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 ️❤دارمـــی_آنــچه_تــمام#

 

 1پارت#

 

 

 سیو اتلیه تاپ لپ داخل رو کرد ادیت که را های   عکس

 از لبخندی گرفتم باال را رسم گوش   زنگ صدای با ..کردم

 .زدم خباثت و هیجان

 ..جلب آقای فهمیدی باالخره پس_

 و کنم صحبت خواهمنیم بفهمانم او به تا زدم تماس رد

 .گذاشتم کنار را آن زدم گوش   هب که چشمیک با

 

 ..داد پیام که نکشید ثانیه به

ارم است زنده برسه بهت دستم" ز  "..هست   نمی 

 :گفتم گوش   به رو
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 ..شده عصبایز  ی  ی   آخز _

 با و دادم تکیه صندیل پشت   به و کردم پیل شادی موزیک

ب صندیل دسته روی موزیک ریتم  .گرفتم ضز

 ..خندیدم صدا با

 چه من نمیدویز  که تو ..خان فرزاد بود ولیشا تازه این_

 ..بیارم رست میتونم بالهای  

 

 ماشیتز  توقف بعد و ها الستیک شدن کشیده صدای با 

 نبود، انکار قابل داشتم که خطری احساس ..پریدم جا از

  پنجره طرف به
 

 دیدن با رفتم بود رسم پشت که بزرگ

 .ایستاد قلبم فرزاد

 ..خدا یا _

 را سوئیچ و گوش   همزمان و کردم حمله امکوله طرف به

ز  روی از  فلش نداشتم وقت برداشتم تاپ لپ کنار می 

 حال در ..بردارم را بودم کرده وصل لپتاپ به که مموری

 به دراگون این دست تا بستم یم را ِفلنگ باید فقط حاضز 

 ..نرسد من
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ز  ها پله از رسعت به   داخل میخواستم آمدم پایی 

خانه ز م پناه آشی  ز  با همزمان ویل بگی   هم او من، آمدن پایی 

 ..شد آتلیه وارد

 کردم، پنهان تابلوها پشت و کردم پرت ها پله زیر را خودم

 آخ جرات حت   سوزشش از و شد کشیده پله لبه به دستم

ز   ..نداشتم گفی 

 !کجاست؟ هست  -

ان توانستم یم ز  صدایش از را عصبانیتش و خشم می 

 :گفت بود او مخاطب که امی   ..شوم متوجه

 

 !!شده؟ خ   ..باالست-

 حت   من و آمد طرف این به امی   سوال به اهمیت ی  

 .نرسد او گوش به نکرده خدای   تا کردم حبس را نفسم

فت باال میان در ییک را ها پله  محکم پایش که بار هر ..می 

ز  هوری ترس از دلم کرد یم برخورد ها پله به  یم پایی 

 ..ریخت
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 ..دخی   کردی غلیط عجب

 

 این با که کاری هر رفتم درونم وجدان به ای غره چشم

 ..بود کم کردم یم دراگون

ون رسعت به کرد تمام که را ها پله  به پایم و آمدم بی 

 صدای شان برگشت از ..برگشت همه و خورد تابلوها

 بود ایستاده ها پله باالی که فرزادی نگاه و شد ایجاد بدی

 ..چرخید من طرف به

ز  من و کردیم نگاه هم به شوکه ردوه ایلحظه  نفری اولی 

 .گذاشتم فرار به پا و آمدم خودم به که بودم

 

 ️❤دارمـــی_آنــچه_تــمام#

 

 2پارت#
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ز  حال در که هم او محکم های قدم صدای  از آمدن پایی 

 .رسید گوشم به بود ها پله

 از کرد یم نگاه ما هایبازی وحش   به باز دهایز  با امی  

ز  به نرسیده و زدم ونبی   آتلیه  ..زدم را دزدگی   ماشی 

ز  داخل را خودم ز  زدم را مرکزی قفل و انداختم ماشی   ماشی 

 .کردم روشن را

به  که ترش تاثی   تحت من و خورد شیشه به محکیم ضز

 .کشیدم بلندی جیغ بود کرده رخنه وجودم در

 

ی قدرت من به ترسم ز  داد بیشی   از انداختم راه به را ماشی 

ز  پشت دویدن حال در که دیدم طوس آینه  است ماشی 

ز  و ایستاد خیابان وسط وقت    نفس کرد نگاه را من رفی 

 و بود شده سست بدنم هیجان و ترس از کشیدم عمیق

ز   از دانستیم چون ..آمد نخواهد رسم پشت بودم مطمی 

 دستش نخواهم خودم که زمایز  تا و ترم خراب کله خودش

 .رسد نیم من به
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 تماس به شدم ها فریع از ییک وارد خورد زنگ امگوش   

 .دادم پاسخ امداشتتز دوست دراگون

  بوی که سوخته کجات تا _
 

 منم ی آتلیه به سوختیک

 !رسیده؟

 ..بهت گفتم یم میموندی اگه -

 ..خندیدم صدا با

  بیام ..عزیزم _
 

 ..بذارم پماد تو هاتسوختیک

 :گفت بود مشخص کامال صدایش در که آزی و حرص با

  درمان واسه هستند ها خییل ..نمیاد خوشم ازت-
 

 سوختیک

 ..من های

 

 ..میخوره بهم ازت حالم_

یتز  تفاهم چه-  ..شی 

 کنارم صندیل روی را گوش   و کردم قطع را تماس 

 ..انداختم
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 منو اینجوری که فرزاد کنه لعنتت خدا ..نامرد ..نامرد_

 .رفت همه جلوی آبروت که بود حقت ..میسوزویز 

 .زدم پس را هایم پلک پشت شده عجم اشک 

 

 ..را جذاب رحم ی   اوی ..شناختمنیم را او من مگر 

ز   رفتم دنیا جای ترین امن طرف به و کردم روشن را ماشی 

 .انداختم کلید

 ..اومده تغاریت ته که بیا ..بانو مهری_

 ..مادر اومدی خوش -

خانه از مامان صدای ز  ..آمدیم آشی 

 

 ..انداختم ایگوشه به را هرکدام و درآوردم را هایمکفش

 ..انداختم مبل روی را امکوله

 ..سالم -

 ..چرخیدم صدا طرف به 
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 نگو ..نیومد استقبالم به امروز مامان چرا میگم من _

 ..اینجاست اشدونه دور عزیز

ارم کردی فکر خ   پس - ز  ..بشه حالت به خوش خییل نمی 

ز  همیشه چشمهای به  جلو ..زدم لبخند خواهرم غمگی 

 کیم قبل روزهای برخالف امروز که را صورتش رفتم

 ..زدم بوسه بود آن در لبخند

 

 ️❤دارمـــی_آنــچه_تــمام#

 

 3پارت#

 

 

 خونه یهمه تو حسود یه باید باالخره بده ادامه کارت به-

 ..باشه ها

 ..بوسید را صورتم هم او

 ..باشه ..امکتز  گوش حرف دخی   چون_
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خانه از مامان ز و  آشی   ..آمد نبی 

 !؟..برگشت   زود چه -

ت و تو خلوت اگه_  !برگردم؟ زدم، هم به رو دخی 

 :گفت و کرد اخم

 

 آتلیه غروب تا گفت   شدم نگران ..هست   نکن گوی   زیاده -

 !داری؟ کار

 برگشتم ترسیدم منم چرخیدیم آتلیه اطراف دیوونه یه _

 ..خونه

 :گفت و کرد همتا به رو مامان

ز  پرت و چرت هب افتهیم بیتز یم-  جواب از آدمو ..گفی 

ز   ..میکنه ناامید گرفی 

 :گفتم تصنیع دلخوری با

ایم ی   بهم داری مامان واه_  بگو تو بعد ..کتز  یم احی 

 ..دهخداتم لغت فرهنگ عاشق من ..گوی   زیاده همون
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 تاسف حالت به که رسی با و رفت ایغره چشم مامان

خانه با دادیم تکان ز  ..برگشت آشی 

 این عاشق من و خندید یم ما رفتارهای به همتا

 .بودم او دل ته از ویل کم لبخندهای

یم من ویل زدیم لبخند فقط هاوقت بیشی   مهربانم خواهر

 ..نیست دل ته از کدام هیچ که دانستم

 !؟..خوشگله کنم یم اذیت رو مامانت میاد خوشت_

 !مگه؟ داریمرض-

 ..خوشگله اوهوم_

 

 که های   جمله آخر فراز هاوقت ی  بیش که ایخوشگله به

 اتفاق   صورت به بار یک من و کندیم زمزمه گوشس کنار

 .خندید بیشی   بودم، شنیده

 طمع میخوای !اومدی؟ آقاتون بدون چرا ببینم بگو_

؟ رو مجردی مهمویز   !بچش 
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 رس حوصلم خونه ..نیستم خبیث اونقدر دیگه ..واال نه-

 .بود رفته

خانه از مامان ز  :تگف آشی 

 ..بیاد شام بگم بزنم زنگ فراز به بیار گوشیمو هست   -

 

 به توجهی   ..ننداز زحمت تو خودتو مامان خواد نیم-

 .دادم پیام فراز به مامان و همتا کردن پاره تیکه تعارف

 "دعوی   ما خونه شام داماد آقای "

 ..داد جواب رسیــــع

 باهام نخوای االن داشتم انتظار سوزوندی که آتیش   با "

 "ش   روبرو

 ..دادم را جوابش اما گرفت خندم

سم آتیش از کال من بعد ..مظلویم این به من "  "میی 

های مظلومیت این از امان "  پدر   ..آقامحمد دخی 

 "درآوردن منو بابای پرسهای
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 !میخندی؟ خ   به-

 خواند، را ها پیام ..گرفتم همتا طرف به را گوش   

 تکان رسی و هکرد جمع پرسش   حالت به را چشمهایش

 !سوزوندی؟ آتیش   چه یعتز  داد

 "بزنیم حرف باالبریم " کردم اشاره

 .رفتم ها پله طرف به او از زودتر خودم

م من _  بیا همتا ..بیاد شام دادم پیام دامادت به ..باال می 

 ..بدم نشونت گرفتم که جدیدی های عکس

 بستم را در شد اتاق وارد که همتا

؟ کردی چیکار -  !هست 

 :گفتم انرژی پر لبخندی با

 ..گرفتم فرزادو حال هیچ  _

 

 ❤️دارمـــی_آنــچه_تــمام#

 

 4پارت#
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  صورت به اونم ..گرفتم و فرزاد حال_
ا
 ..دلچست   کامل

 حاصِل  که خوش   توانست نیم هم همتا متاسف نگاه

 .کند کم را بود فرزاد عصبانیت

 ..شیدمی گالویز هم با اینقدر چرا ...شماها چتونه-

 :گفتم لبخند با

یم هم به یه _  ..میی 

 ..ندیم راه هم به میخوایم

 ..بدتریم باهم بازم ویل

 

 ..دانستمیم خودم فقط را اش تلچز  که ای خنده ..خندیدم

 !کردی؟ چیکار حاال _
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 ..بردم آبروشو و کردم رو هاشو دروغ -

 ..کرد نگاهم پوکرفیس همتا

یــهام از ییک دخی   طریق از خواست یم _  کله یک به شی 

 اون رفتم منم ..ببندن قرارداد بتونن تا بشه وصل گنده

 .کردم روشن رو دخی  

 

ه هممون چشم تو دودش که اینجوری -   ..می 

  هیچ من واال_
 

 هم بقیه ندارم کارخانه اون به وابستیک

 ..نمیده تکونشونم قرارداد این تای ده لغو که دارند انقدر

 برای تا برخاست انداخت البا ابرو بود شده قانع چون

ز  به مامان به کمک  جا آتلیه داخل را فلشم ..برود پایی 

 به کارها یبقیه بداند تا دادم پیام امی   به و بودم گذاشته

  ..است خودش عهده

 

کت یک به مربوط هاعکس  تحویل فردا باید و بود مد رس 

 باق   تمام نیمه من کار که شد باعث دراگون و شد یم داده

ز  و کردم عوض را هایملباس ..ندبما  وارد قصد. رفتم پایی 
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خانه به شدن ز  در شدن باز صدای با ویل داشتم را آشی 

م  .دادم تغیی   را مسی 

خانه از هم همتا ز ون آشی    آمده بی 

 ..ایستادم فراز و بابا به رو

 توجه و کرد سالم من از زودتر اما بود من رس پشت همتا

 جوابش محبت با هم بابا و دکر  جلب خود به را فراز بابا

 ..داد را

 ..سالم -

بابا سالم _  ..دخی 

 

 این نزد حرقز  ویل زد لبخند صورتش به عشق با فراز

 بابا منو بودند منتظر شناختمیم خوب را شان های حالت

 و بخزد فراز آغوش به همتا همیشه مثل تا کند دک را

 .ببوسد را اش پیشایز  هم فراز

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  17 | 3699 

 

 انداختم باال ابروی   فراز روبه و کردم سالم هم من 

 که فراز ...انداختم فراز و بابا های بازو دور را دستهایم

 و خندید دارم، را کردنشان اذیت قصد بود فهمیده

 پیشایز  بابا منو مقابل انداخت همتا شانه دور را دستش

 .زد شکوفه خواهرم لبهای روی زیبای   خنده و بوسید را اش

 

 جلوتر و کرد جدا فراز بازی از را تمدس لبخند با هم بابا 

 .کردم بابا به رو رفتیم

 ..دادن قورت رو حیا االن جوونای برم قربونت میبیتز -

 آمدیم رسمان پشت از عاشق مرغ دو آن خنده صدای

 در مقابل نگاهش در شوخفه یک و اخم با مامان

خانه ز  :گفت خنده بابا بود ایستاده آشی 

 ح تو که کردند ق   رو حیا-
 
  ..شویز فرمانده تما

ز  بابا  .شد همتا و فراز بلند خنده باعث من گفی 

 

 ❤️دارمـــی_آنــچه_تــمام#
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 5پارت#

 

 

 

 ..میکنید خورد منو ها غریبه جلوی ..نکنه درد دستتون _

 :گفت آرام مامان اما خندید بابا

 ..هست   شو خفه -

 :گفتم ...شدیم ادی   ی   مادر واقعا من مقابل در مامان

 ..من مادر باش داشته کالم عفت_

 افتاد راه به بقیه خنده ویل بود شده قرمز حرص از مامان

 به کردم رها را بابا دست ..دهم حرصش بیشی   نیومد دلم

 ..بوسیدم را لپش محکم  و رفتم مامان طرف

 

 ..چشم میگم من ..بمی   هست   بگو تو _
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 :گفت و رفت داشتتز  دوست ایغره چشم

 ..نکنه خدا-

 ..داد وادامه کشید اش گونه روی را دستش 

 ..نکن مایل توف منو اونطرف برو بیا _

 .نشستیم مبلها روی همه و بوسید را فراز صورت مامان 

 رو به و کردم رد لبخند با بیاورم چای کرد اشاره مامان

 :گفتم فراز

 !داماد؟ آقای خی   چه _

 

ویم داشتند عادت من رفتارهای به که همتا و مامان 

خانه رایه خودشان نیستم بشو بلند دانستند ز  ..شدن آشی 

های -  ..فتوگرافر خانم شماست پیش خی 

 زدم چشمیک و گرفتم را اش محسوس اشاره 

 !داشتید؟ دردرسی پر و شلوغ روز حتما_ 

 :گفت فهمید را امکنجکاوی فراز 
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 .شد لغو مون مهم قراردادهای از ییک امروز-

 داد رستکان ناراحت   با بابا 

 

 و پیوستند ما به میوه ظرف و چای سیتز  با همتا و مامان 

 :گفت مامان

 !چرا؟ -

 :گفت من به رو لبخندی با فراز ویل کرد سکوت بابا

 ..بود مقرص اون جورای   یه ..بود کرده خرابکاری فرزاد -

 به دروغینم تعجب که حالت به من و کرد نوخ   مامان

 :گفتم بود مشخص خوی  

 !بود؟ کرده کار خ   یعتز  _

 .گرفت اشخنده بیشی   فراز و کرد اخم همتا 

 یه اینکه  مثل ...و خورد مشکل به مون رابط دخی   با -

ای   یه نفر
ز  ..بود شده مانع اونم ..گفتهبهش فرزاد از چی 

 

 :گفت ناراحت   با مامان
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ز  کارا این از میتونن چطوری ..کنه لعنتشون خدا-  ..بکیز

 !رابطشان؟ دخی   به یا فرستاد تلعن من به مامان االن 

 :گفت بابا که کردم اخم همتا و فراز خنده به

 تالش  قرارداد این واسه ماه چند ..شد حیف خییل -

 ..شد هیچ اما کردیم

  ..خاراندم را رسم 
 
 از خب که بوده مهیم قرارداد ظاهرا

 دراگون آن که چند هر بودم زده حدس فرزاد عصبانیت

 .است صبایز ع همیشه من مقابل در

 

 :گفت فراز به رو مامان 

 همینطور که نمیشه بکنید بچه این حال به فکری باید -

 ..کنه تباه زندگیشو کنید ولش خدا امان به

 به رو زندگیش فرزاد اینکه ریخت مامان هایحرف از قلبم

ز  خی   ماجرا این از همه و بود کشیده گند ز  داشی   چی 

 دادنش سامان و رس رفک به همه اینکه اما ..نبود عجیت  

 .لرزاندیم را بدنم ستون چهار هیچ که را قلبم بودن
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 چون رفتم حیاط به و برخاستم شد خراب آیز  به حالم

ز  ز  کره روی دخی   تنها اگر بودم مطمی   هم باز باشم زمی 

 من از خواستنیم مرا خودش قول به ..نبودم او انتخاب

 .بود متنفر

 .ادایست کنارم فراز بعد دقیقه چند

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 6پارت#

 

 

 

 

 :گفتم لبخند با

 ...گرفتم برادرتو حال چطور دیدی_
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 :گفت و خندید هم او

  گفت بهش بابا ..آره _
ا
 ..نشه آفتای   دوروبرش فعل

 جور را ناراحتیم ویل نشدم خوشحال حرف این شنیدن از

 .کردم بیان دیگری

  ..نشده بسته مهیم این به قرارداد که متاسفم _

 اساس از فرزاد کار ..نکن ناراحت خودتو ..نیست مهم-

 در بیشی   گندش بعدش شدنیم معلوم امروز ..بود اشتباه

 ..میومد

 

وزیم از راحت خیال با پس _ م لذت پی   ؟..بی 

 .گرفت وسعت اشخنده 

 ..راحت خیال با آره -

 ..تو بریم _

 :گفت و گرفت باال بود دستش میان اشگوش   

م تماس یه-  ..کجاست ببینم بگی 

دم هم روی لب  .دادم تکان رس و فرس 
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 همتا و مامان میدید اخبار و بود کرده روشن تلویزیون بابا

خانه در هم ز  .نشستم بابا کنار کردندیم پچ پچ آشی 

 

 ..بیاد حال دلم ببینیم اکشن فیلم یه بزن  جون محمد _

یتز  ظرف با همتا  :گفت و آمد شی 

ی دیگه چیه-  !؟..نیست عاشقانه ترگ های فیلم از خی 

 االن ..هیجانم مود رو امروز فقط ..هست بابا هست _

  .باشه پاسخگو میتونه اکشن فیلم

 بود نشسته مبل روی که همتا کنار و برگشت فراز

 :گفت و نشست

 ..موافقم بگه هست   هرخ   منم -

 

 دستش هم او و گرفتم طرفش به و کردم مشت را دستم 

 خوردیم شام هم کنار ..کوبید دستم به و کرد شتم را

ز  عزم فراز و همتا وقت    و مامان همراه هم من کردند رفی 

 :گفت من به فراز کردم یشانبدرقه بابا
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یم - ؟ تو بخوریم بستتز  می   !نمیای 

 عوضش ..بزنم هم به رو تون عاشقانه خلوت نمیاد دلم _

 .دبدی شام بهم میکنم هوار رستون خودمو شب یه

 

 طرز و لحن به همیشه مثل مامان... خندیدند دو هر 

 .رفت غره چشم زدنم حرف

ی تا میدم قرض بهت رو همرسم فردا ضمن در باشه -  بی 

 ..برگردونیش

  موقع یه ..لطف اینهمه بابت ممنون _
 

 و کار هست   نیک

 
 
 ..داره زندگ

 :گفت و زد چشمیک

 ..بگذره خوش بهش خییل باید نره یادت -

م من برس کارت به برو خواهری میخوادن :همتا  رس یه می 

نم عمه به ز  ..می 

 یه برم خوامیم فردا دنبالت میام ..میکتز  تعارقز  چه_

م توهم غذای   مواد کارخانه  ..کتز  کیف کیل میی 
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 ..گفتم بخی   شب هم بابا و مامان به رفتنشون از بعد 

 شدم فراز پیام متوجه که زدم شارژ به را گوشیم

 " ..آتلیه بیاد دوباره فردا فرزاد الاحتما "

 آمدیم رساغم به دوباره فردا فرزاد بود درست حدسم پس

 به برایم مشکیل تا بود کرده همراه من با را همتا فراز که

 "خوب داماد ممنون" .نیاورد وجود

 هست بهتونحواسم" آمد دیگری پیام کردم ارسال را پیام 

 "کشیدیم های   نقشه چه که

 

 پشت فراز چون بود فرستاده فراز گوش   از همتا را پیام 

ز  فرمان  من به فراز های دادن خط به احتماال و بوده ماشی 

 .بود عصبایز  هم

 "کنه چک شوهرشو گوش   آدم نیست خوب"

  ببند" 
 
 "..لطفا
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 کنم بحث او با بیشی   ندیدم جایز بود گفته که ببندی با 

 داشتن دوست چون بود عصبایز  همتا لحظه این در

ز  بد حت   ارتبایط د شکل فرزاد و من بی   .بگی 

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 7پارت#

 

 

 

 دلم اما ..بدهم او به را حق حت   و کنم درکش خواستمیم

 را من که بود کش تنها فراز سال ۴ این در فهمید نیم

 .کردیم کمکم جاها خییل و میفهمید

 های تیپ آن از ییک فردا گذاشتم بالشت روی را رسم 

 .زدمیم را کن جزغاله فرزاد

 .پوشیدمیم را بودم خریده تازه که مشیک تنه نیم
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**** 

 آرایش ای دیگه وقت هر از بیشی   گرفتم اساش دوش 

 را مواجم و بلند موهای و پوشیدم را جیگرم تنه نیم کردم

 به را امچوی   دستبندهای و زدم عطر ..ریختم ازاد دورم

  شال و بلند روپوش   انداختم دست
 

 هم بلندی رنیک

  یکوله پوشیدم
 

 از خداحافیطز  با برداشتم هم را امرنیک

ون خانه از مامان  .زدم بی 

 

ز  از پرسه موزیک باشد آماده دادم پیام همتا به  را زد معی 

 همخوایز  خواننده با و بردم باال را صدایش و کردم پخش

 .کردم

 

 کالغیت پر موی به شاعرم عاشقانه من"

نم پرسه و ز  حوالیت در همیشه را تو می 
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ستمت همیشه  بود پوچ تو جز که هر که میی 

 بود دروغ رفتنت که من گوش به کن زمزمه

 

 بگو میشود چگونه هم هنوز من و گذشت

نم پا و دست که ز  شد چه خودم نه که را تو می 

 

 من درون پایک و شادابیم تمام

 بود هنوز من تمام آن توی که ای خنده و

 

 تو انتهای به تا شبانه را تو زدم دمق

 تو تمام مالک یا داریم آنچه تمام

 

 متز  جز که هر کنار و رفت   اگرچه منم

 گفتتز  های نگفته ترین قشنگ هم هنوز
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 تو انتهای به تا شبانه را تو زدم قدم

 تو تمام مالک یا داریم آنچه تمام

 

 متز  جز که هر کنار و رفت   اگرچه منم

 "گفتتز  های نگفته رینت قشنگ هم هنوز

 

 

  چون داشتم دوست را آهنگ این 
 
 من حال وصف دقیقا

 ..زدم پرسه فرزاد اطراف همیشه که من بود

 ..کند دور بیشی   خود از را من تا کردیم کاری هر او

 دیدندیم را شوخ و خندان هست   همه که بود سال سه

 آدیم جلد از بستیم را اتاقش در وقت   فقط که هست  

ون نبود که  به فرزاد وفای   ی   درد از که وقت   یا آمدیم بی 

 .برد یم پناه برادرانش آغوش و فراز
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 هیچ که بود شده آدیم به تبدیل فرزاد که بود سال سه 

 ..همه با بود کرده لج همه با ..شناخت نیم کس

 ..خودش و من با همه از بیشی  

ز  از کند مقاومت مقابلم نتوانست که وقت   از  بوسه اولی 

  ۱۸ در که ای
 
 بودم کرده تجربه او با امسالگ

 و شومیم عشق از پر اشیادآوری با شب هر که ایبوسه

یزم اشک وفایم ی   مرد برای  .می 

 

  که ایبوسه
 
 ..کرد تغیی   دستخوش را ما دوی هر زندگ

 سال چند گذشت با که ساخت را عاشق هست   من از

 ...ترشده عاشق

 ..باز دخی   عیاش آدم یک فرزاد از

 

 

 ام رسیده بس درد ز سوخته سینه که اگر"

 ام دیده زیاد من و همه اند ندیده اگر
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 شده تو حضور از پر من انزوای که اگر

 خودت نداریم خی   شدم پر که باعت   تو

 بود دروغ ویل تو ی   نمیشود رس به بغض

 بود شلوغ رسش خییل اش گفته خالف و رفت

 نمیکنم فکر تو جز که گمم خود به چنان من و

 نمیکنم فکر دیگه که چنان خود کرده گم تو

 تو انتهای به تا شبانه را تو زدم قدم

 تو تمام مالک یا داریم آنچه تمام

 متز  جز که هر کنار و رفت   اگرچه منم

 گفتتز  های نگفته ترین قشنگ هم هنوز

 تو انتهای به تا شبانه را تو زدم قدم

 تو تمام مالک یا داریم آنچه تمام

 متز  جز که هر کنار و رفت   اگرچه منم

 "گفتتز  های نگفته ترین قشنگ هم هنوز
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 دوست گایه که آنقدر بود شلوغ خییل فرزاد رس 

هایش  ..افتاد راه اشکهایم گرفت یم اشتباه هم با را دخی 

 

 تو انتهای به تا شبانه را تو زدم قدم"

 "تو تمام مالک یا داریم آنچه تمام

 

 متنفر او از توانستم نیم کرد یم که ارهای  ک تمام وجود با

 هاساعت او با که بود فرزادی همان هنوز برایم باشم

 تا سما با اشنامزدی تا که فرزادی همان ..کردمیم شوخز 

 .کردیم یم صحبت هم با شب هاینیمه

 با دلسوزی برای بود گفته  بعدا که های   صحبت همان

 از میشود مگر ویل است بوده ارتباط در وحت   زده من

 ..کتز  بازی عشق کش با دلسوزی روی

 

 ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 8پارت#

 

 

 آماده ..انداختم تک گوشیش به ایستادم همتا خانه جلوی

ون  .شد سوار و آمد بی 

 ..سالم -

 !؟..دیشب گذشت خوش ..بزرگه آبچ   سالم_

 ..خایل جات آره -

  ..نبند خایل _

؟-  !خ 

_  
 

 !بود؟ خایل جام مطمئتز  ..خایل جات مییک

 قبل تا- :گفت و کرد نفوذ هم او هایچشم به شیطنت 

 ..نه بعدش ویل ..بود خایل جات آره، برسیم خونه اینکه از

 

 ..خندیدم
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یم- مت نیم و ده ده، ساعت دارم کار یکم آتلیه می   یه میی 

 ..خوشمزه جای

 اتاق ویت پرسه دوباره میکرد جلو عقب را ها موزیک همتا

ز   ..شد پخش ماشی 

 پیاده همتا همراه و کردم پارک آتلیه از کیم فاصله با

ز  متوجه برداشتم که را دوم قدم شدیم  و فرزاد ماشی 

ه من روی که نگایه  .شدم بود، خی 

 وگرنه بود کرده من همراه را همتا که بودم ممنون فراز از

 .کردم یم چه عصت   ای کینه آدم این با

 

 اگر نداشتم شک و کردیم تهدیدم داشته هم نگاهش با 

 ..آورد یم رسم بالی   یک نداشتم خودم کنار را همتا

 !وایسادی؟ چرا-

 :گفتم زدم لبخند همتا به

 ..هیچ   _
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ز  به  آخر در و زدم چشمک شدم نزدیکی   که فرزاد ماشی 

 هر با و شد تر غلیظ اخمش ..فرستادم هم بوش برایش

دیم را فرمان دست دو  ..فرس 

 

 چرم مبلهای روی که ها بچه به گذاشتم آتلیه داخل دمق

 .دادم سالم بودند نشسته ال

ی ۲۰ سالن یک آتلیه خانه که داشت می  ز  اتاق و آشی 

ات ز  وفالش ها،اکتاباکس باکس سافت مثل عکاش تجهی 

 تا دو هم باال طبقه ..داشت قرار آن در وسایل وسایر ها

و برای اتاق ییک که اتاق  که بود و من قاتا دیگری امی 

ز  برای  .کردیمیم هااستفاده آن از کارها سایر و قرارداد بسی 

کت با بیشی   ما عکاش استدیو چون  یم کار وکارخانه ها رس 

ز  وسایلمان .کردوباید  جابجایشان تا گذاشتیم یم راپایی 

 باشد تر راحت

 ...پاتوق کردید رو اینجا میبینم-
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 دور دست امی   دخی   دوست نازیل ..داد فحش   فرشته

 و من مقابل میثم ..اوست با یعتز  انداخت امی   بازوی

 ..تر گرم همتا با ..داد دست دویمان هر با و ایستاد همتا

 

 وقت   که پرسی ..شد ما اکیپ با میثم آشنای   باعث همتا

ون اشخانه از بد حال با همتا ند بی  ز  او به الله پارک در می 

 یم کنارش را بود رکپا در او که مدی   تمام و کندیم کمک

 الله پارک به او همراه همتا عروش از بعد ماه چند .ماند

 بابت شدیم روروبه میثم با اتفاق   صورت به و رفتیم

 در را روز آن و کرد خوشحایل اظهار همتا بودن رسحال

ی هم با پارک  .کردیم سی 

 

 ـــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 9پارت#
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 به را او همتا اینکه تا شد دار ادامه کپار  در دیدارها این

 ..ما از عضوی شد میثم کمکم و کرد دعوت اش خانه

 ..بریز قهوه چندتا رسپای   دستت قربون هست   :امی  

 دادم جا بود من به فرد تریننزدیک که میثم کنار را خودم

 :گفتم و

منده _  ..نیستم پا رس دیگه رس 

 :گفت و خندید میثم 

-  
ا
 ..نیستید ازنو  مهمون اصل

 ..اینجاین من از بیشی   واال ..صاحبخونه شدین شماها

 

 ..خندید مردانه و آرام

م من پس :میثم یزم می   ..می 

 ..بیار برام چاکلت هات نمیخوام قهوه من دستت قربون_

ز  چای هم همتا  ..میخوره سی 

 !؟..نکبت نمیخوای ماساژ :فرشته

  االب بریم بیا چرا ..خوردنیت دهن و لب قربون _
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ز  فرشته های فحش  میثم ..شد گم ها بچه های خنده بی 

خانه طرف به و برخاست ز  اش همرایه هم همتا رفت آشی 

 .کرد

 

 کارهایمان به و برویم باال تا شود بلند کردم اشاره امی   به

 
 
خانه در جلوی از وقت   ..کنیم رسیدگ ز  آن به شد رد آشی 

 :گفتم بودن کار و صحبت گرم که نفر دو

 اینجا ..بزنید صدام شد آماده که من اکلتچ هات _

ی  لبخند با دو هر و نبود دهن و بیچاک فرشته از خی 

 .کردند قبول

 !کردی؟ چیکار_

ز  واسشون رو عکسها :امی    به رسی .فرستادم دیروز همی 

 ..دادم تکان خوبه معنای

 !کردند؟ تسویه_

 

 برای کارخانه برم من اینجاست همتا میخوای ..آره :امی   

 !؟..اشعک
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یم هم با _   می 

 چک یه دسکتاِپ  روی خودتون کارخانه عکسهای:امی  

 ..بکن

 ..مرش باشه _

 با و کردم ایمیل فراز برای ها عکس کردن چک از بعد 

ز  همتا زدن صدا  هفته آخر برای فرشته و میثم رفتم پایی 

 من ویل کردند قبول نازیل و امی   دادند یم کوه پیشنهاد

 هفته آخر این بودم داده قول مامان به کردم رد اول همان

 حرفم زیر نداشتم جرات عنوان هیچ به و باشم کنارش را

 .ماند نیم باق   رسم روی موی دیگر چون بزنم

 

 مسی   از خسته خونش در رسوندم همتارو سه ساعت

م دادم پیام امی   به گذاشتم رس پشت که طوالیز   خونه می 

ز   نکردم توجه بهش اومد پیام صدای کردم روشن و ماشی 

 ..باشه گفته، امی   احتماال

 پیام و برداشتم را گوش   بیکاری روی از قرمز چراغ پشت 

  بود اعتباری خط از کردم باز رو
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  بده خییل حالم"
 
 "بیا لطفا

 

 ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 10پارت#

 

 کار کیه طرف از پیام اینکه حدس افتاد شماره به نفسم

 بود زده بهم که حرقز  از بعد دیروز ودنب سخت   اصال

 شماره یه با حاال و لیست بلک توی فرستادم را شمارش

 .نیست خوب حالش که داده پیام بهم دیگه

ز  چراغ ز  شد سی   خییل انگار که رسم پشت های ماشی 

وع بودند من از تر کالفه ز  ..کردن زدن بوق به رس   را ماشی 

وع تازه کشیدم کنار راهشون رس از یدرگ رس   خودم با ی 

 .بود
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 و بدش حال این حتما بود تر حال رس من از صبح فرزاد 

 من به دستش وقت   ..بود بهانه خونش به من کشیدن

سه  ..اشتله توی بذارم پا خودم خواسته نمی 

 !؟..خ   باشه شده بد حالش واقعا اگه

 دوباره میخوره که های   زهرماری و ها آشغال خاطر به اگه

؟ شهبا شده درد معده  !خ 

 !نداره؟ کار و کس خودش مگه !!..هست   نشو دیوونه

 

وب خوردن تو اگه خوب ؟ باشه کرده روی زیاده مرس   !خ 

 !!..بزنه زنگ خانوادش به کنه نیم جرات که اونوقت

؟ باشه تله اگه هست    !خ 

 !چه؟ بیاره رست بالی   بخواد اگه

؟ چه  ..بیاره رسم نمیتونه که بالی   !بالی 

  !؟..رست به زده وای وای

 ..بیاره رست میتونه بالی   هر دراگون یه
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ز  حقیقت ..باشم توجه ی   حالش به نسبت نمیتونم  همی 

 ..بود

 

 تفاوت ی   بدش یا خوب حال به نسبت توانستم نیم من 

ز  اینکه با ..باشم  بزرگه خییل ریسک یک خونش به رفی 

ز  من که بود این واقعیت!  یم بالی   هر فرزاد بودم مطمی 

ز  در او چون بیاورد رسم به تواند  توانستیم که حال عی 

 ..باشد رحم ی   شدت به توانستیم باشد مهربان فرد یک

 
 
 کرده تغیی   کل طور به که سال چند این در مخصوصا

 .بود

 
 

 دیل دست به اختیارم فقط نمیدانستم را نه یا بود دیوانیک

د شور براش که بود ز  .می 

 

ز    سال ندچ این در که برخ   مقابل را ماشی 
 
 کردیم زندگ

 ..کردم پارک

 در تنها و بود شده جدا اش خانواده از که بود سال سه

  آپارتمان این
 

  کندیم زندگ
 

  نه که زندگ
 

 ..کندیم هرزگ
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 دوران از که بود مجردی خانه یک فرزاد برای اینجا

ز  نفرت به مجردیش یم استفاده راه ترین کثیف و ترین انگی 

 ..کند

  بوی و سوخت دلم
 

 .سوزاند را چشمهایم سوختیک

 

 ــــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 11پارت#

 

 قابل برایم داشت رابطه او با و شد یم دوست ییک با اگر

  انگل یک مثل فرزاد اما ..بود قبول
 

 ..کرد یم زندگ

 کارهاش و رفتار این دیگه ..ییک با روز هر ..ییک با شب هر

 رابطه قطع او با همه اول سال .بود آورده ستوه به را همه

 اینکه ترس و نگرایز  و بود خانواده عضو فرزاد اما کردند

 و آرامش با و بیایند کوتاه باعث بیفتد برایش بدتر اتفاق  

 ..است اشتباه کرده انتخاب که رایه بفهمانند او به صی  
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 به را خود که ابلیه بود شده فرزاد ..میفهمید مگه ویل

 ..زد یم نفهیم

 

 ..واحدش های پنجره به انداختم رجب به نگایه

ز  آمدم اینجا چرا من ..گزیدم را لبم  و کردم روشن را ماشی 

 ..افتادم راه به

های دوست ..بود بد حالش که درک به  شمارشی   دخی 

 .کند خوب را حالش بیایند

 پیامیک ...عوضز  چیکارتم من مگه ..چه من به اصال_

 هیچ نه ویکنجکا روی از شد ارسال گوشیم به دوباره

 ..ای دیگه حس

 ..خودت جون آره

 

 ...کردم باز را پیام

 "بیا خدا تورو عزیزم هست  "

 ..گفت عزیزم من به که بود فرزاد این
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ِف ی    ...باز حقه رس 

 و بود نقشه یه اینا همه که نداشتم شک دیگه االن

ز  تله تو قصدش  ..من انداخی 

 ..نامرد دراگون

 یم بازی باهاش منم مخواستیم بازی دلش فرزاد که حاال

 ..کردم

 

 عطر کردم تمدید مو آرایش و برداشتم عقب از موکوله

م خودم به ناراحت   قیافه کردم سیع و زدم ز  بگی   را ماشی 

 .برگشتم را آمده راه زدم دور

دم رو نه طبقه دکمه ..شدم آسانسور سوار  چندتا فرس 

 ضعیفم بود افتاده دلم به که ترش تا کشیدم عمیق نفس

 ..نهنک

 ..اومدمبریم پسش از من

 ..کنه خدا
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ون آسانسور از پا دودیل با کردم اخم درونم صدای به   بی 

 که داشتم اینو ترس لحظه هر گرفت امخنده گذاشتم

ون ایگوشه یک از فرزاد ه رو رسم و بیاد بی   ..بی 

 

 یم کار که جای   رو آبروش بودم نکرده باهاش کوچیک کار

ی هر که بود خودش اصیل مقرص و بودم برده کرد  دخی 

 .داد یم بازی را

 ..بود باز در چون بزنم زنگ نبود الزم

 وارد و دادم هل راه در و کشیدم عمیقمو نفس آخرین

 ..شدم

 نکنم فکر چون بیاورم در را هایمکفش ندیدم نیازی

 دوست یا کنه توجه موضوع این به خییل خودش

هایش  .ندبده اهمیت ها کفش آوردن در به دخی 

 

 ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 12پارت#

 

 

 نگاه شد بیشی   ترسم که بود حدی به خونه داخل سکوت

 در شدن بسته بلند صدای با نبود کردم خانه دورتادور

 ..چرخیدم عقب به و کشیدم جیغ رسم پشت واحد

ز  به که رسی با سینه به دست و بود داده تکیه در به  پایی 

 .میکرد نگاهم  بود من به رو باال هایش چشم و بود متمایل

 حالت ترین دار خنده از ییک شک بدون من هوای و حال

 ..داشتم شک بودن عادی به که حایل بود فرد یک های

 

 داشتم اضطراب هیجان ترس رسخوش   حس دیدنش با

 اینکه برای ..شد یم منقبض دیدنش با شکمم های عضله

 :گفتم نزند خایک جاده به بیشی   بدنم

 !ترکوندت؟ زده که کرده مرصف خ   _

  .گرفت در از اشوتکیه ..زد نیشخند حرص با 
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ی+ ز  بودنش زنده موجود به نیست حالیم زن و مرد که چی 

 ..میکنه کفایت

 

 دایعز  نگاه اما بود شدن جمع حال در چندش از صورتم

 ..کنم فکر صورتم حالت به نداد اجازه داشت من به که

 :گفت و زد سوی  

 این که باشه تو مثل خوشگیل یه اگه ..شد عوض نظرم+

ز  همه باشه رسیده خودش به من بخاطر همه  فرق چی 

 ..میکنه

 ..زدم پوزخند

 از من !رسیدم؟ خودم به تو خاطر به کردی فکر واقعا _

ز  با صبح  واسه کارخانه رفتم بعد و رفتم آتلیه لباس همی 

 ..عکاش

 

 یادآوری با نمک فکر و کرد اخم ..زدم نمایدندان خنده

 ..شد کبود صورتش دیده تنم که های  لباس و صبح
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 ..رفت   خر نره تا چند جلوی وضع این با صبح از +

 اضافه بهشون هم تو االن بودن تا چند هر ویل نمیدونم_

 ...شدی

ز  را فکم د گرفت دستش بی   ..وفرس 

ان یا بیاری در منو کفر میخوای+ ز مو می   !؟..بسنچ   را صی 

 

 ویل شد جدا صورتم از دستش شیدمک عقب و رسم

 ..بیفته فاصله بینمون نداد اجازه و گرفت بازومو

 همویز + ..بیارم در کفرشو بخوام من که هست   گ تو_

 ..مهمه واست رابطش که

 ..زدم پوزخند

 رابطه کدوم کنم اصالح بزار ..نه ..نه !رابطه؟ کدوم_

 !هات؟

 :میگه و میخنده

؟ یم حسودی داری +  !کتز

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  51 | 3699 

 

ه صورتم از حس  ادم یه میشم ..بد های حس حت   می 

 ..خنت  

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 13پارت#

 

 

 ..کنم نیم حسادت توش   که لجتز  به وقت هیچ من _

 بمویز  پاک اینکه ویل راحته خییل لجن تو افتادن چون

 ..افتخاره

 بیقرار چشمش مردمک و نمیاد  خوشش حرفم از 

ه هم رو چپم دست بازوی ..میشه  جلو رو رسش و میگی 

 ..میاره

 !؟..ببوسمت لجن من   نمیخواد دلت یعتز +
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 که منه تن   این حاال و میذاره هاملب روی هاشولب

 لبهاش نریم ..میکنه خیانت من به داره ..میکنه شورش

 ..بدم قورت رو دهنم آب میشه باعث

 

 نمیده لبهاش به حرکت   هیچ چون ..من   دادن آزار قصدش

 ..چسبونده بهم رو هامونلب فقط

وی راستش دست ز  رو رسم روی شال و کنه یم پیرس   پایی 

 ..میکشه

 منو داره و شده ترکیب بدنش بوی با تلخش عطر بوی

 ..بزنم چنگشون موهاشو توی کنم دست میکنه وسوسه

ه چشماش به میکشم باال نگاهمو ی میشم خی  ز  توی که چی 

  از نه عشق از نه که برق   چشماش  
 

 خودم به منو شوریدگ

 چشماش با ...خباثِت  و بدجنش از پر که برق   ..میاره

   دم یه تو میگفت   بهم داشت
 ...ایاراده سست دست 

 

 توی خباثت زدم چنگ موهاشو و آوردم باال دستمو

 قصد کرد فکر و کرد پیدا انتقال هاشم لب به چشماش
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 و برده عقب رسمو لحظه یک توی ..دارم رو بوسیدنش

 از دستاش زد درد از فریادی ..کوبیدم صورتش به محکم

 .شد شل بازوهام روی

ز  روی درد از کوبیدم پاش وسط به محکم بازانو  .افتاد زمی 

 

 ..ایستادم کنارش

 ..ببوش منو کتز یم سیع که باشه آخرت دفعه_

 ...میکشمت+

ون من و داد زشت   فحش  این توی برس   این که موندم حی 

های   چه وضع
ز سهم ذهنش به چی   رو وسطم انگشت ...ی 

 آپارتمانش از و کردم گرد عقب و ..دادم نشون بهش

ون ز  منتظر بود، باال آسانسور ..زدم بی   ...شدم آمدنش پایی 

 

 خطر آالرمهای تمام آن یه تو من و شد باز رسم پشت در

 باز به یا بچرخم عقب به اینکه بدون درآمد صدا به برام

 عجیب دویدم هاپله طرف به کنم نگاه آسانسور در شدن

یم شنیده رسم پشت هم او بلند قدمهای صدای که نبود
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ز  میان در تا دو گایه و میان در ییک را ها پله شد یم پایی 

 ...کجا اون دراز های لنگ و کجا من پاهای اما آمدم

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 14پارت#

 

 

ز  منو پشت از  یک کوبید خودش به و کشید بازوهاش ببی 

ز  هم طبقه ز  پاگرد توی و بودیم نیامده پایی   ۸و۹ طبقه بی 

 :گفت خودش به چسبیده همونطور چرخوند منو بودیم

 ...افتاده راه کوچولو موش+

نم جیغ وگرنه کن ولم_ ز  ...می 

 :گفت و خندید

ارم تنت رو لباس منم اونوقت بزن جیغ+ ز  ...نمی 

 ...عوضز _
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ون دستش از دستمو کردم سیع من و برد باال دستمو  بی 

 انگشت جز به و داد فشار بهم بیشی   خودشو که بکشم

 .شد مشت دستم و کرد جمع انگشتامو بقیه وسط

 !نه؟ ..دادی نشونم رو این+

 نکنم جرات که بود خشن و جدی آنقدر لحنش و نگاه

 به رو وسطم انگشت ...نیومد در جیکم و کنم باز دهنمو

ز  ونفسام زد بهش که آرویم مک و برد دهنش  کرد سنگی 

 .گرفت گاز وبعدمحکم

 

 صدای و گذاشت دهنم روی دستشو اون و زدم جیغ

 بیشی   منو اون میدادم تکون خودمو کرد خفه رو جیغم

ز   چشمام توی اشک درد از میداد فشار خودش و دیوار بی 

 کرد نگاه چشمام به خباثت با کرد ول انگشتمو شد جمع

 بهش امچش با داشتم که حایل و وضع از نفرت حس

ز  ویل دادم انتقال  ...نبود خیالش عی 
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یز  پا و دست افتاده تله توی که موش   مثل + ز  با ...می 

 چون اومدی ویل نیست هیچیم که میدونست   اینکه

 ؟...نیست اینطوری مگه شدی وسوسه

 روی از را دستش بود نامفهوم چون و دادم فحش بهش

 .برداشت دهنم

 میخواستم ،خوردتم شکست قیافه عاشق چون آره_

 .ببینم آبروریزیت از بعد قیافتو

 

 کشید گونم روی وار نوازش بینیشو نوک و کرد نوخ   نوچ

 :گفت وار زمزمه همونطور و

 !هستم؟ آدیم جور چه من که میدویز  نکردی خوی   کار+

 ...ندون آدم دسته تو خودتو_

 ...خورد امگونه به لبهاش و خندید 

 !؟..حیونام جزو نظرت از +

امن قابل و داشتتز  دوست حیوونا ...نه_  ...احی 
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 گونم روی نفسشو قصد از عوضز  و شد صدادار خندش

 .کرد رها

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 15پارت#

 

 

 بس ...نداشت ایفایده که دادم خودم به تکویز  دوباره

 این میدونست فرزاد داد آزارم و کرد دستمالیم هرخ   بود

 دخی   یه برای میتونه چقدر ها نشد لمس این و هاتماس

 ...باشه دهنده آزار چقدر هست   من برای و بخش لذت

 .بود فریبکار عوضز  یه چون میدونست اون

 فکر بود پام کتویز  چون کوبیدم پاش روی کردم بلند پامو

 که بود حدی به دردش اما باشه گرفته دردش خییل نکنم

 ...کنه عصبیش
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شوو دندانهای ز  درد از که جوری داد ارفش گونم روی تی 

 ضعف درد از دید وقت   شد خایل هم زانو زیر کردم ناله

 کمرم دور دستشو کرد جدا امگونه از دندوناش کردم

 خیس دهانش آب  از که دردناکم یگونه ...کرد حلقه

 .لرزیدم خودم به ...رالیسید بود شده

 بدمزه کوچولوی+

 

 

 
 

 درد ...کنار به تمداش فرزاد با که تنش   و... گرما و خستیک

 بود زیاد قدری به بود گرفته گونم از که گازی از حاصل

 ویل بود حال ی   بدنم بود شده لخت و سست بدنم که

 ...بدم لم فرزاد آغوش توی شد نیم دلیل این

 ویل بود داشتتز  دوست برام بازم هاش رحیم ی   ی همه با

 اراده ی   و ضعیف آدم یه من از که داشتتز  دوست نه

 ..ازهبس
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 سیع ویل میشوم اراده ی   مقابلش ،گایه کنم نیم مبالغه 

 که باتالق   توی فرزاد باشم مراقب ...باشم مراقب کنم یم

   فرو حال در
ز ز  خودش با هم و من رفی   وقت   ...نکشه پایی 

ی یه ز  فرق   ...میمونه اشتباه همیشه باشه اشتباه چی 

 رو شتباها کارو این نفر چند یا بگذره زمان چقدر نمیکنه

 ...بدن انجام

 یه ..باشه فریبنده و جذاب اشتباه اون چقدر نمیکنه فرق  

 ...اشتباه همیشه اشتباه

  

 ...اشتباهه یه کرد انتخاب خودش برای فرزاد  که زندگت  

 
 
 ...باشه نگاه با فقط اگه حت   اشتباهه هرزگ

 هر داده جا توش منو که فرزاد هوس از آلوده آغوش

 ...اشتباهه باشه خواستتز  هم چقدر

  
 
 در عمویم وسیله یه مثل آغوش این اینکه مخصوصا

 استفاده اون از میتونه رهگذری هر و است همه اختیار

 روش میتونن همه که پارک توی نیمکت یه مثل ..کنه

ز  اون از هرگ که رسرسه یه یا بشیند  .بیاد پایی 
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  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 16پارت#

 

 

های   اینا
ز  ذهنم بودم اون نزدیک االن مثل وقت   که بود چی 

 این بدونم تا ..نخورم گولشو تا کردیم یادآوری من به

 .. توهِم  یه مثل ایلحظه خوش  

 ...رسابه یه مثل

 و درب منو میفهمه اون و کنم یم جدا ازش خودمو

 میکنه سیع که قلت   هم و جسمم هم کرده، داغون

ه نادیده هاشو کثافتکاری  اون عشق دنبال زمبا و بگی 

 ...باشه
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 فرزاد با که کارزاری این از اومده در جونش من دل

 طبقه آسانسور توی خودمو ...داره هایش بازی وعوضز 

 دنبالم نه دیگه زنمیم و اول طبقه دکمه و میندازم هشتم

 کرد رفتنمونگاه و ایستاد باال همون فقط رفت باال نه اومد

 گذاشتم زانوهام روی رسمو و نشستم آسانسور کف

ز  برای تا داشتنم نیاز روز چند به دوباره  بارخودمو هزارمی 

 .کنم جور و جمع

 

 سنگیتز  ..لرزوند منو دردش و خورد امگونه به  بازوم 

 به رو صورتم کردم یم احساس صورتم سمت یه زیادی

میم آسانسور داخل آینه طرف  به چه فهمم یم تازه و گی 

 و دندونا جای شدیم هم یمی   ۱۰۰ از ..آورده روزم

 گوشیم پیام صدای .داد تشخیص رو امگونه کبودی

ون کولم جیب از میشه باعث  فرزاد میدونستم بیارمش بی 

 ...بدونم رفتم، از بعد العملشو عکس خواستمیم و

 .زدم خامم خیال به پوزخندی

 العمل عکس تا بود منتظر و بود گرفته انتقامشو فرزاد 

 ...ببینه رو بقیه
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** 

س  ...کنم یم ناله درد از من میده فشار گونم روی یخ کمی 

ی با میگه کشداری جوون ز  .میندازه نگاه پام تا رس به هی 

 ...نکن نگام اینجوری گمشو_

 :میگه و میخنده

 اومده خوشمزه جای همه این ..عقِل  ی   برس   این چقدر-

 ...گرفته گاز گونتو

 ...ش   خفه میشه _

 !؟..نمیشهکم کبودی من شدن خفه با-

 

 سکوت مقابلش و میبندم دهنمو خودم پس اونه با حق

 بمونم میتونم فعال که جای   تنها اون خونه چون ..کنم یم

 روی چرا بدم توضیح همه به باید صورت این غی   در

 ...عوضز  دندونای البته و بزرگ کبودی یک جای گونم

 ...بخونم پیامشو بده گوشیتو-
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 و میخنده بلندی صدای با و مگی  یم سمتش به را گوش  

 :میگه

 ...برس   این جذاب چه اوپس-

 !؟ رسیدی نتیجه این به پیامش روی از_

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 17پارت#

 

 

ز  و باال رسشو  :میگه و میده تکون پایی 

 ..چشمکش استیکر مخصوصا ..نوشته جذاب آره-

 کار ات هگون رویطرح بدونن بقیه اینکه از افتخار باعث"

 "منه

 ...عوضز  جذاب یه کنم یم تصحیح-
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 ...عوضز  فقط نظرم به_

ز  واسه :مونا    فقط چون!شدی؟ عاشق همی 
 ..عوضز

؟ خ   دنبال تو االن مونا_ ِِ! 

 

ه خندش  ..میگی 

 ... نمیکنم درک مقاومتتو این فقط هیچ  -

 ...دیگه درد یه بازیش عوضز  ...دردِ  یه داشتنش دوست_

 قصه بد های شخصیت عاشق من ویل نمیدونم تورو -

 خودم حت   همه که بد آدم یه عاشق میدم ترجیح ...هام

ز یم فکر همه که آدیم عاشق تا بشم بده میدونم  خوبه کیز

 ...بشم بده اما

 

 !؟ داری سادیسم_

 طرف به و شد بلند آره یعتز  که میندازه باال ابرو

خانه ز  بریم را بود کرده رها کنارم مونا که گوش   رفت آشی 
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 آبروریزی از فرزاد میخونم پیامشون دیگه بار یه دارم

 . نداشت آبروی چون ترسیدنیم بیشی  

 بریزه هم و من آبروی بخواد اینکه از اون و چرا من ویل

 .نداشت ابای   هیچ

 تر کم را کبودی گونت روی بمال و پماد این بگی  _

 ...میکنه

 

م ازش و پماد  .میگی 

 که فرزادی دارم، دوست رو قبل سال چند فرزادِ  من ویل_

  بوی و رنگ نبود کثیف شیطنتاش بود شوخ
 
 .نمیداد هرزگ

ز  و باال نوازش حالت به بازوم روی دستش  .میکشه پایی 

ون بکش ازش میکنه اذیتت رفتاراش اگه-  خییل هنوز تو بی 

 ..داری شدن عاشق برای فرصت خییل داری راه

 ...نمیتونم نمیشه،_
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 اینو لیاقت نری هیچ ست  ه ..نگی   سخت خودت به-

 از بخوای اگه تو کتز  اذیت خودتو براش تو که نداره

 ...بخواه فقط برمیای بربیای، پسش

 ..بشه این فرزاد شدم باعث من ..نمیشه هم بخوام اگه_

 :میگه و میخنده تعجب با

 ..داره ربیط چه تو به درنیار بازی دیوونه -

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 18پارت#

 

 وجود به مقرص من که فهمید نیم هیچکس نمیفهمید

 نفرت موجود این به تبدیل را او من ..فرزادم این آمدن

ز  د همه از شدم باعث و کردم انگی   دست از را سما ..بی 

  ...بدهد
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 به را نفسم و چسبید را گلویم بیخ وجدان عذاب دوباره

 نابودی باعث ام کودکانه عشق و من ..انداخته شماره

  و زادفر 
 

 ...شد اشزندگ

 ..است مکافات دار دنیا گویند یم که اید شنیده

 

ی ترین درست این ز  با شب هر چون شنیدم که است چی 

  های مکافات
 

  کنم یم نرم پنجه و دست ام زندگ

 :گفت و زد ام شانه به مونامشت  

ون بیا نالهچس فاز از-  ...بی 

 ..کرد پخش شادی موزیک و شد بلند

 ..بی   لذت زندگیت از و بده قر پاشو-

 زنگ یه کن کم رو سیستم صدای کن لطف فقط باشه_

 ...بزنم مامان به

 

 شماره من و کند یم کم رو سیستم صدای حرقز  بدون

م رو مامان  پیش مو هفته آخر خوام یم میگم بهش میگی 
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نه غر یکم بمونم مونا ز  خییل مونا تنهای   خاطر به اما می 

ه سخت  ..نمیگی 

 اقامت فروغ عمو زن و محمود عمو که تهس سایل یک

 تمام چون کردند مهاجرت ترکیه به و گرفتند را ترکیه

 ..بودن ترکیه مقیم زنمو ی خانواده

 

کت یک در هم مونا که بود سایل چند  کار فشن و مد رس 

ز  به بود آن هایطراح از ییک و کندیم ز  از دلیل همی   رفی 

 .زد باز رس

 آنها با کند راضز  را مونا که ردک را تالشش تمام فروغ زنمو

فت احتمال گفت چه هر برود  بیشی   برایش آنجا در پیرس 

 .نکرد قبول مونا است

 

 یم خودش قول به بود افتاده خودش با لج رس مونا

یم خانواده حمایت بدون که کند ثابت خودش به خواست

 ...بود قضیه ظاهر فقط این البته کند رشد تواند
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 را خودش شخصیت و غرور تا بود دهمان مونا نظرم به 

 به پا که مردی پیش سال چند که غروری ...کند ترمیم

 
 
 نقاط تمام روی را هایش قدم جای و گذاشت اش زندگ

 
 
 و گذاشت کنار را او آخر در و گذاشت جا به او زندگ

 .نیست حدش در مونا کرد ادعا راحت خییل

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 19پارت#

 

 

 

ان نه نچو  ز  پولدار آنها اندازه به نه دارد را او تحصیالت می 

 گرنه و مونا کردن ترک برای بود بهانه همه اینها ...است

 عموی پرس با عوضز  عادل بابک که فهمیدند همه بعدا

ز  برای بودند کرده ییک به دست آرمان یعتز  فراز  زدن زمی 

ز  و فراز  ....کارخانه گرفی 
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 سوء  هم جسمش از که مونا موقعیت از تنها نه بابک

به مونا به همه از بیشی   این و بود کرده استفاده  به زد ضز

 ربط بابک به که کش هر با مونا مدتها تا که طوری

 را او ظلم تالقز  اما کم چند هر تا و شد یم دوست داشت

 آسیب قبل از بیشی   روز هر که بود مونا این ویل ...بکند

 .دید یم

 

 
 
 که همتای   جز نداشت خی   موضوع نای از کش تقریبا

 و دادیم دلداری را او همیشه مونا ارسار محرم بود شده

 ...کند منع را او کردیم سیع

  به حال در فرزاد دست از من وقت   بعدها
 

 رسیدن دیوانیک

 گفتیم، یم هم به را دردهایمان دوستم شد مونا بودم

 یم فحش به را زندگیمان مردهای گایه و میخندیدیم

 .بستیم

 

 ...بدم سفارش کتز یم کوفت خ   شام-
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ون غذای_   خودت..نداره سازگاری معدم با ..خوامنیم بی 

 .کن درست

نم نیشخند ز   اونم می 
ا
نه نیشخند متقابل ز  .می 

ون از من-  میدم میارم باال بعد میخورم میدم سفارش بی 

  ..بخوری تو
 

 ...ساز مونا و خونیک

نکبتچندش_  ...شو خفه..ِِ

 :میگه و یخندهم صدا با

 

ون بزنیم بیا-  ..بی 

 !؟..صورت این با_

 ..میپوشونه رو کبودی بزیز  ماسک یه-

 ..بزنم ماسک چطوری بخوریم شام بریم میخوایم_

ف ی  -  امشب  جذاِب  خ   هر ننداز جمعه شب از منو رس 

 نذار پاشو چالت و چشم اون قربون ...پالسه خیابونا تو

 ..بمونم نصیب ی  

 .کنم یم قبول و میخندم هایشبازی عوضز  به 
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  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 20پارت#

 

 

 هاندارم لباس من_

 ..خوردنیت دهن و لب اون قربون میدم بهت هم لباس-

م دوش  ون میگی   حال در اتاقش توی آماده مونا میام بی 

 باال محکم و صاف موهاشو زده مشیک تیپ یه ..زدِن  عطر

 همیشه از اونو و میشه دهدی کشیده چشماش که بسته

 به که داره استخوایز  و الغر صورت مونا ..کرده تر جذاب

 داره، خوشگل و عروسیک صورت یه زیبای   عملهای لطف

 آرایش و میپوشه لباس جوری همیشه و گندیم پوستش

م که متز  گایه که میکنه م چشم ازش نمیتونم دخی   ..بگی 
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نه قرمزی رژ  ز سه چشمک یه با و می   :میی 

 !شدم؟ چطور -

 ..عایل _

 و ماسک زدن با میپوشم گذاشته برام که رو های   لباس 

ز  م همراهش گوش   برداشی  ون می   هر با داره درد گونم ..بی 

 پوستم روی ماسک شدن کشیده و رسم دادن تکون بار

 ..آورده رسم بالی   چه امروز فرزاد میشه یادآوری بهم

به هرچند  کار از کم ستد زدم پاهاش وسط من که ایضز

 از شو دستگاه و دم بودم امیدوار واقعا من و نداشت اون

 ..بکنه غلیط نتونه دیگه تا بندازه کار

 

ز  توی   های آهنگ از ییک که رو موزیکش صدای ماشی 

 بازی دیوونه به میده فحش تتلو همراه و بره یم باال تتلو  

 کنم یم سیع و خندمیم میده گوش که های   آهنگ و ها

 مونا گفت من به همتا بار یه ..نکنم فکر گونم ددر  به

 مود روی همتا کردم فکر موقع اون ..قویه خییل دخی  

ایط تاثی   تحت و دلسوزی  گ آخه ..زده رو حرف این رس 
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 هم تن به رس خواستندنیم که همتای   و مونا میکرد فکر

 حق میفهمم حاال ..باشند صمییم هم با انقدر باشه دیگه

  ..اونه با

 

 توی و میخوره رس پاش گایه هم هنوز اینکه با قویه مونا

 فروغ عمو زن ..باال میکشه خودشو بازم ویل میافته چاله

 باالتر همه از را خودش همیشه و داره مزخرقز  اخالق

 باسن ادعاش ویل خالیه تو طبل یه اینکه با میدونه

 رو مونا کنه یم سیع هم هنوز ..کرده سوراخ رو آسمون

 فراز از کمی   دامادش تا بده شوهر پولدار نوادهخا یه به

 مقاومت مادرش رفتارهای تموم مقابل مونا ...نباشه

 ...نرنجونه خودش از اونو که جوری میکنه

 

 ژیگول تا دو با پورشه یه که میمونیم قرمز چراغ پشت 

 کرد پر را راننده کنار صندیل که پرسی ..ایستهیم کنارمون

 :میگه بهمون رو

اری بدم رچقد - ز  !؟..بخورم تو جیگر می 
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 :میگه خنده با مونا 

 ..نده هاننه بچه به اما بده خر به جیگرتو گفته مامانم-

ز  فرمون پشت که دوستش   میخنده صدا با نشسته ماشی 

نه چشمک بهش مونا و ز ز  ..می   حرکت چراغ شدن باسی 

 ..میکنه

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 21پارت#

 

 

 :میگه و میده تربیت   فحش یه مونا و افتندیم راه دنبالمون

یشن چه  ..سی 

_  
 
 ..اتنجمعه شب سهم حتما

 ..بشه نصیبم ۱۸ زیر هایبچه که اقبالم بد انقدر یعتز -

 ..نمیدونم :میگم و میندازم باال شونه 
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ه باال رو رسعتش  باالی   رسعت با هم اونا که میی 

سونن کنارمون به خودشونو  راهنما اینکه بدون مونا ..می 

  وارد بزنه
 

اره جاشون و میشه بریدگ ز  میکوبه فرمان روی می 

 :میگه خوشحایل با و

 

 !کردی؟ کیف -

ت همینم کتز  ناشکری ویل ..نبود بد _  ..نمیاد گی 

ه خندش   ..میگی 

 ..بابا درک به -

ز  با و ایستهیم رستوران باغ یه جلوی  کیفش، برداشی 

 هم با ..میده سادهوای در جلوی که مردی به رو سوئیچ

 .میشیم باغ وارد

ی منو داشتم انتظار_  ..فودی فست یه بی 

 هام محبت و کارهام ..روی   و چشم ی   که بس از -

ه تو جنگیل چشای  آوردم که فکرتم به اونقدر من ..نمیگی 

 کش برداری هم را کوفت   ماسک اون اگه توپ جای یه

 ..نبینه هم دادنتو آب به گل دسته
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ف ی     تو بخوره هاش خوی   این و کنه یم خوی   داره رس 

نه بلندی صدای با رو حرفا این همه چون ..رسش ز  و می 

 
 
 چون و میشنوه اینو هست اطراف اون که تخت   هر تقریبا

 نگاهش دارند همه تقریبا چشِم  تو خییل هم لعنتیش خود

ز یم  ..کیز

 خونرسدیمو ویل شه خفه بگم و رسش توی بزنم خوام یم 

 :میگم آروم نمک یم حفظ

 ..بردی آبرومو ببند دهنتو _

 نیم نگاهش که توگ و تک اون حاال و خنده یم صدا با 

 ..بودن ما زوم هم کردن

 

 الغرش و استخوایز  هیکل و بلند قد اون 

 طراخ براشون بار هر که شده های  مدل شبیه که تیت   و 

ز  راه حالت میخورم قسم و میکنه  نوع حت   و رفی 

 براش کیل و اینجاست مردای جذب ایبر  خندیدنش

 ..کرده تمرین
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  که تخت یه 
 
  که میکنه انتخاب باغ   مرکز توی تقریبا

 
 اتفاقا

 ..شه نزدیک خوشگیل و بزرگ آبنمای و داره خوی   نور

 

ی _  !نبود؟ جا این از تر روشن جای بمی 

نه چشمک من به و میندازه باال ایشونه ز  از شالش ..می 

 متوجه تازه من و میخوره رس شونش روی موهاش روی

ی میتونه خوب چقدر بخواد اگر مونا میشم  ..کنه دلی 

ی همه این گ واسه داری عوضز  _ ؟یم دلی   !کتز

 اششده لمینت سفید های دندان میخنده صدا با 

 رسش روی آروم خییل رو شالش ..میدن نشون خودشون

 .میکنه مرتب

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 22پارت#
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زرنگ گ هر اینجاست پولدار جذاِب  کیل بهشتیم، وسط-

 ...میاد تر زود باشه تر

 شیطون انقدر اینکه از هم میکشم خجالت رفتارش از هم

 ..میاد خوشم جسور و

 اون مثل تونمنیم هم ثانیه چند برای حت   وقت هیچ من 

 و رسم توی ییک چون نمیشه هم بخوام اگر ..کنم رفتار

 ..کنم خیانت حس میشه باعث که هست قلبم توی

 

 خودمو من و میده هشدار بهم داره حس همون االنم 

 یه کردن پیدا به هم مونا میذارم و کنم یم منو رسگرِم 

 گارسون و میدیم سفارش ..بده ادامه جذاب پرس دوست

ه  سمتم کارت یک و میگرده بر دقیقه دو از بعد اما می 

ه مونا  ..میگی 

 رو موناست روبروی که رسم پشت های تخت از ییک

 :میگه و میده نشون

 ..دادن آقا اون رو کارت این-
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ه رو کارت مونا   کرده اشاره گارسون که جای   به و میگی 

  میکنه نگاه
 
موفقیت پرس دوست کردن پیدا پروسه ظاهرا

ز  نه لبخند مونا که بود آمی  ز  که نمیکشه ثانیه به اما ..می 

 .نهمیک اخم کم کم میشه محو لبخندش

 مرد یه ..کنم دنبال را مونا نگاه مسی   تا میچرخم عقب به

 یم لبخند و کرد یم نگاه ما به داشت ساله، ۳۰ حدود

 :گفتم مونا روبه بود هم دیگه مرد سه تختشون روی ...زد

 

ی_ ز  !شده؟ چی 

 :میگه و میشه بلند تخت روی از

 ..بشه قراره ویل نه هنوز -

 هاشهمراه و مرد ناو  سمت به کنم یم نگاهش تعجب با

ه ی مرد ..می  ز   مونا طرف به دیگه مرد سه رس و میگه چی 

 ..چرخهیم

ز  مونارو سابق نامزد بابک که کشه نیم طول خییل  اون بی 

م مونا دنبال و پرمیم جا از و میدم تشخیص تا سه  تا می 
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 ختم دعوا به امشب آخر ندارم شک چون ..بشم مانع

 .میشه

 

 

سونه اونا تخت به خودشو ونا برسم مونا به من تا  می 

 :میگه بلند

 !!..آقایون سالم-

 و جمع را خودش بود فرستاده کارت مونا برای که مردی 

 ..میکنه باز جا مونا برای و کنه یم جور

 ..بشیتز  کنارم میشم خوشحال ..سالم -

سم مونا به م دستشو می   :میگم جاش به و میگی 

 ..بریم باید ما ویل ممنون _

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_متــما#

 

 23پارت#
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 و میکنه جدا دستم از دستشو جدی و محکم خییل مونا

 :میگه

 ..کنم تحمل نمیتونم الشخورهارو ویل میخواد دلم-

ه باال مرد ابروهای   جز به ..میشه قرمز بابک رنگ و ..می 

 اون و بابک نگاه جوونه مرد یه که نفری چهار این از ییک

 حرفش ادامه منتظر و موناست روی دیگه نفر دو

 ..هستند

 میکشه ایکالفه پوف نمیکنه نگاه بهمون که مردی همون

  و
 
 الس  مونا با داره یاهمکارش دوستش که این از ظاهرا

نه ز  ..است کالفه می 

 

 عصت   بابک و میکنه اشاره بابک به اش جمله از بعد مونا

 :میگه و میشه بلند جا از
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 ..برو اینجا از 

 ..میکنه نگاهش رورغ با مونا

 !؟..بری تو چیه نظرت -

 بلند جاش از بود توجه ی   مونا به االن تا که مردی همون 

 :میگه بقیه به رو میشه

 ...بدی اطالع بهم و بکنید رو فکراتون-

 :میگه باشک مونا که نشد کامل فعلش هنوز 

 !!...میشناسم رو تو من -

 

ز  صدق و میکنه کامل فعلشو مونا به توجه ی     میکنه رفی 

نه خشکم من هم مونا بعدی جمله با که ز  همون هم می 

 :میگه..مرد

 ...فرازی ی عمه پرس تو-

 با حق کنم یم نگاه مرد صورت به آمده بند نفس با 

 تا رس به آرمان ..آرا برادر فرازه پرسعمه آرمان موناست،

 و میدوزه بابک به نگاهشو بعد و میکنه نگاه مونا پای
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نه پوزخند ..میشینه مونا روی شنگاه دوباره ز  انگار و می 

 ..میشناسه رو مونا

 

 مردی دو اون طرف به میشه عصت   آرمان پوزخند از مونا

 :میگه و میچرخه هستند آرمان و بابک و مونا گرنظاره که

دار دوتا با !کنید؟ معامله نفر دو این با میخواید -  کالهی 

 ..وجدان ی  

 ..دببن دهنتو :میگه عصت   بابک 

 :میده ادامه تر عصت   مونا

 رو دودمانتون و کنند یم ییک به دست هم با نفر دو این -

 ازش باشید داشته هم دخی   یا خواهر اگر ..میدن باد به

ز  یم استفادهسوء  با تا جلو میندازن رو خواهراشون یا کیز

ز  خراب رو زندگیتون شدن صیغه  ..کیز

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 24پارت#

 

 

 بابک ..میکنه عصبایز  را آرمان و بابک مونا های حرف 

ه رو مونا بازوی  که کنه پرتش طرف یه به میخواد و میگی 

 و میخوره هم به تعادلش ..میکوبم سینش به دست دو با

 تعادل حفظ برای مونا ..میشه جدا دستش از مونا بازوی

ه عقب قدم چند  ..میخوره آرمان سینه به که می 

ه رو مونا دست آرمان  دو مونا جیغ با ..میپیچونه و میگی 

 با آمدنیم حساب به آرمان خود های همراه که مردی

ن آرمان طرف به دیگه نفر چند  جدا مونا از رو اون و می 

ز یم   ..کیز

 

ز  روی شالش و میخوره سکندری مونا  ی   و میفته زمی 

؟ خ   واسه- :میگه آرمان به رو شالش به توجه  !برگشت 

 زن قرار
 

؟ خراب رو گ دگ ؟ باال رو گ پوالی !کتز  !بکش 
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فت ی   رفیق این و تو مثل عوضز  تا چند قرار   رس 
 
 زندگ

ز  خراب منو مثل های دخی    ..کیز

 بابک، ..میشن مانعش که کنه حمله دوباره میخواد آرمان 

تش میخواد و میکشه رو آرمان ون بی   دهنشو مونا که بی 

 ..میکنه عصبانیش دوباره و میکنه باز

 

 بار این قراره !برگشته؟ هم کنت خراب خونه خواهر -

 ..بشه گ صیغه

 از ..بندهیم فحش به رو مونا فریاد با میکنه حمله آرمان 

م عقب قدم چند ترس  دوباره ..پریده رنگم مطمئنم و می 

 هم نفر چند و میشن مونا به آرمان رسیدن مانع نفر چند

 ..کنه بس میدن تذکر مونا به

 آرمان یشده کبود رنگ و فریادها از هم امون خود

سه  ..میشه ساکت و میبنده رو دهنش و میی 

 

 مثل من دهن اما کشیده هوار انداخته راه دعوا مونا 

 ..میلرزه ترس از زانوهام و شده خشک کویر
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مانه نچندان لحن با میاد رستوران مسئول   را ما محی 

ون  مراتب به حنل با و نشده خایل هنوز مونا ..میکنه بی 

 مرد اون زنه یم حرف باهاش رستوران مسئول از بدتری

 باهاش نشده خارج دعوا مدل از هنوز مونا میبینه که

ون بره میخواد ازش جدی خییل و نمیکنه بحث  وگرنه بی 

نه زنگ پلیس به ز  ..می 

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 25پارت#

 

 

 و کنم یم ررفتا پا و دست ی   و گیج موجود یه مثل من

 ..برم کجا یا کنم چیکار باید االن دونم نیم

ز  نگهبان  طرف به کنه نیم جرئت بیچاره میاره رو ماشی 

 ..بره مونا
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 گ نمیدونم ..میشه دور ما از و میده من به رو سوئیچ

 رسش روی هنوز اما بودم ندیده که بود برداشته شالشو

 و بده تذکر بهش خانیم یه شد باعث که بود ننداخته

 ..کنه منفجر را بود سوخته نیم باروت انبار که رو مونا

 

 رو خودش هایفحش از ییک بهش منم کشیدم دستشو

 کنم یم باز و در کنم ماشینش سوار کردم سیع و دادم

 طرف اون منو نفر یه میدم هول صندیل روی رو مونا

 ..میکنه پرت

 رسمو ..بدش نهایت ی   فحش بعدم و مونا آخه صدای 

ز  مونا که آرمایز  دیدن با و کنم یم بلند ز  در روبی   ماشی 

 جا از درآورده رو مونا آخه در دادن فشار با و انداخته گی  

م طرفش به و میشم بلند  ..می 

 

به نم پاش به محکیم ضز ز  ..می 

 ..عوضز  کن ولش _
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 نگاهش میشه خایل دلم توی که میندازه بهم بدی نگاه 

 کنم یم احساس حت   لحظه اون تو ..فرزادِ  شبیه خییل

 توی که خودم به البته کنم،یم اخم ...فرزادِ  شبیه چقدر

 بازوی به ایدیگه مشت ..داره پرش ذهنم موقعیت این

نم آرمان ز  :میگم و می 

 ..کن ولش_

سونه ما به خودشو هم بابک   مونارو میخواد آرمان از می 

 :میگه مونا به رو ما توجه ی   آرمان ..کنه ول

 

؟ زبویز  بلبل داری جرئت االن-  !کتز

 جذابیت وجود با خانواده این مردای نمیدونه مونا

 ای کینه اونا ..باشن رحمی   بیشی   خییل تونندیم زیادشون

ز  و  ..ظالمند همچنی 

 :میگه آرمان به و میکنه باز شو گشاد دهن پس 

 !؟...میش   ناراحت بیاره هرزتو خواهر اسم ییک اینکه از -
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ز  در آرمان  ..میکوبه مونا به محکم و میده هفاصل را ماشی 

 نشکسته سینش قفسه کنمیم دعا من و میاد در مونا جیغ

 ..باشه

 

  ی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 26پارت#

 

 

 

 لحظه همون که کنه تکرار رو کارش دوباره میخواد آرمان

سه پلیس  باهاشون که رو کش نشناخته و ندیده من و می 

  ..دعامیکنم گرفته تماس
 
ند رو آرمان موراما  مونا و میگی 

ز  پخش  رنگش اما نمیکنه داد و جیغ دیگه ..میشه زمی 

یزه اشک و میکنه ناله درد از و پریده  ...می 
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 با گ نمیشم متوجه بازم کنم یم بغض منم مونا حال از

ه تماس اورژانس  ۴ تا رسونیم یم بیمارستان به اونو و میگی 

 ..بیمارستانیم توی صبح

 

 که قوی های مسکن وجود با و برداشته مو سینش قفسه 

 روی افتاده اما میپیچه خودش به درد از شده تزریق بهش

 ازش بیمارستان پزشک و پرستار ..لجبازی و لج دور

ی میخوان  بشه مرخص داره اضار اون ویل بشه بسی 

ز یم مرخصش نمیشن که حریفش  از که اینامه با و کیز

ه دکی   ی به خودش راههم و من هاش عکس و میگی   کالنی 

ه  ..میی 

ز  میخواد مونا و شده بازداشت آرمان  ازش امشب همی 

 خوام یم ازش که متز  به واضح خییل و کنه شکایت

 ..میکنه توجیه ی   بشه بیخیال

 

 چند هر است کالفه خییل آگاهیه اداره توی که رسوایز 

نه ترس   مونا به بار یک دقیقه ز  با ..کنه مرتب و خودش می 
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 و کنه شکایت و بیاد فردا  خواد یم ازش جدیت

مستقیم  مگه ویل ..کن گم گورتو شب نصف میگه غی 

 ..کنه راضز  رو مونا میتونست کش

 و برگه بود نوشته پورقیل اسمش سینش روی که رسوایز 

 ..بنویسه رو اش نامه شکایت تا میذاره مونا مقابل خودکار

 

 چند ..میده رسوان به و مینویسه رو نامه شکایت مونا 

به  :میگه و میاد داخل رسبازی خوره یم در به ضز

 ...اومده ضارب وکیل 

ه، کورنپپا یک مثل مونا   :میگه میی 

 آزادش ندارید حق !بکنه؟ غلیط چه اومده وکیلش_

 ..کنید

 به دست   عصت    حسای   مونا دست از که پورقیل رسوان 

 جاش رس میشونه رو مونا تند لحن یه با و میکشه ریشش

 :میگه رسباز به

 ..بیاد وکیل بده اجازه -
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 باید که هست هم این متوجه اما میخوره بر بهش مونا

 ..کنه عوض رو روشش

 دخی   به خیابون توی نفر یه اگر پور قیل رسگرد جناب -

 !میکردین؟ چیکار شما کرد یم حمله شما

م خندمو جلوی تا گرفتم دندون به لبمو  :میگه رسوان بگی 

-  
ا
  ..رسوان نه گردرس  اول

 
  ..پورقیل دوما

 
 من دخی   سوما

ون شب ۱۰ ساعت ه بی   ..نمی 

 :میگه نمیده اهمیت هاش سوی   به مونا 

ای همه پدر و قانویز  مرد شما _  ...جامعه این دخی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 27پارت#
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دم عوق بعد و گفتم یم محکم زارت یه بود جاش ز  ..می 

 مونا دهن شدن بسته برای و است کالفه حسای   رسوان

 
 
 ...کرده نذر حتما

 کرده شکایت مونا که میگه رسوان میاد داخل آرمان وکیل

ز  برای و  ..کنه صی   ساعت   چند باید هم وثیقه گذاشی 

 را شکایتش تا کنه راضز  رو مونا میکنه سیع آرمان وکیل

ه پس  رسوان به و من صورت نیست بیا کوتاه مونا اما بگی 

 ..میده نشون

 

 عموم دخی   رس بالی   چه عوضیش دوست اون ببینید -

 !!..آورده

 ..میمونه باز دهنم که کنمیم تعجب کارش از اونقدر من

ه یم رو اشنامه شکایت  من صورت کبودی میخواد و گی 

 ..کنه شکایت بابک از و بنویسه هم و

 نه یا کنم شکایت خوامیم پرسه،یم من از پورقیل رسوان

 ..کنم پر جدای   نامه شکایت باید بخوام اگه که
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 هم میکوبه پهلوم به محکم مونا که بگم خ   نمیدونم

 آرمان وکیل و میشن حرکتش متوجه وکیل هم و رسوان

 با مخالفت جرات من مگه ویل کنه منرصف منو میخواد

  ... دارم رو مونا

 ..میکنم امضا من و مینویسه رو نامه شکایت مونا

 خارج آگایه اداره از میخوایم کمکم و صبح ۶ ساعت

 میشه نزدیکمون آرمان وکیل ..شیم

م رو وقتتون میدید اجازه لحظه چند خانوما -  ..بگی 

 

 ..خی   :مونا 

ه هم منو دست و بیفته راه میخواد  خودش دنبال و میگی 

 سد کرده معرقز  اقدم پور خودشو که وکیل میکشه

 ..میشه راهمون

 اجازه کنم قانعتون نتونستم اگر دممی قول کوتاه خییل -

 ..برید بدم

یم ما نتویز  یا بتویز  :مونا  نیست بابام دست اماجازه ..می 

 ..نیست   عددی که تو
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مانه مودبیه مرد وکیل   عذر شماست با حق:میگه ومحی 

 ..میکشم خجالت مونا برخورد از من کنه یم خوایه

 این توی شکایت پروسه مودت خانم ببینید :اقدم پور 

 از باید جلسه چند است کننده خسته پروسه یک موارد

  و کار
 

ز  و باال رو دادرسا هایپله بزنید تون زندگ ید پایی   بی 

 باشه منصفز  آدم پرونده قاضز  نیست معلوم هم بعدش

 خودمون بدید اجازه برسه، نتیجه به شکایتتون که نه یا

یم رضایت ازتون و کنیم حل را مشکل  ..بگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 28پارت#
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 آقای میکتز  خر بچه داری :میگه خنده یم تمسخر با مونا

 منصف قاضز  ...اومدیم کوه پشت از ما انگار !وکیل؟

 قلمبه کلمه تا ۴ با نکن سیع هست، که قانون نه یا باشه

ه و رسم سلمبه  من ..خ   نمیدونم پور آقای بمایل شی 

م پس شکایتمو  .نمیگی 

  آخرش جلسه چندین از بعد ویل ..نبود جسارت قصدم -

 ..میشه ختم دیه به

 

 ...زندایز  و دیه :مونا

 تر زرنگ طرفش و کنه قانع رو مونا نمیتونه بینه،یم وکیل

 ..میکنه امتحان ایدیگه راه بار این که حرفهاست این از

 مبلغ با خییل میتونه کنیم توافق هم با االن که مبلیعز  -

 ..باشه اشتهد فرق دیه

 حاال- نیست اینطور ویل بشه عصت   مونا دارم انتظار

 !!..کرد فکر بهش میشه

 نمایش   به ساعت چند این مثل بازم ویل کنمیم تعجب

 .کنم یم نگاه انداخته راه مونا که
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  پس -
 
یف من همراه لطفا  من به دقیقه ۱۰ و بیارید ترس 

 ..کنم صحبت موکلم با بدید اجازه

 کرد اشاره داخل به دستش با وکیل داد ونتک رسشو مونا

سید خدا بنده   بزاره قال اونو بشه عوض نظرش مونا میی 

 :گفت ناخوشایندی لحن با مونا

 تکون رس بیچاره ..بفرمایید برم در نیست قرار منم شایک -

 را مونا که های   بازی از کالفه میشه دور ازمون و داد

 : میگم انداخته

 

 یم غلیط چه داری بگو نمیخوری کیلو  اون مثل منو اگه_

؟  !کتز

 :میگه و میخنده 

 داری خوردن تو ویل ..بخوره رو پشمالو اون خواست گ-

 ...خوشمزه
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ز  دماغم آورش چندش های حرف از  ز  و میخوره چی   همی 

 گفت یم مونا خالف بر که افتمیم فرزاد حرف یاد که

 ..امبدمزه

؟ غلیط هچ میخوای بگو ..مونا نزنم هم به حالمو_  !کتز

 

 ..میدم گوشمایل را عوضز  دوتا این یکم -

 !کردنشون؟ رسکیسه با _

 زده ..بکشم نفس درست نمیتونم نمیبیتز  بیشعور-

 !چیه؟ رسکیسه ..کرده داغونم

 !کردی؟ قایط منو چرا روایز  _

 ..آوردم در اداشو و کردم کج دهنمو 

 عموم دخی   رس بالی   چه عوضش دوست ببینید "

 "..آورده

 ...دندونه جای صورتم روی مشخصه هم دور از االغ _

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 29پارت#

 

 

ه خندش    موقع همون ..میخنده بلندی صدای با و میگی 

 غره چشم همون به و گذرنیم کنارمون از رسباز تا چند

ن  شدنشون دور تا میکنه جور و جمع خودشو مونا ..می 

 رو زده مشت با نگفتم که من- :میگه بعد و میکنه صی  

 یه بود این منظورم ..کرده چیکار ببینید گفتم صورتت

 !اینه؟ از غی   مگه ..گرفته گازش هار سگ

 

ه دستمو کنم گریه یا بخندم دستش از نمیدونم   و میگی 

 ..میکشه داخل سمت به بار این

 ..بره پیش چطوری قرار پورمون تو پور روز بریم بیا -

یم که داخل  ی راهرو می   وکیل شده تر شلوغ قبل از کالنی 

 دستگی   آرمان همراه اونم که بابک و آرمان مقابل آرمان

 هم کنار شدم، قضیه این متوجه تازه من و بود شده
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 بابک زدیم حرف باهاشون داشت وکیل بودند ایستاده

  آرمان صورت از اما بود کالفه فقط
ا
 خوی   حس اصل

 ..بودم نگرفته

 

 داشت که ایسابقه به توجه با بود ترسنایک آدم برام انآرم

 دستشو داشت مونا نظرم به و آمد یم حساب به خطرناکم

 ..زنبور لونه توی میکرد

ی چند فاصله با  که ای دلشوره با ایستادیم اونا از می 

 :گفتم مونا به داشتم

 خوی   حس اصال نمیکردی درگی   آرمان با خودتو کاش _

 ..ندارم ماجرا این به

 !نبودی؟ ترسوی   دخی   که تو هست   کنمیم تعجب ازت -

 

 که کش چون ترسیدم االن من بکن میخوای غلیط هر _

 جونشو قصد پول واسه و نکنه رحم خودش دای   پرس به

 ..نمیکنه رحم اصال که ها غریبه به بکنه

 ..ایستهیم اممقابله و میچرخه مونا 
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 ..کن نگام ..باش آروم -

ه مونا به و گرفتم نفر سه اون از نگاهمو   ..شدم خی 

 هم و گذشتم هم سوزوندن زندگیمو عوضز  دوتا اون -

 ..مو آینده

  یه تونم نیم حت   من
 

وع را عادی زندگ  هر چون کنم رس 

 ..میکنه باز رس دیگه ییک میبندم هامو زخم از ییک که بار

فندی   عوضز  دوتا اون هم اصیل مقرص  به که رس 

ز  همه رو چشم خاطرشون  ..بستم چی 

 با و بگذرم کنارشون از توجه ی   ابله یه مثل که نخواه ازم 

سون منو دلم توی کردن خایل با و حرفا این زدن  بذار و نی 

م لذت هاشون حالت این دیدن از  ..بی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 30پارت#
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 که رسمو ..گفتم آرویم باشه و کشیدم عمیف   نفس 

 چرخوندم طرفشون به رهدوبا

 نگاه بدتر همه از و ماست روی که شدم نگاهشون متوجه

 ..شد خایل دلم توی بود من روی که بود آرمان

 و من دامن انداخت   راه که بازی اگه مونا کنه لعنتت خدا

ه هم  ..میارم در پدرتو بگی 

 توی و کشمیم عمیف   نفس میشن نزدیکمون دارند وقت  

س هست   جلد  :میگه مونا به رو شون وکیل ممی   نی 

 

ید پس رو تون شکایت شما-  رو نظرتون مد مبلغ و بگی 

 ..بفرمایید

ز  پس   داره آرمان کشه نیم طول خییل شکایتمون گرفی 

 را چک بده بهش تا مینویسه رو گفته مونا که زیادی مبلغ

چه از و زنه یم امضا  من طرف به میکنه جدا اش دفی 

ه  :میگه و میگی 
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 این از اصال کردم حساب من هم رو بقیه طویز شی پول-

 ... بود خودم کار اگه شاید ..نیستم خوشحال موضوع

 

ز  رسمو میکشم خجالت ه نگاه از تا میندازم پایی   در اش خی 

ه بهش مونا باشم امان  ..میی 

 رو کردی که های  غلط عمر یه خداست چوب کن فکر-

 ..کشب رو بقیه برای تو بارم یه کشیدن جورشو بقیه

ه ازش رو یم احساس هنوز رو آرمان نگاه سنگیتز  میگی 

م باال رسمو اشجمله شنیدن با و کنم  ..میگی 

 ...خواهری   شبیه -

 

ه نگاه شدم متوجه کنمیم نگاه صورتش به وقت     و اش خی 

 شه نگاه توی مرموزی حسه یه دوخته چشام به مستقیم

 مقابلش میاد باال مونا دست ..میندازه دلم به ترس که

نه بشکن ز  ..می 

 ..داداش باش ما با -
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ه ازم نگاهشو آرمان  نه پوزخند و میگی  ز  به تمسخر با می 

 و کنهیم تحقی   رو مونا نگاهش با میکنه نگاه پاش تا رس

ز   اونو و کنه باز شو گشاد دهن مونا میشه باعث همی 

 ..بچزونه

 

 نمیتونه خواهرت و مجرد خواهرش برعکس خوشبختانه -

 کبود آیز  به آرمان رنگ ..بشه شوهرش ییغهص بیاد

 وکیل و بابک که کنه حمله مونا به دوباره میخواد میشه

ن جلوشونو  ..میگی 

 ..ببند دهنتو -

 که ببنده رو تو قالده میشه پیدا ییک ببندم رو دهنم من -

 ...نزیز  آسیب بقیه به

 ..مونا شو خفه :بابک

 هم صدات شنیدن با که نکن باز دهنتو اصال ییک تو :مونا

نم کهی   ز  ..می 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 31پارت#

 

 

 همه نکنیم تمومش اگر که زننیم ترس   میان رسباز تا چند

 ..کنندیم بازداشت را

م، رو مونا دست  بزنیم جا این از تا میکشمش میگی 

ون ی از بده رخ دیگری اتفاق اینکه از قبل ..بی   کالنی 

ون م تاکش رسیــــع ..میایم بی   .میگی 

 هر ناراحته کنم احساس میتونم و شده ساکت هم مونا

همبه و ناراحت   باعث بود بابک از ردپای   حت   که جا

 .شد یم ریختگیش

 

 که دوش   از بعد بودیم ساکت دو هر خونه به رسیدن تا

ز  پشت گرفتیم هردومون  که ای صبحانه و نشستیم می 

 برای حرف بدون آرام ..مخوردییم را بود کرده حاضز  مونا

 ..فکره تو که بود مشخص و گرفتیم لقمه خودش
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 !داری؟ دوسش هنوز _

 ..کرد نگاهم تعجب با 

؟ خ   -  !گفت 

 !داری؟ دوسش هنوز گفتم _

 

نه پوزخندی  ز  ..می 

 !خرم؟ انقدر یعتز  -

 میخواست که رو ای لقمه که کنم یم نگاهش سکوت با 

 عمیق نفس با و ونهبرمیگرد بشقاب توی رو بزاره دهنش

 :میگه

 خشیم یه ..صداش شنیدن با ..دیدنش با بار هر فقط-

 من هست   ..خودم به نفری   یه ..آیدیم وجود به درونم

ز  همه اون و داشتم دوسش خییل  ..بود بازی براش چی 

 بار هر با که حماقت   این ..میکنه داغون داره منو که اینه

نه آتیش منو دیدنش ز  چطور بودم هابل خییل من ..می 

 فکر بدون که انقد ..که بشم خامش انقدر تونستم
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ه لذت تنم از اونم ..بدم قرار اختیارش در خودمو  ما ..بی 

 رابطه بار چند میدویز  اما بودیم هم با ماه سه دو فقط

تلفتز  هایتماس از تا مونه دونفره های خلوت داشتیم

ه مون  ..بیشی 

 دیدمیم اینکه ..نهمیک داغونم بودنم کودن از حجم این 

 خودم به باهاش خوابیدن با اما نیستیم عادی مردم مثل

ز  ز  همه کردم یم تلقی  ز  کردم یم فکر ..خوبه چی   که همی 

 نمیدونستم ..عاشقمه یعتز  میشه بیخود خود از جلوم

ی ز  منو که اینه ..هوسه اون واسه عشِق  من واسه که چی 

 ..درمیاره پا از

 

 :ممیگ من و میکشه لرزویز  نفس

 به میخوای گ تا اما ندارم دادنت دلداری واسه حرقز  _

ا این ز ؟ فکر چی   و کتز  تمومش روز یه باید باالخره !کتز

 ..توئه نفع به باشه زودتر خ   هر روز اون

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 32پارت#

 

 

 باره آخرین این میگم خودم با بار هر خدا به ..میدونم-

 به کنم فکر ..میشه پنبه بود رشته خ   هر دیدنش با ویل

 ..دارم نیاز همتا مشاوره جلسات

 

 ..میخندم صورتش به

 ..زدیم یم بهش رس یه امروز نبود این صورتم وضع اگه _

 فرازپیششه بود جمعه امروز نبود این هم صورتت وضع-

ه نیم تحویل را ما  ..که گی 

 را ما باشه همتا بر و دور فراز اگه اونه با حق میخندم

 ..میکنه فراموش

 با پره دهنش !افتادم؟ خ   یاد میدویز  جمعه گفت   مونا_

سه رسش تکون  :میگم که خ   میی 
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 این بودی راضز  قسمتت به اگه ..تو جمعه شب یاد _

 ..نمیومد رست بال همه

 

 ..میده قورت شو لقمه 

 دهنتو دیگه که کمرت به بزنه خدا هست   سیاهت سق -

فی   جذاب اون با قتو  هر دیگه ..نکتز  باز  افتادی در رس 

  و
 
 ..نشو خراب من رس رو بود هفته آخر اگه مخصوصا

 
ا
 ..بدشگویز  ..نحش کل

 !؟..کردیم جمع گ نبودم من ..بیشعور بگی   گاز زبونتو _

 ..جونم آرمان -

 ..میمونه باز حرفش از دهنم 

 

 خودم به میاد ذهنم و فکر به من !!..داری جرأی   چه تو _

 ..زملر  یم

 :میگه خنده با 
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ز  یه دلم نمیشه دلیل ویل منم -  ..نخواد رو جذای   همچی 

 !؟..بذارم میون در باهات رو رازی یه

 !!!...بگو _

  همتا حت   هیشیک به که بخور قسم -
 

 چیکار_ !!نمییک

 !تو؟ کردی

 !بگم؟ تا بخور قسم -

 ..بد کار ..کرده کاری یه مطمئنم و گرفته خندم 

 

 !!گم نیم هیچکس به خدا به ..باشه_ 

 ..گرفته اش خنده هم خودش 

ز  همون از -  قرار که مهمویز  ..دیدم و آرمان که باری اولی 

  ..یادته بشن آشنا هم با فراز و همتا بود

 !!..خب_

 ..داشتم کراش عوضز  این روی موقع همون از-

 ..میدم تکون رس براش تأسف با 

 !بود؟ این رازت _
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 ..دادم پیام بهش و دایرکتش توی رفتم اینستا از !!..نوچ- 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 33پارت#

 

 

 

 !خب؟ _

ین دارم ..مرض و خب-  میون در باهات زندگیمو راز مهمی 

 ..میذارم

 ..ببخشید خب خییل _

 و نمیاد خوشم ها سوخته سیاه از گفت بهم عوضز  -

 ..کرد بالکم بعدم
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ز  دارم خنده شدت از  های خنده از مونا ..ممیگی   گاز و می 

ه لجش من  به و میداره بر و قند قندون توی از و میگی 

سم ازش میکشه ته که هامخنده ..میکنه پرت سمتم  :میی 

 

 !کردی؟ چیکار بعدش تو_

 دل به هامو خنده که شده جنبه با آنقدر شکر را خدا 

ه  ..نگی 

 بود کرده کنفم که جوری ..بکنم غلیط چه داشت   توقع -

 ..کنم مرور خودم با نمیشد ومر  که

م_   تو لحظه اون قیافه بدم رو عمرم از سال دو حاضز

 ..ببینم

 

 :میگه و میکنه کج برام دهنشو

 ..بودم فرزاد پیام از بعد تو دیروز شبیه -
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 رو دهنم خودش مثل هم من انداخت بهم که ایتیکه از

 به دیگه چون ..میشیم ساکت دومون هر و کنم یم کج

 ..نیست موننفع

ز  هم با  ماساژ شوسینه قفسه مونا و میکنیم جمع و می 

ه ویی   جلوی کاناپه طرف به میده  دراز روش و می 

 اینستا وارد و برمیداره رو گوشیش قبلش البته ..میکشه

 ..میشه

 

ز  توی و کثیف ظرفهای منم   روشن بعد و میذارم ماشی 

م مونا اتاق طرف به کردنش  ..بخوابم تختش رو تا می 

ه کرمم میچرخه داره اینستا توی  داخل از قبل که میگی 

 :میگم اتاق به شدن

 کتز  امتحان آرمان با شانستو دیگه بار یه چیه نظرت _

 !سوخته؟ سیاه

ه جا از   داره سینش قفسه توی که دردی خاطر به میی 

ه هم در صورتش  ..می 

 !خوشمزه؟ کنم انتخاب فرزاد با شانسمو چیه نظرت-
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؟یم غلط تو _  !کتز

 میکشه دراز دوباره داده جوابمو میشه راحت که خیالش

 ..میشم وحش   این بیخیال منم و

ه خوابم زود خییل میکشم دراز تخت روی   صدای با میی 

 را گوش   کورمال کورمال و کنم یم باز چشم گوش   زنگ

 گرفته صدای با کنم یم وصل رو تماس و کنمیم پیدا

 بله :میگم

 !خانم؟ هست   خواب ساعت- 

م؟ کو سالمت _  !دخی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ..میشه عصبایز  حرفم از

 خونه ظهر از قبل امروز نبود قرار ..ببینم شو ساکت -

؟  !باش 

 تون جمعه خلوت نخواستم ..مامان نشناش قدر چه  _

 ..بزنم هم به رو

 یستن زدن جیغ از کم که صدای   با و میشه تر عصت   

 :میگه

 ..سفید چشم کردی غلط تو -

ی یه که میاد بابا آروم صدای  ز  شک ..میگه مامان به چی 

 با که کشه نیم طول خییل باشه آروم میخواد ازش ندارم

 ..میدم خودم به الیک یه مامان جمله

 

 ی   چقدر نمیدویز  که تو ..محمد باشم آروم چطوری-

 !شده؟ تربیت

 یم تلف من با تو وقت خ   برای برم مامانم قربون من _

 ..بی   لذت شوهرت بودن از برو کتز 
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 دارم انتظار 

 ..میشه برعکس که بیاد خوشش

 ..باش خونه دیگه ساعت یک تا و حیا ی   شو ساکت-

ی رفاه همه از خونه کوچیک بچه نباید مگه  داشته بیشی 

ی آزادی ها تغاری ته همه مگه !باشه؟  پس !ندارن؟ بیشی 

ز  مهه ما خونه تو چرا  شاید ..دوم و اول بچه به رسیده چی 

نگم شانس به مستقییم ربط  ..داره خورس 

 

 قطع تماس و کنه حجت اتمام باهام مامان اینکه از قبل 

 ..میام حرف به کنه

 به رس یه داریم برنامه مونا با بیام نمیتونم امروز مامان _

 ..میام آتلیه بعد فردا ..بزنیم همتا

  که میدونم منم نمیکنه قبول
ا
 آفتای   خونه نباید فعل

وع ..بشم  قرار که میدونستم اگه کنم یم خواهش به رس 

 که قویل بد از و بشینم مامان جلوی ساعت یک نیست

  بزنم حرف کردم
 
فتم حتما ز  ویل خونه می   که بود کاقز  همی 
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 دلیل و شدیم بیخیال رو بدقویل وقت اون بشینم جلوش

 ..پرسیدیم را گونم کبودی

 

 میکشم راحت   نفس من و میاد کوتاه میبینه اضارمو وقت   

 صورتمو و دست میشم رسویس وارد میشم بلند جام از

ون اتاق از میشورم  روی مونا نیمه و چهار ساعت میام بی 

 کنارش افتاده کنارش گوشش و برده خوابش کاناپه

 خوابیدیم که ساعت ۹ از بیشی   کنم بیدارش تا میشینم

 ..برده خوابش من با مانهمز  اونم اگر البته

 

 صدای که برمیم سمتش به دستمو میشمو خم

 ..میکنه جلب خودش به مو توجه گوشیش نوتیفیکیشن

 خوشم هاسوخت سیاه از هنوزم..نشده عوض نظرم "

 "..نمیاد

 به پریده باال ابروهام تعجب از برمیدارم رو گوشیش 

ه اسمش   میشم خی 
 
 ..داده پیام آرمان به واقعا

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  119 | 3699 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_ـمامتـ#
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 ..میشه بلند مونا خوابالوده و گرفته صدای

 !میخوری؟ غلیط چه داری من گوش   تو -

 و میخورم تکویز  باصداش

م غره چشم بهش  :میکنه تر کلفت شو گرفته صدا که می 

 ..بخورم اخمتو جوون-

به  نم پاش رون به آرویم ضز ز  ..می 

 !!دادی؟ پیام انآرم به تو بیشعور_
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 ..نیست حالیت شخیص حریم تو -

 به کردی جرأت چطوری ..شخصیت حریم تو ریدم _

 !بدی؟ پیام آرمان

 ..میکشه دست   صورتش به 

 !کردی؟ وسوسم تو -

 ...هست حرفش رو هنوزم گفته داده جوابتو _

 :میگم و میاد خوشم اش قیافه دیدن از

 !!..ها نوشته جذاب _

 

 جاش از کرده چیکار میاد یادش وقت   همیکن ریز چشماشو

ه  با میشه دایرکتش وارد و میقاپه دستم از رو گوش   و میی 

 میشینم کنارش داده آرمان به که باالی   بلند پیام دیدن

 

وع   رو آخرش جمله میتونم فقط مونا کردن تایپ به بارس 

 بود نوشته که بخونم
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 نشد خی   با و بود تون حال پرسیدن مزاحمت از غرض"

  وضعیت از
 

 "هاتون سوختیک

 نشست آرمان پیام روی نگاهم 

 هنوزم ضمن در ..شده شدید خارش دچار نفر یه انگار "

 خوشم ها سوخته سیاه از هنوزم نشده، عوض نظرم

 "نمیاد

 ..میکنه گشاد رو چشام کرد سند براش مونا که ایجمله

 "بخارویز  برام که نیست   حدم در"

ت_  ..میوفت   درآرمان با داری مونا بیاد خی 

 

 ..میندازه باال ای شونه 

م باید رو عوضز  این حال من -  یه مغروره خییل ..بگی 

 ..داره کاذب غرور

نم حرفش به پوزخندی  ز  ..می 

 انگار ..نکبتا باالست خییل نفسشون به اعتماد آره_

 ..ریده رو اینا فقط آسمون
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 ..میکوبه شونم به و هاش شونه با مونا

 حرصت وقت هر کردی دقت ..حرصتو بخورم جووون -

ه ی کار به گوهرباری جمالت چه میگی   ..میی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 36پارت#

 

 

 

ه خندم  از مونا_ ..کنم یم مونا حواله گمشو یک و میگی 

 خودی این است دیوونه پرس این ..نشیم خارج بحث

 ..بیخودی توی به برسه چه نیست حالیش

 ..کوتوله تو با مادرشه خواهر ودشوخ بیخودی -

م ایغره چشم   گفتم جدی_ نیست هم ورش یه به که می 

 ..میشه بد جلوش خییل بفهمه فراز اگه فراز پرسعمه تازه
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س -   ..بابا نی 
ا
 همو که دارند مشکل هم با انقدر اینا اول

ز  ز یم ببییز   ..هم جون به افی 
 
 بدبخت اونقدر نکنم فکر دوما

ز  که باشه ی همچی  ز  ..بگه فراز به رو چی 

 

ز  از منم _ ز  تو اینکه ..دیگه ترسم یم همی   جون به همی 

 ..بگه تو فکر خالف بر افتادن

ی میکنه باز دهنشو  ز  نوتیفیکیشن صدای که بگه چی 

 اون و گوش   روی دومون هر نگاه ..نمیده اجازه گوش  

نه پیامش روی ز  مردای فقط تو سلیقه خوب آره" می 

 "..کچله

 آتیش   اونو مونا سابق نامزده بابک به قیمشمست اشاره 

 کرده تغیی   هم مونا کشیدن نفس نوع که جوری کرد

 زد مونا به آرمان که نیش   با که بودم این متوجه ..بود

 ..باشه بدتر نیش یه منتظر باید

 

 آخرم و کردیم عمل فکر ی   خییل مونا مواقع اینجور توی 

 روی دستش چرخیدن با ..شد یم کنف که بود خودش
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 به حدسم گرفتندیم قرار هم کنار حروقز  موبایل کیبورد

ز   ..شد تبدیل یقی 

 دنبال حداقل باشه شخیم هم چقدر هر امسلیقه "

 " افتم نیم راه دار زن مردای

 باشه مسخره شاید میمونه جواب منتظر و میکنه ارسال

ش وجود با اما  خنده بازم داشتم اونا بحث از که اسی 

 نشون حساسیت  آرا شدن صیغه به مونا که انقدر گرفت

 .ندادم نشون بودم همتا خواهر که من داده

 

 

 اون از و میشم بلند جام از میندازه بهم مونا که بدی نگاه

 ترجیح میکنه رفتار طور وحش   اینقدر وقت   میشم دور

 مثل کنم یم باز رو یخچال در نباشم برش و دور میدم

 حال به دوباره و میبندم شودر  ناامید خالیه خالیه کویر

ز  روی جلوش به گوشیشو کالفه مونا برمیگردم  پرت می 

 ..پرسمیم و میدم جرات خودم به میکنه

 !شد؟ خ  _
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 37پارت#

 

 

 :میگه حرض نفس یه با

 ..نداد جواب دیگه هیچ  -

 ..شد اعالم بسآتش که خوشحالم_

 ..میکنه نگاه رو جلوش ساکت 

 ؟..جونم مونا_

کم حرص از دارم -  رنجهای   تمام دلیل کنمیم فکر وقت   میی 

 ..شدیم بدبخت اون خاطر به ما ..اونه کشیدم که

 .نشستم مبل دسته روی رفتم جلو 
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ون بکش گذشته از نزن شخم رو گذشته عزیزم_  مهم بی 

ی به کرد تالش هرخ   اون اینه ز  .نرسید میخواست که چی 

 

 این من_ ..درک به هم شد له مونا وسط این بخو  آره -

 ..نزدم حرفو

 .داد تکون رسی 

 ..کنیم غلیط چه ناهار واسه حاال... دونم یم -

 اینکه برای رفت یخچال رساغ اونم و شد بلند جا از 

 و شدم بلند منم باشه نداشته ادامه کننده جوناراحت

 :گفت

 ییک رس رو چیه نظرت است سوءهاضمه دچار یخچال _

 !شیم؟ خراب دیگه

 !!گ؟-

 ..همتا_

 !چیه؟ مثبت نظر -

 ..مثبت کامال _
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* 

 

د زنگ رو دستشو مونا   فراز یا همتا تا موند منتظر و فرس 

ز  با کنند باز را در  شام از بعد شد قرار و آمدیم من ماشی 

ز  داخل برگردیم مونا خونه به هم با  تا بودم منتظر ماشی 

ز  و کند باز را در م داخل را ماشی   باز حرف بدون در. بی 

ز  دیدن با اما داد هل را در مونا و شد  داخل های ماشی 

ز  خونه حیاط  پارک کوچه داخل و بردم عقب را ماشی 

نیم کشیدم عمیف   نفس و دادم تکیه صندیل به کردم

  دانستم
 
 به چون بودند کسایز  چه همتا مهمانهای دقیقا

ز  هیچ فرزاد سنی   ایووک رنجرور جز  را دیگری ماشی 

 .بود افتاده تکاپو به هم ماشینش دیدن با قلبم و ندیدم

 

 رس تکان با و کوبید شیشه وسط اشاره انگشت دو با مونا 

 "!چته؟" پرسید

ز  از  ز  از بعد و شدم پیاده ماشی  ز  در بسی   تکیه آن به ماشی 

 .دادم
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 !چیشده؟ -

 ..اینجاست فرزادم_

 :گفت شده درشت های چشم با 

 دمغ این واسه االن ..اشننه حال به خوش ..باشه خوب -

 !شدی؟

 ..کنم یم گم پامو و دست دیدنش با ویل است مسخره _

 

 دنبالش و دادی محل بهش اینقدر ..دیگه خری که بس -

 منو گرفت دستمو ..نمیده بهت سگ محل که دویدی

 ..کشید عقب

ز  داخل از   رو خودش کوچک کیف منو کوله ماشی 

ز  با و برداشت  :گفت و رفت خونه طرف به دستم گرفی 

 یم بندازی، خودت به آینه توی نگاه یه اگه برم قربونت-

 ..بودِن  تر رس به مگه_ ..رستری یالقوز این از چقدر بیتز 

   رس بحث
ز  ..نخواسی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 38پارت#

 

 

 

 یه ویل ..هست   کنم یم درک همه از بهی   من تو حرف-

تیم آینه همون دقیقا نم بنداز من به نگاه  پدر همه که عی 

 ..بدن نشون باید هاشون بچه به مادرها

 ..کنه خوردت نیست قرار که وقت   تا باش داشته دوستش

 راه این توی ..رفتم تهش تا من و اولش   تو که رایه این

چه طبق باید چه بری پیش راهنما دفی   هم اش دفی 

 بزاری پا یرز  رو هرکدوم ..میده بهت عقلت که هشدارای  

 .عزیزم دادی ..گ به خودتو
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ز  ی اولی  ز چه این توی که چی   خودتو که اینه نوشته دفی 

ی کم دست  ..نگی 

 

 از قبل کشیدیم عمیف   نفس دومون هر و دادم تکون رس 

ون از و در ما اینکه  باز درو داخل از نفر یه کنیم باز بی 

 .ایستاد روبروم لبخند با همتا و کرد

  سورپرایز چه-
 

 ..قشنیک

 با تا رفتم کنار و بوسیدم رو خواهرم خوشگل صورت 

ش هم مونا  همتا با من از تبعیت به هم مونا کنه احوالی 

 :گفت و کرد روبوش

 که برسونیم عاشق کبوترهای شما به مددی یه گفتیم-

 .نشید غرق معنویتون فضای توی

 

 پذیرای   طرف به دستش با و خندید بلندی صدای با همتا 

  که فراز خانواده دیدن با کرد مون نمای  راه
 

 وجود با همیک

ز  بودند ایستاده مقابلمون بودنشان بزرگی    فراز نفر اولی 

 و انداختم بغلش خودمو لبخند با آمد جلو قدیم که بود
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 نیم خییل دیدارمون آخرین از اینکه با بوسیدم صورتشو

 وقت   بود شده تنگ براش دلم هم باز اما گذشت

  ابراز فراز به راحت نقدرا میتونستم
 

 آقا که کنم دلتنیک

 رو فراز من ..بره غره چشم بهم تا نباشه اطراف اون جون

 عزیز برام اونقدر همون و داشتم دوست همتا اندازه به

  ..بود

 

 فرزاد ..هاله و دادم دست پدربزرگ و سعید آقا با بعد

 حال در ما به توجه ی   و بود نشسته نفره تک مبل روی

ز  پوست  مونا حرف به کردم سیع منم ..بود سیبش گرفی 

ز  به و بدم گوش چه قانون اولی   ی   کنم توجه عقلم دفی 

 .کردم عبور مقابلش از اهمیت

 به همتا نشستم بود کرده باز جا برام که فراز کنار 

خونه ز  در شدیم احوال و حال مشغول ما و رفت آشی 

 و زدم لبخند فراز پدربزرگ شدی بزرگ چقدر مقابل

 ..کردم تشکر
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 آقا زدم یم صدا بزرگ پدر را او همتا از تبعیت به هم من 

 :گفت فراز پدر سعید

 حق ویل جان هست   دیدمت نیست دیر خییل اینکه با -

 !خانوم؟ نه مگه شدی بزرگ خییل باباست

 را حرف  واضح صورت به و زد اجباری لبخند جون هاله

 کرد عوض

 !ن؟خوب پدرت مادر جان مونا خی   چه -

 ..خدمتتون دارن سالم -

ز  به گرفتم هاله صورت از رو امگرفته نگاه   دوختم زمی 

  اما بود خوی   و مهربون خییل زن اینکه با هاله
 
 با ظاهرا

 و مادر این از کدام هیچ چشم به من بود نظر هم فرزاد

 .آمدمنیم پرس

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 39پارت#
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 تشکر او از لبخند با و گرفت مقابلمان ار  چای سیتز  همتا

 خودم که جای   به گرفتم دستش از را سیتز  و کردم

 ییک ..نشستم مونا کنار خودم و کردم اشاره بودم نشسته

 را دیگری و دادم قرار مونا مقابل را چای استکان دو از

 ..برداشتم خودم

؟ نیومدن بابا و مامان چرا -  !هست 

 اشجمعه میشناش که مامانو ..بودم مونا خونه من _

 ..هامون مخصوص

 :گفت فراز داد تکون رس لبخند با 

 !شده؟ خ   صورتت -
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 کبودیش اینکه با قراردادم امگونه روی دست هول کیم با 

 ..داشت ورم کیم هنوز اما بودم پوشانده پودرکرم با رو

 :گفت شوخز  به ندارم جوای   دید که مونا

 ..شدیم درگی   هار سگ چندتا با -

 از بیشی   که ای خنده با بود ما روی همه نگاه سنگیتز  

 :گفتم بود خجالت روی

 ..نگو چرت -

 آب حال در من و کردندیم نگاهمون کنجکاوی با همه 

 :گفت خیال ی   اما مونا بودم شدن

 

ون رفتیم شام دیشب -  ..شدیم درگی   نفر چند با بی 

 این اشتمند قصد حت   من نیامد خوشم مونا توضیح از 

 بود گفته همه مقابل او وقت آن بگویم همتا به را موضوع

 ..ندادیم اطالع او به چرا گفت فراز و داد نظری کش هر

 ..سوزاند را دلم بدجور خانم هاله حرف اما

ه -  .نیاد وجود به دردرس براتون تا کنید رعایت یکم بهی 
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ز  به سکوت با  ه زمی   جواب در که بود فراز و شدم خی 

 :گفت درشما

 

های باید همیشه چرا -  کنند رعایت کشور این دخی 

ای یعتز  ..مامان  اینکه ..ندارن رو سالم تفریــــح حق ما دخی 

ون رو شام بخوان  ..بیفته براشون اتفاق   باید بخورند بی 

 هم و کردم حس را دردش من که ای جمله با هم مونا 

 ..گرفت را اش تیکه هاله

ی هیچ قایانآ که وقت   تا نه نداریم _ ز  بد براشون چی 

 ..کنند محکوم را خودشون خودشون، زنها و نباشه

 

ز  بدی صورت به جو   به واضح خییل مونا ..شد سنگی 

ی هیچ او پرس برای که بود گفته خانم هاله ز  عیب چی 

یم چون اما نیست  ..کنیم کاری هر نباید دخی 

 :گفت مهربایز  با سعید آقا 

م نیست اینطور -  چه مرد چه ..بده همه برای بد کار دخی 

سه این به شعورش ییک اما ..زن  ..نه ییک می 
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ایم ی   جورای   یه حرفش  ز  که بود فرزاد و هاله به احی   همی 

 ..شد هاله روی ترش باعث موضوع

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 40پارت#

 

 

 

 یم مقاومت فرزاد روی نگاهم چرخش مقابل در شدت به 

 ..کردم

 رفت یم بیشی   سنگیتز  به رو که جوی اینکه برای همتا

 کردند اش همرایه هم پدربزرگ و فراز کرد عوض را بحث

 ..برگشت عادی حالت به بعد ساعت نیم
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 برگشتم وقت   گرفتم فاصله جمع از و خورد زنگ گوشیم 

خونه توی مونا و همتا شدم متوجه ز  کنارشون هستند آشی 

 .رفتم

 !نمبخواین؟ کمک_

 و داد دستم به کن پوست با زمیتز  سیب اسهک یک همتا

 :پرسید

 !بود؟ مامان-

 

 ..بیاد نمیتونه فردا بده اطالع خواست ..بود امی   نه _

ز  پشت ..رفت گاز طرف به داد تکون رسی  نشستم می 

وع ز  پوست به رس   .کردم هازمیتز سیب گرفی 

ز  صداشو مونا   :گفت همتا به و آورد پایی 

ه رس پنبه با که ستاونا از شوهرت مادر این -  ..ها میی 

 .زد ملیچ لبخند همتا 

 بدی منظور اصال کن باور ..خوبیه خییل زن جون هاله-

 ..نداشت
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 به کنم دخالت   آنکه بدون دهم یم گوش شان مکالمه به 

 اشذای   مهربایز  وجود با خانم هاله موناست با حق نظرم

 اما ..اددنیم قرار هایش تیکه از نصیب ی   را ما گایه اما

  که بود خوب آنقدر همتا
ا
 .شدنیم متوجه اصل

ایم و عالقه منکر ز  که احی   بود مادرشوهرش همتا بی 

 همتا ازدواج اوایل هاله با االن، خانوم هاله اما نمیشدم

  و دانستمیم هم را دلیلش و داشت فرق خییل
 
 واقعا

 .کردیم ناراحتم

 

 !خوای؟ نیم کمک عزیزم -

 روی که صورتش به و گرفتم باال ورسم فراز صدای با 

ه همتا  ..زدم لبخند بود خی 

 ..کرد تشکر همتا

ز  مونا و هست   ..عزیزم نه -  ..هسی 

خانه وارد هم خانم هاله ز  فرار بازوی روی دست و شد آشی 

 .گذاشت
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ز  برو تو -  ..خانوما ما به بسپار رو کار این برم قربونت بشی 

 ..نیست کاری جون مامان برید هم شما-

 با خانومانه صحبت کم یه بیام گفتم برم قربونت میدونم-

 .باشیم داشته هم

خانه از و داد تکان برایمان رسی فراز ز  .شد خارج آشی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 41پارت#

 

 

 و دادم قرار سینک توی رو شده خالل های زمیتز  سیب

 .کشیدم آب دستامو

 ..جان هست   خی   چه -

 ..سالمت   _
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؟ یم کار آتلیه توی همکالسیت همون با -  !کتز

 ..بله_ .گرفتمنیم خوی   حس خانم هاله حرفهای از 

 ..دیدمش بار دو ییک من خوبیه، پرس -

 .کشید تی   قلبم هم باز ..گرفتم را منظورش

 

 ..خوبیه پرس بله _

خونه از و برداشتم رو کابینت روی ظرفهای  ز ون آشی   بی 

وع و رفتم ز  چیدن به رس   با رسم پشت هم مونا کردم می 

 .آمد هالیوان

 خندم ..هاست پدرسوخته اون از همتا مادرشوهر این-

 ..گفتم هیش و گرفت

 ..بیخیال_

زا واسه تورو ..کنم فکر فعال خییل سنسورهاش-  می 

 ییک باید کنه ناشکری بگه نیست ییک ..نمیخواد قلمدونش

ای دوست همون از ه واسش رو کارش همه دخی   ..بگی 
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ز  به دارم خودمم ..مونا کن ولش _ سم نتیجه همی   که می 

 بهی   همون ..خوریم نیم هم درد به جوره هیچ فرزاد منو

ز  از که  ..بکشیم کنار اولش همی 

 فهمیدم که کرد کج جالت   حالت به رو دهنش مونا 

ه هم منظورش
ُ
 میدونستیم هردومون ..خودمونه نخوره گ

ی یه که ز  ..نیستم موافق حرفام اب عمرا و گفتم هوا تو چی 

خونه از تا رفت مونا ز  .بیاره رو ساالد ظرفهای آشی 

 

 نگاه یه رفتم عقب قدیم شدم که فارغ بشقابها چیدن از 

ز  به کیل ز  کردم می  ز  به دوباره خواستم که همی   نزدیک می 

 توی عطرش بوی و پیچید کمرم دور دستانش شوم

 ...مشامم

 شد حبس ما سینه توی نفس و شدم شوکه حرکتش از

 با دلم هستیم افتضاخ وضعیت چه تو االن که نبود مهم

ز  حیم روی از او که های   حرکت همی   انجام من آزار و بی 

 .افتاد یم تکاپو به داد یم
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 ..زد پیچ گوشم کنار

  به بریتز  بیای بود این قصدت فقط+
 
 به بعد و فرزاد زندگ

 !خوری؟ نیم دردش به که برش نتیجه این

 کش اینکه از قبل کنه ولم تا میکوبم پهلوش هب آرنج با 

 ..برسه رس

خانه از نفر یه بود کاقز   ز ون آشی   توی که افرادی یا بیاد بی 

ز  رو ما تا بیان طرف این کیم فقط هستند پذیرای    ببییز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 42پارت#

 

 

سه رس ییک االن کن ولم لعنت   فرزاد _  ..می 

 !بشه؟ دار لکه دامنت ببیننت من بغل تو رشت یم چیه +

 :گفتم بود حرص از پر که ای خفه صدای با 
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 ..دیوونه ..دیوونه _

 خالص دستش از نتونستم خوردم تکون تکون هرخ   

 به منتیه راهروی طرف به کشید همونطور و من  بشم

 ..شدیم دور بقیه چشم جلوی از کیم و بهداشت   رسویس

ا و کیم فقط البته  قبل ثانیه چند اندازه به هنوزم یطرس 

 .بود آور دلهره و ترسناک

 

 بود فرزاد رفتارهای بارز مصداق "کرده پاره افسار" جمله 

 از خودمو نه بزنم جیغ توانستمیم نه بود بدی وضعیت

اییط این توی کنم خالص روایز  این دست  توی که رس 

 .بود گرفته بازیش دلم بود غوغا رسم

 افتاده جوش و جنب به تنش گرمای از ..نزدییک این از 

 هوسه همش اینا نمیفهمه خره عقل میگفتند راست .بود

 .نیست عشف   هیچ فرزاد رفتارهای پشت و

 

 پشت داغش هاینفس و بود کرده خم رسشو فرزاد

 ضعف خورد پوستم به که لبهاش ..نشست یم گردنم
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 یم گردنم پشت راست و چپ صورت به لبهاشو کردم

 فنا به خودمو و کنم غش بغلش توی اینکه از قبل کشید

 و کرد غرش   کوبیدم پاش پشت روی محکم پام با بدم

 جیغ که بود ناخواسته ..برد فرو گردنم توی دندوناشو

 دیر اما شد مانع و گذاشت دهنم روی دستشو کشیدم

 شنیده میومدن طرف این به که پاهای   صدای و بود شده

 ..همتا زدن صدا هست   هست   صدای البته و شدیم

 

 ..لعنت   جیغوی جیغ+

 دستمو رفت راهرو انتهای رسویس طرف به و کرد رهام 

 به بقیه رسش پشت و همتا اول نیافتم تا گرفتم دیوار به

 :پرسید نگرایز  با همتا اومدن طرفم

 ؟؟..خواهری خوی  -

 انداخت جلو رو خودش و زد کنارش مونا

خ   ..شنوا گوش وک اما بخورم ناهار گفتم بهش مسخره- 

 !رفت؟ گیج رست شدی

 خوبم االن ویل ..آره _
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ون رو راه اون از کرد کمکم گرفت دستمو مونا  ..بیام بی 

 :گفت همتا

ش مونا-  قند آب براش من بکشه دراز اتاقا از ییک توی بی 

 ..بیارم

ز  های صندیل از ییک روی   .نشستم خوری غذا می 

 ..نیست الزم خوبم _

 :گفت فراز 

 ..پریده رنگت درمانگاه یمبر  -

 .انداخت گردنم دور دستشو مونا 

 ..االن خوبم نه _

خانه  به حرفم به توجهی   که همتا  ز  لیوان با بود رفته آشی 

 ییک ییک بخورم همشو کرد مجبورم و برگشت قند آب

 ..خوبم گفتم یم فقط من و پرسیدندیم حالمو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 43پارت#

 

 

 

 ..کرد بقیه به رو مونا

م ..بابا خوبه نمونید رسپا -  .بشینید بفرمایید قویه دخی 

 :گفت فراز 

؟ مطمئتز  -  !خوی 

 ..مطمئنم _

 همتا به رو برگشتند جاشون رس همتا و مونا جز همه 

 :گفتم

  بردم آبروتو ببخش _

  مهمونا واسه اگه ..دیوونه حرفیه چه این-
 

 که خوی   مییک

  اگه میکشمت،
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  ..درمانگاه برو مونا و فراز با داری ضعف هنوز

 ..برس مهمونات  به برو خوبم خوب بخدا_

ه جون بچم بکش رو شام برو همتا آره -  ..بگی 

 

 گردنم دور از رو مونا دست رفت و داد تکون رسی همتا 

 ..زدم کنار

 ..کردی خفم  _

 اهل که بینمیم ..عشقم پوشوندم رو گالتون دست روی -

 رم یم بهش ای غره چشم ..لعنت   وحش   این ههیجان

  کشمیم گردنم پشت دستمو
 

 قابل دندوناش هایفرورفتیک

 کنم یم باز موهامو و کشمیم موهامو کش لمس

 

 باال را رسم کردم یم را تالشم تمام و بودیم خوردن مشغول

م  شده ترسناک که او به لعنت نیفتد فرزاد به نگاهم تا نگی 

 ..بود
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 از بعد ساعت نیم انداخت روز و حال آن به را من وقت  

ون که کرد وانمود جوری و آمد داخل ورودی در  بوده بی 

ی هیچ از و ز  و مونا منو که بود حایل در این ندارد خی   چی 

ز  آمد و رفت حال در همتا خانه حدفاصله بی  ز ز  و آشی   می 

  و بودیم غذاخوری
ا
 نشده حیاط به رفتنش متوجه اصل

 .بودیم

 

 !؟.ت  هس خوی  -

 ..خوبم _

ی جون یکم تا بخور غذاتو -  ..بگی 

ز  بزرگ خواهر زدم خواهرم صورت به لبخندی   این داشی 

 او نبود خانوم مامان وقت   دیگر داشت را ها خاصیت

 صورت به اشتهایم کردیم ایفا را مادری برجسته نقش

 یم دهان به که قاشف   هر و بود شده کور توجیه قابل

  و راجبا روی از گذاشتم
 
 و بود همتا دل خاطر به ضفا

 ..اش نگرایز 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  149 | 3699 

 

ز  هم کمک به  مجبور را همتا مونا و کردیم جمع را غذا می 

خانه مونا و منو تا بنشیند همرسش خانواده کنار کرد ز  آشی 

 یک مونا طرف از ها جانفشایز  این کنیم جور و جمع را

 عموی دخی   این فضویل  هم آن نداشت بیشی   دلیل

 .بود گرانقدر

ز  داخل و کردم خایل را ها بشقاب  .دادم قرار ماشی 

 !آناستازیا؟ داری اینقشه چه باز _

 ی   چاقالوی اون مثل ..میاد بهت لوسیفر لقب که حقا _

 ..روی   و چشم

 خواهر و مادر را مونا و فروغ همیشه همتا ..گرفت خندم

 را او واضح طور به من هم بعد و دانستیم سیندرال ناتتز 

دم صدا آناستازیا ز  .می 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 44پارت#
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 او و داشت هاینقشه یا شدیم پلید که های  وقت البته

یم صدا شان بدجنس گربه لوسیفر را من حرصش از هم

 صورتش حالت و خورد یم که حرض این به بار هر و زد

 ..خندیدم یم

 ینا میگم- گذشت من مقابل و کرد جمع را ها ظرف 

 ..پرسه

 ..کردم نگاه صورتش به 

 !؟..فرزاد _

 پات و دست به چرا نمیخوادت اگه عجیبه، خییل ..آره -

 دست با ..وحشیه اینقدر چرا میخوادت اگه !؟..میپیچه

نه پس ز  ...میکشه پیش دندوناش با می 

 

 .میندازه باال ابروهاشو شیطنت با و میخنده حرفش انتهای

 ..مونا گمشو _
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 ..میکنه رفتار ها دوقطت   مثل چرا جدی نه -

ز  فقط دیگه داره مرض_  ..همی 

ی یه - ز  !بگم؟ چی 

 !میبندی؟ تو دهن نگو بگم _

 ..نوچ-

 ..بگو پس_ 

 که این یا ..عصبانیه ازت ویل میخواد تورو نظرم به -

 عصبانیش این و نمیتونه ویل نخواد رو تو که میخواد

 ...میاره در رست را اش تالقز  و میکنه

 

  که مونا هایحرف از
 
 لبخند میشم هول بود درست تقریبا

نم حرفش به مضطری   ز ؟ خ   فهمیدی خودت_ می   !گفت 

 !؟..چیه دیگه نخواد که میخواد

ز  درک تو مثل فندق   مغز هایانسان-  که میخواد ..نمیکیز

ز  دوست از یعتز  نخواد  اوگ ..انکار یعتز  کردن فرار داشی 

؟  !هایز
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 و شد عوض مونا هایفکر  و ها حرف مسی   خوشبختانه

 .دادمیم انجام را کارهایم قبل از تر درگی   فکری با من

 

 و بد های اتفاق فکر به بود انداخته فکر به را من مونا

 ..گذشته شوم

 را من تا کند فراموش تا میگذشت باید دیگه سال چند

 ..ببخشد

 تر عوضز  را او گذشته اتفاقات  شوم یسایه بود قرار گ 

 ...ناامیدتر و خسته را من و کند

 

خانه ز   آشی 
 
 چای سیتز  و آمد همتا و شد جور و جمع تقریبا

 کردن اضار هرچه و برگشتند پذیرای   به مونا با و ریخت

خانه در من ز  گذشته خاردار خشک پیچکهای ..ماندم آشی 

 با مقابله اجازه من به و بود پیچیده افکارم پای و دست به

ون هایآدم ز  دادم رجیحت ..دادنیم را بی   که حاال همی 

 به باشم دور همه از کردیم نابودم داشت وجدان عذاب

 ..آوردم پناه حیاط به هواخوری بهانه
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 45پارت#

 

 

 

ز  حیاط تاریک اینقطه به چشم  دوختم شانخانه رسسی 

ز  خاطر به که  اما داشت دیگر های رنگ از ترکیت   پایی 

ی هم هنوز ز ه هارنگ بقیه به آن سی   های نقطه ..بود چی 

 بود ما گذشته تاریک اینقطه از کمی   خییل حیاط تاریک

 .بودم باعثش من که ایگذشته

ه حیاط به جوری یه - ز  قراره انگار ایخی   ازش جدیدی چی 

 ..کتز  کشف

 ..زدم فراز طرف به چرخز  نیم لبخند با 

 ...دارم دوست رو تون خونه حیاط_
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 کارخانه در عبوس فراز همان او که انگار زد لبخند ماون

 ..نباشد

 ..بود عایل سلیقتون ..دارم دوست منم -

 و فرزاد منو بودن عسل ماه همتا با که وقت   رو خونه این 

ز  از ییک بودیم کرده پیدا سما ین و دومی   سوپرایزهای بزرگی 

ز  تصمیم مقدمه ی   آنها وقت   بود همتا برای فراز  اول گرفی 

  با همتا از خی  ی   فراز بروند عسل ماه
 

 ترتیب ما هماهنیک

 خواست فرزاد و من از بعد و داد را زیبای   و بزرگ عروش

 با ایخانه دنبال شود خی   با دیگر کش اینکه بدون

ز  هفته یک از بعد و بگردیم همتا سلیقه  فراز تایید و گشی 

 .دادیم انتقال اینجا به را همتا وسایل

 

 ثانیه برای فرزاد ..داشتیم اضطرای   و هیجان و شور چه

 همه آنها آمدن از قبل تا بود کرده ریزیبرنامه هم هایمان

ترین خاطره جزء برایم روزها آن ..شود انجام کارها ی ز  انگی 

ی او کنار را های  ساعت و بود روزهایم  هم با میکردم سی 
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 قیافه از کیم او که بود روزهای   میخندیدیم و میگفتیم

اد مثل من با بود درآمده ز  ..زد یم حرف غرض بدون و آدمی 

 کنمنیم فکر او به دیگر میکردم خیال هم من که هرچند

ز  اما است بوده توهم قبلم فکرهای همه  را او که همی 

ز  همه دیدم یم سما کنار  از من و ریخت یم هم به چی 

 .میشدم بیدار خرگوش   خواب

 

 ..داخل بریم بیا رسده هوا -

ون فکر از فراز فحر  با   :گفتم او به رو آمدم بی 

 ..نیستم رسمای   زنت مثل که من _

ی هیچ - ز سه رسمای   زنه یه جذابیت به چی   ..نمی 

 بود خوب مرد یک بارز نمونه فراز خندیدم بلند صدای با

 .داشت دوست را همرسش هایحالت همه که مردی

 ...جذابه رسمای   خوابالوی یه من خواهر اره _

 دقیق -
 
 ...جذاب بغیل رسمای   یه ا
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 بابا شبیه_ :گفتم و خندیدم بلند صدای همان با دوباره 

 ییک به رو شونترشیده دخی   خوان یم که هست   های  

ز  غالب  ..کیز

 

 .رفت بهم ای غره چشم 

 وگرنه کنم یم دل درد باهات دارم خطری ی   میدونم چون-

م  ..خودمه مال فقط دخی 

 سالن بزرگ پنجره طرف هب را رسم نگایه سنگیتز  با 

 اینکه خیال به شد نصیبم پرده هایتکان فقط چرخاندم

ه فراز صورت به دوباره بوده احساس یک فقط  ..شدم خی 

ز  برای  باعث نگاهم سنگیتز  ..بودم تردید دچار حرفم گفی 

 :گفت و کند نگاهم شد

ی بگوی- ز  ..دودیل براش که چی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 46رتپا#

 

 

 

 ..خاراندم را رسم موهای

 بیشی   البته ..شدم نگران خییل که دیدم رو ییک دیشب_

ایط خاطر به  .شدم نگران همتا روخ رس 

 نگاهش بر عالوه حاال و شد تر کنجکاو آمد که همتا اسم

 .ماند حرفم باق   منتظر و چرخید سمتم به هم خودش

 ..دیدم رو آرمان اتپرسعمه _

؟-  !مطمئتز

 ..دادم کونت رس 

 هم مونا ..مونا قبیل نامزد بابک، بود دوستش با آره _

 .شد درگی   باهاشون

 

 ..شد متفکر فراز صورت
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 ..برگشته دونستم نیم-

  قبلش آخه ..خودشه فهمیدم وقت   شدم شوکه منم_
ا
 اصل

یم فکر چون فقط باشه کرده تغیی   که نه  ..نشناختم

 .نداشتم حضورشو انتظار نیست ایران کردم

 :گفتم دوباره که رفت فرو فکر به

 !فراز؟_

 ..کرد نگاه صورتم به 

  این به بحران تازه ..همتام نگران _
 
 رس پشت را بزرگ

 ..نشده خوب حالش هم هنوز و گذاشته

 وقته خییل من ..داره همتا به ربیط چه آرمان حضور-

 ..بیاد خونه توی هم با کارخانه مشکالت و مسائل نذاشتم

 

 ..گزیدم لب 

ز  ..خب ..بگم چطوری ..راستش _  برگشته آرمان اگه ببی 

 ...منظورم ..باشند برگشته هم بقیه شاید
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 اخیم با و آراست منظورم بیارم زبون به که بود سخت

 شدم، هول بیشی   نشست فراز پیشایز  روی که هم

 اونم که این یا بود من حرف خاطر به اخمش نمیدونستم

 ..کردیم فکر من مثل

 :گفت طوالیز  سکوت و ثمک یه با

 بر عمه اگه باشن برگشته بقیه کنمنیم فکر ..نباش نگران-

  گشتیم
 
 این خالف هم اگر آمدیم آقاجون رساغ حتما

 مجبور اگه حت   ..بشه اذیت همتا دنیم اجازه بشه ثابت

یم جا این از ما بشم  ..می 

 

 ..بستم هم روی چشم لبخند با 

 ..ممنون _

؟ بابت-   از دارم من !خ 
 

 از کنمیم محافظت خودم زندگ

 ..دارم دوستش که زیز 

 .زدم لبخند صورتش به فقط ندادم جوای   

 ..تو بریم حاال -
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 ..بریم _

 :گفتم زد رسم به که فکری با که افتادیم راه هم کنار 

 قصد یا آمده انتقام واسه آرمان کنمیم احساس من_

 ..داره خرابکاری

 :گفت و خندید 

ز  ترگ فیلم انقدر -  ..بچه نبی 

 فیلم به همه ..گرفتم جلوشو اما گرفت امخنده  اینکه با 

 .بودند کرده پیدا آلرژی میدیدم من که های   ترگ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 بابک و آرمان حضور اما ..ببینم کمی   میکنم رس باشه _

   شک و خطری یکم هم کنار
ز  ..داماد آقای برانگی 

 ..هست حواسم -

 دستش مچ به مونا سالن به ورود محض به رفتیم داخل

به اشاره انگشت با و کرد اشاره  همان که زد آن روی ضز

 اینکه از قبل و رفتم همتا طرف به بود شده دیر معنای

ز  برای کنم چیتز مقدمه  :گفت و برخاست فرزاد رفی 

 ..پذیرای   بابت ممنون همتا فراز، +

 و همتا با رفت درهم پدرش و فراز رتصو  که بود جالب 

یم خواهش" چند همتا کردن نگاهش لبخند با مادرش

 :گفت ادامه در او آورده زبان به "بود وظیفه کنم،

 

 سعید آقا ..گرفته خوابم که برم ندارید کاری من با اگه +

 :گفت کنایه حالت به

 ..زیاده هات مشغله تو داری حق-

 هاله و کرد مهارش زود خییل که گرفت اش خنده مونا

 نشنیدن به را خود بقیه و کرد اخم همرسش به هم خانم
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 شامل و شده هم فرزاد خود حال شامل بقیه این و زدن

ز  با دلم که متز  ..نه من  .شد مچاله پدرش کوتاه جمله همی 

 بابت همتا های تشکر و مادرش های صدقه قربان از بعد

 .رفت حضورش

 

 از تشکر از بعد برخاست و شد عمل وارد خودش مونا

 به او از تبعیت به هم من رفت شدن آماده برای همه

 بر مبتز  را همتا و فراز اضارهای افتادم راه به دنبالش

 ..کردیم رد را ماندن

ز  بی  - ایستادم ساختمان جلوی همان رساندم را مونا  ماشی 

 ..دیگه پارکینگ

م دیگه نه_  ..خونه می 

؟ یم قهر من با ناراحت   اون از-  !کتز

 :گفتم عمیف   نفس با 

 ..نیستم ناراحت _
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 طبق من اما ناراحت   هم خییل ..هست   عشقم چرا -

 ..داره دوست خودشم جذاب یپرسه میگم مشاهداتم

 

 کاقز  اندازه به باش صادق باهام ییک تو ..مونا بیخیال _

نم گول خودمو دارم خودم ز  ..می 

 وقت   تز ببی نبودی که تو گفتم جدی من ..من خوشگل-

ون از هات خنده صدای  رو خودش چطوری اومد بی 

 با و کرده گی   گذشته تو هنوز شاید و رساند پنجره پشت

 ..میکنه خیانت احساس سما به نسبت تو به شدن نزدیک

های   داشت مدام امشب مونا
ز  میکردم فرار ازش من که چی 

 که کنم التماسش میشد کاش کردیم یادآوری بهم رو

های   و شود ساکت
ز د حدس که چی  ز  ..نیاورد زبان به را می 

 

 او که حاال کشیدمیم عذاب روز و شب عادی صورت به

 .شدیم بیشی   عذاب این کردیم یادآوری داشت هم
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 انتظار که نگو ..شد شکیل این قیافت چرا !تو؟ چته-

 اما گذشته سال چند درسته ..کنه فکر نامزدش به نداشت  

ز  به نمیشه   ..راحت   همی 

 ..مونا کن تمومش_

 .کردم شوکه را مونا و بودم آورده زبان به بغض با را این 

_  
 
ی تو لطفا ز  و کنم یم فکر بهش ثانیه هر خودم که چی 

 ..خب ..نکن یادآوری برام رو میکشم عذاب باهاش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 48پارت#

 

 

 

ز  چشمم از که اشیک  رو یمبین و کردم پاک رو افتاد پایی 

 .کشیدم باال
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م وگرنه باال بیا نکن قهر حاال خوام یم معذرت -  تا ۴ نمی 

 .کنمیم ارسال آرمان برای دیگه فحش

 ..کنم عوض را بحث او مثل منم کردم سیع

 به دیدش مامان تاریکه هوا که برم االن اما نیستم قهر _

ه من  ..کمی 

 :گفت خنده با 

 داره دید مشکل نه مامانت کنم عرض بهت باید عوضز  -

 ..رفته برق نه

 ..بیچاره میگفت راست گرفت امخنده

ی یه من حاال_ ز  ..پروندم چی 

 

 مدار قرار بایک بگو ..میپیچویز  داری میدویز  خودتم پس-

 امهفته آخر به زدی گند معلق اجل مثل ..عوضز  داری

 !زیرگ؟ بری میخوای بودن من کنار اسم به بعد

ز  منحرف بیشعور ..کردم گشاد چشمامو  تصورات چه ببی 

 ..دارد من به نسبت کثیفز 
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ز  از گمشو افکارت این با مونا رست تو خاک یعتز  _  ماشی 

ز   ..نکشتمت پایی 

 ..شد پیاده خنده با

م کال ویدیو دیگه ساعت نیم من -  زنگ نباش   خونه میگی 

نم ز  ..نیست   پیشم میگم عمو رن می 

 

م بهش ای غره چشم   ..بینهنمی شده پیاده چون اما می 

ه عقب به قدم چند  باال گوشیشو خبیت   خنده با می 

ه یم راه و میدم بهش لب زیر فحش   ..میده تکونش و میگی 

 کنه تمرکز مسی   روی مغزم تا برمیم باال رسعتمو ...افتم

 ..مونا هایحرف و گذشته فکر نه

  یعتز  
 
 سنگیتز  ..پنجره کنار اومده خندیدم من وقت   واقعا

 ..بودم نزده توهم من و بود خودش نگاه

  

ز  جلوی سفید رنجرور پیچیدن با  و کشیدم جیغ ماشی 

ز  و کردم ترمز شدت با گذاشتم ترمز روی پامو  ماشی 

 خییل ماندنم سالم احتمال بودم نبسته کمربند اگر ایستاد
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ز   طول کیم گرفتم باال را رسم عمیف   نفس با آمدیم پایی 

 متوجه بیایم ونبی   داده رخ که اتفاق   شوک از تا کشید

 چه به متعلق بود کرده را جانم قصد که ماشیتز  بشم

 .است کش

 از هم خودش که بود موضوع این پردازش حال در ذهنم

ز   روی که سخت   و سفت های اخم با و شد پیاده ماشی 

 .آمد یم طرفم به بود صورتش

 

 کمربند کردن باز حال در و شد خم کرد باز را ماشینم در 

 از اختیاری و اراده هیچ که انسایز  مانند گیج اما من بود

 ..میکردم نگاه کارهایش به ندارد خود

ز  که کیم نزدییک به ..بود خم رویم که او به  و ..نبود ما بی 

 که عطری بوی به ..اشداشتتز  دوست جذاب نیمرخ به

 ...بود شده ان معتاد هایم نفس

 خود به او که عطری از شیشه یک من اما بود مسخره

د ز  یم استشمام حضورش خیال با شب هر و داشتم را می 
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 سخت   به و کردمیم بغل را خود بغض با هم بعد و کردم

فتم خواب به  .می 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 49پارت#

 

 

 

ز  از را من و گرفت را بازویم ون ماشی   خلسه از کشید بی 

 ردم این به نسبت که عشف   من با که دنیای   به حضورش

 در  ..شدم پرت کردیم برخورد رحیمی   با داشتم ظالم

 دست با و کوبید در به پشت را من و بست را ماشینم

 از را دیگرش دست و بود گرفته چنگ به را  یقم راستش

ز  سقف روی رسم کنار  جلو را رسش بود گذشته ماشی 

 کرد غرش   و کرد پیدا کامل تسلط من روی وقت   و آورد

 :گفت شدمی ترس باعث که
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 ..هفته این تخیم موضوع رساغ بریم ..خب ...خب +

 !نمیخوری؟ فرزاد درد به که رسیدی نتیجه این به گفت  

 

ی از ذهنم زود خییل ز  چند داد نجات خودشو هام فانی 

 ..شد خشمم باعث که کرد ردیف برایم منطف   دلیل

 ذلیلش من خواستیم فرزاد که بود این هم ترینشاصیل 

 بزند پس را من او باشم دنبالش همیشه که رانقد ..باشم

هایش دوست با و  ها احمق مانند من و بچزاند را من دخی 

 .بریزم اشک و بخورم غصه

 

 ...لعنت   کن ولم _

؟ خ   فراز خونه تو ..بده جوابمو+  !!گفت 

ی همون ..واضحه جوابت _ ز  وقِت  خییل ..شنیدی که چی 

 ..شده زده ازت دلم که

ز  به بیشی   و من عصبایز  پوزخند با  یقه و میده فشار ماشی 

 میشه باعث این و کنه یم مچاله مشتش توی رو ام

ی    شکمم از قسمت   و بره باال بود داده بهم مونا که تیرس 
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ون ازش  رو پوستم کرده حلول تازه رسمای و ..بزنه بی 

 ..بشه رسدم بیشی   و کنه تحریک

 

 ساطع دفرزا بدن از که گرمای   که بود این تر وحشتناک

اشت پا زیر رو ذهنم منطف   دالیل داشت شد یم ز  ..می 

دی دم ازش که عشف   اون بود این + ز  ..می 

 ..نداری را عشف   هیچ لیاقت کاریات کثافت و تو _

 ..چسبونه یم بدنم به خودشو 

 !؟ کتز  یم فکر اینطوری +

 

 قبل آرامش مثل شد بیان خاض آرامش یه با که حرفش

 :گفتم و کرد علم قد درونم تخس هست   با طوفان از

ای دوست همون با برو آره _  ..شو گالویز پلنگت دخی 

های دوست به + ؟ یم حسودی من دخی   یه بزار !!کتز

ی ز  ..میدم ترجیح تو به رو پلنگا اون من بگم بهت رو چی 

 ..میگذره خوش بهم بیشی   اونا با چون
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بانش که دیل اون  لج از من و کنه یم تار یدمود اشک  ضز

 :گفتم میشه تر کم داره

 ..درک به _

 روی نیشخند اون به لعنت ...لرزونم صدای به لعنت 

 ..لبش

ی صدای با  هست نگاهش توی خشم هنوزم که آرومی 

 :گفت

 ..نه نیست ییک حرفش زبونت با دلت +

 ..بیشعوری متوهم یه تو _
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ز  روی که دست    اره گردنم پشت رو بود ماشی  ز  تا و  می 

 لبهاشو بیفته اتفاق   چه قراره کنم تحلیل و تجزیه بخوام

 ..میبوسه و میکوبه لبهام روی محکم

 لباسش چنگه دستام و میشه حبس سینه توی نفسم 

ز  روی تا میشه  ..نیافتم زمی 

یقه قبلش که فرزاد دست ..میبوسه حرص و خشونت با 

 آروم حالت به اشبوسه خزید رمکم دور بود گرفته رو ام

 نوازشم بود گردنم روی که شصتش انگشت با ..اومد در

 ..کرد

 

 راه به که سوری از قلبم و بود افتاده تکاپو در من تمام 

 و ها دلیل تمام به توجه ی   ..تپیدیم وقفه ی   بود انداخته

اض  طرف دو و آوردم باال دستامو مغزم منطف   های اعی 

 ..کشیدم باالتر رو خودم و فتمگر  فرزاد صورت

دم کنارش و بود من در همیشه که شوق   با ز  همراهیش می 

 ...کردم
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 شب نصف فهمیدیم نیم و بود شده ذایل هردومون عقل

 کنیم یم چیکار داریم جاده کنار

 بوسیدمش یم وجودم تمام با من اما نمیدونستم و فرزاد 

 نه یشی  ب ایذره برای و رسیده آب به که ایتشنه مثل

 از لبهامون آوردیم کم نفس وقت   ..منطف   نه داره عقیل

 .داد تکیه من پیشایز  به رو پیشونیش و شد جدا هم

 

  توی گرمش هاینفس و زدیم یم نفس نفس دو هر 

 فکر خودم با بستم را چشمانم ..شدیم پخش صورتم

ین خواب یه این نکنه کردم  !!باشه؟ شی 

عمیق لبم روی لبخند و نشست کمرم طرف دو دستهاش 

 که داد هلم محکم ...کشید طول ثانیه چند این اما شد تر

ز  به  به العمیل عکس حت   کارش  شوک از خوردم ماشی 

 ..ندادم نشون هم کمرم درد
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 51پارت#

 

 

 

ه  صدای با اومد بند نفسم فرزاد آشفته صورت به خی 

 :گفت  بغیصز  پر فریاد

 ..تو به لعنت +

 :داد ادامه بلندتری صدای با 

 ..بهت لعنت+

 اشک اینکه برای و شکست گلو تو صداش دوم جمله با 

 و کرد بهم پشت نبینم رو صورتش حالت من و  نریزه

 .گرفت آسمون به رو رسش

 

 ..زد چنگ موهاش تو دستاشو 
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 من به لعنت ..اونه با حق خب آره ..زد نم دوباره چشمام 

  شو خوشبخت    هام بوسه با که من به لعنت ..محضور  و

 ..گرفتم

 ..من به لعنت 

 

 :گفت بندازه من به نگایه اینکه بدون

 نیم هم درد به اصال تو و من ..تو   با حق ..متنفرم ازت +

 ..خوریم

 رویاهامو ،قرص که متز  به نگایه بدون هم باز و گفت 

 .بود کرده یکسان خاک با ،رو بودم ساخته تازه که

 

 من از تیکاف یه با و شد سوار و رفت ماشینش طرف به 

 ..شد دور

ز  آسفالت به نگاهمو  چفت هم روی لبامو دوختم زمی 

ون ازش صدای   تا بودم کرده  و دردها اما نزنه، بی 

 بریده صداهای   که بود زیاد حدی به درونم فریادهای
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ون ازش بریده د بی  ز  دردنایک و بلند ناله با نهایت در و می 

 ..گریه زیر زدم

 

ز  به داده تکیه همانطور  ز  روی ماشی   این نشستم زمی 

ز  ز  برای که تفاوت این با ..بود فرزاد و من بوسه دومی   اولی 

 یا کنه فکر کارم به ندادم اجازه و شدم پیشقدم من بوسه

 ..بشه اممانع

وع که بود اون بار این اما  ..ها بوسه به لعنت... کرد رس 

 ..لعنت

ه انتقام خواست شاید   کدوممون که میدونست گ و بگی 

ه ی    ...رحمی 

 

 روی کوبیدم مهر ای کورکورانه  عشق روی از که متز  

 گذاشت داغ نفرت و حرص روی از که اویز  یا ...لبهاش

 ..لبهام رو ..دلم روی

 روی که دردهای   چون گریه زیر  زدم بلندتری صدای با

 صدای  ونچ ...بشه کم نبود قرار کرد یم سنگیتز  دلم
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 و خورد یم مغزمو داشت متنفره ازت گفت یم که آرویم

 ..انداخت گذشته آورعذاب روزهای یاد به منو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 52پارت#

 

 

  

 ایافرسده هست   به آشفته حایل با که روزی همان یاد به

 فشار گلومو و کرد حمله بود کرده کز تختش گوشه که

 بار چندین و ریخت هم به اتاقمو و زد ریادف رسم ..داد

 ..متنفره من از گفت و داد فحش بهم

 وهیچکس  پیچید یم خودش به درد از که روزهای   همان 

 در نداشتیم جرات حت   اما ..نبود مقرص خودش و من جز

 .کنیم صحبت کش با  گناهمون مورد

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  178 | 3699 

 

 

وع بوسه با که گنایه وع من که گنایه  ..شد رس   کننده رس 

 ..کرد همراهیم فرزاد و بودم شا

ز    بوق هاشون بعیصز  گذشتند یم کنارم از هاماشی 

دند ز  هیچ بینشون که بودم شانس خوش خییل شاید ..می 

 مطمئنم ..باشه داشته رو آزارم قصد تا نبود ناتوی   آدم

 .داشت هوامو خدا

 

 از دفاع قدرت و ناتوانم چقدر حاضز  حال در میدونست 

 ..ندارم خودمو

 که اویز  اما نداشتم شدن بلند حال ..خورد زنگ یمگوش 

 همان ..شه بیخیال که بود این از ترسمج بود خط پشت

ز  روی نشسته طور ز  که رو گوش   و کردم باز و در زمی   بی 

 .برداشتم سخت   به بود صندیل تا دو

 

 حت   بود بد حالم بود گرفته کال ویدیو که بود مونا 

 و تماس ..بزنم لبخند شوخیش این به هم کیم نتوانستم
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 با هم کنه باز دهنشو اون اینکه از قبل و کردم وصل

 ..گریه زیر زدم بلند صدای

 !شده؟ خ   ..کجای   بگو :گفت و ترسید مونا

 کردم قطع رو تماس دادنیم زدن حرف اجازه  هامهقهق

 به که چشمهای   و داشت زیادی لرزش که دست   با و

 .تادمفرس لوکیشن براش دید نیم خوی  

 

 تمام که اتاق   جلوی از تونستم نیم ..برم خونه نمیتونستم

 رو جای   من ..بشم رد گذروندم توش روزها اون

 درد که جای   ..بیاره یادم به رو گذشته کمی   که میخواستم

 ..بده فشار رو وجدانم گلوی کمی   گذشته

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 فرزاد

 

ه  ا مثل تا کشیدم یم عمیق فسن بهش خی   اشک دخی 

  ..نریزم

ز  روی از چرا بهش لعنت  زود وقت   اونم شدمنیم بلند زمی 

 ..میخورد رسما

 به گریم لباس هیچ و بود پوشیده لباس ابلهانه وقت   اونم

ون رو نفسم ..نداشت تن  از مونا دیدم وقت   دادم بی 

 ..رسوند بهش دو با خودشو و شد پیاده تاکش

 

ز   بردمو باال و رسعت برم اینجا از تا کردم روشن رو ماشی 

 توی صداهای تا کردم بلند آخر تا رو موزیک صدای

 از میخوره بهم حالم زندگیم و خودم از  ..کنم خفه رسمو

 ..هست   از بیشی   همه

ی تنها از مسخره حالت به اما و میومد بدم  ازش که دخی 

 .شدم یم نگران برایش گایه ای
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ل ایذره اگه بردم باالتر رسعتمو و دادم تکون رسمو  کنی 

ز   شدم یم منحرف جاده از شدیم خارج دستم از ماشی 

 اتفاق این نبود مهم برام ..شم واصل درک نبودبه بعید

 ..نبود مهم ..بیفته

ز  ز  از ایستادم خلوت جای یه کشیدم کنار رو ماشی   ماشی 

  احساس شدم پیاده
 

 باالی هایدکمه ..کردم یم خفیک

 ..نداشت ای فایده اما ..کردم باز لوزموب

 

 فریادی با رفتم گاردریل طرف به کشیدمو گلوم به دست  

 نفسم که اونقدری ..زدم فریاد نداشت نعره از کمی   که

ز  روی  رسجام همون و نکرد یاریم  ..شدم ولو زمی 

 ..بود دلم روی که زخیم نمیشد خوب کهنه زخم این چرا 

 دردش و شد یم بدتر گذشتیم هرچه و بود وجدانم روی

  ..سوزاندیم استخوانمو مغز تا

 

 نمیتونستم ..بزنم پس رو گلوم توی بغض نمیتونستم 

 اشک ..شکست جلوش  مقاومتم پس کنم هضمش
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ز  هم چشمام  رسد باد ..کرد خیس صورتمو و ریخت پایی 

 رو صورتم روی اشک های قطره وجود میخورد صورتم به

 .کردیم یادآوری بهم

 ..میشدم خفه عذاب از داشتم وقت   بود مهم مگه ماا 

ز  اشک کش اینکه یا ..بود مهم غرور مگه  هامو ریخی 

 ..ببینه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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وع با که بودم خط ته آدم یه من  خییل بچگانه بازی یه رس 

 مقرص من و نبود مقرص هست   شاید ..کردم نابود رو ها

 روی  گذاشتم دست وجدایز  ی   با که متز  بودم،
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 غده یه مثل اونو و ساله ۱۶ بچه دخی   یک احساسات

  برای رسطایز 
 

 خوش اوایل که کردم درست خودم زندگ

 صدا ی   و کرد رسایت  زندگیم همه به کم کم و بود خیم

  .درآورد پا از منو

 

 ..زدم تکیه  گاردریل به رسمو زد یخ صورتم روی اشکام 

ه   ..نبود توش ای ستاره هیچ که آسمویز  به شدم خی 

 چقدر جمله این که میدونست گ ...مکافاِت  داره دنیا 

 ..گذریمیم ازش اهمیت ی   و پشتشه مفهوم و معنا

 شیفته رو ،اون دخی   یک احساسات با بازی با روز یه 

 هایاستدالل با اونم کنم دفاع برادرم از تا کردم خودم

  ..مسخرم

 

 یه و بودم گرفته خشم و عصبانیت روی از که تصمییم با

 و کردم گی   در رو جا همه از خی   ی   و گناه ی   آدم

 دنبال برم بگذرم، ازش اهمیت   هیچ بدون خواستم بعدشم

 زندگیم
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 منو دنیامو توی میذاره پا آدم همون که نداشتم خی  

 نابود دنیامو..کردم آلوده دنیاشو من که همونطوری

 ..میکنه

  

ز  سوار و شدم ندبل جا از ی شدم ماشی  ز  آپارتمانم تا چی 

سوندم اونجا به رو خودم زودتر باید و بود نمانده  .می 

ز    ..طرفیه هاموکفش گذاشتم خونه توی پا که همی 

 پرت مبل روی خودم و انداختم دیگه طرف یه  بلوزمو

 ..بستم چشمامو و کردم

 

  های چشم تصویر 
 

 شکل رسم توی هست   اشک پر و رنیک

 همان به چشمای   یادآوری با اما آورد درد به دلمو و فتگر 

 ..کرد نفرت غرق منو حالت همون توی رنگ

ز  همه  مسبب که هست   از نفرت غرق  .بود چی 

خونه طرف به و شدم بلند جا از کردم باز را چشام  ز  آشی 

 مسخره کشیدم رس و برداشتم یخچال از آی   شیشه رفتم
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 مثل و  میکشیم درد  یمدار  هردومون فهمیدمیم اما بود

دیم لذت کشیدن درد این از مازوخیسیم افراد  .میی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 کهاین از وضعیت این از فرار برای دادم تکون رسی 

 که داشتم کش به نیاز خورد یم مغزمو رسم توی فکرهای

 یتو  خودمو که داشتم نیاز ..کنه منحرف فکرمو همه

 امآزاردهنده های فکر همه تا کنم دفن زندگیم کثافت

 ..بشه کمی  

 بود ابتدا همون که ای شماره روی و برداشتم رو گوش  

  افتادم هست   یجمله یاد خورد که اویل بوق همون با زدم
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 “راحته خییل افتادن لجن توی“

یزه کارام خاطر به که مامان های اشک یاد  و ها اخم و می 

ز س های تیکه  ...بابام نگی 

 تماس شنومیم رو گوش   پشت دخی   جانم صدای وقت  

 ...میکنم قطع حرص رو

  این به من، به ...هست   به لعنت
 

 ...زندگ

* 

 

 ؟ ...نمیخواین مهمون خونه صاحب آهای-

 کرد بغل را مونا محبت با و اومد استقبالمون به مامان

 اومدی خوش ..خوشگلم دخی   نیست   مهمون توکه-

 مامان سالم_

 زور به و رفت من به داشتتز  دوست ای غره چشم مامان

 داد جوابمو
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 پذیرای   سمت به و گذاشت مونا کمر روی دست

 کرد راهنمایش

 “برو بیا“ کرد اشاره دست با رس پشت از مونا

 

 من خاطر به که مونا و مامان کنار از دراوردم کفشامو

ی نمنبود روز دو این بابت مامان تا بود اومده باهام ز  چی 

 ...نگه

 و حال اما ..کنه دعوا نبودنم رس باهام مامان نبود قرار

 متوجه زود خییل امد نیم مونا اگر و  بود خراب من روز

ز  که دلییل ..پرسیدیم رو دلیلش و میشد بدم حال  گفی 

 .نداشت

 و داشتم رو گفتنش زبون ،نه من اما باشه نداشته که نه

 ...رو گفتنش روی نه

  ...رفتم حمام طرف به و راوردمد رو لباسام
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 عوض اون اتاق با رو اتاقم همتا عروش از بعد یکسال

ی امکانات هم و بود بزرگی   هم چون کردم  و داشت بیشی 

 بودم فراری خودم اتاق از مشخیص صورت به

 رسم پوست روی آب های قطره ایستادم دوش زیر

 هامپلک پشت فرزاد صورت تصویر بستم چشم ...ریخت

  داشت بهم نسبت که خشیم ...بست کلش

ون پلکام از اشک هایقطره یم مخلوط آب با و زدیم بی 

 خالصه من تمام اینکه .بود بدی درد خییل این  ...شد

 ...خواست نیم منو که مردی در بود شده
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 ...ظالم فرزاد
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ز  چرا قابل و بد انقدر براش من خواسی   !؟..بود قبول غی 

ز  همه که خواستمیم من مگه   ...بریزه بهم چی 

 داشتم دوست با خواستم اما افتادم روزی چه به ندید چرا

ان براش  ...کنم جی 

 نسبت که عشف   نه خواست، منو نه که بود اون این

 و ایستادم دوش زیر ساعت نیم از بیشی   ...رو دارم بهش

 .ریختم اشک

ون کرد،یم عصبایز  رو امانم موندنم بیشی    ...اومدم بی 

 

ین مونا هایخنده صدای ی بلندترین و بیشی  ز  که بود چی 

ز  ها پله از ..شنید میشد  بابا کنار که دیدمشیم رفتم پایی 

 ..میکنه نگاهش محبت با هم مامان ..نشسته

 شد عوض کل به اخالقش خورد بهم مونا نامزدی وقت   از

 طور به بعدش اما بود سبنچ چندشو خییل قبلش وگرنه

ی  .کرد جا همه دل تو خودشو و کرد تغیی   چشمگی 
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 بودناش شنگول و همیشه بازیــهاش زبون با جورای   یه 

 ..من اون از بعد و بود هامودت دخی   شادترین

 زیادِ  دردش اونکه گفتند یم که بود راست زدم پوزخندی 

 ببینه، درداشو کش نمیخواد چون ..خندهیم بیشی  

 ..میخنده

 دردامون و هازخم هرچقدر بود مونا و من حکایت این 

 .رفت یم باالتر هم هامون خنده صدای میشد بیشی  

 

 نشدند من متوجه که بودند بخند بگو رسگرم انقدر

 ..بشه لبخند شبیه تا دادم کش طرف دو به لبهامو

 بابا مامان اما نبود کاقز  اومدم خودم به برای تایم این

  با دنبو  حقشون
 

  توهمات و ها دیوونیک
ا
 عاشقانه مثل

شون  ..باشند گالویز دخی 

 گردنش دور دستمو شدمو خم..بود من به پشت بابا

 .انداختم
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 خودش طرف به و عشقم و اومد خر مونای این باز_

 ..کشید

 های دست روی هاشودست و کرد داری صدا خنده بابا

 .گذاشت گردنش دور من شده پیچیده

ی ازم زرو  چند وقت  - ی خی  ز  نمیگی   ...دیگه میشه همی 

 ..خال تو زدی عمو گرم دمت :گفت مونا 

ز   رسم  ..چرخوندمش مونا طرف به کیم بود مونا بابامو بی 

 ..ببند دهنتو _

 خودش طرف به منو و کرد جدا خودش از دستامو بابا 

 .کرد باز جا برام مبل روی کشید

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 57تپار #
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 ابرو و مونا برای ببینه منو تا نشست مونا به پشت تقریبا

 باعث و داد نشونم رو وسطش انگشت که انداختم باال

ه خندم شد  ..بگی 

 یم نگاه من به دو هر بابا و مامان شانس خوش لعنت  

 کویر توی بودم من اگه اما ..ندیدن رو حرکتش و کردن

 بعدش دقیقه دو بدم انجام کارو این نباشه هیچکس که

 خود جای که بقیه ..میشه پر مجازی هایسایت تمام

 .دارند

 

 !؟ بابا خوی  -

 ..زدم صورتش به لبخندی

 !نکردین؟ که شیطویز  نبودم من ..آره_

 که مامان به رو زد صدا اسممو ترس   با مامان خندید بابا 

 :گفتم میکرد نگاهم اخم با

 ..باشم تغاری ته همچنان بخوام اگه حقمه_
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ز  خنده صدای ز  های خنده با مونا تی   بابا مردانه و سنگی 

ز  و شد ادغام درهم  کرد تر قرمز را مامان صورت همی 

ی خواست ز  برای من و درآمده صدا به تلفن که بگه چی 

 ..رفتم تلفن طرف به مامان رس   از خالض

 

 ..برداشتم را تلفن

  ...بله_

 ...سالم-

 .بگم قبل از تر انرژی پر شد باعث آقاجون صدای 

؟ کم مرد چطوری ...مودت خاندان بزرگ بر سالم_  !پیدای 

ز  اینکه با  :گفت اما لباش رو لبخند بودم مطمی 

ز  وقت دوتا اون تربیت رو مهرانه و محمد هرخ  -  گذاشی 

 ...کردن کاری کم خییل تو برای
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 پایمال خونه این توی من حق کال ...آقاجون گفت   آخ_

ز  وقت و ربویز مه ندارن، بهم توجیه ..شده  که گذاشی 

 ..نمیدن هم غذا بهم هیچ  

 !بگو؟ َپرت و َچرت کمی  -

 گرفته خندم آقاجون پرت و چرت کلمه تلفظ از اینکه با

ز  رس به رس برای اما بود  روی گذاشتم دست گذاشی 

ی ز  .نمیاد خوشش که چی 

 بابا از که االن مخصوصا ..جون آقا میگم جدی دارم_

 .نمیکنه قبول اما ..برم ات بده االرثموسهم خواستم

 

 نداد اجازه حت   خندیدم گفت که کتز  یم خود ی   با

 بگم کامل را سناریمو

 _ 
 
ز  پول هامودت شما که واقعا  ...دوستی 

ز  با-  ...داری را عکاش اون پول همی 

 که بود ای جنبه ی   آدم واقعا آقاجون پرید باال ابروهام

 ینکها با و داشت خشیک شخصیت .گرفت جدی حرفامو
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 که فهمیدمیم اما نمیومد خوشش من هایشوخز  از خییل

 ..فرشته و هامون اندازه به نه البته داره دوستم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 58پارت#

 

 

ز  از آقاجون کال  حاشیه ی   و ترین دردرس کم هاشنوه بی 

 داشت دوست را ها کن گوش حرف البته صد و ها ترین

ز  شمطیع که اونای    ..هسی 

_ 
ا
 ...ندارین جنبه هم اصل

  و کشید پوقز  
 
 که بود شده خسته من با بحث از ظاهرا

 :گفت

 !ان؟خونه محمد مادرتو -

 .کنم اذیتش بیشی   نیومد دلم
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 ..انخونه بله_

 ..میاییم داریم هم ما باشن بگو-

 

 داشت تصورای   چه جون آقا ..گفتم ای باشه اما خندیدم

  یه که من بابای و مامان واقعا
 
ز  زندگ ز  روتی   تایم این داشی 

ز  خونه جز کجا  ..برن جای   حت   یا باشند میتونسی 

 ..برگشتم بقیه کنار

 بیان خوام یم امروز شوهرت قوم که پاشو جون مامان_

 ...رساغت

 مامانو گونه و رفتم جلوتر کرد اخم هم بابا بار این

 .بوسیدم

 واینست   ینجاا نفعته به االنم ..میان دارن ی  ی   آقاجون_

 ..شام دنبال برو کتز  اخم بهم

 

 !شده؟ خ   صورت ..نباش من شام نگران  تو-
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 از بعد بود رفته یادم رفت پام و دست از جون کردم حس

ی دوشم ز  شده خ   که نبود معلوم خییل بزنم صورتم به چی 

 .بود گونم روی کمرنگ خییل کبودی یک اما

ونه خرگ شوخز  یه :گفت مونا  .بود دخی 

 ..خطرناکیه شوخیهای  چه این بدترین هم پرسا از شما-

 ..مامان بود اتفاق  _

 

خونه طرف به و داد تکون تاسف از رسی مامان ز  رفت آشی 

 :گفتم آرویم صدای با و نشستم مونا کنار

 ..اومدی که مرش بگم داره جا

 ..کنم یم قبول هم عذرخوایه عنوان به رو تشکرت-

 ..بکن_

 اون و بودم بیدار مونا خونه تو بدی حال با را دیشب تمام

 یم خودم به هام ناله با من و میخواست دلیل ازم

   ..پیچیدم
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 خودمو نرفتم هم آتلیه صبح خوابیدم ساعت دو از کمی  

 برگردم خواستم یم وقت   کردم حبس مونا خونه توی

 هم همراه خودش قول به و برگشت کار رس از مونا  خونه

 پرت رو بابا مامان حواسم جورای   یه یا ندم سوی   تا اومد

 ..نشن بدم حال متوجه تا کنه

 به اون اما  بدم سوی   نیست قرار و خوبم گفتم محکم

 بودم ممنونش واقعا حاال و کرد اضار اومدن

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  خورد زنگ مونا گوش  

 ..آقاجوِن  -
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 من به عجیت   حس یه چرا نمیدونم اما نبود عجیت   اتفاق

ش،باشه، با مونا مکالمه بود داده دست  ها چشم احوالی 

 .کرد پیدا خاتمه

 !؟ گفت خ  _

 تاکید خییل باشه گفتم منم .. محمد خونه بیا گفت-

 .نکنم  دیر داشت

 !شده؟ خ   یعتز _

 

 :گفت مهربویز  با بابا

ی - ز  کشیدم عمیق نفس بخورید رو هاتون میوه نشده چی 

 .گذاشتم دست   پیش یتو  وسیت  

د شور دلم داشتم ایمان احساساتم به من ز  شک و می 

 یک از ی  وی   جون آقا اومدن بود راه در اتفاقای   نداشتم

 ذهنمو که این برای من کشید طول بیشی   هم ساعت

 درست شام همراهش تا رفتم مامان کمک به کنم مشغول

 الزم دیگه که زد حرف آنقدر آمد کنارم هم مونا کنم

 .بزنم حرقز  من نباشه
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  هم ما شام رسیدن که ی  ی   و جون آقا
 
 به بود آماده تقریبا

 آقاجون با که های   شوخز  خاطر به رفتیم استقبالشان

ز  باهام یکم کرد اخم بهم کردم  بود رسسنگی 

فت ما صدقه قربون همیشه مثل ی  ی   اما  خصوص به  می 

 :گفت یم همش ی  ی   که مونا

 ..مادر شدی الغر اینقدر چرا-

  جمله این 
 

 .بود مونا با مواجهه در ی  ی   همیشیک

 .آورد گوشم کنار رسشو مونا

 ..میخوره غصه تنهاییم خاطر به و کشهیم آه یه االن-

 

  زدم لبخند
 

 دیگری نگاه با ی  ی   و نشستیم هم کنار همیک

 وقت   داد عمق رو دومون هر لبخند که کشید آیه مونا به

وع ی  ی    آروم دوباره  مونا احوال حال به مامان با کرد رس 

 :گفت
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ز  ..میسوزونه مامانمو نسل هفت تا ی   ی   هایآه این-  ببی 

 .گفتم گ

 ..نباش نگران هاست ناله و آه همه دافع فروغ عموزن_

 چون ندادم نشون العمل عکس اما کرد کج برام رو دهنش

 داشت شخصیت   جور هر مادرش میدادم حق بهش

 .داشت دوسش و بود مادرش باالخره

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 و نداد رخ خاض اتفاق خوردیم شام هم کنار که زمایز  تا

 
 
 صورت به امشب جون آقا که بود رفته یادم تقریبا

  ..گذاشته ما خونه تو پا مشکوگ

ها خونه توی مونا و من و بودند پذیرای   تو بزرگی  ز   ..آشی 
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 با چیدم سیتز  توی مرتب رو ها استکان و ریختم  چای

ز  ون طرف به سیتز  برداشی    .کردم حرکت بی 

 

 چت مشغول که کابینت به داده تکیه مونای کنار از وقت  

 که کوبیدم پاش به محکم میشدم رد بود گوشیش با کردن

ز  و بیفته دستش از گوشیش بود نزدیک  شد باعث همی 

  صورت به اما بده فحش  
 
  ..سایلنت   تقریبا

 دادنیم مانور اجازه بهش جون آقا حضور که بود خوب

ز  برای رو نفره دو مبل یه و افتاد راه به رسم پشت  نشسی 

  .کرد انتخاب

 

  .نشستم مونا کنار کردم تعارف همه به که رو چای

ه؟ پیش چطور درسات-   !می 

ز  آقاجون رس ه و بود پایی   تنها ..بود اش چای استکان خی 

  ..بودم من داشت درس جمع اون توی که کش

 …خوب_
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ش کارتم به درسات با همزمان که خوشحالم-   ..می 

 

 و سخت پدربزرگ تعریف از گ زدم کوچیک لبخند

 از کم خییل دونستم یم وقت   اونم آمد یم بدش خشکش

 ! ..میکنه تمجید و تعریف کش

 و گرفت قرار آقاجون لطف مورد که بود مونا بعدی نفر

 .کرد زده شگفت هم و من حت   حرفش

 

 ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 :گفت ذاتیش مهربویز  با مامان
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 دیگه سال ها صد انشاهللا  آقاجون چیه حرفا این -

  ..رسمونه باال سایتتون

 خواسته به هم دنیا این تو موندن مهرانه کردم عمرمو من-

  .برسه شوقت تا منتظرم من و هستیم رفتتز  همه نیست ما

 :گفت که بود بابا بار این

 شما از کننده ناامید های حرف این اما شماست با حق -

  ..بعیده

 

 مو مونده باق   کار تنها خوام یم فقط پرس نیستم ناامید-

  ..بدم انجام

 :گفت و کرد من به رو

  ..ببینم رو گرفتنتون سامان و رس خوام یم-

ز آدرنا و ریخت فرو قلبم ثانیه صدم توی  باال خونم لی 

 های چیتز مقدمه همه این تونستم یم تر راحت حاال رفت

 ..بفهمم آقاجونو
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 هیچ و رفت فرو عمیف   سکوت توی خونه ای ثانیه برای

 همه این البته بودیم شوکه همه نیاورد زبان به حرقز  کس

 شدنیم ی   ی   و آقاجون شامل

 اروم خانوادیه چقدرکام حرفا این دونست یم چه جون آقا

 !میکنه تلخ

 که رو سمییع :گفت و شکست سکوتو که بود آقاجون

 دوتا ..ماست کاردرست هایصنف هم از ییک میشناش

  کنندیم کار خودش با که داره پرس
ا
 شناخته و مقبول کامل

 هم با ها بچه بزاریم قرار یه تا خواست من از ..ان شده

  .بشن آشنا

 

 خودش به مونا اما ومدنمی در صدای   بابا و مامان و من از

 :گفت شوخز  لحن با و اومد

  ..آقاجون مجردها سوگلیتم دوتا ما جز به -

 به جون آقا حرف با که بود فرشته سوگیل از مونا منظور

  خوردم غبطه شجاعتش
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ه جای   دلش فرشته-  مهلت یه برسه وقتش تا من از ..گی 

 :گفت که بود بابا باالخره ..خواسته کوتاه

 میتونه خودش مطمئنم و عاقلیه و بزرگ دخی   مونا-

ه تصمیم   میخواد خ   که بگی 

 

 :داد ادامه بامکت  

 اینه نظرم پدرش عنوان به اما ..همینطور هم هست  -

 هاشمسئولیت و ازدواج به بخواد که زوده خییل براش

  ..کنه فکر

  ..کرد ازدواج وقت   داشت رو هست   سن نصف مادرت-

مانه داشت سیع بابا  و من اما کنه قانع رو آقاجون محی 

 موفقشان نچندان مکالمه به سکوت در هنوزم مامان

  ..دادیم یم گوش

 خودخواهیش این اما داشتم دوست و بزرگم پدر اینکه با

 .کردم نیم درک رو
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 ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 62پارت#

 

 

 و درد مگه اما شده خوشبخت االن همتا که بود درست

 بدش حال ..بود کرده فراموش رو واهرمخ های اشک

 که است گذشته سال چهار از تلخ خاطره به هم هنوز

 نانوشته قرار طبق همون که نداشتتز  دوست خاطره

 اتاق از ییک تو همتا که ماه چند این داشتیم سیع همیشه

 شمع مثل و ریختیم اشک و روزش و شب باال های

 .کنیمیم یادآوری رو میشد آب جلومون

 

 قبول نبود حاضز  که بود خودخواه انقدر پدربزرگم چرا

ز  با کنه   به زیادی تنش خودخواهیش همی 
 
 و ها بچه زندگ

 نشدم متوجه که بودم فکر توی اونقدر بود داده هاش نوه

 آقا وقت   تا و گرفت جهت   چه پرس و پدر این بحث که
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ز  برای و شدن پا رس ی   ی   و جون  توی شدندیم آماده رفی 

  .بودم غرق افکارم

 :گفت هممون به کیل نگاه با آقاجون

  .کنید فکر بهش خوب پس خوبه موقعیت یه این -

 

 سکوت توی بقیه و داد تکون رس که بود بابا فقط

 چای استکانهای طرف به درگی   فکری با کردیم بدرقشون

 :گفت و شد مانع مامان که رفتم

ید برین تا دو شما - ید فردا بخوابید بگی   خودم کار رس می 

  ..کنم یم جمع

 برای رو ها پله کردم موافقت رسیــــع نداشتم مخالفت حال

ز  باال  هم مونا گذاشتم اتاق توی پا تا رفتم باال اتاق رفی 

  .اومد همراهم

 

 :پرسیدم حایل ی   گرفت تماس ای شماره با

؟ یم چیکار داری _   !کتز
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نم زنگ دارم- ز   ..مارمولک فرشته این به می 

 :پرسید شک با

؟ خی   تو-  !داشت 

میم ظنش از پر و شده ریز چشمهای  از نگاه   با و گی 

 نه :گفتم بد حال همون

  ..زده رل کش با تازگیا - 

  .شدم شوکه تو مثل منم ندارم خی  _

  ..نداد جواب عوضز -

 

  ..باشه خواب کتز  نیم فکر گذشته ۱۲ از ساعت_

ز  که معلومه-   ..کنم نیم فکری هیچی 

 تلگرام صفحه روی گرفت طرفم به رو ش  گو  صفحه بعد

  ..آنالین میداد نشون که بود فرشته

دم هم روی لبامو   .فرس 
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 که کردنه چت حال در خری کدوم با نیست معلوم-

 آقاجون اومدن از ندارم شک نمیده جواب و من تماس

داره  ..خی 

 

 ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 63پارت#

 

 

ز  برای حرقز   میکردم فکر قبل ساعت یک ات نداشتم گفی 

 که درسته نداشتم من حداقل نداریم پنهان هم از هیچ   ما

 رابطه خاطر به و بود باخی   مونا تنها ماجرا جزئیات از

دار هم فراز گایه فرزاد و فراز  حت   و فرشته اما شد یم خی 

 هنوز مونا ..بودند خی   با فرزاد به ام عالقه از هم امی  

  .کشیدم دراز تخت روی من اما بود گوش   درگی  
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ی   موجود یه به منو افتاد یم برام هم رس پشت که اتفاقای  

 مسواک بلندشم نبود قرار که طوری بود کرده تبدیل حایل

  ..ببافم موهامو یا بزنم

 را ها فحش ترین خفن و زیباترین حاوی پیام یه ..کثافت-

 ظرتن ..بپیچونه رو ما تونه یم نکنه فکر که کردم نثارش

  !چیه؟

 هیچ چرا ..گرفت فرشته از دلم اما بود گانه بچه میدونم

ی نخواست وقت ز   ..بگه بهم چی 

 

  ..دادن تکان مونا برای تفاوی   ی   نشانه به رسی

  !نگفته؟ بهت اینکه از ناراحت  -

  ..نیست مهم_

 :گفت و کشید عمیق نفس

ش خودتو بود کاه زیر آب همیشه فرشته ..بیخیال -  درگی 

م خواستگار به راجع نظرت حاال ..نکن   !چیه؟ محی 

 :گفت که زدم لبخندی شیطونش لحن به
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 تو و من ها میشه باحال خییل ..بدیم مثبت جواب بیا-

  ..میشیم جاری باهم

ین میشیم تو و من اریم کشور این های جاری بهی  ز  قوم نمی 

ز  خطای   شوهر   .کنیم یم نابودشون اتحادمون با کیز

احت مغزت بذار و نامو  بخواب برو_  کمی   تا کنه اسی 

  ..بگه پرت و چرت

احت به نیاز مغزت تو احمق-  عکس از کاش داره اسی 

 رنگت ..گرفتمیم عکس زد حرفاشو جون آقا وقت   العملت

  ..گچ مثل بود شده

 

 :کشیدم عمیق نفس

  ..نیست بردار دست آقاجون چرا_

 منصب و پول و اعتبار از کال اینطوریه عقایدش اون-

ه دیگه سمت طرف  عمرا عمو نباش نگران تو ویل ..نمی 

  ..نمیکنه قبول
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 :گفت خنده با

  که کرد زخیم رو همه جوری جذاب فرازخان 
ا
 به اصل

 قضیه این کنه خدا فقط نکنه فکر آقاجون پیشنهادهای

  ..برسه بابام مامان گوش به اینکه قبل بشه تموم زود

 شنیدنش از قلبم اما کردیم شوخز  موضوع این با مونا

  ..شدیم مچاله

 !!..نیستم همتا هم من که میدونستم خوب اینو اما

 

 ـــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 64پارت#

 

 

ز  ها پله از  اینجا به تا مونا های خنده صدای رفتم یم پایی 

سید هم   ..می 

خانه تو پا ز  ..کردم سالم و گذاشتم آشی 
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 :گفت مونا

  ..تنبل خرس سالم-

ین مسال _   ..خودشی 

  .دید نتواند آنکه هر شود کور تا-

پیش باهاش رو بحث بشه که بود اویز  از تر وحش   مونا

 رونداشتم باهاش کردن کل کل حوصله اینکه هم و برد

  ..کشیدم کنار بودم اوج تو وقت   شیک خییل پس

 

ز  پشت مونا کنار  قرار مقابلم چای لیوان مامان نشستم می 

 با که گرفت طرفم به ایلقمه بابا ..کردم تشکر داد،

 امروز اما بودم هردوشون نگرایز  متوجه گرفتم ازش لبخند

 نمیتونستم کردم،یم تالش هم هرخ   که بود روزای   جزو

  ..بیام نظر به خوب

  !آتلیه؟ بری باید چند ساعت-

  .همیشه مثل_

ی پدرو گپ یه واسه پس-   داری؟ وقت دخی 
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 داد جواب من جای به مونا

 ..باش داشته را آقاجون ابهت یکم ..عمو داره که معلومه-

  بابام و تو
ا
  ..مردین دلی   اون پرسای انگار نه انگار اصل

 :گفت خنده با بابا

و همه محمود به بزنم زنگ چیه نظرت - ز  تا بگم بهش چی 

  ..اینجا بیاد

 حاال خوب - :گفت و پرید بابا حرف وسط هول با مونا

  .عمو
ا
 اینه من نظر ..ندارید شوخز  جنبه  دتامو  شما اصل

  ..جذای   هست   که همیتز  شما

 

 که شو صبحانه ..انداخت خنده به هم و من حرفاش

 بابا به رو و کرد تشکر مامان از و شد بلند جا از خورد

 :گفت

  ..برسید گپتون به هم شما تا برم-
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 گوشم توی و بوسید صورتمو و شد خم من روی هم بعد

  ..کرد زمزمه

  ..کتز  تعریف برام شو واو به واو باید بیام تا بمون آتلیه-

 ازش گرفتم جلوشو اما بود گرفته خندم اینکه با

  کردم خداحافیطز 

 

وع شد بلند مامان ز  کردن جمع به رس   نگاه کرد صبحانه می 

ه چای استکان به و گرفتم کارهاش از   ..شدم خی 

ه باالتر سنمون چقدر هر ومادرا پدر ما-  نگران شی  بی می 

  ..تر دلواپس شون آینده برای و میشیم هامونبچه

  .داد ادامه اون کردم نگاه بابا به و گرفتم باال رسمو

 خییل اشتباهمون اگه حت   و کنیمیم اشتباه جاها بعیصز -

 وقت هیچ اشتباه این عذابه هم نزنه آسیب ها بچه به

 ...برنمیداره رسمون از دست

 

 ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 65پارت#

 

 

 واقعا که برسونه آسیب بهش  اشتباه اون  اگه حاال-

  ...کش   یم عذاب
 
 کس هیچ و اس نشده بیتز پیش زندگ

  ..نه یا میشه خوشبخت آینده در بگه تونه نیم

  برای روکه فردی نمیدونه هیچکس
 
 کنه یم انتخاب زندگ

  ..میکنه تغیی   نه یا هست میبینه که همویز 

 مرور به اما کندیم ازدواج عشق بدون و سنت   هاخییل

 عشق با هم خییل و میدن ادامه عشق پایه بر زندگیشونو

 یم فکر که اویز  میفهمن زود خییل اما کنند یم ازدواج

  نقیص ی   و آل ایده آدم کردند
 
 نشون که اویز  واقعا

  ..میپاشه هم از زندگیشون زود خییل و نبوده میداده

 

 انتخاب عاشقانه و عاقالنه که هست هم سویم دسته یه

وع عاشقانه و عاقالنه هم اگر و کند یم   حداقل نکند رس 
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 یم تالش شدنش خوب برای و میمونند انتخابشون پای

  ..کند

 خودت چون کنم باقز  فلسفه برات خییل من نیست الزم

 ازشون نمونه چند خانوادمون توی اطرافمون، ..دیدی

  داریم
 

  ..بابا اس نشده بیتز پیش واقیع زندگ

 

 ییک ترسام رسم توی میکردم نگاه بابا به سکوت با هنوزم

  ..بستند یم صف هم پشت ییک

ز  سامون و رس آرزوم آقاجون مثل منم-  ..هامه بچه گرفی 

 بگم بهت و کنم سی   سینه نمیتونم ..درستش آدم به البته

 با منم کن انتخاب داری دوست که رو کش هر خودت

 درست بگم میتونم اما ..رویه زیاده یکم میام راه دلت

م انتخاب اگر منم و کن انتخاب  باشه درست دخی 

  ..کنارشم

 راه این توی بدویز  و کتز  انتخاب تو راه خودت خوام یم

 به نیاز که جا هر و کنیمیم همراهیت هم مادرت و من

  ..کتز  حساب ما روی میتویز  داشت   راهنمای   و کمک
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  ..چکید پلکام از اشک قطره یه بابا حرفهای تاثی   تحت

  ..بابا ممنونم_

  ..کشید عمیف   نفس و زد ای خسته لبخند

 همتا عقد زمان که سکوی   از پشیمونم چقدر نمیدویز -

 ترین مهم و زمان ترین سخت توی ..نبود حقش ..کردم

  تصمیم
 

  ..گذاشتم تنهاش زندگ

  ..گذشته ها گذشته بابا_

  ..نه من برای-

 :گفت و گذاشت شونش رو ستشد مامان

 تو دخی   نمیتونست هیچکس ..محمد نکن فکر بهش -

 ..باشه داشته دوست فراز از بیشی  

 

ــــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ 

 

 66پارت#
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 کم ناراحتیش از هیچ   بود معلوم اما کرد سکوت بابا

  ..نشده

 آقاجونتم هایحرف به برس کارت به برو پاشو بابا پاشو-

  ..نمیوفته اتفاق   هیچ نخوای وقت   تا ..نکن فکر

  ..دارم دوستتون خییل که میدونید مرش_

 :گفت مامان

  ..کرد لوس خودشو این باز -

  ..رفت   یم صدقش قربون کیل که گفت یم همتا اگه_

 

  ..باز زبون توی مثل نه میگه دل ته از اون-

 بلند صدای با بابا که کردم نگاه مامان به فیس پوکر

ز  کره روی مادر ترین انصاف ی   مامان ..خندید  بود زمی 

ز  تبعیض انقدر چرا   ..شدیم قائل هاش بچه بی 
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 و داشت دوست بیشی   ما تای سه هر از را همتا اون

 تا زد یم ترس   من به کرد یم وقت اگر رو هامون بعدش

شم منم بمونه یادش   ..دخی 

 شده من نصیب هاش رسی تو فقط بودن تغاری ته از

 ...منه خوشگل شانش خاط به اینمو 

 

 خاطر به همتا به وبابا مامان زیاد عالقه میدونستم

 حس هیچ ومن حدش   از بیش ومهربویز  مظلومیت

 تاسف از رسی حال این با نداشتم خواهرم به حسودی

 استداللش این از هم خودش شد باعث که دادم تکون

  ..گرفت خندش

ز  سوار ون خونه از و شدم ماشی   ..مزد بی 

 

 موندهعقب کارهای مشغول و بودم آتلیه توی غروب تا

 بودیم نیومده کدوم هیچ امی   نه من نه قبل روز چون

 ...بود شلوغ رسمون حسای  
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ه را شده ادیت های عکس  فایل توی و کردم ذخی 

 بلند ..کنه پیدا راحت بتونه امی   تا دادم قرار مشخیص

ز  و شدم  آماده قهوه دمبع و بدم اطالع بهش تا رفتم پایی 

  ..بیاد مونا تا کنم

 

ز  ها پله از  با داشت که شدم میثم متوجه که رفتمیم پایی 

د حرف امی   ز  که بود زده رسیم تیپ همیشه مثل می 

 چقدر رسیم تیپ با میدونست لعنت   میومد بهش حسای  

ز  حالت   هر در که میشه تر جذاب د رو تیپ همی  ز  ..می 

 طرف به امی   بود زده باال رو حالتش خوش و بور موهای

 از که متز  دیدن با و چرخوند رسشو اون و کرد اشاره من

ز  ها پله  :گفتم بلندتری صدای با زد لبخند رفتم یم پایی 

 ...خان خوشتیپ آوردی صفا ..دکی   آقای جناب به به_

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 67پارت#
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 بموجوا وقار با همیشه مثل و شد تر عمیق لبخندش

  ..داد

ی شما دیدم ممنون،- ی من از خی   خودم گفتم نمیگی 

  ..بزنم رس بهتون

 تا بدم بهت توپ قهوه یه بیا ..ی   میثم خوشگلدی  خییل_

  ..نکتز  گله ی   ی   مثل دیگه

 :گفت امی  

  ..کن حساب منو هم دوتا-

 !؟..مادر بارداری_

 

 :گفت و خندید

سه االن ام بچه مادر نه-   ..می 

 زد بهم  باهات که فردا پرسم، نکن قرارت پاتوق واینجار _

  ..کتز  کار نمیتویز  تو و خاطره از پر میشه اینجا

  ..گرفت خندش و نتونست اما  کنه اخم بهم کرد سیع  
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  بیا پس-
 
ز  براش و پرست این حق در کن بزرگ  بزن آستی 

  ..باال

بــها و باال مهریه با من فقط ..باشه_  به که خ   هر و شی 

  ..مخالفم باشه عروس انوادهخ نفع

 

 :گفت امی   و خندیدن صدا با دو هر میثم و امی  

 خواستگاری میام اینجوریه واقعا اگه ..برم قربونت -

  ..خودت

 :گفت بهش رو میثم

  ...دست   دم ی عالقه چه-

 :گفتم کنه دفاع خودش از بخواد امی   اینکه از قبل

ها این توی !نشد دیگه، نه _ ز  دیگران برای فقط چی 

 ..که خودم واسه نه مخالفم

 :گفت و شونم رو زد امی  

 

 ..کرد حساب نمیشه تو روی میدونستم من اول از -
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 ساعتها میتونست   که بود پرسای   از دسته اون جزء امی  

  باهاش
 

 و حرفات از که نباش   این نگران و بخندی و بیک

 سو نگاه جز نگایه اینکه یا میکنه سو برداشته حرکاتت

  ..بندازه بهت

 اول ترم همون از که بود معرفت   با و خایک پرسای اون از

  و کرد جلب خودش به منو توجه دانشگاه
 
 که بعدا

های و شد تر عمیق دوستیمون ز  فهمیدم ازش بیشی   چی 

  ..ساله چند رفاقت به شد تبدیل دوست   این

 

 سطح خانواده یه از خوشتیپ و باهوش پرس یه امی  

  با خودش که بود متوسط
 

 فروشگاه یه توی فروشندگ

ز  شو دانشگاه مخارج  پرجمعیتش خانواده چون کردیم تامی 

 از نه داشتند را اش شهریه پرداخت مایل توانای   نه

 بخوان که داشت را خوندن درس ارزش عکاش نظرشون

 وقت فقط و کار این کنند پرداخت پول سال چند براش

 ..میدونستند دادن هدر پول و کردن تلف
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 68پارت#

 

ز  رس هم ما دوست   وع موضوع همی   اتفاق   وخییل شد رس 

 برای کردم ام رشته رس آقاجون با که بحت   از تلفن پشت

 در رسم پشت هایچمن روی که هم امی   و گفتمهمتایم

 بود بعدی کالس برای کشیدن انتظا و زدن چرت حال

 :گفت تماسم شدن قطع از بعد و شنید

  ندارند؟ قبول را رشت ات خانواده هم تو-

 ..پدربزرگم فقط ..نه م خانواده_

 داری وقتتو از سال چهار نظرشون به بزنم حدس بزار-

 ..شهریه واسه میدی مفت پول میدی، هدر

 

_  
 
 ..دقیقا
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 :گفت و نشست کنارم و شد بلند چمن روی از

ایط این-   ..بدتر خییل من واسه رس 

  اما کنم یم درکش گفتم بهش روز این
 
  دیدم بعدا

ا
 اصل

ایطش توی هم اصال من و نیست اینطور  که نبودم رس 

 .کنم درکش بتونم

 تا داد منم به و پیشنهاد این  بودو امی   ایده زدن آتلیه

 . کنم همراهیش

 فهمیدم کم کم اما کردم قبول امی   خاطر به فقط اولش

ی همون این ز  اما یخواستمم  همیشه خودم که بوده چی 

اف بهش خود پیش هنوز   .....بود نکرده اعی 

 

   .....عکاش مثل درست

بان شاید   بخش و تپید یم فرزاد برای قلبم ضز
 

 از بزرگ

 شاتر دادن فشار بار هر با من بود عکاش به متعلق قلبم

یک صدای و ز  چی   و شغلم عاشق اول از عکس گرفی 

                                    شدمیم ام رشته
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خانه وارد ز  در جلوی همون میثم شدم آتلیه کوچک آشی 

 که من به و داد تکیه چارچوب به باحایل ژست و ایستاد

  . میکرد نگاه بودم قهوه کردن آماده حال در

 

 عاشقت که واینستا اونجوری گفتم بهش رو

                         .میشم

 : گفت زد لبخند
 
 شانس خوش انقدر من یعتز .... جدا

ز  با که هستم  خودم عاشق رو کش بتونم ژست گرفی 

         . کنم

 نکن شک  _

 ... بکنم تالشمو  تموم پس -

 زدم لبخند جوابش در

 ...کافه بریم کارت بعد چیه نظرت-

 خوایم یم که هم ؟اونجا... چرا کافه اما تمومه که کارم_

ز   ستدو  منو قهوهای کلک بگو!... بخوریم رو  قهوه همی 

 ؟ ...نداری
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 69پارت#

 

 

 .... نکنم پاتوق رو اینجا میگم.... دارم دوست-

  خندیدیم صدا با دفعه این

؟ جدی حرفمو که نگو....میثم کنم یم شوخز  من_  !گرفت 

 ... عزیزم نه که معلومه-

 بهت رو حقیقت   یه بذار نگرفت   جدی اگر پس خوب_

  ...بگم

 رو اینجا: گفتم شیطویز  لبخند با من و کرد نگام نتظرم

 ... پاتوق به کردین تبدیل وقته خییل
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 امی   احوال و حال صدای داد تکون حرفم جواب در رسی

ش دوست هانیه و  بعدشم و رسید یم گوش به دخی 

 هایز  هست   بیار رو قهوها :گفت که امی   بلند صدای

                      اومد

 ریختم بودم چیده سیتز  توی که ماگهای   توی رو ها قهوه

ون طرف به و  . کردم حرکت بی 

 ... بود ایستاده قبل از که بود حالت   همون توی هنوز میثم

  کوبیدم شکمش به  آروم سیتز  با

 ... نیفتاده دهن از تاقهوه خوشتیپ کنار بکش_

ون رسیــــع  من و رفت کنار عمیق نگاه بایه  ... رفتم بی 

 

  اما نبودم ای  ادهس دخی  
ا
 منظور خواست نیم دلم اصل

  که هانیه به... بفهمم نگاهاش و ها حرف از را میثم

 همون با اونم و کردم سالم بود برخوردی خوش  دخی  

 ما به هم میثم پرسید حالمو و داد جوابمو دوستانش لحن

 مونابرسه زودتر چه هر بودم امیدوار من و پیوست
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 که شدیم باعث بودن قلب قوت بر عالوه حضورش 

 ندارم دوست من که اونجوری و عجیب نتونه دیگه میثم

 ...کنه رفتار

 

 که مونا و رسیدند هم همراه بعد دقیقه ده  فرشته و مونا

 نشست کنارم بود عصت   یکم کردم حس

 ؟..خوی  _ 

  ...نه -
ا
 ...اصل

  ؟ شده خ   _

 ...بهت میگم-

 .گرفت عهده به رو فرشته و مونا برای قهوه آوردن امی  

 با ما میکردم خیال ساده چه که اومد یادم فرشته دیدن با

 بود من برای فقط این که صوری   در نداریم هم

  ...ممنون _ ...هست   خوی   : پرسید رسرسی خییل فرشته

 گالیه از پر لحنم بفهمه اینکه بدون عادی بعدخییل 

 ... بریم :گفت میثم به رو ودلخوریه
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ــــی️❤ دارمـــ_ـچهآنـ_تــمام#
 
ِ  

 

 70پارت#

 

 

یم هم با همه بخوریم  قهوهامون :گفت میثم  .... می 

ی اما انداخت باال ابرو و کرد حرض ی خنده فرشته ز  چی 

 ... نگفت

 براش اما ناراحتم ازش که میفهمید شاید گفتم باخودم

 نداشت اهمیت خییل

  ؟ کجا: پرسید که مونابود

  ....بزنیم چرخز   یه باهم بریم  :گفت میثم

ون  قهوها با امی    گرم میثم داداش دم گفت و اومد بی 

  برنامه ی   از مارو
 
ون کشید گ  من روی :گفت مونا ....بی 

   جای   بریم باید ما نکنید حساب هست   و
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 دور  خوایم یم ...دیگه وقت یه برای بزارید خوب: میثم

  ...باشیم هم

 روز چند من نمیشه :گفتم قاطعیت با که بودم خودم

 شما خونه برم و کنم خرید مامان برای یکم خوام یم نبودم

 ... بهتون بگذره خوش برید ها

ی تنها حاضز  حال در. نزد حرقز  کش دیگه ز  که چی 

 به بودن نزدیک بود فرشته و میثم کنار بودن نمیخواستم

 بشه تموم ام  قهوه تا ....کرد یم خراب حالمو هردوشون

ز  و موندم ساکت  کنار آروم شد تموم ام قهوه که همی 

 بریم پاشو :گفتم مونا گوش

 

 دیگه ما _ شد بلند و کرد رها را اش قهوه مانده باق   مونا 

یم   ...ها بچه بگذره خوش می 

ون الگ خداحافیطز  یه با برداشتم کیفمو  ....اومدم بی 

ز  سوار   تو؟ چته : موناگفت شدیم  که ماشی 

 ؟.... یاومد که موقیع بود چت خودت_  
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 بیاد خودش به تا بست هم رو چشم شد  حرض

 :گفت کرد باز که ،چشماشو

 ..پلشتیه موجود چه ام عمه دخی   فهمیدم تازه هیچ   - 

 :پرسیدم پریده باال ابروهای با

  ..هست   _

 

  ..باشه ای دیگه کس میتونه منظورم نظرت به-
ا
 اصل

  ..داشتیم خونواده توی هم فرشته  از تر چندش

 عموم دخی   نبود ام عمه دخی   البته داشتیم پیش الس ۴_

  ..بود

 :گفت که خودشه منظورم فهمید

  ..عشقم بیارم در چشماتو نداری دوست که تو -

  ..خندیدم

  ..ندارم دوست نه_

  ...کن چفت هم به خوشگلتو لبای و کن لطف پس-
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 و پلشت   به رسیدی تهش که شده خ   بگو حداقل اوگ_

 ..فرشته چندش  

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 71پارت#

 

 

  ..میخوای یکیو که کلک نگفت   پرسیدم ازش بابا هیچ  -

  ..درآورد را فرشته ادای و چرخوند حدقه تو چشاشو

ز  همه-  گ حاال پرسم یم ازش ...نیست گفتتز  که چی 

  .. هست

 همه خودت پرسم یم هات رابطه مورد در ازت من میگه

  چیو
 

 ..مییک

؟ یعتز  تمگف  نمیاد خوشم من یعتز  ..میگه برگشته !خ 

  ..بزنم جار خصوصیمو مسائل
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ز  ..من رس تو خاک یعتز   با منو آبروی پارسال فرشته همی 

کت توی پوشیدنش لباس اون  آدم من واسه االن برد رس 

  ..شده

 فرشته رفتارهای به دارم تازه من کن ولش مونا بیخیال_

م ی    عمد از واقعا نکنه تمگف خودم با امروز ..میی 

ی و ناراحت   به میکنه محیل ی   اینطوری  ازش که دلگی 

 مامانمه با حق بینمیم کنمیم فکر بیشی   که االن ..دارم

  ..باش   داشته توقیع هیچ کس هیچ از نباید

 رو ما اون اما کردیم رفتار خواهرانه فرشته با تو و من

 ما و نهاو  با حق پس نمیدونسته خودش خواهر وقت هیچ

 و بذاریم مون مسائل جریان در اونو خواستییم خودمون

ز  اونم از نباید   ..باشیم داشته انتظاری همچی 

 

 :گفت و داد تکون رسی مونا

  ..جهنم به برن خصوصیش مسائل با فرشته -
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 بیشی   مونا نداد اجازه شکر را خدا و خورد زنگ گوشیش

  .زد تماس رد ...بره گاز تخته این از

 را شدنش هول البته و رنگش پریدن اما بود اریکت هوا

 عوضز  و فرشته شدن عوض زدم پوزخندی شدم متوجه

 که نداشتم اینو ظرفیت من و بود کاقز  برام هاش بازی

  ..بکنه رو کار همون باهام بخواد هم مونا

 

  !بهت؟ گفت خ   عمو ببینم بگو رفت یادم راست  -

 :گفتم دادم جوابشو حوصله ی  

  ..افته نیم اتفاق   هیچ نخواهم خودم تا گفت_

  !شد؟ چت زدم یم حدس-

  ..هیچ  _

 طاقت ..زد رد قبل مثل بازم و خورد زنگ دوباره گوشیش

 :گفتم گوش   به اشاره با نیاوردم

 تا کنار بزنم داستاناس این از و خصوض مسائل اگه _

  !برش؟ بهش بتویز 
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خانم اون با منو بابا نزن زر-  ..ندون ییک انی 

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 72پارت#

 

 

  ..باالست درکم بدویز  خواستم فقط_

 :گفت عمیق نفس با

ت نمیخوام -   ..کنم درگی 

؟ درگی  _  !خ 

  ..آرمان-

 :گفتم بلندی صدای با و زدم ترمز روی خیابون وسط

  !!؟...خ  _
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ز  که بود نشده تموم گفت جوابم در مونا که مرگ  ماشی 

 شده پرت جلو به دو هر و کوبید ما به ممحک عقت  

  .بودیم

 

  ..نه مونا و بودم بسته کمربند من

  ..زد صدا گوشم توی جیغش صدای

 حال در دردش و کرد اصابت فرمون با خودم سینه قفسه

ز   کردم باز بودم بسته درد از که چشمامو بود جونم گرفی 

 مونده باق   جون خونش غرق صورت برگشتم مونا طرف و

 از صدای   اما کردم زمزمه و مونارو اسم و گرفت تنم یتو 

ون گلوم   ..نمیومد بی 

 

 ..بود فریاد و جیغ صدای رسم توی و شد خشک بدنم

  ..خودم های ناله و ضجه صدای ..گریه صدای

  ..بود شده رسد و کرخت بدنم

 نبودم قادر خودمم و بودند شده کاراشون بیخیال هام ریه

 منو  سمت در نفر چند ..بکنم کشیدن نفس برای تالش  
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ون رو شده خشک جون ی   من و کردند باز  کشیدند بی 

 ادغام رسم توی همهمه صدای با اطراف همهمه صدای

 توی منو گرفتند بازوهامو نفر دو که فهمیدم یم بود شده

  ..بردن آمبوالنس

 

 شوکه گفت حت   و بود ام معاینه حال در پزشک میدیدم

 خ   اطرافم فهمیدم یم و شنیدم یم رو اینا همه من شده

 عکس حت   یا خوردن تکون زدن حرف قدرت اما میگذره

  ..نداشتم هم دادن نشون العمل

 داخل تخت روی کرد مجبورم امداد های پزشک از ییک

 کم کم دستم به رسیم وصل با و بکشم دراز آمبوالنس

ز  پلکام   ..شد سنگی 

 

سه گوشم به سما هایخنده صدای  صدا رفط به و می 

م  از داره بدنش و ایستاده من به پشت که میبینمش می 

 دست و میشم نزدیک بهش ..میخوره تکون هاش خنده

ارم ز   ..اشکه از پر صورتش میچرخه وقت   شونش روی می 
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م عقب قدیم ترس با  شنیده هاشو خنده صدای من ..می 

سونه منو سما گریون صورت اما بودم   ..میی 

 ..کن کمکم هست  -

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_مامتــ#
 
ِ  

 

 73پارت#

 

 

 ثانیه چند تا که پرتگایه لبه سما ثانیه یه توی میلرزه بدنم

ی قبل   ..نبود ازش خی 

  ..کن کمکم-

م طرفش به عجله با  بشه دور پرتگاه از کنم کمکش تا می 

ز  جای به که من دست اما  برخورد سینش به بازوش گرفی 

ز  به مقابلم سما و میده هل عقب به اونو و میکنه  پایی 

  ..میشه پرت
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 دیدن با اما کنم یم نگاه سما افتادن به و افتمیم پرتگاه لبه

ز  حال در که فرزاد ز  پایی   از گرفته طرفم به دستشو و رفی 

م خواب   ..میی 

 

 شدت به بدنم کابوس این دیدن از بعد همیشه مثل

 این که باری آخرین از ماه چند ..کردم عرق و میلرزه

 یم خیال که ماه چند گذشت، یم بودم دیده و ابخو 

  ..داشته بر رسم از دست شبم هر کابوس کردم

 جونم به  خواب از بعد که بدی های حس از کردم فکریم

 خواب تا گایه و هفته چند حت   و روز چند تا و افتاد یم

  ..شدم خالص بعدی

  ..باطل خیال زیه اما

 

 که گنایه نه ..برداره رسم از دست کابوس این بود قرار نه

  ..بود چسبیده رو ام خرخره

  ..نمیشه تموم چرا خدا وای-

 اومد داخل پرستار و رفت کنار آی   پرده
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یدش میتونید اومده که بهوشم ...خوبه-    ..بی 

 بود مردانه که صدای   و کرد تشکر من صدای جز صدای  

 آدم به متعلق که صدای   .میکرد بازی دلم با جوری بد و

  های کابوس توی افتادن حال در
 

  .بود همیشیک

 

 بود نشسته صندیل روی که فرزاد به چپ شونه روی از

  ..کردم نگاه

؟ یم چیکار اینجا_   !کتز

ز  تا جوابمو  که نگایه با و انداخت تاخی   به پرستار رفی 

 :گفت نبود توش حش هیچ

  ..هواخوری اومدم+

  ..نداشتم اون از ای دیگه حرف توقع

 یه از و گرفتم یم ای تازه جون فرزاد دیدن با ارب هر من

 ی   و اهمیت ی   براش چقدر فهمیدم یم هم دیگه طرف

  ..ارزشم
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ز  تخت از کرد یم ناامیدی از پر منو موضوع این و  پایی 

  ..پوشیدم کفشامو سخت   به و اومدم

 اون روی که پای   وبا بود نشسته صندیل روی هنوز فرزاد

 .ردک یم نگاه بود پا ییک

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ 

 

 74پارت#

 

 

 

ی تنها رفت گیج رسم ز  بود آی   های پرده بود مقابلم که چی 

 پهلوهامو و رسوند بهم خودشو فرزاد گرفتم بهش دستمو

ی افتادنم از گرفت   ..کرد جلوگی 

ز  بیا+   ...ببینم بشی 

  ..بود گزنده و تند لحنش
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  ..برم باید_

  ..جات رس بتمرگ ..من قی   رس ..بری کجا+

  ..میکنه اینطوری داره چرا دونستم یم ..اومد در اشکم

 

ک درد یه ..داشت منو حال اونم  عذاب یه ..داشتیم مشی 

ک ک گناه یک ..مشی    ..مشی 

های ما ز ک زیادی چی   هیچ توی عشق که داشتیم مشی 

  ..نداشت جای   کدومشون

 صادفت شدم باعث من ...بود خون از پر مونا صورت_

  ..ترمز رو زدم جاده وسط من ..کنیم

  ..کردم نگاه صورتش به

  !نه؟ ..کشتمش !است؟ زنده_

 

 ..خوبه حالش+

  ..مرده دیدم من کو؟ کجاست؟_

  ..خشم و شد ترحم از پر نگاهش رنگ

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  246 | 3699 

 

  ..بود من برای همیشه اون طرف از حس دو این

  ..خشم و ترحم ..خشم و حرص

 با هست هم ایعالقه اگر کردم یم خیال گایه حت  

  ...خشمه

  خشم این
 

  ..ای دیگه حس هر از بیشی   و بود همیشیک

 

  !!نه؟ متنفری ازم_

 نگاهم بدم تشخیص تونستم نیم هم خییل که نگایه با

 :.دادم ادامه و نیاورد زبان به ایکلمه هیچ و کرد

 ..دادی دست از را سما اینکه از_

 ..ببند دهنتو +

 ترین صمییم ..بود دوستم اون ..خواستم نیم من ..من_

 ..داشتم دوسش من ..دوست

 ..کردی خیانت بهش اما+

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  
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 75پارت#

 

 

 

ه چشماش به ..میومد در سینه از داشت  قلبم  ..شدم خی 

 چرا پس ..رحمه ی   ظالمو فرزاد که نداشتم شک که من

یم تعجب کارش از کرد یم متالش   قلبمو که بار هر

  ..کردم

سید چونه به وقت   غلطید یم صورتم روی داغم اشکای  می 

  ..چکیدیم پاهام روی

  .دادم تکون راست و چپ به رسی

 

ین به کردم خیانت بهش من ..توئه با حق آره_  بهی 

 توهم ..مقرصی بیشی   خییل تو بدون خوب اینو ..دوست
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 یم فکر ..کردی خیانت بهش و ریخت   هم رو دوستش با

  !کرده؟ ناراحتش بیشی   کدوم کتز 

 مشت دستشو شد کبود ناراحت   و خشم از صورتش

  ..کرد

 کمی   ای ذره تو گناه بدون اینو اما باشم مقرص من شاید_

  ..شکسته تو از بیشی   دلش میخورم قسم و نیست من از

 

 که ناراحت   از میلرزیدم منم ...میلرزید خشم از فرزاد

 ..کردیم احساس فرزاد که راحت  نا از ..کردم یم احساس

  دل و عصبانیت اوج در که های  حرف از
 

 زبان به شکستیک

  .آوردم

ز  که باشم انصافی   انقدر نداشتم حق من  حکیم چنی 

 کشیدن عذاب حال در من از بیشی   خودش اون اما ..بدم

  ..میدونستم من اینو بود

 

 با را خودش و کنه انکار و دردش خواستیم فرزاد چون

ای ز  کمی   رو دهنده آزار افکار تا کرد یم رسگرم دیگه چی 
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 زدم رو حرفا اون بازم اما میدونستم رو اینا همه من ..کنه

 آدم به شدیم تبدیل من با مواجه در همیشه فرزادم چون

  ..انصاف ی  

 داشتم وجدان عذاب دادم بهش که حش به نسبت من

  !د؟میکشی درد اونم خ   اون ..میکشیدم درد باهاش

 
ا
 !!؟..داشت وجدان عذاب ..هیچ   درد اصل

 

  ..رفتم پذیرش رساغ 

  ..کردیم تصادف هم با مودت مونا ببخشید_

  ..انداخت من به نگایه گرفت باال را رسش پرستار

  ..عکس برای بردنش-

  !خوبه؟ حالش_

  ..خوبه عزیزم آره-

 جواب رسگرم اون و پرسید ازش دیگه سوال یه نفر یه

 بیمارستان رنگ آی   های صندیل روی ..شد اون به دادن

 نشستم

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  250 | 3699 

 

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ 

 

 76پارت#

 

 

 هم روی چشمامو دادم تکیه رسم پشت دیوار به رسمو

 نیم باعث بازم اما بود برم و دور زیادی صداهای بستم

  ..گریه زیر بزنم نخواد دلم که شد

 حضورشو هم بسته چشمای با بود گرفته بغضم بدجوری

  ..بره بخوام ازش تا کردم باز چشم میکردم حس اطرافم

ه اخم با اون نگاه اما کردم نگاهش   .بود راستم سمت خی 

 

 ویلچر روی که مونای   دیدنم با چرخیدم طرف همون به

  ..رفتم طرفش به و پریدم جا از بود

؟ مونا_   !خوی 
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  ..چکید اشکم قطره چند و شکست بغضم باالخره

  ..بابا خوبم-

  ..کنار بری میشه-

 برم کنار میخواست ازم که کش به و کردم بلند رسمو

  ..کرد لمس بدنمو دیدنش شوک ..کردم نگاه

  ..شد خاموش کال-

 

  ..ترسوندی رو بچه ش   خفه میشه-

  ..ترسناکم انقدر یعتز -

 :گفت و کرد درشت چشماشو مونا

  !!..داری شک -

 من ..کشید کنار راهشون رس از منو گرفت بازومو فرزاد

  !میکرد؟ چیکار اونجا... بودم گیج هنوز

  !داشت؟ ما به ربیط چه اصال

  .بود ما تصادف دلیل ..داشت که ربط البته
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 ما کنار از نیشخندی با و داد هل رو ویلچر آرمان

  ..گذشت

 

ه کوبیدم هم به پلک بار چند  دکی   به که بودم آرمایز  خی 

مطلب داد نشون هشونب رو مونا عکس و رسید  خییل دکی 

وی   با آرمان و گفت بهشون کوتایه
 تشکر ازش خورس 

  .داد دست باهاش و کرد

  ..برسم بهشون  تا رفتم طرفشون به

  .زد لبخند بهشون شدنم نزدیک با مونا ..رفت دکی  

  !گفت؟ خ   دکی   ..دکی  _

 ربط آرمان حضور به مستقیم این بودم گرفته زبان لکنت

  .داشت

 

  ..ندارم مشکیل هیچ گفت-
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 های کبودی سفید باند زیر از بود شده پیچ   باند رسش

 جمع ناراحت   از صورتم ..بود مشخص پیشونیش روی

  .شد

  ..بود من تقصی   همش ببخشید_

 رخ کش هر برای ممکنه بود حادثه یه نیست اینطوری-

 ..بده

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 77پارت#

 

 

  ..نمنک فکر-

 مونا کردم نگاه بود گفته رو جمله این که آرمان صورت به

  که آرمایز  به و چرخید کیم ویلچر روی
 
 رسش پشت تقریبا

 :گفت و کرد نگاه بود ایستاده
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  ببند دهنتو -
 
  ..توی   اون باشه هم مقرصی اگه ..لطفا

 فرزاد مال شبیه خییل که پوزخندی زد، پوزخندی آرمان

  ..بود

؟خو خودت تو- ز  ی    !!..شدی شوک دچار گفی 

 

 طرفم به رو دستش مونا دادم تکون خوبم نشونه به رسمو

  ..گرفت

  ..شم بلند کن کمک-

 کیم شد بلند ویلچر روی از آروم مونا و گرفتم دستشو

  ..کردیم ناراحت خییل منو این و لنگید یم

  ..مونا ببخشید-

 لتخجا احساس واقعا من و بود صدا با آرمان پوزخند 

  ..کردم

  ..ببنده رو کمربندش فقط بود کاقز +

 و اون به رو رو، جمله این که داییش پرس به نگایه آرمان

 :گفت جوابش در و کرد بود، گفته پوزخندش خاطر به
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 اون بازم ..کنید یم نابود رو ییک وقت   که طلبکارید انقدر -

  ..بخواد عذر باید

 

  ..نیستیم دیگران اشتباه مسئول+

 ..خداید میکنید فکر که اینه شما مشکل !!.اهاشتب-

انه های توهم این بیخیال ..ندارید خطای     ..جوگی 

 یم فکر که کش به  زیادی فقط نیستیم، توهم دچار ما+

  ..کردیم اعتماد خانوادمون از کردیم

  ..گرفت دستمو مونا

  ابراز احمق تا دو این بزار ..بابا بریم-
 

  ..کنند دلتنیک

  ..چرخید مونا  روی اخم همون با ود هر نگاه

 

 عنوان هیچ به و بشنوند تا بود زده حرف بلند خییل مونا

  ..نبود پیدا صورتش توی پشیمویز  یا خجالت احساس هم
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 هم داریم درد هم ..کردیم تصادف تازه ما !چیه؟ هاان-

 که فکر ی   همراه دوتا گی   اونوقت ..میلرزه بدنمون تمام

  ..افتادیم هاشونه عقده رفع جای اینجا کنندیم فکر

 مونا های حرف دیدم وقت   ..شدن ساکت هردوشون

  ..میومد هم اونا پای صدای افتادم راه باهاش منطقیه

ون بیمارستان اورژانس از  ..اومدیم بی 

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 78پارت#

 

 

  !کجاست؟ ماشینم-

  ..پارکینگ زیاد خییل احتمال به_

 :گفت انآرم

ز  برم کنید صی   -   ..بیارم رو ماشی 
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 :داد ادامه تندی لحن با فرزاد

  ..نکرده الزم +

 به یا ترس از نه اونم میشدم شوک دچار دوباره داشتم

 خاله پرس خاطر به فقط و فقط بار این ..تصادف خاطر

 
 

 ..بود نفر دو این بودن اختیار صاحب و گ

 

ز  ذهنیم های مشغله وسط مونا   ترداغ کاسه دوتا اون بی 

 :گفت و کرد وساطت آش از

 هرکس بیارید رو ماشینتون برید دوتون هر ..نکنید بحث -

یم اون با اومد زودتر   ..می 

  .کشید خودش طرف به نگاهمو فرزاد غرش صدای

ی داری دوست گ هر با شما+   ..نه هست   اما می 

 :گفت میبینمت ریز لحن با مونا

  ...!باباش؟ یا ش   نه نه !شما؟ ببخشید-
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 پوزخند با و شد تبدیل صاقز  خط به فرزاد های لب

  ..رفت هم تو اخماش آرمان صدادار

  ..دو هر کن فکر+

منده-  داری قصد اگه االنم ..نیستم الگ فکرای اهل من رس 

ی را ما جنتلمن یه مثل ز  برو بی    ..بیار تو ماشی 

 :گفت من به رو نشد بیخیال فرزاد

  !؟..میای من با +

ز  رسمو  حرفاش شنیدن از که بود درست انداختم پایی 

 تندی های تپش دچار قلبم میدادو دست بهم خوی   حال

 دقیقه چند هایحرف که شد نیم دلیل اما ..شد یم

  .کنم فراموش رو پیشش

 

 توی کنه فرو و خنجر ییک که بود این مثل فرزاد رفتارهای

  اون به زخم روی بعد و قلبت
 
  ..بزنه زخم چسب بزرگ

 :گفت و زد فرزاد صورت جلوی بشکتز  مونا

  !اخوی؟ کتز  یم چیکار -
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ون بیمارستان از انداختو من به حرض نگاه یه فرزاد  بی 

  ..زد

ه ما به سکوت با رو مدت این تمام آرمان  مونا بود خی 

 :گفت و نذاشت نصیب ی   هم اونو

 

؟ چرا تو -  بش   برنده مسابقه تو خوای نیم اگه !بالتکلیفز

  ..مرخیص کتز  کسب را ما رسوندن افتخار

 نگاه یه با و کرد جمع رو ترسناکش های چشم آرمان

ون و زد دیگه پوزخند یه مرموز  .رفت بی 

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ 

 

 79پارت#

 

 

  ..نیومدن منگول و شنگول این تا بریم بیا-
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  ..پرسیدم تعجب با

  !کجا؟_

  ..گرفت خندش مونا

  ..میده حالم! خوبه انقدر ..شجاع آقای نهخو -

  ..مرض_

 سوار و نزدیک اورژانس در جلوی رنگ زرد های تاکش به

ز   نه ساعت دادیم را ما خونه آدرس شدیم تاکش اولی 

 خییل اینا مامان االن تا مطمئنا بود دقیقه وپنج وپنجاه

  ..شدند نگران

 

 ..ستکجا نبود معلوم کیفمون پول نه داشتیم گوش   نه

 :گفتم مونا به نگرایز  با

  ..که نداریم پول مونا _

 :گفت شده جلب ما به توجهش که راننده به رو مونا

 رو تون کرایه خونه در برسون مارو نباشآقا نگران -

  ..میدیدم
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 گفت کنیم یم خواهش راننده

  ..بگو رو بعدی شد حل که این -

  ..زدم مونا زبویز  بلبل به ای غره چشم

  !کجاست؟ هامون گوش   ،کیفمون_

  ..انداخت باال شونه

 

 احتماال بودیم عزرائیل پیش مون دو هر ..من میدونم چه-

ز  توی   ..ماشی 

ز   به دست ناله  با مونا شد رد انداز دست روی از ماشی 

  ..گرفت پیشونیش

  ..هست   کنه لعنت خدا-

  شو شاتاپ_
 
 تصادفمون دلیل رفته یادم نکن فکر ..لطفا

 چرا پرس این  ..بدی توضیح من به کامل ایدب ..بود خ  

نه زنگ بهت ز   و می 
ا
 بیمارستان تو خالت پرس مثل چرا اصل

  ..بود دنبالت
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 :گفت مسخره لحن با

  ..اخمتو بخورم ..باباجون -

 میسوخت براش دلم ..کرد نگاهمون وسط آینه از راننده

 توی کوبیدم یم دونه یه وگرنه بود دیده آسیب خییل چون

ین دیگه تا شکمش یا شدهن   ..نکنه زبویز  شی 

 نما دندون لبخند یه با شد راننده نگاه متوجه خودش

 و چرخید من طرف به رفت رو از راننده وقت   زد زل بهش

 :گفت و داد تکیه در به

 رو شون شده شوکه هایقیافه وایستادیم کاش -

  ..نرسید فکرم به زودتر چرا مونا بهت لعنت ..میدیدیم

  ..دادم تکون تاسف روی زا رسی

ز  بیان کن فکر-  ..کردیم شون اسکول ببی 

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ 

 

 80پارت #
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- 
ا
  چه خوشتیپ آقای این دیدی اصل

 
 ترکونده برات رگ

  ..بود

  .درگی   خود دیوونه ..نیار اسمشو اصال مونا کن ولش_

ستایز  پرسه میدیدم خارخ   فیلم پیش سال چند-  دبی 

 اذیتش داشت کرم اما داشت دوست خییل شو همکالش

  ..اینه مدلش فرزاد شاید ..کردیم

 

 بچه اون نه بعدم ..من رس فرق تو بخوره مدلش_

ستانیه   ..ایرانه هم اینجا ..همکالسیش من نه دبی 

 :گفت و خندید مونا

 ابراز از هیچ   مرداش ایرانه اینجا که اینه هم مشکل -

  ..نیستند بلد عالقه

 :گفت دوباره که نگفتم هیچ  
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 داری دوست هرگ با شما گفت که اومد خوشم خییل -

  ..میاد من با هست   ویل بری میتویز 

  ..کرد کلفت فرزاد مثل صداشو

 

ه ون خی    ..شدم بی 

 دفعه تا میکنه زخمیم جور یه میبینه منو وقت هر اما_

  !!..نمیشه خوب زخمم هم بعدیش

ی آتوی   ..خب چرا_ ز   ..دستشه تو  زا چی 

 من برای بود هم اگر یا نبود آتو  ..بستم درد با چشمامو

ک گناه یک فقط ما نبود تنها  هم خییل که داشتیم مشی 

  !..بود خصوض

 

 بدم جهت ای دیگه سمت به رو مونا ذهن اینکه برای

 :پرسیدم

شون گ کردند؟ یم غلیط چه بیمارستان دوتا این _  خی 

  !بود؟ کرده
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 :گفت پوقز  با بود کرده لش وخودش مونا

 ..عزیزم قبلیه؟ خانواده هم سواال کردی دقت -

عموی ..خوشگلم  ..بودم بیهوش تو مثل منم ام کوته دخی 

 داد جواب ییک گوشیم به زده زنگ آرمان کنم فکر اما

  ..کردیم تصادف گفته

 رسفرصت بعد تا  شدم بهم گفت که ای کوته بیخیال

  ..کنم تالقز 

 

  !؟خ   فرزاد_

 زنگ بهش اش عمه پرسم شاید ..میدونم چه من هست  -

  ...زده

ی دیگه ز  نزدیک  ..بود درگی   خییل ذهنم اما نگفتم چی 

 :گفتم راننده به رو بودیم خونه

_  
 
ز  داخل بپیچید لطفا   ..کوچه همی 

 خونه تا زیادی فاصله پیچید کوچه داخل و داد تکون رس

ز  موخود شلوغه در جلوی دیدم یم اما داشتیم  دوتا بی 
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ه در به جلو شیشه از و کشیدم ها صندیل  و شدم خی 

 ..میشد نزدیکی   لحظه هر هم تاکش

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ 

 

 81پارت#

 

 

 کنارشون تاکش ..بودن در جلوی فراز و هامون و بابا

 ایستاده من به رو بابا شدم پیاده رسعت با من و ایستاده

 ..بابا روبروی هم مونها کنارش، فراز و بود

 من طرف به زد کنار رو هامون و افتاد من به بابا چشم

  ..اومد

  !بابا؟ تو بودی کجا-

  ..کردم بغض ها بچه مثل انداختم بغلش توی خودمو

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  267 | 3699 

 

 :پرسید ما از که بود بابا کرد سالم و شد پیاده هم مونا

  !شده؟ خ  -

 :گفت مونا

  ..نباشید نگران-

 حساب رو کرایه خواست هامون از نامو  شدم جدا بابا از

 با بابا ..میکردن نگاهمون سکوت با هامون و فراز ..کنه

 و رو مونا چپ دست با و گرفت بغل منو راستش دست

 ..زد مونا رس  به ای بوسه

 

  ..عمو کردیم تصادف-

 به زنگ یه تونستید نیم ..گذشت بخی   که خداروشکر-

  ..شدیم دیونه نگرایز  از بزنید ما

به رسم به من-  وارد شوک بهش هم هست   ..بود خورده ضز

  ..شدیم بیهوش دوتامون هر و بود شده

ون کرد باز رو در همتا ما صدای با کشید پوقز  هامون  بی 

  ..اومد
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  ..خداروشکر اومدید-

  !شده؟ خ  -

 :گفت و چرخید عقب به

  ...اومدن مونا و هست   مامان -

 یه میشیم جمع هم ردو  همه داخل بریم بزار جان همتا-

 بدونه دونه واسه نداریم  جون آنقدر واال ..بگیم دفعه

  ..کنیم تعریف

ون پریده رنگ با مامان  از ..گفت خداروشکر یه اومد بی 

  ..شدم جدا بابا

 

  ..کردم نگرانت مامان ببخشید_

  ..مادر سالیم خداروشکر-

  ..داخل برید-
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ز  هم ما ..کرد بغلم هم مامان  داخل که بودیم نفرهای   اولی 

 بابا و همتا و نشسته نفره دو مبل روی مامان و من رفتیم

  ..بشینه راحت مبل روی کردن کمک مونا به

 :گفت طاقت ی   هامون

  !شد؟ خ   -

 رو زدم خیابونیم تو نفهمیدم شد پرت حواسم لحظه یه_

 ..بهمون زدن پشت از ترمز

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ 

 

 82پارت #

 

 

ز  رو رسم بود مالمتگر هامون نگاه  داشت حق انداختم پایی 

  من
 
 که کرد رحم بهمون خدا و کردم احتیایط ی   واقعا

  ..نداد رخ فاجعه
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 :پرسید مامان

ز  االن -   ..ندارین مشکیل خوبی 

  ..خوبیم-

 :پرسید همتا ..داد رو مامان جواب که بود مونا

؟ هست   ..دیدی آسیب خییل-   !خ 

 منو هم هست   ..خورده بخیه تا چند رسم مخوب که من نه-

   شما واسه خودش اما ..نبود هیچش گرنه و ترسید دید

 ..نکنید دعواش که میکنه لوس

 

 :گفت فراز ..نخندید هیچکس همتا و فراز جز

 فکر مادرت و محمود آقا اما کنیمنیم دعواش که ما-

  ..بشن بیخیالش نکنم

  ..بفهمن میخوان کجا از-

 زنگ بار یه دقیقه یه هر که هست ساعت   یه ناال مادرت-

نه ز   ..می 

  ..تلفن زنگ با شد همزمان که گفت محکم شت یه مونا
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  ..شد بلند همتا

  ..عموعه زن-

 

 :گفت و کرد دراز دستشو مونا

  ..منبهبده -

 :پرسید ازم بابا داد دستش به را گوش   همتا

  !کجاست؟ ماشینت-

، بابا نمیدونم_ ز  خی   هیچ   از گوشیامون ،کیفمون ماشی 

  ..نداریم

م فردا من نداره عیت  -   می 
 
  ..کنم یم رسیدگ

 :گفت و شد بلند هامون

 یکم نیست   بچه دیگه که تو ..هست   هوای   به رس خییل -

 اشو برادرانه های نصیحت حوصله ..باش مراقب بیشی  

  ..نداشتم

 

  ..داداش چشم_
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 به هم با اهمت و فراز رفت و کرد خداحافیطز  بقیه از

خونه ز م دوش برم شدم بلند منم رفتند آشی   لباسامو و بگی 

  ..کنم عوض

  ..جان مامان کمکت بیام-

  ..میتونم خودم نه_

د حرف عمو زن با داشت آرویم صدای با مونا ز  منتظر می 

ی ببینم تا بشه قطع تماسش موندم ز  براش میخواد چی 

  ..نه یا بیارم

 

 چون بود کرده اش کالفه حسای   عمو زن بود معلوم

 چشم و چرخوند یم چشمش کاسه توی چشاشو همش

  ..کرد یم چشم

 :گفت حرص با که گفت خ   عمو زن نشد معلوم آخر

 کردم تصادف نیستم که ساله یه بچه مامان دیگه بسه-

  ..خوبه حالم

-..  
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  ..خداحافظ باشه باشه خب خییل-

  ..انداختم دردرس توی هم رو تو_

ه منو که است بهونه یه دنبال مامانم بابا نه-  پیش بی 

 چرا حاال ..اومد دستش امشب هم بهونه اون ..خودش

ت مثل   ..رسم باال وایستادی عزرائیل حرصز

م دوش باال برم خوام یم ..زهرمار_  عوض لباس و بگی 

ی ..کنم ز   !نمیخوای؟ چی 

 ...بیار برام خوشگل لباس دست یه چرا-

 

ـــ️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
 ـیِ

 

 83پارت#

 

 

**** 
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 ..داد نیم جواب گوشیشو کثافت اما زدم زنگ بار ده

 رفتار اینجوری داره که درک به بگم فرشته مثل نمیتونستم

  ..میکنه

  .باشه نامرد انقدر نداشت حق مونا

  ..کرد پرت کنارم صندیل روی رو گوش   حرص با

  ...مونا بهت لعنت_

 این با اومدن رکنا لرزیدمیم خودم به خشم و حرص از

به دوستم ترین صمییم از من که قضیه  برام بخورم ضز

  ..بود باور قابل غی   و سخت

 

اییط توی االن  خی   هیچ   از خواست یم دلم که بودم رس 

ب همون به بودم رسیده باشم نداشته ی ی   المثل ضز  خی 

ی خوش یعتز    ..خی 

 شو کوتاه نقاهت دوره مونا که گذشته روز دو توی

احت خونه توی و ندمیگذرو   ازش که بار هر کردیم اسی 

 باهاش کهداره آرمانه که بود داده جواب قاطع پرسیدم
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ه تماس  دایرکت توی های تکست همون جز اون و میگی 

  ..بود نکرده ای دیگه کار اینستاهیچ

 

  که خواست یم دلم چون کردم باور حرفشو من
 
 واقعا

ی من باشه اینطوری ز  پس شنیدم مداشت دوست که رو چی 

 یه که رسیدم نتیجه این به االن اما کردم باور زود خییل

 من بزنه گول منو میتونه هرکش که احمقم ساده دخی  

 نسبت از جدا و بود عزیز برام که عموی دخی   برای

 بیام گرفتم تصمیم و شدم نگران بود دوستم فامییل

  ...خونه برسونم و اون تا دنبالش

 

 وجدان عذاب رسش روی زخم هب ..حالش به نسبت من

 از خیانت حس این ..کردم لعنت رو خودم صدبار داشتم

  ..قبوله قابل غی   برام مونا طرف

کت در به و ایستادم خیابون طرف این ساعت نیم  رس 

ه هرمس  هرز علفهای افکار این تمام امیدوارم و شدم خی 
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کت جلوی آرمان حضور و باشه مغزم  و باشه اتفاق   رس 

  ...باشه نداشته مونا به ربیط هیچ

 

ز  از که دیدم آرمانو وقت   اما اومدم خی   ی   خییل من  ماشی 

کت ساختمان وارد و شد پیاده ش باال مدل  که شد رس 

 ..شدم کار خشک به مشغول جا اون مونا

 دیدم وقت   و شد اضافه هم دیگه ربــع یه ساعت نیم به 

کت از آرمان  کنار مونا ون رس   یخ سیب یه مثل اومد بی 

 ..شدم مونده جا شاخه روی که زده

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ 

 

 84پارت#
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 به جذابشو هیکل بود پوشیده لباس شیک همیشه مثل

 هاش لب روی غروری پر لبخند یه بود گذاشته نمایش

 این همیشه بود گرفته خودش به رو ملکه ژست ..بود

ز  رو نفسش به اعتماد  ناو  اینکه کردم یم تحسی 

  ..کنه رفتار چطوری کجا و بزنه لبخند گ میدونست

ز  در آرمان  تا ..نشست مونا و کرد باز براش رو ماشی 

ه بهشون شدنشون دور بعدم شدن سوار   ...بودم خی 

 

 کودن یه مثل اینکه به خوردم افسوس خودم حال به

 رو نخور درد به کس ی   یه حس من ..شده رفتار باهام

  ..داشتم

ین از تا دو روز چند توی  حاال دادم دست از دوستامو بهی 

  .شدم تیه حس دچاریه اونا بدون

 رو سوئیچ نهایت در اما موندم جا همون دیگه یکم

ز  و چرخوندم  خیابونا توی هدف ی   کردم روشن رو ماشی 

  .چرخیدم یم
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 نبودم کس هیچ منتظر برداشتم مسیج،گوشیمو صدای با

  ..گ هیچ

 و هستیم مریم عمه خونه شام بود گفته که بود مامان

 بود این مضمون  با بعدش پیام هستند هم ی   ی   و آقاجون

  ..کن آماده رو خودت ”
ا
 اون بحث جونت آقا احتمال

 بهشون تو منفز  نظر پدرت ..وسط بکشه رو خواستگاری

  “ ..نمیشه بیخیال حاالها حاال آقاجونت میدونم اما گفته

 

  ..ستمیخوا گریه دلم اما بود مسخره

  دلم
 

  ..میخواست دیوونیک

  بایستم فرزاد جلوی برم میخواست دلم

 با اینکه از ..داشتنت دوست از ..شدم خسته ازت بگم ''

  ...میاد درد به قلبم فکرت

ون گمشو قلبم از یا باش من با یا پس   ''بی 

 به قدرت و داشتم عمیق شجاعت   به نیاز کار این برای اما

  .سوپرزن یک اندازه
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های  چ
ز  معرفت ی   اون اینکه احتمال چون و نداشتم که ی 

  ..بود درصد یک به ۹۹ بزنه سینم به رد دست رحم ی  

  عشق این توی من
ا
 به حت   ..بودم اسکول بازنده یه عمل

 جواب آقاجون انتخاب خواستگار به که کردم فکر اینم

  ..بدم مثبت

 خوش همتا اندازه به اینکه احتمال چون شد نیم اینم اما

  بازم باشم شانس
 
 .بود درصد صفر تقریبا
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ز  فرستادم لعنت مغشوشم افکار همه به  حاشیه به و ماشی 

  .دادم مسیج مامان به کشیدم خیابان
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 عذرخوایه عمه از من طرف از ..نمیام و ندارم حوصله ''

  ''کن

ز   قبل و داد جواب رسعت این به مامان که بود باری اولی 

  ..رسید دستم به مسیجش و بیفتم راه اینکه از

 و جونت آقا چون نرو هم مونا پیش ..نمون خونه تنها ''

  '' ..میشن دلخور بفهمند ات عمه

 

  چون برم مونا پیش نمیتونستم هم میخواستم
 
 رسش ظاهرا

  ..بود شلوغ خییل

م بغل غم زانوی و خونه برم خواستم نیم  واسه و بگی 

  ..بخورم غصه اطرافم معرفت ی   آدمای

مو ز  سیستم دادم تغیی   همتا خونه سمت به مسی   و ماشی 

ز  آهنگ صدای کردم روشن  هم بردن باال رو  ستی 

آهنگاش اینکه هم داشتم دوست صداشو  وصف بیشی 

  ..بود خر من حال

 

 نمیشه عمرا روز یه میدونم که من ''
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 همیشه واسه بره یادم از عشقت 

م فراموش   میدونم ت  ح   بگی 

  نمیدم راه رو کش قلبم به تو جز

 آدم عالمو اگه میدونم که من

  دادم تو به دل اگه دیوونم بگن 

  برنمیگرده تو به حسم بازم

  ''کردم تجربه تو با و عشق که متز 

 

 ..شد نیم اما نخورم رو معرفت   ی   هیچ افسوس بود قرار 

  یادش با حت   که متز 
 
 روایز  بیمار یه مثل ردمکیم زندگ

 دارم دوسش من اما نداره دوستم اینکه به علم با خودمو

  ..دادم یم آزار

ش انقدر بفهمونم خودم به خواستم یم چطور  درگی 

  ..نباشم

 و چشمام توی شدیدی سوزش ..کردم خاموش رو ضبط

ز  را ها شیشه کردم یم حس هام گونه  سوز کشیدم پایی 
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دم سییل صورتم به هوا رسد ز  که بود این حداقلش اما ی 

  .کردیم کم را درونم التهاب

 

 چه اومد یادم تازه کردم توقف که همتا خونه جلوی

  ..نگرفتم تماس باهاش  حت   که کردم ریسیک

  همتا
ا
 این با شوهرش مادر خونه یا بود ما خونه یا معمول

دم رو زنگ و شدم پیاده حال  که نکشید طول خییل فرس 

 رسید گوشم به خواهرم تز داشت دوست صدای

  ..هست   اومدی خوش - 

 که دادم تکون دست براش آیفون به رو ها بچه مثل

 دوباره من و کرد باز رو پارکینگ در بخنده شد باعث

ز  پشت  .شدم خونه وارد و برگشتم ماشی 

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ 

 

 86پارت#

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  283 | 3699 

 

 

 

ز  دیدن از  منو حضورش نشدم خوشحال خانم هاله ماشی 

 و نمیاد خوشش من از خییل کردمیم حس کردیم معذب

 ظاهری لبخندهای از بارها و بارها اینو نمیشینم دلش به

 های   تیکه از هم گایه و فهمیدم صورتش روی اجباری و

  .دادیم تحویلم لبخند با که

  .رفتم جلو عمیق نفس یه با و شدم پیاده

 

 من انتظار به بخندل با و کرد باز برام رو ورودی در همتا

اهن یه بود ایستاده  یه با کمرش که بلند صوری   حریر پی 

ز  باریک بند  که موهاشو و بود پوشیده بود خورده چی 

 بود کرده رها دورش رو بود مواج من موهای شبیه درست

 صورتیش های لب اما ..نداشت آرایش   هیچ صورتش و

 همتا تصور  توی که معصومیت   کردیم برابر دو را زیبایش

 که متز  دل و کردیم زمیتز  فرشته یک به تبدیل اونو بود

  .لرزوندیم را بودم خواهرش
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ء یه مثل ازش داشت حق فراز  محافظت شکستتز  ش 

  ..کنه

 

 لحظه اون توی بوسیدم محکم را گونش و رسیدم بهش

  ..کردم فراموش رو مونا و فراز

  ...خانم خوشگل چطوری_

یز  که حرفو این- ز یز  طعنه بهم کنمیم فکر می  ز   تا می 
 

 بیک

ش من خوشگیل به کتز  هرکاری   ..نمی 

  ..خندیدم صدا با

  !!..الگ گلزار قول به_

  ..کوبید شونم به آروم

ی-   ؟؟.بهی 

 

  ..بود تصادفم از بعد حال به منظورش

ز  و پریروز دیروز، اینو_  من ..پرسیدی صبح امروز همی 

  ..برنداشتم هم خراش یه حت  

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  285 | 3699 

 

  ..کرخداروش-

 کم واقعا خدا از سپاسگزاری توی مامان و همتا

ز   به من و بودند شکرگزاری های بنده هردوشون ..نمیذاشی 

اییط هر در که حالشون این  توکل خدا به و بودن آروم رس 

  .میخوردم غبطه کردن یم

  .نداشتم وقت هیچ من و داشتند اونا که درویز  آرامش

 

ز  برو-   ..بیارم قهوه برات بشی 

ز  چای خوردن توی امروز خوام یم من !!..چیه وهقه_  سی 

  ..هل طعم با البته ..بدم افتخار بهت

 برام سالمتیت چون ..کنم رد را تو پیشنهاد نمیتونم-

  ..داره اهمیت

 داخل به رسگ ..بستم هم روی تایید به پلکامو لبخند با

  ..کشیدم حال

  !داری؟ مهمون_

  ..جون هاله نه-
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  ..رفتم اخلد دادم تکون رسی

 

 به من واسه اما نباشه مهمون همتا برای خانم هاله شاید

مانه خییل من سالم با آمدیم حساب ام به محی   از من احی 

د دستش توی گرفت دستمو و شد بلند جاش   ..فرس 

  ..عزیزم اومدی خوش-

  ..میشم مزاحم همیشه من ..ممنون_

 به وتخل ی اجازه همتایم پیش همیشه ما حرفیه چه این-

 .نمیدیم تو
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 یم هم تحویل که هردومون آبیک های تعارف به ابروی

 ازش نفره یک صندیل ای فاصله با ..انداختم باال دادیم،

 پاسخ مامان حال شدن جویا و پرش احوال به و نشستم

  ..دادم

ز  چای لیوان با همتا  های شکالت از پر ظرف یه و من سی 

  ..برگشت عالقم مورد

  ..زد برق چشام

 

ات جزو را گزینه این که مرش_   ..نمیدویز  مرصز

 :گفت خنده با کردم اشاره ها شکالت به

 االن همشو بده قول اما ..خوبه حافظه تقویت برای -

  ..نخوری

یط به_ م خودم با رو موند هرخ   که رس    ..بی 

 قضا از که واهرمخ عزیز شوهر مادر که نبود مهم برام

 ندید و من درمورد فکری چه نیستم اشعالقه مورد من

  ..میکنه هامبازی بدید
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ز  من و داد تکون رس همتا  دهنم توی رو شکالت اولی 

ش پروسه ..گذاشتم  توی شکالت با هم همتا با احوالی 

 با و شد من بیخیال اون و گذاشتم رس پشت دهنم

 همتا و من دنبو  مهم شد بحث مشغول مادرشوهرش

 قبل ساعت یک اگه حت   باشیم دیده همو گ بار آخرین

ز  برای باشه بوده هم  شدیم یم هم دلتنگ ساعت یه همی 

  .شدیم یم زده ذوق هم دیدن از و

 

 مزه کمکم را چایم و خوردم شکالت همه دیگه تای سه دو

  ..کردم

ه ز  های چشم شدم همتا خی    سی 
 

نیک ک وجه که خورس   مشی 

 کردم حس باشه بهی   نکه ..نبود همیشه مثل دبو  ما دیگه

  ..تره ابری همیشه از امروز

  توی همتا
 

کش زندگ  هیچ همرسش خانواده با حت   یا مشی 

 حال دلیل زد حدس شدیم راحت خییل و نداشت مشکیل

  ..چیه بدش
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ون فکر از خانوم هاله صدای با  اومدم بی 

ز  اینو -  جون ایل مزون توی که دوستام از ییک دخی   ببی 

  ..کماالت  با خییل و میخونه پزشیک ..شدم آشنا باهاش

 خیال که کسای   و هاله برای خوردم را چایم از دیگه یکم

ام قابل شغل تنها پزشیک کردند یم  تاسف کشور این احی 

خارق باهوش آدم یه بخونه پزشیک نفر یه اینکه ..خوردم

 شییم های رشته توی زیادی های نابغه من نیست العاده

یک و ز  ..دیدم مهندش حت   و فی 
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 میتونه همون توی حت   و مفیده شغیل یه توی کش هر

 پزشک همه بود قرار اگر ..باشه العادهخارق نابغه یه

کار گ باشند   ..مهندس گ ..شدیم تعمی 

  ..بود کننده دلرسد خییل فکر طرز این

ز  در و بودم شغلم و امرشته عاشق من  و  خون از حال عی 

 رو خدا و داشتم نفرت ها آدم روده و دل حت   و آمپول

ز  برای  و پدر تفکر طرز که کردم شکر بار صدهزارمی 

  ..نیست هاله مثل مادرم

 

 شد لبم روی لبخند باعث که زد رسم به خبیث فکر یه

 تداش پرس دوتا خودش خانم هاله بود خبیثم فکر با حق

  ..نشدن هیچ   اما باال هوش وجود با که

  ..دادند یم رو خ   ُپز نبود خانوادگیشون ثروت اگه واال

 فراز از مناسب فرصت یه رس باشه یادم گزیدم لبمو

  ..کنم عذرخوایه ایم داشتتز  دوست

ون درسش و فراز فکر از کل به هاله بعدی حرف با  بی 

  ..اومدم
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 یم دعوتشون نشد اگه .هن یا میاد پیش فرصتش نمیدونم-

 خوشش مطمئنم ببینتش نزدیک از فرزاد تا خونه کنم

  ..میاد

  ..گرفتم نادیده قلبمو های لرزه پس

 و چرخوند بودم ساکت که من طرف رو گوش   هاله

 :گفت

  میتونه فرزاد نظرت به نه خوشگله ..جون هست   ببینش-

  !بگه؟ نه

 ی   بور یه من نظر از کردم نگاه دخی   استخوایز  صورت به

  ..بود رو و رنگ

 

 حداقل اما داشتیم سفیدی پوست همتا و من که درست

ه موهامون  حرقز  ناخواسته و انداختم باال ای شونه بود تی 

 کردم جاری زبان به را بود کرده پیدا جریان رسم توی که

ی هیچ به فرزاد آقا _   ..نمیگه نه دخی 
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  ..همتا و خودم مثل شد شوکه حرفم از هاله

 :گفت و گرفت شوخز  به حرفمو زد لبخند  یه رسیــــع همتا

  خوش توی -
 

  ..نیست شیک هیچ فرزاد سلیقیک

 

 اجباری لبخند و کشید عقب من مقابل از را گوش   هاله

  ..زد

 اینکه از قبل تا کنم بند دلشو شده طور هر خوام یم-

ه   ..بیفته نااهلش  گی 

 بند حرفش زا نفسم من و انداخت من به کوتاه نگاه یه

  ..آمد

 !؟ ..نبودم که من نااهلش از منظورش

 پرسش اسم زبونم روی دلو تو میومد یادم وقت   از که متز 

 حس چون ..انداختم نیم کش به هم نگاه حت   و بود

  ..میداد دست بهم بهش خیانت

 

ش خوی   دخی   نگرانم یکم-   ..نیاد گی 
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بان اما نچرخوند من طرف رسشو دیگه  من قلب ضز

ز  کردم یم حس و کوبید یم حشیانهو  ز  یه االن همی   توهی 

ز  االن داشتم شک اگه حاال تا شده من به بزرگ  مطمی 

 از را اش نارضایت   و داره خی   پرسش به حسم از اون شدم

 ..میده نشون من به لفافه توی موضوع این
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ز  اگه من و زادِ فر  دادن سامان رسو بحث هنوزم  االن همی 

 ..میمردم نمیکردم، دفاع خودم از

  از و متانت با که نبودم همتا من
 

 ی   از  خودگذشتیک

ایم  ..بگذرم خودم به احی 

 حت   ..دربیارم بازی سلیطه که نبودم هم مونا حت   من 

 ..نبودم زیرکاهآب هم فرشته مثل
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ام با و بودم هاله خود مثل دقیقا من   نگاه صورتش تو احی 

 :گفت که اش جمله دادم یم رو جوابش و کردمیم

 

 نقطه به ...بذارم شده انجام عمل توی رو فرزاد باید -

 :گفتم رسید

ه نکنید رو کار این _   فرزاد ..بهی 
 

 قبلش ..داره شلویعز  زندگ

ز  همه خودش کنید هماهنگ  ..میکنه ردیف و چی 

 :گفتم بود مشخص دردش فقط خودم برای که خنده با 

 ..خوبه خییل خانمها برابر در مدیریتش کال_

 و ناراحت چهره یه با همتا کردندیم نگاهم ساکت دو هر

 ..عصبانیت و اخم با هاله

 

 تونستنیم هم همتا که بود واضح حدی به حرف این 

 شدم بلند جا از کنه جورش و جمع

 ..کردم دخالت اگه خوام یم معذرت البته_ 
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ون هال از   همتا خونه مهمان اتاقهای از ییک داخل زدم بی 

 رو انگشتم دادم تکیه حیاط به رو پنجره شیشه به ..شدم

 و ناراحت   هوای از پر بود هوا از پر قلبم گذاشتم شیشه

 ..درد

 

ز    پشیمون  زدم که حرقز  از کردم که کاری از حاال همی 

 ..نه بود اشتباه کارم اینکه خاطر به نه ..بودم

 به نبودند حاضز  کدوم هیچ که گفتم رو حقیقت   من 

 ..بیارن زبان

 ی   اون علیه نباید خودم من که بود این از ناراحتیم 

دم حرف معرفت ز  نباید ..میگفتم رو بدش نباید ..می 

 مالمت داشت پرسش برای که نگرایز  خاطره به رو مادرش

 ..کنم

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 90پارت#
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 بدی همه با رو هنجارشکن پرس اون منم که صوری   در

 رو بقیه و کنه قبول منو فقط اگه و  دارم دوست هاش

 اول از و گذشتش ی همه روی میبندم چشم بذاره کنار

 میشدم عاشقش

به  لبخند یه با همتا شد باز در و خورد در به آرویم ضز

  ..شد وارد کوچیک

  ..رفت جون هاله-

  و ناراحت   با
 

مندگ  بستم هم روی پلک رس 

  ..متاسفم _
 
منده خییل من مثل خواهری بابت حتما  رس 

  ..شدی

  ..کرد اخیم

  ..نگو چرت-
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  ..نشست اتاق داخل نفره یک تخت روی و آمد جلوتر

ز  بابت همیشه من-  شکرگزارخدا تو مثل خواهری داشی 

 ما و هست   انرژی بمب یه مون خانواده برای تو ..هستم

  ..ممنونیم خدا از این بابت

 که دروغ بهمون تو ببینم ..بزرگه آبچ   گذار ثی  تا حرفات_

؟   !نگفت 

 :پرسید تعجب با

؟ بابت-   !خ 

 جای به کردی اسکل رو همه نکنه  !ات؟ رشته_

ونیک  ..خوندی روانشناش الکی 

 

  ..رفت بهم داشتتز دوست غره چشم 

 ننداز دست منو پس ..ندارم استعداد زمینه این تو  من-

  ..مودت هست  

یم ترجیح بیکار مهندس یه به رو بیکار ناسروانش یه_

  ..دادم
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  .داد تکون درک نشونه به رسی

 اجازه خواب اگه باشم تری موفق آدم میتونستم من-

  ..میداد

 کردم بغلش محکم و نشستم کنارش

 این با امیدوارم ..من داشتتز  دوست قطت   خرس_ 

 ..نزیز  گند روزی یه خوابیدنات

 

  .انداخت باال ای هشون بغلم توی جوری همون

 من چون بش   ناامید حسای   باید که برسونم عرضت به-

نم گند و میشم همراه خواب با همیشه ز  نزدیک ..می 

  ..بود پیش شب چند مال ترینشم

ه صورتش به و شدم جدا ازش ازش   ..شدم خی 

  ..نگو الگ_

  متاسفانه-
ا
  ..متاسفم و جدی کامل

  داری که وجدانیه عذاب برای متاسفم این_
 

 ..مییک

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  299 | 3699 

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 91پارت#

 

 

 

م-   ..آره ویل آور رس 

  ..خندیدیم هردومون

  بهم کامل میخوام_
 

  ..کرد چیکار بیک

 تموم سنگ براش فراز  که رمانتیک شب یه وسط-

  ..برد خوابم بود گذاشته

  ..است فاجعه این_

  ..آره-

انه ی  _   ..بدونم و فراز العملعکس و کنجکاوم صی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  300 | 3699 

 

 لبخند این فراز یاد به نظرم به که زد عاشقانه لبخند یه

  ..زد

 

 میشم باعث کارم این با که گذاشت برام یادداشت صبح-

  ..بشه خوابالوش گربه عاشق بیشی  

  ..خنده زیر زدم خرخری با

به همتا شد باعث حرکتم  های گونه و بزنه شونم به ایضز

  ..بده رنگ تغیی   سفیدش

  دخی   یع تو-
ا
  .هست   ادی   ی   کامل

 است دیوونه  یه فراز یا ..بزرگه آبچ   جادوگری یه هم تو_

 این ضمن در و میکنه عاشف   ادعای تو کار هر با که

  ..مشکوکه یکم رفتارش

 

  ..میندازه باال ابروی   غرور با
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 زوج یه عاشقانه رابطه  گر فتنه یه مثل نمیتویز -

 اینجا اهمیت   هیچ بهت نچو  کتز  خراب رو خوشبخت

  ..نمیشه داده

 احساس مرز و حد ی   خواهرم که خوشحالیه باعث_

  ..میکنه خوشبخت  

 لب زیر رو مرز و حد ی   کلمه و کرد تغیی   صورتش حالت

 کشید عمیف    اه و کرد زمزمه

  ..رویه زیاده من حال برای این-

 

  کردم بغلش دوباره

 رست از را ردهندهآزا افکار  ..همتا نیست طوری این_

ون   ..برس زندگیت به کنو بی 

 اطرافم بازم بخوام اگر اما کنم یم مورسیــــع دارم من-

های  
ز  هنوز ما خوشبخت   کنه یادآوری بهم که هست چی 

  ..نشده کامل

  ..نیست اینطوری_
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 به که دوستش از جون هاله امروز ..همینطوریه دقیقا-

 
 
 خوشحال رچقد که زدیم حرف شده بزرگ مادر تازگ

  ..بوده

 روحیه از اون شد بیشی   هاله به نسبت درونم خشمم

 هاش ناراحت   و همتا پذیرآسیب

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 92پارت#

 

 .کرد نیم رعایت بازم اما

 ....متنفرم مادرشوهرت از_

 حرفاش واز نیست بدی زن جون هاله...نگو اینطوری-

 حرف هم برای موضویع هر از ما.نداشت منظوری هیچ

نیم ز  .می 
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 میدونم واینم کنم عوض نظرمو نمیشه باعث حرفات_

 است دوطرفه حس این

 ...کتز  یم روی زیاده داری دیگه-

 ،مادر میکنم درک خوب رو دوپــهلو وحرفای کنایه من_

 ...مکاریه زن شوهرت

 

 دوسش واقعا من بگم بهت بزار اما بکن رو تالشت تو-

 دارم

د هم روی هامو لب  اون با رفتارهاله داشت حق...فرس 

 داره بامن که رفتاریه متفاوِت  کامال

 ناموفق کامال هم های دیدگاه کردن عوض توی ظاهرا_

 کردیم عمل

  داد تکون تاسف به رسی

 ...باش متاسف بازت دخی   برادرشوهر برای ! نه من برای_

  سوخت بیشی   خودم دل زدم که حرقز  از

 .برم یم لذت خودم دادن زجر از هک بودم ای دیونه اون من
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 بخشمش نیم ناراحتت صورت این خاطر به-

  ..رفت هم توی اخمام

 زده من به که حرفهای   تمام خاطر به رو فرزاد من-

 کرد باتو که کاری خاطر به تونم نیم هرگز اما ..بخشیدم

 ..ببخشمش

 :گفتم ناخودآگاه

  ..ببخشم نمیتونم منم_

  شدم تو به رسیدن بآسی باعث من که این از-
 
 واقعا

 ناراحتم

  ..نداره تو به ربیط فرزاد بودن عوضز _

  برگرده؟ منتظری یا کتز  یم فکر بهش هنوزم تو

 

 حس داشتم مزخرقز  و بد حس گرفتم صورتش از نگاهمو

 فرشته و مونا زشت رفتار همون همتا مقابل در من کردم

 یه اون نبود خواهر یه فقط برام همتا ..گرفتم پیش رو
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 ..دلسوز و مهربون خواهر یه بود درک با و خوب دوست

 هرگز من اما ..بود زندگیم فرد ترین داشتتز  دوست اون

  .نبودم راست رو باهاش

 ..نیستم برگشتش منتظر اما کنم یم فکر بهش_

 و تلخ دهنم شد مچاله سینه توی قلبم حقیقت این از

 یه داشتم امید فقط نبودم فرزاد منتظر من شد بدمزه

 .کردند یم فرق هم با خییل اینا برگرده روزی

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 

 93پارت#

 

 

  ..بود اطمینان از گایه انتظار
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 یم رسچشمه امید از فقط امید اما ..حرست از گایه

 این کردن مهیا برای تالش به مجبور را تو گایه و گرفت

  .کرد یم امید

  !بد؟ یا خوبه این_

  دونمنمی-
 
  ..واقعا

 این اما ..بده یا خوبه بهش کردن فکر بگم حتم با نمیتونم-

 مثل ییک لیاقتت تو ..خوبه واقعا نیست   منتظرش که

ای با خودشو که ییک خودته، ز  باشه نکرده رسگرم کثیف چی 

 و ها مشکل حل برای که ترسو بزدل یه نه قوی آدم یه

 رو ها اهر  ترین کننده ویران و ترین افتضاح هاش درد

  ..میکنه انتخاب

 

ز  در حرفاش ز  تاسف و دردناک که حال عی   اما ..بود برانگی 

  .داشتبریم فرزاد وجودی حقیقت از پرده

 مشکالتش برای رو ها حل راه ترین افتضاح همیشه اون

د صدمه خودش به یا و کردیم انتخاب ز   .بقیه یا می 

 :گفت و شد بلند همتا من سکوت با
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 رو امشب باید رفت فرستادی شوهرمو مادر که حاال -

  ..خواد نیم تنهای   دلم امروز چون بمویز  ما کنار

  ..خوام یم معذرت ریختم هم به رو ات برنامه اینکه از_

 

  ..باش   پشیمون حرفات از جاش به میدم ترجیح-

 به لبخندی نیستم ناراحت کردم ناامیدت که این از_

 ..زد من لجبازی و تخش

- 
 

 از باید گایه کوچیکه، خواهر نیست جنگ نمیدو  زندگ

 کاله را همه رس همیشه میکنند فکر که آدمهای   کنار

، ز  ..خودمون خاطر به اونا خاطر به نه ..گذشت گذاشی 

 رو خودشون که هستند های   آدم دسته همون اونا چون

 کن خودت آرامش ضف انرژیتو پس زدند خواب به

 نه دشونخو  حت   یا حرفاشون کردن فراموش ضف

 ..افراد این فهموندن

 

ز  مادرشوهرت به االن تو _   ..کردی توهی 

  ..چرخوند حدقه توی چشاشو
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 نمیتویز  هم تو دارم دوست شوهرمو مادر من بد دخی  -

 موافق افکارش با میگم دارم فقط کتز  کم رو عالقه این

  ..کنه بحث باهاش خواهرم نمیخواد دلم و نیستم

 میندازه، تیکه بهم لبخندش اب و مهربونش لحن با اون_

ز    ..میکنه توهی 

 ..کتز  یم برداشت بد حرفاشو فقط تو ..رویه زیاده دیگه-

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 94پارت#

 

 

 

 :گفت دیگه مردونه خنده یه با فراز

 اتفاق این دلیل بدونم کنجکاوم اما ..عالیه خییل که این -

  بوده؟ خ   خوب
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 ب میخوای یعتز _
 

  ..نداری خی   یک

؟ از-   !خ 

  ..من دادن شوهر_

 :گفت مکث با فراز

  !جدی؟ االن !تو؟ دادن شوهر-

  ..میندازم باال ابروهام

؟ واقعتز _ نداشت   !خی 

 

 صدای حت   و خش   خش و میاد کش ضعیف صدای

 شد باعث و کرد ایجاد بدی صدای که گوش   افتادن

  ..بدم فاصله گوشم از را گوش  

  ..الو_

 خوام یم معذرت - رسید گوش به مکث با فراز یصدا

  ..افتاد دستم از گوش  

  ..میخوام پز فراز شام امشب من ..نداره عیت  _

  !چیه؟ تو کردن شوهر داستان نگفت   ..حتما-
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 شوهر  مجردشو های نوه رسیده نتیجه این به آقاجونم_

وع برای و بده   ..مونا و من روی گذاشته دست رس 
 
 ظاهرا

کای و وستاد از ییک  را ما پرساش تا ۲ برای کارخانه رس 

  ..خواسته

 

ییک ما-   ..نداریم باشه داشته مجرد پرس دوتا که رس 

 نمیبینه میدونستم که حایل در دادم فشار هم روی لبهامو

  انداختم باال ای شونه

یــهایتون از شاید_ ز   یه یا سمای   ..باشه  مشی  ی همچی  ز  چی 

  ..فامیلش بود

  ..سمییع-

 محکم نه یه  جوابمون که رسیدیم توافق به بابا و من هآر _

  ..هست   که آقاجون مقاومت جریان در اما باشه

  خانواده صالحدید به
ا
  ..دوشم به خانه فعل

 

  ..نکرده قبول  گفتینو که ای نه جونت آقا یعتز -
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ی_ ز  باشه کرده قبول نکنم فکر ویل نمیدونم چی 

 
 
 که میدونه یعتز  نیا میده خی   بهم مامان وقت   مخصوصا

 نخود دنبال این از قصدش و میشه زده حرفا رسی یه

 ..دیگه همینه من فرستادن سیاه

 آنقدر اما نباشم خوی   شناس آدم من نظرت به شاید_

  ..نشم متوجه را زننده رفتارهای این که نیستم پرت هم

 اون با حق شاید کردم سکوت همتا های حرف مقابل در

 که لطافت   بخوام که بود هاله از من توقع این و بود

 من به رو داره همتا به کردنش نگاه توی ها وقت بیشی  

  ..باشه داشته هم

م-  خانوادم عالقه مورد فرد امشب بدم خی   فرار به می 

 ..باشه کنارمون قرار
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 رسید گوشم به فحش صدای نزد حرقز  جوابم در فراز

ز  گوشامو ی اما کردم تی  ز م چی    ..نشد دستگی 

 فراز گوش   پیش لحظه چند بیاد یادم که وقت   تا نه البته

 نه اما باشه طبییع اتفاق یه میتونه این ..افتاد دلیل ی  

  ..فراز برای

 نیست پای   و دست ی   آدم عنوان هیچ به اون چون

 نیم تا که رفت یادم زدم سوم نفر حضور به پوزخندی

 خودم دست از زدم مادرش به که حرقز  از پیش ساعت

  .بودم عصبایز 

 

  !میشناش؟ رو سمییع آقای پرسای گل ..فراز_

  !چطور؟-

  !هستند؟ پرسای   جور چه  کنجکاوم_

 میتونه چطوری میکنه انتخاب زن براش باباش که پرسی-

  !باشه؟

 زن برای بزرگش پدر که میگه فرازی حرفوآقا این ...آآ_

  !!..گرفته
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  ..زد صدادار پوزخندی

 زن برام دیگران که ام عرضه ی   انقدر کتز  یم خیال واقعا-

ن   ..بگی 

 ..میدن نشون اینو شواهد اما خوام یم معذرت واقعا من_

 

 مرونه لبخند یه بزنم حدس رو العملش عکس میتونستم

  ..لباهاش روی

 یا رفت یم ای کافه چه دوستش با همتا بگم میخوای-

  ..داشت کالس روزهای   چه اینکه

  ..است طلبانهجاه ادعای یک این_

  ...محضه حقیقت-

ط به ..کنم یم قبول حرفتو خب خییل_  همه اینکه رس 

ز    ..کتز  تعریف برام موموبه و چی 

  ..قبوله قابل-
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 ..سمییع هایشازده ماجرای رس برگردیم پس خب_

ان چطورن ز ، مدل قیافه، شغل، تحصیالت، می  ز  ماشی 

  ...استایل مو، مدل

 

؟ که جدی-   !نیست 

  ...ام جدی که وهللا به_

 ..بدم دست از رو زندگیم خوب های موقعیت خوام نیم

  ..دارن هم العاده فوق آپشن یه پرسا گل دوتا این تازه

 :پرسید بود گرفته خندش حسای   که فراز

؟ -   !خ 

 که رسید گوش به قبل بارهای از تر واضح فرزاد صدای

 .میداد فحش
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ز   باشعور خییل رو فرازد اگرم منم مخاطبش شدم مطمی 

 همه از و بیچاره پرسهای بعدی ی گزینه گرفتم یم درنظر

  ..بودند سمییع بیخی   جا

 جاری هم با مونا قول به و میخوان هم رو مونا که این_

  ...میشیم

ز  و افتادن صدای  یا بخندم نمیدونستم شنیدم شکسی 

 سینه هم از دور داشتیم ای آشفته و بد وضع  ..کنم گریه

 یم همدیگه جان به رسیدیم یم که هم به و کردیم یم پاره

  ..افتادیم
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 معلوم هم هنوز که بود تر بدبخت منم از فرزاد وسط این

  ..است چند چند خودش با نبود

 :گفتم نبود قبل شادای   و رسحایل که صدای   با

ز  ..خوام یم پز فراز شام امشب که بیا خیال ی   _  حی 

  ..بگو ازشون برام شام کردن درست

ز  مهمون خوشگل خانم دوتا امشب پس-   ..میز

  ..بله_

 مثل یا کنم خوشحایل به تظاهر تونستم نیم حت   دیگه

 بزارم منت رسش بودنم بابت همیشه

 

 ...دادم خاتمه نماس وبه کردم حایل ی   خداحافیطز 

 نیم طول خییل هام خنده...قبل حال به برگشتم ارهدوب

 لبام از لبخندو فزراد حضور وهرثانیه نداشت کشید،دوام

 .گرفت یم

ز  ام سینه  رو دیگه االن اومد یادم چون بود شده سنگی 

 .کرد حساب نمیشه موناهم
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 گذاشته جواب ی   اون داشتم باهاش که تماش اخرین از

 وقت هنوز مونا راوظاه گذشت یم ساعت چهار سه بود

 ...بندازه نگاه گوشیش به بود نکرده

 

 داشت امکان بودچون ممکن حالت ترین بینانه خوش این

 بده جواب که نخواسته دلش اما باشه دیده

دم،همیشه روهم چشم  رخ باهم ها اتفاق مزخرف فرس 

 ...میده

ز  تا  رسم همتا منو کشید طول ساعت   یک که فراز برگشی 

 .خوردیم وچای بودیم اش گلخانه توی های گل

 های گل پراز داشت که کوچییک گلخانه از جدا خانه

 .بود آپارتمایز 

ز  باصدای  استقبالش به لبخند با همتا از جلوتر فراز ماشی 

 شد ناپدید ام خنده بود همراهش که کش وبادیدن رفتم
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 نشده من متوجه هنوز که ااونه به و ایستادم جام رس

 ایستاد برادرش منتظر و شد پیاده فرزاد کردم نگاه بودند

ی آروم و شد پیاده اخم با فراز ز  های اخم  که گفت چی 

  .کرد درهم رو فرزاد

 خوی   به نارضایت   که صدای   با و رسید من به که همتا

 :گفت بود مشهود توش

  !!!کنه؟ یم چیکار اینجا این-

 

 فرزاد بودن از من حضور خاطر به فهممب تونستم یم

  ..قبلمون ساعت بحث به گشتبریم این و نیست راضز 
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 برادر یه عنوان به فقط اما داشت دوست رو فرزاد همتا

 رو خواهرش شادی و آرامش که بود طبییع خب و شوهر

ی هر به ز   ..میده ترجیح چی 

 ما صورت به لبخندی فراز شد ما متوجه فراز و فرزاد نگاه

 فاصله با هم فرزاد آمد ما سمت به فرزاد از جلوتر و زد

  .میومد فراز از قدیم چند

 

 سالم همتا به هم فرزاد دادم پاسخ فراز پرمحبت سالم به

 زد پوزخندی بودم دور بقیه از قدم چند که من به و کرد

 و فراز هاینگاه خاطر به  ..گذشت کنارم از حرف ی   و

ش فراز با خندلب با و ندادم اهمیت   همتا   .کردم احوالی 

 توی که دردی وجود با که بود زمایز  همیشه  از تر سخت

 و زدم یم لبخند باید هم باز کردمیم احساس سینه قفسه

ز  همه کردم یم تظاهر   ..خوبه چی 

 

 خودم توی ناراحت   از میخواست دلم که های   وقت

دم قدم رسحال باید اما بشم مچاله ز   ..می 
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 نه شدیم من شادی و آرامش باعث دفرزا نبوده نه

  ..بودنش

  از پر نبودنش
 

 از پر حضورش و بود حرست و دلتنیک

  ..حرص و اضطراب

 دست و انداخت همتا شونه دور رو دستش یک فراز

 راهنمای   داخل به رو من و گذاشت کمرم روی را دیگرش

  .کرد

 

 برگشت ما شدن وارد با و بود نشسته مبل روی فرزاد

 :گفت

 نخواستم کرد دعوت فراز شدم مزاحمتون بخشیدب +

ز  روشو   ..بندازم زمی 

 :گفت زدهخجالت لبخندی با همتا

  ..اومدی خوش-

 پدر لحن متوجه که کش تنها زد خنده از پوزخندی فرزاد

 بود مشخص کامال چون بود همتا بود نشده فرزاد سوخته

 بهش کش حت   بلکه نبوده کار در دعوی   هیچ تنها نه
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 خاطر به احتماال هم همتا خجالت و بود نزده هم رفتعا

 بود گفته فرزاد دیدن هنگام که ای جمله از که بود این

 ..ناراحته
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 :گفت اخم با فراز

 حت   ..اینجا بیای   باشم خواسته ازت اصال نمیاد یادم -

 دیگه شب یه هبهی   داریم مهمون امشب گفتم یادمه

  ..بیای

 که ای خنده با فرزاد زد صدا را فراز تذکر با همتا

 :گفت چاخانشه شدن برمال و حرص از بود مشخص
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  ..برم میتونم میشم هست   بودن معذب باعث اگه+

 نتونستم اما میش   بودنم معذب باعث آره بگم میخواستم

 عوضز  تمام وجود با دیدنش بیشی    ای ثانیه حت   چون

  .بود بخش لذت برام هاشبازیــ

 

  داد جواب من جای به همتا خوشبختانه

  ..اومدی خوش ..حرفیه چه این-

 بود مشخص و بود ول شلو کم یه اش جمله که این با

  ..بود جواب باالخره اما نیست راضز  خییل

 حضور اینکه تره سخت همه از همتا برای میدونستم

  ..کنه تحمل من وجود با رو فرزاد

  ..بیارم چای   مبر  من-

  ..افتادم راه همتا رس پشت داد تکون رس لبخند با فراز

 

خانه ز  خوی   دید بود نشسته فرزاد که قسمت   به آشی 

خانه از  نه صدای   فاصله خاطر به اما داشت ز  به  آشی 
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 بر نه و رسید یم بود پذیرای   توی که کش گوش

  ..عکسش

ز  همتا ز  حی   :گفت چای ریخی 

  ..میش   معذب فرزاد بودن با اینکه از متاسفم -

  ..ندارم حضورش با مشکیل من ..نباش من نگران_

ز   یکیمون ی خانواده حداقل بدون باهم که بود باری اولی 

 بودیم وهمتا فراز خونه

 از دست تا کنه ازدواج فرزاد زودتر خوام یم دلم ته از -

  ..برداره تو به کردنش نگاه این

 

 من جز کس هر با زدواجشا همتا منظور که اونجای   از

  ..لرزیدم خودم به بود

 باشیم هم با نیست قرار اگه حت   خواستمیم دل ته از من

  ..راضیم فاصله این به من نباشیم، هم ای دیگه کس با

  ..باشمش نداشته وقت هیچ قراره اگر

ی ز   ...نگفتم چی 
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  و نبود فراز برداشت رو چای سیتز  همتا
ا
 بود رفته احتمال

  ..هبگی   دوش

ز  با و کرد تعارف فرزاد به را چای همتا  روی سیتز  گذاشی 

ز  کش اتاق به و گفت اجازه با می    ..رفت فراز با مشی 

ه نگاه از چشم  او به پشت و گرفتم خودم روی فرزاد خی 

 را حضورش که نکشید طول خییل اما دادم تکیه کانی   به

 .کردم احساس خودم رس پشت
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 ..ندهم نشان العمیل عکس هیچ که کردم تالشمو تمام

  .بود دلم روی ورودش موقع محیل ی   کینه هنوز
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ف آورد رسم کنار را رسش  فوت عمد از را نفسش بیرس 

ز  فرو باعث که کرد  این با شد دلم توی گریم جریان ریخی 

 غلیط هر اون اینکه ..کرد یم عصت   خودم از منو کاراش

  ..داشتم ضعف مقابلش در در من کرد یم که هم

 

 اومده خواستگار براش شده بزرگ خانم هست   هست  +

ه تحویل   ..نمیگی 

م کانی   از تکیه  وسط بهش پشت همونطور میگی 

خانه ز  :میگم و دارم یم بر قدم آشی 

ز  تحویل _ ز  پا زیر ..هیچ    گرفی    ..خودمه شعور گذاشی 

 یه انداختم صورتش به نگایه گفت که ی "هه" صدای با

  ..بود لبش روی بزرگ پوزخند

 

ز  تحویل+ ؟ سمییع آقای  یالقوزای  گرفی    !خ 

  ..ندارم نظری نمیشناسم که کش مورد در_

  !!نمیشناش؟ تو آینده شوهر+
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 بزنه حرف تونست یم راحت چقدر کشید رو شوهر کلمه

ز  تونستم نیم حت   من ی چنی  ز  کنم فکر موردش در رو چی 

  ..آوردنش زبان به سهبر  چه

  .نمیکردم عادت رحم ی   این های سنگدیل به

 

 :گفتم حرفمون موضوع به ربط ی  

ز  منو میگذره هرخ  _   ..کتز  یم تر مطمی 

 تو اینکه_ :دادم ادامه کرد نگاهم سوایل اما  اخم با

ین   ..زندگییم اشتباه بزرگی 

 به نداشت حش هیچ صورتش شد پاک پیشونیش از اخم

 :گفت و داد تکون راست و چپ به رسی کرد گاهن صورتم

  ..دارم تو به نسبت ساِل  چهار من حسو این +

  ..شد دور ازم  چرخوند پام تا رس به نگاهشو

 

ک اتاق در  اومد ازش همتا و شد باز فراز و همتا مشی 

ون   که فرزاد دیدن با بی 
 
 :گفت بود ورودی در جلوی تقریبا
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ی - ز   !داری؟ الزم چی 

 :گفت و داد تکون یرس  فرزاد

م دارم مرش +   ..می 

  !کجا؟-

  ..زد زنگ دوستام از ییک+

  ..داد ادامه  و زد چشمیک

 ..مامانو پیچوندم شما بهونه به داریم برنامه امشب+
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 میدونستم ..گرفتم آتیش من اما گفت خ   همتا نمیدونم

  ..همیکن تالقز  داره
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 اویز  از تر ای کینه فرزاد نمیشدم متوجه اگه نبودم هست  

  ..کنه تالقز  لحظه همون توی نخواد که

  ..باشه زده بلوف فقط بود امکانش

 خوی   به که باشه من چزوندن فقط قصدش داشت امکان

 به مربوط که موردی هر توی مغزم ..بود شده موفق

 بود اقز ک و بود حساس باشه هاش بازی دخی   و فرزاد

 های خودخوری باعث که بشه موضوع این به اشاره فقط

  ..بشم ذهتز 

 

 دیوونه که زد یم حرف ازش راحت خییل خودش وقت  

  ..میشدم

 اومدم خودم به همتا صدای با

ی - ز   !گفت؟ بهت چی 

 فرزاد با پیش لحظه چند که جای   همتا رس پشت به نگایه

ی انداختم بود   ..نبود فرزاد از خی 

  رفت؟_
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ی ..آره- ز   کرد؟ ناراحتت گفت، بهت چی 

  ..نه_

 دادم تکون رس گفتم که ای نه با

 منو کاراش و حرفاش با بار هر اون نکرد ناراحتم 

  .میکشت

 

 براش هم ..میکنه چیکار داره نیست معلوم اصال دیوونه-

  ..عصت   دستش از هم نگرانم

  ..کرده دیوونه کاراش با رو پدرجان

ن رو جلوش نمیتونن_  ...بگی 

 :گفت و برداشت رو کیک ظرف یخچال از همتا

 ..بپیچونن رو گوشش که ست بچه مگه ..چطوری-

اره جون پدر که میبیتز  ز  وقت   میگه ..خونه برگرده نمی 

 این ..برگرده میتونه برداشت هاش کاری کثافت از دست

 بقیه انگار کرده لج گ با  نیست معلوم که هم دیوونه

  ..تندهس سما  مرگ مسئول
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 کیک زدن برش مشغول همتا میخورم تکون همتا حرف با

  ..نیست ترسیده من به حواسش و

 متوجه زدم یخ پای و دست از اینو پریده رنگم میدونم

سونم خودمو من و زدیم حرف هنوز همتا شدم  به می 

 استفاده گاه تکیه عنوان به ازشون بتونم تا  ها کابینت

  ..کنم

 فهمه نیم ..ناراحتیم اون اندازه به هم ما نمیفهمه احمق -

 بود راحت ما برای مگه ..اومد درد به قلبمون سما مرگ از

 ها ساعت تا کنم یم باز رو ها عکس آلبوم که بار هر من

  ..کنم یم گریه

  ..بود عزیز تو اندازه برام بود دوستم

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 رو میخوره رس براقش سفید وستپ روی که اشکش قطره

  .میکشه باال رو بینش میکنه پاک

 هم کمی   اما باشیم نخورده لطمه فرزاد از بیشی   شاید-

  ..نبوده

 خییل که تار   اونقدر اما میبینم یعتز  نمیبینم رو همتا دیگه

  ..کنه نیم ندیدن با فرق  

  ..ناراحتم سما نبودن بابت همه از بیشی   من میدونه گ

 

 بدترین و سما خندون صورت تصویر میشه خیس رتمصو 

  ..من   از اون انتقام

سم که نقطه این به  اندازه به میشم متنفر خودم از می 

  ..فرزاد

 که ایتز  فرزاد شد باعث گ که میومد یادم نقطه  این توی

  ..بشه هست
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ز  از اشکام و بودم بسته چشم ون پلکام بی   بوی ..میومد بی 

  .کردم حس خودم به کنزدی رو همتا عطر

  .انداختم بغلش توی خودمو پیچیده دورم دستاشو وقت  

 

  ..خوام یم معذرت کردم ناراحت هم رو تو عزیزم ببخش-

ل خودمو نتونستم دیگه  هام هق هق صدای و کنم کنی 

ز    .شد انداز طنی 

 ..تلخ خاطرات یادآوری از کردیم مالمت را خودش همتا

  ..سما حضور از پر ام لحظه هر من نمیدونست اما

 با خواهر یه دوست، از بیشی   برام همتا قول به که سما

  ..پایه همیشه دوست یه ...معرفت

 

 اگر ..فرزاد به لعنت و بودم شور از پر هست   یه کنارش

  ..نبود اون

  ..نبود اون عشق اگر

  ..مون همه کنار بود اینجا سما
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 این از دومک هیچ وقت اون رفتم یم اون جای من کاش ای

  .افتاد نیم اتفاق

ه چه اینجا یه یه-   ..خی 

 به را رسش بود گرفته اش گریه من مثل که هم همتا

  ..چرخوند فراز طرف

  ..انداختمش سما یاد بود من تقصی  -

  ..شد ناراحت صورتش هم  فراز
ا
 از که بود کش اصل

  ..نشه ناراحت سما نبودن

 :گفت گرفته بغل توی رو مون دو هر آمد جلو فراز

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 نشون بهتون رو وسطش انگشت بود اینجا االن اگه-

 .میداد

 خییل سما بود فراز با حق گرفت خندم گریه اوج توی 

  ..بود بال و شیطون

ا کنید تمومش-  خانم تا دو که این از مطمئنم دخی 

  ..شدیم ناراحت کرده ناراحت را خوشگل

 فراز به و گرفتم باال رسمو بود غم هم فراز صدای توی

 :گفتم

؟ هم تو _   !ناراحت 

  ..نکرد انکار

 که شناختمش یم خوب آنقدر اما ..ناراحتم که معلومه-

 چون ..نیست راضز  کدوممون هیچ حال این از بدونم

  ..میومد بدش ناراحت   و گریه از همیشه

  ..بردارید دست هم تا دو شما
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 رو همتا صورت مهربویز  با و کرد جدا خودش از رو ما

  .زد پیشونیش به ای بوسه کرد پاک

 منتظر روزیرپاگذاشت   قانون تریناصیل از ییک امشب-

  ..باش تنبیه

 و شد بهی   حالم فراز چشمهای توی محبت دیدن از

 خودم دست ..گرفت خندم جمالتش شنیدن با ناخواسته

  زد یم رسم به ناجور فکرهای تنبیه کلمه شنیدن از که نبود

 

 بود تاییدی مهر فراز به اش غره چشم و همتا گزیدن  لب

  ..من ناجور افکار  بر

  ..خندیدم صدا با بکشم خجالت اینکه جای به

 برگشت من روی دوشون هر نگاه

 منم جای به گرفتم رو فراز منظور شد متوجه  که همتا

  ..شد رسخ لپهاش و کشید خجالت

خانه از و  زد فراز بازوی  به مشت   ز ون رفت آشی   ..بی 

  .آورد فراز لبهای روی لبخند کارش
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  زیر از تا بدی ادامه  ات خنده به انقدر میتویز  ببینم-

  ..بره در تنبیه

 

 به ای غره چشم گردیدم لب اما شد بیشی   خندم اینکه با

  ..رفتم فراز

 یاینجور  که کتز  یم کاری  باشه آخرت یدفعه ضمن در-

  ..کنه بغلت

  ..کردم درشت چشمهامو

  ..ها خواهرمه_

  .انداخت باال ای شونه ها بچه مثل

  ..نیوفت در من با-

  ..باش   حسود انقدر کردمنیم فکر_

  ..هست هام داشته بهحواسم  نداره حسادت به ربیط-
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ی نیومد دلم که داشتم دوسش انقد آوردم شانس ز  بگم چی 

م نیاز خودخواهانه رفتار این وگرنه کنم کاری یا  یک به می 

  ..داشت ناموش فحش

 چنگال با و برداشت رو بود بریده همتا که کییک تیکه فراز

  گذاشت دهانش توی

  !میخوری؟ خ   شام-

 ..آلفردو پنه پاستا_

 

 ـی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 103پارت#

 

خونه به سه هر کنارهم وکیک چای خوردن از بعد ز  آشی 

 جویای فراز ..شدیم شام کردن درست مشغول و رفتیم
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 خودمون روی به هم کدوم هیچ نشد فرزاد نبودن

 .نیاوردیم

 ...داشت تفریــــح جنبه بیشی   برامون شام کردن درست

 هفته چند اینکه از و گفت ازدواج برای تصمیمش از فراز

 ...کرده تحقیق راجبش و افتاده راه همتا دنبال

 همتا به ..کرد یم راغویز چ همتارو های چشم باحرفاش

  سال چند باوجود که دادم یم حق
 

ک زندگ  برای بازم مشی 

 ...بیوفته شور به حرفا این شنیدن

 

از من  حرف یه شنیدن که کردم یم درکش هرکس بیشی 

نه براش قلبت که کش زبون از کوچیک ز  لذت چقدر می 

 ...بخش  

 یا سمییع آقای پرسهای به رسید اونا ازدواج از موضوع

 ...خواستگار آقایون همون

نداشت همتا  اماده باروت انبار مثل ماجرا شنیدن با و خی 

 ...انفجارشد

  :توپید من به عصت  
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 خودم برای میتونم نیستم چالغ میگفت   بودی الل مگه-

 کنم پیدا شوهر

 

 جورمسائل این توی که بود همتا بد های جنبه از اینم

د ز  ...داشت حقم البته که اخر سیم به می 

ین که بود کش همتا به بزرگی   های تصمیم از رو ضز

 ...بود خورده اقاجون ی خودخواهانه

ی هیچ این اما گذاشت خی   به همتا ازدواج شاید  تغیی 

 ...اورد نیم وجود به ماجرا اصل توی

 :گفتم شوخز  با نشه خراب شبمون اینکه برای

 دادم ترجیح شوهری ی   این توی اما نبودم واال نه_

 کنم سکوت

ف بمونه شوهر ی   ادم کوچولو احمق-  اینکه به داره رس 

 ...باشه نداشته انتخاب حق خودش
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 باهیچ مسئله ین رسا و نبود بیا کوتاه همتا اینکه مثل نه

 ...نداشت شوخز  کس

 :گفت و زد من به چشمیک هم فراز

 باشه قبول قابل مجرد یه از شاید فیلسوفانه حرفای این -

 ...نه متاهل آدم از اما

 سینک روی محکم رو شده ابکش پاستاهای سبد همتا

 :گفت و گذاشت

 نمیام کوتاه چون نکنید عوض رو بحث -

 :گفتم وکالفه کشیدم پوقز  من

 دادند همکاری قول بهم باباومامان نیست مهیم بحث _

ز  خ   ببینم بزن حرف درست-   ..گفی 

 ایستادم صاف

 

 ـی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 افته نیم اتفاق   هیچ نخوای خودت تا گفت بابا_

 ...کشید راحت   نفس حرفم اتمام با

 گرفت حالش این برای دلم

ز  کیم جو شد مشغول کارش به هرکس  همتا ..بود سنگی 

از  من بود پاستاها آبکش   مشغول که بود دقیقه ده بیشی 

خونه از فراز اشاره با و کردیم نگاه هم به فراز و ز  آشی 

ون  .فتمر  بی 

خونه از کم یه ز  انداختم بهشون نگایه گرفتم فاصله آشی 

 اروم گوشش کنار و کرد بغل همتارو پشت از فراز

 .میکرد صحبت

 

ون خونه از و برداشتم گوشیمو  نشستم سکو لبه رفتم بی 

  شدم اینستاگرام وارد و

 ...یانه بشم الیوش وارد که بودم دودل داشت الیو فرزاد
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 ای که شدم وارد فرزاد به دادن شفح و خودخوری از بعد

  .نمیشدم وارد شکستو یم دستم کاش

ز  صدای  ونه ی خنده تی   حیاط سکوت ای دخی 

 ...روشکست

 ...کردم نیم باور

 کردم نیم باور رو بودنش عوضز  از حجم این 

 

ز  توی  ریتم با بود پخش هم داری بیس موزیک بودن ماشی 

 خواننده با گایه گه و میدادن تکون خودشونو موزیک

 میکردند همخوایز 

ه  ژل های لب و کشید جلو فرزاد طرف به خودشو دخی 

 فرزاد بوسید رو فرزاد ی گونه و کرد غنچه شو زده

ز  به باخنده  ...زد چشمک دوربی 

 ...خورد بهم شون حیای   ی   همه این از دلم

 ...رفتارشون وقاحت ازاین

 دراومد چرخ به کیبورد روی  دستم
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 ریخت آب نباید بعضیا رس پشت میگن که راسته"

 "...کشید رو سیفون باید

 چشمک یه با خندید باصدا که بود من جمله به حواسش

 فرستاد بوس کنارش پلنگ برای

 لیاقت ی  "

ز  دوست از میفهیم چه تو  عالقه، و داشی 

 ..درمیای   زمیتز  هر توی که هست   هرزی علف مثل تو

 رو شسال نصف که کشاورزیه اون عذاب باعث وجودت

 کرده محصولش ضف

 ...اونوداری حکم دقیقا تو

 "خانوادی   ننگ ی مایه حت   تو کثافت،

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 داشتم که های حس از لرزید، یم بدنم تموم

شدن، مثل های   حس  ...خشم بغض، عصبانیت، تحقی 

 شدم احساش ترافیک دچار جورای   یه

 اشک به تبدیل رو تالشش تموم که وبغض بدی حال با

ون پیجش از کرد یم شدن  اومدم بی 

 رو گوش   تونستم نیم داشتم که شدیدی لرزش خاطر به

 توی رو وصورتم گذاشتمش کنار دارم نگه دستم توی

 .کردم پنهون دستام

 

ز   پیجش توی رو هاش کاری کثافت که بود باری اولی 

  میذاشت

 بودند توش همه که پیچ  

  دوستاش

  آشناهاش
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 ...اش خانواده وحت  

ز   دراورده صدا به رو رسوایش طبل اینطوری بود بارش اولی 

ز  واین بود ز  نفرت چقدر بارها اولی   یم وگ بود انگی 

 داشت براش عواقت   چه دونست

 یم لعنت خودم به هام بازی احمق دست از عصبایز 

 شدم نگرانش بدیش همه این باوجود فرستم،

 

 این و نبوده خودش نگران ودشخ که عوضز  اون نگران

 !هست   خریت ته یعتز 

  ..هست  -

 عقب به و کشم یم عمیف   نفس همتا صدای با

  ..میچرخم

  ..االن میام_

ه داخل لبخند با و میده تکون رس  عمیق نفس چندتا می 

  .بیاد جا حالم یکم تا میکشم
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 و بلند های خنده پشت رو هام ناراحت   همیشه من

 مراحل این کردن یط پشت اما کردم یم پنهان شیطنتام

  .داشت زمان به نیاز

 

 افتضاخ حاال تا کردم سعیمو تموم خوردیم شام هم کنار

 چون نشد اما ...ندم انتقال دونفر اون به رو داشتم که

  ..خوی   پرسید همتا بار چند

 اما کردم سایلنتش بود فرزاد شماره خورد زنگ گوشیم

  .کنه مقاومت نتونست که دیل و من به لعنت

  ..ببخشید_

 ..میموندم اون تو بودم خونشون بار هر که شدم اتاق   وارد

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 که موزییک و بلند های خنده صدای کردم وصل رو تماس

 تا امشب ..بره گیج رسم شد باعث رسیدیم گوش به

  .شد نیم راحت نمیگرفت جونمو

 تخت تشک روی کنارم رو گوش   و نممیشی تخت روی

ارم ز  صداهای همون میتونم اما نیست اسپیکر روی می 

 قطع را تماس لرزونم های انگشت با و بشنوم رو زجرآور

  .کردم

  ..خودم حال به ریختم اشک و بالش روی گذاشتم رسمو

 

 ی   آدم پای ریختم رو احساسم تمام که خودم حال به

به برای که احساش  من از نیاوردن کم رایب زدن، ضز

 مهم براش من عالقه وقت هیچ که آدیم ..میکرد هرکاری

  .نبود

 نامردی و ها وفای   ی   تمام به ..شدم مچاله خودم توی

 با مهمم براش کردم خیال که بار هر کردم فکر فرزاد های

  .بود سوزانده را استخوانم مغز تا کارهاش
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به همتا  کشیدن با دمز  خواب به خودمو زد در به ای ضز

ون چراغ کردن خاموش و روم   ..رفت بی 

 

ه بود گرفته فرا را اتاق که تارییک به کردم باز چشم  خی 

  ..شدم

 تموم الیوش شدم فرزاد پیج وارد دوباره برداشتم رو گوش  

ه دست و جاده عکس یه اما بود شده  های ناخن با دخی 

  .بود کرده پست بود فرمون روی که قرمزش کاشت

  .گذاشتم کامنت زیرش

 که کرد فراموش باید ..ندارن رو ناراحت   ارزش ها بعیصز "

 
ا
ز  اصل   همچی 

 
 "..زندگیمون تو بوده ننیک

 

 رو کامنت این شناسنو یم منو نفر چند که نبود مهم برام

  ..میخونن

ون نم میاد بی  ز  یم دهنم جلوی محکم دستمو گریه زیر می 

م   .گی 
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  ..جدامون اینجور نکن "

  ..بارون همیگی   بری

  ..شب هر کنم یم دعا

 " ..هردوتامون واسه
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ی کنار خندونش صورت تصور  داره نبودم من که دخی 

  ..میکنه مچاله قلبمو

  ..نزده لبخند حت   کنارم وقت هیچ که این

  .است کننده دیوونه ..نبود شاد کنارم

  ...شلوغه دورت نگو"
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  ..دروغه حرفت این که

  ..بوده تو طرفدار همیشه که من دل

 نمویز  میشه مگه نباش   میشه مگه

م ..نمیتویز  من ی   که میبیتز  دورش   یکم  خیسن چشاتو بمی 

ز    ..میگن خ   مردم نبی 

  ..من با میمویز  بگو عزیزم امنه جات تو

 

 ی   که فرزادی کنم فراموش تونستمیم مگه میشد مگه

 از پر رو نوجوانیم تمام زندگیم ویت گذاشت پا صدا

  .کرد حضورش

 خواست و بهاری نسیم یه مثل بود کوتاه که حضوری

 از شده پر که قلت   با بمونم من و بره و بذاره زود خییل

  .اون حضور

  عاشقیمه دلیل تو وجود"

 زندگیمه تموم تو چشای

ن تورو  م یم من از بگی    ..می 
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  .وخیمه من روز و حال نباش  

 

 کشیدن زجر حال در اش ظالمانه رفتار این برای نم

  ..بودم

 که این بود شده دار جریحه غرورش کرد یم تالقز  داشت

  .بده عذابم اینطوری بود شده باعث نمیخوامش گفتم

ه صدای با  خیال به خوردم شدیدی تکون گوشیم ویی 

م باال رو گوش   لعنتیش خود دوباره اینکه  تصویر که میگی 

 کنار میشه باعث گوش   صفحه روی مونا نخندو  صورت

  بذارمش

 

 تو صدای همون با تا زد زنگ هم رس پشت آنقدر اما

  .کردم وصل رو تماس دمایعز 

  چیه؟ _

؟ برم قربونت-   خوی 
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 ازش اندازه همون ،به متنفرم فرزاد اندازه به اونم از

 هاش خریت از همه که دارم رو کودن یه حس...عصبیم

نن ودورش دارند خی   ز  ...می 

ش حالمو که چه تو به هان ..چه تو به_   ..میی 

 یم غلیط چه داری آرمان با پرسم یم ازت من مگه

 شدی صمییم انقدر باهاش گ پرسم یم ازت مگه...کتز 

 ...هان من به اصال

نم ز  .بزنم حرف نمیتونم دیگه گریه زیر می 

 

 باش اروم...دلم عزیز-

 وبیشی   بشه رجخا گلو از هام هق هق میشه باعث حرفش

 .بریزم اشک

 یه وقت   دونم یم... کنم یم درکت ،بخدا فهمت یم من-

 پاش ریخت   عشقتو تموم تو که باشه زندگیت تو عوضز 

 ...خ   یعتز  فهمه نیم که نفهمه انقدر واون

 کرد؟ چیکار باهام ؟دیدی...دیدی توهم_
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 بازی وبیشعور اون های کاری کثافت...نداره تو به ربیط-

 .داره تو به ربیط چه هاش

ی تحویل خییل که و خر  سلطان تهوم میگرنش جو بگی 

 میده دست بهش بودن جنگل

 

 

 دخی   یه فهمن یم تا که پرس از خییل مثل هم فرزاد

 ات واسه میخوادش
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 باش اروم...دلم عزیز-
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 وبیشی   شهب خارج گلو از هام هق هق میشه باعث حرفش

 .بریزم اشک

 یه وقت   دونم یم... کنم یم درکت ،بخدا فهمت یم من-

 پاش ریخت   عشقتو تموم تو که باشه زندگیت تو عوضز 

 ...خ   یعتز  فهمه نیم که نفهمه انقدر واون

 کرد؟ چیکار باهام ؟دیدی...دیدی توهم_

 بازی وبیشعور اون های کاری کثافت...نداره تو به ربیط-

 .داره تو به ربیط چه هاش

ی تحویل خییل که و خر  سلطان توهم میگرنش جو بگی 

 میده دست بهش بودن جنگل

 

 تو ..برق به زده برات دیگه پرسای  از خییل مثل هم فرزاد

 ..بده قلقلک رو حسادتو حس داره قصد ..نمیفهیم

 میکنه کارو این داره لج از نه_

  مید فحش فرزاد به اروم خییل که میشنوم صداشو

  ..سوزوند چشامو دودش سوختو ..سوخت دلم 
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ل خودشو تونه نیم عصبانیت از هم مونا حت   اینکه  کنی 

 داره رفتارش درد از بدنم که داشتم حق من پس... کنه

 ...میلرزه

 

 رسم تو من ..بکنه بامن رو کار این اومد یم دلش چطور

 ییک تونست یم چطور کنم خیانت اون به تونستم نیم هم

  ..نمیندازم اون از غی   کش به نگاه من وقت   هکن لمس رو

 ..انصافه ی   انقدر چطور اون

 میخواد ..ُبکشه کاراش با منو میخواد ..بهش لعنت _

  .کنه قطع نفسمو

 ..کیه کرده فکر که دنبالش دویدی اینقدر ..کرده غلط-

ون ازش بکش مدت یه   ..بیاد جا حالش تا بی 

  ..شنوم یم حرفاشو

 

ز  ویت اینکه اما  خشیم و عصبانیت همه این با لحظه همی 

 ازش دل مدت یه حت   برای بخوام که دلمه تو فرزاد از که

  ..سخته هم بکنم
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  ..نیستم بیا کوتاه اما میشم حقی   دارم  میدونم هم خودم

 باهم تا پیشت میام صبح فردا ..عزیزم باش آروم هست  -

  ..بزنیم حرف

  ..ببینمت نمیخوام نیا_

 ..بهت میدم توضیح میام ردیک غلط تو-
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   چه من به ..نیست الزم_
ا
  ..اصل

 :گفت خودش با

ز  -  واسه که انقدر اگه تو ..خودشو میکنه چس چه ببی 

ی قیافه من ی نکبت اون واسه میگی   شده آدم االن تا بگی 

  . کنم دردودل باهات میخواد دلم خودم.بود

  ..گمشو_
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  ..باش آدم خودت حداقل کتز  آدم نتونست   که اونو-

  ..دنبالت میام

  کنم یم قطع رو تماس و میگم ای خفه باشه

 

ز  پلکان تا ریختم اشک انقدر نگرفتم آروم اما   .شد سنگی 

** 

 جزو جا این چون گذروندم "روم دارک"توی را وقتم تمام

  ..ردک یم بهی   حالمو اونجا بودن که بود جاهای  

 شد یم باعث داشت اون به ربیط که هرکاری و عکاش

ی حال م بهی   های   آدم که کنم فراموش حداقل یا بگی 

ون نند بالی   چه دارند بی  ز  .می 

نم پوزخندی ز   ..می 

 

 آسیب جسمم و روح به همزمان که بود کش تنها فرزاد

  ..همه بود شده من برای و زد یم

  ..بود من ی همه معرفت ی   چون
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  ..وجودم مهه

به دادم عکس کاغذ به رو ایمن نور  و خورد در به ای ضز

  .رسید گوش به مونا صدای

ون بیای غارت از نمیخوای عوضز  -   ..بی 

 به نه اما بودم ناراحت ازش هنوز کشیدم عمیف   نفس

  ..قبیل شدت

 

 بادیدن شب نصف که داشت معرفت انقدر حداقلش

 از وجدا بشه نگرانم ات میکشم زجر دارم بفهمه فرزاد پیج

 باشه داشته خصوض مسائل باید مونا که میفهمیدیم اون

  .بود گانه بچه کیم رفتارم ویل

ون روم دارک از میدم رسعت کارم به و میگم ای باشه  بی 

  میکنه چت گوشیش با داره و نشسته ..میام

ز  خودم به اینکه با  همه این نیست درست کارم کردم تلقی 

ز  توقع  بالبخند کردن چت این اما ..زیادیه مونا از داشی 

 میندازه جریان به بدنم توی رو زیادی وبد منفز  های حس
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 :گفت و گذاشت کنار را گوش   افته یم من به که نگاهش

 ؟ ..نکبت قهری االن! ..اخماشو -

 بهشون محکم و میاد جلو که میندازم باال ای شونه

  ..میکوبه

  ..کردی اسگلم صبح که باشم قهر من بزار عوضز -

  .نیستیم خونه بگم رفت یادم ..نبود عمدی_

 :گفت بوسید محکم لپمو

مت کن جمع ..عشقم شهالت چشمای فدای  -  دور بی 

  ..دور
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  ..دیگه وقت یه واسه بزار_

 دور یه بریم کرده تصادف هوس دوباره دلم دیگه نه-

 بیان شاسکول دوتا اون بیمارستان بریم بعد کنیم تصادف

  ..بزنیم شو دور و

ه خندم   ..میگی 

  ..شدی مریض انقدر گ از_

 :گفت ناز با و کرد غنچه لبهاش

 امراض این ی تخلیه واسه رو کش اما ..بودم اول از -

 نداشتم

سم ای کنایه لحن با  : میی 

 ؟!داری االن

ز -  !که کردم معرقز  االن همی 

 

م هشب ای غره چشم وع می   یم وسایلم کردن جمع به ورس 

 .کنم

  کردم خداحافیطز  امی   از شدم آماده تا موند منتظر یکم
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  .کردم برخورد در جلوی سارا با

  ..دیگه هست امی   سالم-

 ..آرشیو   اتاق آره_

 .رفت آرشیو اتاق طرف وبه کرد تشکر رسحال همیشه مثل

شه خیال ی   نمیشه میاد خوشم دخی   این از-  من امی 

 بزنم رل باهاش

؟ یم چیکار آرمانو_  کتز

 !ببینا رو عوضز -

 

ز  گی   دزد  مار :میگه من به اخم با و کنه یم باز رو ماشی 

نه نیش   چه زبونتو اون بزنه ز  کیه؟ خر آرمان...می 

 میدم کش مسخره حالت به هامو لب

 !خرشماست ظاهرا_

ز  در  سوارشد ازمن بعد ومیشنم کنم یم باز رو ماشی 

 .زد چشمش به رو تابیشآف وعینک
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 این اما باشه کننده اذیت که اونقد نه اما بود آفتای   هوا

 مهم خییل براش استایلش که مونای برای نور مقدار

 بود بود،کاقز 

 ...نیست کتز  یم فکر که اونطوری-
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ی از من_ ز نم حرف دیدم که چی  ز یکه نه می  ز  یم فکر چی 

 !کنم

 دیدی؟ خ  -

نم پوزخندی ز  می 

 خصوصیت مسائل از داری حق باش   نگران نیست الزم_

 نزیز  حرف
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 !..کوفتیه چه دیگه خصوض مسائل...لطفا زرنزن-

 داریم؟ خصوض مسائل مگه تو منو

ز  منم_  ندیدم اینکه از قبل تا البته میکردم فکرو همی 

اری قرار باهاش ز   اما می 
 

ی مییک ز  نیست چی 

 

  خ   یه؟چ قرار-
 

کت جلوی دیروز نکنه...تو مییک  رس 

 دیدیش؟

ز  تسمخر ون به بزنم حرقز  اینکه وبدون میخندم امی   بی 

 مونا که میشه سکوت بینمون دقیقه چند .کنم یم نگاه

 :میگه ارویم باصدای

 که زخمای رد از هنوز بدنم...ام وکینه نفرت پراز هنوز من

 نشده خوب مونده روش

 رابطه هام بدبخت   تموم عامل با من کتز  یم فکر واقعا تو

 وکودن؟ ساده انقدر شناخت   هول انقدر مونارو !دارم

ین که هستم ..دیگه هستم حتما  قبول حرفمو رفیقم بهی 

  ..نداره
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 یه مثل باهام کنم یم حس من !!..ندارم قبول حرفتو من_

 مسائل باید کش هر میدونم ..شده رفتار کودن

  ..کاریه مخفز  تو کار این اما باشه، داشته خصوض

ی من- ز کت توی اتفاق   ..نکردم مخفز  رو چی   دیدمش رس 

 یه و همینه شغلش اینکه مثل اما شدم شوکه خودمم

کت  مدت یه کار برای ..داره ترکیه توی فشن و مد رس 

  ..ایران اومد کوتاه

 

  ..ندادی جواب زدم زنگ بار صد_

 زده زنگ بار ده فقط بعدم ..بود سایلنت مامانم جون به-

بدر ..بودی ز  نکن اش ده ضز   ..پلی 

نم پوزخند هاش بازی مسخره به ز   ..می 

 کدوم میکنه باز در برات که بدبختیت عامل با حاال_

 گوشیت به نکردی وقت شب نصف تا که رفت   گوری

  ..کتز  نگاه

  ..میکشه پوقز 
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 و میشناسیم همو ما که کرد رفتار جوری رسافراز جلوی-

 اسکول من و بخورم قهوه شباها کرد دعوت ازم

 ..آدمه حیوون این کردم فکر ..کردم قبول را پیشنهادش

 ..داره برنامه برام نداشتم خی  

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 112پارت#

 

 

گوشه نگاه مونا ..میدم تکیه در به میچرخم کنجکاوی با

 :میگه خنده با و میندازه من به ای

 که اومدم یم ناز برات داشتم بگو ..نگاه فضولو کثافِت  -

ش   ..کتز  تعریف را ماجرا پیاز تا سی   و بی 

 ازت هنوز اما بلدم راه کیل ازت کشیدن حرف برای_

  ..ناراحتم
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 بریم ..درآورده دم من واسه چه ..خانم نکبت حاال خوب-

ی یه کافه یه ز   .بزنیم حرف بتونیم تا بخوریم چی 

 

 یک خودش انتخاب به مونا و دادم تکون تایید به رسی

وع سفارش از بعد و کرد انتخاب کافه  تعریف به کرد رس 

  ..کردن

 من با دید منو وقت   اونم گرفت تحویلش خییل رسافراز-

 داشتم انتظار پرسید هم  تورو حال حت   کرد بش و خوش

  اما باشه داشته کینه ازم گذاشتنشون قال بابت
ا
 اصل

  ..رسید نیم نظر به اینطور

ف   ...عوضز  بیرس 

ز  روی فرضز  های خط کشیدن با و گفت حرص با اینو  می 

 :داد ادامه

 باز و در  جنتلمن یه مثل دیدی ذره یه که همونطور -

 ..کنم معرقز  خوب رستوران یا کافه خواست ازم و کرد

ل منو حاال
ُ
  ..دادم آدرس بهش نگاه، رو جوگی   مونگ
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 !برد؟ کجا رو من میدویز  اما

  ..میده ونبی   نفسشو حرص با

ستویز  اون برده منو-  عوضز  اون  با وقتا بیشی   که قی 

فتم  ..می 

 :میگم حرفاش از گیج 

؟ کدوم_ ستویز   کیه؟ عوضز  قی 

  ..کچل مرتیکه اون ..دیگه بابک-

  شد خندم باعث که گفت جوری و کچل

  ..ببینم نخند درد-

 !بود؟ خ   العملت عکس_

 اما شده متوجه اشتباه کردم خیال ها احمق مثل  اولش-

 گفت وقت  

  "داره خاطره اونجا که بره جای   باید آدم " 

  ..داشته خی   خ   همه از فهمیدم تازه
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 به لحظه این تو ..رفتیم یم که های   کافه و ها قرار از حت  

 مسائل ازچه دیگه گفتم خودم با که ریختم هم به قدری

  ..داره خی   خصوض

 کله و رس که کردم یم اهنگ صورتش به الل زبون ی   یه مثله

  .شد پیدا هم بابک

؟_   !خ 

 و داد قورت رو دهنش آب دادو تکون ناراحت   با رسشو

  ..زده پس را بغضش کار این با فهمیدم

  شب اون تالقز  اونجا کشوندن منو بود برنامه همش-

  ..بیارن در رو بیمارستان جلوی

ه توقیع که آرمان از  و بابک اام ...شیطاِن  خود اون  ..نمی 

 این ..ناموسش بودم همرسش زمایز  یه من ..کنمنیم درک

ی   ی   همه ه نشات کجا از غی   ..میگی 

 

  ــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 113پارت#

 

 

  دادی؟ نشون العمیل عکس چه دیدیش وقت  _

  .انداخت باال ای شونه ..آورد رو سفارشمون گارسون

 خییل واستمخیم نشد اما باشم خونرسد کردم سیع-

 از دیگه پرسیدم بابک از اول نتونستم اما برم پاشم ریلکس

  ..گفت   بهش  هم خوابیدنامون از داره؟ خی   چیا

  "نیستم حیا ی   تو مثل " گفت بهم و کرد اخم بابک

  ..حیا ی   میگه بهم میشه باورت

 جا از خندیدم حرفاش به صدا با که نبود خودم دست

 آرمان به رو هم بعد زدم فک دوتاشون برای شدم بلند

  گفتم
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؟ تو"  قرارهای از  داری اطالعات من از که انقدر خ 

 از یا داری اطالعات متاهلتم دای   پرس با خواهرت

  ..خوابیدناش

 فاصله ازشون شد خنک دلم شد کبود صورتشون وقت  

 که اونای   همه که جوری بلند صدای با و گرفتم

 :گفتم بشنوند بودن اطرافمون

ت ی   قایانآ _  خداحافظ غی 

 حماقت خاطر به بلند صدای با و خونه برگشتم بعدشم-

 حرف حوصله خدا به اما زدی زنگ دیدم .کردم گریه هام

  ..نداشتم زدن

  ..خوام یم معذرت_

 

 با و رفاقت خراب که بامرامم رفیق یه من که اونجای   از-

  ..میبخشمت دوست تو مثل خری یه

 :گفتم خنده با

  ...کتز  یم لطف _
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 کرده پاره رو حیای  ی   افسار چرا پرسه این بگو تو حاال-

  .بود

  .زدم پوزخند بود رفتارفرزاد بارز مصداق که حرفش به

  ..مسخره شوخز  یه رس اما نشه باورت شاید_

؟ چه-   !شوخز

  ..مریم عمه خونه نیا زد زنگ مامان_

 

  ..عمه خونه بوده خی   چه-

 با خودشون تا نرم گفت بود جااون جونم آقا میدونم چه_

ز  وا هاشونو سنگ جون آقا   ..بکیز

  ..میکشم پوقز 

ی خانم با اعصابمو هاله اولش_  انتخاب براش که دکی 

  ..خودش هم بعد ریخت هم به بود کرده

 سمییع پرسای مورد در کردم فکر فراز به زدم زنگ

 گفتم کنم اذیتش خواستم بود اونجا هم فرزاد ..میدونه

  ..بدم جواب خواستگاریش به میخوام

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  372 | 3699 

 

 خب؟-

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 114پارت#

 

 بعدم کردیم هم با الگ بحث یه همتا خونه اومد پاشد_

 ..دیدی که الیو اون که

 این  ..که بدتر خودش واسه که اینجوری بهش لعنت-

ش دوست اون شدن رو رس که بود همویز   داشت دخی 

  ..میداد جر خودشو

  ..میکنه لج باهام داره_

 غلیط هر که تو مثل آویزویز  اسکول یه ...خب داره حق-

 بودم جاش منم ...داره میخوادش و دنبالشه بازم میکنه

  ..کردم یم بدتر

_ 
 

  ..بکنم غلیط چه مییک
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  ..شو بیخیالش-

 

 فقط ..نیستم زنده االن تا دیشب از ..راحته حرف به_

نه دارم   ..میدم هدر اکسی  

ن ارساف جز کاری قبلش واال-   ..نمیکردی اکسی  

  ..مونا باش جدی_

 من که رایه اول تو بنداز نگاه یه من به ..من عزیز جدیم-

 تنم به نه کردم هرکاری موندنش واسه ..رفتم آخرش تا

 یه رسیدم نتیجه این به بعدش اما... روحم به کرد،نه رحم

  هاگ بذار ..هست   کن رهاش ..عیاره تمام لیاقت ی  
 
 واقعا

  ..کنه تالش براش اونم هست عشف  

 

ز  روی  و درد از داره رسم میکشم فرضز  خطای مقابلم می 

نه، مونا که حف   حرفهای و مزخرف های فکر ز که می   ...میی 

ز  داره میدونم ندارم حرفاش برای جوای    رو حقیقت عی 

 نداشته رو دادنم دست از ترس وقت هیچ فرزاد.میگه

نه پسم که اونه این چون ز  ...ام یویو یه مثل من می 
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ی باقدرت کنه دورم محکمی   هرچقد  .گرم بریم بیشی 

 قراره گ دونم نیم اما اشتباست وکارهام رفتارم میدونم

 .بردارم کردن اشتباه از دست

 دست ازش اما باش   آگاه اشتباهت به که بده خییل

 ...نکش  

 

 دنبالش میخوای دیگه چقدر... فکرکن حرفام به-

 !بمویز  منتظرش دیگه چندسال...بدوی  

 یه خودش یا میده زنش مادرش یا معلومه اینطوریکه

ه دردومرضز   میگی 

 ام راضز .میگم رسییع ای خدانکنه ویه میشه خایل دلم توی

ه زن که  باشه؟ سالم اما بگی 

 !دونم نیم...اره

 ندیدی؟ ازش خوی   هیچ توکه نداره لیاقت پرسه این بخدا-

 ؟نداری خی   ازهیچ   تو_

ی:میگه شوخز  به ز  باش   انداخته جا که هست چی 
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 به شده تبدیل که ای خاطره اون حت   من! بود که معلومه

 کنم نیم مرور خودم با رو زندگیم ی لحظه ترین ترسناک

 

  ــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 115پارت#

 

وع هنوز چون گریه زیر بزنم میخوام  حرف به نکردم رس 

 واقیع معتز  فهمم یم حاال میلرزه بدنم ستون اماچهار زدن

ب این  !!خ   یعتز  مثل ضز

 ...ندارم زدن حرف جرات ها سال این تموم مثل هنوزم

سم افتادن بقیه چشم ،از شدن قضاوت از هنوزم  اما میی 

 طناب مثل روز اون یادآوری ، کنار به ها حس این  همه

 میده وعذابم میوفته دورگردنم داری
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 مونا گوش   خوردن بازنگ که میخوره تکون هام لب

 .میشن چفت هم روی دوباره

نده تمام بادیدن مونا پیشویز  روی اخیم  ه شکل  گی   میگی 

 

ه من طرف به رو گوشیش  میگی 

 میخواد من جون از خ   عوضز  این دونم نیم-

 مثل منم میکنم نگاه افتاده گوش   روی که ارمان اسم به

 ...میشه اون درگی   وفکرم کنم یم اخم مونا

ی پشت ز  تونه نیم آرمان مثل آدیم های پیگی   خوی   چی 

 باشه

 نده جوابشو_

 ازش کنه خیال خوام نیم بعدم...نیست بردار دست-

سم  میی 

 

 زندگیم تموم تو که آدمیه ترین ترسناک آرمان مونا؟_

ی این پشت...دیدم  نیست خوی   نیت ها پیگی 
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نه نیشخندی ز  می 

سم ازش خ   مثل...میدونم-  بیام کوتاه نیستمحاضز  اما میی 

ه ی   بهش اون که بکشم پس پا یا  بی 

 نکن بازی شی   بادم_

 های آدم ادای داره... کنه یم واخم ندازه یم باال ای شونه

 میدونه خودشم که میدونم وگرنه درمیاره رو تفاوت ی  

 اینکه بدون تماس.میشه خور دم خطرنایک آدم چه با داره

 یادم هنوز.کشم یم عمیف   نفس ومن قطع بشه وصل

 ...کرده کارهای چه آرمان که رفته

 

 بود تصادف همون هم بدترینش

 بشه فراز مرگ باعث تا بود شده ریزی برنامه که تصادقز 

 تا کردو اون بالی سی   رو خودش فراز هول با هاله اما

 ...رفت مرگ قدیم یک

ون فکر از منو مونا موبایل زنگ صدای   اورد بی 

 ...خودنکبتشه دوباره-
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 نکرد تعلل دیگه اینبار...افتاد جونم به بدی ی لشورهد

 .گذاشت اسپیکر وروی کرد وصل رو وتماس

 :گفت کنه سالم اینکه بدون مونا

 مدافتاده از وقته خییل بودن رسیش-

 :گفت تمسخر وبا نیاورد کم اونم

ز  من به  میده جواب ها سوخته سیاه رو گفی 

 

  ــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 116پارت#

 

 

 اون از راست  ...برقز  سفید رسوندن عرضت به اشتباه-

باهاش چه کچل  زدی زنگ بهم کردی هماهنگ خی 

 ندارم نیاز کش به کاری انجام واسه من-
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 انداخت باال ابروهاشو مونا

 ...حاخ   حرفو این نزن!...جدا-

ای کردنت   بدبخت واسه شما  سواستفاده واسه مردم دخی 

 داری باند به نیاز واون این قح کشیدن باال واسه ازشون

 

 تمام به احمق یه تو باشیم صادق باهم بیا کوچولو دخی  -

ی ور شعرو مشت یه لبخند یه با بودی،وقت   معنا  زیر می 

 نیست ای دیگه هیچکس یا من مقرص ییک

 شو خفه-

 نگه به قادر حت   دستاش بود افتاد لرزه به مونا بدن

ز   رو گوش که دست   داشتنش نگه وبرای نبود گوش   داشی 

ز  روی بود گرفته  .گذاشت می 

 ضعف نقطه روی گذاشته دست شد متوجه که آرمان

 داد ادامه رحیم ی   با مونا

م اسکل یه اگه منم میدویز -  باشه زیرم توقع ی   که بیاد گی 

 میکرد استفاده ازش داشت چشم ی  
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 ترشد منم های چشم مونا های چشم اشک دیدن با

 که آتوی   تنها دادوبه قورت رو شدهن آب سخت   به مونا

 زد چنگ داشت آرمان از

ز  بر پس-  زیر هرچندوقت خواهرت گذاشت   اساس همی 

ت به جون بابا...باشه ییک  ...تو غی 

ون خونرسدی حالت ازاون آرمان بالخره  وبا اومد بی 

 :گفت عصبانیت

 درمیارم رو ییک تو پدر من

 دزدی نبالد بره گ من رساغ توبیای ! که کتز  نیم وقت-

 ؟ کش   وآدم

 رو اگه...نیست توکارخونه دیگه بابام که درجریان راست  

ی حساب این ت آقای زدی کاهدون به پیگی   ...باغی 

 

 نگرانم هم آرمان عصت   های زدن نفس نفس صدای

 :گفتم آروم مونا به رو میکنه
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 کن تمومش

 باش من با-

 دیمکر  نگاه گوش   به وبعد هم به اول تعجب با ومونا من

 :پرسید طوالیز  مکث با ،مونا

؟  خ 

 رابطه تو بیا بامن...باش بامن گفتم-

 خندید حرص با مونا

 نیومدی؟ خودت به هنوز...واقعا زدی خ  -

 بودم جدی-

 نیم.میشم مرگ ذوق که نزن حرفا این از من به ! بابا نه-

 
 

 خ   خودت با تو.افتم یم پس میکتز  سوپرایزم اینجوری گ

 بدبخت انقدر یا ام هرزه وکار کس ی   یه ؟که فکرکردی

ز  نفرت ادم یه هام بدبخت   عامل با که م انگی   !رابطه تو می 

 

  ــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 لرزش درحال هنوز مونا بدن بود ترسناک آرمان سکوت

 .کرد قطع رو تماس مونا نزد حرقز  بودوقت  

سم واقعا دارم دیگه_  میی 

 تالقز  میخواد چطوری ببینم منتظرباشم دبای ازاالن...منم-

 کنه

 میکردی درگی   باهاش خودتو نباید_

ه لبشو ز  ی جویدوخی   شد می 

 ماباش ی خونه چندروز بریم_

ز ...میشه خیال ی   بعدچندروز میکتز  فکر-  گ من ببی 

 کنه تموم رو ناتمومش کار تا اومده گفتم

 

ز  منم  بود کرده تالش هرخ   آرمان کردم یم فکری همچی 

ی اون به ز  بود نرسیده خواست یم که چی 
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 اما باشه داشته رو کارخونه تابتونه کرد تالش چندسال

،شدن که سهایم همون فروش به مجبور تهش ز  .داشی 

ی خوردن بدون ز  مونا اضارکردم هرخ   شدیم جابلند از چی 

 بده نشون هرچقدرضعف بود معتقد چون نیومد همراهم

،با یم اذیتش بیشی   اونا ز  اما بودم مخالف باهاش کهاین کیز

 ...کنم اومدنش به راضز  نتونستم

 .میکردم گور گمو خودمو ترسم از بودم اون جای من

 

 مریم عمه با تلفن پشت داشت مامان برگشتم خونه به

 تموم چرا حرفاشون کردم یم تعجب میکرد صحبت

ز  نمیشه  درگی   انقدر واالن بودن هم کنار دیشب همی 

ز  زدن حرف  .نبود برگشتنم متوجه نماما که هسی 

 بریم که بود ایرایز  های فیلم شبیه زندگیم از درصد ده

 صورت به وعمه،بقیه مامان کردنای غیبت به گشت

ت  ...ترگ فیلمای شبیه اوری حی 

م دوش نداشتم حوصله   کردم عوض لباس فقط بگی 

 .کشیدم دراز تخت وروی
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 شد؟ اینطوری که شد خ  

 

 هارو رادمهر پای آقان که شد تغیی   دچار وقت   زندگیمون

 کرد باز خونه به بعد وچندسال کارخونه به اول

ی به گرفت تصمیم روز یه   مدیره هیت رئیس رس ها درگی 

 ...روش ترین تخماتیک با اونم بدم خاتمه

 . بشه تبدیل ییک به تا خانواده دو از عضو دوتا ازدواج

ز گذاش فشار تحت با کردن انتخاب فراز برای رو همتا  ی 

 به راضز  رو بود بسته بابا جون به جونش که وهمتای   بابا

 ...کردن ازدواج

ه یادم همتا های وغصه ناراحت صورت  ...نمی 

 وتا میدزیدم ازهم رو نگاهمون همه شد رو زیرو زندگیمون

 
 

مندگ  ...نشه تر دهنده آزار نگاهامون توی رس 

 

  ــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 به کدوم هیچ اما میکردن بحث باهم مدام انومام بابا

 .ندیدن آسیب همتا اندازه

 هاشو ناراحت   وقت هیچ بود ومهربویز  تودار دخی   همتا

ز  همه زاشت نیم درمیون کش با مشکالتشو  که میدونسی 

 شبیه اصال فرازی درمقابل اونم میگذره سخت بهش داره

 که بود مغرور واونقدر نبود پسندید یم همتا که مردهای  

 همتا درمقابل ورفتارهاش میکرد تحقی   رو همه بانگاهش

 .بود بدتر ازهمه

 از بیشی   اوضاع اما گذشت خ   همتا به دقیقا دونم نیم

 دوست خواهر برای اوضاع بود نابسمان ماه هشت

 ...شد عوض رفتیم شمال وقت   داشتنیم

 

 هم دل به وهمتا فراز مهر که بود خدا خواست شاید

 ز  تا افتاد
 
 لبخندبزنه هم همتا به ندگ
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ز   بشه زده رسمن توی فرزاد عشق از جرقه واولی 

دوست سما  بود داده ترجیح رو سال اون که بود هاله دخی 

 .مابگذرونه روکنار تحویل سال

ز  مشهد مادرهامون پدرو ها مامان قول به ما رفی   جونی 

 .شدیم شمال رایه

 توی که حدی به شیطون وحسای   وشوخز  شاد دخی  

 ما ودوست   کرد جاباز مون همه دل تو اول دیدار ونهم

 .گرفت شکل

 با هم وسما متفاوته اون با رفتارفرزاد بودم متوجه اول از

 داره فرزاد به حش یه بود واضح اما اورد نیم زبون به اینکه

 

 

 بود شوخز  پرس یه سما از بدتر هم فرزاد

 محدویت هاشون وشوخز  کردند یم کل کل باهم زیاد

 . نبود حریفشون ،هیچکسم تنداش
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ز  همه اینجای تا  ومن رفت یم پیش خوب داشت چی 

 نداشتم مشکیل باهاش

 یه وفرزاد بود باحال و داشتتز  دوست دوست یه سما

 وشیطون جذاب فامیل

 کرد نیم رحم هیچکس به که فرزاد ها شب همون از ییک

 داد گی   بلندم موهای به

 دزد یه با آخرش و نیاورد شانس راپانزل برای بلند موی»

 .کرد ازدواج

 ..بود شاه دخی   اون تازه

ز  من از میشه مونگیل یه نصیبت تو  .بود گفی 

 باز بختش تا باشه پرسونه و کوتاه موهاش باید دخی  

 «..شه

 

 بود شده ثبت ذهنم توی که دور ی خاطره این بایادآوری

 چشمم ی گوشه از حرست با اشک قطره ویه خندم یم

ون یهرچ میاد بی  ز  یه مثل رسم تو داشت ربط اون به که ی 

اث  .بودم کرده حفظ ارزش با می 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  388 | 3699 

 

 منم نظر به»گفتم وبــهش دادم جوابشو منم شب اون

 طبییع زایمان کنه بلند ناخن و کنه عمل دماغ که پرسی

ارین ...سخته براش ه رسز  رس سایه یه به نیاز خودش و بهی 

ه کنه شوهر ..داره  «بهی 

ز  با واخرم کرد اذیتم بیشی   ومدنی کوتاه اون که البته  گفی 

 .گرفت حالمو صورتم تو پرید تفت عقب برو

 

  ــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ون ویال از ناراحت   با ومنم خندیدن بهم همه  اومدم بی 

 .نشستم گوشه یه ساحل وکنار
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 فحش اومدوبــهش بدم ازش دلم وتو بودم کرده بغض

 وهم ترسیدم هم رسم پشت از اش خنده باصدای.میدادم

 کشیدم خجالت

 :وگفت نشست کنارم

،' نیستم غربیه منکه بابا باشه راحت»  بیشعور،عوضز

ا شما قران به 'نفهم  ناز خییل دادنم توفحش دخی 

 جدوآبادشو  بشه پرسشوخز  با میدید خرج به وظرافت

 چشمش جلو میکشه

 

 ... وناراحت بودم عصت   هنوز چون گردونم بریم رومو

 .دربیاره دلم از تونست نیم هاش شوخز  این با

 چسپوند بهم وخودشو گردنم دور انداخت دستشو

عادی یه اون برای ز  ی دوره توی که متز  اما بود چی 

 میکرد دگرگونم هرلمش بودم حساش

 بگم کردم شوخز  باهات من...خانم خوشکل نکن قهر+

 . کردم غلط
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 نکرده الزم_

ز  خوردم شکر بگم همه جلو برم+  خوردم چی 

 

 رو ام خنده تا چرخوندم مخالف جهت به بیشی   رسمو

 نبینه

 بوسید رو لپم ومحکم چرخوند خودش طرف رسموبه

ز   اجازه که بکشم عقب خودمو وخواستم کشیدم هی 

 خندید نداد،بلند

 بخشیدی؟+

 کن ولم...نه_

وع رسهم وپشت گرفت تر محکم صورتمو  بوسیدن به رس 

 کرد

 گرفت فاصله وقت   اما ترسیدم شدم عصبایز  اولش

 کتز  سکته تا میکنم بوست انقدر نبخشیم اگه:وگفت

وع  باخنده که کردم صورتش رسو به زدن مشت به رس 

 .کنم یم بوست وگرنه بخشیدم بگو گفت یم میکردو مهارم
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 رسید نیم بهش زورم

 نیم ساله وپنج بیست فرزاد به ساله پونزده هست   زور

 رسید

وع وقت    دوباره اون اومدم کوتاه ادنمد قلقلک کردبه رس 

 بوسید رو لپم هربار تراز ومحکم

 کن بس_

 خانم خوشمزه بود جلسه ختم واسه:گفت خنده با

 یه براش ومن نداره منظوری رفتاراش از که بود حواسم

نیستم بچه  .بیشی 

 ....نبود خودم به حواسم فقط من

 

  ــی️❤دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 باوجود میکردو شیطنت زیاد هاهم عموق همه فرزاد

ز  داشت دخی   دوست سما به اش عالقه  موضوع وهمی 

 وتا بشه شک دچار بود اون با برای سما شد یم باعث

 .کنه رفتار احتیاط با فرزاد مقابله در حداالمکان

 فرزاد حت   همه نظر واز داخل برگشتیم باهم شباون

 ...کردم فرق اما من شد فیصله قضیه

 نظر زیر رو فرزاد حرکت هر...افکارم مثل کرد رقف نگاهم

 وبوسه لرزوند یم دلمو هاش وخنده ها وشوخز  داشتم

  اون که های
 

 بود کاشته من های گونه روی بامسخرگ

 ...هام لحظه ترین قشنگ از ییک به شدند تبدیل برام

 کردم مروریم ناخواسته که های لحظه

 

 شد وعرس   همتا برای که خوی   همون به شمال سفر

 نکرد پیدا خاتمه

ز  بعداز    تهران به خاطرکارخونه به فراز شب نیمه رفی 

 .برگشتیم ای آشفته حال با همه همتا، حال شدن وبعد

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  393 | 3699 

 

 های مهمویز  توی رو فرزاد سفر اون از بعد چندماه تا

 
 

های با بعد روزهای وتا میدیدم خانوادگ ز ونه فانی   ام دخی 

 .گذروندم یم

ایط ز  ی وعالقه عشق گذشت یم وبدهمتا خوب رس   بی 

  این کجای اما بود عیان همه برای وهمتا فراز
 

 ی   زندگ

 اومد یم راه ما با رحمانه

میشد بینشون عالقه با هم دونفر اون مشکالت   بزرگی 

 

 براش خواهرمن که بود ای کارخونه ی وابسته فراز چون

 بود شده قربویز 

  اومد یم کوتاه همتا خ   هر
 
 تر ظالمانه باهاش وزندگ

 میکرد برخورد

 به لعنت   آرای پای که اومد رس به وقت   همتا صی  

 شد باز زندگیش

 ...آرمان وخواهر بود فراز مدلینگ عمه دخی   که آرای  
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 همتا که روزهای یادآواری از میکشه تی   قلبم هنوزم

 تاول برای وما میسوخت زنده زنده چشمهامون مقابل

 دام برنیم دستمون از کاری هیچ دلش های

 که مدارگ با آرا  عروش به مونده  چندهفته درست

ز  ای رابطه میداد نشون  همتا رساغ هست وفراز اون بی 

  رفت

 

ز  همه  ...ریخت بهم چی 

د حرقز  یه هرکس ز  بود همتا وسط واین میداد نظری ویه می 

 دست حالش که بودوفرازی دادن جون درحال صدا ی   که

 ...نداشت همتا از کیم

ز  توی ییک  این در پشت ییک واون میکشید درد ونهخ همی 

 ... خونه

 میشه جدا فراز از گفت نیومد کوتاه همتا

 ...اش خانواده حت   کرد نیم دفاع فراز از هیچکس

منده داشتند قبول رو گناهش  بودن ورس 
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 برادرش پشت که بود کش بودوتنها استثنا فرزاد البته

 موند

 داشت متاه به که ازعشف   اما کرد نیم دفاع گناهش از

 ...چرا

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 تصمیمش با همتا شدکه باز زندگیم به وقت   فرزاد پای

 موند

 نداره رو خیانت تحمل تاب اما فراز عاشق گفت

 ...دیوونه رو کردوفرزاد داغون رو فراز تصمیم این

 و همتا حال پرسیدن جهت فقط اولش که های  پیام

 من، حال پرسیدن به کرد تغیی   کمکم بود ونهخ اوضاع
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 و فراز بهونه به داشتم فرزاد از که تماسهای   و هاچت

  .نمیدادیم اختصاص نفر دو اون به خییل اما بود همتا

 

 حضور کردیم پیدا افزایش هاتماس این تایم که همانطور

 یم ناز فرزاد برای گ نفهمیدم من و شدیم ترکمرنگ بقیه

  ..کنم

وع گ از اون   از حرف گ ..کرد خریدن ناز به رس 
 

 دلتنیک

وع گ اون و زدم   .کرد رفتنم صدقم قربون به رس 

 جدی من و میکرد گذرویز  وقت باهام شوخز  شوخز  اون

  .بستم دل جدی

 

 با ها صبح و خوابیدم یم صداش شنیدن با ها شب

 یم هاش چت با رو روزم بقیه و شدمیم بیدار تماساش

 داشت همتا که ایآشفته موقعیت خاطر به گذراندم

ون نمیتونستیم   هم ها تماس همون با اما بذاریم قرار بی 

  .بردیم یم لذت هامون لحظه از
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 چند توی بودم ساخته هفته چند توی که رویای   دنیای

 و شد خی   با هام تماس این از همتا وقت   ریخت فرو روز

 هیچ هاش تماس از کرد ادعا رحیم ی   کمال در فرزاد

ش قصد فقط و نداشته قصدی   ..داشته احوالی 

 

 حالمو که نبود کس هیچ و زد یم لرزه پس مدام قلبم

  ..بفهمه

 موند جواب ی   من تماسهای و شد قطع فرزاد هایتماس

 از کالفه که دادم پیام زدمو زنگ انقدر نشدم بیخیال وقت  

 :گفت و داد جواب هام زدن زنگ دست

  ..نداشتم هام تماس از منظوری من !ی؟ندار  جنبه چرا +

 هیچکس و بود انفجار حال در رسم و میکرد فغان قلبم

 .بده رو قلبم سوال جواب نتونست

 

  ..مونده جواب ی   هنوزم که سوایل
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قربون منظور ی   پرسها همه پرسم یم خودم از هنوزم من

ی صدقه ن؟ دخی   میگن خداحافیطز  موقع منظور ی   !می 

  میبوسمت؟

  !بپوشه؟ خوشگل لباس میخوان ازش ت  ح و

 ..نما بدن باز لباسهای یعتز  پرسا همه نظر از که خوشگیل

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
ِ  

 

 122پارت#

 

ها این یادآوری از قلبم ز  داغم های اشک میکشه تی   چی 

  ..شدم گم خودم توی گناهکار یک مثل میشه بیشی  

 همون توی و اشتند فایده میکرد نصیحت هرخ   همتا

ی  حال خاطر به شد دامنش به ،دست فراز با هاشدرگی 

 شده نامردش برادر ی طعمه که ساده و عقل ی   خواهر

  .بود
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 خوردهقسم و زد حرف برام ساعت ۵ از بیش که فرازی

 مردانه که نیست مرد اونقدر چون نیستم برادرش الیق من

  ..وایسه من پای

 

د من پاک احساسات به و وجدان ی   چون  ..زده دستی 

 گوش حرفاش به فقط من و گفت و گفت ..حیفم گفت

  .دادم

 با  منو چون بکشم دست برادرش از که خواست من از

  ..داشت قبول کمم سن وجود

 وقرارنیست میکنم نگاهش عقل ی   یه مثل دید وقت  

 ..کنم صی   خواست ازم دادو رویه تغیی   اون بشم عوض

  .بشم وفقم ..شم بزرگ خواست ازم

 تا نباشم راه جلو ..نیام چشم به تا نباشم دست دم گفت

  ..بخورم پا پشت

  ..آرزو بشه داشتنم تا کنم رشد اونقدر خواست ازم

  به بودن من با برای تا
 

  ..برسه دیوونیک
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ه بهم ..کرد گرم دلمو حرفاش ز  تو خایل حفره اما داد انگی 

 نه شد تر ورد من از فرزاد گذشت خ   هر نکرده پر را دلم

عمد که   ..نه باشه غی 

ی هر با نشنیده رو حرفام گرفت یم نادیده منو ز  که چی 

  ..کردیم تایید را خالفش و بود مخالف گفتم یم من

 سمای   ..شد یم نزدیکی   سما به شد یم دور من از خ   هر

  .بود جونیم جون رفیق که

 

 قلب حال و فرزاد رفتار طرف یه از داشتم مزخرقز  حال

 ..کردمیم دوستیمون به من که خیانت   طرفم یه از ..نم

 رسیم سما با رو نامزدیش همتا عروش از بعد ماه شش

  .کرد

ز  در من   ..دیدم چشمام به مرگو بودنم زنده عی 

م من یا خواستم یم خدا از و ریختم یم اشک شب هر  بمی 

ز  همه یا ز  همه نیست خواب اگر ..باشه خواب چی   به چی 

 میومد بدم خودم از کردن دعا بار هر از بعد و بخوره هم

  .خواستمنیم دوستم برای را شادی که
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  .داشتنیم دوست و مهربون سمای برای

 

  نامزدی
 
ز  براشون بزرگ  خودم به اینکه برای من و گرفی 

ز  همه بقبولونم   ..گذاشتم نامزدی به پا شده تمام چی 

 شههمی از تر جذاب فرزاد و درخشید یم ستاره مثل سما

  ..بود شده

  ..همتا حت   بودن خوشحال همه

  .کشیدم زجری چه روز اون من نفهمید فراز  جز هیچکس

 من امید اما زد دهنده امید های حرف گوشم کنار دوباره

ی با دونفره رقص حال در چشمام جلوی  من که بود دخی 

 نبودم
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 با کردم نگاه و ایستادم گوشه یک را ینامزد مدت تمام

  ..بغض با حرست،

ز  عزم کمکم همه و بود شده تمام نامزدی  سما ..کردن رفی 

م همتا با گفتم موندم و کردم بهونه را رفاقتمون و  می 

  ..خونش

ی هرخ   نیست خوب حالم دیدن یم وبابامامان یم پیگی 

 قبول حالم شدن بهی   برای و گرفتند نیم جوای   کردند

  ..کردن

ی هر با اونا ز  یم کنار کنه خوب احمقو من حال که چی 

  ..اومدن

 

 دور دستش هنوز سما اما شد یم خلوتی   و خلوت باغ

قصیدند هم با و بود فرزاد گردن   ..می 

 از افتاد من به چشمش و شد متمایل طرفم به رسش

 : زد داد پیست وسط همون

  !!نرقصیدی؟ امشب بود حواسم خر هست  -
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 به داره درد چقدر دونم یم خودم که لبخندی بغض با

 و میچرخه من روی هم فرزاد نگاه کنم یم نگاه صورتش

 تازه که معرفت   ی   اون نگاه غرق و میشه چشم من ی همه

  ..میبینه منو

 

  ..تار اونا تصویر و میشه جمع چشمام توی اشک

 میاد کنارشون کنایه و خنده با سما ماماِن  شهره خاله

 :گهمی

  ..شما نشدین خسته دیگه بسه-

 :میگه ذاتیش شوخز  با میکشه عقب فرزاد

تون جون شهره +  داشت وزن اضافه کیلوی   ۲ یه  دخی 

  ..بود کیلو دو همون کردن آب هدف

 :گفت فرزاد  بازوی به دست   با و میخنده شهره خاله

مو - میم قرض ازت دخی  ن دارن  مهمونامون ...گی    ..می 

 خرکش مهمونا دنبال منو اینکه واسه بامرایم ییلخ  :فرزاد

  ..نمیکتز 
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 نگاهم ..میشه دور سما همراه و میخنده بازم شهره خاله

ز  به ز  هیچ به نیست اونا رفی    ..نیست فرزاد ،جز چی 

ه نفسم میاد طرفم به انتظارم خالف بر   یه تا میاد و می 

 پیشونیشه روی کمرنگ اخم یه ایسته یم قدمیم

؟ چرا تو +   نرفت 

 با کنمیم عمل ناموفق که بزنم پس بغضمو کنم یم سیع

 :میگم لرزونمه و گرفته صدای حاصلش که بغیصز  همون

  ..برم همتا با میخوام _

 

 جمع رو بساطش و بند اخمش میشه عوض نگاهش رنگ

ه و میکنه   ..بندشه دلم من که فرزادی همان میشه می 

  تو؟ شدی الغر انقدر چرا+

ی که ایجمله  من میشه باعث خودشه مخاطبشم و خی 

  ..بشکنه اشکام سد

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  405 | 3699 

 

ه آروم رو دستم ه عقب و میگی   بقیه دیده در کمی   تا میی 

 .باشم
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 خودش نبود ما متوجه کش بازم کرد نیم هم رو کار این

  ..میکنه پاک رو صورتم روی اشکای

؟ یم گریه داری خ   واسه ..خوب دخی   چته تو آخه+   کتز

  ..کنم یم نگاهش

؟ تو_  !!نمیدویز

ه یم دربر صورتشو ناراحت     ..گی 
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فو من تا کنم غلیط چه ..تو با من کنم کار خ  +  بیرس 

  ..کتز  فراموش

 فراموش نمیتونم؟ نمیتونستم، ..میشه بیشی   ام گریه

ی ترین محال این ..کنم ز  ..خواست یم من از که بود چی 

 

 سینش به رسم میکنه بغلم و میندازه  شونم دور دستاشو 

  ..کنم یم حلقه کمرش دور دستامو میکنه برخورد

  !نه؟ من چرا...چرا_

 بازی عشق این اگه میاره بند رو نفسم رسم به اش بوسه

  .چیه اسمش نیست

 کثافت من واسه کوچولو دخی   تو ..حیفز  من واسه تو+

  ...حیفز 

  ..نزن مگول نیستم بچه من_

 ازش خوام نیم میشینه رسم روی صورتش راست نیمه

  ..شه تموم ها لحظه این نمیخوام ..شم جدا
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 چسبیدم بهش چسب مثل که متز  میاد خودش به زود اما

  ..میکنه جدا را

 

ز  رسشو   ..بشه کمی   قدیمون فاصله تا آورده پایی 

  ..همه خاطر به کن فراموش منو+

  ..تونم نیم درک به همه_

  ..سما خاطر به حداقل پس+

ارم لبهاش روی  رو لبهام که نکرده کامل "ا" هنوز ز  می 

  ..ندارم نفش که متز  مثل میشه حبس سینه تو نفسش

 اون این ..میشه تر محکم  ام شونه و بازو روی دستاش

  ..میکنه حقیف   رو بوسه این که

 جای به فرزاد اما ببوسم نیستم بلد آماتور ناوارد من  

  ..ِِ ماهر و میبوسه مونهردو 

 از داریم اما نمیاد یادم دقیقا نمیدونم دقیقه ۲ دقیقه1

ن کمبود این و افتیمیم نفس ز  اتصال که اکسی    ما شورانگی 

 ..میکنه قطع رو
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ز  به رو نگاهم    ..منه به اون نگاه و دوزم یم زمی 

ه زمان ثانیه چند فقط  یادمون ..بیایم خودمون به تا میی 

ه عقب قدم یه عصبانیت با فرزاد کردیم چیکار بیاد  و می 

  ..میگه لب زیر ناباوری "وای"

ه ام گریه دوباره رفتارش  شوک از منم   ..میگی 

ه و گذره یم کنارم از کنهنیم توجیه هام گریه به   .می 

 بدم حال برای میمونم همینجا همتا های زدن صدا تا

 هرخ   و همیکن بغلم میکنه پیدام که همتا ..کنم یم گریه

سه حالمو دلیل  که ندارم جوای   اصال نمیدم جواب میی 

 .بدم
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 ..غوغاست دلم و رسم توی که روزی سه میگذره روز سه

 .وجدان عذاب و بد های حس از پرم آشفتم، بدهحالم

ون حادثه شوک از اینکه س بعدش و اومده بی   اون اسی 

 مرور رو لحظه اون مدام و میوفته جونش به اتفاق

 برام که  عمیف   بوسه اما زیاده وجدانم عذاب ..میکنه

بان به را قلبم میشه تدایع  های تپش این وسط میندازه ضز

  دوباره امان ی  
 

نه همم به دوباره ..میاد رساغم آشفتیک ز   ..می 

 

 حوصله مریم عمه خونه بریم کرده اضار و اومد مامان

 گذاشت  قهر و ترس    اخم با آخرم ..نکردم قبول نداشتم

 به در زنگ نگذشته  رفتنش از بیشی   دقیقه ۱۰ رفت و

  ..آمد در صدا

ی مامان اینکه خیال به کالفه و حوصله ی   ز  گذاشته جا چی 

 کنمیم باز و در بندازم آیفون مانیتور به نگایه اینکه بدون

 روی رو مرس  میکشم دراز تخت روی  برمیگردم اتاقم به و

 گم گورشونو برهم و درهم افکار تا میدم فشار بالش

  .کنند
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ب با در  و خشم از که فرزادی من و میشه باز ضز

یم جا از میبینم رو میلرزه خودش به پریشایز  و عصبانیت

  ..پرم

  ..کنه لعنتت خدا کثافت ..کثافت+

 

 شونه و میاره هجوم سمتم به که کنم یم نگاهش ترس با

هم رو هام   ..میده تکون رحمانهی   و یگی 

  ..لعنت   توی ..شدی باعثش تو+

  ..میدم حرکت رو شدم خشک زبان

 شده؟ خ   ..خ  _

  ..زد فریاد هاش درد از فریادی با 

  ..رو خ   همه ..فهمید سما+

  ..ریزهیم فرو چشمام از رود مثل اشکام

ز  با فرزاد اونروز اه و بد گفی   کرد تخلیه خودشو من به بی 

ز  به فقط قضیه کاش ماا  همه کاش ..میشد ختم جا همی 

ز  فقط ماجرا   .بود همی 
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داری  میشه ما متوجه بود سما خود دوستان از که فیلمی 

ه فیلم ازمون و کردیم  خلوت گوشه یه که  از بعد میگی 

  ..میده خی   سما  به باالخره روز سه

یزه هم به ..میفهمه سما  فرمون پشت حالش همون با می 

  ..نهمیشی

 هردومون و فرزاد به لعنت ..من به لعنت ..عزیزم سما اخ

 .شدیم شدنت پرپر باعث که
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 فرمونپشت حالش اون با که سما خود سهم نمیدونم

 پرسبچه یک و سما وسط این... خ   هر اما چقدر   میشه

  ..میشن پر پر کاره های بچه از که

 جنون به من که مایه یک بود کما توی ماه یک سما

  ..رسیدم

  هر از و کرد نیم پیدا من از تر کوتاه دیواری فرزاد

  ..کرد یم استفاده من دادن نشان گناهکار برای فرصت  

 اتاق از هقم هق صدای تا کنم یم پنهان بالش  توی رسمو

ون   ..نره بی 

 

 حت   کنمیم فکر ماجرا این به وقت هر میاد بدم خودم از

 فکر ..میشم متنفر هم دارم بهش که عشف   و فرزاد از

 سما مقابل در رو خودم از دفاع فرصت وقت هیچ اینکه

 چقدر لحظه اون توی اینکه بدون ..میکنه دیوونم نداشتم

جر و متنفر من از ز   ..میکنه بدتر حالمو شده میز

م خواب از میبینم خوابو همون دوباره  یم رو مامان و میی 

نه کنار اتاقو پرده اخم با که بینم ز   ..می 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  413 | 3699 

 

  ..نکش رو پرده_

 برو حداقل نرفت   که آتلیه ۱۱ ساعت ببینم پاشو-

  ..دانشگاه

م یم رسم به دستمو   ..گی 

 

که داره رسم مامان توروخدا کن ولم_   ..میی 

 صبحانه پاشو شده جابجا بیداریت و خواب جغد مثل-

  ..ناهاره دنبو  حواسم ببخشید ..ببینم بخور

 نگاهش فقط  میدم گوش مامان گونه  ترس   های تیکه به

 که رسدردی از کالفه کنم بحث باهاش ندارم حال کنم یم

 گذشته ویادآوری دیشب های گریه خیال و فکر عوارض

م حمام طرف به جهنیم   م رسرسی دوش یه می    ..میگی 

  ..مجبورم اما برم نمیخواد دلم ندارم بیشی   کالس یه

  به توجه ی   و میپوشم سلبا
 

ز  مالش و گرسنیک  از دلم رفی 

 به نرسیدن و شدن دیر بهونه به .میکنم خداحافیطز  مامان

 و باشه نداشته کارم به کاری میکنم راضز  مامانو کالس

  ..برم بده اجازه
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 کالس میشینم آخر های ردیف در همیشه برخالف

  و شلوغه
 
 و در به نگاهم ..اومدن ها بچه همه تقریبا

  ..میاد داخل ملگ آیهان که امی   منتظر

ز  به نگاه  میکنه نگاه رو عقب بعد و میندازه جلو های می 

  ..میگذره ازم خاض غرور با میافته من به که چشمش

 فوق عطر بوی اما است فاصله بینمون صندیل ردیف سه

 این ندارم شک میخوره مشام به جذابش و خوشبو العاده

 ...گرفته رو کالس کل عطر
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 سالم بهم دوستاش ..میشینه من از فاصله ردیف یه با

 میدم رو جوابشون حرض و زورگ لبخند با و میدن

ه میخوام  خودم دست  اما نشم مغرور عوضز  اون خی 

 طرفم به که رسش ..زده جذاب طوش تیپ یه نیست

م شاز  رو نگاهم ناشیانه میچرخه نه نیشخندی ..میگی  ز  می 

 :میگه قشنگش مزخرف صدای اون با

  ..مودت خانوم سالم-

 توی اما ندم محلش خوام یم میدم قورت رو دهنم آب

ه مچمو که مواقع جور این  دستپاچه بدجوری میگی 

  ..میشم

  ..سالم_

  !پکری؟-

 

  بود پرسیده خودمویز 
ا
 گایه داشت عجیت   شخصیت اصل

 هم گایه ..عوضز  و مغرور گایه ..شدیم عوضز  شیطونو

  ..عوضز  بازم اما خودمویز 
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 جذابیت به داشت ربط هم بودنش عوضز  این

ش   ..نفسگی 

 پکیج با پرس یه بود عکاش آخر ترم دانشجوی ملگ آیهان

  ..خ   همه از کامل

 خانواده یه از پولدار البته و شخصیت هوش، جذابیت،

  ..رسشناس

 مجذوب رو همه که بود ها شخصیت دسته اون از

 خاطرخواه چقدر اینکه و رو ها استاد حت   کردیم خودش

ز  قابل داشت دانشگاه توی   .نبود گفی 

 

 یک که افتمیم های ای کره فیلم یاد اون دیدن با بار هر

 و طرفدار کره بیشی   نصف که داره محبوب شخصیت

  ..اونن خاطرخواه

  ..ملگ آیهان برای بارز مصداق یه

 از جوری گایه داشت زیادی نقیض و ضد من اب رفتارش

 ی   البته میبینه منو اصال میکردم شک که میشد رد کنارم

 همان که   پیشنهادش پایه میذاشتم همیشه هاشو محیل
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 بودم فرزاد دیوونه که من بود داده بهم دیدنم با اول ترم

 دوست   درخواست بهم که بود باری تنها اون کردم ردش

  ..نشد یگی  پ هم هرگز و داد

 

 دوست میکردم خیال که بود خودمویز  اونقدر هم گایه

  ..االن مثل منه گلستان گرمابه

  ..خوای   ی  _

ی اینکه بدون داد باال ابروشو جذای   حالت با  کنه پیگی 

  اون ..شد حرف مشغول دوستاش با گرفت من از  روشو

 پشت از روش بودم زوم هنوز من اما بود چرخیده

  ..کردمیم براندازش

 مورد در و بود هادانشگاه توی همیشه که شایعای   طبق

 دوستانش از سایل چند که بود این بود بیشی   همه از اون

ه ی هم بار یک حت   من اما قهار باز دخی   یه و  بزرگی  ز  چی 

 ..داره حقیقت بگم بخوام که ندیدم چشم به
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 حت   و کرد درخواست مودبانه خییل هم من با بطهرا در

 زندگیمه تو ییک بودم گفته پرده ی   و رک دلیل دید وقت  

  ..کرد قبول منطف   خییل اونم

ه گفتم ازش که کش کرد یم فکر امی   با دوستیم اول  امی 

  بشه منتفز  هم قضیه این شد باعث امی   و سارا دوست   اما

؟ هست   -   !خوی 

ون ملگ زدن ودید فکر از  کردم سالم امی   به و اومدم بی 

 زد داد نبود ارسافیل صور از کمی   صداش که امی  

 بحث مرتیکه اون با نکنه !کردی؟ گریه !..چشاشو -

  ..کردی
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 و اخم با من و چرخیدن ما طرف به  دوستاش و آیهان

  ..کردم نگاه امی   به ترس  

  ..نگو چرت_

 

ز  چرخیدن هم اونا استاد آمدن با خوشبختانه  که همی 

به نشست کنارم امی    زیر زد عار ی   که زدم پاش ای ضز

  ..خنده

 :گفت لبخند با الیه استاد

  ..خنده به همیشه -

 :گفت پرروی   با هم امی  

 خییل چون نشه شما قسمت کنم یم دعا استاد ممنون -

  ..داره درد

 کردم نگاه  امی   به اخم با استاد حت   خنده زیر زدن همه

 قفل نگاهم چرخوندم رس خندید یم ها بچه با اشتد که

 لبخند یه وحت   میکرد نگاهم داشت که شد ملگ نگاه

  .نبود لبش رو هم کوچیک
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ز  رسمو  این که بود روزای   اون از امروز انداختم پایی 

  ...کنه خورد اعصابمو نگاش با خواستیم هم عوضز 

ی کالس از نه ز  با ..دبو  جور و جمع فکرم نه و فهمیدم چی 

  ..میام خودم به خورد شونم به که دست  

ی  به ..بخندن بگو حال در ها بچه نیست استاد از خی 

  ..میکنه نگاهم منتظر که امی  

  ..دیگه بریم-

  ..امی   ندارم حوصله خونه برم خوام یم_

 ..میده سالم دومون هر به میشه کالس وارد هم سارا

 :میگم امی   روبه میدم رو سارا جواب

 

کت عکاش _   ...فردا برای بنداز رو آرا گسی   رس 

م من کن ولش نه-   ..میکنه کمکم هست هم سارا می 

  ..رفیق خوبیم کار کدوم جواب تو_

  ..میخندن  هردوشون
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ون بریم عکاش بعد بیا هست   :سارا   ..بی 

ون به من قیافه_   ...میخوره بی 

  ..ایامامزاده شبیه  واال نه :سارا

 :گفت امی   میخندم منم باالخره

یم امروز پس - یم بعد و آتلیه می    ..آرا گسی   می 

نه چشمک من به سارا ز  ..آتلیه گردیم بریم دوباره بعد می 

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 :گفتم بشنوه سارا خود فقط که آرویم صدای با

  ..نیستم راضز  که ها نکنید مکان رو آتلیه _

 :گفت و گرفت خندش
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  هم تو کنیمیم خودمونو حق -
ا
  ..نیست   مهم اصل

 
 
ز  با و چرخید بعدا  دادن تکون دست برام امی   دست گرفی 

ز  و  توی ها بچه توک و تک کردم جمع وسایلمو ..رفی 

 از شد یم دوستاش و آیهان شامل که بودند کالس

 کند،یم نگاهم دارند شدم متوجه که گذشتم یم کنارشون

 :گفتم

  ..ظخداحاف _

 

 دقیقا هم اونا و دادن جوابمو نفر دو اون آیهان بجز

ون رسم پشت فتم خروخ   در طرف به اومدن بی   که می 

  که میثم به افتاد نگاهم
 
 به دانشگاه در مقابل دقیقا

 صدای با و کشیدم پوقز  کالفه بود داده تکیه ماشینش

 :گفتم مانند ناله

 ثممی امروز یه نمیشد ..هست   شانست به لعنت_ 

  ...نیاد رساغت
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 که بودم میثم ناخونده حضور درگی   و حوصله هنوزی  

 7،8 حدود که ها بچه از دیگه چندتا و ملگ شدم متوجه

ز  کنارم از بودند تا   ..گذشی 

 

 اکیپ به کردم رو داد تکون دست برام و شد متوجه میثم

 دوستاش و ملگ

  ..ملگ آقای_

  ..کرد نگاهم تعجب با

  ..بله--

  ..بگم چطوری ..شراست_

 :میگم زورگ لبخند با بخوام ازش نمیشه روم میگزم، لب

 ببخشید ..هیچ   _

 ازش رو مستاصلم نگاه ..منتظره یعتز  نگرفت نگاهشو 

م   ..میده سالم میشه نزدیک میثم که میگی 

  ..سالم _
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  ..بود سایلنت کنم فکر گوشیت به زدم زنگ-

ون کیفم از را گوشیم  میارم بی 

  ..کنم یم سایلنت السرسک _

ز -  دوری یه بریم اینجا هم بزار آوردی اگه آوردی؟ ماشی 

  ..بزنیم

نم زوری لبخند ز  ..می 

  حوصله ..نیاوردم_
 
  ..نداشتم رانندگ

 ..بریم ..هست  --

 از فقط که شیطنت   با که کنمیم نگاه ملگ به تعجب با 

 ..میکرد نگاهم خوند شد یم چشماش
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 :گفت میثم

  !بری؟ میخوای جای -

  ..برم میخواستم ها بچه با_

  ..بپیچونیشون نمیشه-

 خودش جوری یه ..نگفت آروم هم تظاهر محض

 کردم نگاه ملگ به معذب ...کنه دک اونارو  میخواست

 :گفت و داد میثم به نگاهشو

اریم داریم قبیل وقت ما -- ز   ..بره شما با نمی 

 :گفت و کرد اخم آیهان حرف به میثم

 

  ..تون ناخونده مهمون میشم من پس-

 چشمشو اومدیم ..فرستادم لعنت گهم شانس به دلم تو

 دور حوصله من  ..ترکوندیم ابروشو زدیم کنیم درست

  ...حاال اما نداشتم دور
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 ..بیاد ما با دوستانش همراه مجبور االن بگو ملکیو وای

 :میگم ملگ به رو حوصلهی   نیاد کش ماجرا این اینکه برای

  ..دیگه روز یه واسه بزاریم_

 اون واسه اینطوری نداریم مشکیل ناخونده مهمون با ما--

  ...نمیشه تعبی   سو  هم دوستمون

 

نه حرض لبخند میثم ز  نارضایت   کنه نیم سیع اصال و می 

 خونرسدی با ملگ آیهان که صوری   در کنه پنهان شو

ز  حرف   .دمی 

 دوستاش به آیهان ..وایسادم وسطشون قبل از تر معذب

 اکیپشون نفر  3و2 شکر را خدا و بیفتید راه میکنه اشاره

ز  همراهیون  گروه نمیشیم حداقل اینجوری ..نمیکیز

  ..تظاهرات

 ..میخوره زنگ میثم گوش   میشیم خارج دانشگاه از

نه ریجکت ز  کوتاه قصد هست هرگ مخاطبش اما می 

ه تماس دوباره که ..رهندا اومدن ز  با میگی   اجازه با گفی 

ه فاصله ازمون  ..میگی 
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 !آقاتونه؟--

 در و رودروایش ی   که میچرخم ملگ آیهان طرف به

سه رو سوال این جدیت کمال  کنم یم شک لحظه یه ..میی 

 بگم بتوپم خوام یم کنارشه من جز گ اما منه با واقعا

 گربه که میاد یادم زود اما "نداره ربیط تو به " که بهش

ز  چون نباشم کوره  هرچند کرد کمکم منت ی   االن همی 

 اون اما بذاره فراتر حدش از پاشو نمیشه باعث کارش

 اینکه بدم رو جوابش تند خییل نمیتونم من و ملگ آیهان

  فقط ..نخوام نکه نمیتونم میگم
 
 به چون نمیتونم واقعا

 میشم دستپاچه مقابلش عجیت   صورت

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_مامتــ#
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  و معمویل دوست یه ..دوستمه_
 

 !..خانوادگ

ون بری باهاش نمیخواست   که دوست  --   !!..بی 

  ..کشمیم پوقز 

  ..شده بدتر که نداشتم حوصله ..آره_

  ..میکنه عذرخوایه من به رو برمیگرده میثم

  ..گذاشتم تنهات ببخش-

 طرف به رو ما نگاه ملگ نآیها لب گوشه نیشخندی

  ..چرخونه یم خودش

 

ز  کنه جمعش نمیکنه سیع اصال  هم در را میثم  اخم همی 

 وجود با حت   که بود باال نفسش به اعتماد چقدر ..کنه یم

ین میثم اخم  نشون خودش از العمیلعکس کوچکی 

  ..نمیداد

 :گفت من به رو و گرفت آیهان از نگاه میثم

  ..شو سوار بریم -
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م-- ز  رس که کافه می  ز  به نیاز نزدیِک  ..خیابونه همی   ماشی 

  ..نیست

 راه دنبالش منم ناخودآگاه افتاد راه خودش و گفت

م تنها اگر میثم میکردم حس جورای   یه ..افتادم  بیاره گی 

  ..میاره در رسم شو رفتار تالقز 

 

 در ..نداشتم بحث حوصله انگار فقط نبود ترس احساس

 وارد اول من تا ایستاد کنار اما شد باز آیهان توسط کافه

 دوتا با آیهان دوستان میثم هم اخر خودش بعد بشم

 ما از جلوتر بودن خودشون های همکالش از که دخی  

ز  دوتا بودند رسیده  کرده نزدیک هم به رو نفره چهار می 

ز  به بودند  عقب برای صندیل بازم آیهان رسیدیم که می 

 رأس جورای   یه که اریکن صندیل روی خودش و کشید

ز    ..نشست شد، می 

 

 من مخصوص فقط ادب این و بود مودبانه خییل رفتارش

  ..نبود
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ز  پشت  به نگاهش اما کنم تشکر خواستم و نشستم می 

 :پرسید و بود دوستش

  !دادید؟ سفارش --

 :گفت گلستانش گرمابه دوست همون یا رضای   عیل

  ..بودیم شما منتظر نه-

ز  برای منو مقابل صندیل باالخره هم میثم  انتخاب نشسی 

 همه این شدن گپ مشغول همه دادیم که سفارش کرد

 با جورای   یه خودش چون بودند آیهان دوستان همون

 بود، ما وسط اونا از فاصله

 ..بود ساکت

 

ــــی️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ایمی   اینکه برای و میثم به رو  :پرسیدم نباشه احی 

 ؟..فرشته از خی   چه_

ش من از تو عموی دخی   -  ..میی 

 و نیاوردم خودم روی به اما بود خشک کیم لحنش

  ..زدم لبخندی

 میبینم اونو وقت هر ..همید با همیشه کردم، عادت_

سم حالتو   ..اونو حاال میبینم هم رو تو ..میی 

سم حالتو بینمش یم وقت هر منم-   ..میی 
 
 هم همه ظاهرا

ش برای را اشتبایه یها آدم   ..کنیم یم انتخاب احوالی 

 

 رفته باال ابروهای و دقت با که افتاد ملگ آیهان به نگاهم

ه  که آورد نیم خودش روی به اصال و بود میثم خی 

  ..نکنه نگاه تابلو انقدر حداقل

  ..کنیمیم فکر خ   موردش در که نبود مهم براش هم شاید

  ..نبودی آتلیه رفتم صبح-
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م ملگ از نگاهمو   میدم میثم به و میگی 

  ..خوابیدم دیر دیشب_

 :گفت مهربویز  با

- 
 
  !دیدی؟ یم ترگ فیلم حتما

 

یم احساس خودم روی رو عوضز  اون نگاه سنگیتز  حاال

  ..کردم

  ..سفارشهامون با شد همزمان که گرفت خندم

  ..نداشتم ای ترکیه فیلم حوصله ..نه_

  !اومده؟ پیش مشکیل-

  ..کنم یم درشت شمچ

  ..نمیش   کسل حوصله ی   وقت هیچ تو ..نه که معلومه_

  ..کرد قانعش جوابم

 مشغول کدام هر و گذشت سکوت توی لحظه چند

 :گفت میثم که بودیم
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  ..کنم دعوتت میخواستم تولدمه پنجشنبه -

 خییل که بیاد کش لبام منم شد باعث  آیهان آروم خنده

 :پرسید جدیت کیم اب میثم ..کردم جمع رسیــــع

  مشکلیه؟ - 

 :گفت خودرس آیهان

  ..نیستیم دعوت ما فهمیدم !!..مشکیل چه --

 :گفت قبل از تر آروم میثم

  ..بیاد هم شما میشم خوشحال -

؟--
 
  !جدا

 ..بهتون بده هست   میدم دقیقو آدرس ..معلومه-
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  ..ممنون--

 به بود واضح اما بود کرده جور و جمع خودش ینکها با

  ..دعوتش نوع نه  خندید میثم تولد

 کشیده مشهور های عکاس سبک و عکاش بحث کم کم

 ..بود میثم بود ساکت که کش تنها شده

 این در شور با بودم عکاش مورد در بحث عاشق که من 

 ..میکردم بحث دوستاش و آیهان با مورد

ز  قول با نیاورد دوام ساعت نیم از بیشی   میثم   رفی 

   ..کرد خداحافیطز  ازمون هممون

 

 و کنم رها عالقمو مورد و جنجایل بحث نداشتم دوست

  از منو موضوع این که صوری   در اونم برم

 ..دردام به برسه چه کرد یم غافل دنیا
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ی دوتا کمکم  ز  عزم بودن همراهامون از که دخی   رفی 

 بود انداخته گل بحثمون ماکه  کردند

 گوشیم زنگ صدای با دادیم بستتز  سفارش دوباره 

 ..کنم یم وصل رو مونا تماس و کنم یم قطع حرفمو

 :میگه علیک سالم ی   

ستویز  کدوم -  !است؟ بسته آتلیه که قی 

 ..میخندم

 

 ..دانشگاه کنار کافه اومدیم هام همکالش با _

 ..بیام منم هست مرس پرس اگه ..باباجون -

 ..میشه بزرگی   لبخندم کنم یم نگاه دوستاش و یهانآ به 

 ..بیا آره_

 ..بفرست لوکیشن-

 و میشن بلند آیهان دوستان میفرستم لوکیشن تا 

 ..کنندیم خداحافیطز 

 میگم آیهان به رو 
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 ..نشستیم خییل بریم هم ما پس _

 ..آوردن و جدید های سفارش ..نه --

 :گفتم همانطور و چرخوندم رسمو 

 

_  
ا
 بعد و بخوریم هامونو بستتز  پس  ..بود رفته یادم کل

 ..بریم

 .کرد تایید لبخندی با 

 ..آمد مونا و شد باز کافه در بود نگذشته هم دقیقه ۱۰

 :گفتم آیهان به رو و کردن بلند دست براش

 ..عمومه دخی   _

 :گفت و انداخت من به نگایه 

ز  یه  جذابیتتون پس--  ..مورثیه چی 

 :گفتم جدی لحن با 

ه ازت _  ..بزرگی 
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 :گفت رفته باال ابروهای با و کرد نگام شوکه

 ..نداشتم منظوری هیچ --

 ..کشیدم خجالت بود شوکه هنوزم که صورتش حالت از 

 فکری چه خودش با االن آخه چه تو به بگه بهم نبود ییک

 ..کنه یم

 کردم برداشت   چه من ویل کنه تعریف اومده بیچاره این 

 ...وای هست   تو به وای

 نیم تحویل رو کش هم همنجوری جذابیت خدای این

ه  کنه جمعش گ دیگه کارمن این با حاال گی 
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  ..داد بلندباالی   سالم و اومد جلو رنگش پر لبخند با مونا
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  !کوشن؟ هات همکالش پس-

ز _   ..دیگه رفی 

ز  لیاقت- ز  منو نداشی    ...ببییز

 مونا ..کرد اش متوجه رو مونا ملگ جذاب و آرام ی خنده

  ..برد جلو را دستش تعجب از رفته باال ابروهای با

  ..مودت مونا-

 

د رو دستش آیهان   .فرس 

  ..ملگ آیهان--

  ..کشید عقب صندیل هیجان با مونا

 نیست   شنیدم رو اسمش که نام به و موفق ملگ آیهان-

  ..دیگه

  ..باشم شاید یدید چه خدارو--

 اینکه به ..کنم مالقاتت اینجوری ندارم عادت ...نگو-

  ..دارم عادت شه با ها روزنامه تیی   رس اسمت

منده دارید--   ..دیگه کنید یم رس 
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  ..وای ..فروتتز  پرس چه-

 

 داشت دیگه مونا اما شدم گیج حرفاشون از بااینکه

 درمیاورد شورشو

 لوچه و لب از افتاده راه آب تا میکوبم مونا پای به پام با

  ..میکنه بازی کویل بلندی آخ با که کنه جمع را اش

  ..شکوندی پامو وحش   چته_

  ..پریده رنگم ندارم شک ..میگزم داخل از لپمو خجالت از

 این من مگه ...بیاد کردمنیم قبول میشدم الل کاش

 ..نمیشناختم رو دیوونه

  ..کرد یم نگاهم لبخند با آیهان

 :گفت و نبود بردار دست دیوونه امون

  .بزنم مخشو نمیخوام نباش نگران -

ت و خجالت با  :میگم حی 

 

  ..مونا_
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  ..میافته من به که مونا نگاه

 خودتو داشت   عرضه اگه ..رو قیافش بابا کردم شوخز -

  ..نمیکردی بیشعور فرزاد اون درگی  

ش دیگه بسته_   ..نکن خرابی 

ت اعیل به که ببخشید- ایم ی   حرصز  خدا خنگ  ..شد احی 

 و عشق کیش تو داف و در با آقا کتز  یم اخم اینجا تو

 واسه اون از ...داره وجود هست   نمیاد یادشم میکنه حال

ی شما ز   ..نمیاد در چی 

 

  مونا_
 
  ...کن بس لطفا

  ..ترکم یم حرص از دارم-

ز  فرزاد--  ..مهرایی 

 تکون رس مونا و چرخیدیم آیهان طرف به مونا هم من هم

 ؟ میشناسیش :پرسید و داد

  ..داد تکون رس بود پیشونیش روی که فکری اخم با
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 اینکه از کشیدم خجالت بزنه حرقز  مونا اینکه از قبل حت  

 پر آدمیه جور چه بدونه و بشناسه رو فرزاد ملگ آیهان

ز  به نگاهمو ...بد حسای از شدم ه می   ..کردم خی 

 

ـــ️❤ دارمـــ_آنــچه_تــمام#
 
  ـیِ

 

 136پارت#

 

 

 امااز نبودم زده خجالت داشتم فرزاد به که ازعشف   من

 ...میکردچرا که کارهای  

اره استوری بکنه غلیط هر هست   لج به بیشعور اون- ز  ..می 

ه من واسه اینجا این   ..دفاع فاز تو می 

  ..دیگه همینه عشق حکایت--

 نگاه بود زده حرفو این که آیهان به و گرفتم باال رسمو

  ..کردم

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  442 | 3699 

 

 خاطر به اینکه بابت من به بزنه پوزخند داشتم انتظار

 نکرد را کار این تنها نه اما ..بندازه تیکه ..کردم ردش فرزاد

 هم مونا بست و چفت ی   دهن شد باعث بلکه هیچ که

  ..بشه بسته

 

  !میشناسیش؟ کجا از-

  ..قدییم دوست   یه--

 :پرسیدم کنجکاوی با

؟ _
 
  !جدا

 دوستیمون کنار ..میشناسمش که هست سایل ۵ بله--

  ..داریم هم رقابت

  !کاری؟_

  ..تفریچ میگم بهش من--

 :میگه که موناست بار این

  !تفریــــح؟ -

 ..کارتینگ..بله--
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 !..من نداشتم خی  _

 

نه پوزخند مونا  ز  اگه میشم ناراحت ازش واقعا که می 

  ..درک به بود فرشته

 بزنه حرف اینطوری دنبای من با میدونه موناست اون ویل

 که میکنه متوجه مونارو من سکوت ..برخودکنه یا

  .میکنه عوض رو وبحث دلخورشدم

کت، ..کنید یم وقت چطوری-   ...کافه کارتینگو رس 

 :گفت و کرد داری صدا خنده آیهان

  ..انداخت   روجا دانشگاه--

  ..دانشجوی  -

  ..آخرم ترم البته ..بله-

وشییم و عکاش-   ..نمیاد در جور هم با پی 

 

کت ..است عالقه عکاش--  هم کارتینگ و کافه شغل، رس 

 ...تفریــــح
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ز  با   منظورش بود گفته شیطنت با که آخرش جمله گفی 

  ..انداخت   تیکه فهمیدم یعتز  که رسوند مونا به را

 اهمیت براش اصال داد نشون و خندید عار ی   هم مونا 

  ..نداره

 کشیدم خجالت مونا جای به من

  منو حضورش با نامو 
ا
 از تونست تا بود کرده ساکت عمل

  ..گرفت اطالعات ملگ آیهان

 

  ..داره هم بازرگایز  مدیریت لیسانس ..سالشه ۲۷ اینکه

 خواهر یک خودش جز است خانواده ارشد فرزند

  ..داره کوچکی  

 عالیقش  از شغل این و بوده دبی   قبل سال چند مادرش

 و نمیکنه تدریس دیگه که هست سایل چند االن اما بود

کت تو کنارپدرش ای وخییل میکنه کار رس  ز    دیگه چی 

 به آیهان که کردم تعجب اما بود عادی برام مونا رفتار 

 ناراضز  رو خودش اینکه بدون داد جواب سواالش  همه

  .بده نشون
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ی دیگه که مونا ز سه آیهان از نبود چی   و کرد من به رو بی 

 :گفت

م ساکت   -   ..دخی 

 :گفتم زدم ظاهری بخندهل

یز  حرف همه جای تو بگم خ   _ ز  ..می 
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 ..نکن حسودی-

یتز  برای آیهان روبه    :گفت خودشی 

 ..میکنه حسودی ببینه موفق آدم یه وقت هر هست   -
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ز  نگاه   که نداد را اجازه این من به آیهان خنده پر و سنگی 

 خفه و کنه لطف تا کنم اخم مونا به حسای   و درست

 ..شه

 انقدر سن این توی خودش وقت   کنه حسادت باید چرا --

 ..موفِق 

  گفتم دلم تو خودم رو گفت بلند مونا که "اوهویع"
 
 واقعا

 سوال شبیه اما نه دقیقا مونا ..بودم موفق من نظرش از

 پرسید و من ذهن توی

 

 ..موفِق  هست   کجای   -

  ۲۰ ویت دخی   یه اینکه --
 
 تحصیلش کنار اش سالگ

 با ها خییل مثل میتونه که صوری   در داره هم رو شغلش

 ..موفِق  خییل نظرم به بگذرونه خوش پدرش پول

ه   ی   آدم ..گرفت منو غرور حس یه کردم نگاهش خی 

 خارج خودم از کوچیک تعریف یه با که نبودم ای جنبه

 ..نبود کش هر ملگ آیهان اما بشم
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 خییل ظاهریش های جذابیت از جدا که دبو  کش اون

 ..بود زیرک و باهوش و موفق

ز  اون اینکه و   کرد تعریف خوب انقدر منو و آدمیه همچی 

ی ز  ..دادیم غرور حس من به بودم چی 

 

م نگاه مونا صدای با م رو خی   .میگی 

 بیست تو خودم بود رفته یادم من ..دارم قبول حرفتو -

 ..مبود چندش   موجوده چه سالگیم

 سفارش که ای قهوه که هم مونا خندیدیم مون سه هر

 خاطر به هم آیهان از و شدیم بلند کرد تمام را بودیم داده

یم مونا کردم تشکر گرفتم رو وقتش و کرد کمکم که این

س خواست  رو دهنش من غلیظ ای غره چشم با که بی 

 ..بست

 

 تا بدید رو شمارتون_ :گفتم عمیق نفس یه با آخرم در 

 ..بفرستم براتون فرستاد رو آدرس میثم اینکه از بعد

 :گفت و شد تموم طاقتش بالخره مونا 
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 !بفرسته؟ رو کجا آدرس قرار میثم-

 ..رو تولد محل آدرس تولدشه، چهارشنبه _

 :گفت خنده و تعجب با 

ه تولد خودش برای میخواد خودش -  ..بگی 

 ..انداخت خنده به رو مونا آیهان لب روی لبخند 

 ..کیوته و احساش چه پرسم آخه -

ایط که تو ..نکن مسخره مونا مرض_  ..میدویز  رو میثم رس 

 ..نده بودن عوضز  حس من به ..بابا خوب خییل -

 

ایط؟ --  !داره؟ مشکیل !رس 

 بود سالش پنج وقت   مادرش و پدر ..اونطوری نه_

  ۱۵ میکنه، مهاجرت مادرش ..جدامیشن
 
 پدرش هم سالگ

 تقر  ..میکنه فوت
 
  ..تنهاست اینجا یبا

ه بار یک سایل البته-  ..جونش مامایز  پیش می 

 العمل عکس دیدم وقت   انداخت باال رو ابروهاش آیهان 

 :گفتم نداد نشون
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 !بدم؟ شماره من میخواید _

 بهت امشب دارم شمارتو من ..ببخش شد پرت حواسم --

  .میدم پیام

 ..زدم کنار سخت   به رو تعجبم
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ز  همه بابت مرش بازم _  ..چی 

 برسونمتون؟...کنم یم خواهش--

ز  مرش نه _  ..هست ماشی 

 ..تون صحبت   هم از شدم خوشحال--

 :گفت و کرد مونا به رو بعد
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 ..شما با آشنای   از هم --

ز -  ..موفق آقای همچی 

 ..رفت و کرد خداحافیطز  لبخندی با

 ..هست   رست تو خاک یعتز  -

 !؟..وقت اون چرا _

 عیار کم طالی تیکه یه واسه ..جلوته الماس این خرخدا -

 ..کتز  یم کوه داری

 ..بیشعور ناراحتم ازت حسای   که مونا کن بس _

 ..خودی   بیشعورم کردی، غلط -

 ..فروش آدم ندیده پرس ..جلوش کردی تخریب منو _

 

 :گفت و گرفت خندش 

 جرم هر مینداخت   گشپدس چشای اون به نگاه تو جون -

اف رو ای نکرده  ..اجابت را اش خواسته و کردی یم اعی 

 ..خری خییل _
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 ...هاداشت شمارتم ...خرتری که تو -

 ..شدیم سوار و زد رو دزدگی  

 ..من خونه بریم -

م نه_  ..باهام بیا تو خودمون، خونه می 

م دیگه نه-  رسی فیلم خودم خونه می   کیف میبینم خاکی 

 ..کنم یم

 ..رست تو خاک _

 :گفت و خندید 

 ..آورده فشار خییل سینگیل تو جون ..که ندیدم هنوز -

 

 نیست   سینگل وقت   انگار کتز  یم رفتار جوری یه کثافت_

 ..مشغویل

 ..نیستم میدویز  کجا از -

 ..دارم ازت که شناخت   پای بزار _

 .فرستاد برام بوش هوا تو

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  452 | 3699 

 

 از سال چهار اینکه با نبود میداد نشون که اویز  اصال مونا

 که موضوع این با هنوز اما بود گذشته ناموفقش نامزدی

 ..بود نیامده کنار بود شده استفاده سوء ازش

 قبول اما تو بیاد کردم تعارف ..کرد امپیاده خونه جلوی

 ..نکرد

 متوجه شدم یم آماده خواب برای وقت   شب آخرای 

 رو پروفایلش اینکه از قبل شدم ناشناس شماره با تکست  

 ..باشه ملگ آیهان زدم حدس کنم چک

 

 :گفت جواب در فرستادم سالم منم سالمش جواب در 

 ..باشید خواب داشتم انتظار --

 ..ببینم فیلم خوام یم تازه نه _

 برای تا بودم حرقز  دنبال فقط نداشتم دیدنفیلم قصد 

 ..باشم داشته زدن

 ترگ؟ فیلم --

 ...ای رهک هم گایه ..اوقات اکی   _
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 نگاه ای کره های فیلم بود تر خلوت رسم که قبال منم --

 ..کردم یم

؟_
 
 !جدا

 "لعنت   متفاوت" گفتم خودم با 

  ۲۰ تا بله --
 
 ..بود تفریحاتم از ییک سالگ

 !نیست؟ االن _

 ..ندارم وقتشو --

ی جای   رو وقتت حداقل _  ..کردی ضف بهی 
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 هدر وقت و ها خیایل ی   اون برای دلم گایه اما آره، --

 ..میشه تنگ ها دادن

 بهش بلند واقع در اما فرستادم براش خجالت استیکر یه

 هدر وقتمو دارم منم گفت جورای   یه که دادم فحش

 ..میدم

 :گفت نهایت در و فرستاد خنده استیکر اونم 

 ..نمیشم دیدنت فیلم مزاحم --

ه من   خ   جواب در نمیدونستم اما بودم گوش   به خی 

 ..بنویسم

 "خداحافظ باشه "

 "نیست مهم بابا نه"

 

 یم هولم اونم با کردن چت حت   ..بنویسم خ   خوب 

 منو دیدن فیلم که وقت   بود ای دیگه کش هر اگر ..کرد

 اما ..گرفتم یم حالشو آورد یم حساب به دادن هدر وقت

 اسکوال مثل فقط بدم رو ملگ آیهان جواب که نشد

 کشید خجالت
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 خداحافیطز  نداشتم جوای   من و گذشت دقیقه ۵ وقت   

 زمایز  تا گذاشتم کنار را گوش   و نوشتم مکالمه اتمام برای

 دخی   یه مثل چرا که کردم رسزنش خودمو برد خوابم  که

 خودمو ..کنم یم رفتار خجالت   چلفت   پا و دست بچه

 دفعه هر داره مشکل هم ملگ آیهان که میدادم دلداری

نه رس ازش  متفاوی   رفتار ز  ..می 

++++ 

 

 !چطوره؟- 

 ..بستم رو فایل کنم نگاه امی   به اینکه بدون 

دی رو سارا اگه _ م نمیی   ..شد یم بهی 

 :گفت و خندید کنم یم شوخز  فهمید 

م دوست که بچه کن تشکر -  ..کشید تورو جور دخی 

 ...پروعه اون چون ..نه اون از ویل کنم یم تشکر تو از _

 ..نیست مشکیل پس دیگه خودِت  مثل -

 :گفت و زدم لبخندی 
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 !قهوه؟ -

 

 ..چاکلت هات نه _

 به سینه خروج از قبل و کرد قبول اما رفت غره چشم 

 ..شد مونا سینه

 عذرخوایه و کشید عقب خودشو ایآشفته حال با مونا

 ..کرد

 :گفت آمرانه لحن با امی   

 ..کنمیم خواهش -

 گفت بعدم  و بشه وارد مونا تا ایستاد عقب 

 ..میارم قهوه براتون 

 

 .شدم بلند جا از و دادم تکون رس امی   برای

؟ مونا_  !خوی 

 فهمیدم هم نگفته که بود آشفته آنقدر رفتارش نگاهش،

 ..گرفتم دستشو نیست خوب
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 ؟..شده خ  _

 ..زد زخمشو -

 !زخیم؟ چه !؟..گ_

 و متعجب و خوردرس  صورتش روی اشک هایقطره

ت  که موناست نمیشد باورم ..کردمیم نگاه مونا به زده حی 

یزه اشک داره ز  روی مقابلش ترسیده ..می   ..زدم زانو زمی 

 !شده؟ خ   بگو دهنم تو اومد قلبم _
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 ..آرماِن  کار ..کردن اخراجم ..هست   -
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ز  روی   که مونای   برای بود وحشتناک ینا ..شدم ولو زمی 

، یغصه خاطرکارش به  به رو اش خانواده از دوری تنهای 

 ..خرید جون

 !دلیل؟ ی   ..آخه چطوری _

 و چرت این از هواییو به رس ..آوردن الگ های بهانه -

ین از ییک ..پرتا  به رس شدم االن اما بودم، ها طراح بهی 

 ..مسئولیت ی   و هوا

 بیخیال و شدندیم راضز  خوایه رتمعذ با شاید خوب_

 ..بشن اخراج

 

 ...زد پس هاشواشک

کت از دیدم صبح ..خواسته آرمان ...نه- ون رفت رس    ..بی 

 که شده آدم چه گفتم باخودم نداد  بهم محل اصال

 ..شد من بیخیال

ل خودشو میکرد سیع خ   هر   آروم و نمیشد کنه کنی 

 ..کرد یم گریه

 ..نخورد و ریختم براش آب لیوان 
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کت میتویز  تو ..نداره غصه که این باش آروم_  خودتو رس 

 ..بزیز 

  جک داری-
 

کت !!...نه دیگه مییک  کدوم با !..خودم رس 

 !..حایم کدوم با !..پول

 فالن پرس اینجا بیا پاشو میگم بفهمن که بابام مامان

ز  در که هم جون آقا ..کردیم انتخاب برات تاجرو  اولی 

 کال ..سمییع پرس با عقد فرهس رس میشونه منو فرصت

 داره مونا که نه ..من   کردن شوهر تو خانواده صالح

ه سنش  شوهر دیگه داره ناموفقم نامزدی سابقه ..باال می 

ش  بررس خاک مونای بفهمن کن فکر حاال ..نمیاد گی 

 ..خورداس دست و داده آب گل دست

 

ایم ی   خودت به چرا مونا شو خفه_  دست ..کتز  یم احی 

 ..کوفتیه چه دیگه دهخور 

م کردی فکر خ   -  و شعورت به کش نه ..ایراِن  اینجا دخی 

 و ایرانه اینجا ..هاموفقیت نه میکنه نگاه تحصیالتت

 ..شه پول و زیبای   و بکارت به انسان ارزش
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 ..باش آروم مونا_

 ..رفت تالشم همه شدم بدبخت !چطوری؟ -

 ..نیست که الگ نداری قرارداد مگه -

 ..انداخت البا رس

ز  اونم که نیست بیشی   ماه یه-  کمال و تمام تو حقوق گفی 

 .میدیم

 

 ..میکشم پوقز 

 که بود مونا اما کردیم سکوت دقیقه چند دومون هر 

 ..شکست را سکوت

 ..داره راه یه فقط -

 رایه؟ چه_

 ..پیشنهادش قبول و آرمان -

 :پرسیدم گیج و گرفتم صندیل از  رو ام تکیه

  !بود؟ خ   پیشنهادش _
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 نگاهم مونا که نبوده خوب هم بود هرخ   گفتم دلم تو

 ..نداد رو جوابم و نکرد

 ..مونا بودم تو با_

 ..رابطه تو برم باهاش-

 نبود یادم چرا من میگفت راست

 ..شدی دیوونه_ 
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ی همه کارم- ز  ی   مونای اون از سال ۴ این تو من که چی 

 ..میده نفس به اعتماد ..میده ارزش بهم ساختم خاصیت

ه ز  ...میده انگی 

 ..کارت نه میدی خودت به خودت رو اینا همه _
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ن ازت رو ات آتلیه اگه-  ...میدی شعار االن مثل بازم بگی 

 قرار اما میشم عصبایز  میشم، ناراحت ..نیست شعار _

ی هر به نیست ز   ادم آرمان ..بدم تن چی 

 ...خطرناکیه

 

ز  همه بزارم نمیتونم - ز  به چی   یه ..بشه تموم راحت   همی 

 ..میش بیخیالم کنم اذیتش باشیم هم با که مدی  

ز  همه کتز  یم فکر واقعا _ ز  به چی   خییل  ..راحتیه همی 

 موضوع این از اصالنم و بکشه  فرازو میخواست راحت

 اینکه حت   نه اش خانواده آبروی نه براش ...نبود ناراحت

 .نبود مهم ای ذره میشه حایل چه داییش

 

ز  ..بزنن صداش رئیس اینکه برای فقط اونم  آدم همچی 

 نیست، مهم ات آینده احساسات  و تو براش ای عقده

 ...زندگیت تو نمیفرستاد عوضز  بابک اون بود اگه

ز  به آروم مونا ه زمی   وقت   دادیم گوش حرفام به و بود خی 

 :گفتم داشت تاثی   روش حرفام کردم احساس
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 ..اشتباهِ  این _

 ..کنم چیکار پس -

ی کش به فعال _ ز  ..کنیم اساش فکر یه تا نمیگیم چی 

 مگه چقدر من ..میکنه دیوونم بفهمه مامانم هست   -

 ..بیارم دووم جلوشون میتونم

 

 !..خب نمیگم کش به _

ون را نفسش ناراحت   با  از خورد زنگ گوشیش ..داد بی 

ون کیفش  ..آورد بی 

 ..مامانمه -

 ..اسزاده حالل چه_

 کشید پوقز 

ز  رساغ برم  ..دروغینم نمایش پرده اولی 

 ..کرد وصل را تماس 

 ..خوی   مامان سالم -
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 :گفت ناراحت   با بست چشم 

 رس اومده پیش مشکیل یه ..دروغه که معلومه ..گفته گ-

 ..هامطرح
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-... 

 ..مامان کتز یم شلوغش چرا ...هن که معلومه -

-... 

  زدی زنگ ..خ   که باشه حقیقت اصال...تو آره-
 

 ..خ   بیک

-... 

 ..مامان نه ..نخی   -
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 :گفت و کشید جییعز  

 ...کرده غلط گفته گ هر-

-.. 

 ..نکرده الزم ..نمیخوام -

-.. 

  هرخ   اره-
 

  راست مییک
 

 ..نمیخوام بابا کن ولم ..مییک

 ..نمیخوام

 

 ریش براش دلم گریه زیر زد دوباره کردم طعق رو گوش   

  ..شد

سم نبود الزم اصال  فکر عوضز  ..بود معلوم ..شده خ   بی 

 ..کرده را جا همه

 یا راسته که داشت شک االن تازه ...نداره فایده ...دیدی -

 ..نه

 ..فهمیده کجا از _

کت هابچه از ییک با -   ...دوسته رس 
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 ..نمیشه اینطوری

 ..گرفت ایشماره و کرد صاف ور  گلوش رسفه با

؟ زنگ گ به داری_ یز ز  !می 

 

 هم مونا ...شد قطع تا خورد بوق انقدر اسپیکر رو زد

د زنگ هم رس پشت عصت   ز  اتفاق همان هم دوباره و می 

 ..میشد قطع تماس بده جواب کش اینکه بدون

 عصبانیت و حرص از دستاش ایستادم مونا رسباالی

 ...نبود بیا کوتاه اما میلرزید

 ...گرفت شماره دوباره

 باید زدم حدس و نبود سیو گوشیش توی که ایشماره 

 ...باشه آرمان شماره

 ..شد وصل تماس که افتدیم گریه به داشت مونا 

 

 !..بله -

 ..مونام-
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 !؟..کیه مونا-

 ..کردی بیکارش کار از امروز که همون-

 :گفت و خندید نکرد انکار 

یش با ...آهان -  اما نداشتم تو حوصله ...داری ت  نسب سی 

 ..نیست   کن ول

 دلشوره نگران من و بود کرده ترعصت   رو عصت   مونای 

 ...گرفتم بدی

 را کینه و نفرت و خشم میشد مرد این یکلمه به کلمه از 

 تموم که بود فهمیده هم مونا حت   اینو و کرد حس

 صداش لرزش باعث وجودش توی ترس میکرد تالششو

 ....نشه
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 ...برگردون کارمو هم تو میکنم قبول-

 !؟..کتز  یم قبول چیو -

  ...گرفتم و بود زانوش روی که دست   و نشستم مونا کنار 

 بود کرده یخ دستاش

 ...شم رابطه وارد باهات گفت   -

 به برسه  چه کرد خایل منم دل ته پوزخندش صدای 

  جمله اما مونارو

 ..بود تر دردناک هم پوزخندش از حت   اش

  گرفت   جدی -
 
 تو من که بود روز اون برای اون...واقعا

 ..االن نه نبودم خودم حال

 ..بوده نفر صد با که باشم کش با توانمیم من ضمن در

 :گفت لرزید، یم که صدای   با و عصت   مونا 
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 باشم اتباه بود قرار اگه حت   ...میخوام من کردی فکر- 

 ...میدادی آزمایش  جور هزار باید

 :گفت و خندید 

 ..ای وپایه اوپن دخی   چه آفرین ...رفت   پیش هم اونجا تا-

 .دادم یم فشار دستم توی رو مونا دست

 :گفت که بود سکوت مونا العملعکس

 ...کن خوشگل میفرستم برات آپارتمانمو آدرس-

 منم ..زد گریه زیر بلند صدای با مونا شد قطع که تماس 

 ...بودم کرده بغض ناراحت   با

 

  روی از فقط مونا گریه 
 

 فهمیدمیم و نبود درموندگ

 .بود تر دردناک خییل این و شده دار جریحه غرورش

 هیچ اما شنیدیم رو اومد گوشیش به که تکست   صدای

 ...نیاوردیم خودمون روی به کدوم

 ..رفتیم خونش به شد روبراه که مونا
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 شده بحثش رسکارش مونا گفتم زدم، زنگ زنگ نماما به 

 ..میمونم پیشش نیست خوب حالش و

 ...کرد قبول خوشبختانه

 

  خواستم ازش حت  
ا
ی فعل ز  از چون و نگه کش به چی 

 ...کرد راحت خیالمو داشت خی   فروغ حساسیت

ی غذای یه  غذای با فقط که مونا ..کردم درست حاضز

 بود داده تکست آدرس وهعال  عوضز  آرمان  ..کردیم بازی

 گوشیش بود گذشته 9 از ساعت ..باش اینجا ۸ ساعت

 زنگ بار ده از بیشی   فروغ عمو زن چون کرد سایلنت رو

 منم بود زده خواب به خودشو تختش روی مونا ...زد

  ...کنه فکر و باشه تنها دادم اجازه

 

 گوشیش اومد مونا گوش   به جدیدی تکست ده ساعت

ده اتاقش  به خودش با رو   .بود نی 

 رو ها تکست نوتیفیکیشن روی از برداشتم را گوش  

  ..خوندم
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ز  منتظر"   "...اینطوری ..نداره خوی   عاقبت من گذاشی 

  ..رفتم بود باز درش که مونا اتاق به افتاد شور به دلم

  ..خوای  _

  ...کشید هویم-

 نشستم تخت  روی کنارش

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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  ..کرده تهدید نرفتنت واسه داد تسکت آرمان_

 بازش و گرفت دستم از رو گوشیش کشیده باال خودشو

  .کرد

  ..میشه بد برات بگذره اینطوری نوشته-
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ز  من اما کنم نصیحتت من نیست الزم  مونا_ فم بی   و رس 

فمو کارم   ..کنمیم انتخاب رس 

  ..منم-

  ..زدم صورتش به لبخندی

 با بابک با که کاری از حرفش حت   بود بدی حس خییل-

  ..هست   بود تر دردناک کردم هم

  ..میدونم_

 

  ..نداشت   بودن هرزه حس چون ..نمیدویز -

 ضعفم و عالقه از فرزاد که بار هر چون میدونستم واقعا

 یه میکرد دستمالیم و کردیم سواستفاده خودش به نسبت

 غرورم ترک باعث که دردی میکردم حس مغزم توی درد

  .میشد

 خییل اما میشدم متنفر ازش اولش زدم یم فریاد دلم رس

  ...بود نفهم خییل دلم چون رفت یم یادم  زود

 داد تکست آرمان به گوشیش با
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  "تو مال شغلمم ..نمیام "

ز   تاخی   با مونا ..گرفت تماس ارمان کرد  سند که همی 

  .نزد حرقز  اما کرد وصل تماسو طوالیز 

  ..باش   ترسو اینقدر کردمنیم رفک-

  ...زد پوزخند که بود مونا بار این

فم حفظ خاطر به قرار اگه -  برام بیام نظر به ترسو یه رس 

 .هرزه یه .نیستم کتز  یم فکر تو که اویز  من ...نیست مهم

 باهاش میخوای کاری هر برداریو چهارراه رس از که ای

 گفت بهت من از هرخ   عوضز  بابک اون ...بزیز  حرف

ت ی   بگو بهش من طرف از ..گهخورده  محرمت من غی 

 از میدونن چه حیوونا اما ..عاشقتم میکردم فکر ...بودم

ت و عشق   ..غی 

 

 باهاش بخوام که میدونم  حدی در رو بابک کردی فکر-

  ؟...بزنم حرف خ   هر از
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 فراز از انتقام واسه ..درک به برید اون نه مهیم خودت نه-

  ..نکردی انتخاب رو خوی    ادم

 از انتقام برای گزینه آخرین تو ..ام ساده انقد کردی فکر-

 شناسمیم خودخواهمو دای   پرس هم انقدر ...خوی   فراز

 براش مودت محمود دخی   ..زنش عموی دخی   بدونم که

  ..نباشه مهم

 بردار دست که میخوای خ   زندگیم در من از پس-

  ..نیست  

 

  ..میاد خوشم تاز  ..خودتو که گفتم-

  ..کردم اخم من اما زد نیشخند مونا

  .بود تر هضم قابل برام انتقام میگفت   اگه-

ی های گزینه-  یا خواهرزنش مثال ..دارم انتقام برای بهی 

  ..زنش

  ..بود کرده اخم من مثل هم مونا و شده تر غلیظ اخمم
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ی نفرت موجود کاقز  اندازه به- ز  تالش بیشی   ..هست   انگی 

  ..نکن

ه باشم چندش جنتلمن مرد یه اینکه از حداقل-   ..بهی 

 

  !آیا؟ مرییصز -

  ؟..ببینمت گ خب ..نه-

  ..باشم باهات نمیخوام نشده عوض نظرم من-

مانه اگه- ؟ کنم دعوتت رستوران یا کافه یه به محی    !خ 

م اصال تو ...نه- مانه بتویز  که نیست   محی   ..کتز  رفتار محی 

کت توی سهام هاینک مورد در خب-  تا باش   داشته رس 

؟ کنه اخراجت نکنه جرات کش  خ 

 : گفت نهایت در اما کرد مکث مونا

 ..خطرنایک تو ..ارزه نیم تو با دوست   به بازم-

 :خندید جذاب و نرم آرمان

 ..میده قدرت حس من به فکرت طرز این-
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 ...خب مرییصز  چون-

 

  ـی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 145پارت#

 

 راه یه دنبال من...گرل سوئیت   میکتز  عصبیم ارید-

م مسالمت ز  امی 

ز  مسالمت-   شدم اخراج مسخره دلیل بایه امروز !؟ امی 

 انداخت   جفت تو اومدم مسالمت راه از قبلش-

 خرخواهرته-

  بزن حرف درست-

 کنم یم رفتار بشه برخورد باهام هرجور من-

 :گفت درنهایت اما کرد طوالیز  مکث ارمان
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 ببینمت ناهار فردا برای

 

 بهم کارمو اول:گفت و کرد من صورت به نگایه نیم مونا

 ...بیشی   حقوق و دوساله قرارداد یه با برگردون

 دیگه خب:گفت وقت   بود واضح کامال پرتمسخرش لحن

؟  خ 

یف :گفت پرروی   کمال در مونا فم ی   رس   بزنه زنگ باید رس 

 به بعدش ...برگردم بخواد شخصا و کنه خوایه عذر ازم

 کنم یم فکر ناهارت پیشنهاد

 شور به دلم نبودم راضز  وگو گفت ازاین اصال بااینکه

 واقعا انداخت خنده به منو برس   این پرروی   بوداما افتاده

  درهر میتونست چطوری

اییط  .بشه مسلط خودش به زود انقدر رس 

 

 کرده قطع شدفکرکنیم باعث خط پشت طوالیز  سکوت

 ...الو-
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ارم رو سفارشات اما باش شتماس منتظر- ز  پاجواب می 

 که نزنه رست به اصال من پیچوندن فکر ...فقط مثبتت

 .نیست نفعت به اصال

 به ترس شد باعث همینم و بود کرده تهدید واضح خییل

  کنه غلبه مونا

یف ارمان، تماس قطع بعداز دقیقه ده کت رئیس رس   با رس 

 بار چندین تعجب کمال در و گرفت تماس مونا

  گفت و کرد رخوایهعذ

 

ایط همه با و بود عصت   امروز»  وازش موافق مونا رس 

 «برگرده میخواد

 تا کندم رو لبم انقدرپوست من بشه قطع مونا تماس تا

 .دراومد خونش

 مونا ترسم یم ارمان از من_

 منم :گفت زیری باصدای

 شو خیال ی   بیا پس_
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 یم نگران بیشی   منو این و بود ترسناک هم مونا سکوت

 کرد

 نیم بازم اما خطرناکه ارمان دونست یم مونا اینکه

 .کنه رد رو پیشنهادش خواست

 

ی یه_ ز سم من ...بگو چی   که باشه دیگه ی نقشه یه میی 

 داره نقش توش بابکم

 ام رابطه شنیدن از بابک نظرت به ...کنم نیم فکر ...نه-

 میده نشون العمیل عکس چه ارمان با

 اما بزنم جیغ رسش و بکنم خودمو موهای خواستم یم

 بود اروم ی" مونا" یه خودخوریم و بهت نتیجه

 

  ـی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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 نگرایز  و دنیا مونا و خوابیدم قراری ی   با من رو شب تموم

 .خوابید راحت و نکرد حساب هم ورش یه به منو های

کت به قرارش طبق زود صبح  ات خونه رفتم منم و رفت رس 

 بشم اماده دانشگاه برای

 و کردم انتخاب رو عقب های ازصندیل ییک بارم این

 یه به بود نگرانش که دیل و مونا درگی   هنوز که باذهتز 

ه گوشه  .بودم خی 

ون فکر از سالیم صدای با  جواب تعجب با و اومدم بی 

 .دادم رو ملگ ایهان

 

 نداشت ما با رو درس این مطمئنم

 بیکار تایم این :وگفت نشست کنارم صندیل یه فاصله با

 کنیم استفاده اوستاد استاد تدریس از دادیم ترجیح بودیم

 گرفت ام خنده که دادن فحش بهش زیرلب دوستاش
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 رو خودشون کردکه نگاه صورتشون به باجذبه و جدی

 جورکردن جمع

پرکرد رو خایل صندیل  و داد دوستاش ایهان به سالیم امی 

ز  رو بینیم اوقات اکی   مثل  وسطش و اشاره انگشت بی 

 .گرفت

 

 ...تو چطوری-

  کردم اخم

 روایز  نکن_

ون- ز  داره پف چشمات نیست   می 

 خوابم درست خوردم انقدرحرص بودم مونا پیش دیشب_

د  نی 

 :گفت و کرد ریزی اخم مونا روز و حال یاداوری با

 شد حل مشکلش
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 دردرس تو یا شده حل دونستم نیم انداختم، باال شونه

یبزر   میداد گواه چنددلم هر .بود افتاده آرمان اسم به گی 

 ...تره درست دویم

 حساب کمکم رو بکنم براتون کاری میتونم فکرکردی اگر-

 کنم

 

 کردم باز و بستم وچشم کردم نگاه صورتش بالبخندبه

 رفیق مرش_

ه که ملگ صورت تا رو لبخندم  کشیدم بود ما خی 

ز  رو رسش و گرفت رو نگاهش  به خییل منم داختان پایی 

 . ندادم اهمیت رفتارش این

 حرف تلفتز  سارا با که همونطور امی   کالس اتمام از بعد

د ز  . کنم جمع رو وسایلم تا میمونه منتظرم کرد اشاره می 

 تا سه به نگاهم بلندشدم و دادم قرار کوله توی رو وسایلم

ای از  افتاد کردند، یم پچ پچ هم با داشتند که کالس دخی 
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 و آیهان از مخفیانه مثال داشتند تعجب کمال رد و

ز  یم عکس دربودند، جلوی که دوستاش  ..گرفی 

 وارد بود کاقز  پرید باال چیپشون حرکت ازاین ابروهام

 ... بشن پیجش

ون دادم تکون رسی  رفتم بی 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 147پارت#

 

 

  فروشگاه به امروز بود قرار رفتیم آتلیه به امی   با
 

 بزرگ

داری و عکاش برای ر یک و بریم فیلمی  ز  درست تبلیغای   تی 

  اون تا دادم امی   دست به را سوئیچ ..کنیم
 

 و کنه رانندگ

 آدرس میثم .کردم چک رو گوشیم نشستم کنارش خودم
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فتیم باید که تاییم و کافه  رو آدرس بود کرده ارسال رو می 

  .کردم ارسال آیهان برای و کردم کت  

  "..تولد محل آدرس"

یف شما'   '!برید؟یم ترس 

  .زدم ملگ آقای کانال تغیی   این به لبخندی

 

  "بله"

  'بریم هم با کنیم هماهنگ نیست مشکیل اگه'

  "اوگ"

  ..کردم نگاه انی   به زنید یم حرف هم با آرامش در-

 میکنه بازی دخی   داره کیش توی ..ندارم خی   ازش اصال_

  ..نداره من با زدن کله و رس واسه وقت  

  .کشید پوقز  امی  

 کم این که این ..داره دوسش تو مثل ییک کنم نیم درکش_

ی ز   .نیست چی 

  ..امی   نمیام چشمش به_
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 بهت که میدونم مردم، خودم من نیست حرفا این بحث-

ز  راضز  اشخانواده شاید ..داره حس   ..نیسی 

 

یم هم تو من دیدن با که های   اخم و کشید هاله به ذهنم

  ..زدم پس رو افکارم رفت

 مهم براش خانواده که اونیه از تر خودخواه فرزاد ..نه_

  ..باشه

  ..مهمه براش خانوادش مردی هر-

  ..کردنیم بازی اش خانواده آبروی با بود مهم اگه_

 هر از بهی   که تو ..هست   نزن گول خودتو گفتم دلم توی

  ..کجاست مشکل میدویز  کش

 

 تا رفتیم فروشگاه به و برداشتیم را وسایل و رفتیم یهآتل به

  از بودیم عکاش مشغول ۳ ساعت
 

 یم مالش دلم گرسنیک

 نیم خودش روی به اصال هم فروشگاه صاحب رفت

  ..آورد
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 فروشگاه مدیر شکیبا آقای کنه بس کردم اشاره امی   به

  آمد جلو

 میشه؟ تموم امروز ..خانم نباشید خسته-

ل رو خودم پلش تو شکم به مشت با تا کردم کنی 
ُ
 با نزنم ت

 ..حرصیه چقدر میدونستم خودم که لبخند

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 148پارت#

 

  ..گرسنه هم ایم خسته هم ما ..کافیه امروز برای خی  _

 داد سفارش غذا برامون و کرد عذرخوایه انتظارم برخالف

ون فروشگاه از مخوردی ناهار اینکه از بعد چهار ساعت  بی 

 خونه بریم بذاریم رو وسایلمون تا برگشتیم آتلیه به اومدیم

 بشاش صوری   با مونا که بودیم وسایل جابجای   حال در

  ..شد وارد
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 روش به اما انداخت مونا صورت به متعجت   نگاه امی  

 و کرد بغلم منو تش دیده حایل چه با دیروز که نیاورد

 .بوسید را صورتم محکم

 

  !شد؟ خ   نمیدویز  هست   وای-

  ..نداشتم داده رخ اتفاقات از خوی   حس

  !شده؟ خ  _

 :گفت و کرد اشاره پاش تا رس به و رفت عقب قدیم

کت ارشد طراح با داری - ز  که رس   ازش امروز همی 

یز  حرف شد عذرخوایه ز  با برگردون بهم رو کارم ..می 

  .برابر ۲ حقوق  

 :گفت و داد ونتک راست و چپ به تعجب روی از رسی

 داشته نفوذ انقدر آرمان پرس این گنجید نیم ذهنم توی -

  ..باشه

  !داره؟ هیجان این االن_

  !!نداره؟-
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س از دارم من ..نداره که معلومه_  یم پس نگرایز  و اسی 

خواسته همه با داره که رسش   تو خ   نیست معلوم افتم

  ..میاد کنار تو های

 انداخت باال ای شونه تفاوتی   مونا

ز _  ؟..همی 

، میخوای خ   هر-
 

 تمام داشتم امروز که حش ..بگو بیک

 حت   ..بودم نکرده تجربه اما بودم دنبالش قبل هایسال

 به را خطر این من باشه داشته خطر بودن آرمان با اگه

  .میخرم جون

 

ت با  :گفتم حی 

  !!..شدی دیوونه_

 نماما برای و گرفتم عکس قراردادم از وقت   ..آره-

 ..شدم دیوونه دیدم رو اش زده بهت صورت و فرستادم

 تباهیه تهش بودن اونجا احمق میگه بهم داره سال چهار
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ز  االن .بود مونده باز دهنش تعجب از اما ی دومی  ز  که چی 

  ..خاصیِت ی   کچل اون وارفته  صورت خوام یم

 ببینه وقت   ..آرماِن  نوکر خودش اون ..کجا اون کجا آرمان

ی  .میشه حایل چه آرماِن  با زده پس ونا که دخی 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 149پارت#

 

 

 آرمان با رابطه ..آنیه لذت یه این ..آخه قیمت   چه به_

ان تبعات ممکن   من ..باشه داشته ناپذیری جی 
 
 واقعا

 ...نگرانم

  که بود توهماتش درگی   اونقدر
ا
 نشد حرفام متوجه اصل

  .دادم تکون رسی

  ..کرد خداحافیطز  می  ا
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ز  سوئیچ  بیاد فردا خواستم ازش و دادم بهش رو ماشی 

  ..دنبالم

 شام قرار برای تا برم خونش به باهاش داشت اضار مونا

  .بدم نظر بهش من و بشه آماده آرمان با

 

 بود صورتش آرایش درگی   هنوز مونا و بود شش ساعت

 از و بود ریخته هاش شونه روی دورش رو صافش موهای

ز  که اسموکیش چشم خط بودن صاف  رژ شد مطمی 

 لخت من جلوی همانطور کشید لبهاش روی رو قرمزش

وع شد  رسش روی را شالش کرد لباسش پوشیدن به رس 

 :گفت و زد چرخز  و انداخت

 شدم؟ چطور-

 ..خوشگل و جذاب بود شده عایل

 ..شدی خوشگل _

 

 به مادمازلش کوکو عطر از و فرستاد برام هوا تو بوش 

  .زد خودش
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 رو آرمان که بودی همون تو بگم که اومده زبونم نوک تا

 قرار برای االن اما میدونست   مشکالتت اصیل عامل

 سال چند انگار که داری هیجان حدی به باهاش

  ..عاشقش  

ی- ز ؟ میخوای چی 
 

  بیک

 صورتش توی اضطرای   هیچ کنمیم نگاه صورتش به

  ..من عکس درست نیست

 

تت کجا قرار رسیدی خودت به همه این_   ..بی 

  ..لئون-

  ..میندازم باال ابرو

 میخواد میالد گردون کردم فکر زدی تیپ جوری یه_

تت   ..بی 

  .:گفت مسخره و عشوه پر لحن با

  ..که جریایز  در ایتالیای    شیک رستوران یه لئون عزیزم -

  .زدم نیشخندی
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م من شدی آماده که حاال_ ی یه برگشت   می   من هب خی 

  .بشه راحت خیالم بودنت زنده از حداقل تا بده

ز -   ..دنبالم میاد آرمان بی  منو ماشی 

ز  با و دادم تکون مخالفت نشونه به رسی  وسایلم برداشی 

 ..کردم رسرسی خداحافیطز 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 150پارت#

 

 :گفتم بلندی صدای با شدن خارج از قبل

ی است جشنبهپن میثم تولد مونا_   ..هم تو می 

ون اتاق از   .اومد بی 

  !گفته؟ گ-
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  ..فردا پس واسه فرستاده آدرس خودش_

  ..گرفت باال رو گوشیش

  ..نیستم دعوت کنم فکر ..نیومده من واسه-

  ..رفته یادش شاید ..نکنم فکر_

برنج پرسه ..بره یادش منو نکن شوخز -  ..مزخرف شی 

؟ شده  گور به گور فرشته اون رفته یادش  خ 

سم ازش من بزار_  ..بی 

 

 کیک اون ..هیچکدوم ندارن لیاقت بابا کن ولش -

  ..بخورن برشون و دور های گشنه گدا بذار رو شامشون

  ..میشه شامل هم منو حرفت ..بیشعور شو خفه_

 :گفت لبخند با

  ..گرفتم فاکتور ذهنم تو رو تو عشقم -

  ..شبا خودت مراقب برم من ..واقعا مرش_

  ..هم تو-
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  ..خورد زنگ گوش  

ز  بریم باهم بردارم رو کیفم منم وایسا آرمان-   ..پایی 

  ..دادم تکون رس

 یم چک رو خودش مدام آسانسور قدی آینه توی مونا

  میکردم نگاهش سکوت با من و کرد

 

ون آسانسور از من، از تر جلو ون رسش پشت رفت بی   بی 

  .رفتم

 ماشینش به داده تکیه نساختما مقابل دقیقا آرمان

 پشت از و نگرفت نگاهشو ما شدن خارج با بود ایستاده

  .کرد یم چک رو هردومون رستاپای دودی عینک همون

 کس از وقت هیچ رو گرفتم یم او نگاه از که ترش حس

  ..گرفتم نیم حس دیگه

 :گفتم مونا به لب زیر

  ..خداحافظ_
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 و کردم کج وراهم بزنه حرف برگردوند رو رسش مونا تا

  .گرفتم فاصله اونا از آرمان با علییک و سالم بدون

 

 صدای و کردم باز و در برگشتم خونه به و گرفتم تاکش

خونه از همتا و مامان صحبت ز   ..میومد آشی 

  ..گلدیم بن_

خونه بیا :همتا ز   ..آشی 

  ..آوردم در کفشامو

  ..خانواده بر سالم_

  ..نباش   خسته خواهری سالم-

 !کردی؟ دیر-

 :گفتم مامان به رو گفتم باش   سالمت همتا به

 .رفت مونا خونه رس یه_

 ..اینجا بیاد شام بگو بزن زنگ -

 ..بود دعوت جای   شام _
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  !کجا؟  :پرسید همتا 

 ..بود کرده دعوتش همکارش کنم فکر نمیدونم_

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 151پارت#

 

 

ز  دروغ از که متز  برای این و نشدن پیگی   هیچکدوم  گفی 

ز  خییل ..بود خوب داشتم وجدان عذاب بهشون  پایی 

 رو گوشیم ..رفتم باال لباس کردن عوض بهونه به نموندم

ی اما کردم چک  و کردم عوض را لباسم نبود مونا از خی 

ز  دوباره  گلنار عمو زن با تلفن داشت مامان برگشتم پایی 

یک حال در و کردیم صحبت  با بود بهش گفتند تی 

خونه وارد پریده باال ابروهای ز   .شدم آشی 
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ه؟ چه_  .!خی 

 ..ناراحته بود مشخص که زد لبخندی همتا

 ..بارداره فرناز -

ز  از که آیه با   :گفتم شد خارج لبهام بی 

 ..دوباره _

 ..داد تکون رس

  ..بدیم مشتلق بهشون زدن زنگ _

ند کوچیک جشن یه هفته آخر قرار-  ..بگی 

  بود آروم تاهم صدای 
ا
 بود های   آدم از دسته اون جزو کل

ل رو احساساتش تونست یم که   .کنه کنی 

  ..باش نداشته حسادت دیگران خوشحایل به نسبت-

 زدن جار دیگه که خواب اتاق مسائل ..!چیه؟ حسادت_

  ..نداره
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 اما ..نشست صورتش روی واقیع لبخند یه باالخره

یتز  نداد اجازه مامان نیشگون  رو خواهرم لبخند شی 

  ..بچشم

  ...نداره بست و چفت دهنت تو-

  ..شما های دست مثل نه ..مامان آیت   _

  ..شدی حیا ی   انقدر چرا تو ..هست   بکش خجالت-

ون بکش من از خدا رو تو_  از میگفت   قبال ..مامان بی 

 رد هم رو قانویز  سن که االن ..بکش خجالت سنت

  ..کردم

  ..کردی غلط-

 

م_  یه این ..کنم کمکت تونم نیم زمینه این تو دیگه ندهرس 

  ..ژنتیکیه و عادی روند

  ..میخندید همتا

 :گفت بهش رو مامان
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 پرت و چرت ساعت یه میگ کلمه یه خدا رو تو میبیتز  -

ه یادت کال میگه   ..میگفت   داشت   خ   می 

 اشاره همتا که کنم کل کل مامان با دوباره کردم باز دهان

  ..بسه کرد

  ..مامان گشنمه من_

ز  مادر چرا-   !نشدی؟ سی   خوردی مارو رس االن همی 

 

 بابا به  بزنم زنگ برم ..میندازی تیکه خانم مهرانه عه_

  ..نمیدی غذا بهم بگم

 و چرخید رسعت به بود برداشته رو کفگی   تازه که مامان

 پام اما گذاشتم فرار به پا شوخز  حالت به ..اومد طرفم به

 صورت با خوردم سکندری و صندیل پایه هب کرد گی  

  ..افتاد هم صندیل و افتادم

ز  که کشیدم جیغ دردش از ترکوند رو مغزم دستش  بی 

 .شد گم همتا و مامان صدای

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  500 | 3699 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 152پارت#

 

 

 رسم پیشونیمو رفتم حال تو کمکشون به و کردند بلندم

  ..نباشه تحمل قابل غی   که اونقدر نه اما میکرد درد

 و بود پریده حسای   که همتا و مامان صورت به نگاهم

  ..افتاد بودن، رفتنم صدقه قربون حال در همچنان

وع   .کردم بازی کویل به رس 

 زدی هیچ که ندادی غذا لقمه یه ..مامان شد خوب_

 بود بهی   میدادی غذا  ..دماغم ..رسم آی ..کردی داغونم

  ..ملع پول میلیون چند یا

 

 لگد با که شد بازیم مسخره متوجه مامان از زودتر همتا

 :گفت و زد پام به
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  ..ترسوندیمون روایز -

 یه بار این و شد متوجه هم مامان آوردم در که زبان براش

  ..گرفت دیگه نیشگون

  ..مامان اییت  _

خونه به و شد بلند کنارم از و رفت ای غره چشم ز  آشی 

  ..رفت

؟ واقعا-   !خوی 

م دارم نه_   ..کما می 

ی یه برات برم ..خدانکنه- ز   ..بخوری بیارم چی 

 

تت بیاد فراز نمیذارم دیگه ..متز  عشق تو_   ..بی 

  ..خندید

 خودم نیاد هم فراز ..نیستم نوکرت من کردی بیخود-

م   ...می 

 :گفتم شد دور که قدم چند
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 از من ..فروش  یم فراز به خواهرتو ..همتا چندش   خییل_

 گرانبهام الماس یه خواهر من ..خودتم پوست و گوشت

 گوشتت اگر من ..نیست مقایسه قابل دنیا تو هیچ   با که

  ..ریزم نیم دور را استخوانت بخورم رو

 

دم حرف من که مدی   تمام ز  به سکوت با همتا می 

خونه ز  و برگشت آبمیوه لیوان  و بشقاب بایه و رفت آشی 

 صورت یرو  لبخندی حرفام همه به العملش عکس

  ..بود خوشگلش

خونه از رو رسش که بود مامان ز ون آشی   :گفت و آورد بی 

 به بزنه ییک که روزی برای میکنم شماری لحظه من -

ه ازش رو عقل خدا رو رسش  بیاد کنه کور چشاشو بگی 

 این رس   از را ما که بوسمیم هم دستشو من ..تو رساغ

  ..میکنه خالص گرانبها الماس

 

 بود مونده باز خودم به مامان نظر ظهارا این از دهنم

 :گفت و گذاشت مقابلم رو آبمیوه و کیک همتا
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م شده کور اشتهات اگر-   ..بی 

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب ترس حالت به

سم میخورم نه _  ندن بهم اینم دیگه دقیقه ده یه میی 

 ..دارن ارادت بهم بسکه

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 153تپار #

 

 

 :گفت و نشست کنارم

س برم شده قرمز کم یه پیشویز  -   ..بیارم کمی 

ی کن ول بابا نه_ ز   ..که نشده چی 

  ..میکنه ورم-

س با مامان بود نشده بلند هنوز   ..اومد کمی 
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  ..پیشونیت رو بذار بگی  -

ش_ م از بیفتم خط میی    ..نش   خالص رس 

  ..فرویعز  دخی   تو مونا جای به کنمیم فکر وقتا گایه-

ز  با و رفتم همتا خنده به ای غره چشم س گرفی   :گفتم کمی 

 

 هم بابا ..رفته خودت به زبونم معتقده ی   ی   واال_

  ..زد اشاره یه بار چند هم مریم عمه ..همینطور

 برای خوب عروش مامایز  واقع در میگفتم دروغ داشتم

 به من موندن بودند گفته بارها همه بود همرسش خانواده

  ..رفتم گ

  ...مایه این به دخی   بخواد دلشون هم خییل حاال

ز  داری-   ..میکتز  ترم مطمی 

خانه برگشت دوباره مامان ز  رو میوه آب لیوان منم و آشی 

  .برداشتم

 

  ..شوهرت از خی   چه_
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  ..خوبه-

؟ شوهر مادر_  خی   میکاره داره پرسش که های  گل از !خ 

  ..داره

 :گفت و کشید پوقز 

  ..باشه نداشته خی   میشه گهم آره -

 رو کیک از تیکه یه دادم تکون رس و انداختم باال ابرو

  گذاشتم دهنم توی

  ..خب_

 خاطر به اما ..همینطور هم فراز عصبایز  خییل پدرجون-

ز  نمیتونن کاری جون هاله های ناله و ها گریه   ..بکیز

  چشه فرزاد نمیدونم
 
 به بگم البته ..کنم نیم درکش واقعا

  ..میدم ربط جون هاله جدید های میمتص

 

؟ تصمیم چه_   !های 

 خییل فهمید فرزادکه بود گذاشته خواستگاری قرار-

 خودت که بعدشم ..کیش رفت روز همان و شد عصت  
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  احمق یه دلم توی و زدم پوزخندی ..پیجش تو دیدی

  ..کردم عوضز  دراگون اون  نثار محکم

  ..خورد بهم خواستگاری قراره حاال_

 زده زنگ بیچاره جون هاله بار صد االن تا ..بابا آره-

  ..نمیاد کوتاه که اوِن  اما ..کرده عذرخوایه

 

 :گفتم بود دلم توی که سوزش   و نیشخند با

 و عشق و کاری کثافت واسه بهونه بیاد کوتاه چرا _

ه ازش رو بهینه استفاده باید ..کرد پیدا حالش   ..بی 

  .ادد تکون تاسف به رسی همتا 

 براش خ   نظرت به میثِم  تولد چهارشنبه هست   راست  -

  !خوبه؟ ساعت ..بخرم

  !تولدش؟ میای  _

  !کنید؟ سوپرایزش قرار-

 تولد خودش واسه کرده  سوپرایزمون اون نه خندیدم

  ..گرفته
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- 
 
 !؟.جدا

 ..دعوی   کردم فکر_
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ی یه خواستم ویل ..اصال نداشتم خی   - ز م براش چی   ..بگی 

  ..نیست خوب ساعت نه_

  !چرا؟-

م کادو باید اومد یادم االن چون_  ساعت نظر به و بگی 

  ..خوبه من واسه

 :گفت و خندید

ی قرار تو نمیدونستم باشه -   ..بگی 
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 رو کادو قضیه کال گرفتم تصمیم گفت   که االن از_

  ..بودم کرده فراموش

م ادکلن براش من اوگ- ی میدم میگی    ..براش بی 

  ..باشه_

  ..تولدش هست گ حاال-

  ..پنجشنبه_

 

 دعوت فرشته ..که فرناز   و مهرداد جشن روز دقیقا-

  ..نیست

  ..کردم ریز چشمامو ..نباشه اون کن فکر درصد یه_

  شده خ   پرسید همتا

 :گفتم بهش رو

  ..نشدم متوجه االن تا چرا_

؟ متوجه-   !خ 

  ..داره دوست رو ییک گفته آقاجون به فرشته_
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  !کیه؟ اون خب-

  ..میثم ..آویزونه گ  به همیشه فرشته ..دیگه معلومه_

  ..واو-
 
  ..خوبیه پرس میثم ..عالیه اینکه ..واقعا

  ..فرشته عکس بر درست آره_

  !دلخوری؟ ازش چرا و-

 

 فقط ..نه دیگه بعدش اما بودم اولش ..نیستم دلخور_

 من به کردم یم خیال من که اونقدر فرشته شدم متوجه

  ..من برعکس درست ..نداره اعتماد

ز  که متاسفم- ی چنی  ز   ..کردی تجربه را چی 

های   چه من نمیدونست اون زدم همتا به لبخندی
ز  چی 

 تجربه دارم هم االن و کردم تجربه را بدتری و تر دردناک

 نزبو  زیادی و لوس دخی   یه من خانواده نظر از کنمیم

  ..رسخوشم البته و دراز
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 خانوادم نخواستم خودم من نیستم ناراحت موضوع این از

 که تر قبول قابل برام این و باشند باخی   جریانات این از

  .احمقم کنند خیال تا رسخوشم زیادی من کنند فکر

 رفتارهای با که های   حس شده بد های حس از پر دلم

ز  توی من ادمید نشون رو خودش بیشی   فرزاد جدید  همی 

 رو قلت   کنم فرو سینم توی دستمو میخواست دلم لحظه

ون بکشم رو کوبید یم فرزاد برای که  اش تیکه تیکه بی 

 متالش   و مغز تا بکوبم دیوار به را رسم انقدر اینکه یا کنم

  .نباشه رسم توی اون از ایخاطره هیچ و بشه

 بر رهارفتا این از دست فرزاد کاش کردم بغض خودم برای

 بشم متنفر هام رفتار و خودم از کمی   من تا داشتیم
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  پوشیدم لباس کالفه
 

 این نه بود امروز برای نه ام کالفیک

  ..لحظه

 این و بودند گرفته مهمایز  یک در رو فرزاد پیش روز دو

حاشیه و شایعه هر از دور طرف ی   خانواده برای موضوع

  .بود دایعز  بحث هم من ای

 نشست یم او کنار محمد بابا آمدن از بعد هرشب مامان

  .کردند یم دعا فرزاد رایه به رس برای

 

 کرده جمع زود خییل را موضوع پدرش و فراز که هرچند

ی به و بودند  با چیک بود مهمایز  در فرزاد همراه که دخی 

 کولش ویر  رو دمش تا بودند داده توجیه قابل مبلغ

بات برای اما ..برود و بگذارد  کاری هیچ او شالق ضز

  .بکنند نتوانستند

ه دلم ه رس   که بار هر و ها حرف این شنیدن از شد یم رس 

 آدم مانند زدندیم حرف او مورد در دیدم یم را بابا و مامان

  ثانیه هر و رفتم یم فرو خود در اعمالش از خطاکاری

  .میکشیدم خجالت قبل از بیشی  
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 را جریان این که بودند کرده را شان تالش تمام فراز و بابا

 موفق حدودی تا هم هایشان تالش و نشود متوجه کش

بود ز ز  اما آمی   خی   که هم نفر چند به کردن نگاه همی 

ز    داشی 
 
 اشک با رو شب دو این تموم ..بود سخت واقعا

ز  ی درد تخلیه برای ریخی   برای کردم یم حس که تحقی 

د جون ی   که قلت   ز  با شب های نیمه و بودم خوابیده می 

 گرفتنش برای من ناموفق تالش و سما شدن پرت کابوس

  .شدم یم بیدار

 

ز  به سما گرفتیم را جانم داشت که کابوش  پرت پایی 

ز  حال در را فرزاد من و میشد ز  پایی   دیدمیم دره ته به رفی 

 دانمنیم ..گذراندم یم آن به کردن فکر با را شب باق   و

ش که بود وجدایز  عذاب از برگرفته را خواب این  درگی 

 ... میکردم احساس که های   ناراحت   یا بودم

 کش که دادیم را استدالل این هم هم مغز از گوشه یه

  است فرزاد است شدن نابود حال در که
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 حت   چون کنم فکر استدالل این به خییل خواستنیم دلم

  شنق من که این به کردن فکر
 

اهه در بزرگ  که ای بی 

  .کردیم داغون را من هم رفته فرزاد

به   .شد باز در و خورد در به ای ضز

ی داری واقعا-   !تولد؟ می 

  ...آره_

ی- ز   !؟..هست   شده چی 

 ..کرد وضعم و رس و حال ی   صورت به نگایه مامان

  .زدم اجباری لبخند

 کال مگرفت نیم قرار رودربایست   تو اگه ..ندارم حوصله_

  ..خوابیدم یم رفتم، نیم

 قرار رودروایش تو که خوبه ..شما های خوابیدن از امان-

فت   هم اونجا اگه چون گرفت     .میومدی من با باید نمی 

 ..پس آوردم شانس_
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  ..داد تکون رس تاسف با مامان

 دلخور عمه بیا هست   همراه شد تموم زود تولد اگه_

  .نیومدید کدومتون هیچ که میشه

 شده ترمیم تازه روحیه اینکه برای  هم فراز دادم تکون رس

 داده ترتیب خودمویز  مهمویز  دوستاش با نشه خراب همتا

 فقط و داده قول دوستش به ترقبل خییل بود گفته و بود

 فراز خود ریزیبرنامه نوظهور مهمایز  که دانستمیم من

  .است

ی گ با_   مامان؟ می 

 

م آژانس-   ..میگی 

دمت نمیومد دنبالم همکالسیم اگه ببخشید_   ..خودم میی 
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 دعوت همتا و مونا آخه ..میثِم  دوست کالسیت هم-

  ..نشدن

 روی از کامال ..کرده دعوتش رودروایش تو میثم بابا نه_

 کنه اذیتش خواست فهمید اینو  هم همکالسیم نارضایت  

  .کرد قبول

  ..نشست لبم روی لبخندی

  دارن؟ مشکل باهم-

 اکتیویه های  آدم دسته اون از من همکالش کال اصال نه_

 هم بازیــها بچه این اهل و نمیکنه تلف رو وقتش خییل که

 که ..کنه تنبیه اینجوری رو میثم خواست کنم فکر نیست

 این البته ..نکن تعارف الگ نمیاد خوشت ییک از وقت   مثال

  .ها نهم نظر

 

  ..زد لبخند مامان

  !پرسه؟-
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 ریمل مشغول که متز  پرسید خاض لحن با را کلمه این

 و ببینم را مامان صورت تا چرخیدم طرفش به بودم زدن

  .میکرد نگاهم داشت عادی خییل خوب

  ..آره_

  ..پرید باال ابروهاش

 !؟ ..خانم مهرانه میگذره رست تو خ  _

ز  فقط هیچ  - ادآد مثل بار اولی  ز  تعریف پرس یه از داری می 

  ..کتز  یم

 !..نکردم تعریف_

وع  و ایستاده هنوز مامان دیدم وقت   کردم زدن ریمل به رس 

  دادم توضیح میکنه نگاهم

 ملگ ..روگفتم حقیقت فقط ..خدا به نکردم تعریف_

 کش با کل کل و بحث اهل که آدمهای   از دسته اون جزو

 .نیست
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 همکالش تا بزن موهات به هم دست   یه خب خییل-

  ..نیومده اکتیوت

ت با  به هم بعد و انداخت مامان که ای تیکه به حی 

  .کردم نگاه رفتنش

 مینداخت خفن های تیکه و بود شده آپدیت هم مامان

ز  نظرم به و نداشتم رو موهام کشیدن اتو حوصله  همی 

 .بود خوب طوری

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 157پارت#

 

 ی   دلیل به که را ساعت   و کردم تموم رو سادم ایشآر 

 
 
 کیفم توی رو بخره برام بودم خواسته مونا از حوصلگ

ی انداختم ز  خودش اضار به که ملگ آیهان آمدن تا چی 

  .بود نمانده بیاد دنبالم بود قرار
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ز  ز  پایی   ملگ تماس و در زنگ بود آماده هم مامان رفی 

  .بود وملگ آژانس همزمان آمدن دهندهنشان

 از همراهم مامان دیدن با که ملگ آیهان کردم باز و در

ز  مانه خییل و آمد جلو قدیم و شده پیاده ماشی   سالم محی 

  .کرد

 

مانه رفتار افتاد من عهده به معارفه  به لبخند ملگ محی 

 . آورد مادرم لب

 به که پرسهای   از مامان که دونست یم من از بهی   گ

ها ا بزرگی    و آیدیم خوشش گذارند یم ایویژه ماحی 
 
 ظاهرا

 کرد اضار که بود فهمیده را این خوب خییل هم ملگ

  .برسونیم رو مامان

مانه رفت و شد آژانس سوار که مامان  برای رو در محی 

ش من با همزمان کرد باز من   .کرد احوالی 
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 داخل فضای تمام که ملگ آیهان العاده فوق عطر بوی

ز   با کرد پرت را حواسم ای لحظه برای بود رکردهپ را ماشی 

 امدم خودم به شدنش سوار

  ..افتادید زحمت توی_

 تولد این تو بود خودم خاطر به بیشی   ..نبود زحمت  --

  .نبود شما جز آشنای  

 ...بیشعور نداری لیاقت گفتم دلم توی اما زدم لبخندی

 

  .انداختم باال شانه وجدانم غره چشم برای

تو _   ..شد دور من بخاطر نمسی 

  ..نیست ای مسئله--

 کرد پر  هامو ریه عطرش بوی دوباره کشیدم عمیق نفس

 زود خییل مغزم که جوری داشت ایالعادهفوق بوی

 از شده پر و کرده فراموش را ملگ خشیک و رسدی

  باید عطرش
 
  .کردم یم پیدا را عطر این حتما
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 پشت ملگ آیهان ژست به نگایه و بستم رو کمربندم

 من به این و است فکر در که آمد نظرم به انداختم فرمان

  ..داد یم را هیکلش و تیپ زدن دید برای چرایز  چشم زمینه

 اما بود براندازش زیادی اینکه با را ای رسمه شلوار و بلوز

  .بود رد من نظر از

 نبودم موافق بلوز و شلوار کردن رنگ یک با خییل چون

 .یایدب او به که چند هر
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 شده زده ذوق بگذارم او رو ایرادی بودم توانسته اینکه از

 شکار را لبم روی بزرگ لبخند چرخید طرفم به رسش بودم
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 ها ای سکته مثل داد باال تعجب با را ابروهایش و کرد

  .کردم جمع رو ام مسخره لبخند

  ..شده گرم خییل هوا_

 :گفت و زد وزخندپ

  ..خییل بله --

ز  چرت درحال بود فهمیده  هستم گندم کردن جمع و گفی 

 :گفت و کرد روشن را کولر

  ..است ساده زیادی دوستت تولد واسه  تیپت این--

 

 دید رو من چقدر مگر کردم فکر و کردم خودم به نگایه

 زمان من اندازه به حداقل دادیم را نظر این که بود زده

  .انداختم باال ای شانه نداشت

  ..زدم هم العادهفوق تیپ حوصلگیم ی   هجوم مقابل در_

  ..ای حوصله ی   زیاد روزا این--

  ..خسته هم حوصله ی   هم گفتم ذهنم تو

ی جمله   .کرد جواب به وادار رو من هم باز اما بود خی 
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  ..هواست گریم واسه شاید_

 نگایه بوده هانهب ترین دست دم البته و ترین احمقانه این

 دوباره و نکشید طول خییل که نگایه انداخت صورتم به

ه جاده به  این حس من به هم کوتاه نگاه همان اما شد خی 

 این با و داره خی   فرزاد کارهای از داره خی   او که داد را

 معنا تمام به احمق یک که بفهمونه بهم خواست یم نگاه

  .هست  

 

های  چ تصور از بگویم نبود دروغ
ز  خی   داشت امکان که ی 

 هیچ همکالش یک جز ملگ گرفت نفسم باشد داشته

  در نقش  
 
 یک را او توانستم نیم حت   نداشت من زندگ

م نظر در دوست  ابله یک من کند خیال او اینکه اما بگی 

  .است کندن جان حد در است فرزاد ذلیل  که ام

 فتگ یم ملگ هایدانسته برای مغزم که های   درک به

  .کرد نیم دوا من از دردی چون ندادم اهمیت

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  523 | 3699 

 

ز  تحصیالت سطح از پرس یک فرزاد اگر  سطح یا پایی 

ز  اقتصادی  همه جلوی او با عاشف   برای شد یم بود پایی 

ی اما کرد سی   سینه ز  کامل وبامیل دانسته فرزاد که چی 

  .نداشت دفایع هیچ بود شده تبدیل

  !خوبه؟ حالت--

 کردم هشنگا و پرید هام شونه

  ..خوبم_ 

  ..رسیدیم--

ون به نگایه  زود خییل کمربندم کردن باز با انداختم بی 

 هم او موندم منتظر و کشیدم عمیق نفس و شدم پیاده

 شود پیاده
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 اونجا اوقات اکی   که ای کافه شدیم کافه وارد هم کنار

ز  آتلیه از بعد ی  جورا یه و شدیم یم جمع  پاتوقمون دومی 

  .بود

 رزرو ما برای اختصاض طور به بار این که تفاوت این با

 فقط اکیپمون از که بود این هم بعدی تفاوت ..بود شده

 همکالش و دوستان هم بقیه و بودیم میثم و فرشته منو

  ..میثم های

ش من با گریم به و آمد جلو دیدنمون با میثم  کرد احوالی 

 و سالم من خالف بر و کرد گله اومدنم دیر از و

ش  طرف به ..داد انجام ملگ با اجباری و رسد احوالی 

ی ز ز  همون پشت فرشته .کرد مون راهنمای   می   نشسته می 

  معناشو که لبخندی با بود
ا
 یم نگاهمون فهمیدم نیم اصل

 لبخند این و کردن نگاه از دست بهش به رسیدن تا کرد

  .شتبرندا اش مسخره

 

  .کرد دراز ملگ طرف به را دستش و شد بلند جاش از
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  ..فرشته-

  ..ملگ آیهان ..خوشبختم--

 ملگ به تریدقیق نگاه و کرد کج رو رسش فرشته

  ..انداخت

  ..سالم_

 رو اش مسخره کردن نگاه و کرد رها را ملگ دست باالخره

 خودش قوت به مزخرفش لبخند هنوزم اما ..کرد تموم هم

  .بود ق  با

 

 رو دیدنت انتظار ..عزیزم دای   دخی   ...هست   سالم-

  .نداشتم

   انداختم باال شونه تفاوی   ی   با

  ..اینجای   دونستم یم تو برعکس من_

 هم میثم و فرشته و نشست کنارم هم ملگ و نشستم

ز  ما جلوی هم کنار   ..نشسی 
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 مشغول که های   گارسون به و کرد بلند دست میثم

  ..بیارن رسویس هم ما برای کرد اشاره بودن پذیرای  

 

 اطراف از را نگاهم ..میاد خوشت باال سن پرسای از-

 بود گفته رو جمله این که فرشته طرف به و گرفتم

 روی رو نگاهش وقت   کیه مخاطبش بفهمم تا چرخاندم

ت و تعجب از دیدم خودم  باز دهنمو زشتش حرف حی 

  ..موند

  ..هستید هست   پرس دوست هم شما بزنم حدس بزارید-

  بود ملگ مخاطبش اینبار

 همینه هست   سلیقه ..شیطون و پولدار خوشتیپ،-

  !درسته؟ ..ورزشکار... آ...و ..دیگه

  !؟..رست به زده_

  ..انداخت باال را ابروهایش

  !!..گفتم اشتباه-

ون رو نفسم عصت     دادم بی 
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ی_ ز   !نه؟ ..کردی مرصف چی 

  موزیک وجود با که جوری بلند صدای با خندید
 
 تقریبا

 و کردیم نگاه فرشته به خونرسد ملگ شدن ما متوجه همه

ز  به عصبانیت و اخم با هم میثم ه می   .بود شده خی 
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 افتضاخ احساس بگم باید اما دونستم نیم رو خودم حال

ز  چون داشتم عمه االن همی   دوران تمام وستد ام، دخی 

 ..بود داده نشون کثیفز  دخی   رو من ...نوجوانیم و کودگ

ی نه الس  باال سن پرسهای با که دخی  ز ی ..می   با که دخی 

 برای "پرسش   دوست هم شما" جمله از میشه دیدنش

  ..کرد استفاده همراهش
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 دست اینکه تا دادم ادامه انقدر رو ناراحتم و دلخور نگاه

 :گفت حالم به اهمیت ی   برداشت خندیدن از

 حداقل زدی گند که قبیل انتخاب توی ..هست   بیخیال -

  ..کن کار خودت رو یکم

  ..نداری عادی حالت_

  ..زد نیشخندی

 ..شدی مات کیش تو ..تو یا من-

  !میکنه؟ خوشحالت من ناراحت  _ 

 خریت   همه این از تو جای به فقط من ..نه که معلومه-

 نفر اینکه از خودت ..شدم تهخس زدی بهش خودتو که

  ..نمیش   خسته های   رابطه ی همه سوم

 

 :گفت ای خفته عصبانیت که بود میثم

  ...فرشته کن بس-

  ..بگه بهش رو حقیقت باید نفر یه باالخره-
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  ..رفتم رسویس طرف به و شدم بلند جام از

ه و کردم باز رو آب شی    فاضالب وارد داشت که آی   خی 

  ..میشدبودم

  "سوم نفر"

  "رابطه سوم نفر"

 را لرزونم دستای آوردم باال مقابلم گرد آینه تا رو نگاهم

 خورده شکست یک شبیه دادم قرار روشو طرف دو

 به را خودش که خورده شکست احمق شبیه ..نه ..بودم

  .بودم زده نفهیم

 

به با   لرزید هام شونه در به ایضز

  ؟..هست   -

ون و شستم رو ستامد و کشیدم عمیق نفس چندتا  بی 

  بود ایستاده در پشت میثم اومدم

؟-   خوی 

  ..دادم تکون رس
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ز  بودم خوب که بود معلوم  دخی   پیش دقیقه چند همی 

  .میبودم بد باید چرا ..شخصیتم به بود زد تر ام عمه

ز  یه از فرشته-  که میشناسیش ..دلخورهدیگه چی 

  ..میکنه تخلیه بقیه تخریب با رو دلخوریش

ه برم من کنم فکر_ م میدم رو کادوت البته ..بهی    ..می 

  هست  -
 
  ..نرو لطفا

ه برم کن باور_  ..بهی 
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ز   کار میدونیدتظاهر ..میخواستم وجودم تموم با رو رفی 

  ..سختیه خییل

ی به تظاهر ز   ..نیست   که چی 
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  ..نیست  خوش که خوش   حال به تظاهر

  ..بدی ادامه کردن تظاهر به چقدر نیست مهم

  ..باش   کرده تکرار رو اون چقدر نیست مهم

ی چون ز   ..نیست هم ماندگار نیست واقیع که چی 

 فرو تغیی   با لحظه هر ممکنه نازکه شیشه یه مثل تظاهر

  ..بریزه

  ..من خاطر به ..بمون دیگه ساعت یه حداقل-

  ..میثم_

 تصورش بار هزار ..ریختم برنامه خییل امشب برای من-

  کردم
 
  ..نکن خراب و سوپرایزم لطفا

 
  ..هست   لطفا

  ..،لعنت نکنم قبول نتونستم که من به لعنت

  ..باشه_

 

ارم ..ممنون- ز  ..بیاد سمتت فرشته نمی 

  زدم خودم به پوزخندی 
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ز  رس وقت    مقابل من تمام ..بود تنها ملگ آیهان برگشتم می 

  ..شد نابود او

یم حساسا ی یه داشتم که رس  ز   ..بود غریزی چی 

 اون مقابل در ازم که آبروی خاطر به خجالت احساس

  ..کردم نگاه فقط ماست مثل من و رفته

 بستتز  ظرف و کرد بلند را رسش نشستم که صندیل روی

  .داد قرار مقابلم را

  ..کردم انتخاب براتون رو شکالی  --
 
 بودی اگه بگو لطفا

ز    ..میکردی انتخاب رو همی 

 

  ..بدم تکون رس کوچیک خنده با شد باعث لحنش

 :گفت و زد بشکتز 

  ..کنم یم افتخار خودم به ..همینه--

  ..نشسته کنارم خودشیفته آدم یه کنم یم حس_

ز  دارم اعتماد خودم به فقط من--   ..همی 
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 شکالی   بستتز  هم  قبل دفعه نمیخواد هم خاض اعتماد_

  ..دادم سفارش

 سفارش چاکلت هات هم دانشگاه سلف توی هربار--

  ..میدادی

  ..بودم نظر تحت کنم یم حس_

  .زد لبخندی

 توی هم با همزمان که باری چند ..نبودی کن باور--

ای لذت با ..شدم متوجه بودیم سلف ز  شکالی    چی 

  ..میخوردی

 

ز  ضعفم نقطه جورای   یه ..شکالتم عاشق من_  همی 

  ..شکالته

  زد شمیکچ آورد جلو را رسش

  ..میمونهیادم--

 شو طوش کت و برد عقب رسشو اونم زدم زورگ لبخند

 نشسته خوش تنش به حسای   که کرد مرتب تنش روی
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اف تونستم یم و بود فوق ای رسمه شلوار بلوز با کنم اعی 

  ..نبود بد ست اون دیگه و رسیدیم نظر به العاده

 .کشیدم صورتم به دست  
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ه ه مچتو دوباره االن دیوونه نشو اش خی    ..میگی 

 و گذاشتم دهنم توی رو  شکالی   بستتز  از پر قاشق یه

 اما ..کنم تمرکز شکالتش العادهفوق طمع روی کردم سیع

 قبل دقیقه چند از رو حواسم راحت چه که اومد یادم

  .کرد پرت

 رو رسش و شد نگاهم همتوج زدم لبخند و کردم نگاهش 

  ..چرخوند
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عمه بیشعوریه که ممنون بگم بلند میخواست دلم  ام دخی 

 شجاع اونقدر اما ..نیاوردی روم به رو من زبویز  ی   و

 :گفتم جاش به گفتم دلم توی تشکرمو و نبودم

م دیگه ساعت نیم یه من_   ..می 

  !میخوای؟ همراه--

  ..انداختم باال شونه

ز --  همه ..است کننده کسل خییل اینجا باشه خودمون بی 

  !دانشجوان؟

 

  ..فکرکنم_

  ی؟رشته--

  ..پزشیک علوم_

  ..باشه کننده کسل انقدر پزشیک نمیکردم فکر--

  ..نمیدونن خودشون حد در رو ما نیستند_

 ..است نژادپرستانه حرکت یه--

  ..اینطورین شناسند نیم را ما چون هم شاید  !کنم فکر_ 
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ز  خوایمی ..شاید--   !؟..بریم االن همی 

 بمونم دیگه ساعت یه دادم قول میثم به_

 کردم نگاه گوش   روی ساعت به 

  ..تمومه ساعت یه دیگه دقیقه ۲۰ یه_ 

 

  ..داشتم همتا و مامان از تماس چندتا

 بود داده تکست مامان

 آقاجونت ..دلخوره خییل مریمت عمه ..بیا رس یه حتما"

  "ناراحته هم

ز  روی گوش   عصت   یم دنبال منو ملگ نگاه کوبیدم می 

 فضا من به تا کرد مشغول اش قهوه با رو خودش و کردم

 ...بده

 

 اونوقت نداشت حضور خواهرش بود فرناز مهمویز 

  !چرا؟ واقعا ..شد یم ناراحت من از آقاجون

  ..دادم تکون رسی
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 !؟ حوصله ی   یا عصبت  --

  ..هردوش االن _

 :گفت و زد لبخندی

  !میموندی؟ خونه بود ی  به --

ز  شدم مجبور_  فکر اما ..کنم انتخاب رو بد بدتر، و بد بی 

ایط تحلیل و تجزیه توی کنم  .کردم اشتباه رس 
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  .بدم توضیح شد باعث پریدش باال ابروی  

ز  بودی شما_  انتخاب رو کدوم تولد و مهمویز  بی 

  !میکردی؟

  ...شدم نعقا--
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  ..شکر خدارو_

 طرف همون به رو نگاهمون جیغ و دست صدای با

  ..چرخیدیم

 رو بزرگ چندان نه کییک بودند گرفته میثم مقابل کیک

  ..بود روش شمع که

 :گفتم بلند صدای با من که کنه فوت خواستیم

  ..کن آرزو _

 

  ..کرد نگاهم لبخند با

 بستوچشم میثم اما کرد کنفم گوشم کنار ملگ پوزخند

  .کرد فوت رو شمع بعد و کرد آرزو

 همه کردم احساس ...کردم ملگ صورت به ایگوشه نگاه

ز  ی برخالف و است کننده کسل و مسخره براش چی  ز  چی 

 نتیجه این به خودمونیه و خایک آدم که کردمیم فکر که

 بخوام اگه حت   یا احمقانه همه رفتار اون نظر از رسیدم

ز  خوش  رو خودش ملگ آیهان و است مسخره باشم بی 
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 داشتم اعتماد موضوع این به آنقدر میدونه همه از برتر

ط روش تونستم یم که   .کنم بندی رس 

 

 جلو میثم شد پخش شادی موزیک و شد بریده کیک

  کرد دراز طرفم به رو دستش و اومد

؟ بلند جات از نمیخوای-   !ش 

  کنم؟ چیکار بلندشم_

  ..پاشو تو حاال-

نمون میان خدا به میثم_   ...میارن در پدرمونو  میگی 

  ..خندید رسخوشانه

  ..مراقبتم بیا-

_، ز ند تو با رقص حال در منو ببی   عقدم مجبوری بگی 

  ..میکنه صاف هردومونو دهن آقاجونم چون ..کتز 
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 میشناخت رو جون آقا که اون ..گرفت شدت اش خنده

 گذشته این از ..بشه من خیال ی   تا کردم یادآوری من و

  ..نداشت خوی   وجه هیچکدوممون برای

ز  و بود اسالیم مملکت بابا  داشت را خودش خاص قوانی 

 ..دیگه بود قانون اما نداشتم غلطش و درست به کاری

 اخم کردم برخورد ملگ به کشید کیم گرفت رو دستم

ل شد هم در سخت و سفت ملگ های
ُ
 حرکت از شده ه

 :گفتم ملگ به رو برخوردمان بابت ملگ  های اخم و میثم

  ..خوام یم معذرت _

 اخمش دوام جز نتیجه عذرخوایه برای العملش عکس

  ..نداشت

 .بشم رد بتونم من تا شد بلند جاش از
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ز  از تا چند کشید وسط تا منو  کشیده عقب را ها می 

ی  چند فضای بودند  اشاره با بودند کرده ادایج را می 

 فاصله با و کرد رها دستمو میثم شد قطع موزیک میثم

  ..ایستاد مقابلم قدم یک

 من دنیای ..شه آرزوها وسعت به هرکش دنیای میگن-

  هام آرزو سقف ..نداشت وسعت   ..بود کوچیک خییل

 هیچ دنیا .بود ام عالقه مورد رشته توی خوندن درس

  ..انسان بدن یمآناتو  جز نداشت جذابیت  

 

ز  تیکه و نفر چند خنده صدای  ..شد بلند هاشون انداخی 

ش س بود افتاده جونم به اسی  ز  اسی   من که دلییل ندونسی 

  ..کشونده کافه مرکز تا و

ین مقابل در میثم  و خندید دوستاش های زبویز  شی 

 :گفت و کرد باز دستاشو
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 که مایز ز  تا ..بودم اینجوری منم ..دیگه جور یه کش هر -

  دنیام
 

  ..گرفت هاقبیل جز رنیک
 

 را وجودم ثانیه هر که رنیک

ز  یه ..آورد یم در لرزه به نگ سی    ..خاص و خورس 

 

ه چشمام به بعد صورتم به  او صدای ..کرد نگاه خی 

 چهار میثم نگاه وقت   نداشت اهمیت اطرافم کشیدن

  ..لرزوند رو بدنم ستون

ز  همه  کتش جیب از زد وزان مقابلم که شد بدتر وقت   چی 

ز  تک انگشی   دراوردن مخمیل مربیع جعبه  مقابلم نگی 

 با فقط و زده یخ که آدیم مثل میلرزید هام زانو ..گرفت

  ..داره حیات نشانه لرز تا چند

 

 و بارها من ..کنند یم عشق ابراز چطوری بقیه نمیدونم-

 بوده نتیجهی   همیشه و بدم نشون بهت کردم سیع بارها

 این ..هست   ..مطلب اصل رس رفتم مستقیم راینبا اما

نه برات داره ساله دو از بیشی   قلب ز  احساش نه ...می 
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 با رو سال دو این همه من ..ایعجله نه کردم انتخاب

  ..شدم عاشقت ازت کامل شناخت

؟ یم ازدواج من با  .!کتز

 بزنند همه بودم منتظر لحظه هر و فهمیدم نیم حرفاشو

 در بودم حاضز  حت   ..بود مزه ی   شوخز  یه که خنده زیر

 ..باشه کردنم مسخره حال

 به افتاد رسش پشت به من نگاه میخورد تکون میثم لبهای

ی   ..بود زده خشکش من مثل که دخی 

 نسبت اومدن بد به شبیه حس پیش ساعت یک از کمی  

ده های لب االن اما داشتم بهش  ویل هم روی فرس 

  ..رو لرزونش

ز  از حس اون شد باعث چشماش توی اشک برق  ..بره بی 
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  ..بدی جواب من به نمیخوای هست  -

ز  از چرخید میثم روی دوباره نگاهم  حسم ی   های لب بی 

  ..آوردم زبان به کلمه یه

  ..نه_

 :گفت لبخند با میثم

 منگاه التماس با کرد مکث ..یا بود ام جمله جواب در نه-

ز  رو رسم کرد   ..انداختم پایی 

  ..هردوش_

 کنم نگاه کش به اینکه بدون بعد و برداشتم عقب قدیم

ون   ..زدم بی 

 

 نگایه ایستادم جام رس و اومدم خودم به دویدم یم اولش

ز  بلند های نرده به انداختم اطراف به  دادم تکیه رنگ سی 

دم نفس نفس تند تند ز  زد بوق و ایستاد مقابلم ماشیتز  می 
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ز  به را نگاهم  پشتش که اخموی راننده به سپس ماشی 

  .دوختم بود نشسته

یم من از را کارش و کس همه طلب انگار که راننده

  ..داشتم خواست

  .گذاشت بوق روی دستشو که کردم یم نگاهش

 

  ..انداختم راه ترافیک نمیبیتز  ..شو سوار_

 جلو که قدیم  ترسوند رو زده شک من   بلندش صدای

ز  محض به و کرد باز داخل از رو در تمرف  حت   و نشسی 

ز  از قبل   .کرد حرکت و گذاشت گاز روی پاش در بسی 

  ..بستم محکم و در ای خفه جیغ با

 هام العملعکس به واکنش   هیچ شدم مچاله صندیل روی

  .کرد یم رفتار زخیم گاو یه مثل نظرم به و نداد نشون

 

 خواستگاری میثم جای اون انگار کردم فکر ایلحظه برای

  ..دادم رد جواب من و کرد
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  .کردم مخفز  دستام توی رو صورتم

  ..کردم خراب ..شد خراب_

 اینکه به خوایه معذرت با میتویز  ..برگردم ناراحت  --

ان  رو رفتش وا صورت شدن ضایع بودی، شده شوکه  جی 

  ..کتز 

  .شدم ناراحت میثم حال تصور از

  ..وایت  _

  ..ببخشه که هست عاشقت قدرآن نخورغصه--

  خ  _
 

 ..تو مییک
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 ماست انقدر بودی، خر انقدر ..هست   رست تو خاک -

 !؟ ..نمیدونستم من ..بودی

ون رو نفسم ناراحت   با   میدم بی 

ایم ی   تونست   چطوری نفهم آخه-   ..کتز  تحمل هاشو احی 

  !؟میگفتم خ   نظرت به_

؟ خ  -   داری االن !!میگفت 
 
؟ یم سوال واقعا  !کتز

 و داشته شخصیت به ریده ..کرده ایتقهوه قشنگ

  باید خ   نمیدویز  هنوز نداشتو
 

  !!..بیک

 

  ..انداختم باال شانه

 روز چند تمام من و بود گذشته ماجرا آن از هفته یک

 فکر بدهم فرشته به  تونستم یم که های   جواب به را قبل

 به بدتر همه از و میثم مقابل العمل عکس به ...کردم

  ..بودم زده که حرفهای  

د پرش آخر قسمت از عجیت   طور به مغزم ز  چند هر می 

 سیع که بودم خودم این و نبود عجیب هم خییل که
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از تحمل چون نکنم فکر بخش آن به داشتم  این بیشی 

 من اینکه به کردن فکر و نداشتم رو خودم کردن مالمت

 خجالت .کردم اوخایل رو رس میثم و فرشته از رو حتیمنارا

  ..بود آور

 

 ام کننده ناراحت فکرهای از منو مونا عصت   صدای

ون ی ۲ خط یک روی داشت من جلوی ..کشید بی   می 

د غر و رفت یم عقب و جلو ز  میداد فحش هم گایه و می 

  .کردیم تهوع حالت دچار را من کم کم و

ب این ..میدون  روباه و خونه شی   میگن شنیدی-  ضز

 زبون به اینو هرگ یعتز  شده درست تو مخصوص المثل

ز  طالع آورده  میاد هست   اسم به خری میدونسته و بوده بی 

ند سواری ازش همه که   ..بگی 

 

 دارم است هفته یه خودم کن تموم و من کردن رسزنش_

  ..کنم یم کارو این

 !؟ ..کتز  یم افتخار موضوع این به-
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  ..نداره فایده میگم دارم فقط ..نه که همعلوم_

 پرت طرفم به هوا تو دستشو میکنه کج برام رو دهنش

 روی باالخره و ..باباست برو همون معنای به که میکنه

ز  روی رو پاهاش و میشینه مقابلم مبل  قرار وسط می 

ه نگاهش و میده تکون تند تند رو پاهاش ..میده  به خی 

ه ز  و میکنه فکر موضوع همون به رهدا هنوزم یعتز  این ..می 

 ..باشم زدنش حرف منتظر باید
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 :میگه که کشه نیم طول خییل انتظارم

 میگفت   زدی گند انتخابت تو بود گفته بهت وقت   باید -

  ..من گل ریدی تو اما زدم گند من
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  ..گرفت خندم

  ..مونا بیخیال_

 پرسه این دنبال سال سه دو که اینه غی   ..مگه ممیگ الگ-

نگه  تصمیم دفعه یه اما بود تو آویزون همیشه فرشته ..بی 

 خوب ..بخونم پزشیک خوام یم گفت و گرفت استقالل به

 واسه رو دیگه ییک وقت   از ..شده متحول گ از معلومه

 ...خایک کرم کاهِ  زیر آب مارمولِک  ..کرد پیدا شدن آویزون

 

  ..وحش باغ کردی رو اینجا دیگه بسه_

  ..نیست مگه-

  !؟..کنم چیکار من االن مونا_

  ..رست تو خاک یعتز -

خونه طرف به ز ز  رسم ..رفت آشی  ه و انداختم پایی   ناخن خی 

 بود شده نامرتب و تکه تکه مشکیم الک شدم پاهام

 تولد مرور حال در من بود هفته یک که بود این حقیقت

  ..بودم میثم
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 این به که وقت   نهایت در ..خودخوری حال در فتهه یک

 هیچ نیست قرار ماجرا این کردن پنهان با رسیدم نتیجه

ی ز  جز کش شود کم من ناراحت   از یا شود درست چی 

  که مونا
 
 تخلیه برای آمدیم حساب طرف ی   تقریبا

  ..رسید ذهنم به هام خودخوری

 

ز  با اما  از ای رهذ تنها نه هم نیمهنصفه ماجرای گفی 

 سانسور که بود نشده کم ملگ به نسبت وجدان عذاب

یم آزارم بیشی   او به مربوط قسمت کامل طور به کردن

  .داد

  ..کیه میدونستم هم ندیده خورده زنگ دوباره گوشیم

بت   لیوان مونا   ..گرفت مقابلم را رس 

  ؟..بدی جواب نمیخوای-

ز  روی گرفتم رو لیوان  انداختم االب رسمو ..دادم قرار می 

 من پاسخ ی   تماسهای به دیگر رقم یک و شد قطع تماس

 را بودن رقیم سه مرز بود وقت خییل که رقیم شد اضافه

 ..بود کرده رد
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 مامان قول به هفته یک از بعد که های   دلیل از ییک شاید 

ز  بودم کرده ترک غارمو  ..بود ی   در ی   های تماس همی 

 تماس اما بود کرده تهخس را من که پاسچز  ی   تماسهای

نده   ..نه را گی 

  ..نمیدی جواب چرا خب-

  !؟...بگم خ  _

نم میشه پا خدا به هست  - ز  جوابمو من بگو ..رستا توی می 

 ..بردار رسم از دست ..نزن زنگ دیگه دادم
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  !!..مونا_
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ی یه میدویز  ..جان- ز  بیا بگم بهت اممیخو  ذهنمه توی چی 

 میبینم باز اما ..بی   میثم پرسه این با مدت یه فرشته لج به

 ..نداره رو ارزشش رو و رنگ ی   این

م بهش ای غره چشم   ..نده تزا این از دیگه تا می 

؟ میخواست   خ   هم تو حاال خب-
 

  !بیک

ز  برای مردا گفت بهم زد حرقز  یه نفر یه_ ز  برداشی   چنی 

  ..دارن مقابلشون طرف از میناناط به نیاز همیشه قدیم

ه رو آبروم این از بیشی   بغضم تا میگزم لب   ..نی 

 ..کرده غلط گفته هرگ-

  

ز  و بستم چشم  بود شده گفته ملگ زبون از که جمله همی 

  ..شد تکرار رسم توی دوباره

 متوجه شدم میثم رفتار متوجه بار چند من ...من مونا_

  ..برداره دست که کردمن رفتار جوری جلوش اما نگاهاش

  ..داد زدن حرف جرات من به مونا سکوت
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 مورد من که پرسی هر یا ملگ جلوی حت   رفتارمو این_

  ..دادم ادامه بودم توجهش

  میخوره غلت صورتم روی اشکم باالخره

 

ان خواستم یم کار این با من_ ز  تمام جی   های نخواسی 

ان ..بکنم رو فرزاد  شدن زده پس ..هاشو توجیه ی   جی 

  ..داد یم نفس به اعتماد من به زشتم رفتار ...هامو

 که بدی حس از و کنم یم پنهان دستام توی صورتمون

  ..میشم جمع خودم توی افته یم جریان به وجودم توی

  ..میکنه بغلم و میپیچه دورم مونا دستای

 

 هست   ..نکش خجالت احساساتت از ..باش آروم هیش-

 زبون به جرأت که هست   قوی رخ خییل تو که خدا به

  ..داری رو حالت آوردن

 کش هر میخورم قسم اما نه یا اشتباه حس این نمیدونم

ز  دیده مهری ی   بار یه حت   که   ..کرده رفتار همی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  555 | 3699 

 

ا گنایه هر از که فرشته نه انسانیم ما لعنت    ..باشیم می 
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 مالمت رو خودت احساساتت بابت اما نمک نیم توجیح-

ز  ..نکن ی هیچ میثم مقابل در تو باش مطمی   تقصی 

  ..نداری

 هم و دوست   سال چند از بعد هم آبیا ور اون خدا به

 این ازدواج پیشنهاد میان عالقه و عشق با تازه ای خونه

  ..شدن دار بچه از بعد هم هاشون خییل ...میدن مدیل

نیم منفز  جواب هم درصد ده حداقل تازه  وقت اون ..گی 

 که کرده خودش پیش فکری چه شاسگول این موندم من

ز   ..داده پیشنهادی همچی 
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 بدتر حالم میوفتم فرشته صورت یاد نیست این فقط_

  ..میشه

ه گمشه بره-   ..فروشآدم دخی 

 اش خانواده که آدیم ..حقشه که خدا به ..حقشه میدویز 

  ..حقشه بیاد رسش ی  بال هر بفروشه پرس یه به رو

 رحمیش جوابذی   نداد ومهلت خورد زنگ گوشیم دوباره

  ..بدم رو

  ..کیه ببینم بده-

  ..کن ولش_

  ..ببینم من به بده نه-

 

ون کیفم از را گوش    بده جواب اینکه بدون و آورد بی 

  ..برگردوند بهم رو گوش  

  ..عموعه زن-

  ..کردم وصل رو تماس و کشیدم عمیف   نفس
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  ..مامان سالم_

  ..تو کجای   سالم-

 نامرد فرشته بود کرده قهر من با فرناز مهمویز  از بعد از

ون تولد اول همون همکالسیم با بود گفته  مامان زدم بی 

 یم هماهنگ او با برم جای   بود قرار اگه که بود دلخور

 نکنم پول یک سکه را محمد بابا و او جمع جلوی تا کردم

  ..نمیخریدم جانشان به هم را نآقاجو  هایکنایه و

 

 برگشتم خانه به و نبود خوب حالم بودم گفته مامان به

 دانم نیم بود شک از پر نگاهش اما ..بود داده تکان رس

ز  همه روی زیادی من هم شاید   .بودم شده حساس چی 

  ..شِب  ۱۰ ساعت هست  -

 تغیی   رفتارش مامان کردیم ثابت که دیگری دلیل هم این

  ..کرده

  ..بمونم اینجا نداره اشکایل اگه ..مونام خونه_

  ..نیست خوب حالت شدم نگرانت ..عزیزم اشکایل چه-
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 ..گرفتم وجدان عذاب
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  ..مامان خوبم_

وع و داد من به لب زیر فحش   گرفت رو گوش   مونا  رس 

ش به کرد ی مامان ..احوالی  ز  در که گفت امون به چی 

  ..گفت راحت   خیالتون هست حواسم جوابش

 داد ۱۸ مثبت فحش بلند بار این کرد قطع که را تماس

 کمال در هم من و گرفت خندم ناراحت   جای به که

  ..خودی   گفتم پرروی  

ی شام  تا زد حرف انقدر مونا و کردیم درست هم با حاضز

ی هیچ من شدم قانع  میثم درخواست درمقابل تقصی 

 ندارم
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 .بودم ناراحت نافرجامش ی وعالقه فرشته برای

 

 بحثش بودم وناراحت دلخور دستش از شدت به اینکه

از من بوداما جدا  شدن زده وپس شدن ندیده هرکش بهی 

 ...کردم یم درک را

 ...بود حقاری   وپراز دردناک حس

ی شوی زده پس هربارکه ز  میشود کم درونت از چی 

،مثل شوق مثل
 

 ...نفس به داعتما زندگ

 میگردی،دنبال نیست که کاست   دنبال هرباردرخودت

 بیتز  یم وکم داری که های   نداشته

 

 مازخیسم که انسایز  ومانند گذاشتم بالشت روی را رسم

 میان کردم رسچ رو فرزاد وپیج شدم اینستاگرام وارد دارد

 داشتم عجله خودم دادن آزار برای اما داشتمش فالورهایم

 بود دورهیم های عکس پراز هایش استوری
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 پراز های دورهیم آن از معمویل های هیم دور ازاین نه

با  ...الکیل های نوشیدیز  دخی 

 از سلفز  که عکس روی کردم نگاه رو دونه به دونه

 کردم مکث بود گرفته خودش

 شده پخش چپش ی شانه روی که بلوندی موهای روی

 بود

 ...جاماند لبخندش روی نگاهم

 

به بودکه یمآد شبیه نه  شبیه اصال نه خورده شالق صدضز

 است پشیمان کارش از که های   آدم

 بود شده بندش دلم که فرزادی نبود،حت   هیچکس شبیه

 نبود،شاید ادم بوداین رفته برایش دلم من که فرزادی

 نبود عیاش آدم این اما داشت دخی   دوست فرزاد

 مبود باخته بود وپرانرژی شوخ که پرسی رابه دلم من

 بود درافته همه با برادرش ناراحت   خاطر به که پرسی

 نبود قبل فرزاد آن فرزاد های استوری میان آدم
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 متالش   رو مغزم افکارم حجم تا دادم فشار بالش به را رسم

 ...نکند

 دردو این کردم؟با یم چه واساس پایه ی   عشق این با من

 چه؟ انداخت یم جانم به رفتارش که یتحقی  

 داشت که مردی با نبود فرزاد دیگر که فرزادی این با من

ز  شورهمه  کردم؟ یم چه اورد دریم را چی 

 ی   دلم اما کن باز را اتصال بندهای زد یم فریاد عقلم

 کرد یم قراری

 دایرکت وارد دادم نفهمم دل،قلب به دل لوحانه ساده چه

 شدم فرزاد

؟...سالم_"  "خوی 
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ز  چراغ  بود بودنش آنالین دهنده نشان کنارپروفایلش سی 

 منتظر که زمایز  درست اما خواند را پیامم زود وخییل

 .شد آف بودم دادنش جواب

ز  دیگرجان که ماشیتز  مثل افتاد تپ ِتپ قلبم  ندارد رفی 

 . گرفت راه صورتم رو دایعز  مذاب مثل اشک

ز  به فرزاد برای  که هست  ... ودمب اهمیت کم اندازه همی 

 نداشت دیگر خطای   او برای عاشف   جز

 

 تخت سفیدرنگ ی مالفه روی شدوگوش   سست دستم

  خودم حال افتادبه
 
 ریختم اشک ام وبیچارگ

 ملگ آیهان مغموم چهره ام احساش بلبشوش   آن میان

 رسم از دست ساعت   چند فقط که وجدایز  وعذاب

 .برگشت بود برداشته

ز  وبا زدم پس را هایم اشک  گرفت تصمیم گوش   برداشی 

 عذاب از را خودم وهم بردارم صفت   گربه از دست

 کنم خالص وجدان
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 از که واالن بود دقیقه ۹:۳۵ ساعت برای بازدیدش اخرین

 نداشتم پاسخش به امیدی گذشت یم شب نیمه۱۲

 بارش من که حرقز  همه آن با بودکه آیز  مغرورتراز هرچند

 بدهد را جوابم دیگر بخواهد کردم

 

 "متاسفم"نوشتم فقط شدم سالم خیال ی  

 فقط داشتم سیع بودم بسته چشم وقت   بعد دقیقه ده

 هایم چشم نوتیفیکشن صدای کنم تمرکز خوابیدن روی

 شدم تلگرام وارد ملگ پیام شدوبادیدن باز

ی...سالم-' ز ،آدم حقیقت جز چی  ی خاطر به نگفت  ز  که چی 

 'باشه متاسف نباید حقیقته

 گزیدم لب ماشینش اتاقک میان یمان مکالمه آوری یاد با 
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ز  نخور غصه--»  که هست عاشقت انقدر باش مطمی 

 ..ببخشه

  خ  _
 

 تو؟ مییک

 انداخت باال را ابروهایش نیشخندی با

 نداره ربیط هیچ بهتون که موضویع تو حف   چه به اصال_

  کنید؟ یم دخالت

 جرقه همان حکم من برای زدکه صداداری پوزخند باراین

ز  آتش برای  بود گرفی 

 دخی   چهارتا اینکه...ملگ جناب فکرکردی خ   خودت با_

ز  تعریف ظاهرت از بچه  این برن قدوباالت  وقربون کیز

ی هر توی که میده بهت رو اجازه ز  یا کتز  دخالت چی 

 شدی هست   وپولداری موفق ادم پدرت واسطه به چون

 ...خدا
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 کس هیچ به نه تو به نه کنم یم غلیط چه دارم من اینکه

 نداره ربط دیگه

 هیچ نیستیم هم صمییم حت   که همکالش یه جز شماهم

 «نداری بامن نسبت  

 

 را وقت چند ان تمام های ناراحت   من که بود این حقیقت

 کردم خایل او رس

 خاکسی   زیر آتش من   پوزخند ویک دوجمله با ملگ آیهان

 بود کرده ور شعله را

 کرد صحبت آنطور که بود دررسش فکری چه دانم نیم

 درهم های بودواخم سکوت رساندم تا من خروش از بعد

 ...من های وخودخوری او

ز  برای مردا: گفت شوم پیاده خواستم یم وقت     برداشی 

ز    قدم چنی 
 

 دارند مقابلشون طرف از اطمینان به نیاز بزرگ

 

 راگرفت حرفهایم امتم انتقام جمله این با
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 وسط من ورفت دهم نشان العمیل عکس نماندتا منتظر

 شدم خشک کوچه

 وتا بودم ایستاده انجا بودکه دقیقه چند امدم که خودم به

 کردم فکر اش جمله به لحظه همان

 هرگز اما بودم شده میثم رفتارهای متوجه من شاید

ز  او که نکردم رفتاری   بزند رسش به خیایل اینچنی 

 

 نداشت ملگ به ربیط موضوع این بازهم اینکه موه

 رو بامن زدن حرف انطور حق بودم معتقد وهنوزهم

 نداشت

 کیم توانستم ویم رفتم تند کیم من کردم یم حس اما

مانه  ام زیادروی وخب نکند دخالت بگویم به تر محی 

 وادار شومو وجدان عذاب دچار شد باعث درعصبانیت

 ...خوایه عذر به
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 تردید باکیم کشیدم پوقز  کالفه بگویم چه دانستم نیم

 "بودم عصت  ...کردم روی زیاده_"نوشتم

ز  زدم که سند  داد،شکه پاسخ بردتا زمان کیم اما خورد سی 

ه اش وسوایل ای دوکلمه ی جمله به  شدم خی 

ی؟ االن--'  ' بهی 

 حال چون شاید کردم بغضو  گرفت دلم اما چرا دانم نیم

ی  بود بدتر مراتب به حالم هیچ نداشتم که بهی 

شدن امید رابه زیادی روزهای من   حالم بهی 
 
 ام ،زندگ

وع که ورابطه  وهیچ بودم منتظرمانده بود خراب نشده رس 

ی ز  بود نشده بهی   چی 

 

 "بله_"

 ...سندکردم را دارم شاخ دروغ
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ز  مجازی دنیای   خوی    دروغ راحت ایز تو  یم بوداینکه همی 

 زبان که ها نشودواژه اش متوجه ومخاطبت بگوی  

 نداشتند

ی همان ز نده به را تومیخواست   که چی  سانند گی   می 

 هم ها واژه داد نشان من به کردم دریافت که ی 'امیدوارم'

ند را من طرف نبود وقرار بودند برداشته رسلج بامن  بگی 

 

صمییم،روی کالش هم--'  چون تمرکزکن درسات غی 

 'تره نزدیک بهت گردن رگ از امتحانات

 یم ملگ آیهان فقط گرفت ام خنده دپرسم حال ان میان

ز  توانست  کندوهم شوخز  هم بیندازد تیکه هم حال درعی 

صمییم همکالش اوگ" با هم منم.دهد تذکر  به "غی 

 .دادم خاتمه مکالمه

 

 اضارش وبه دادم را میثم تماس جواب مونا پیشنهاد به

 کش بودمیثم همان من جواب قرارگذاشتیم کافه کدری
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 .خواست یم فرصت ازمن کند قبول خواست نیم بودکه

نداشت  .بدهم به که ندارم دیل من خی 

 کند قانع را من اش عاشقانه های حرف با توانست او نه

 پا از دست هردو...کنم قانع اورا منطقم با توانستم من نه

 .کردیم خداحافیطز  هم از درازتر

وع امتحاناتم های روی داشتم سیع من بود شده رس  ز  چی 

 تمرکزکنم هنوزداشتم که باارزش  
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ی ازفرشته  ام خودآزاری کردن کم برای تالشم نداشتم خی 

ز  موفقیت هم  اینستاگرام رساغ خییل را قبل بودروزهای آمی 

  رفتم نیم
 
ی هم او از وتبعا  .نداشتم خی 

 بامن که نه دیدم یم خییل روزها این اما را ملگ آیهان

 ...نه شود همکالم

 ...ازدور اما دیدمش یم

 بلند بلند دوستانش با شدم نامری   برایش کردم یم حس

 شامل دیگران واین بود واخمو جدی دیگران با خندید یم

 .شد یم هم من

فتم آتلیه به دانشگاه از  ...واتاقم خانه وبعد می 

 انتحاری حرکت دریک و بود کرده نگران را مامان رفتارم

 انداختند گی   را من باهمتا

 

 خواستگاری از رسبسته کرد وادارم وهمتا مامان نگرایز 

 بگویم میثم

ز  شدندومامان شوکه هردو  شوک از که بود نفری اولی 

 کرد شماتت را میثم عصبانیت وبا درآمد
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  ونبد که کرده خودش پیش فکری چه اخه-
 

 باتو هماهنیک

 !جمع جلوی اونم...کرده خواستگاری

 مامان دونم نیم واقعا_

 باشه انقدرگستاخ مودی   اون به پرسی کردم فکرنیم اصال-

 آروم جان مامان:گفت آروم همتا

 

 کوبید پایش ران روی رو دستش وکف داد تکان رسی مامان

 وروشنفکری بودن عاقل ادعای همتون االن که درسته-

 انقدر؟ ماا دارید

 تایید رو رفتارش که من...اخه من برم قربونتون-

 بزنه رمانتیک حرکت یه خواسته یم نظرم به نکردم،فقط

 بده قرار تاثی   تحت رو تاهست  

م من یعتز ...کرده بیخود-  باراوردم بدید ندید رو انقدردخی 

 من مادر کاری کجای   گفتم دلم در کشیدم عمیف   نفس

ت  حرفاست این تراز خراب خییل وضعش دخی 
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 بعیده شما از مامان عه-

 دادی؟ جوابشو خ   تو حاال:کشیدوگفت پوقز  هم مامان

ه صورتم به کنجکاوانه همتاهم  باال ای شانه.شد خی 

 انداختم

  نه گفتم_

؟- ز  همی 

 به را رسم کردم نگاه بود پرسیده را این که همتا صورت به

 دادم تکان سوایل حالت

 !من از داشت   دیگه جواب انتظار_
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 جونش به افتادی یم مثال اره:وگفت خندید مهربون

 نداخت   یم چنگ رو وصورتش

 جا واز رفت هردیمان به ای غره چشم ومامان خندیدم من

 محمد:گفت بشه خارج اتاق از اینکه از وقبل شد بلند

ارم رودرجریان ز  می 

 تمام موضوع من نظر از شد خارجو  نداد مخالفت مهلت

 تصمیم مامان اینکه اما بدهیم کشش نبود والزم بود شده

 بود مهم او نظر از یعتز  بگوید محمد بابا به داشت

 پشیمون اکه نه؟ گفت   ؟اینکه چیه واسه االنت ناراحت  -

 دوباره تا بزنم حرف بامیثم من خوای یم شدی

 .کنه خواستگاری

 برات میکرده ازن داشته هست   میگم مثال

 

 همتا نگو چرت:گفتم لب به لبخند

 بزرگتم خواهر من عزیزم باش مودب-

 رادور هایم ودست رفتم بودجلو نشسته تخت روی کنارم

 بوسیدم محکم را سفیدش وگونه اندختم گردنش
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 هم خوی   بوی هوم...نریم چه تو فراز حال به خوش_

 میدی

 قرار اش هشان روی را رسم پیچید دورم هم او های دست

ز  هایم شانه روی دستش خندید آرام دادم  یم وباال پایی 

 داشت را نوازش حکم برام رفت

؟ خ   از-  ناراحت 

 هیچ  _

 

 شه دراز دماغ که نیست   هم پینوکیو-

 گرفتم وفاصله زدم لبخند

ز _  نیست مهیم چی 

نم حدس- ز  نه؟ فرشته...چیه می 

 شد مجسم برایم فرشته صورت کردم وباز بستم چشم

 همتا رفتم نیم کاش...ریخت بهم خییل لشحا_

تونبوده-   تقصی 
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ز  موناهم_ ی نه حرف این اما میگه رو همی  ز  ناراحت   از چی 

 ...بهی   رو فرشته حال نه کنه یم کم من

 

 ناراحت   از باید اما کنه نیم بهی   رو فرشته حال میدونم-

 وجدان عذاب دچار که ندون گناهکار خودتو...کنه کم تو

 خی   نه بیوفته اتفاق این که نخواست   تو، بشه کاذب

 کم کم هم فرشته باش   ناراحت که نداره دلییل پس داشت  

  میاد کنار موضوع این با

  که راحت   این به_
 

 ...نیستم مییک

 تقصی   میگم دارم فقط میدونم بخدا عزیزم میدونم-

 پرسا اون که داره دوست رو پرسی فرشته که تونیست

 مجبوری بدویز  مقرص خودتو اگر...میاد خوشش ازتو

 به منجر کردن ثابت واین کتز  ثابت بهشون خودتو همش

 میشه خطا

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  576 | 3699 

 

 

 176پارت#

 

ز  را دستهایم وهمتا کشیدم آیه  .گرفت دستانش بی 

 فاصله میثم از که اینه بکتز  توباید که تنهاکاری-

ی ز ...بگی   یم ضافت از خودش بگذره که یکم باش مطمی 

 افته

 شد بلند جاش از دادم رستکون

 بیوفته توزحمت خییل ونزارم کنم کمک مامان به برم من-

 تحویل مارو خییل نیست دامادش بدونه همینکه هرچند

ه نیم  گی 

 زدم لبخندی

 نمیاد؟ چرا_

 ایستاد در کنار
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 است تشنه خونش به پدرجون درمیاره شورشو داره فرزاد-

 پاست به آشوب خونشون تو روزه چند

؟ چرا تو-  اینجای 

 شاهد خواستم نیم :وگفت داد درتکیه دیوارکنار به

ی  ...باشم لفظیشون ها درگی 

 بیشی   من حضور کردم احساس :داد وادامه گزید لب

 نرم خواستم فراز از وقت   میکنه شون زده خجالت

 .کرد قبول همراهش

 باشه حیا ی   انقدر فرزاد رسید نیم ذهنم به

 !شنیدی زیادی نامربوط حرف ازش که تو؟ چرا_

 

 راحت خییل...میکنه فرق ها قبیل ی باهمه رفتاراش این-

 برام حرفاش این...میاد خوشش تنوع از میگه همه جلوی

 .نداره خودش کردن خراب جز قصدی هیچ انگار عجیبه

 فراز مهیم به دلییل داشت دلیل من به حرفا اون زدن برای

 کنم نیم درک اینو واقعا چیه رفتاراش این دلیل اما
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 عکس یا پاسخ منتظر واوهم کردم یم نگاهش سکوت با

ا تکیه که نبود از العمل  وخارج گرفت اتاقم دیوار از ارس 

 شد

 

ی سفید فرش بلند های ریشه به ز ه اتاقم کف فانی   خی 

 ...شدم

 پرسان خواستگاری پای را فرزاد رفتار شدت شد نیم

 خایل برای بود بهانه دنبالفرزاد نظرم به بگذارم سمییع

 ... خودش خشم کردن

 داشت من از که خشیم هم شاید

از او برای  رسعت با که رایه ته بودم نگران خودم بیشی 

مجاز فت غی  ی می  ز  نبود جزتبایه چی 
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 نورافکنش رس اون با میدی رو قیافش و بودی باید-

ون چشای و باز دهن منم ..بود دیدیز  واقعا قیافش  زده بی 

 تو گذاشتم رو دستم و زدم بهش چشمک یه دیدم رو اش

 در های اخم از دیگه ..عزیزم بریم گفتم و آرمان دست

 کرد نگاهم جوری یه ..نگم هاش غره چشم و آرمان هم

 فحش اون از عزیزم کلمه جای به کردم فکر خودم که

  ..کردم استفاده رو میدادم خواهرش به که های  

 

 :گفت و نوشید ......از کیم یز  با

 اما است قیافه تو رسوند منو که دیروز از آرمان اینکه با -

 ..ارزید یم بابک شدن کنف به

 :گفت و کرد نگاه کردم یم نگاهش که من صورت به 

 !چیه؟ -

دم هم روی لب   ..فرس 
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 !ای؟ رابطه تو آرمان با جدی جدی االن یعتز  _

 موهای روی از روشنش شال  ..ناز با و بلند خندید 

  .افتاد هاش شونه روی و رسخورد لختش

 

  ..که بیتز  یم ام زنده هنوز و آره-

  .کرد اشاره خودش به دست با

ه هیجان خییل اون با رابطه بگم میتونم حت  - ز  ..انگی 

  ..میکنه فکر خ   به بزیز  حدس  نمیتویز 

  ..خوشتیپ و جذاب مرموز،

ون قدرت پر رو نفسم  میدم بی 

ز  تو جذاب آدم این_  ز  در طوری آشناییتون اولی   رو ماشی 

  ..برداشت مو ات دنده که بهت کوبید

 

 آرمان مورد در مونارو نظر که نداشت تاثی   اونقدر حرفم

ز  از رسخوشش و احمقانه خنده حداقل اما کنه عوض  بی 

  ..رفت
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  ..انداختم جا رو وحشیگریش صفت خب-

  ..کتز  نیم انکار حداقل خوبه_

  ..بینیم واقع آدم من ..چیه انکار جونم نه-

 خوش بودی اگه که ..مونا نیست   که خدا به ..نیست  _

   و اومده خوشش ازت آرمان نمیکردی خیال بینانه

 رابطه وارد باهاش بابک لج به مشخص که رفتارهای  

ز  آرمان نظرت به ..نیاد در صداش و ببینه شدی  همچی 

 ؟ ..گذشتیه با و عاشق آدم

 دوست منو مرد یه که نیستم حدی در من نظرت به-

 !؟ ..باشه داشته

 ..کردم نگاه مونا درهم صورت به ناراحت   با
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ز  مونا ..نبود این حرفم من_  ای، العاده فوق تو ببی 

  ..نیست عاشق آدم اون میگم دارم ..باهوش   خوشگیل،

 میندازه دستم داره شدم متوجه تازه من و زد خنده زیر پق

 تکیه صندیل به عصت   نشده ناراحت حرفم از اصال و

 ..دادم

  ..ترسیدی چیه عزیزم-

س از دارم من ..مونا شو ساکت_ م تو برای اسی   تو میمی 

  ..کتز  یم مسخره منو

س-   ..نیستم که بچه برم قربونت خ   اسی 

 

 :داد ادامه و زد پوزخندی

ی - ز   ..ندارم دادن دست از برای هم چی 

 زدم صدا رو اسمش تعجب با

  ..مونا_ 
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  .زد دردنایک لبخند

 ازم اون از قبل آدم ظاهر به عوضز  یه داشتم هرخ   من-

انگیم دنیای حت   رو، قلبم رو، احساساتم ..گرفته  دخی 

  ..دومم دست جنس یه من ..رو

ایماح ی   خودت به داری دیگه بسه ..بسه_  ..کتز  یم ی 

  ..آرمان و بابک مثل ییک واسه

 !! ..دوم دست جنس

 

  اینو خودت وقت  
 

 باورم ..داری انتظاری چه بقیه از مییک

 خودت به نسبت منو باورهای تمام االن تو مونا نمیشه

است این به دخی   یه انسان، یه ارزش مگه ..شکست   ز  چی 

 پاش در  دلت تو گذاشته پا روزی یه اشتباه آدمه یه که

ی ..مونده ز  نشون فقط ..نمیکنه کم تو هایارزش از چی 

ز  ترس ..توعه ترس دهنده  ...بد های خاطره از گذشی 

ی ز  اجازه میشه اما برگرداند نمیشه رو رفته دست از که چی 

های نداد ز ی چی    ..بره دست از بیشی 
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یه این- ز ی هر از بیشی   من که چی  ز  که این ..خوام یم چی 

 چون نشده االن تا بره رسم از اشه خاطره و آدم اون

 ییک فقط ..کنم یم مقایسه اون با رو همه حرفای و رفتار

  ..نیست اون با قیاس قابل ییک نیست اون مثل

  !!؟ ..آرمان_

  ..میاد بند نفسم من و میده تکون رس

 او جز کس هیچ که  خودشم درگی   انقدر کنارشم وقت  -

 خطرناک خواد یم که هم چقدر هر آرمان هست   ..نیست

 ..ندارم رو خورده شکست آدم یه حس  کنارش من باشه
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  ..شکستم من رو بینمون ثانیه چند سکوت
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ی یه_ ز   ؟..بگم چی 

  ..بگو-

ز  با میدونم_  ..میشم حال ضد بیشعور یه حرف این گفی 

 تی   پایه گذاشت میشه رو اشتباه بار یک اما
 

 بار ..جربیک

ه و تر مخرب دوم  راحت   به کردن پنهان دیگه ..وحشتناکی 

  .نیست قبل آدم همون آدم این چون نیست قبل بار

 ..است استفاده سوء دنبال آرمان میدونم-

 

  من که زنه یم لبخند
ا
 چه لبخند این ..کنم نیم درکش اصل

  ..باشه داشته ما برای تونه یم معتز 

 استفاده سوء اهل استایلش ناو  با آرمان نظرت به-

  !است؟

 این به کنند یم رهایش هوا توی که شده باد بادکنک مثل

ه طرف اون طرف   ..میشه خایل بادم و می 

 باید و بود استفاده سوء اهل استایلش اون با بابک_

ز  از کنم یادآوری   ..گرفتیم خط آرمان همی 
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 یهبق بشه نزدیک ما به که بود خواسته ازش فقط آرمان-

  ..بود بابک خود نقشه

 

  .!نه؟ دیگه گفته آرمان خود رو این_
 
 رو تو مونا که واقعا

  ..کرده تصور بچه یه

ز  روی دستشو مونا وقت    اندازه به اونم میفهمم میکوبه می 

 میکنه قانع اما نه خوشحال منو این و شده عصت   من

  ..بود من کردن دیوونه حال در مونا خونرسدی چون

 !گفت؟ خ   دیگه میدویز  .گفت عوضز  بابک اون نخی  -

  ..شدم باعث خودم من گفت

 یا شدی قانع  .نامزدی یه نه میخواسته رابط یه فقط اون

  !بگم؟ بازم

 

 گارسون تریننزدیک به رو و کرد بلند رس میلرزه دستش

 :گفت

  میشه ببخشید -
 
  ..بیارید آب برام لطفا
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 فضای هب نگاهشو مونا شد دور و گفت چشیم گارسون

ون   ..دوخت بی 

  ..متاسفم_

  :گفت مقدمه ی  

  عجله خییل من گفت یم راست-

 داشت اجباری ازدواج یه همتا ..بود خریت عالم تو داشتم

 قهر هم خودش با که ییک خوشتیپ و پولدار آدم یه با

 آدم یه با عاشقانه ازدواج یه با میتونستم منم ..بود

 ..کنم کم روشو اون نامزد از تر پولدار و خوشتیپ
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 بودنش جنتلمن مودب که بود بابک کچیل فقط مشکل-

ز  همه  تورسم انوقتا که بود فکرای اینا..کردیم حل رو چی 

  بود

 برای داشت همتا وقت   ..کردم بدبخت خودمو خودم

یم تالش خودم تبایه برای داشتم من جنگیدیم زندگیش

 که درآمد عاشق مرد یه خطا همه اون با فراز از  و ردمک

  جنتلمندخ   بابک از اما و نکرد همتا برای کارهای   چه

ل به کج بار میگن راست...عوضز  یه ..درآمد ز سه میز  نمی 

 ..ها

 

 گرفتم دستام توی رو دستش و کشیدم جلو خودمو

  ..ندارم رو تو کردن قضاوت حق خوام یم معذرت _

 میخوره رس صورتش روی که اشیک قطره و داد تکون رس

  ..میکنه پاک انگشتاس رس با رسیــــع خییل رو

 درسته حرفات میدونم اینکه !کجاست؟ مشکل میدویز -

به منتظر لحظه هر خودمم  سیع اما آرمانم از خوردن ضز
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 خودم زدن گول این چون...بدم فریب خودمو کنم یم

  ..بخشه لذت

 دعوت اش خانه به منو بلق هفته یه تقریبا پیش روز چند

 ...کرد

 

  ..میخنده ناراحت    با

 ..پیشش بمونم خواست ازم ..زدیم حرف ..خوردیم شام-

ی یه جز نبود رسم تو هیچ   هست   ز  خاطرات تکرار ..چی 

  ..بیارم یاد به خواستم نیم که خاطرای   گذشته

  !موندی؟_

 ناخواسته را سخت   سوال که آدیم مثل ..بودم گفته آروم

سهمی  نفسم منفز  حالت به مونا رس خوردن تکون تا ..ی 

  ..نیومد باال

 ..رفتیم تند هم همینجوری رابطه این توی گفتم-

  ..بود بد حالم روز دو تا
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  !کرد؟ اذیتت_

  ..داد آزارم هام خاطره ..نه اون ...نه-

  ..نکن فکر بهشون_

  ..کنم یم سیع خییل-

ز  دوباره _   !؟..خواست ازت رو همی 

ی مستقیم دیگه نکنم کرف- ز  این از تر مغرور ..بگه چی 

 اون از ورژن چند ...فراز    عمه پرس ناسالمت   ..حرفاست

ه فراز زمان   ..مزخرفی 

 گل همه جای داره خانواده این کوچک پهلوان که فعال_

 ..کاره یم
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  ..زد خنده از پوزخندی

  ...مرگ_

  ..رفت درهم از صورتم من و خندید بلند

  ..هامون انتخاب این با کردیم کور را دنیا چشمم -

  ...بزنیم گند قرار تو و من کنم یم حس ..واقعا آره_

  ...اوه ..اوه-

نه رسم به _ ز  مجبور رو مونا منو بیا بگم آقاجون به برم می 

 که همتا داستان ته ..کن سمییع های پرس با ازدواج به

  ..بود خوب

 من مونا ی زده بهت صورت و رسم پشت از دست صدای

 اومد بند نفسم دیدنشون با چرخیدم عقب و کرد شوکه و

  ..بود ممکن غی  
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ز  که باشه نامرد انقدر نمیتونست زندگ اییط همچی   را رس 

 هم کنار زمان هم اونا حضور واقعا ..کنه جور من برای

  ..نبود طبییع

 ...شدم بلند جام از

 ..بشم بیدار خوابم اگه چون گرفتم گاز داخل از  لپمو

  ..نداشت رو روخ فشار از حجم این تحمل قلبم چون

 ملگ آیهان خنت   و دقیق نگاه فرزاد لب روی پوزخنده

  ..بود وحشتناک

  که رسوند باور این به و من مونا سالم
 

ز  زندگ  قدر همی 

ز  همه ..آمد جلو قدم چند فرزاد نامرده  بجز دش پاک چی 

تش تیپ خودش ت ..اسی  ز  با سفیدش تیرس   های آستی 

 نشان خوی   به رو هاش عضله بازوهای کوتاهش بشدت

  ..دادیم

 

 دل رفع قلبم دادم قورت رو دهنم آب
 

 حال کردیم تنیک

  ..دونستم نیم خودمو
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  های نوه بزرگ مودت ...ای ای ..اداس و ناز همش پس+

ه خودش که میشناسه رو شیطونش   ..استگاریخو  می 

 حضورش از بده اجازه قلبم که اویز  از تر کاری حرفاش

اب  جواب که موناس ندارم زدن حرف جون ..بشه سی 

  ..میده

 

سه ..نگرانیه آدم پدربزرگم-  بشه هاش نوه عاقبت میی 

 ..گرگ از پر که هم جامعه ...رادمهر آقای پرسای عاقبت

نه گول زود رو خام های آدم ز   ..می 

نه مونا به نیشخندی ز  ...می 

 ..اینطور که+

ز  از اول که میدونید ..همینطور  بله - وع آدم خود بی   رس 

 بعد ...ها خودی ی   اون از بعد ..ها خودی اول ...میشه

 یه ..میشید کاذب بنفس اعتماد دچار میشه خ   میدونید

 ..خودبرتربیتز 
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 تر زنگ هم فرزاد و بود کنایه و نیش از پر مونا حرفهای

 هنوز ملگ آیهان ..نشه مونا منظور متوجه که بود اویز  از

 و بود ایستاده فاصله قدم یه با خونرسدی همان با هم

ز  همه گر نظاره   .بود چی 

 با و یکیشون میومدن طرف این هم دیگه پرس تا سه

  .:گفت نفر دو اون به رو ما به نگایه

ز  این- ز  انمهاخ کنار می    ..کرد اشاره ما به ..ماست می 

  ..شدن متوجه اشتباه دوستامون  خانما بفرمایید-

 

 دو بگذره کنارم از کرد وادارش و زد فرزاد بازوی به دست  

  ..کردن حرکت رسش پشت هم دیگه نفر
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 مقابلم از که بود نفری آخرین من به نگایه با ملگ آیهان

  ..گذاشت جا من های ریه برای را عطرش بوی و گذشت

 ..فهمیدم نیم من که بود های   حرف از پر نگاهش

ز  پخش از قبل بگم بود بهی   نشستم صندیل روی  زمی 

  .کردم پرت صندیل روی رو خودم شدن

 

 که دوری آشنای   ..داره فرزاد با دور آشنای   یه بود گفته

  همه از میکردم احساس
 

  ..داره خی   فرزاد زندگ

 دوست از ...شسفرا از ..هدار  دوست که تنویع از

اش   ..دخی 

 لبش روی پوزخند با میچرخونم شدمو خشک گردن

  هم  تمسخر نشونه به پوزخندی برای دلم ..میکنه نگاهم

نه محکم ز  ..می 

ز  نگاه  تحقی   شاهد هم ملگ... ویرانگره کنارش سنگی 

  ...منه شدن
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ه آتیش فرزاد پوزخند از نگاه این از قلبم   ..میگی 

  ...دلم بیچاره

ز  عاشف   جز که دیل بیچاره   ..نگرفته یاد دیگه چی 

 رو فرزاد که پرسی همون ..رو عوضز  نکن نگاش ..هست  -

ی انداخت من به نگایه بود برده خودش با ز  گوش کنار چی 

ی گفت فرزاد ز  و شد فرزاد بلند ی خنده باعث که چی 

  ..رفت هم توی ملگ های اخم

 خ   پرس اون نکهای از ذهنم شد باعث فرزاد چشمک 

 .،دوربشه کرد عصت    رو خونرسد ملگ که گفت

ز  پشت از مونا  باکیم و گرفت منو بازوی شده بلند می 

 ..کرد بلندم خشونت
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 به کنه یم موعظه و پند منو ساعت چند  میشینه-

سه که خودش ه یادش خ   همه می    ...نکبت عوضز  ..می 

  ...جذاب عوضز  میگفت   بهش قبال_

 دوست نبود معلوم بیشعور ..خوبه کردم غلط من-

 تو بعد ...خندید اینطوری که گفت خ   عوضیش

ه اونطوری   ...شدی خی 

  ..ندیدمش ماه دو_

 رفت خودش و فرستاد خروخ   در طرف به منو حرص با

  ..کنه حساب

ز  با نگایه دوباره نیاورد طاقت رسکشم قلب  ..داختان می 

 میکرد نگاهم هنوز ملگ آیهان اما بود زدن حرف مشغول

 روی پیش لحظه چند از که های   اخم همون با و

 بود کرده خوش جا پیشونیش

*********** 
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  ...گذاشتیم رس پشت هم رو مرحله این-

  ..کشیدم خمیازه

  ..اوهوم_

  ..خندیدن بلند صدای با سارا و امی  

احت زرو  دو ییک میخوای : امی    من رو آتلیه ...کن اسی 

  ..کنم یم هندل

 چقدر تو ...کتز  یم توجه من به سارا از بیشی   داری_

  ...امی   خوی  

 هاش ناخن شوخز  به چرخید عقب به جلو صندیل از سارا

 ..دراوردم زبون براش ..داد نشونم رو

 

  ..خودت مال جونم باش آروم_

ز   شون بلند خنده با زمان هم   .ایستاد نهخو  جلوی ماشی 

 میدونم چون داخل کنم نیم دعوتتون ...هابچه ممنون_

  .دارید برنامه کیل امروز واسه شده تموم امتحانات تازه
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 باز نیش با سارا اما داد تکون رس متاسف خنده با امی  

 در شدم پیاده و برداشتم رو ام کوله ..انداخت باال ابرو

 هردوشون هب رو و شدم خم سارا سمت در کنار بستم رو

 :گفتم

ز  توی  و بیارید طاقت مکان تا_   ..نکنید شیطویز  ماشی 

 

 و ندادم مهلت خندونشون و متعجب های صورت به

  ..گرفتم فاصله

 عرض تا دهنمو دوباره بودم خسته کلمه واقیع معنای به

 رو سارا صدای کشیدم خمیازه و کردم باز هام شونه

 :گفت که شنیدم

ه -   ...افظخداح دراززبون دخی 

ز  به پشت همونطور  توی کلید و دادم تکون دست ماشی 

ز  شدن دور صدای به و انداختم در  امی   که سارا ماشی 

 ..ندادم اهمیت بود نشسته پشتش
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 برای داد یم جون و بود غرق سکوت توی خونه

 میتونه روز موقع این مامان اینکه به خییل ...خوابیدن

 تخت دیدن محض به و ندادم نشون کنجکاوی باشه کجا

ز  و کردم حمله طرفش به  رو ام مقنعه و مانتو فقط راه بی 

 نرسیده بالش به رسم ..کردم پرت طرقز  به آوردم در

 .برد خوابم

 

  ..دخی   شد غروب ببینم پاشو ..هست  -

ز  رسپیچ   به عجیت   میل که پلکام  مامان کردم باز را داشی 

ی دنبال توش و بود کرده باز رو ام کمد در که را ز  چی 

ز  یه که بستم رو چشمام دوباره ..دیدم میگشت  چی 

ز    .شد پرت صورتم روی سنگی 
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  .کردم باز چشم دوباره و زدم کنار

  ..میشه ۶ داره ساعت هست   شو بلند-

یمو اجالس کدوم مامان خی   چه_   ..کردم فراموش خی 

 

 دست از امان ..امان :گفت و گرفت رسش به رو دستش

  ..هست   کردی پی   منو ..تو

 :گفتم اومد یم کش هم و بود گرفته هم که صدای   با

  ...خودم جون جون مهری قربون _

  ..شو حاضز  بلندشو بزن حرف کم-

ه چه_  ؟ ..مامان خی 

 تو میشه شش داره ساعت ..دعوتیم شام برای هاله خونه-

  ..باشیم اونجا باید النا تا که صوری   در  ..خوای   هنوز

  ..شدم بلند جا از پریده رسم از خواب

  !مناسبت؟ چه به !ای؟ دفعه یه_
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  ...مناسبت   دنبال تو فامیلیم ما-

 عید پارسال بودیم دعوت فراز پدر خونه که باری آخرین_

ون را نفسش  ..بود   ..داد بی 

 رو مناسبتش بزنم زنگ برم من بخواب تو پس خوب-

سم   ...بی 

 کنم باز پاهام دور از را تخت روی مالفه تا شدم خم یکم

 چنان ..دارم خوابیدن دوباره قصد کرد خیال مامان که

  ..شد جدا تنم از روحم که زد جییعز 

  ....هستیییت  -

  ..کردم سکته  مامان آی_

یت خودت میدی سکته منو تو- ز  نیم تا ..شه نیم چی 

نم موهاتو نباش   حاضز  دیگه ساعت
َ
 ..میک
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  ..مامان باشه خب_

 :گفت شد حاضز  در جلوی بابا

  ...مهرانه شده خ   -

  ...کنم یم سکته دخی   این ازدست دارم-

 باال تسلیم حالت به دستامو نشست من روی که بابا نگاه

 :گفت و زد مهربویز  ولبخند بردم

 درسو درگی   وقت چند دخی   این ..خانم  ای عجله چه -

  ...شه امتحانات

 : داد ادامه من به رو بعد

احت بابا نیا خسته خییل اگر-   ..کن اسی 

 

 رسیدنیم نظر به راضز  بابا پیشنهاد از مامان صورت

  ..بمونم خونه خواستم نیم هم خودم

  ...میشم آماده رسیــــع ..شدم بیدار بابا نه_
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  .دکردن اشاره ها لباس به دست با مامان

  ..برداشتم لباس برات-

  ..مرش_

ون که مامان  :گفت دوباره بابا رفت بی 

؟  مهرانه ترس از مطمئتز -   .!نمیمویز

  ..زدم چشمیک

ز  خییل ...واال نه_   من رضایت درصد چند ..نیستم مطمی 

  ،.دخیله

  

  ...صلوای   پدر -

 :گفتم که بچرخه خواست

  ..بابا _

  ...بابا جانم-

 داشته هوامو یکم بشم حاضز  نمیتونم که ساعت نیم_

  ..باش
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 و گرفت اش خنده که دادم نشونش کردنو بغل دست با

  .:گفت

 ...صلوای   پدر شو آماده -

 حموم توی رو وخودم شدم تخت کردن مرتب خیال ی  

 کردم خشک که موهامو گرفتم فوری ودوش انداختم

 تا کشید طول کم یه گرفتم تماس وباهمتا نیاوردم طاقت

 داد وابج

 

 خواهری جانم-

 چطوری سالم_

 هنوز؟ نیومدید کجایید قربونت-

ز  به دفعه یه مادرشوهرت شد خ  ...نه_  مهمویز  فکرگرفی 

 افتاد

 دورهیم هوای دلم زد زنگ دیشب خودمم دونم نیم-

  های
 
 نه؟ دیگه میای   میگم... اوم ...کرده رو خانوادگ
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 با اما یدپر  باال حرفش کردن عوض ای دفعه یه از ابروهام

 این متوجه نبودم من مخاطبش که جمله پرسیدن

شدم  تغیی 

ی فرزاد جانم- ز  میخوای؟ چی 
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ی آروم ز  بود هرچه نشدم متوجه من که گفت همتا به چی 

 بود رسم تو خ   کرد راهنمای   یخچال طرف به را او همتا

  .بگم داوم زبونم به اما نمیدونم رو

احت بمونم خوام یم خستم یکم_   ..کنم اسی 

خونه از هم همتا توجه ز  من به شوهرش مادر خانه آشی 

 ..شد جلب
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 هم بیا ..نداریم حرفارو این خستگیو ..بیای باید هست  - 

  ..شدهتنگبراتدلم من و دورهمیم هم میشه تفریچ یه

 

  ..زدم لبخندی

  ..من یا بیا تو یا فردا خب ..منم_

 همش وقت چند این بیای باید ندارم طاقت فردا تا من-

 حسای   درست نتونستم آتلیه یا ..بودی درست درگی  

 ناراحت جون هاله و جون پدر نیای  بعدم ..ببینمت

  ..میشن

  ...ببینم حاال_

نم زنگ مامان به االن ..نداریم ببینم حاال- ز  تو بدون می 

  ..نیان

 

د زنگ مامان به اگر ..پرید رنگم اش جمله ادامه از ز  و می 

ی ز  یم را پوستم مامان داد یم انتقال من هایحرف از چی 

  ..بشه رو دروغم بود ممکن هم و کند
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  ..میام بزیز  زنگ نمیخواد نه_

  ..کتز  یم خوب -

ز  رو صداش   ..آورد پایی 

 هم به رو یخچال تمام چیه دنبال فرزاد ببینم برم من-

  ..ریخت

  .نشست لبم روی بود دردناک مبرا هم دلیلش که لبخندی

 

  ..جاماند گوش   ممتد های بوق میان ام خداحافیطز 

ی به لبخندی ز  با که دخی  های همی  ز  هم کوچیک چی 

  ...زدم شد یم دلخوش

ی شاید ز انه های فانی   پر فرزاد کردم یم خیال که بود دخی 

 و بزرگ های اشتباه و دردرس از پر ..حاشیه و خطا از

  ..داده اختصاص من به را ذهنش از یاگوشه یک  دردناک

دم حرف آن از که ای گوشه آن بود توهم هم شاید ز  می 

  ..بود من دادن آزار برای فقط
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 آزاری خود افکار این با این از بیشی   تا دادم تکان رس

  ..نکنم

ه آینه در خودم به  قبل سال پنج چهار هست   با شدم خی 

 هنوز ..ظاهر نظر از فقط اما بودم شده بزرگ داشتم فرق

 دنبال به چشمانم که هستم ای ساله ۱۶ هست   همان

  .کند یم حرکت فرزاد قدمهای

 خودم به نه که میشوم عقل ی   آنقدر دیدنش با هم هنوز

 ..منطقم و عقل به نه دهمیم بهای  
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ی ز  این بودم هنکرد درک هنوز ها سال این تموم من که چی 

  فرزاد که بود
ا
یم اگر که ..خواهد نیم را من بودن فعل

  ...فهمید یم را خودش به نگاهم خواست

نم پوزخندی ز   ..می 

  ..خواهدنیم هم باز و بیند یم گویدیم عقلم

به با شد سیایه از پر دوباره رسم تمام  در به که ایضز

 پس را ها سیایه چهارچوب توی مامان حضور و خورد

  .دمز 

 

  !تو؟ نشدی آماده-

  ..دقیقه دو مامان شد تموم_

 دنبال  هاله خونه تا مجبوری وگرنه هست   دقیقه یه فقط-

ز    ..بدوی   ماشی 

  ..تهدیدش از گرفت ام خنده

 هیچ که فهماند من به و کرد ام حواله اخیم پر غره چشم

  ..نیست کار در شوخز 
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 عمیل را حرفش مامان اینکه برای و دادم رسعت کارم به

ین در نکند  ها پله از دو با و شدم آماده زمان کوتاهی 

ز    .خریدم جون به رو مرگ حت   و افتادن خطر و رفتم پایی 

 

 گفته که ای دقیقه ۲ از بیشی   هیچ که دقیقه یک رس

 مامان فراز پدری خانه به رسیدنمان تا و کشید طول بودم

 غره چشم یک و چرخید یم عقب به یکبار ثانیه چند هر

 شدم ایمن هایش غره چشم به نسبت که طوری ..رفتیم

  .شد یم ام خنده باعث کارش و

ز    ..ایستاد ها رادمهر زیبای و بزرگ حیاط توی ماشی 

 .آمدند ما استقبال به جون پدر و جون هاله همتا، و فراز

 محکم را فراز همتا صورت کردن بغلم بقیه هاله جز

ها از بعد همتا و فراز همراه و بوسیدم   ..شدیم وارد بزرگی 

 

 کمر دور دستش یک بود ایستاده همتا و من وسط فراز

  .بود همتا کمر دور دیگرش دست و من

  !بود؟ چطور امتحانات-
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  ..کردم نگاه فراز صورت به

  ..رسوند سالم خوب_

 :گفت و زد جذای   لبخند

  تو با -
 
  ..نبوده خوب ظاهرا

  ..گرفت جونمو ..گفت   آی  _

 خواستم و کرد ام زده ذوق همتا لب زیر جونت زا دور

 و پذیرای   به ورود با اما بدم جواب رو خواهرم محبت

  ..شدم شوکه آن داخل افراد شلویعز  دیدن

 

  پرید، باال ابروهایم
 

 ! ..بودن همیک

، ی   آقاجون،  و عموگلنار زن و مریم عمه خانواده ی 

 ..فرناز و مهرداد

  ..بود مونا نداشت حضور که کش تنها

 با آقاجون اخم پر چشمهای زیر و زدم متعجت   لبخند

 
 

 از رسویس بهانه به رسیدم که فرشته به دادم دست همیک

 نداد ام شده دراز دست به اهمیت   و شد بلند جا
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 188پارت#

 

 

ش رضا عمو و عمه با هویل لبخند  کنار و کردم احوالی 

 :پرسیدم آروم و نشستم مامان

  !نبود؟ دعوت مونا _

  .داشت دعوت هم ای دیگه جای ..چرا-

ی  تکست مونا به آوردمو در رو گوشیم نبود فرزاد از خی 

  ..دادم

ستویز  کدوم_"   "!عزیزم؟ هست   قی 

  ..فرستاد خنده آیکون

؟بگو ..مرگ_"   "!کجای 
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 به و شدم بلند جا از خوایهمعذرت با خورد زنگ گوشیم

خانه به نزدیک راهرو طرف ز  وصل رو تماس و رفتم آشی 

  ..کردم

 

  ..بدم رو ترتیبت نیومدم تا کجای   بگو_

 :گفت و خندید

  ..بده ترتیبمو بیا فقط تو جون -

  ..گزیدم لبمو

ی_   ..تو بمی 

  ..میاد دلت نکنه خدا-

 من با کردن هماهنگ بدون کردی جرات چطور کجای  _

  ..ددر بری

 

 :گفت شوخز  از دور و قبل از تر آرام

 گرفته مهمویز  داییش فهمید وقت   ..خدا به شده دفعه یه-

 هم به ..نگفتم دروغ کرد بغض بگم اگه ..شد جوری یه
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 بیام کنم ولش نیومد دلم ..شد اخالق بد و ریخت

  ..باشه که ماست از بیشی   اون حق که جای   ...اونجا

  ..کرده اینطوری اینو خودش ..نیست حقش_

  .کشید یقعم نفس

  ..کنند یم اشتباه همه اما آره-

 

 رد فرشته دوختم پذیرای   ورودی راهرو ابتدای به را نگاهم

  ..برگشت پذیرای   به و شد

ز  بخشش قابل هااشتباه بعیصز _ ان حت   ..نیسی   پذیر جی 

ز  هم  تو بازم نیاری روت به کتز  سیع چقدر هر ..نیسی 

 ..رستن

 جاتو ..نکن نگاه ماجرا به ایستادی که جای   از بار یه -

 نادیده هست   ..نیست   همتا خواهر کن فکر ..کن عوض

ز  نادیده ...است کننده دیوونه شدن گرفته  گرفی 

  ..شمردنشون کم یا ..تالشت ..زحماتت
ا
 پس ..نه این اصل

  ..کردن باهاش رو کارا این همه ...خ   شدن زده
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 یم طرفداری اشتباه آدم یه از داری هست حواست_

  ..کتز 

  ..خواهر تو   با نشیتز  هم خاصیت شاید ..اشتباه آدم-

  گفت شوخز  به
ا
 یم که من برای اما مغرضانه غی   کامل

ز  میگوید راست دانستم   ..نبود دلنشی 

 و غلط های آدم انتخاب ..دیگه بودن خر خاصیت_

 رو حالمون که آدمهای   ..خطا از پر آدمهای ..اشتباه

ز  خوب  ...نمیکیز

 

  ــــی️❤دارمــــ_چهآنــ_تــمام#

 

  189پارت#

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  617 | 3699 

 

 که منه حال فقط نکنه ..گفتم خودم با من و کرد سکوت

ز واقع ..نمیشه خوب  که منم این باشم بخوام که هم بی 

 هر حالم و کردم گی   هزارتو یک در ساله پنج به نزدیک

  ..میشه بدتر روز

  ..شدم تفریحیت مزاحم عزیزم برو_

 ...خندید

  .نشناس توق مزاحم ای ای-

  ..بگذره خوش_

  ..هم تو به-

ز  با و کردم قطع ز  به گوش   آوردن پایی  ه زمی   به شدن خی 

  ..دادم تکیه رسم پشت دیوار

 

 ..داد تکانم راهرو انتهای تارییک در ای سایه حرکت

 در آمد جلو قدم چند که فرزاد دیدن با و کردم بلند رس 

رس  امد بند نفسم ایستاد روشنای   در هم نگاه تی 

 :گفت و زد پوزخندی
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  !رسیدی؟ توافق به سمییع آقایون از ییک کدوم با +

  ..کردم اخم

+ 
 
ه پیش خوب ظاهرا  ..فلسفز  حرفهای و دادن ترتیب ..می 

  ..اوف اوف

 

 انقدر من یعتز  فرستادم لعنت خودم به و بستم چشم

  و ندیدم رو اون که کورم
 
 شنیده را مکالمه اول از دقیقا

  ...بود

  ..زشتیه کار خییل سنت برای وایسادن گوش لفا_

 .:گفت و آمد جلوتر

 ..خطا از پر و غلط های آدم ..اشتباه های آدم واسه+

 !نداری؟ قبول ..نداره معنا زشت

_  
 
؟ یم افتخار رفتارت به داری واقعا  !کتز

  

 ..زد چشمیک

  ..غرورمه باعث+
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  ..سوخت دلم

ز  یک برود اشتباه نفر یک اینکه  اشتباهاتش اینکه ..بود چی 

ز  یک شود غرورش باعث   ..دیگر چی 

  آدیم تاسف باعث_
 
  ..واقعا

 :گفت تفریــــح با

  !!ام؟ خ   باعث دیگه +

 همرست به رو شالقت جای میشه روت ...میشه روت_

 ..بدی نشون

  میشه روت
 

ز  پا با من ..غرورمه باعث اینا بیک  به گذاشی 

ای حریم  به .بودنم کثیف به ..کنم یم افتخار مردم دخی 

ف ی    ..بودنم رس 

  

 اما نه من اندازه به حالش و رفت هم در هم او اخمای

 ..شد خراب

 و درست از براش که اویز  روی تو میشه روت خ   تو +

  گفت   یم غلط
 

 ...کردی غلیط چه من نامزدی شب تو بیک
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 همه این که مطمئتز  کردی که غلیط به قدر اون مییک

 ..برنداشت   دست ازش سال

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_ـمامتـ#

 

 190پارت#

 

 

 

 قبل های دفعه همه با بار این که بغیصز  ..کنم یم بغض 

 غلط یه منو عالقه چون تره دردناک بار این ..داره فرق

 ..میدونه زیادی

ز _   ..نیستم مطمی 

 حالت چشماش که نشد منظورم متوجه بود آروم صدام 

 فقط اگه چون مبزن حرف بلندتر نمیتونستم گرفت سوایل
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دم حرف بلند یکم ز  رو هاشچنگال که بغیصز  متوجه می 

 ..شدیم بود برده فرو حنجرم توی

  

 :گفتم آروم صدای همون با

 اسمش کردم یم فکر که غلیط به دیگه که وقته خییل _

ز  است عالقه  ..نیستم مطمی 

ون خامم خیال از منو که خوبه   ..آوردی بی 

 یم رو دستم و میشه متوجه شم دور ازش تا میچرخم 

ه  ... محکم ..گی 

 چند از بیشی   مکثش ..عصبانیه کنم یم احساس حت  

 :میگه نهایت در اما میکشه طول ثانیه

ز  تویز  یم ..خطا از پر ادم یه ..همینم من +  رو من همی 

؟ داشته دوست  !باش 
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ی یا سوایل نمیدونم که جوری ..جوریه یه اش جمله  ...خی 

 هر ..احساسم و دل ..منطقم و عقل  که میدونم اینو اما

  مقابل بزرگ تابلو یه با دو

 ..ایستادند اش جمله

ه نه یه  روش که تابلو یه  ..بزرگی 

 ..میکنه رها و میدم تکون رو دستم 

 عاشق وقت هیچ آدم ..نمیشناسم رو فرزاد این من _

 ..نمیشه نمیشناسه که آدیم

  

 حرفم مقابل العملشو عکس تا کنم یم نگاه صورتش به

 ..عصبایز  یا ناراحته نبود معلوم که بود کرده اخم ..ببینم

 ..زدم پوزخند نافرجام نداشتم شک که تالش   به دلم توی 

 :گفت شایک لحن با مامان برگشتم پذیرای   به 

  ..دوساعت میگفت   خ  -

 یم رو جدید های اخالق روز به روز خدا به جان مامان_

 ..کتز 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  623 | 3699 

 

  

 میوه ظرف همتا ..شد خیال ی   اام رفت ای غره چشم

 ..گذاشت مقابلم

 جلب حواسم دادم نشون رسگرم رو خودم و کردم تشکر 

 از بعد بود خودش الک  توی من مثل اونم که شد فرشته

 اما کنم صحبت باهاش کردم سیع باری چند میثم تولد

 که های   تکست به نه داد یم جواب هام تماس به نه نشد

 ..دادم

 

  ــــی️❤دارمــــ_ـچهآنـ_تــمام#

 

 

 191پارت#

 

  با پیوست جمع به هم فرزاد بعد دقیقه چند

ز  کیم جو حضورش  .شد تر سنگی 
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  داد نشان العملعکس بقیه از بیشی   محمد بابا
ا
 به عمل

  کرد توجیهی   فرزاد

 پدر گرفت فرزاد از نگاه اخم با که بود آقاجون بعدی نفر

ون نفسشو فرزاد  .داد بی 

 را جو داشت سیع فرشته درس کشیدن پیش با خانم هاله

 نهفته ذوق   با مریم عمه فرشته جای به کند تر خودمایز 

 الغر از هاله و گفت یم هاشدرس حجم و فشار از

 ..شدنش

ز  چیدن برای   کنم کمک تا شدم بلند همتا همراه می 

 

ی هم مریم عمه  ز  فرشته گفت فرشته گوش زیر چی 

 برداشتم تر آهسته را هایم قدم شد بلند جایش از ناراضز 

 که کنارم ..کنم کمی   فرشته با را امقدیم چند فاصله تا

 :گفتم آروم رسید

 ..ندادی جواب بزنم حرف باهات تا زدم زنگ بار چند _

 متوجهش سخته..بزنم حرف باهات خواستم نیم چون-

 بش  
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 ناراحت   ازم چرا دونم نیم_

 

 جابودی ههم !واقعا دویز  نیم:گفت حرص با وایستاد

م نادیده هم رو حدت ی   های شوخز  حت  ...جا همه  بگی 

 هوم؟...چیکارکنم خرکیت لطفای با

 نیم کاری هیچ توجهش جلب برای من میدویز  بهی   توکه_

ه چه دلم تو داری خی   کردم،توکه  ...خی 

  داد تکون رسی

ی من- ز ی نه باوردارم بینم یم که رو چی  ز  که رو چی 

 
 

 ندارم باورت جورنیست باهم اصال تو رفتاروحرفای...مییک

یز  دم ازش که ای عالقه مخصوصا هست   ز  می 

 

؟ جدی داری_
 

 !مییک

 زد پوزخند
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یز  دم توازش که عشف   همه این- ز  میکنه اب رو سنگ می 

 هاتو نمای   سیاه دیگه...رو فرزاد مثل ای دله برسه چه

نه گولم ز  داری توجه ی عقده تو نظرم به نمی 

 :وگفت واردشد سیتز  با همتا بگم ای کلمه بازکردم دهن تا

 مامان به تانرفتم کنید کمکم بیاید نشد؟ تموم حرفاتون

 نگفتم هاتون

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 192پارت#

 

 دستش از رو ها لیوان سیتز  و رفت طرفش به فرشته

  .گرفت

  ..چینم یم اینارو من-
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 دنبالش کرد اشاره من به و داد تکون رس لبخند با همتا

  ..افتادم راه فرشته دنبال به اما من برم

 عقده من ..ندیده تورو میثم که داره ربیط چه من به_

  اینو که دیدی ازم خ   !!..دارم توجه
 

  !!؟..مییک

ا خییل- ز  راه که های   بازی اش نمونه ..دیدم ازت چی 

  طرف یه از ..میندازی
 

ی داری فرزاد عشق از مییک  ..میمی 

 طرفم یه ..میثم به بیگاهت و گاه های توجه طرف یه از

  !؟..چندی چند خودت با ..همکالسیت اون

 

 یم من به بیشی   اون کنم آرومش کردم یم تالش هرخ  

 چاقو با نفر یه بود این مثل داشت درد حرفاش تاخت

  ..کنه ات تیکه تیکه و بیفته جونت به خوری میوه کند

  ..زجراوره همونقدر

 بودم خورده خودی از که لحظه اون تو ..میلرزید دستام

 هضم یا باشم خودم گنایه ی   اثبات دنبال دونستم نیم

  ..اون کردن آروم حت   یا حرفاش
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ون ازش حرقز  هیچ اما کردم بسته و باز رو دهنم  نیامد بی 

 که رسعت همون به فکر هر بود شلوغ اتوبان یه مثل رسم

  ..رفت یم رسعت همون با اومد یم

  ..دادیم بعدی به رو جاش و

 :پرسید نگران رفتم طرفش به گیج ..زد صدام و اومد همتا

؟ -   !خوی 

؟ _   !خ 

؟ هم به قدر این که گفت خ  -   !ریخت 

ون رو نفسم  دستام کف به رو صورتم همزمان و میدم بی 

  ..میدم فشار

 

؟-   !هست 

ی_ ز   ..خوبم ..نیست چی 

  ..کرد بغلم

 تمام که میگرده یکی دنبال االن اون نده اهمیت بهش-

  ..بیا دنبالم ..کنه خایل رسش رو عصبانیتش
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خونه به خودش با و گرفت رو دستم ز   ..برد آشی 

یم طرف اون به طرف این از هاله مهربون و تپل خدمتکار

  ..رفت

ز  کنار منو همتا خانه وسط می  ز  دادن با و داشت نگه آشی 

 و ..پسته خالل و زعفرایز  برنج از بود پر که ای کاسه

 :گفت ..داد یم کره و زعفرون خوب عطر

ز  تو رو پلو -   ..کن تزیی 

 

 :گفتم حال ی  

  ..ندارم حوصله من همتا _

ز  واسه میدونم-   ..اینجا آوردمت همی 

و باهاش ز   است فرشته به منظورش فهمیدم..میچینم می 

  !باشه؟ ..بده نظم افکارت به-

 :گفت و برگشت رسیــــع اما بره خواست دادم تکون رس

  ..نیست   دیگران رفتار مسئول تو نره یادت -
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ز  با که لبخندی زدم لبخندی  به تبدیل داشت همتا رفی 

 میشد بغض

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 193پارت#

 

 میکنه آب رو سنگ عشق همه این گفت من به فرشته

 ..بود تر سخت هم سنگ فرزاداز قلب نمیدونست اما

 مدت یه فقط اینکه نه مگه ردمنک کاقز  تالش من هم شاید

 ..بود لجبازی و لج فقط بعدش و بودم فرزاد بر و دور

  ..بود همدیگه روی کردن کم بعد

  بود فرزاد هام لجبازی همه دلیل
ا
وع که بود فرزاد اصل  رس 

  ..کرد لجبازی به
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ونه دنیای زندگیم توی اومد  کرد فیکون کن رو منم دخی 

  ..رفت و

 

 فرزاد که های   ویرایز  دارم که ساِل  ۵ میشه سال پنج داره

  ..کنم یم جمع رو گذاشته جا به

  ..نبود الزم ..عزیزم انداخت   زحمت توی خودتو-

 به ..کردم بلند رس و گرفتم دیس آخرین از را نگاهم

 از و گریه زیر بزنم میشد کاش کردم نگاه هاله صورت

 محبت های جمله که های   آدم از کنم فرار اینجا

ش ز   ..اجبار روی از و بود تظاهر ونآمی 

خونه از و میگم آرویم کنم یم خواهش ز ون آشی   میام بی 

 خواد یم بلند صدای با گریه دلم و میشه بزرگی   بغضم

 

  ..بکنم بودن قوی به تظاهر نمیتونم فهمیدم چون 

ز  دوست نمیتونم   ..کنم تحمل رو ها نداشی 

  ..نیستم کلفت پوست اصال فهمیدم االن
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 که ..بابامم لوس دخی   من ..مودتم محمد تغاری ته من

 لوس به هم اونا و زورمیگم بهشون میخواد دلم وقت هر

  ..خندد یم بازیــهام

  ..میلرزه  قلبم

  ..میشم فراز سینه به سینه

ه دستش توی رو هام بازو   ..کرده اخم میگی 

 من اما میبینه خ   نمیدونم میچرخه صورتم توی نگاهش

سه که فهمیده منو اون مطمئنم و بود خراب حالم  : میی 

  !شده؟ خ  -

 

  ..میدم تکون راست و چپ به رسمو

  ..رسمه پشت به اخم همون با اون نگاه

  ..بیا من با-

خانه کنار که راهروی طرف به منو وقت   ز  اس آشی 

خانه در جلوی رو مادرش میکشونه ز   ...بینم یم آشی 
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 یادآوری ..رممیگذ بودم فرزاد با قبل دقایق که جای   از

  ..میاره در رو اشکم حرفاش

 ...میکنه باز رو کتابخانه در فراز

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 194پارت#

 

  !شدی؟ ناراحت که گفت خ   مامانم -

 فراز به پشت نشستم کتابخونه وسط بزرگ مبل روی

  کردم پاکشون بشه اشکام متوجه اینکه از وقبل بودم

ی_ ز   ..شدم خسته ودمخ ..نگفت چی 

  ..گرفت دستمو و نشست کنارم

؟ از-   !خ 
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  ..ندارن دوسم همه انقدر اینکه از_

ز  اشکم  فایده ی   کردنش پنهان برای من وتالش ریخت پایی 

  ..کردم پاکشون رسیــــع دوباره بود

 

  ..نیست مهم نه یا دارن دوست دیگران اینکه-

  !مهمه؟ خ   پس_

  ..ای العادهفوق تو که اینه-

 چون ..همتای   خواهر تو نکردم حس وقت هیچ هست  

 ..باشم داشته خواهر یه داشتم دوست همیشه رسم توی

 که اویل بار همون تواز... تو مثل درست خواهر یه

  ..درآوردی قلیان به درمن حسو این دیدمت

ز  خواهر اینکه ین چقدر میتونه داشی   حس یه باشه شی 

  ..است العاده خارق

، دوست نهایت ی   ..باهوش   تو  و مهربون داشتتز

ز  مثبتتو نکات همه این دیگران اینکه ..دلسوزی  نمیبییز

  ..نیست تو مشکل
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ز  فرق که میان آدمهای وقتش به ز  بی   از رو ارزشمند چی 

ز  غی     ..ببییز

ز  تو ..میمونه باق   اونا برای که حرسِت  وقت اون  که همی 

 احتنار  دیگران رفتار و حرف خاطر به ..بمون باق   هست  

  ..داریم نگه راضز  را همه نمیتونیم ما ...نباش

 

 واقعا من ..دارم توجه عقده میگه من به فرشته_

  !اینجوریم؟

  ..خندید

 حاال تا که حرفیه ترین مسخره این ...نه که معلومه-

  ..گرفت نظر در سال جوک میشه اینو ..شنیدم

 گ نظرت به ..فرشته به نگاه یه ..بنداز خودت به نگاه یه

  !!تو؟ ..اس بقیه توجه دنبال

  ..بخندم اش مسخره حرف به ساعت یه میتونم من
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ز  های جمله به  جزو فراز ..دادم گوش خوب فراز مطمی 

 کردن دلخوش یا الگ های دادن داری دل اهل که آدمهای  

  ..نبود باشد،

 اهمیت دیگران حرف یا نظر به ..بود رک و قاطع فراز

 آدم نفر چند نظر از که بودن مهم براش و ..نمیداد

  ..میاد نظر به مزخرقز 

رش به اگر حت   زد یم همیشه رو حرفش اون   .بود یم ضز

 نیاز اون مثل مطمئتز  آدم تایید به روز و حال این توی من

 ..کنم باور رو خودم دوباره تا داشتم

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  195پارت#

 

 :گفت شمگو  کنار نشستم مامان کنار
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  !کردی؟ کمک انقدر شدی خسته-

  ..باشه همیشه مثل لبخندم کردم سیع

ز  تازه ..آره_ ز  خوشگل چه رو پلو ببی    .کردم تزئی 

 فرستادم اش غره چشم برای بوش من و رفت غره چشم

  .خندید و دید منو العملعکس بابا

 ام خانواده برای وقت   نداشتم هیچکش توجه به نیاز من

  .بودم اسر  در همیشه

ی قورمه ظرف فراز ز  و کشید خودش طرف به را  سی 

  ..گذاشت من دست مقابل رو چیکن ظرف

 

ز  دور همه کشیدم خودم برای کردم تشکر  نشسته می 

 فرناز مقابل رو فسنجان خورشت ظرف هاله بودیم

 :گفت و گذاشت

  ..پختم برات کردی هوس خییل شنیدم -
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 برق دیدن با که دنبو  خودم دست کرد تشکر پرذوق فرناز

یم همتا سمت به نگاهم فرناز چشمان در خوشحایل

  ..رفت

ون صندیل برایش فراز ی گوشش کنار کشیده بی  ز  چی 

 اصال .شد باز لبخند به همتا های لب کردکه زمزمه

  .نبودند شده باز بحث متوجه

  ..نداشتیم دوست خانوادم نه و  من نه که بحت  

 

 خواهرم زیبای چشمان غم شده متوجه هم همتا باالخره

  .کرد پر رو

 موضوع کردتا اشاره مادرش به محسوش اخم با فراز

 شد فراز  درهم های اخم متوجه هم سعید آقا راببندد

  .کشید میان به را کار موضوع

ون مانند  آه نفسمو  زهرمارم ام عالقه مورد چیکن دادم بی 

  .شد

قابل مهربویز  با هاله  :گفت و کرد فرشته به رو وصفز  غی 

  ..نیست   رسحال اصال خوشگلم دخی   -
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 اما بده جواب رو خوش خودش مانند کرد سیع فرشته

 :گفت و نبود موفق

 ..خستم یکم -

 

  ..کشیدیم کار  ازت که ماهم-

  ..بود وظیفم نه-

 واال ..رسوند یم رو مهربونیت ..عزیزم نبود وظیفه-

ای  ..برن در کار زیر از که اند بهانه دنبال همه االن دخی 

  ..خانویم خییل تو ماشاال اما

 کتز  حمایل بود این در خانیم که این شد کج دهنم

 ..بود مسخره

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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 از ای متظاهر شدت به لحن با که نبود  همویز  هاله مگه

 کاری تو نبود الزم گفت مستقیم غی   و کرد تشکر من

  ..بکتز 

 فرشته تر آبیک های تشکر و آبیک های تعریف از ام توجه

  ..شد جلب مامان های اخم به

 اگر که ..بداند من نبودن به کنایه رو هاله حرفهای نکند

 دهنش هفته یک تا بود قرار که هست   بیچاره شد یم این

 .شود رسویس

 

 مسی   طول در یا خانه به رسیدن از بعد خوشبختانه

 با داشت وقت   روز همان ردایف و نزد حرقز  هیچ مامان

  هاله حرف که کرد گله کردیم صحبت تلفتز  همتا
ا
 اصل

ایم ی   این و نبوده درست  حساب به من و خودش به احی 

  ..آمده یم
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  گذشت یم راحت خییل موضوع ازاین مهربانم مامان
ا
 اصل

ز  موضوع ازاین وقت   نبود ناراحت   یا کینه اهل  شدم مطمی 

  ..نکند ناراحت را خودش او گفت همتا به آخر در که

 

 حرف از آمد رساغم به مهمایز  از کنجکاوی برای هم مونا

  ..فرشته و گفتم  فرزاد های

 بست فحش به را هردو

  بیماری یا نفر دو این بود معتقد مونا
 

 یا دارند خودشیفتیک

ز  یا اند توجه کمبود دچار  بیش لیاقت   ی   دوتا که همی 

ز    ..نیسی 

 قبل از تر آرام حت   را دلم و آورد یم لبم به لبخند حرفش

  ....کرد یم

م نیاز قبل شب مثل  های حرف اما نداشتم تایید به می 

 هیچ هایش کاری فحش تمام میان وقت   بود خوب مونا

 های جواب همان من نظرش واز کرد نیم من به ای اشاره

 بود خوب اما بودن کم وجود با دادم هردو به که

..... 
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  ــــی️❤دارمــــ_نــچهآ_تــمام#

 

 

 197پارت#

 

 و بود شلوغ رسم سفارشها و ها کار زیاد حجم خاطر به

ی زمان  پاتوق حالت از آتلیه ..داشتم کردن فکر برای کمی 

 گایه و زد یم رس امی   و من به که سارا جز و بود درآمده

 میکرد ما از یادی دادیم مهلت هایش قرار اگر که مونا

ز  وقفه هک نبود کش دیگر   ..بیاندازد کارمان بی 

دم امی   به را کارها باق   کردم ادیت را ها عکس  لپتاپ ..سی 

  ..کشید خودش طرف به رو

  !میخوری؟ قهوه_

 :گفت و انداخت باال رس

ز  یه - ین چی    ...خوام یم خنک و شی 
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  ..من برادر نیست کافه اینجا_

 

 :گفت و خندید

ز  -   ..کنهمی ناامید و آدم که رفتارِت  همی 

 رسش پس زده خدا که ببند دخیل سارا همون به تو_

  ..ببینه رو ها حقیقت تونه نیم درست

ون من و داد تکون رس تاسف با   ..اومدم بی 

 رابطه به نسبت بود ایالعادهفوق پرس امی   میکردم شوخز 

ی بود متعهد داشت سارا با که ز  نایاب روزها این که چی 

  ..بود

 شد نیم اما کرد نیم برابری سارا با اقتصادی نظر از شاید

  .گرفت کم دست را او

 

خانه داخل یخچال ز ز  دنبال را آتلیه آشی  ین چی   خنک و شی 

  ..نکردم پیدا گشتم
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 با کرد رسایت منم مغزم به ویروس مثل بستتز خوردن فکر

ز  ون آتلیه از و کیفم برداشی   فروش   بستتز  به تا اومدم بی 

 
 

  ..بزنم رس بودم هدید آتلیه باالتر که بزرگ

  ..شدم پشیمان گذاشتم آن داخل پا وقت  

نت   کاش  مشکل دچار االن وقت آن بودم داده سفارش اینی 

 و شکالی   شیک .خودم برای سخت   به شدم نیم انتخاب

ز  برای را رسعتم دادم سفارش زعفرایز  امی   برای  برگشی 

ز  از شدم وارد وقت   بردم باالتر   ..زدم صدا را امی   پایی 

 

  ..کردم مستجاب دعاتو که بیا امی  _

  .سالم-

  ..چرخیدم عقب به ترسیده رسم پشت از سالیم صدای با

 افتاد دستم از ها بستتز 

  ..وای  _

سونمت نمیخواستم خوام یم معذرت -    ..بی 

 گذاشتم قلبم روی دستمو
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خانه از امی   ز ون چای سیتز  با آشی    .آمد بی 

  !شد؟ خ  -

ز  ..ثممی ..ببخشید ..هیچ  _   ..بشی 

 به تا چرخیدم من رفت ها مبل طرف به که میثم

خونه ز   ..بیارم یط برم آشی 

  ..برم نداد اجازه امی  

ز  من برو تو-  ..کنم یم تمی 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 198پارت#

 

 برداشتم اروم هامو قدم گفتم ای وباشه دادم رستکون

 سنگینش نگاه زیر بشینم کنارش فاصله با اینکه از وقبل

ون نفسمو  دادم بی 
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 ...نشدی خوشحال دیدنم از-

 نیست اینطوری_

 انداختم هاتو بستتز  هم ترسوندمت هم دیگه چرا-

 زدم کوچییک لبخند

 نبود تو تقصی  _

 

 ادم یه ی اندازه...میدونست   مقرص منو حداقل کاش-

 کردی یم فکر بهم حداقل گناکار،اینجوری

 انتمنگر ...میکنم فکر بهت من_

ه  عرق دستام کف دزدیدم را نگاهم معذبم کرد نگاهم خی 

 بود کرده

 ؟ کتز  یم فکر هم خواستگاریم پیشنهاد به-

 هیچ که وجدان عذاب احساس کیم با را جوابم قبال من

 حاال بودم داده نداشتم براش ای کننده قانع دلیل

 بود برگشته شدت همان با احساس همان او با درمواجه
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 رو عرقش هم تا دادم فشار هام زانو ویر  دستام کف

م سم خواستم هم بگی   کنم کم رو اسی 

 دادم جوابمو من_

 ندارم رو کردن فکر بیشی   ارزش-

 دوست یه مثل... ارزش   با برام تو_

 داد ادامه نگاهش به 

 کیه؟...هست زندگیت تو درسته،ییک فرشته حرفای پس-

ز  فرشته اینکه ی ازچنی  ز  یثمم کردن منرصف برای چی 

 حقیقت که هرچند بود کننده ناراحت بود کرده استفاده

 باشد

 بود کرده پیدا خاتمه سوایل که ای جمله به اهمیت ی  

 :گفتم

 

 به ربیط جوابم اما گفته خ   دقیقا فرشته دونم نیم من_

 نداره اون

 شدم بیشی   توضیح به وادار ومن کرد نگاهم منتظر
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ز  ای رابطه فکرمیکردم_  هیچ دیدم این تاس وفرشته تو بی 

 کنم نگاهت دیگه جور نداد اجازه وقت

ز  همه بااینکه  قلت   ردم جواب برای دلیلم بیشی   نبود همی 

 نداشتم که بود

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 199پارت#

 

 نبوده-

 دادید نیم بروز شما شاید...نکن انکارش بوده که معلومه_

 برد ی   بینتون یصمیمانه ورابطه نزدییک به شد یم ویل

 امکان گفتم فرشته به هم اول از...نشد کردیم ماسیع-

 امتحان رو شانسمون شد باعث اون های اضار اما نداره

 کنیم
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 نخواست   تو چون شاید_

 کردم تالش خورم یم قسم...زیادیه زمان سال یک هست  -

 فرشته به رو دارم تو به که احساش نصف حداقل تا

 نبوده من دست دل کار...باشم داشته

 

 درگی  ...بازاره اشفته رسم تو میدم قورت رو دهانم آب

 فرشته...کنه نیم خوب حالمو که ام ای تازه اطالعات

نداشته هیچکس بوده رابطه تو میثم با سال یک  خی 

 با رو شانسش داره من به نسبت که عشف   ادای با میثم

 راحت خییل شه نیم بینه یم وقت   کنه یم امتحان فرشته

اره کنار اونو ز دایش به می   میده پیشنهاد دخی 

 تونم یم لطفا بده کوتاه فرصت یه من به هست  -

 کنم ثابت بهت احساسمو

 نادیده رو فرشته پررنگ حضور انقدر تونم نیم...نمیشه_

م  بگی 
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 به اهمیت   اون...بود من احساس درجریان اول از فرشته-

 مهمه برات انقدر چرا تو نداد تو

 کنیم فکرنیم هم لمث ما چون_

 میخوام دارم سوال یه ویل...باهاش توعه فرق این اره-

 بدی جواب کنم خواهش

ز   ناخودآگاه رسم اما بدم جواب بتونم که نیستم مطمی 

 خوره یم تکون

  نه؟ نیست حضورفرشته فقط دلیلت-

م یم رو نگاهم خجالت با ز  باال رسم تو رو کلمات گی   وپایی 

 قانع جواب باید که رسیدم جهنتی این به باخودم کنم یم

 بدم خودم به اما نه که میثم به کننده

 ...واقعا چیه من تکلیف

 

 نه_

 باهمون... بود اروم نبود ومحکم قاطع گفتم که ای نه

 .کرد خراب رو هردومون حال هم ارویم
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 برادرفراز؟ یا همکالسیت کیه؟-

های   دیگرچه فرشته بستم چشم
ز  !!بود گفته رو چی 

 سوزه نیم انقدر دلم انوقت...باشه سیتهمکال  کاش-

 رستره طرف میگم خودم با ارزه یم تنش به رسش ،حداقل

 تره کننده قانع ،اینجوری تر قدر

 بگم...کنم قانع خودمو چطوری باشه فراز برادر اگر اما

 زدی؟ پس منو چیش واسه

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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ز  حرفش  است کننده ویران سونایم هی مثل که حال درعی 

ه جبهه قلبم میشه باعث  فرمان زود خییل عقلم اما بگی 

 ندارم براش دفایع هیچ چون میده بهش سکوت
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 میشه بلند میثم تا میکنه پیدا ادامه انقدر سکوتم

 حسم زودتر باید شاید شم خیال ی   زود انقدر تونم نیم-

 کشم نیم پس گفتم که االن اما گفتم یم بهت رو

 

 :گفت دوباره که کنم منرصفش تا شم یم بلند جا از منم

 یم فکر خ   هر که ییک ..ببازم اون مثل ییک به تونم نیم -

ز  لیاقت کنم   ..زیاد خییل ..زیادی براش ..نداره رو تو داشی 

ون آتلیه از که انقدر کنم یم نگاهش مبهوت ه بی   من و می 

  .ایستادم گیج هنوز

 

ه یم قرار مقابلم که امی    با میشینم قبلم جای رس گی 

  ..میکنه نگاهم سکوت

  ..کنم دخالت خواستمنیم اما داری مشکیل یه میدونستم-

  ..کنم یم پنهان دستام توی رو صورتم
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 مشکل آره ..باشه خواب ماجراها این همه میخواد دلم_

  به مشکیل یه دارم
 

ز  بزرگ ز  ..آدمها نشناخی   نشناخی 

  ..دوستام

  ..نباش   میثم رفتار متوجه که نبودی پرت انقدر-

 

ون از ..نبودم ماجرا جدیت متوجه_  یه کتز  نگاه که بی 

  ..اون سماجت و خواستگاری

 و دوست ماجرا این طرف یه میشم دیوونه دارم من اما

  ..بود من کردن خراب سعیش همه که من   ی عمه دخی  

ز  این ..نامردیه از پر دنیا-  نمیدونم ..نیست جدیدی چی 

 ای فایده تو برای اون نامردی خوشبختانه یا متاسفانه بگم

  ..نداشته

 حرف که باشم خوشحال باید االن نمیدونم دقیقا منم_

ی فرشته های   ..ناراحت یا نداشته تاثی 

  ..بگو تو امی   ..کنم چیکار باید دونم نیم االن

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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 201پارت#

 

ه باال رو رسش  .گذرونهیم نظر از را آتلیه دورتادور و میگی 

  ..میده انجام میسنجه کلماتشو داره وقت   رو حالتش این

 ؟ ..بده گوش دلت حرف به همه بابای گور بگم خوای یم-

 بدم نشون العمیل عکس اینکه بدون ناراحت   و سکوت با

  .کنم یم نگاهش

یم لذت زندگیمون از باید ما-   ..بی 
 
 این و ماست برای زندگ

  از بردن لذت اما ..آدمیه هر طبییع حق
 

 هر برای زندگ

 و هدف تو برای عشق تنها ..بگو تو ..داره تعریفز  یه کش

  !زندگیته؟ لذت
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 فکر بهش ساعت   من نباشه الزم که انقدر واضح حرفش

 همون توی نتونم که سخته قدر اون برام جوابش اما کنم

 .بدم جواب لحظه

  من
 
  از دفمه !چیه؟ خواستم واقعا

 
  !عشقه؟ فقط  زندگ

  ..خودم سوال شد پرسید امی   که سوایل

 از گوشه یه آالرم یه مثل هم بعد روزهای از ثانیه هر توی

  .بود مغزم

ز  همه بعد روز چند   ..بود آروم عجیت   طور به چی 

ی  به بودم کرده خوش دل و نداشتم کس هیچ از خی 

ی ی   معروف جمله ی خوش خی    ..خی 

 پیج میثم و فرزاد و فرشته به مستقیم غی   شدسی   تنها

 نظر به عادی شکر رو خدا که بود اینستاگرامشون های

  .میومد

 

  هم فرزاد و بود رفته مسافرت به دوستانش با میثم
 
 ظاهرا

  داشت
 

 کردیم در به تن از رو مزخرفش تفریحات خستیک
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 شی   استوری یا پست هیچ عمیف   سکوت در هم فرشته

  .بود نکرده

ون فکر از امتحانات مسئول مهدوی خانم صدای با  بی 

  اومدم

  !مودت؟ خانم -

  ..بله_

ون میاد دیگه ربــع مهرجویه استاد-   ..باش منتظر بی 

 

ون ساختمان از کنم یم تشکر  ثبت خاطر به میام بی 

ز  بهم دانشگاه بیام شدم مجبور نمراتم از ییک نشدن  گفی 

 ها نیمکت از ییک روی کنه صحبت باهام خواسته استاد

  ی   از نشستم
 
 سهیل ستاره به تبدیل که مونای   با حوصلگ

 ای گرفته صدای با تا کشید طول ..گرفتم تماس بود شده

 .داد جواب

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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 202پارت#

 

  ..بله-

  !دیگه؟ مونای   سالم_

ز  زنگ ..شونم همسایه نه-   ..بزن رو پایی 

 : گفت که خندیدم

 !؟ بخندی زدی زنگ ..مرگ-

  ..کرده نیستت به رس یا ای زنده ببینم زدم زنگ_

  ..منو برد مرگ دم تا-

  ..پرسیدم ترسیده که نبود خودم دست

  !مگه؟ کرده کار خ  _

  .شد حالم متوجه

ه قاتل ..کردم شوخز  باش آروم-   ..که نیست ای زنجی 
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ه قاتل همان حکم آرمان من برای  ..داشت رو ایزنجی 

 با که ای رابطه از نه گرفتم یم خودش از نه خوی   حس

ز  نه بودم شکایک آدم نه من ..داشت مونا  آرمان اما بدبی 

  به نسبت نمیتونستم که بود شده شناخته جوری برام

 هم مونا کنار اسمش حت   و باشم داشته خوی   حس اون

 نگران عمویم دخی   برای رو من و انداختیم بشور رو دلم

 .کرد یم

 

  !خانم؟ هست   -

 صداش وقت   ننداختاونم خنده به منو شیطنش

ون ز  بود انقدنامی 

  !گرفته؟ چرا صدات_

  ..بودم خواب-

  !االن؟ باش   رسکار نباید_

  ..خونه بمونم گفت آرمان ..نبود خوش یکم حالم-
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ینش اما ..آورد هجوم رسم به سوال تا صد همزمان  مهمی 

  .آوردم زبان به را

  !کرده؟ ارچیک باهات_

  ..خدا به هیچ  -

  ..میکنه عوض جاشو داره کردم احساس  کرد مکث

 

  ..کردم روی زیاده دیشب خوبه حالم-

؟ تو_   !خ 

  ..نوشیدیز -

 باید وقت   اونم ..خوری یم نوشیدیز  اویز  کنار وقت  _

  ..باشه بهش حواست ششدانگ

  !چرا؟-

 :گفتم عصت   من و بود پرسیده تفریــــح پر خنده با

 سواستفاده تو از ممکنه چون ..ندارم اعتماد بهش ونچ _

  ...کنه

 ..نمیکنه کارو این-
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 203پارت#

 

  ..نیست اعتمادی قابل آدم اصال_

  ..هست که حواست

 حداقل بودم مشکوک بهش تو از بیشی   من کن باور آره-

 رسم تمیتونس خواست یم بالی   هر دیشب  ..دیشب تا

  ..جنش مسائل منظورم البته ..بیاره

 :داد ادامه مونا و میکشم پوقز  

  ..هیکلش به زدم گند و آوردم باال لباسهاش روی -

 هم افتخار با تازه ..میخندی کثافتکاریت به داری االن_

  ..کتز  یم تعریفش

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  661 | 3699 

 

ز  این چون-  انداختم راه که کاری کثافت از که باری اولی 

 ترین افتضاح در منو که بود ییک ونچ ..نکشیدم خجالت

  ..باشه مراقبم و کنه تحمل هم حالت

نم رس بهت میام_ ز   ..می 

  ..بابا خوبم-

  ..رس یه میام راه رس دانشگاهم االن ..بینم یم دارم_

  ..نیستم خونه-

 : پرسیدم شک با

؟_   !کجای 

  ..آرمان خونه-

  ...تو دست از وای ..بودی اونجا رو  دیشب_

ی- ز   ..برمیگردم االن خوب خییل ..که نشده چی 

 

 با چشمام آشنای   عطر بوی استشمام با و بستم چشم

 .بود تشخیص قابل برام هم پشت از حت   شد باز رسعت
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 ..بودند دانشگاه این توی ملگ استایل تو نفر چند مگه

 نادیده  منو راحت خییل که بودند مغرور انقدر نفر چند

ند  دو مالقات آخرین از بعد ملگ که بود جالب ..بگی 

  ..بود شده تر بدخالق هم قبل از رفتارش یمان نفره

 ..تر عنق شاید نبود مناست   کلمه اون برای نه اخالق بد

 

 اهمیت   براش کنه ثابت من به محیل ی   با میخواست

  ..ندارم

  ..عوضز _

  ..بودی من با االن-

  ..شد جمع بود نکرده پیدا خاتمه که مکالمه به حواسم

  ..میبینمت میام نه_
 
  ..باش خونت لطفا

  ..بزرگ مامان باشه-

 شدنیم دلیل اما نمیبینه رو ام غره چشم میدونستم

 از و کردم قطع رو تماس خداحافیطز  ی   و بشم بیخیال

 ..شوم پادرهوایم نمره پیگی   تا شدم بلند جام
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 204پارت#

 

 وقت   کرد راهنمای   مهرجو استاد دفی   به ومن مهدوی خانم

ه بعد زدم در دم رو دستگی   مقابل که کش دیدن با فرس 

  ..شدنم شوکه ایلحظه برای بود مهرجو استاد

  چرا
 
 بود مانده ذهنم در عطرش بوی کردم فکر واقعا

  .بود همراهم مهرجو استاد دفی   تا راهرو وتمام

 را کرده یط را ی  مس این شاید اینکه احتمال ذهنم چرا

  .بود نداده

  ..بفرمایید مودت خانم سالم-
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 اهمیت   ورودم به هم باز که ملگ از را نگاهم خجالت با

  با گرفتم نداد
 

مندگ   .دادم سالم مهرجو استاد به رس 

 جوری درونم هوای به رس من   گوش پیچاندن برای

ی دید که نشستم   ..باشم داشته ملگ به کمی 

ی رساغمو که کنم یمتجر  باید حتما-   ..مودت بگی 

 :گفتم زده خجالت لبخند با

  ..نشدم متوجه_ 

 

  ..ندادی جواب زدم ایمیل بار دو-

  با
 

مندگ  :گفتم زیادی رس 

ی یکم روزا این استاد میخوام عذر _   ..دارم درگی 

  ..زد پوزخندی ملگ

 :گفت و چرخید او روی همزمان مهرجو استاد و من نگاه

ی ..کاری و ذهتز  های مشغله --  ..همه درگی 

 :گفت مهرجو استاد
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  ..مودت باشه نبوده بهونه تو واسه امیدوارم ..دقیقا -

 

 ی طعنه درگی   هنوز چون ندادم رو مهرجو استاد جواب

  ..بودم ملگ

 مقابلم چای فنجون اتاقش داخل ساز چای از استاد

 :گفت و گذاشت

 یه ..بکنید اریک یه برام تا اینجا کشوندم رو تون دو هر-

 همه..لباس جدید برند از تبلیغات برای عکاش پروژه

زش  خودتونه ی عهده به چی 

داری  ...ایده،عکاش،فیلمی 
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  جریان در ...شلوغه رسم یکم من راستش --

  ..هستید که کارم

  :گفت و کرد اخیم مهرجو استاد

 خواهش ازت ..پرس نشدی حرفم همتوج اینکه مثل-

 جورای   یه ..باش   داشته رو کردنش رد اجازه  که نکردم

  ..مجبورید

 امتداد من تاصورت زد ملگ صورت به که رو گ رو لبخند

  .هست هم تو به منظورم یعتز  این داد

 

 توی و خوب خییل برند این میخام و دارم اعتماد بهتون-

 از ..بازه ایایده هر برای دستتون ..بشه شناخته ماه چند

 نظرشو هم همرسم البته ..نباشید نگران هم هزینه نظر

 که کردم راحت خیالش من اما اونه، کار حال هر به میگه

  ..کنه حساب شما روی میتونه

 : گفتم و خوردم رو مقابلم چای فنجان از کیم

 هنوز که دانشجوی   عنوان به من نظرتون به استاد_

  !مناسبم؟ حساس و مهم کار این برای نشده تموم درسش
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 موضوعش درس !نداری؟ چرا خودت دارم، قبولت من-

  پنج   ترم که دانشجوی من نظر به ..جدا کار ..جداست

ه نکنه کار اونم از بعد کنه کار اشرشته  تو نتونه   ..بهی 

 

 جواب از اونم از جدا ..کرد آچمز منو جورای   یه حرفش

 چای فنجون ملگ .ترسیدم یم رک مهرجوی استاد به رد

 :نوشید ریلکس خییل برداشت رو

وع؟ برای داریم زمان چقدر --   رس 

ز  از ندارید زمان- وع امروز همی   یم هماهنگ ..کنید رس 

ایط و محیط برید کنم   ..بسنجید رو رس 

 

 رو مخالفت    هیچ فرصت من به ملگ دادن تکون رس

 با عدب و داد توضیح دیگه کیم مهرجو استاد ..نداد

  ..میایم که داد اطالع و گرفت تماس همرسش

ز  ملگ  با هم من شد خارج استاد دفی   از که بود نفری اولی 

ون که حرض نفس  دنبالش به اردگ جوجه مثل دادم بی 

  ..افتادم راه
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ون دانشگاه ساختمان از  در جیبم از رو گوش   آمدم بی 

  .زدم تکست مونا به آوردم

 "نباش منتظرم ..بیام نمیتونم اومده پیش برام کاری"

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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  .اومد جوابش شدن سند محض به

  "خونه برگشتم تو خاطر به من !مگه؟ کجای  "

 خودت مراقب ..بهتمیگم میبینمت میام حتما فردا"

  "باش

ز  جسم به محکم بزنم سند خواستم تا  خوردمو سنگی 

 ادافت دستم از گوش  
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ز  فاصله کیم  خجالت با و کردم ایجاد ملگ و خودم بی 

 :گفتم

  ..ببخشید _

 به محکم رسم برداریم رو گوش   تا شدیم خم همزمان

  ..بود سنگ مثل لعنت    دراومد آخم و کرد برخورد رسش

؟--  خوی 

  ..آره_

 

ز  خییل گفتم که ی "آره"  جوری بد لبم نبود مطمی 

  ..میسوخت

 مونده باز صفحه روی کیم شتبردا رو گوش   و شد خم

  .برگردون بهم تا کرد مکث گوش  

  ..بریم فردا میتونیم دارید قرار اگه--

   گرفتم اخمش پر صورت از نگاه

  ..فردا برای انداختم که دیدید_

  ..گرفت قرار همیشگیش تفاوی  ی   قالب تو و رفت اخمش
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اشتم منتظرش بودم جات-- ز  ازش که شناخت   با ..نمی 

اره دارم، ز   ..بمونه خایل کنارش نمی 

 خشکم شنیدم که حرقز  از گرفت فاصله قدیم و چرخید

  ..زد

 

 رو جاش زود خییل و برد زمان ثانیه چند فقط حالتم این

 نسبت فرزاد و خودم از بیشی   که خشیم ..داد خشم به

  ..داشتم اون به

 داره امکان و هستیم دانشگاه در جلوی اینکه به اهمیت ی  

 :گفتم بلندی صدای با بشنوه رو امحرف کش

 ی   آدم یه عنوان به فقط دیگران به تهمت و قضاوت با_

 به کمیک تنها نه تون رفتار این ..میشید شناخته شخصیت

تون جذابیت  ..برعکس که کنه نیم بیشی 

 

  چرخید مکث با و ایستاد جاش رس 

ز --  به حت   نه شما قضاوت نه ..نداشتم قصدی چنی 

  ..کنمنیم فکر بیشی   جذابیت مثل مزخرفای  
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 در ..عملکردتونه خالف حرفاتون بگم باید که متاسفم_

 باالتر یکم کاش خوندید منو های تکست که شما ضمن

  ..دید یم هم منو مخاطب و کردید یم نگاه هم رو

 به افتادم راه به و نموندم العملش عکس یا جواب منتظر

 رسم به ویر  پیاده هوس صبح که فرستادم لعنت خودم

ز  زد  ..نیاوردم ماشی 
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م تاکش تا ایستادم خیابون کنار  نزدیک به اهمیت   بگی 

ز  شدن  در و ایستاد مقابلم دقیقا اون اما ندادم ملگ ماشی 

  .کرد باز داخل از را جلو

  ..رفتم عقب قدیم
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 همکالش بر عالوه االن ما ..کنیم رفتار ایحرفه بهی  --

 ..باشیم همکار قرار بودن

 :گفتم و آوردم در متعجب حالت به را صورتم

  واقیع معنای دارم تازه ..جالب چه وای _

 ..کنم یم درک رو بودن ایحرفه

 و سبابه انگشت زود خییل اما گرفت اش خنده حرکتم از

ل رو اش خنده و داد قرار لبهاش طرف دو شستشو  کنی 

  .کرد

 

  ...حساس   بودن تایم آن روی مهرجو تاداس--

 مردک این الیق که های   فحش از لیست   دلم توی

  ...کردم ردیف رو بود خودشیفته

 نشون بهش چشمم گوشه یه خدا که پرسی هر چرا واقعا

 نفسش به اعتماد بود پولدار و خوشگل یکم ..بود داده

فت   نه یا باال می 
ا
 ریپولدا و قیافه و تیپ به ربیط اصل

  ..بود جلب موجود این ذات ..نداره
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ز  در و شدم سوار  خودم که انقدر بستم محکم رو ماشی 

 پریده باال ابروهای با ملگ ..پرید باال هام شونه صداش از

 :گفتم و زدم حرض لبخند کرد نگاهم

  ..ایحرفه برخورد روش یه اینم _

 بشه خارج ازش حرقز  اینکه بدون اما کرد باز را دهانش

  ..افتاد راه و ستب

 بهش نگایه چشم گوشه از رفتم بهش ای غره چشم

 انگشتاش و بود داده قرار شیشه لبه رو آرنجش انداختم

  ..بود لبهاش روی

 

 نظر به هم ژولیده کیم حت   و نداشت حالت   هیچ موهاش

 حسای   هم حالت این تو حت   دونست یم انگار ..رسید یم

  ..شه یم جذاب

ز  رخش نیم روی موهاش از نگاهم  و صاف بیتز  آمد پایی 

  ..کتز  پیدا صورتش توی تونست   نیم عیت   هیچ بود قلیم

  ..چندش انقدر هم پرس شد درهم صورتم
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 روی صبح که جوش   به یادم بود صاف آینه مثل پوستش

  ..افتاد دیدم چونم

 داد یم اون به جوشا این از شدنیم شکر انصافتو خدایا

؟ من  کنه پنهونش میتونستم ریش با اون  !خ 
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ز  رو دماغم  حت   شده صورتش توی کردم سیع و دادم چی 

  ..کنم پیدا خال یه

 ابروهاش که دید صورتم تو خ   نمیدونم چرخید که رسش

ه و نشستم صاف و دادم قورت رو دهنم آب پرید باال  خی 

  ..شدم جلوی ماشینهای

 دستمال طالی   جعبه از کنسول روی از کرده ازدر  دست

ون   .گرفت آن مقابل و کشید بی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  675 | 3699 

 

 !بله؟_

  ..خونیه لبت گوشه--

 انگشتام به افتاد سوز به لبم گذاشتم لبم روی دستمو

ز  رو آفتابگی   ندیدم روشون خویز  کردم نگاه  زخم دادم پایی 

  خییل
 
  ..نبود بزرگ

 

 قرار لبم دهش خشک خون روی و گرفتم ازش رو دستمال

زش نتونستم دادم  دردم باعث بیشی   فشار و کنم تمی 

  ..میشد

  ..هست آب داشبورد توی--

 را کوچک معدیز  آب بطری ..کردم باز و داشبورد در

ون  رسد کیم هنوز اما بود شده خورده ازش کیم آوردم بی 

  .بود

 در ناچار انداخت باال شونه که انداختم صورتش به نگایه

  ..کردم باز رو بطری
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 تر چندش اون دهتز  آب با دستمال کردن خیس نمیدونم

 نتیجه این به خودم حال هر به خودم دهن آب یا بود

  ..تره چندش دستمال کردن تفز  رسیدم

 

 استفاده اون دهن آب از دارم وقت   شودنیم دلیل این اما 

  ..نره توهم صورتم کنم یم

ز  که رو لبم  ..دوندمبرگر  رسجایش رو بطری کردم تمی 

ه تفریچ پر خنده با که ملگ به کوتاه نگایه   بود من خی 

  .انداختم

  ..نیارید فشار خودتون به خییل_

 داد ادامه لبخندش به پرروی   کمال با و گرفت رو منظورم

 :گفت و

 

  ..هم شما من نظر به --

ز  بازم کردم یم تف صورتش تو االن اگه  ..گفت یم رو همی 

ز   شیک سفید نمای با ساختمان از را نگاهم ایستاد ماشی 
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 بود خبیثم تفکر از برگرفته که لبخندی با و گرفتم مقابلم

  ..کردم نگاه ملگ صورت به

م تماس یه میشه_   ..بیام بعد بگی 

  .داد تکون رس

ز  کردن قفل زحمت --  ..شما گردن میوفته ماشی 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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  ..رحمته نیست زحمت مکن یم خواهش_

ز  از و شد پیاده مکث با حرفم از متعجب  فاصله ماشی 

  .گرفت
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 بدون داشتم بر داشبورد از رو بطری طرفه یک لبخند با

 دهنم توی رو داخلش آب از کیم کردم باز رو درش مکث

  .برگردوندم بطری داخل دوباره و ریختم

  ..ندادم اهمیت اما شد بد حالم خودم

  .شدم پیاده و بستم را بطری در و داشتمبر  را سوئیچ

 

 راه به عمیف   نفس با و انداختم دوشم روی را ام کوله

 :گفتم شدم نزدیک بود منتظر نگهبایز  جلوی ملگ افتادم

  ..شدید مطلع هم شما خوام یم معذرت _

ز  هماهنگ تا منتظرم کنم یم خواهش--   ..کیز

 یه اون هنبود خاطرمن به انتظارش واینکه حرفش این با

ز  از داشتم که هم وجدایز  عذاب ذره   .رفت بی 

 داد تکون رس سوایل گرفتم طرفش به رو بطری

  ..باشه تون تشنه شاید گفتم _

 ...نزد حرقز  اما گرفت متعجب
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 گفت یم برندش از مهرجو استاد همرس که رو وقت   تمام

 آی   بطری درگی   من برد مختلف های قسمت به ومارو

ز  که بودم  شد یم جابجا ملگ آیهان های تدس بی 

 مقابلم مبل وملگ نشستم مهرجو خانم دفی   توی کالفه

ز  برای رو ز  روی رو آب وشیشه کرد انتخاب نشسی   می 

 داد قرار بینمون

 ده از بود پرتوقع رک خییل خودش مثل که استاد همرس

 کرد یم تعریف واهدافش خودش رواز تاش نه اش کلمه

 عصبانیت از درصدی که چندهر  بود کرده عصبیم حسای  

 بود معلق همچنان که وخبیثانه چندش کار به مربوط من

 داشت ربط

 

؟ چیه نظرت--  هست 

 !بله_

 !پرسیدم رو نظرت--
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ی از شوکه ز  هردو صورت به وابلهانه گیج نشنیدم که چی 

س بهم واخمشون انتظار کردم نگاه  وبرای داد بدی اسی 

ی یه اینکه ز  موافقم:دادم ابجو  ناشیانه باشم گفته چی 

 کرد اخم بیشی   وملگ پرید باال مهرجو خانم ابروهای

ل رو عصبانیتش داشت سیع که وبالحتز   :گفت کنه کنی 

؟ دقیقا--  باخ 
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ه ملگ صورت به ومظلومانه ترازقبل شوکه  این شدم خی 

ارادی العمل عکس یه  سنگ از نگارا که ملگ دل.بود غی 

 سوخت دلش خدا اما نداد من حال به واهمیت   بود

ز  و خورد زنگ دفی   داخل تلفن لحظه وهمون  که همی 

ون رو ام شده حبس نفس بلند مهرجو استاد همرس  بی 
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 عصبایز  ملگ دست از باید که شدم متوجه وتازه دادم

 باشم

 به رو خشمم خییل داد نیم اجازه بودم داده که سوی  

 نکبت این خجالت از حسای   دلم تو اما بدم ننشو  ملگ

 .دراومدم جذاب

 

  اول همون تونست   یم بود درگی   ذهنت اگرخییل--
 

 نه بیک

 کتز  ضایع رو وهردمون باش   اینکه

  رفت درهم اخمام

ز  ازم که بودید شما این فکرکنم_  برخورد ای حرفه خواستی 

 کنم

 مهرجو خانم فشارداد لبش روی حرض رو دندوناش

 اومده پیش کوچیک مشکل یه: وگفت کرد قطع رو گوش  

 بیام کنیدتامنم بازدید انبارهم از کنید لطف شما

 

 که جای   سمت وبه پریدم جام از ملگ از زودتر من

 رسم پشت ملگ تامتوجه برد زمان کیم رفتم کرد راهنمای  
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ز  هارو وپله ندادم اهمیت   شدم،  فلزی در به تا رفتم پایی 

 
 

 خیال به رسیدم بود درآسانسور شبیه بیشی   که بزرگ

 .کنم بازش کردم تالش درکشوی   اینکه

ی؟ یم بادرکشت   داری--  !گی 

ز  رو دماغم  درهم کردن باز :گفتم وروبــهش دادم چی 

حرفه  ؟!ای غی 

ز  چشماش ی گوشه  نیم تشخیص رو خوردحالتش چی 

 باتوجه ومن بلندکرد رو دستش داره حش چه اینکه دادم

 صورتم به قراره کردم فکر قبلم یها پری   حواس به

 ...بکوبه

 

 به وکیم دیوارخوردم به کردم پرت چپ طرف به خودمو

 کرد نگاه رفتارهام به شده گرد باچشمهای برگشتم عقب

ه نگاهش.شد خشک هوا توی ودستش  . بود صورتم ی خی 

 جانشینش واخیم دراومد تعجب حالت از که نگایه

 گرفت،دستش رو پراخمش ونگاه چرخوند شدرسشو
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د روی روجلوتربردچندعدد اش بلندشده  کناردررا کیی 

 شد باز مانندی تیک صدای ودربا کرد لمس

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 211پارت#

 

 طرفم به نگایه یا بده حضورمن به اهمیت   اینکه بدون

 واقعا گذاشت تنها رو شده کنف ومن   رفت داخل بندازه

ز  چرا  بخواد اون که داشت دلییل چه کردم فکری همچی 

 بزنه؟ منو

 از نبود موجیه دلیل اصال هام پری   حواس اینکه از جدا

ز  هم اون شخصیت  نیم االن من و بود دور به رفتاری چنی 

 یا کاردم ای قهوه رو خودم وشخصیت شعور دونستم

 !!!اونو
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 خودت برای ابرو هم ذره یه یعتز  هست   تورست خاک

 .نداشت   نگه جلوش

 

ز  به پامو داشتم خودم به نسبت که حرض با  کوبیدم زمی 

 چک ودرحال انبار وسط تقریبا ملگ.انبارشدم وارد وبعد

 .بود ها رگال کردن

ی انبار از تصورم گذروندم ازنظر دورانباررو دورتا ز  چی 

از ز  جا همه دیدم یم مقابلم که بود ایتز  غی   بود وشیک تمی 

 رگال وهر شده رکاو  همه طویل های رگال روی های لباس

 های   قسمت یه درسته .داشت رو خودش کدمخصوص

 یه برای بازم اما بود شده چیده هم روی ها پارچه توپ

ز  ترو زیادی انبار  .بود تمی 

 

 جنس لمس درحال بود بازکرده کاورهارو چندتااز ملگ

  بود شون پارچه

از هرکس اگر  یم دور ملگ از فرسنگها خودشو بود من غی 

 تازمایز  حداقل...شد نیم آفتای   اطرافش ها توتامد کرد
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 درکمال من اما شد یم خوب شدگیش ضایع زخم جای که

  :وگفتم شدم نزدیکش وخونرسدی پرروی  

 حرف ازش همه که کاری حجم به باتوجه کردم نیم فکر

نن ز  !کنید قبول رو کاری (رودربایست  )رودرواش توی می 

 با غلشوش ملگ درمورد من میگفتم دروغ خ   مثل

ز  بودم نزده حرقز  هیچکس  گفت ازش مونا که باری واولی 

 بودم کرده رسچ درموردش کنجکاوی برحسب بود

 

 باکش که نیستم ادیم :گفت بلندکنه رسشو اینکه بدون

 که بقیه ندارم تعارف باخودمم من باشم داشته رودرواش

 خوددارند جای

 میدید؟ شغل تغیی   دارید پس_

 بازکنه دهان خودش اینکه زا قبل کرد بلند رسشو

 کن کم روتو هست   خ   دنبال گفت یم داشت چشماش

ز --  ندارم قصدی همچی 

 هستید خرید درحال تون شائبه ی   کاوش به توجه با پس_
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 تازه ومن دوخت من به جدیت حالت به رو چشماش

 دیگه «شائبه ی   کاوش»کردم تحلیل تجزیه رو ام جمله

 گفتم من که مزخرفیه چه

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_متــما#

 

 212پارت#

 

 

ز  همه به دیدت همیشه --  !!سطحیه انقدر چی 

ز  در حرفش  برای کنایه از پر بود رک و واضح که حال عی 

  .آمد یم حساب به قبلم دقیقه چند رفتار

 به من در حرفش از که حرض متوجه تا کردم تالشمو

 :گفتم نشه اومد وجود

وشییم هندسم یه من که این برای شاید_  مشهور پی 

 ...نیستم
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 ..نداره شغلشون به ربیط ها آدم نگاه --

 

 اصال نه یا ..جناب کنید نظر تجدید من نظر به _

ز  حد در میخواید  نظر مهندس و عکاش دانشجوی همی 

  ..فیلسوف نه بدید

 و بشه خنک دلم شد باعث لبش روی عصت   پوزخند

 تا دادم ابجو  کوبنده خودش مثل اینکه از راحت خیالم

  .شد تاریک جا همه بزنه حرقز  کرد باز دهن

 جهنم مثل جا همه چرخیدم خودم دور و کشیدم جییعز 

  .شدنیم دیده نوری روزنه هیچ و بود تاریک

 

 دستمو نفر یه که هم وقت   شدنیم قطع منم های جیغ

  دست شد بلندتر هام جیغ که کشید منو و گرفت
 

 بزرگ

 حلقه کمرم دور هم ای دیگه دست و نشست دهنم روی

  .شد

 آروم زدنم پا و دست و آورد خودم به منو ملگ عطر بوی

 :کرد زمزمه آروم گوشم کنار شد
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  !میاد؟ در کجات از صداها این --

ون گوش روی گرمش نفس  و شد پخش شالم از اومده بی 

  ..شد مورم مور باعث

 اون و بود شکمم روی داغش دست کف لرزیدم خودم به

 لرز و کشید شکمم روی دستشو بود کرده گرم ور  قسمت

  .افتاد جونم به نامحسوش

 

 شد برداشته که دستش نداشتم خوردن تکون قدرت

ون رو گوشیش   .کرد روشن رو اش قوه چراغ و آورد بی 

 منو دست همون با و برداشت دهنم روی از رو دستش

 توی صورتش از نییم داد قرار خودش مقابل و چرخوند

  ..نور توی هم دیگر نیمه و بود گرفته قرار تارییک

 .کرد خم رسشو

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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  213پارت#

 

 

 

  ..نزن جیغ--

  ..دادم تکون رو رسم و دادم قورت رو دهنم آب

  ..رفته برق کنم فکر--

ه نگاه   ..بشه ساکت اونم شد باعث چشماش به من خی 

ز  نگاهم  با متناسب که هاش لب روی و اومد تر پایی 

 نشست بود صورتش

  ..آورد خودم به منو گلوش سیبک لرزش

ه تارییک توی من بود فاجعه این  شدم مردی هایلب خی 

  که
 
  ..بودم آغوشش تو تقریبا
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  ..کشیدم عقب خودمو

 و چرخوند رو رسش که آورد خودش به هم رو ملگ کارم

 پوف رو نفسش میکشید گردنش روی دستش که همزمان

ون مانند   .داد بی 

 پشت رگال به تکیه من و شد دور قدم چند من به پشت

  .دادم رسم

ز  من--   ..ندارم آنی 

 عنرصیم سست و العمل عکس از ناراحت و حال ی  

ون را گوشیم   ..آوردم بی 

  ..no serves منم برای_

 باال رو رسم حت   ..نکردم نگاهش که زدم حایل در را حرفم

  .نگرفتم

 

 بیان خودشون اینکه یا بیاد برق تا کنیم صی   باید پس--

  .رساغمون
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 چراغ همزمان رفتم نبود معلوم سیایه توی دری طرف به

 نهادم از آه بسته در دیدن با کردم روشن هم را گوشیم

  .شد خارج

  !شد؟ بسته گ  این_

 :گفت و خاروند رو اش چونه کیم

  ..دهش بسته اتوماتیک صورت به رفته برق وقت   شاید --

؟ نیاد برق حاالها حاال اگه_   !خ 

ز  احتماالوقت   ..نباش نگران-- یم نصب سیستیم همچی 

 .باشند کرده هم رفتنو برق فکر کردن

 

  !باشن؟ نکرده هم شاید_

  ..نباشه اینطور امیدوارم--

 چند توی بیاد تر جلو شد باعث گفتم که بلندی وای

  ..بایسته قدیم

-- 
ا
  هست مواقع این برای خروخ   راه معمول

ز  انقدر وگرنه نیست_ دی حرف ازش نامطمی  ز   ..نمی 
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  .زد لبخند کردم حس

ی دقت با  نکردم پیدا خنده از اثری کردم نگاهش که بیشی 

 ..زدم توهم تارییک این توی دادم احتمال و

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 214پارت#

 

 

 نیستم راننگ اما ..نامطمئنم که شناسم نیم رو اینجا--

 هستند ما از باالتر طبقه دو ییک نفر ۲۰ از بیشی   باالخره

  ...مطلع   اینجایم اینکه از هم مهرجو استاد همرس و

 در کنار کنه آرومم که بود کننده قانع اینقدر حرفاش

ز  با و گرفت فاصله ازم آیهان نشستم  پارچه طاقه برداشی 

  .برگشت طرفم به

ز  روی شو بلند-- ز  زمی    ..نشی 
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ز  صاف رو دهنمون میان بشینم این روی_  ..میکیز

 

ز  یم بیخود_   ..شو بلند ..کیز

ز  روی رو طاقه اینکه از بعد شدم بلند  روش داد قرار زمی 

 .نشستم

  .باشه هم خودش برای جا که جوری اش گوشه یه البته

 واسه رایه ببینم بزم چرخز  یه خوام یم ترش نیم تنها--

ز    ..نه یا هست اینجا از رفی 

  ..نه که معلومه_

ز  روی کنارم و برداشتم شونم روی از را  ام کوله  قرار زمی 

  .دادم

  .کردم دراز رو پاهام شد دور که ملگ

 

ون خونه از داشتم که صبح  ذهنم به حت   میومدم بی 

 کرد نیم خطور

  ..بگذره ملگ آیهان با روزم قراره 
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 دفی   توی که آی   بطری یادآوری با و زدم ریشخندی

ی دادم تکون رس جاموند استاد همرس  سنگ به که تی 

ز  خورد   ..دیگه بود همی 

س خودم به نشد عمیل که فکری با  دنبالشم به دادم اسی 

ی    بدتر همه از شد آبروریزی به منجر که های   حواسی 

  ..زدم ملگ دهتز  آب به لب که بود این هم

 

  ..دادم تکون خودم برای تاسف از رسی

  ..کش بهر نکن چاه میگن راست

  ..نیست--

 مخفز  ملگ چشم از خوردم که تکویز  و پرید هام شونه

  ..نمود

  ..ترسوندمت متاسفم--

  ..نداره عیت  _
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 هم آیهان و نداشت زیادی عرض  طاقه نشست کنارم

 چسبیده پس ..آمدنیم حساب به جسه ریز پرسهای جزو

 .بودیم نشسته هم به

 

  ــیــ️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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  ..کردم نگاه رو گوش   روی ساعت

 اینجا که ساعت نیم از بیشی   ما و میشه چهار داره_

  ..معطلیم

  ..باالتر بی   و تحملت یکم--

سم_  فراموشمون مهرجو استاد خودشیفته همرس میی 

  ..باشه کرده

ز  واسه--   ..باال بی   تو تحمل میگم همی 
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 داده تکیه در به ونرسدیخ کمال در که آیهان به تعجب با

  .کردم نگاه بود بسته رو چشماش و بود

  یعتز _
 

  !هست؟ امکانش مییک

  ..نباشه مسئولیت ی   انقدر امیدوارم--
 
 کمی   هم تو لطفا

  ..کن جوابم سوال

 

  ..دوختم تارییک به را نگاهم و کردم اخم صورتش به

ی هنوز گذشت یم همینطور داشت زمان   آمدن از خی 

ز  این ما متوجه که شک یا برق   ..نبود باشه پایی 

  ...نده تکون پاتو--

س که های   وقت همه مثل م اسی   دادم یم تکون پامو میگی 

 تق صدای هم کف های رسامیک با کفشم برخورد از و

 ..آمد یم وجود به ریزی تق

 

  ...پیچید یم انبار سکوت تو که صدای  

  ..رئیس بگو هم تو بعدی خواسته_
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 :گفتم چرخوند طرفم به رو رسش و کرد باز را چشمانش

 ...میدی دستور همش که زیردستتم شاید _

 :گفت و برگشت اش قبیل حالت به

ست نبود دستور--   ..میشه بیشی   اینجوری اسی 

  ..نمیشه_

 که بود اون قبل دفعه مثل شد سکوت بینمون دوباره

 .شکست رو سکوت

 

ز  برای هنوز--   !دودیل؟ کار این پذیرفی 

  ..دلم دو کردید فکر چرا_

 نتونست   که ترسیدی مهرجو استاد از ..هات حالت از--

  نه
 

  !!..بیک

 :گفتم  بودم درست حدسش که این با

  نه _
ا
  ..بکشم چالش به رو خودم داشتم دوست ..اصل

  ..فرستادم لعنت روبروم چالش و خودم به همزمان و
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  ..زد پوزخند یا خندید نمیدونم

  ..آورد در کفرمو بود خ   هر صورت هر در

 ..خوبه--

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

  216پارت#

 

 

؟ شما_   !خ 

؟ من--   !خ 

  ..ندارید تعارف کش با وقت   ..کردین قبول چرا_

  مهرجو استاد--
ا
 عهده به مسئولیتش که برندی از قبل

 داشتم ازش که شناخت   با و بود گفته برام شه همرس

 ..عالیه باشه توش اون دست که اریک هر میدونستم

ز  ها لباس دیدن با امروزم   ..شدم مطمی 
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نه؟ لطمه  شغلتون به ..کنیدیم قبول پس_ ز   !نمی 

 و گرفت رفتیم گریم به رو که انبار هوای از نفش

 :گفت

  ..کنم مدیریت کنمیم سیع --

  ..باشم چالش دنبال نمیخوام دیگه کنم فکر من_

 به اونم رس کردم که نگاهش ومدا خنده صدای دوباره

 ومن بود رولبش لبخند یه و کرد پیدا جهت من طرف

  ..بدم ادامه رو ام مکالمه خواست دلم ناخودآگاه

 عکاش برای کن فکر ..شدیم زندایز  اینجوری بازدید با_

  ..میاد رسمون بالی   چه بیایم

 

 ..نمیدیم انجام اینجا عکاسیو--

 میخوای اگه میدم یشنهادپ بهت دارم خوب فکر یه من 

  ..کن قبول حتما کتز  صعود پله چند همزمان کارت تو

  !فکری؟ چه_
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  ..میگم وقتش به--

  ..بدزدم  رو ات ایده ترش یم_

 :گفت و آورد جلوتر را رسش

  ..تویز  نیم --

  ..شد پخش صورتم توی نفسش

  بوی حت   که خورده عطرش از کردم حس

 ..همونه هم دهنش

 

 قبل مثل اینکه از قبل اما شد هم قفل اهاموننگ دوباره

نگاه اتصال این و چرخوندم رس خایک جاده به بزنم دوباره

  ..کردم قطع را ها

  .شدم بلند جا از

  ..شده پنج ساعت_

 و دیوارها روی را گوش   نور نداد نشون العمیل عکس

  ..گرفتم سقف
 
 کولردریچه پارچه های توپ باالی دقیقا

  .بود
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 زیر یا پاییت بشم پرت اینکه بدون کردم سیع و تمرف جلو

 به راحت و بود کوتاه سقف ..برم ،باال بشه خایل پام

 ..رسیدم دریچه

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

  217پارت#

 

  .باشه وصل انبار جز قسمت   به ها کانال بودم امیدوار

ون اون کش_   !!؟..هست بی 

  یدپیچ کانال و انبار توی صدام

  ..کمک ..مهرجو خانم ..کمک_

  ..نداره فایده--

ز  این ساعت دو ما نمیشه_  باشیم امیدوار و بشینیم پایی 

  ..بپیوندد واقعیت به شایدها

ز  بیا ..بزیز  آسیب خودت به ممکنه--   ..برم من پایی 
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  .بخوام کمک و بزنم جیغ تا ۲ دارم عرضه قدر اون_

 

طاق بخوام کمک ردمک باز دهن تا و گذاشتم باالتر پامو

  ..خوردن رس پام زیر پارچه های

ز  روی محکم و کشیدم جیغ   ..افتادم زمی 

ی درد داشتم انتظار کردم ناله  چشم بشم متحمل بیشی 

  ..شدم آیهان درهم صورت رخ به رخ کردم باز

ز  با برخوردم چرا شدم متوجه تازه  درد تصورم از کمی   زمی 

  ..پرسیدم دستپاچه و کرده باز که را چشماش ..داشت

  !خوبید؟_

 

 هم خییل که خوی   پای گذاشتم من که زد هم به پلک

  .نبود واقیع

  ..متاسفم_

  ...نداره اشکایل--

سم شد باعث که داشت حالت   یه صورتش  : بی 
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ی_ ز   !شده؟ چی 

 کنم یم فکر اما ..باش   راحت بگم خوام یم کن باور--

ه   ..بلندش   بهی 

  !کجا؟ از_

  ...من یرو  ..از --

  شد بسته دوباره اما بزنم حرقز  تا شد باز دهنم

 

ی و نزدیک فاصله به نگاه  افتاد هامون صورت میلیمی 

ز  کردم دعا و بستم چشم  توهم یا خواب فقط اتفاق همی 

 .باشه

 خدایا. بودم داده لم روش بودومن ملگ یسینه رو دستام

 بار وفاجعه دردناک واقعه این یا کن محو منو لحظه این

ز  تامن کن کابوس به تبدیل رو اور وخجالت  از االن همی 

م خواب  .بی 

 ؟ دیده آسیب جاییت...خوبه حالت--
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 219پارت#

 

 

 طرقز  به خودمو خورد صورتم به دوباره که نفسش

  .شد بلند جاش از من بعد اونم شدم بلند و کشیدم

 رو از واقعا دیگه نشستم لمقب رسجای و رفتم در طرف به

 رو دستام کنم نگاهش کشیدم یم خجالت و بودم رفته

  دادم قرار زانوهام روی رو رسم و کردم حلقه زانوهام دور

 یم گوش به طاقه دور های نایلون خش خش صدای 

 کفشهای برخورد صدای هم به ها طاقه برخورد رسید

  ..ها رسامیک با ملگ

  خوبه؟ حالت--

  .بود ستادهای کنارم

  ..خوبم_
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 :گفت عصبانیت با اون و رفت آیهانگوش   نور

  ..شد تموم شارژم لعنت   --

  ..دارم شارژ درصد ۲۰ من_

ز  ممکنه کن خاموش رو چراغش--   ..برگرده آنی 

ی وهم تارییک توی انبار دادم انجام گفتو که رو کاری ز  انگی 

  .شد غرق

  .گرفتم یکتاری از چشم و دادم تکیه دیوار به رسمو

سیدم تارییک از بودم بچه--   ..میی 

ی سیایه جز اما کردم باز رو چشمام ز   .نبود چی 

 گاو نمیاد یادم دقیق ..بود عروسیک آباژور یه تختم کنار--

 منو ترس از کیم تا بود خریده اونو مامان ..گوسفند یا بود

 از کدوم هر از تارییک، ترکیب با همون نور اما ..کنه کمی  

  ..ساخت یم هیوال یه اتاقم لوسای
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 ببینم تونستم یم حاال و بود کرده عادت تارییک به چشمام

ز  روی من از فاصله کیم با   .بود نشسته زمی 

  ...کنم قایم پتو زیر خودمو نداشتم جرات--

  !چرا؟_

ه اینقدر ..بود تاریکی   اونجا چون--  به میشدم خی 

 یم شون حمله منتظر و کردن دوره منو که هیوالهای

د خوابم تا موندم   .میی 

 گوشه نبودم نرمال هایبچه مثل شد سالم هشت وقت  

 از نداشتم هم مناست   جسمایز  وضع و حرف کم و گی  

  .نداشتم تعریفز  هم درش نظر

 

 یاد به را خودش کودگ خاطرات داشت انگار کرد سکوت

  .آوردیم

سیدم منم_   ..میی 

ون فکر از   .بدم ادامه تا کرد همنگا منتظر و اومد بی 
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 خوابم تا میگفت قصه میموند کنارم انقدر مامانم_

د  با نیست دیدم یم و شدم یم بیدار که وقت هر اما ..میی 

سوندمو بابام مامان اتاق به خودمو گریه  شبو بقیه می 

 .خوابیدم یم پیششون

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

  220پارت#

 

 

  ..بودی لوس حسای   پس --

  ..دیگه بودم تغاری ته_

  ..شونه حال شامل خدا لطف تغاریــها--

  ..هردومون خندیدیم

، عمر توقع، پر لوس،--   ؟..هوم ..مامایز  نفس بابای 
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ی براشون انقدر همتا من از قبل ..اونقدر دیگه نه_  دلی 

 من واسه بودن پرتوقع بودن لوس همون ..بود کرده

  ..موند

  !همتا؟--

 

  ..وسطه بچه ..هرمخوا اوهوم_

  ..من آخرم و همتا بعد هامون اول

  !خورده؟ همتا خواهرت حقتو معتقدی تو و--

  ..خندیدم بلند و واقعا بار این

 ارشد پرس هامون ..کنم سازیشفاف اینجوری برات بذار_

ز  است خانواده  ایرایز  مادر هر مثل مامان ..پرس بچه اولی 

 ..نداره عیت   کنهب کاری هر اون که این ..دوسِت  پرس

 و مهربون دخی   که هم همتا ..و و و برادرِت  و تو از بزرگی  

  ..بابام و مامان کن گوش حرف و قلب خوش

 

  ..هنجارشکن هم خانم هست  --
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وع   ..زدن کف براش کردم رس 

  ..دقیقا آفرین_

 داد تکون رس و خندید

--  
 
  ..شده ضایع حقت معتقدی حتما

 بزنه صدا را مامانم هامون ..نیست این از غی   کن باور_

 جونم" کنه صدا همتا .."مادرجانم" میشنوه جواب

  "هست   میخوای خ   باز" کنم صدا من .."عزیزم

  ..زد قهقهه مردانه ایندفعه

 

  ..تخش تو خوب_

  ..رفتم ای غره چشم

  ..بود حرف کیل گفت   که تخش این پشت_

 کیم و یقو  تخش پرتوقع، تخس پررو،تخس ..بود آره--

های ز ی دنبال که ،لجبازی لجبازی تو ..دیگه چی  ز  که چی 

ه میخواد نه جا زود ..برسه بهش تا می  ز  ..نمیاد کوتاه و نمی 
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 رفته که رایه از بازم ..برسه شکست به تهش اگر حت  

 ..نمیشه ناامید

ز  بله_   ..ام خفتز  آدم چنی 

  ..خفتز  شما بله -- 

 میخوای حرفات این با میگفتم نبودی ملگ آیهان اگه_

 ..بزیز  مخمو

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

  221پارت#

 

 

  ...بزنه مخ نمیتونه ملگ آیهان یعتز --

ز _   ..بکنه کارو این نباید ..نه تونسی 

  !چرا؟--
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 نیم در به سالم جون فناتون دست از بینوا دخی   چون_

  ..بره

؟--
 
 ..ام مطرخ آدم انقدر نمیدونستم !!جدا

ز  همه به که بس از_   ..میکنید نگاه سطچ چی 

 :گفت و خندید

  ..حرفم بابت متاسفم --

  ..منم_

 

م اسم رو کردم امروز که کارای   دونه دونه نشد روم  بی 

 من اما نمیدونم اونو و کردیم یم نگاه همو  تارییک توی

م نگاهمو نبودم قادر   ..بگی 

بان باعث میاره بند را نفسم داره کردم حس که نگایه  ضز

ز  باال و قلبم تند   ..شده بدنم حرارت رفی 

  انبار داخل های المپ
 

 روشنای   این و شد روشن همیک

 عادت بهونه به و ببندمشون که چشمام برای شد ایبهانه

  ..کنم تعلل کردنشون باز برای نور به نداشتنم
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 نداد را بیشی   کردن فکر مجال اما در شدن باز صدای

 استاد همرس نبود من مقابل لگم کردم باز چشم وقت  

 .بود عذرخوایه حال در وقفه ی   که بود مهرجوی  

ز  جدی خییل ملگ مانه حال ودرعی  ایط به محی   پیش رس 

اض اومده  به محکم خواست یم دلم اما من کرد اعی 

ز  تا بکوبم دهنش  سیستم به رسیدن وآسیب برق رفی 

 .نکند بهانه رو مزخرفشون

 

 داد قرار تنظیم برای که خواست ازمون مهرجو خانم وقت  

ش به  :گفت  ملگ بریم دفی 

 فکرکنیم بیشی   کیم بدیدما اجازه

منفز  امروز اتفاق امیدوارم-  برای تصمیتون روی تاثی 

 .نزاره همکاریمون

وع--  ارامش از کارماکه خصوص به هرکاری امنیت پر رس 

ویز  درویز  ه نشات مون وبی   ...مهمه خییل میگی 
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 ملگ ماببخشید به رو کوتایه این اام باشماست حق-

 جوان

 با هم مودت خانم که مهم برام... نیستم من فقط--

 باشند بخوان وجودامروز

ز -  راضز  که کنم یم تنظیم جوری قراردادرو باشید مطمی 

 پرویزجان که اونجای   واز مهمه برام کارم کیفت من باشید

 .کارکنم باهاتون ،میخوام کرده تعریف ازتون

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_متــما#

 

 

 222پارت#

 

  ..بهتون میدم اطالع دارید، لطف شما --

انه ی  -   ..منتظرم صی 
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ون بقیه از جلوتر من  و ملگ رفتم باال را ها پله و آمدم بی 

  .بودند مکالمه حال در هنوز مهرجو استاد همرس

 اونجا واز برسه خداحافیطز  زمان تا ایستادم فاصله کیم با

ون  به رو کنه خداحافیطز  ملگ داشتم انتظار وقت   بزنم بی 

 :گفت مهرجو استاد همرس

ی من-- ز تون توی چی    ..گذاشتم جا دفی 

 

 :گفتم هدفشون ی   مکالمه از خسته

م اجازتون با من پس _   ..می 

  .گرفت طرفم به رو ماشینش سوئیچ ملگ

سونم زود خودمو--   ..می 

 و ها تشکر تمام مقابل در و گرفتم رو سوئیچ حرف ی  

 بود فروتنانه زیادی که استاد همرس های عذرخوایه

  .شدم خارج و گفتم کنم یم خواهش

ز   انقدر نداشتم انتظار رسید هم ملگ شدم سوار که همی 

  ..برگرده زود
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ز  رو معدیز  آب بطری سوارشد  قرارداد جلو صندیل دو بی 

  .نیاوردم خودم روی به اما شدم شوکه

 بودین تنها مهرجو استاد همرس با هک فرصت این توی_

  !نکرد؟ عوض که رو نظرتون

  ..پرید باال شیطنت با ابروهاشو

  !داشت؟ ایهام حرفت--

  ..کردم فکر حالت به اخیم

  !ایهام؟_

 اما چرخوند خودش سمت بغل آینه طرف به رو رسش

  .دیدم واضح رو لبش روی لبخند من

 

؟_ ز   !نگفتی 

  !کنه؟ عوض میتونست خ   راجب نظرمو--

 ..دیگه کار کردن قبول راجب_

 نکنیم؟ قبول بود قرار مگه__

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  716 | 3699 

 

 :گفتم سوالیش های جمله از حرض 

 هرچند ..کنیدنیم قبول داده رخ اتفاق با کردم خیال من_

  .بود دیگش دلیل هم "کردن فکر بیشی   به نیاز"

 برای هم کردن فکر به نیاز ..دیگه دادن رخ برای اتفاق--

ز  جدی یم تنظیم برامون قراردادی اینجوری ..مابود گرفی 

 ..باشه داشته رو کارمون و زمان ارزش  که کنند

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 223پارت#

 

  ..باشه مهم براتون پول کردمنیم فکر_

 : گفت زده شگفت و متعجب حالت با

ز  چرا--  !کردی؟ فکری همچی 

ز  مایل نظر از شما چون _ ز  تامی    ..هستی 
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 پول به ها آدم پولدارترین حت   همه ..نیست خوی   دلیل--

  !نداری؟ دوست پول تو ..بیشی   اونا حت   ..دارن عالقه

 :گفتم تعارف ی  

  ..بدم نشون میلم خالف بر رفتاری که اونقد نه _

ز  کرد کوچیک اخم   گرفته رو منظورم بودم مطمی 

 

 اقتصادی و کاری دید با اونا ..نبود میلم خالف رفتارم --

ز یم نگاه ماه به  چرا نیست سوال برات ..نکنیم ماچرا کیز

 داره اهمیت براش خییل که کاری برای رو تو و من مهرجو

  !کرده؟ انتخاب

  !؟.نرفته شده مطرح و باتجربه عکاسهای رساغ چرا

  !سخته؟ براش مطرح عکاس یه کردن پیدا کتز  یم فکر

 اما نداریم اقز ک تجربه ما که میدونه اون نه که معلومه

 به مایل نظر از که میکنه انتخاب را ما پس ..عالیه کارمون

ین ..نفعشه ین با کار بهی    ..هزینه کمی 
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نیم توجه موضوع این به لحظه اون تا من بود ملگ با حق

 ما از استفاده سوء قصد مهرجو استاد حقیقت در کردم

  خواسته و داشته رو
 

  ..کنه زرنیک

  ..کنم قبول نمیخواد دلم اصال دیگه االن_

 هر ..بساز خودتو و کن استفاده زندگیت های تجربه از--

 به  تر قوی و تر بزرگ آدم یه تو از کوچک چند هر اتفاق  

ز  در دنیا ..میاره وجود  یکسان طور به همه با رحیم ی   عی 

  ..کنه یم رفتار

 با هم ما ..میشه تموم ما نفع به بد چند هر امروز اتفاق

ز  به ..میشیم مطرح بیشی   قبل از ندبر  اون   ..راحت   همی 

ز  توی  هم حداقل ..نبود بد هم خییل من برای بگم پرانی 

  .شناختم یکم رو صمیمیم غی   کالش

 

  ..نبود رحمانه ی   انقدر من منظور_

 براش رو کلمه این وقت   نزد حرقز  و انداخت باال ابروی  

 از که االن اما باشه بد انقدر کردم نیم فکر کردم یم تایپ

  .کشیدم خجالت واقعا شنیدم خودش زبون
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 :گفتم شکستم من رو بینمون آمده وجود به سکوت

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 224پارت#

 

  ..نه شما اما شدم اطالعای   تخلیه من _

 توضیح بیشی   خواست جورای   یه و انداخت من به نگایه

  ..بدم

 این از بعد همکار و همکالش این از هیچ   من_

  ..نمیدونم

؟ یم قبول یعتز  ..این از بعد همکار--  !کتز

یکم امی   با من _   ..کنم کاری اون بدون نمیتونم رس 

  ..اوکیه میدونم--
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  ..میدم خی   بهتون باهاش کردن مطرح از بعد پس_

 

  ..باشه--

 کردم تشکر رسید که کوچه رس

  .میشم پیاده خوبه همینجا_ 

  .داشت گهن تعارف ی  

  ..فقط ممنون_

  !فقط؟--

  ..پیچوندین بود حواسم_

 :گفت لبخند با و زد نزن راه اون به را خودش

  ..میگم من اینبار افتادیم گی   جای   دوباره اگه--

 :داد ادامه و زد چشمیک

  ؟!قبوله --
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 ..رفت لبخندم کردم حس و اومد بند سینم توی نفسم

 مثل حش رفتمگ یم درونیم احواالت  از بدی حس

  ..خیانت

 رفتارش برای مرزی و حد هیچ که معرفت   ی   به خیانت

ی ..نداره ز  این که بود این کردیم ناراحت منو بیشی   که چی 

  .بود صبح از من ی باره چند حس

 آب بطری به چشمم و گرفتم ملگ آیهان نگاه از را نگاهم 

  ..افتاد معدیز 

 :گفتم ناشیانه و دارم برش تا و بردم دست

  ..شده گرم خییل آب این _

 

 مانع و گذاشت دستم روی رو دستش و زد لبخندی

ز    .شد برداشی 

  ..یادگاری دارم نگهش خوام یم ویل ..میدونم--

  !!یادگاری؟_

  ..اومده خوشم روش رژ از آره--
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ز  رسم روی رسد آب سطل یه کردم حس   .ریخی 

ز  رو از منو خدا نمیشد  !کنه؟ محو زمی 

ز  این ز  روز یه توی که بود باری دومی  ی همچی  ز  خدا از چی 

  ..خواستم یم

 کار به دست خودم که بود منطف   خودم نظر به که

 ..نشده ۳ تا برم خدا کمک به بشمو

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 225پارت#

 

ون دستش زیر از رو دستم ز  در و کشیدم بی   باز رو ماشی 

 و شنید نمیدونم مگفت لت   زیر آروم خداحافیطز  کردم

  .نرسید گوشش به که بود ضعیف آنقدر  یا نداد جواب

  ..فرستادم لعنت کردم که کاری و خودم به فقط خونه تا
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 یم دردرس به منو گرفتم یم که آیز  تصمیمات وقتا بیشی  

  .کرد زده خجالت مرگ حد تا منو هم بار این و انداخت

 و خودشون از کردم چیکار دونستم یم بابا یا مامان اگه

  .شدندیم ناامید حسای   من

 

  .نمیخواست رو من مثل آبروریزی مایه هیچکس واقعا

 تا که بود کرده درگی   منو جوری دردرسساز آب بطری

ون ذهنم از کردم تالش هرخ   ساعتها  هر و اومد نیم بی 

م کارم رسیدم یم نتیجه این به قبل از بیشی   ثانیه  اور رس 

 ..بوده

ی ز  پررنگ تصویر بود آزاردهنده زشتم رفتار از جدا که چی 

 جذاب ادم یه اون اینکه در ..بود رسم توی ملگ آیهان از

 چرا اما ..نبود شیک هیچ است العاده فوق استایل یه با

  ..رسم توی بیاد مدام باید

 

 ی   یه گی   دلم که زمایز  اونم کنم فکر بهش باید چرا

  ...معرفته
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 دیدن دلم شدم نستاگرامای وارد و کشیدم عمیف   نفس

  ..باشه نزده کنارم اگر حت   میخواست رو لبخندش

 خوب رو آدم حال همیشه دل خواسته کردن برآورده 

 صدا هم گلوم دلمو که من االن مثل درست .نمیکنه

  .شدند

 قشنگ های خاطره گرفت بغض گلومو و اومد درد به دلم

  ..داشتیم که کوتایه دوست   از قبل به برمیگرده ما

 

  ..نبود داشتتز  دوست بود خ   هر دیگه که بعدش

 های معرفت   ی   تمام تالقز  برای جورای   یه نه که ناخودآگاه

 جو و جست یک با و زدم رسچ رو ملگ آیهان اسم فرزاد

  .کردم پیدا رو پیجش

 عکش پروفایلش جز به و داشت پست تا صد از بیشی  

 کار هم ها عکس تمام بود حدس قابل و نبود خودش از

  .خودشه

زیز  عکس بود کرده پست که عکش آخرین  که بود پی 

 به رو چادرش دست یک با و داشت رس به مشیک چادر
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ین  بربری نان دیگرش دست در و بود داشته نگه نحو بهی 

 ..بود

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 226پارت#

 

  ..بود نوشته کپشن توی

  امید"
 
 یم یادم و رسد یم مشامم به وت نان بوی از  زندگ

  "توست چروکیده دستان زیبای   به دنیا آید

 و بود قبیل عکس از تر حرف پر و تر قشنگ عکس هر

  ...محتوا پر کپشن پست هر زیر

 دستان با که بود کاری کودک عکس پستش ترین حرف پر

  داشت سیع اش رسمازده و کوچک
 
 را هایشکفش پارگ

  تا بپوشاند
ا
 چند و شود پاهایش به رسما ورود نعما احتمال
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 در قیمت گران های پالتو با زیز  و مرد ترشطرف آن می  

 کوچکشان دخی   گردن دور به گردن شال پیچیدن حال

  .بودند

 

 تنها این و نشست لبهام روی دیدنش از دردنایک لبخند

  ..نداشت نقطه سه جز کپشتز  هیچ که بود پست  

 و بود شده استفاده بیلبورد برای را هایش پست از تا چند

 مجله در هم چندتای   و کتای   جلد روی هم آنها از ییک

  .بود شده چاپ مختلف های

 اما داره کاری جنبه چقدر ملگ برای عکاش نمیدونم

 بود پر بود تصویر و عکس هر در که های   حرف به عالقه

  ..شدنیم و میشد درک باید که های   مفهوم از

 

 عکس دیدن با بشم پستها باق   خیالبی خواستم وقت  

  ..کردم استوپ  خودم

 در اول ردیف نیمکت روی بودم خودم کردم نگاه دقت با

 بودم انداخته هم روی را پاهایم بود یویز  کالسهای از ییک
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ز  به ه دستم توی دوربی   طرف به رخم نیم و بودم خی 

  ..هامخاطب

 که کالس بزرگ پنجره چپم قسمت در درست کنارم

، آسمان رکیبت  و زرد های برگ و درخت های شاخه آی 

ین که حیاط نارنچ     .بود برگرفته در را عکس فضای بیشی 

 

 برای سوژه یه  که خواست ازمون استادهامون از ییک

 بود معتقد چون کنیم پیدا لحظه همون توی عکاش

ین رو جای   هر و هستند ها لحظه خالق ها عکاس  بهی 

  . سازند یم عکاش برای محیط

 ییک بودند کنارم که هام همکالش از تا دو از من یادِم 

 دل ته از و شادی با کناریش و بود عصت   و ناراحت

  ..گرفتم عکس میخندید

 بود گفته که عکش بود ملگ برای عکس برترین روز اون

اره پیجش توی ز  من و ببینه اونجا داره دوست هرکش و می 

 برای تالش   وقت یچه و نیومد خوشم اصال حرفش از

 .نکردم دیدنش
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 227پارت#

 

 واقعا مهرجو استاد کار پیشنهاد شنیدن از بعد امی   شادی

 مخالفت بر مبتز  حرقز  نیومد دلم اصال من و بود دیدیز 

 در موافقم که دادم تکست ملگ به لحظه همون و بزنم

  .."اوگ" نوشت تنها جوابم

 امی   که چاکلت   هات رس وقت   مون موافقت روز ایفرد

 آتلیه وسط کردیم یم بحث هم با بود کرده آماده

  ..دیدمش
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 و گفت آمد خوش بهش و کرد استقبال ازش گریم به امی  

 جور و جمع را خودم کردم پیدا فرصت زمان این توی من

  ..کنم

 صورتم به ملگ که بود کارساز زمایز  تا عمیقم نفسهای

 زده خجالت دوباره چشماش توی شیطنت برق و کرد اهنگ

  ..کرد ام

 رسم کردیم یم صحبت کار مورد در که رو وقت   تموم

ز    .بود پایی 

 حدودی تا باهاش نشدن چشم تو چشم برای تالشم

ز موفقیت   ..بود آمی 

 

  به ملگ شد این بر قرار
 

 کنه امضا را قرارداد ما از نمایندگ

داری و عکاش برای رو وسایلمون هم امی   منو و  فیلمی 

  ..کنیم آماده

 قرارداد امضای از بعد همرسش و استاد عجله خاطر به

وع را کار  عنوان به هم ما استاد عجله از جدا و کردیم رس 

  .نداشتیم زیادی فرصت دانشجو
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 عکاش  ..بودیم مشغول شب 9 ساعت تا صبح از تقریبا

 شهر مجلل های نرستورا و باغ در رو رسیم های لباس از

 هایخانهسفره از سنت   لباسهای برای دادیمیم انجام

  ..گشتیمبریم خسته شب آخر و کردیمیم استفاده سنت  

 ساعت ۱۲ از بیشی   و بودم رسپا هاساعت اینکه با

 ..بود خوب حالم بازم ..کار مشغول

 

ز  من رویای دنیای     زیادی که دنیای   ..بود ها لحظه همی 

 
 

  ..بود رنیک

 یم بلند صدای با را زیادی هایساعت هایم مشغله میان

 ملگ روی مدلها از ییک که بار هر میکردم شوخز  خندیدم،

د کراش ز  .کردیم فراهم را امی   منو تفریــــح بساط می 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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 228پارت#

 

 خنده باعث و نبود علت بر مزید هم ملگ های غره چشم

 تر اخمو و تر جدی چقدر هر بیچاره ..شد یم ما بیشی  

  .شدیم اضافه هایش طرفدار تعداد به شد یم

 آیهان و امی   میپلکید من اطراف کش که بار هر یا 

 و گذاشت یم فرار به پا طرف که کردندیم برخورد جوری

 رس بار هر که آمدیم خوشم رفتارشون این از جوری من

 دو آن از ییک کشاندن باعث تا گذاشتمیم مدلها رس به

  .شوم طرفمان به نفر

 

یم فحش بیچاره مدل به و کرد یم صدایم ایبهانه به امی  

ه نفرمان دو هر به اخم با آیهان اما داد  این و شدیم خی 

  ...درخته خود از کرم که داند یم یعتز 

احت زمان در  من که نشستند یم جوری هم غذا و اسی 

 وقت   بود دار خنده هم ونکارش این ..بودم شون وسط
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ز  برای ژشت زدم صداشون شوالیه عنوان به بار اولی   امی 

  ..رفت غره چشم آیهان و گرفت

 

 بود آیهان های غره چشم یادآوری از که لبخندی با

  .آوردم در رو لباسهام

به  و کرد باز درو آروم خییل مامان و خورد در به ای ضز

  .اومد داخل

  !!..مامان بیداری_

  ..میشم نگرانت دارم دیگه ..هآر -

 تا کردم بغلش محکم و رفتم جلو گرفت قوت لبخندم

  و گذشتیم یازدهم از ساعت برمیگشتم
ا
 و بابا معمول

 من منتظر بودم خواسته ازشون خودم میخوابیدن مامان

  .دادم قرارشون کارم جریان در کامل طور به و نمونن

 

  ..برم قربونت ببخشید_

  ..بشه تموم قرار گ ..میاره درت پا از کار همه این-
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 همون این کنم یم احساس ..دارم دوست هم خستگیشو_

ی ز   ..میخواستم که چی 

 و شد خم رفت جلو قدم چند و کرد باز دورش از دستامو

 روی و کرد جمع رو آوردم در تنم از که رو های   لباس

  .قرارداد صندیل یدسته

 

  ...کردمیم جمع خودم_

 :پرسید و نشست تخت روی

 !خوردی؟ شام-

 باشه راحت من بابت از خیالت مامان بخواب برو.. آره_

.. 

 ..نیست راحت-

  ..مامان عه _

 همتا ..شده بزرگ هست   باش نداشته کارش میگه محمد-

 اما ...برمیاد مشکالتش پس از خودش عاقله هست   میگه

 های خنده فرق اما نیارم روم به شاید ..نمیاره طاقت دلم
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 مشکیل یه میدونم ..میدم تشخیص واقعیت با رو زورگ

 ..بدونه کش نمیخوای ..بزیز  حرف ازش نمیخوای و داری

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 229پارت#

 

 دسته روی هاملباس که صندیل همون روی مامان مقابل

 :کنم رجوع و رفع کنم یم سیع و میشینم اشه

ی _ ز  عاشق من ..نکن نگران ودتوخ الگ مامان نیست چی 

  ..دلمه ته از ها خنده این و کارمم

 :میگه لبخند با و میکنه نگاه صورتم به

 

 خوب اونقدر ..میشناسم هاتو خنده جنس ..میدونم-

 ترین واقیع این سال چند از بعد بگم که میشناسمت
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 و دست به نمیپیچم نمیام اگه ...دلته ته از که های   لبخند

 قبولت خودمم این   واسه نیست یالیمخ ی   واسه پات

  ..باهوشند و عاقل من های بچه ..دارم

ی اما  خودت تحمل منو انتظار از تر طوالیز  داره تو درگی 

 ..گرفت ازم سخت امتحان یه خدا روزی یه ...میشه

 روزا این ..رفوزه یا شدم قبول توش نمیدونم که امتحایز 

 یه درگی   ارهدوب کنم یم احساس دیگه وقت هر از بیشی  

ز  روی پیش سال چند ..دیگم امتحان  و نشستم تخت همی 

 عمل و گفتم پشتتم من همه از جدا گفتم همتا به

 پشت مردم، حرف پشت بودم، هاسنت پشت من ..نکردم

 جز بودم همه پشت من ..بودم ها رودروایش و تعارفات

م   ..دخی 

  .تنم پاره خوردن دل خون سال دو شد نتیجه

 

 ..چکید صورتش روی اشیک قطره و فتگر  صداش

 که سخت   روزهای میشد مگه .شد خیس منم چشمای

  ..نسوزه دلمون و بیاریم یاد به رو گذراند همتا
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ید درس اشتباهاتتون از گفتم بهتون همیشه-  امروز ..بگی 

  ..دادمیم یاد خودم به باید اول فهمیدم

  ..نگو اینو_

 ..پشتتم همیشه من ..مکننیم تکرار را اشتباه این دیگه-

شه دلت که اویز  اگه  خوشحالت میتونه تو نظر از گی 

 سطح چه نیست مهم ..کنارتممن کنه خوشبختت کنه،

ز  اشخانواده یا داره مایل  ..باش   شاد کنارش تو کافیه ..کی 

 من داری اطمینان انتخاب از اگه ..کنمیم حمایت ازت من

  ..نمیخوام هیچ   تو خوشحایل جز محمد و

 

 تخت روی مامان کنار و شدم بلند چکید اشکم باالخره

 .دادم جا بغلش توی رو خودم و نشستم

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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 230پارت#

 

به چند آروم و داد قرار شونم روی رو دستاش  ..زد ضز

 برای مامان موافقت خوشحایل   از نه نمیومد بند اشکام

ه که دیل   ..میکنه حمایتم گفته هاینک از حت   نه ..گی 

 منو ناخواسته مامان که حقیقت   از نمیومد بند اشکم من

ز  زهر تی   یه مثل که حقیقت   ...بود کرده اش متوجه  آگی 

  ..بود رفته فرو قلبم به

 انتخابت از تو اگه میگفت که داشت قبولم اونقدر  مامان

  ..کنارتیم ما مطمئتز 

  بخش ترین دردناک اما
 

 هیچ که بود ی  انتخا من زندگ

  .نداشتم اون به اطمینایز 

 

 نه ..بودم خوشبخت و خوشحال انتخابم کنار نه من و

 معیارهای با نه که بود کش گی   دلم من ..اون از دور

  ..خانوادم نه بود جور خودم

  ..فهمید نیم که دیل از آخ...آخ
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 که عقیل بیچاره و ..کردنیم درک که شعوری به وای

  ..میداد جان دو نای دست از داشت

 

  ..عقل ی   های آدم و عاقل های آدم اند دسته دو آدمها

  منطقشان و عقل با است واضح که عاقل آدمهای
 

 زندگ

  .اند گروه یک و کنند یم

  ..شوند یم تقسیم شاخه چند به عقل ی   آدمهای

ند تصمیم دل با که های   آدم   ..میگی 

 ..شده قالب اونها به خودخواهیشان که آدمهای  

  ..طماع هایآدم 

  ..هوس از پر آدمهای

 

 ی   و بودیم یم عاقل اگه شدیم بهی   جای   دنیا نظرم به

 یم اشتباه هم شاید ..احساس پر و عقل ی   تا احساس

  ..شده دنیا تضادهایش با دنیا کردم
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 ندارم درست   انتخاب میدونستم که بودم عقیل ی   آدم من

  ..کردم یم عقلیم ی   پافشاری در رو تالشم تمام و

 

 :گفت و کرد جدا خودش از منو مامان

  ..باشه ..کن فکر حرفام به -

  ..باشه_

  !میشه؟ تموم گ کارتون نگفت  -

 بریم باید بعدش ..داریم کار تهران دیگه روز سه دو_

  اصفهان،
ا
  ...باشیم اونجا هم روزی چند احتمال

  !چرا؟ اصفهان-

 ..داریم کویر توی عکاش_

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_ــمامت#
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 231پارت#

 

یم_   ..ورزنه کویر می 

  ..داد تکون رسی

 لباس از دارید میکردم فکر ..نمیشه نباشه کویر حاال-

یدیم عکس   ..گی 

  ..رفت هم در مامان صورت که کشیدم باال رو بینیم

 که آیهاِن  همکالسیم برای ایده ..لباس   از عکاش_

یم کویر توی رو بش لباسهای ..دیدیش   ..میگی 
 
ا  باید اکی 

  .باشه آفتاب طلوع و آفتاب غروب موقع

  ..گرما خاطر به-

 

 ..میده لباسها به کویر که زیبای   خاطر به هم گرما هم_

یم لذت خودمون که هم کویر شب از   ..میی 

  .داد تکون رسی

  ..عازیم فردا پس تا پس-
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  ..خندیدم

 واسه مونه یم خایل هم هخون ..ام جبهه عازم  من آره_

های   ..عاشق کفی 

 :گفت و رفت شو مشهور های غره چشم آن از ییک

  ..خوشتیپ های همکالش با اونم ..نداره هروکر  جبهه -

 

 طرف به و شد بلند جاش از مامان و شد درشت چشام

 :گفت شدن خارج از قبل و رفت در

  ..شد راحت خیالم دیدنش از بعد ..خوبیه پرس -

ه مبهوت من بست که درو  خیال مامان ..موندم در به خی 

  ..آیهاِن  گی   من دل بود کرده

ز  رس از خودشانو راه دوباره اشکام  جوری چه من ..گرفی 

 متوجه اشتباه ..گرفت   اشتباه بگم مامانم به میشد روم

  ..شدی

 

  ..کردیم انتخاب اشتباهیو های آدم دومون هر
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ت دل کردی خیال تو که آدیم ش   دخی    ..درگی 

 انتخاب خودم عفویز  زخمهای درمان برای من که کش

  ..کردم

 روزهای تمام اما فرزاد یا بود خودم به خیانت نمیدونم

 های محیل ی   تالقز  به  میخندیدم ملگ با که رو قبل

 را همدیگر ناخواسته که رو های   لحظه تمام ..بوده فرزاد

ه عمال یا کردیم یم لمس ان برای میشدم خی   دردهای   جی 

  های دخی   با فرزاد بودن از که بود
 

  ..گرفتیم رنیک

 

ان  توسط فرزاد لمس فکر که روزهای   تمام شد نیم جی 

 منو ..بوسیدنش فکر ..خوابیدنش فکر ..دیگران

  ..میکشت

ان   ..شد نیم جی 

ها با گرفتنش تصور   ..مهمویز  توی دخی 

 قارتح درد از کردمو یم حبس حموم توی خودمو وقت  

 را رسم و کندمیم موهامو کشیدم یم خفه های جیغ قلبم

 ..میکوبیدم دیوار های کاش   به
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 232پارت#

 

 کردنش گناه بار هر با ..خوابیدنش با بار هر با من

ان کشیدنام درد این از ییک کدوم ..میمردم  ..شد یم جی 

  ..داد نیم همیتا بدم حال به ایذره اون وقت  

 ملتهبم هایچشم و رسدرد شدم بیدار بدی حال با صبح

 بدم پیام امی   به کرد وادارم قبل شب ی گریه از حاصل

  ..میام دیرتر ساعت دو ییک و نیست خوب حالم

 و ندادم اهمیت   شده چم بود پرسیده که تکست    به

م دوش دادم ترجیح  دور اسفناک وضعیت این از تا بگی 

  ..بشم

به در به اومد حمام در پشت مامان   .زد ای ضز
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  ..موندی خواب هست  -

  ..بستم رو دوش

م دوش ..آره_ م بگی    ..می 

  ..کنم یم آماده هم صبحانه برات پس باشه-

  ..مرش_

 مامان کردن صحبت آروم صدای کردم باز رو دوش

ز  گوشامو میومد ی ویل کردم تی  ز م چی   کم و نشد دستگی 

 و گرفتم دوش حوصله با شد دور هم مامان صدای کم

ون   ..اومدم بی 

 

 وسایلم و پوشیدن لباس از بعد و کردم خشک رو موهام

ز  با ریختم دورم باز را موهام برداشتم رو ز  کش برداشی   پایی 

ز    ..ببافه برام مامان تا رفی 

ز  ها پله از داشتم وقت    زبون از را پرسم کلمه رفتمیم پایی 

 مامان که های   گردوی   کیک بوی همزمان و شنیدم مامان
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ش و میپخت همیشه  ترانه و طاها و هامون سهم  بیشی 

  ..خورد مشمام شد،به یم

 

  ..زدم جیغ ها پله وسط همون از

 و بک گنده هامون به بدی رو ها کیک قرآن به مامان_

 خوردن با کنم یم نفرین را ترانه ..تو نه من نه گودزیالش

  ..بشه چاق کیلو ده من حق

ز    .دیدم بدست کیک پذیرای   وسط رو مامان رفتم که پایی 

  ..کنید یم توطئه دارید نرفتم هنوز_

ین روی رو گوشیم و کیف   ..انداختم مبل نزدیکی 

 

 عروس اون هوای شما بعد ..نمونده من تن رو گوشت_

  ..داری رو درازت

 به اهمیت ی   بودم رسیده بهش که متز  و گزید لب مامان

 بابا جفت و گرفتم رو کیک ظرف اش هشد رسخ صورت

 رس چپوندم دهنم تو رو کیک از بزرگ تیکه یه نشستم
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 نبود معلوم پر دهن اون با که ژکوندی لبخند با چرخوندم

  ..کردم نگاه بابا به بود شکیل چه

ی بابامحمد از تصورم ز  دیدم لحظه اون توی که نبود چی 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 233پارت#

 

 

 رو دیدنش انتظار که رو آدیم تصویر چشام تا زدم پلک

  ..رو ملگ آیهان نه ببینم داشتم

 تی   اش پریده باال ابروهای .دوتا ییک افتادم رسفه به

  ..بود خالص

 دهنم محتویات بلندی رسفه با من پرید گلوم توی کیک

ون به رو   ..کردم پرت بی 
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به هام شونه وسط به نفر یه  نفرهم یه واون زدمیم ضز

  ..داد دستم به آی   لیوان مامان بود ملگ آیهان

  ..نشستم جام رس صاف جامد که حالم

  !خوبه؟ حالت--

 بینمون فاصله هیچ بودیم هم رخ به رخ چرخوندم رسمو

  ..دادم تکون خوبم نشونه به رسمو نبود

 تا کشید کنار نفره سه مبل روی رو خودش که بود آیهان

  ..بیفته بینمون یمک هرچند فاصله

 

 توی من وگرنه رسید عقلش اون که بودم ممنون ازش

 یا کنم فکر بینمون فاصله به مامان جلوی که نبودم حایل

  ..باشم داشته خوردن تکون جون

 اون بابا بگه من به نبود ییک شدم عصت   خودم ازدست

 !کرد یم چیکار خونه ساعت

 :گفت و برداشت مقابلش از را چای استکان مامان
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 بیاره دستمال هم هست   ..پرسم کنم عوض را چایت برم-

ز  ز  و می   .. کنه تمی 

 

 به ایثانیه چند مکث با رفتم من به غره چشم با ایاشاره

 طرف به بعدش رفتم قدم چند و شدم بلند جا از سخت  

خونه ز خانه به دویدم آشی  ز  رو پاهام محکم رسیدم که آشی 

ز  به   ..کردم ناله گریه حالت و کوبیدم زمی 

خانه وارد من از بعد که مامان ز  چایاستکان شد آشی 

 شناور توش کیک خردشده تیکه که ملگ نخورده دست

ز  روی رو بود خانه وسط می  ز   .گذاشت آشی 

 

خانه ظروف برای که را دستمال ز  پرت طرفم به را بود آشی 

ز  روی و خورد کابینت به که دادم خایل جا کرد  افتاده زمی 

  .دویدم مخالف جهت به مدآ طرف که مامان

  ..بردی آبرومونو نکنه خفت خدا-

  ..آبروی   نگران تو رفتم فنا به من مامان_
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 انقدر چرا ..کثیف و چرک انقد رفت   گ به تو شو ساکت-

  ..های پاره دهن و مالحظه ی  

 

 :گفتم وحشت با

  ..دادم هم فحش مگه_

 طرف به من که اومد دیگه قدم چند حرص با مامان

خانهدر  ز   ..دویدم آشی 

ون-   ..نمیذارم ات زنده بری بی 

  که این هم جونم خاطر به هم
ا
ون روی فعل ز  بی   رفی 

 .ایستادم نداشتم

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 234پارت#
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 روی چندش با رو شده نابود چایاستکان و گرفت نفش

  .گذاشت سینک

ز  کاریتو کثافت برو و بردار دستمال یه-   ..کن تمی 

م_   ..نمی 

  ..کتز  یم غلط-

  ..نداشتم مخالفت جرات دیگه که گفت پرخاش با

ز  با و کندم داخل از لبمو گوشت  دستمال تا چند برداشی 

خونه از ز ون آشی   رفتم بی 

  و بیا ..شد ۳ تا نکردی کاری هیچ دیدی خدایا"
 
 کن بزرگ

  "نرسون پنج و چهار به

 

 کت کردن رتبم حال در که ملگ به عمیف   نفس با

  ..شدم نزدیک بود تابستانیش

ه نگاه  این سعیم تمام من و کرد یم سنگیتز  روم اش خی 

ز  که بود ز  حضورش به توجه بدون رو می    ..کنم تمی 

  ..فهمیدم رو خوردن رو حقم واقیع معتز  شد خوب--
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ز  روی دستم  تا  بودم یم خنگ خییل باید شد خشک می 

  ..همیدمنمیف انداخت که رو ای تیکه معتز 

 

 به رو فنجان بزنم حرقز  نداد اجازه مامان پای صدای

  کرد تعارف آیهان

  ..پرسم بفرمایید-

  ..افتادید زحمت تو--

  ..خورد هم به دلت صبح رس ببخش تو کنم یم خواهش-

 هم جوری یه ..کرد ایمقهوه قشنگ اشجمله با مامان

 ...زاییده اونو من جای به کردم حس که میگفت پرسم

 :گفت لبخندی با آیهان

ا این با خییل منم ..دیگه اتفاق بابا نه _ ز   ..نیستم بیگانه چی 

 دونم یم که میندازه تیکه هم رس پشت مریض عوضز 

ت   ..چرِک  دخی 

 

  .داد تکون تاسف از رسی من به نگایه با مامان
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  ..شده کیک هایخرده پره موهاتم-

 بدون و باز موهای با مدت تمام که شدم متوجه تازه

  ..بودم مقابلش پوشش

 بند و قید در من انداختم رسم روی و برداشتم رو شالم

ا این ز  پر و بال مامان فکر خواست نیم دلم اما نبودم چی 

ه   ..بگی 

 بود کرده رفتار روشنفکرانه زیادی هم مامان که چند هر

  منو بود زده که حدش همون با
 
 آیهان زن حتما

  ..میدونست

 

 زدن شانه با برگشتم اتاقم به من بخوره رو شچای آیهان تا

  ..بستم و کردم جمع رو اونا موها

ز  وقت      .بودند درخروخ   مقابل مامان و آیهان اومدم پایی 

ز  توی من --   ..منتظرم ماشی 

 شد خارج مامان از خداحافیطز  با اون و دادم تکون رسی

 :گفت مقدمه ی   و گرفت رفتنش از نگایه مامان
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  ..آشناست کارات با که زدی گند چقدر  -

 گزیدم لب رفت در دستم از که لبخندی با

  ..خدا به هیچ   _

 ..نکرده باور حرفمو داد نشون مامان غره چشم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  ..بردی رو هممون آبروی -

 غیب علم من .شدی مدرن زیادی شما مادر برم قربونت_

  .ماست پذیرای   وسط صبح کله مهمکالسی نداشتم

  داد تکون رس تاسف با دوباره
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 گفتم دادم جواب گوشیتو زد زنگ گوشیت به بار چند-

 اومده داشته کار طرف این گفت ..موندی خواب

  ..تو کردم دعوتش رفتم منم ..دنبالت

ز  زدی حدس یه ..براوو مامان براوو_  رو ما امروز همی 

  ..عقد سفره رس بهشون

 

  که باشه رسش تو عقل اگه-
 
ه رو تو بیاد عمرا  االن ..بگی 

 آدم یه نه کتز  یم پیدا خودت مثل گیچ   یه تو فهمیدم

  ..حسای  

ز  و میدادم گوش حرفاش به باز دهن با  حرفش که همی 

 :گفتم شد تموم

  ..گیج االن بودم باهوش عاقل دیشب _

 :گفت و شد رد کنارم از

  ..گفتم خ   نبود حواسم میومد خوابم دیشب -

  مرش_
 
  ..واقعا
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 نمیدونم شد گم در صدای توی مامان کنم یم خواهش

ی همینقدر ایرایز  مادرهای همه ز ز  همه به فانی  یم نگاه چی 

ز  به منو که بود من مادر فقط یا کردند  که مردی اولی 

  .میچسبند بود اطرافم

ز  توی پرسیدم یم ازمامان کاش  ملگ فهمیده چندثانیه همی 

 ؟حسابیه آدم

 پر نگاه نیم یه به بار یک ثانیه چند هر ملگ راه طول تمام

 یم فحش به دلم توی منم و انداخت یم من به تفریــــح

 کشید ته فحشام ..دادم پیام مونا به که جای   تا بستمش

  ..خوام یم جدید فحش تا چهار

 

 که فرستاد  مادر پدر ی   فحش تا چند خنده استیکر با

 ازش خوندم که اویل ارب همون جز به دادم ترجیح

 بابام ننه بسته گوش و چشم دخی   و نکنم استفاده

  ..بمونم
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 کاربردی استفاده نداشتم رو ابزارش که فحش   واال

 رو ابزارش هم من برخالف که آیهایز  برای اونم نداشت

  ..رو ژنش هم داشت

 رو ام خنده ..گزیدم رو لبم دستگاهش و دم تصور با

ل  .آورد خودم به منو نوچش نوچ صدای ..کردم کنی 
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های به خوب دخی   یه نیست خوب-- ز   ..کنه فکر بد چی 

ز  رو گوشیم ترس با  نگاه صورتش به کردم قایم پاهام بی 

 گوش   محل از پریده باال ابروهای با را نگاهش کردم

 .داد تکون رسی و گرفت

 :گفتم شرفتار  و نگاه از عصت  
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ی نیست خوب هم شما _ ز   !!..کتز  هی 

ی؟-- ز   !هی 

 نبود بیان برای مناسب حرفم فهمیدم اومدم خودم به تازه

  :گفت آیهان بزنم حرف کردم باز دهن تا

ز  من نظرت از پس--   !ام؟ آدیم چنی 

 

  ..آمدم بر توجیه صدد در و دادم قورت رو دهنم آب

  ...اونطوری نه_

  ..زدم گند بدتر گزیدم لب

؟ رو واقعیم روی چیه نظرت--   !ببیتز

 در پیچید فریع داخل ناگهایز  خییل و نموند جوابم منتظر

ه شده گشاد چشمای با ایستاد جا ترین خلوت  اش خی 

  ..شدم

 و ترسیدم چرخید طرفم به ناگهایز  و کرد باز رو کمربندش

  ..چسبوندم در به را خودم ارادی غی  
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 ..کشیدم ای خفه جیغ نشست پام رون روی که دستش

 به تا کشیدم عقب اونقدر را رسم من و امد جلو رسش

  ..چسبیده شیشه

 اینکه بر عالوه لحظه اون توی  بستم چشم ناخودآگاه

 اجازه ی   بدم اجازه نباید کردم فکر این به بودم ترسیده

  ..ببوسه منو

 فشار هم روی محکم و کشیدم دهنم داخل به رو لبهام

 سمت گونه و شد پخش صورتم توی گرمش نفس دادم

  .کرد داغ را چپم

  ..هیش--

 

 پوست با لبش که وقت   کرد نگران بیشی   منو حرفش

  ..نبوده دلیل ی   نگرایز  این فهمیدم کرد برخورد صورتم

 خوردم محسوش تکون و من و اومد باالتر کیم دستش

 زود خییل اما شد رد پهلوم روی از دستش یه کردم حس

 دیگش دست هم بعد ثانیه چند و کشید ارکن را دستش

  .برداشت پام روی از رو
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  ..اومد ضعیفز  تق صدای

  ..نبود نزدیکم دیگه ..کردم باز رو چشمام آروم

 یم نگاهم تفریــــح با که اویز  به و چرخوندم آروم رو رسم

 .کردم نگاه کرد

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 237پارت#

 

  .شدم بود شده بسته اون وسطت که کمربندی متوجه

 و آمده درد به بودم آورده که ای فشار شدت از هام لب

 لبم روی فشار ...میداد نشون احمقانه را وضعیتم احتماال

  .دادم درفاصله از رو خودم و کردم کم را

 و بیفته کار از عقلم بود شده باعث ترس بودم ترسیده من

  ..کنم رفتار احمقانه
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  ..نداشتم ازت هم را بودن پا و دست ی   انقدر انتظار--

  ..کردم رها رو ام ریه تو کرده گی   نفسهای

  !کردی؟ چیکار تو_

 

 حرف از پر توش که نیشخندی ..زد صورتم به نیشخندی

  ..بود تمسخر و

  !کردی؟ مسخرم_

 جدی زیادی تو ..شوخز  با البته بستم رو کمربندت فقط--

  ..گرفت  

 بود درش تمسخر که یخونرسد با حرفاشو تموم

  ..میگفت

 دیوونه داشتم، رفتارش و صورتش حالت از که عصبانیت  

  .بود کننده

  با داشت حاال بود گرفته بازی به منو
 

 نگاهم مسخرگ

  ..کوبیدم اش شونه به کیفم با میکرد

  ..عوضز  شعور ی  _
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 کردند بلند را کیفم ..کرد اخم و نیومد خوشش حرفم از

 تر عمیق رو اخمش و گرفت هوا توی بزنم صورتش به تا

  ..کرد

ز  و گرفت محکم دستمو مچ   ..آورد پایی 

ز  ادا فقط که آدمهای   از حالم_   ..میخوره هم به هسی 

ه  شد یم عصبیش نگاه از بودیم هم هایچشم به خی 

  ..خشم از پر اونم که فهمید

ب با رو دستام  :گفت و کرد رها ضز

 با که قائلم ارزش رانقد جسمم برای شخصیتم، برای --

م هرکس   ..نی 

 

 .باشم اون مرده کشته من که نه شکست رو دلم حرفش

  ..باشه اومدن اون چشم به آرزوم همه که نه

ز  اینقدر منو حرفاش با که این از سوختم اما   ..آورد پایی 

  ..دونست ارزشم کم اینقدر اینکه
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ه روبرو به و نشستم صاف جام رس مکث با   .شدم خی 

 پیش لحظه چند که اتفاق   و من حال به اهمیت ی   اونم

ز  بود زده رقم را خودش  راه به و کرد روشن رو ماشی 

  ..افتاد

 

 که قوی ظاهر برخالف که هست   از ..اومد بدم خودم از

  ..پاست و دست ی   و سست درون از داره

ز   شد باعث همیشه فرزاد جلوی هم ام احمقانه رفتار همی 

ر   ..کنم ضز

 خودم به شدنشون نزدیک با چون بشم ذیتا شد باعث

سم  پس پام و دست ی   و ساده من کنم یم اعالم و میی 

 .بکنید دارید، دوست غلیط هر
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 *** 

ون رو چمدونم   برای اومد رسم پشت مامان گذاشتم بی 

ز   :گفت بار چندمی 

  ..بده خی   رسیدی -

 زدم نگرانش صورت به لبخندی

 شل ..جبهه برم خوام یم کردی فکر جدی جدی مامان_ 

  ..یکم کن

  ..کرد اخیم

  ..بزن حرف درست-

  .. تو برو ..چشم_

 

  ..رفتم در طرف به و کشیدم خودم دنبال رو چمدونم
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  ..نیومده آژانس هنوز-

  ..دیگه درمیاد دم برم تا میدونم_

  ..اومد دنبالم اما نزد ای دیگه حرف

  ...میکردم خداحافیطز  ازش میکرد بیدارم صبح بابا کاش_

  ..دیگه برمیگردی است هفته یه-

  ..گفت خودش به بیشی   رو جمله این زدم لبخندی

ز  من  این و کردم یم سفر تنهای   داشتم که بود باری اولی 

  .بود کرده نگران رو مامان یکم موضوع

 

ون اینکه از قبل و کردم باز درو  رو مامان رتصو  برم بی 

  ..بوسیدم محکم

 خودتو الگ که خانوم مهری برم نگرانت صورت قربون_

  ..میکتز  اذیت

  ..اومد لبش به لبخندی

  ..باش خودت مراقب خییل ..نکنه خدا-
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س در اگر گذاشتم برات هم رو امی   شماره ..چشم_  دسی 

س در اونم ..بزن زنگ اون به نبودم ز  بدون نبود دسی   آنی 

  ..نداریم

 

  ..مادر باشه-

ز  بوق صدای با ون ماشی   زرد تاکش طرف به و اومدم بی 

 پیاده کنه باز رو صندوق کردم اشاره راننده به رفتم رنگ

  ..اومد چمدونم طرف به و شد

ز  دیدن با گرفتم باال رو رسم ماشیتز  بوق با  و ماشی 

  .کردم اخم رسنشیناش

 بعد و امانم به اول ادب رسم به و شدن پیاده سارا و امی  

 شده پیاده ثانیه چند فاصله با هم ملگ کردن سالم من به

ش مامان با فقط و   .کرد احوالی 

 

 کرایه کردن حساب با و گرفته راننده از رو چمدونم امی  

  ..خواست رو عذرش اش

؟ یم داری چیکار_   !کتز
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 اما و باحرص نداد را جوابم و انداخت باال ابروی   امی  

ل صدای  و نداد رو جوابم زدم صدا را اسمش شدهکنی 

ز  توی رو چمدونم   .داد قرار ملگ ماشی 

 :گفت و رسوند من به رو خودش سارا

 میکنه نگاه داره مامانت ..شو سوار بیا نمیخوری منو اگه 
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 در اما بشنوه امی   که بلندی صدای با ندادم بهش اهمیت

مدل با من گفتم بهتون_ :گفتم آیهان خاطر به قتحقی

م ها  :داد جواب هم امی   ..می 

؟ گ به-   !!گفت 
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  ..نداد نشون العمیل عکس هیچ که کردم نگاهش عصت  

  ..مادر تریراحت بری دوستات با-

ز  ما خاله بله-   ..دنبالش اومدیم که کردیم فکر همی 

 

  ..عزیزم کردی لطف-

 را هایش توصیه دیگه بار یه امانم کردم سکوت ناچار به

 را رسم اول همون نشستم عقب سارا کنار ..کرد تکرار

  ..بستم چشم و دادم تکیه صندیل پشت  

ز    .بود پخش حال در هم آرویم موزیک افتاده راه به ماشی 

 به خییل من خندیدند یم و زدند یم حرف هم با ها بچه

  .ندادم اهمیت حرفاشون

 

 حت   کرد باهام ملگ که مزخرقز  خز شو  و قبل روز دو از

 و نداد اهمیت   اونم نزدم حرف باهاش هم کلمه یک

 منو کامال اونم کردم یم محیل ی   بهش من که همونطور
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 متشنج جو متوجه روز همان امی   ..گرفت یم نادیده

ی پرسید خ   هر و شد بینمون ز ش چی    .نشد دستگی 

 خواستم امی   از کنیم حرکت امروز شد قرار که دیروز

ز  یه بود خواسته ملگ من از قبل اما بیاد باهام یم ماشی   بی 

  .نشیم خسته تا

 

م باهاشون بودم گفته امی   به جدی خییل  آنجای   از و نمی 

  ساعت چند دیدم نیم خودم توی که
 

 استاد به کنم رانندگ

م ها مدل با دادم اطالع مهرجو   ..می 

 و زد زنگ ربا چندین دیشب و کنه راضیم کرد سیع امی  

 جوابی   رو بقیه سومش تماس از بعد که جوری

 متوجه دیگه و اومد چشمام به خواب کمکم ..گذاشتم

 پلکام گوشیم زنگ صدای با نشدم هم اطراف صداهای

 اطراف متوجه و شد لود ذهنم تا کردم اخیم کردم باز رو

  ..شدم
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ز  توی تنها  بزرگ مسجد به شبیه فضای مقابل بودم ماشی 

 لبخند با بود محمد بابا برداشتم رو گوش   بودیم ادهایست

 :گفتم لوش صدای

  ..عشقم سالم _

 :گفت و خندید صدام شنیدن از هم او

 !بودی؟خواب ..صلوای   پدر سالم-

س اره _  گرفت چشام از رو خواب دیشب سفر اسی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 240پارت#

 

  ..خندید صدا با بابا

  ..کرد غش ده ساعت خوای   ی   از ام بیچاره دخی   هبل-
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 و باش   داشته رو تغاریت ته هوای باید خان محمد_

  ..نندازی تیکه اینقدر

  ..بابا ننداختم تیکه-

فت   صدقش قربون بود همتا اگه ..دیگه انداخت  _   ..می 

  .انداخت خنده به هم منو که طوری خندید بیشی  

 

 شکستمش من که شد برقرار بینمون سکوت

 ازت خداحافیطز  بوسه تا نکردی بیدارم صبح چرا _

م   ..بگی 

 بیدارت نیومد دلم کشیدی خوای   ی   انقدر دیدم وقت  -

  ..کنم

  !اینجوریاست؟_

 :گفت و خندید

  .کن لوس خودتو کمی   شدی بزرگ -

  ..میاد من به ها تهمت این  ..اصال نیستم لوس_

  نه نه-
ا
  ..اصل
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 کنه سکوت بابا شد وباعث ومدا خط پشت از صدای

 خودت مراقب نمیشم مزاحمت :گفت ثانیه چند از وبعد

  ..باش

 

 خداحافیطز  هم من و اومده پیش براش کاری شدم متوجه

  ..کردم

 ملگ شدم متوجه شدم پیاده وقت   کردم اطرافم به نگایه

ز  پشت به  دوباره انداخت من به نگایه نیم داده تکیه ماشی 

ه ز  تحرک و جاده خی    .شد ها ماشی 

ز  با بزنم حرف باهاش خواست نیم دلم هیچ  کولم برداشی 

 یک که بود جالب رفتم مسجد بزرگ حیاط طرف به

  فروشگاه بخشش
 
 را رسویس آدرس نفر یه از داشت بزرگ

  .داد نشون بهم که پرسیدم

 

  ..شدم سارا و امی   متوجه برگشتم وقت  

  ..خوابالو شدی بیدار-
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 چای مرصف یکبار های لیوان دادم ونتک امی   برای رسی

 و گرفتم ازش گرفت من طرف هم ییک سارا بود دستشون

  .ایستادم کنارش

  !افتادی؟ راه دنبالمون چرا تو_

  !کرد؟ دعوتم امی  -

فت سوراخ تو موش_   ..بست یم دمش به جارو نمی 

 : گفت و کشید خرناش

  ..نکن حسادت عشقمون به ..نکبت خودی  -

 

 هم در سارا صورت آوردم در صدام با دنز  عق حالت

 را نفر دو اون توجه ناهنجارش صدای متاسفانه اما رفتم

  ..کرد جلب هم

 :پرسید امی  

؟ -   !خوی 

 دادم تکون رس مسخره لبخند با

  ..جدیده های محیط به حساسیت خوبم_ 
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 رو چای اهمیت ی   من و رفت باال حرفم از ابروهاشون

 خوردم

 یم؟برس مونده چقدر_ 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 241پارت#

 

 :گفت خنده با سارا

 رسیدیم ما بخواب بگی   تو میکنه حالت به فرق   چه -

  ..کنیمیم بیدارت

 :گفتم ناراحت   لحن با داد نشون الیک امی  

 درد خودم کنید یم فکر رسیده من به که ارثیه بیماری یه_

  ..نمیکشم

 :پرسید که بود امی  
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  !بیماری؟ چه -

ز _   ..رسیده من  به همتا از دیگه خوابیدن همی 

 

 :گفت و زد شیشیک سارا خندیدم پکرشون هایصورت به

 ..گرفت   رسطان کردم فکر من-

ز  از رو ام تکیه  و دراوردم زبون براشون   از گرفتم ماشی 

فتم که همونطور شدن رد مقابلشون  صورت به نگایه می 

 بعدی قدم زدم ناخودآگاه زخندیپو  کردم آیهان تفاوت ی  

ی به پام و برداشتم رو ز  خوردم سکندری و کرد اصابت چی 

ز  خوردم و کنم حفظ را تعادلم نتونستم و   ..زمی 

 

 کمکم و اومدن طرفم به سارا و امی   گفتم درد از آخز 

 شلوارم قسمت همون سوخت یم زانوم بشم بلند کردن

 دیده سیبآ زانوم اینکه حدس بود شده پاره یکم بگم

  .نبود سخت خییل

؟-   !خوی 
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  ..انداخت نگاه زانو به و شد خم سارا دادم تکون رسمو_

ز  به زانوت-   ..برداشته خراش و شده کشیده زمی 

  ..نداره درد زیاد کن ولش_

 

ز  طرف به منو بود دستش توی بازوم هنوز که امی    ماشی 

  ..داد هول

  ..بندازم زانوت به نگاه یه سوارشو-

ز  به حرکت زا قبل  که نبود مانیع هیچ کردم نگاه زمی 

ز  باعث  که آیهایز  به آوردم باال رو نگاهم بشه خوردنم زمی 

  ..انداختنم میکرد نگاهم خونرسدی با

 که حالت   به نه داد نشون العمیل عکس افتادنم به نه

  ..داده پای   زیر بود خودش کار یعتز  این داشتم

 

ز  صندیل روی  به و کرد خیس تمایلدس امی   نشستم ماشی 

ز  رو زانوم تا داد سارا دست  با گرفتم ازش خودم ..کنه تمی 

 :گفتم انرژی پر صدای
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  ..خراشه یه فقط نخوردم که شمشی   ببینم بده _

 ها خراش روی که کیم خون ..پام سوزش به اهمیت ی  

ز  را بود   ..کردم تمی 

ه لذت داشتم که حایل از خواستم نیم عنوان هیچ به   .بی 

م- م زخم چسب تا چند اینجا از می    ..بگی 

 و گرفتم سارا از آبو شیشه و دادم تکون امی   برای رسی

 شستم رو بود شده خایک که دستام

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 242پارت#

 

؟ نداری درد-
 
  !واقعا

 باید امی   دنبال برم من نداری درد اگه اینه منظورت اگه_

  ..برو مندار   درد نه بگم
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قز  ی   تو چقدر- سم حالتو دارم ..هست   رس    ..میی 

  ..نمویز  رودربایست   تو گفتم_

 انداختم بود قبلش جای رس هنوز که آیهان به نگایه

  .اومد طرفم به و شد نگاهم متوجه

 ها چشم شدن ضعیف باعث زیادی خواب میگن--

  ..میشه

  ..کردم اخیم خندید سارا

ز  ثباع زیاد پول شنیدم منم_  ..میشه شعور اومدن پایی 

  

-- 
 
  ..نشنیدم حاال تا من جدا

 بستم جمع آیهان با اونم که فهمیدم رفت غره چشم سارا

 :گفتم و زدم نمای   دندون خنده

  دچار که هم اونای   _
 

 به اختالیل دچار کاذبن خودشیفتیک

؟ یعتز  میدویز  ..بیقرارن شعور اسم  !خ 

ز  میاد شعورشون یعتز   جسمایز  عملکرد متما روی.. پایی 

اره تاثی   شون ز  ...می 
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 ..میکنهحرکت ارادی غی   پاشون و دست 

 

 خندش سارا اما دادیم گوش و کردیم نگاه خونرسد آیهان 

 .. گرفت

 ..نکنه خفت خدا-

 گرفت طرفم به را ها زخم چسب رسید امی   لحظه همون 

  مشغول من
 
 تا شدند سوار اوناهم شدم زخمم به رسیدگ

ز  راه  ..بیفتی 

 خودم فقط که جوری آروم چسبوند بهم خودشو سارا

 :گفت بشنوم

ز  به بس از طرف به ریدی-   ..کردی تاکید شعورش نداشی 

 

 منظورم اینکه از بکشم خجالت نشد باعث تنها نه حرفش

 دوباره و زدم لبخندی شدم خوشحالم بودم رسونده رو

 :گفت
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ون گفت چون بیام داشت اضار امی   - ز  اما نیست   می 

ی رس منم از میبینم   ..حالی 

 :گفتم سارا به رو کردم تشکر امی   از دلم تو

  ..خودش کام به اما متز  اسم به_

 :گفت خندید

 ..شده زرنگ بچم-

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  ..شده پروار انقدر میدی شی   بهش تاییم چه_

 به آینه از هم آیهان نگاه چرخید امی   رس که کشید هیتز 

 رو دادم نشون متعجب خودمو من ..شد جلب ما طرف

  ..دادم تکون رو رسم سوایل سارا به
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ز  جریان در اصال یعتز    ..نیستم کشیدنش هی 

 : گفت گزیدو لب و شد رسخ خجالت از سارا

  ..امد دردم گرفتم گاز رو زبونم -

  بود آورده هم ای بهونه چه  بود گرفته خندم

 باور بود معلوم که امی   ..رفت ام ندهخ به ای غره چشم

  ..نشست صاف مکث با نکرده

 

 شوخز  با اونم میکردم سارا با اینم از تر بد های شوخز  من

ز  این و داد یم جواب  العمل عکس اینطوری که باره اولی 

  ..خال توی بودم زده من یعتز  این و میده نشون

ز  رسمو گرفتم خندم دوباره فکرش از  کش تا آوردم پایی 

 لب زیر و کوبید پام به پاش با سارا نشه من حال متوجه

  ...داد نسبت بهم شو خفه یه

 

 ۷ بیشی   و خوردیم کاشان رستورانهای از ییک توی رو نهار

  ..برسیم غروب از قبل تونستیم و بودیم راه توی ساعت
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 رسیده ما از قبل گروه بقیه و همرسش و مهرجوی   استاد

  .ندبود زده کمپ و بودند

ین با  یط با تا بودیم شده هماهنگ هم کاروانرسا نزدیکی 

ی چند مسافت کردن  کردیم نیم عکاش که زمایز  کیلومی 

  ..کنیم اقامت اونجا در رو

 

  خاطر به
 

احت به رو اول شب راه خستیک  گذروندیم اسی 

ز  کاروانرسا به آفتاب طلوع از قبل تا هم مدلها  استاد رفی 

 کمپ تو ما همراه دیگه فرن چند و همرسش و مهرجو

  ..موندن

  ..بود مشغول گوشیش با سارا

؟ یم چت گ با داری_   !کتز

  ..گرفت طرفم به رو گوشیش

  ..کنم یم بازی دارم-

  ..کشیدم ای خمیازه ..بودیم چادر یک در سارا با
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  ..میاد خوابت نمیشه باورم-

  ..بودیم راه تو ساعت 7 ..خب خستم_

  !خوابیدی؟ سارا-

ون که امی   به همزمان و شد بلند جاش از سارا  از بی 

 :گفت بود چادر

  ..تو بیا نه -

  ..شد باز امی   توسط چادر زیپ

ون بیایید-   ..کردیم روشن آتیش بی 

  ..ام خسته من_

  ..کوبید پام به محکیم لگد سارا

 نصیبت جزغالگیش فقط که روز ..قشنگه شبش کویر-

 ..میشه

 

  ــــی❤️مـــدار _آنــچه_تــمام#
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 و شدم بلند جام از  اونه با حق دیدم فکر ثانیه چند با

ون سارا از بعد   ..رفتم بی 

 دهن کشیدم ایدیگه خمیازه نشستم آتیش دور بقیه کنار

 که آیهایز  خی   نگاه متوجه وقت   شده بسته ناخودآگاه بازم

  ...شدم بود مقابلم

ه و گرفتم باال رسمو  دیدن از ..شدم ستاره پر نآسمو  خی 

  ..آمدم وجد به ها ستاره

 

  ..قشنگه چقدر وای_

 اشاره آسمون به شوق  با چرخید من طرف به همه نگاه

  ..کردم

 :گفت زده هیجان من بعداز که بود سارا بعد نفر

  ..است العادهفوق -
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 مال پرنورتره همه از که اویز  ..کن انتخاب تو ستاره_

  ..منه

 داد نشونم ستاره یه اونم دادم نشونش سارا به دست با

  ..من مال اونم-

 :گفت سارا به و رسوند ما به رو خودش امی  

  ..اتم ستاره من کردم فکر -

 

 :گفتم خنده با

  شهاب تو _
 

 از ام کاری زندگیش وسط افتادی ..سنیک

  ..برنمیاد خدا بنده این دست

  کرد تایید حرفمو خنده با سارا

 داد فحش آروم و لب زیر امی  

 ...دراوردم زبون براش گفته خ   بدم اهمیت اینکه بدون

* 

ز  و فضا و نخوابیدیم برسن ها مدل که زمایز  تا  دوربی 

 دو توی داشتیم که محدویت   خاطر به کردم اماده هارو
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 هم ها مدل دادیم یم انجام رو عکاش  همزمان صحنه

  دبودن اماده کردن، تلف وقت بدون که بودند زوج شیش

 . گرفتیم عکس  داشتیم که رو کیم تایم

 که خواستم ها مدل از ییک از  بود شده روشن کامال هوا

  روشن لباس از نییم تا وایسته خورشید به پشت کیم

 ..بیوفته سایه دیگه ی نیمه روی

 

ز  و فهمید نیم حرفمو  آیهان ..میکرد عصت   منو همی 

ز  خواست خشیک لحن با  ایستاد کنارم  دستش به رو دوربی 

 اینطوری  دیدم اما ندم اهمیت بهش خواستم اولش ..بدم

ر به فقط  .. خودمونه ضز

ز   ..دادم بهش رو دوربی 

 گرفت عکس .. بایسته زاویه چند تو خواست مدل از اون

ز  و  .برگردوند بهم رو دوربی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ..کنه خویز  ذهن اون نیست قرار--

 ی   و کردم کج رو دهنم ..چرخید من به پشت و گفت

 صدا با بودند دورم که نفری چند ..دراوردم اداشو صدا

 نگاه من به بعد و بقیه یخنده به تعجب با آیهان خندیدن

 و خی   ی   خودمو نداشتم زندگیم توی که جدیت   با کرد

 .دادم نشون ها عکس کردن چک مشغول

 ندید من از العمیل عکس وقت   کرد من روی طوالیز  مکث

 .رفت

  صبح نه ساعت استاد پیشنهاد به
 

 کاروانرسا رایه همیک

 هم رو هامونباطری و بخوریم اونجا رو ناهار تا شدیم

 ..کنیم شارژ

احت هم رو ساعت   یک  ..برگردیم غروب کنیمو اسی 
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فتیم کاوانرسا به باق   و میموندن کمپ توی نفری چند  می 

 وسایلم ...بود خودش یلوسا کردن جمع مشغول هرکس

ز  طرف به کردم جمع که رو  امی   و سارا رفتم آیهان ماشی 

کت هایبچه از ییک .شدند سوار  مهرجو استاد همرس رس 

 ..گرفت طرفم به پاوربانکشو ..رفتم طرفش به زد صدام

  کن شارژ برام اینو بکن لطفز  یه-

 طرف به تا چرخیدم وقت   گرفتم ازش و دادم تکون رس

ز   شدم رفتنشون متوجه رمب ماشی 

 

ز  به شوکه  بود شده دور ازم رو زیادی مسافت که ماشی 

ز  ..کردم نگاه  که بود همرسش و مهرجو استاد بعدی ماشی 

 دادم فشار هم روی رو لبهام عصت   کرد حرکت

 تنها افتاد راه به هم بود ها مدل مخصوص که ویز 

 تدارکات مخصوص بره کاروانرسا به بود قرار که ماشیتز 

 یم کمپ توی رو غروب تا باید جنبیدم نیم اگر و ودب

  موندم
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ون حرص با رو نفسم ز  به رو خودم و دادم بی   ماشی 

 .رسوندم

 

 :گفتم بودند تدارکات مسئول که نفری سه به رو

 !نمیخواین؟ ناخونده مهمون_

 :گفت لبخندمهربویز  با بود میانسایل مرد که راننده

 ...ناخوندش چه خوندش چه ..خداست حبیب مهمون-

ز  ازم راحتیم خاطر به و کردم تشکر   بشینم جلو خواسی 

 :گفت یکیشون

 میمونید شما کردم فکر-

 ..جاموندم نه_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ...معرفت   ی   دوستای چه-

ز  کردم سکوت زدمو اجباری لبخند  از آیهان بودم مطمی 

 سارا و امی   ویل رفت و گرفت نادیده رو حضورم قصد

؟  خ 

 رو خودم و نزدم حرقز  رسیدن تا بودم ناراحت اونا از

 دادم نشون کویر دیدن رسگرم

  رسیدیم وقت  
 

 .بودند ایستاده کاروانرسا جلوی همیک

 :گفت عقب از ییک

 !شده؟ خی   چه-

 خودشو دیدنم با امی   رفتم جلوتر و  شدم پیاده حرف ی  

 .رسوند بهم

 

 ..موندی جا کردم فکر ترسیدم-

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  790 | 3699 

 

 ..نبودم تنها میموندم هم جا ...ترسیدی که بچم مگه_

 اجازه بود مهم براش انقدر واقعا اگر نبود خودم دست

ز  اون نمیداد  هم خودشون حداقل یا کنه حرکت ماشی 

 من از بعد شدم داخل همه از جلوتر ..موندن یم باهام

  ..اومدن هم بقیه

 سمتم به رو تاق  ا کلید امی   ایستادم گوشه بقیه از جدا

  گرفت

  اتاق   یه توی سارا با-

 تکون رس منتظرش نگاه جواب در و گرفتم ازش رو کلید

 .دادم

 

 طرف به و دادم قرار اتاق های تخت از ییک روی وسایلم

 سارا حضور و در شدن باز متوجه رفتم کوچیکش حموم

 فرصت تا گرفتم رسییع دوش نموندم منتظر اما شدم هم

احت   باشم داشته هم یهکوتا اسی 

 .زدم شارژ به رو  پاوربانک و خودم گوش  

 :گفت و شد و بلند بود نشسته تخت روی سارا

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  791 | 3699 

 

 ..ناراحت    ازمون-

 :گفتم مکت   با

 ..نه_

 

 کردم فکر برگشت   وقت   داری حق هم باش   ناراحت اگه-

ز  طرف به داری ی مهرجو استاد ماشی   که هم آیهان ..می 

 .نبود امی   تقصی   کردم، ییدتا من میای   اونا با گفت

 نیست مهم_

 استاد با دید وقت   میدیدی باید شد ناراحت خییل امی  -

 منم ..پرید رنگش چطوری نبودی هم مدلها با و نیست  

 یه گفت عصبانیت با وقت   اما است بچه مگه گفتم اولش

 منم مونده خر نره تا چند با بیابون وسط تنها و تک دخی  

 .ترسیدم

 

  ــــی❤️دارمـــ_نــچهآ_تــمام#
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 بگم شد باعث ناراحتش لحن

 ...که نموندم بیخیال،_

ز یم آیهان و امی   هم میموندی-  ..برگردن خواسی 

 کشیدم دراز تخت روی و زدم پوزخندی

 
 

 پلکام زود خییل شد باعث قبل شب خوای  ی   و خستیک

ز  ه خوابم بشه سنگی   ..بی 

 کردم باز سخت   به رو چشمام اطرافم صحبت صدای با

 زدم پلک باز چند وقت   میبینم خواب کردم فکر اولش

 ..وایستادن اتاقمون وسط بیشعور دوتا اون واقعا نه دیدم

 

 :گفتم پریدم جام از

 ...کرده خشک رو هاتون داشته کویر گرمای_
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 :گفت که بود آیهان

یه اون اگه ...چیه ها داشته از منظورت تا-- ز  من که چی 

  ...مورده ی   نگرانیت بگم باید  ممیکن فکر

 خندید صدا با سارا

 مرگ_

 :گفتم آیهان روبه

 همراه میبینم الحمدهلل که بود شعورتون و درک منظورم_

 شده خشک حیا

 زد نیشخندی

 بیوفتیم راه باید پاشو-

 برم شما با که نیومدم شما با من برید میتونید_

  شد خارج و کشید پوقز  کالفه سارا

 اینکه از قبل انداخت صورتم به نگایه اراحت  ن با امی  

م قرار امی   نگاه تاثی   تحت  رفتم اتاق رسویس طرف به بگی 

  بشورم رو صورتم تا
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  از دلم
 

فت مالیش گرسنیک ون وقت   می   چک با اومدم بی 

  باشم گرسنه دادم حق خودم به ساعت کردن

 باز اتاق در پوشیدم لباس و کردم جمع رو وسایلم رسیــــع

ز  سارا یا امی   زدم حدس شد  چرخیدم وقت   اما هسی 

  پرید باال ابروهام شدم آیهان حضور متوجه

 کردم نگاهش سوایل

ی_ ز  !میخواید؟ چی 

 !چیه؟ مشکلت ..بگو تو نمیدونم--

 :گفتم تعجب با

 !!مشکیل؟ چه_

 

 از ما کردی فکر !چیه؟ ها بازی بچه این از منظورت--

 گذاشتیم جات قصد

 ..کردین قصد از اینکارو که نممطمئ نمیکنم، فکر_

 :گفت و زد پوزخندی

ز  باید چرا-  !!مرضیم؟ مگه بکنیم، کاری همچی 
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 نیستم تو بیماری درجریان من نمیدونم،_

 فکر ما داد توضیح که سارا ...ای بچه چقدر دیگه تو--

 ..بیای   استاد با قراره کردیم

 زدم پوزخند منم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 248پارت#

 

 امبچه خودتون قول به ملگ اقای نکنید تلف رو وقتتون_

 .ندارم حرفاتون حقایق از درگ و

ون و داد تکون تاسف با رسی  رفت بی 

سن ازم تونستند یم بود مسخره حرفاش نظرم به  ..بی 

 بود ارسائییل بتز  های بهونه فقط اینا
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 موقع مثل شدم دلخور قبل از بیشی   دالیلش شنیدن با

 رفتم تدارکات ون راننده ایمایز  آقای طرف به برگشت

 بودم که همونجای   میگردونید بر منو ایمایز  آقای_

 

 :گفت و خندید

 چشمم رو-

 شدم سوار و زدم نما دندان یخنده

  داد قرار پاهام روی رو ظرقز  و اومد طرفم به امی  

 ...نخوردی ناهار-

 زدم صداش که بره خواست

 بله؟-

 مرش_

 رفت و داد تکون رس
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 ییک باد وزش خاطر به نرفت پیش ریزیبرنامه طبق عکاش

 موضوع این و شدیم برنامه کردن کنسل به مجبور بار دو

  ..بشه اضافه مون اقامت به دیگه روز دو شد باعث

 برای یکرسی شام خوردن از بعد و بود شب ۱۰ ساعت

احت  آتیش دوره هم یکرسی و بودند رفته ها چادر به اسی 

 نبودم دسته دو این از کدوم هیچ جزو من بودند شستهن

 کردن نگاه حال در بودن آتیش دور که گرویه از فاصله با

  .نشست مقابل که امی   که بودم ها عکس به

 

 رفتارش با و بود نذاشته تنهام لحظه یه رو قبل روز چند

ز  بابت از که بده نشون داشت سیع  و ناراحته روز اون رفی 

 با بزنم حرقز  اینکه بدون منم بشه، رارتک نیست قرار

 البته کنم نیم فکر موضوع این به دیگه دادم نشون رفتارم

 اون از هنوز نمیشد آیهان حال شامل نکردن فکر این

 عوضز  یه داد نشون کارش این با نظرم به و بودم عصبایز 

  ...عیاره تمام

 ..نداشتم وجدان عذاب بهش حسم این بابت هم اصال
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 249پارت#

 

  !آتیش؟ کنار نمیای-

  ..نیست بد هم اینجا_

  ..کشید صورتش به دست  

  !عصبانیه؟ ازت سارا چرا_

  ..نمیدونم-

 :گفت عصبانیت با و شد بلند چادر داخل از سارا صدای

  ..میگه دروغ سگ مثل -
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 امی   سکوت کرد اخم من برعکس امی   گرفت خندم من

 چادر از را رسش نامناست   وضع با که کرد کفری راسا

ون  :گفت و آورد بی 

  ..زنند یم الس  مدال با فقط عکاس آقای -

 

 عصبانیت با و گذاشت سارا رس روی دستشو کف امی  

ل صدای با سارا داد هولش داخل به  :گفت شده کنی 

  ..میکنه عصبانیت حقیقت -

  ..میاره در کفرمو تو نامناسب وضعیت-

 اهمیت بهم اگه ..نیار در الگ ادعای این از من واسه-

ه اون با میدادی   ..کردی نیم هروکر دخی 

 لب به لبخند من خنده و شد من خنده باعث سارا حرص

 رو صداش نخواد سارا شد باعث موضوع این و آورد امی  

ل   ..کنه کنی 

  ..کشید آرویم جیغ
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 :گفت سارا به غره چشم با امی   اومد طرف این که آیهان

ون بیا بپوش لباس درست   ..بزنیم حرف بی 

  .کشید باال و چادر زیپ و نموند جوابش منتظر

ی-- ز   !شده؟ چی 

  ..کرد اشاره سارا و چادر داخل به رس با امی  

ز  رسگرم دوباره اون حضور با من  میتونستم اما شدم دوربی 

ون سارا کنم احساس را نگاهش سنگیتز   :گفت و اومد بی 

  !خوام؟ یم خ   االن ونیدمید -

 :گفتم خنده با من

  ..مدال پوست کندن _

ز  روی خودش  :گفت انداخت کنار زمی 

- 
 
  ..دقیقا

 :داد تکون تاسف روی از رسی امی  
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 بدون راه یه ..میشه دردرس برات هم نمیتویز  هم_

ی آروم که میخوای خشونت   ..بگی 

 :گفتم خبیث لبخند با و داد تکون خ   حالت به رسی

  ..کن تف غذاشون تو_

 :گفت ناراحت حالت با سارا

  ..که خوردنشام نگفت   زودتر چرا -

 متعجب نگاه و اون ترس   به اهمیت ی   زد ترس   من به امی  

 :گفتم آیهان

 ..میخورن هم چای مونده صبحانه_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 باال ابرو ی  ام برای من و کشید خوشحایل از جییعز  سارا

  .انداختم

  ..بشم آروم کنم کاری یه باید االنم-

  .دارم فکری فهمید سارا که دادم تکون رسی خنده با

  ..پرسه اون جون رو تو بگو-

  ..کردم کج براش رو دهنم

  ..کتز  کاری یه برام باید نوچ _

 ..بگو اوگ-

ه اون  _   ..شون چادر  تو بنداز تا هاچند سیاه حرس 

 

سم سگ مثل خودم-   ..میی 

 ..چرخید امی   طرف به لبخند با سارا ..کردم اشاره امی   به

 :گفت امی  

 ..نکن فکرشم حت  -

 :گفتم بدجنش با 
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 .. کنه کات باهات سارا میخوای یعتز  _

  ..نکردم حساب ورمم یه به رو اش غره چشم

  ..دهنتو-

  ..رسش پشت هم سارا شد بلند امی   انداختم باال شونه

 

ز  یه- ی ای شیشه بردار چی  ز   ..چی 

 کرد خایل آبشو برداشت را معدیز  آب بطری برگشت سارا

ه و دادم نشان سارا به الییک لبخند با   ..شدم اش خی 

  ..ترسید باید تو از ..هست   جونوری چه دیگه تو--

  ..استادم و جلوش

  ..ترم خطرناک تو از یعتز _

 وجودیم از شیطون بود گفته ییک ..باش نداشته شک--

ه، درس زن نام به   ..خندیدم بهش من میگی 
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 بهی   میگرفت   جدی و حرفش اگه دیگه کردی اشتباه_

  های اشتباه از نشده دیر هم االن ..بود
 

تا درس زندگ  بگی 

 بمویز  ایمن

 ؟!حد دراین یعتز --

 ...بیشی   اینم از_

 قصدجا از تورو :گفت که بشم واردچادر خواستم

  نزاشتیم

  نیاوردم زبون به اما دادم نسبت بهش درغگوی   تودلم

هم به اینو...نیست مهم_  گفتم امی 

 ناراحت   هنوز که مهمه--

 نیستم_

 کن تالقز ...میخواد تالقز  دلت مطئنم که اونقدر...چرا--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 زدم گره سینه روی رو دستهام مقابلش بانیشخندی

 کنم تف غذات توی یعتز _

 که روش   نه...دارم نواوری انتظار ازت:گفت خونرسدی با

 کردی استفاده قبال

 بکشم خجالت یا بخندم دونستم نیم لحظه اون توی

 .خب گفت یم راست بیچاره

 انداختم باال شونه پروی   کمال با 

 نبود یادم_

 فکرکردم کیم

 بگی   عقرب برام_

 ومنتظربود دمیکر  نگاهم دقت با نداشت ازم رو این انتظار

 نداشتم شوخز  من اما کردم شوخز  بگم

 

 دادم تکون رسی
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ش؟ نکنه_  هان؟ میی 

؟ عقرب با میخوای--  چیکارکتز

  تابگم بگی  _

 اگر:گفتم که بره وخواست داد تکون تاسف با رسی

ی  میکنم نفرینتم ببخشمت عمرا نگی 

ت پراز که نگاهش  اما انداخت خنده به خودمو بود حی 

 دیگه کردویکم ریز رو چشماش بیام هکوتا نشد باعث

 کرد نگاهم

 !باش   ترسو انقدر نداشتم انتظار اصال _

 ...انقدر نداشتم انتظار منم--

کش طرف دادوبه تکون رسی  فاصله که امی   با چادرمشی 

  رفت داشت، ما با کیم ی

 

 افتادم راه دنبالش

 کن کامل رو ات جمله خ   انقدر _

 نیست خوشایند برات کردنش کامل--
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 لحظه همون که دراوردم اداشو بود من به پشتش چون

 حالت مکث با.شکارکرد رو ام وکوله کج صورت برگشت

 ی تیکه یه دوباره تا موندم ومنتظر کردم عادی رو صورتم

 وبه شد ختم اون خونرسد نگاه به انتظارم کنه بارم دیگه

 خورد تاسف حالم به رسش توی نظرم

 

 :گفتم تخش حالت باو  شدم عصبایز  فکر این از

 کنید کامل رو حرفتون نکنید فکر من خوشایند به شما

 حرف ها بچه بدید اجازه میگن اما یانه شنیدین دونم نیم

 بشه شکفته استعدادهاشون تا بزنن

 کارش از شوکه کشید چادر پشت ومنو گرفت دستمو

ی تو اورد جلو رسشو.شد حبس سینه تو نفسم  از میلیمی 

 :دکر  زمزمه صورتم

رته به که نکن کل کل بامن  بچه ضز

 بینمت یم ریز:گفتم پروی   درکمال

 خودمم داد تکون تاسف روی از ورسی گرفت اش خنده

ل رو ام خنده داخل از لپم گزیدن با هم  کردم کنی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 252پارت#

 

 یم پت پت به دیدنم با دیروز تا :گفت اهسته زیرلب

 دراورده زبون واسم نافتاداال

 بادیدنش قبال گفت یم راست بیچاره گرفت ام خنده

 کردم یم گم وپامو دست

 کاذب نفس اعتمادبه ی نشونه همه اینا_

 درنیار بازی پرو دیگه--

 ؟ چیه :گفتم نیشخندی وبا دراوردم شجاهارو ادای

 کنم زخمیت ترسیدی

 !کتز  زخمیم میخوای کجات با--
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 جمله تموم از گفت اینو داری منظور لحن یه با عوضز 

 .ریخت یم مرض اش

 

ون رو زبونم  بازبونم:وگفتم اوردم بی 

  دادم نشونش ناخونامو

 ناخونام با_

 درونش مرضای از اینم بود معلوم که زد نیشخندی

ه رسچشمه  میگی 

؟ وسوسه منو داری--  میکتز

 بندازی کل باهم میخوای_

 دم یم هشدار بهت دوستانه دارم--

 بلندی های جیغ صدای بدم جوابشو کردم باز دهن تا

ون بود آیهان  دست توی هنوز که بازومو داد تکونم  بی 

ه چه ببینم تا کشیدم  ...خی 
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ز  ها چادر طرف به که وسارا امی   بادیدن فی   صدای با می 

 گرم دمتون: گفتم ای زده وذوق بلند

 وخواست کشید جییعز  ازترس مقابلش من بادیدن سارا

 گرفتم رو دستش که بندازه ادرچ توی خودشو

ون جیغ صدای با تظاهرکن بمون است ضایع تو نرو_  بی 

 اومدی

عصت   داد رستکون تند وتند ایستاد کنارم  هردومون به امی 

 نداشتم شک که کرد یم زمزمه وزیرلب رفت غره چشم

 میده فحش داره

 

ون وداد جیغ با چادراشون از مدال یدن بی   سیع تموم میی 

ه ام خنده مکرد رو ام   نگی 

 ی   توقعات.بودم نکشیده ازشون کم چندروز این توی

 برد یم خودزیز  تامرز منو واداهاشون ،ناز جاشون

ه بالذت  کن بود افتاد راه دلم توی که خنیک بودم شون خی 

 نبود

 جونور--
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 کنارگوشم آیهان زمزمه به که بود خوش قدری به حالم

 ندادم اهمیت

 

  ــــی❤️ـدارمــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 253پارت#

 

 عذاب نشدوبعدش طوالیز  هم خییل خوشیم هرچند

 به ها مدل شب نیمه همون چون گرفتم بدی وجدان

ز  کارونرسا  از دیگه تایم یه شد باعث موضوع واین برگشی 

ز  زحمت به ها خییل وهم بدیم ازدست رو عکاش  .بیوفی 

 نیم محلمون بود رفته قیافه تو وسارا من برای هم امی  

منده خودمو ظاهر به من داد  سارا اما میدادم نشون رس 

 .میداد نشون رو خوشحالیش راحت خییل
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 که بودوهرباری آیهان های خوردن تاسف بدتر همه از

 رگ گردنش کردم یم دعا من میداد تکون تاسف با رسشو

 .نده رستکون دیگه تا بشه رگ به

 باال هچادرب توی سارا با برگشت قبل ارامش به کمپ وقت  

ز   خندیدم یم مدال پریدن پایی 

از غرش صدای ون امی   خندمون کردنمون آروم جای به بی 

کرد رو   بیشی 

مندگیت ابراز از دقیقه ده بزار حداقل_   بگذره رس 

 بود من به اش کنایه

 

ون چادر از رسمو  :گفتم اوردم بی 

 بره نیم خوابم تو جون به که نادمم انقدر

 گرفته ام خنده ناراحت   زا منم:گفت باخنده هم سارا

 نوع فقط ناراحتیم ما:دادم ادامه لبم رو شده پهن باخنده

ونه یکم ناراحتیمون ز  نامی 

 ... خودتون جنس مثل--
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  ..منه با منظورش که بود واضح خییل اما کرد نیم نگاهم

ون   ..بودند نشسته چادر از بی 

 هم رو شما برنامه رفتنشون نکنه ناراحت   انقدر چرا شما_

  ..کرده خراب

 چرخوند طرفم به رو رسش

 

 -- 
 

 هدر باعث که اتفاق   هر است برنامه روی من زندگ

ز   ..میندازه عقب هام برنامه از قدم یه منو میشه وقت رفی 

 که زمانهای   من برای داره خنده شما برای که های   ثانیه

  ..شده تلف بیخود

 امی   های اخم و کرد قطع رو سارا خنده کالمش جدیت

  ..کرد درهم ور 

 قرار تاثی   تحت بیشی   آنها اما نفر دو اون با نه بود من با

 به و شد بلند امی   بزنم حرف کردم باز دهن تا ..گرفتند

 بلند جا از امی   دیدن با سارا و رفت کمپ مخالف جهت

 .افتاد راه به دنبالش و شد
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 254پارت#

 

ز  از نگاه ه اونم که آیهایز  به و گرفتم نفر دو اون رفی   خی 

 :گفتم بود اونا مسی  

  ..کن سفر باهاشون آدمها شناخت برای میگن راست _

  .کرد نگاه صورتم به من صدای با

  ..هست   ایکننده خسته آدم واقعا_

 : گفت و داد باال ابروهاشو

  ..هست   مچز تو زیادی توهم ..گفته هرگ داشته حق--

 کردم باز دهنمو اهناخودآگ

  ..کتز  یم فکر من به داری همش رست تو یعتز  _
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 :گفت متعجب

  ..نفش به اعتماد چه --

  ..کتز  تحمل نمیتویز  رو خودت شبیه های آدم_

 من به شبیه خودتو که ستودنیه نفست به اعتماد--

  .میبیتز 

 چقدر لغاتت دایره کردید استفاده دوباره جمله یه از_

ه   ..فقی 

  ..مغزتو لمث--

ل رو خودم کردم سیع و کردم عصبیم   ..کنم کنی 

 ..داری دخی   دوست کیل تو معتقدن همه دانشگاه توی_

  !چرا؟ میدویز  ..مخالفم باهاشون من اما

 

 بودم بقیه مخالف که این از انگار رفت باال لبش گوشه

  ..بود اومده خوشش

ز  همه تو حال اگه نیستم هست   !زگ م دونو چی    ..نگی 
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ند کش با تو مثل آدمهای  _ سن چون نمیی   واقیع خود میی 

 ..بشه عیان دیگران برای  شون

 نیشخندی حت   که نشد ناراحت تنها نه انتظارم برعکس 

  ..شد هم بیشی   لبش گوشه

  !؟..بگم بهت خودم مورد در رو حقیقت   یه میخوای--

 ..بده ادامه شد باعث سکوتم

 

 من اما باشم داشته ونممیت االنم داشتم، دوست من--

ام خودم برای  ..نیست من حد در کش هر ..قائلم احی 

 که رو زمایز  و احساس ارزش باید باشه من با که کش

 دست   دم هیچ با من ..باشه داشته رو کنمیم ضف براش

م   ..نمیی 

 صورتم به مشت یه مثل حرفش کرد نگاه صورتم به دقیق

 .بود

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 255پارت#

 

 بود من روی بکشم عقب خودمو من که زمایز  تا نگاهش

 نیستم تو شبیه گفت مستقیم غی   اینکه درک نبود سخت

  ..بدونم خودم حد در رو کش هر که

  رو دهنم کارات و رفتارهات با که تو به لعنت فرزاد آخ

  ..بست  

 ینا خودش به آیهان دادم اجازه که خودم به لعنت اصال

 صورتم به اینجوری رو فرزاد رفتارهای تا بده رو اجازه

 ....بکوبه

 

ز  تا  زدم خواب به خودمو اما بودم بیدار سارا و امی   برگشی 

 نه یا بیدارم ببینه تا زد صدام خوابیدن از قبل سارا حت  

  ..ندادم جوابشو اما
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 که بود رفته یادم اینکه داشت خوب ُحسن یه بودنم اینجا

  ..میتپه معرفت ی   هی واسه دلم

 
ا
  یک پروژه این اصل

 
  ..داشت عایل ویژگ

ز  اونم وعش با که بود همی   امو سوزنده دردهای رس 

 کل و ها دادن تکون رس بود شده مشکلم و کردم فراموش

  ..آیهان با کل

 

 بود نشسته کنارم سارا شدم بیدار دست   های تکون با

؟ میتویز  گرما این تو چطوری ..تنبل خرس پاشو-   !بخوای 

 با حق دیدم تازه شدن بلند جا از دادمو فشار را چشام

  ..عرقم خیس من و ساراس

  !چنده؟ ساعت_

وع و کار که کنم بیدارت گفت آیهان ..۱۲ نزدیک-  رس 

  ..کنیم

  !االن؟_
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  ..کنه جمع و کار امشب و امروز میخواد آره-

  ..دادم بدنم به قوش و کش

یم که گرما این تو_ ز   ..میی 

  ..انداخت باال ای شونه

ون بیا حاال- ی یه بی  ز س خودش از بخور چی    ..بی 

ون و کردم جور و جمع خودمو  حال در همه اومدم بی 

  و بودن جوش و جنب
 
  ظاهرا

 
 گرما زل توی بود قرار واقعا

یم عکس  .بگی 

 با کردن صحبت حال در و بود ایستاده گوشه یک امی  

  .بود نفر چند

یم عکس وایمخ یم االن واقعا_   ؟..بگی 

 .چرخوند طرفم به رو رسش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 256پارت#

 

 آره ..بخی   ظهر-

 کجاست؟ خودشازده حاال_

؟ آیهانو
 

ز  از رفته مییک  کنه انتخاب رو تا چند ها لباس بی 

  ..برگردیم فردا که

ز  تصمیم دفعه یه چه_   ..گرفتی 

  ..میکنه خستم داره بودن اینجا-

  ..دربیاره دلت از نتونست سارا_

 :گفت و گرفت خندش

  ..شدم خسته خدا به اما بلده کارشو مارمولک اون -

 

  ..کنم یم قبول ازت اما نشدم قانع_

 تری مارمولک ساراهم از تو که برو بیا-

 خودتونه از مارمولگ_
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 یم هم خودش نداد ادامه ودیگه داد رستکون باخنده

 برنیم پسم از چون بشه ساکت که نفعشه به دونست

 اومد

 عکاش برای که جاهای   در رو ها پایه سه امی   همراه به

 زدن نق حال در مدلها از ییک ..دادیم قرار داشتیم نظر در

  از مدام و بود
 

 هم حق  گفتیم پوستش روی سوختیک

 کرم و گی   آفتاب کاله مناسب لباس وجود با ما داشت

ی آفتاب ضد ز  باید آنها و بود نمونده نجزغالگیمو  جز چی 

  که پوشش   با
ا
 را ساعت   چند نبود مکان این مناسب اصل

  .کردند یم تحمل

 

 و گریم مخصوص که چادری از درهم های اخم با آیهان

ون بود ها مدل شدن آماده ز  و آمد بی   امی   از را دوربی 

  .گرفت

م من بده--   ..میگی 

ی- ز   !شده؟ چی 

  ..کرد صاف یناا های افاده و فیس رو دهنم-
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  ..هواگرمه ..خب دارن حق :امی  

وع و کشید پوقز  آیهان  حال در فقط هم امی   منو کرد رس 

ز  کردن عوض ز  لیز   ..بودیم ها دوربی 

 

 میگفت مدلها به خرابش اعصاب همون با آیهان  خود

ز  کار خ    ..کیز

  و بود غروب نزدیک 
 
  .بودیم افتاده کول و کت از تقریبا

  ..بگه آیهان به اینو شتندا جرات کش اما

ین کش هر و شد یم تر عصت   گذشتیم هرخ    کوچکی 

 هم ها مدل دیگه که طوری زد یم داد رسش کردیم خطای  

  ..نمیومد در ازشون صدای  

ز    کرد غروب خورشید که همی 
 
 راحت نفس یه همه تقریبا

 .کشیدیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 257پارت#

 

  شام از عدب بود قرار
 

 به صبح تا بشیم کاروانرسا رایه همیک

 به رو غذا های ظرف امی   ..کنیم حرکت تهران طرف

  ..داد دستمون

 :گفت امی   به رو سارا

ی؟ میخواد، عکس یه دلم من امی  -  !میگی 

 :گفت من به رو امی  

  !داریم؟ پر باتری -

  ..دادم تکون رس

 بیارم؟ آره_

 ..اول بخور غذاتو-

 :گفت کننده خر دایص با سارا

  ..جونم امی   ..امی   -
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 :گفتم خنده با من

 خود ی   خود از من زدِن  صدا طرز چه این ..هللا بسم_

  ..شدم

  ..داد تکون رس خنده با امی  

  !سارا؟ رسِت  تو خ  :امی  

 خوشگال لباس این از ییک ..نمیخوام معمویل عکس :سارا

م عکس باهاش که خوام یم رو   ..بگی 

  !!..ییک فقط...توقع کم چه_

 

  ..ساکت تو یعتز  که رفت بهم  ای غره چشم

  ..داری حوصله سارا بیخیال-

 گذاشت امی   ساعد روی رو دستش من جلوی سارا

 امتداد دستش مچش تا رو اش سبابه انگشت وناخن

 ریختم خودم حرکتش از... مرض پراز حرکت یه.داد
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ف ی  .موند خیالیم پشمهای  که هوبقی من حضور به رس 

 نداد اهمیت هم بودن نشسته ما از چندمی   بافاصله

  ..سارا جون-

  ..نه-

 دوست میدونستم انداخت خنده به منو امی   مقاومت

 کارساز سارا ی وسوسه پراز های وحرکت بندازه رو نداره

 نیست

 

 :گفتم سارا به لبخند با

ز  شورت اون با تو خوشگل تنه نیم اون _  خییل بپوش جی 

سه اینکه از قبل و کرد نگاهم تعجب با سارا ..خفنه  بی 

 :وگفت گرفت  رسیــــع که زدم چشمیک کدوم

  راست -
 

  ..خوبه همون مییک

 :گفت و کرد اخیم امی  

 ..میده اجازه مهرجو خانم ببینم برم کن صی   ..نکرده الزم-

  ..بوسید را صورتم و گذاشت کنارم رو غذاش ساراظرف 
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  ..مرش-

 ..میشه خواهش_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 258پارت#

 

 ظرف افتاد راه به امی   دنبال به که بود نشده کامل حرفم

وع و کردم باز رو غذام   ..کردم خوردن به رس 

 رو آیهان و برگشتم رسمه پشت  ای سایه  کردم حس

  ..دیدم رسم پشت ایستاده

 ادامه خوردنم غذا به برگشتم خاض العملعکس بدون

  .دادم

 نشست که سارا جای بودیم نزده هم با حرقز  صبح از

 :گفت باشه شنیدن قابل که جوری اما آروم

  ..جونور--
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  ..ندادم اهمیت هم باز

  ..بگی  --

 

 به مربا های شیشه شبیه کوچک شیشه چرخوندم رسمو

ی کنجکاوی با بود گرفته طرفم   ..کردم نگاهش بیشی 

  !چیه؟ این_

  ..بودی خواسته که همویز --

 که بزرگ عقرب دیدن با گرفتم دستش از رو شیشه

 افتاد دستم از شیشه و کشیدم جیغ ترس با بود داخلش

ز  روی صندیل روی از کشیدم هم عقب خودمو چون  زمی 

 .افتادم

 

 و من جیغ صدای شد خایل لباسام روی هم غذام ظرف

 جلب ما طرف به رو نفری چند نگاه آیهان بلند خنده

  .کرد
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وع لب زیر  جام از کردم سیع و کردم دادن فحش هب رس 

 نیم بلند دیگه کردم صاف رو پام زیر صندیل بشم بلند

    بود لباش روی لبخند هنوز اما خندید

  از ..میشه تون خنده باعث حضورم خوبه_
 

 افرسدگ

  ..میدم نجاتتون

 

 هست   مفرخ تفریــــح اره--

 نزاکت ادب اما جدته هفت دلقک بگم اومد لبم پشت تا

 گرفت ام خنده فکرم نداداز اجازه مذاتی

  .برد باال ابروهاشو کوتاه

ش که تو--   ..بیارم عقرب برات گفت   خ   واسه میی 

  !سالیم؟ االن ..بگی   عقرب گفتم_

  ...بله--

ی گفتم من دیگه نه_   ..بشه خنک دلم بزنن نیشت تا بگی 

 اما کردم شوخز  بگم تا بود منتظر و کرد نگاهم متعجب

 بودم فتهگ جدی من
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  259پارت#

 

 

 شد بسته ناخودآگاه اون چشمای بردم جلوتر رسمو

 خاطر به کوبیدم پاش روی محکم وپامو زدم نیشخندی

 داشت یم نباید تحمیل قابل غی   درد پامون زیر های شن

 داد انجام کوتایه ی ناله فقط خودداربود اون هم شاید

 کارش اون تالقز  به این خندیدم صدا با که ودمب من حاال

ز  توی  کرد یم اذیتم که های دفعه همه والبته بود ماشی 

 

 قدم خورد که ضدحایل از عصبانیت با رفتم عقب قدیم

ان رو رفته عقب   کرد جی 
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 ؟ کتز  بازی میخوای پس--

 نمیاد خوشم بازی خاله از من_

ز  کرد غرش   قبل تراز عصت    رو ومباز  خواست که وهمی 

ه از بگی   زد صدامون رسش پشت امی 

 میایید لحظه یه ها بچه-

 از کرد یم نگاهم فیس پوکر انداختم باال ابرو آیهان برای

 :پرسیدم امی   وروبه کردم کج رسمو اش کنارشونه

 شده؟ خ  _

 بیاید-

ز  فاصله توی  چون کردم یم تعلل آیهان از گرفی 

ز  بهش میخواستم  قبل که یلدرحا ترسم نیم ازت کنم تلقی 

 کرد یم فکر فرار به داشتم امی   اومدن از

 

 بشه که نشد آی آی:گفتم اروم گذشتم که کنارش از

 وارد اومد رسم پشت اونم شدم ومتوجه رفتم امی   دنبال به

 
 

 سارا. شدیم هابود مدل شدن اماده برای که چادربزرگ
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 بگو بیا:گفت من روبه ما ورود با بود ایستاده رگایل کنار

 کنم انتخاب کدومو

 !که نیست ییک مون سلیقه_

 پوش   یم لباس مزخرف چقدر نبود یادم-

  کن مرور رو استایلت آینه جلوی کمی  _

از دیگه بسه :وگفت کشید پوقز  امی    وقت ساعت یه کمی 

 میکنید بحث دارید وشما داریم

 

 داره مشکل تو دخی   دوست_

 ردمک نگاه امی   به تخس اما ندادم اهمیت سارا نگاه به

 خوبه؟ این ببنید-

ز  برای کرد تایید امی   اما ندادم نظری من  به باطری برداشی 

 شب لباس سارا برگشتم ووقت   رفتم خودم چادر

 کنه مرتب رو موهاش دادشت سیع بود روپوشیده

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  832 | 3699 

 

 

 

 260پارت#

 

 از متفاوت که شت   لباس طرف وبه گذشتم کنارشون از

 بود ییک ودامنش تنه باال جنس که لباس یه رفتم ودب همه

ه لباس خود بودپارچه شده کار لباس تمام  بود کننده خی 

 زیباترش هم بود شده دوخته روش که های   کریستال اما

 رنگ داشت پف حد از بیش هم ژپون بدون کرد،لباس یم

ه خودش چشماهاروی هم خاصش قرمز  من. میکرد خی 

ز  پوشیدن اهل ز  سلبا چنی    وچنی 
 

 نظر به اما نبودم رنیک

 دیزیز  های پرنسس یاد به منو بود وجذای   خوشگل لباس

 هیچ به شبیه مشخیص طور به که هرچند.انداخت یم

 .نبود کدوم

 

 اومده خوشت--

 خوشگلیه شب لباس_
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 نامزدیه لباس--

 کردم نگاهش باتعجب

 !میکنه؟ هم فرق مگه_

 کرد نگاه رستاپام وبه زد نیشخندی

  خوای یم یعتز --
 

 ؟!دویز  نیم رو فرقشون بیک

 نکردم نامزد حاال تا چون دونم نیم برتره؟ سوال مسابقه_

 بخرم نامزدی لباس بخوام که

 تو وقت کمی   اگر :وگفت زد خنده از پوزخندی اینبار

 خریدلباس با حتما نیست الزم کتز  تلف درازی زبون واسه

 بدویز  رو تفاوتش

 

 براتون دیگران تفاوت اش  ب زنک خاله کمی   اگه هم شما_

 تره قبول قابل

 چهار کردو جمع صورتم وکنار آورد باال رو راستش دست

 وتندتند میداد قرار شصت انگشت روی رو انگشتش

ی یه فقط حرکت مفهوم کرد یم بازوبسته ز  اینکه بود چی 
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نم حرف الگ وقفه وی   تند من ز  دستش از نگاه اخم با می 

 دادم صورتش وبه گرفتم

 ...تو یا شما...باش خط یه روی--

 میخواد دلم اینطوری_

ی خود--  داری؟ درگی 

ه بودن پندار خودشاخ از_  بهی 

 اولته مشکل اون اخه--

 

 توی   دار مشکل_

 پایینه درک با وراجه های ادم درمقابل باال تحمل مشکلم--

 نفهم؟ وراج گفت   من به_

 کرد نمایش   پوقز 

ز  من--  زدم؟ حرقز  چنی 

 رو صورتش به انداخت چنگ ظرفیت لحظه اون توی

 داشتم هم رو کشتنش ظرفیت بگم بهی   نه یا داشتم
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 261پارت#

 

 تکون ازجاش هم میل یه زدم اش شونه به محمیک مشت

 نخورد

 گفت  _

ز   شده مشت دست بزنم رو دوم مشت خواستم که همی 

 مکرد نگاهش بااخم گرفت دستش توی رو ام

 کتز  رفتار بهی   باید بدهکاری که باکش--

ز  بهم که کش_ ز  بهش کنه توهی   بدیه چه. میکنم توهی 

 دونم؟ نیم خودم که دارم تو به

 

 ...بخوام من هرخ   گفت  --
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ی نگاهش کردتوی نگاه پام رستا به نیشخندی با ز  بود چی 

 ،یعتز  نداشتم نگاهش از درگ شد مورمورم ناخودآگاه که

ی   روی از دونستم نیم نه یا بهخو  دونستم نیم
ز  یا هی 

 خییل نه بود وتازه عجیب حس یه بود هرخ   اما عالقه

 ...ناخوشایند نه خوشایند

 امضاست سفید چک یه مثل جمله این--

 هیچ  که کردم برداشت هزارتا رسم توی اش جمله از

 نبود خوب کدوم

 میخوای؟ خ  _

ی دادم ادامه دلم وتوی ز  دربیارم چشماتو تا بدبخواه چی 

 

 کن کاری یه برام--

 باشه اخالق   اصل طبق باید_

  انداخت باال ابروهاش

ز  قبلش یعتز --  غی   به منظورم داشتم هم اپشتز  چنی 

 بودنشه اخالق  
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 عمو نچای  _

 با تا بدنش ؟نشونم منحرِف  ذهنمون پرسا ما میگه گ--

 بیارم درش اشتباه از تو معرقز 

 به رو خودتون پس فیدمنحر  ذاتن شما نگفته نفر یه اینو_

 که منم باشه اشتباه از دراوردن به قرار اگر نندازید زحمت

 توی تحصیالت گفته که کش دنبال بگردم برم باید

 داره مثبت تاثی   انسان شخصیت

 

 حاال :دادوگفت تکون طرف دو به ورسی گرفت اش خنده

 خودتم شخصیت من شخصیت   ی   اثبات واسه خواد نیم

ی،ب سوال زیر  کار انجام داری راه دوتا نزن چونه امنمبی 

 ...یا اخالق  

 ادامه چشماش توی عیان زدوباخباثت اش چونه به دست  

،کدوم غی   :داد  ؟ اخالق 

 خونرسد کردم سیع اما شدم یم منفجر داشتم درون از

 باشم
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 262پارت#

 

ز   اون توی من ..بست خودم جمله با منو دهن االن همی 

ی هیچ لحظه ز  نفسم ..رسید نیم ذهنم به تالقز  برای چی 

ون رو  غی   یا اخالق   گفت یم داشت بیشعور دادم بی 

  ..اخالق  

  ..ادب ی   نقطه سه مردتیکه ..ببیتز  خواب تو

 ملگ اتفاقات این همه از قبل که بودم ناراحت خودم از

 شیشه خورده زیادی میبینم االن و بود خاص آدم یه برام

  ..داره

 

  ..اخالق  _

  ..داشتم دوست بیشی   رو ییک اون  خودم شد حیف--
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  ..گفت خنده با اینو

 قابل دیگه که حرض با و  گفتم کتز یم بیخود لب زیر

ل  :گفتم نبود کنی 

  ..میدم انجام بخواد دلم اگه اونم_

 خوای   وقت   چیه نظرت ..دارم رو عقرب اون هنوز--

 یادم رو العادهفوق ایده این  نفر یه ..چادرت تو بندازم

  ..کنم تشکر ازش باید که داده

 

  !داشت؟ عیب صورتش به میکوبیدم مشت اگه

  ..کردم یم هم ثواب نظرم به نکنم فکر

 میگن شنیدین ..بخورم حرص یا بخندم نمیدونستم حاال

 من حال بارز مصداق دقیقا این ماست بر که ماست از

  ..دیدم یم داشتم رو کارم کارمای ..بود

  !بکنم؟ باید چیکار_

م عکس ازت تا بپوش را لباس این--   ..بگی 
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 گفت که لباش همون طرف به که دست   به تعجب با

  ..کردم نگاه نامزدی لباس

ز _   !!..همی 

  ..زد لبخندی

 راه االن رفت یم هم تو اخماش میدید منو دیروز تا حاال

ز  ما مرگ مکش لبخندهای واسم راه به   ..نهمی 

 نصف با دانشگاه تو طرف ..داره مشکل آیهان که خدا به

ا  من مقابل االن میکنه اخم بسکه داره رسجنگ دخی 

  ..میخنده

  من--
 
  ..ام رئوقز  و مهربان آدم ذاتا

 

  ..نش   اذیت_

؟ واسه--   !خ 

  ..کتز  یم باز داری که های   نوشابه واسه_

  ..باش خودت پوست نگران--

  !مگه؟ چشه پوستم_
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ز  از درویز  حرص و فشار همه این--   ..بردتشیم بی 

ز  من به رو ذهنتون توهمات_   ..نکنید تلقی 

 :کرد زمزمه لب زیر

 ..شد عوض کانالش باز --

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 263پارت#

 

 :داد ادامه بلندتر

  ..بپوش برو --

 روی ساعت چقدر کرد نگاه مچش روی ساعت به

 توی نمای خفنش مارک از بیشی   بود قشنگ دستش

 رو ساعت که اون دست این انگار بود چشمگی   دستش

  ..میده نشون تر جذاب
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 رو اینجا دیگه ساعت یک ..ش   آماده داری وقت ربــع یه--

  ..کنیمیم جمع

 

ون فکر از   ..کردم نگاهش و اومدم بی 

 کویر تو من با کتز  دیر اگه ..نداریم وقت دخی   بجنب--

  ..وای وای ..آتیش و پنبه تنهای   ..میش   تنها

ون چادر از من به پشت  هست   رست تو خاک رفت بی 

 مسخره که بیشعوری این از رست تو داشت   خدا خنگ

  ..کردی یم تعریف میکنه

 به و کردمیم خودخوری ! داره لیاقت آدم این آخه

  ..دادم یم فحش آیهان  خودمو

 

  اون به لباس دیدم بیام خودم به تا
 
 و پوشیدم رو بزرگ

 جیغ که سارا صدای با بودم درگی   موهام با و کردم آرایش

  ..چرخیدم عقب به و خوردم تکون کشید

  ..اومدن داخل رساسیمه اون صدای با هم آیهان و امی  
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 ..شدی خوشگل چه هست   وای-

  ..دیدی نیم االن تا بودی کور تو بودم خوشگل_ 

  ..مداو  جلوتر و گفت شوی گم سارا

 

  ..بپوشم هم اینو میشه امی   ..ندیدم اینو چرا من-

 :گفت و نداد مهلت امی   به آیهان

  ..نداریم وقت --

  ..گرفت دستم از رو سشوار شده مننزدیک

  ..نه این با--

 دستش کف روی رو محتویاتش و برداشت شیشه یه

  ..ریخت

  ..کن خم رستو--

ن رسم به داره خ   ببینم نداد مهلت ز   ..همی 
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د چنگ رو موهام و کردم خم رسمو ز  یم اوخ و آخ من و می 

دم جیغ آروم گایه کردم ز  اون و یواشی   میگفتم و می 

  ..کند یم رو موهام داشته من به توجه ی   هم وحش  

  ..کرد صاف و گرفت رو هام شونه شد تموم که کارش

  .مچز  تو خییل--

  ..خب نکن فکر بهم_

 :گفت و زد خنده از پوزخندی

  ..نداریم وقت که بدو --

ز   .گرفت امی   دست از را دوربی 
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  ..داریم عجله وقت   نمیخواد کاریه چه خوب_

 ای غره چشم و انداخت من به نگایه شونش روی از

  ..رفت

ت با سارا  :گفت حی 

 لف هم ثانیه یه بودم جات من هست   نشو دیوونه-

  ..دادمنمی

  ..کرد مجبور منو  ..بودی من  جای کاش_

 :گفت تعجب با

 !!چرا؟-

 

؟ میخوای خ   االن خرخدا
 

  !بیک
 

 عقرب یه واسه مییک

  !!اومدی؟ کوتاه

  ...حقیقت جرات_

 به و افتادم راه داد تکون رس برام تاسف با که آیهان دنبال

 اهمیت هم "کنید بازی کردین وقت گ" ..پرسید که سارا

  ..ندادم
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  ..میگفتم دروغ داشتم خ   مثل حاال

 بود پریشون که موی   مدل و لباس توی خودم دیدن از

  ..بفهمه آیهان اینو نخواستم اما کردم حض

 

ون که چادر از   ..کردم نگاه برم و دور به معذب اومدیم بی 

  ..بایسته هم آیهان  شده باعث تعللم

  !شد؟ خ  --

ون بیام نمیشه روم_   ..بی 

ا این بند و قید تو نمیکردم فکر-- ز ؟ چی    !باش 

 :گفتم پرخاش با

ا؟ چه_  ز   !!چی 

  ..حجاب--

 

ون نفسمو   ..دادم بی 

  ..نبودم لخت نفره ش بیست جمع تو حاال تا_
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؟ تو--   ..است برهنه دستات و ها شونه  فقط !لخت 

 فقط تازه ..معذبم من ان غریبه همه که های جمع توی_

  ..اینجوریم من

 نبود کننده تحقی   یا تمسخر نگاهش کرد نگاهم متفکر

  ..بود متفکر فقط

ون امی     ..کرد نگاه من به و اومد بی 

 

  !شد؟ خ  -

 :گفت امی   به رو و گرفت ازم رو نگاهش آیهان

ز  -- ی میتویز  ببی  ز   ..رسش رو بندازه هست   کتز  پیدا چی 

 بزرگ شال یه با بعد لحظه چند و داد تکون رس امی  

ون   ..داوم بی 

 از بودند کرده آماده را بود همه از دورتر که قسمت یه

 هم امی   که فهمید شد یم بود ها شن روی که پای   جای

  ..گرفته عکس سارا از همینجا

 ..بیار در کفشاتو--
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 میپوشیدن ها مدل که های   صندل بگم بهی   یا ها کفش

 مستفیض درگی   آنقدر من اما بود صاف و پاشنه بدون

 کردم فراموش کیل طور به که بودم آیهان و خودم کردن

  ..کنم عوض رو کفشم و شلوار

 که داشت ُپف حدی به لباس نکردم عقیل ی   خوبه بهی  

  ..نبود معلوم میپوشیدی هم شلوار تا ۱۰ اگر

  ..برنداشتم هیچ  _

 

ز  نداشت   الزم ..نیست مهم--   ..بیار رد رو همی 
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 باال کیم شلوارمو های پاچه و کردم را گفت که کاری

  ..بود بلندلباس هرچند کشیدم

دم نفس نفس ز   ..می 

  ..داره نفس نفس انقدر دراوردن کفش یه--

  ..آره لباس این با_

  ..آوردی دریم پوشیدنش قبل خب--

 یم هماهنگ شما با بیارم در خواستم که بعدی دفعه_

 ..کنم

 

 :گفت شد خجالتم باعث که ای خنده با

  ..برام نشه دردرس--

 بازی بیشعور ترسیدم بزنم ای دیگه حرف نکردم جرات

 ..داشت ادامه کافیه گفت که وقت   تا سکوتم دربیاره

ی از بیشی   ز  مدلها حاال و کشید طول میکردم، فکر که چی 

  ..میکردم درک کوچولو یه رو
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 روی خودم نبود رسم تو لباس شدن خراب از ترس اگه

ز    ..میکردم ولو زمی 

 

  ..شدم خسته_

 ناخودآگاه و کردم نگاه آسمان به و وزید خنک نسیم یه

 خودم دور و کردم باز دستامو نشست لبم رو لبخندی

  ..چرخیدم

 یه میکردم احساس لباس اون تو اما باشه دار خنده شاید

  ..پرنسسم

 رفتم باال شتز  کوچک خییل تپه یه از و برداشتم قدم چند

  ..بره موهام الی البه باد تا دادم موهام زیر دستامو

 

  ..شدم خسته گفت   کردم فکر--

ی   عوارض_   ...پی 

  ..داد تکون سوایل حالت به رسی

ز _ ی کنیدیم فکر که همی  ز   ..شنیدید چی 
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 معروف قول به من و بده جوابمو که کرد باز رو دهنش

 :دادم ادامه چکش   و تند

  ..بخرمش خوام یم خودم اومده مخوش لباس این از _

  ..تومنه ۳۶--

  !!میلیون؟_

 ...هزار نه--

تم   ..بدم تمسخرشو جواب نداد اجازه حی 

ین من  برای اونم ..بود تومن یه خریدم که لباش گرونی 

 . بود همتا عروش
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 36 آخه اما اشمب نداشته خی   نجویم هایقیمت از که نه

 !! ..میلیون

 دلم اما کنم عوض رو گوشیم مدل خوام یم یکسال من

 که بار هر و بدم گوش   روی میلیون چند و بیست نمیاد

 شد یم آب دلم دیدم یم کش دست رو گوش   مدل این

 دستش توی رو آیهان گوش   چرخیدم وقت   که االن مثل

  ..دیدم

 :گفتم میکرد اهمنگ داشت که آیهان به مظلویم حالت با

 کاری طال ..میلیون ۳۶ لباس  یه واسه ..که زیاده خییل _

  !است؟ شده

 

  ..انداختم بهش دقت   با نگاه

 کاالی !بخرید؟ ایرایز  کاالی نمیگن مگه ..نیست نیست_

  ..میکنه چشیم هم و چشم مون اقتصاد با داره چرا ایرایز 

  !!ریدا پیش در نامزدی انگار که کردی بغض جوری یه--

 ..کنم یم نازش ..کنم یم بوسش هرشب بخرم اینو من_

  ..که نیست پوشیدن واسه لباس این
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 ..بریم بپوش، تو کفش ..حاال خوب--

 

سم نمیشه !بپوش؟ کفش این با _  خراب بشم خم میی 

 ..بپوشم اینو گفت   چرا وای ..گردنم بیفته خسارتش ..بشه

سن رو حسابمون میان میشه شتز  االن   ..می 

  ..بدو نکن مغلطه--

 در رو پدرم ببینه استاد همرس نمیکنم مغلطه خدا به_

  ..میاره

 

 که بود جوری یه جنس اما کنم جمعش خواستم یم

  ..نمیشد

  باهاش داری--
 

  ..نکن..میجنیک

  ..نشه شتز   خوام یم_

  ..کتز  یم خرابش بدتر اینطوری--

  ..کردم جدا دستامو

  ..وای وای_
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  ..برداشت رو کفشام و شد خم

  ..بریم--

  !طوری؟ این نشه خراب_

  ..کنم سکوت شد باعث که رفت بهم غره چشم یه

  ..کنیم جمع اینارو کن کمک--

 

  !لباس؟ این با_

 با نه کتز  جمع دست با میخوای ..لباس اون با نه--

اهن   ..پی 

 و دادم یم دستش به و کردم جمع رو  پایه سه و فالش

  ..میذاشت خودش های جعبه توی رو کدوم هر آیهان

ز  روی از  رو شلوارش روی های وماسه شن و شد بلند زمی 

  ..تکوند

؟ جدی_   !گفت 

  !لباش؟ فکر تو هنوز--

  !گرونه؟ انقدر واقعتز _
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 ..همینه کارشون ترین تاپ ..گرونه انقدر واقعتز  ..آره--

ز   ..اس دونه یه همی 
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 ..خوشگله خییل _

ش ی   کویر شب با لباس رنگ ترکیب --   ..میکنه نظی 

  ..بود تر قشنگ بود روز نظرم به_

  ..لباس زیبای   مثل خاص   کویر شب زیبای  --

  ..دارم پرنسش احساس شده حیف_

 انداخت بهم دیگه نگاه یه

 ..کویر پرنسس--
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ز  هیچ کلمه این "کویر پرنسس"  بهم رو کس هیچ و چی 

  ..خودم جز کرد نیم آورییاد 

 

ه  چادر توی حال همون دوباره کردیم یم نگاه هم به خی 

ی مقداری با البته داد دست بهم   ..بیشی 

  ..کرد قطع امی   رو نگاهمون اتصال

  ..کنه عوض لباس بیاد هست   تا منتظرن بیاید ها بچه-

  ..افتادم راه رسیــــع و دادم تکون رس  گیج کیم

 ..کن صی  --

  ..چرخیدم

؟ واسه_   !خ 

  ..کنم نگات خوام یم--

 

ز    ..گرفت طرفم به رو دوربی 

  ..بردارم رو وسایل من بگی   اینو--
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  .نداره منو به کردن نگاه لیاقت هرکس چون خوبه_

  ..کرد پوکرنگاهم

 و کتز  یم استفاده سوء من گیچ   از پررو مرتیکه حقته

  ..کتز  یم مسخره منو

  ..برخورد بهش

 خوردم سکندری و کشیدم عقب خودمو مداو  جلو قدیم

  ..بیفتم نداد اجازه و گرفت رو کمرم

 

ز  را رسش  گوشم الله روی رو هاش لب و آورد پایی 

  ..قرارداد

دم جیغ باید ز  نیم تکون شده لمس اما شدمیم مانعش یا می 

  ..خوردم

 از رو لبهاش که وقت   تا و کشید گوشم روی رو لبش

 :کرد زمزمه آروم و شد جدا گوشم

 ..نیستم هرکش من--
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 را نگاهش و کرد نگاه هام لب به نزدیک فاصله همون از 

 ..کشیدم یم نفس سخت   به کشید چشمم تا هام لب از

 

 و برداشت کمرم پشت از را دستش که پرید وقت   حسم 

ز  محکم   ..خوردم زمی 

 که حایل ضد و بود داده دست بهم که حایل از عصت  

 کنار رو ادب اینبار و مکشید ای خفه جیغ خوردم

 :گفتم بلند گذاشتم

 ای عقده ..داری مشکل تو ..شخصیت ی   بیشعوره_ 

 چون اما کنم موس موس دنبالت همه مثل منم میخوای

ه لجت نمیکنم کارو این  دکی   به خودتو احمق ..میگی 

 ..بیفته رست از خودبرتربیتز  اوهام داری نیاز بده نشون
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 از کدوم هیچ جواب و شد مغرور و سخت صورتش

  ..نداد رو حرفام

ز  حت   وسایل  راه به من به توجه ی   برداشت رو دوربی 

  ..افتاد

  ..بدی رو خسارتش باید خودت بشه خراب لباس اگر_

  ..شدم بلند سخت   به  نداد اهمیت بازم

 ..عوضز _

** 

 

 از رو کلید سخت   به کردن باز درو کش زدم زنگ هرخ  

 کردم ودروباز دراوردم  کیفم های وپرت خرت داخل

 کش به.نیست خونه کش کرد مطمئنم خونه سکوت

ز  با ومیخواستم برگردم قراره که نگفتم  خی   ی   برگشی 

 .شدم سوپرایز خودم اما کنم سوپرایزشون
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 تخت روی رو وخودم درگذاشتم جلوی همون رو وسایلم

 حسای   تهران تا اصفهان مسافت دنکر  یط  انداختم

 برد خوابم زود وخییل بود کرده ام خسته

 

ز  بود شده تاریک کامال هوا بیدارشدم وقت   ز  پایی   رفی 

 دونه هارو چراغ کنم خوف شد باعث تارییک غرق وخونه

 خارج روازش گوش   رفتم کوله طرف به کردم روشن دونه

 ...گرفتم رو مامان شماره  کردم

 خونه داشت امکان نبود کننده نگران تنونوبرنگش نبودن

 باشن ی   ی   یا همتا ی

 داد جواب مامان که کردم یم قطع داشتم

 عزیزم سالم-

 خوی   مامان سالم_

 نشد؟ تموم رسید کجا به ؟کارت خوی   تو عزیزم خوبم-

 اما کنم سوپرایزتون خواستم رسیدم امروز چرا... خوبم_

 شدم ضایع
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 ؟...ندادی خی   چرا-

 ...کردن غافلگی   یعتز  رایزسوپ_

ت با حاال- ی یه غافلگی  ز  بیایم ما تا بخور کن درست چی 

 !خب بیام منم مگه؟ کجایید_

 بریم دیگه ساعت یه شلوغه اینجا خواد نیم...مریم خونه-

احت خسته توهم گردیم  کن ای،اسی 

 اینکه  کنار به نشد خوشحال برگشتنم از مامان اینکه

 کنار به هم میشد ناراحت مونهرکدوم نبودن از آقاجون

... 

  !نشده تنگ برام هم دلشون 

 منو روز دوازده ده ؟مثال برم منم نزد تعارف یه چرا

 !!...ندیدن

 

نه زنگ حتما برگشتم بفهمه مریم عمه گفتم خودم با ز  می 

 صحبت مامان با که زمایز  از وربــع ساعت یک وقت   اما
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ی وهیچ گذشت کردم  مرونی مرغ تخم چندتا نشد خی 

 خوردم و کردم

 گذشت دوازده از ساعت کردم بازی گوشیم با هم کم یه

 دامن به ودست برم دادم وترجیح نیومدن وبابا ومامان

 نشم تلف گرم استقبال این ذوق از تا بشم خواب

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 269پارت#

 

 

 صبح اما بودم خوابیده حسای   رو دیشب و دیروز اینکه با

  ..شدم بیدار خواب از نه

 مامان خوشبختانه و نبود سبد توی کثیفن هایلباس

ز  و گرفتم دوش بود برگشته  توق و تق صدای رفتم پایی 
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خونه از ظروف جابجای   ز  در چهارچوب به میومد آشی 

خانه ز  ..دادم تکیه آشی 

 .. آورد عنی   بوی و اومد باد_

 

 دستش و خورد بدی تکون بود فکر توی حسای   که مامان

 ...گذاشت اش سینه روی رو

  !مگه؟ آوردی رس هست   ..هیع -

 همینطوری هم بابا واسه ..که گفتم آروم ..مامان وا_

  ..کتز  یم لوس خودتو

  ..رفت معروفش های غره چشم اون از و داد تکون رسی

ز  های صندیل از ییک ون رو خوری غذا می    ..کشیدم بی 

م_  نبودم من کنم فکر ..احساسات ابراز همه این از نمی 

  ..گذشته خوش بهتون خییل

 

 جلو بود که هم من خوشکنک دل واسه باالخره مامان

  .کرد بغل رو صندیل روی نشسته من   و اومد
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 شده تنگ هات کاری شلوغ واسه دلم وگرنه پرته حواسم-

  ..بود

  ..بود معلوم تون پرشور استقبال از آره_

ادآ مثل ..کرد گی   سوزنش باز هست  - ز  دادی یم خی   دمی 

  ..برمیگردی داری

  ..عمه خونه کردی یم دعوتم حداقل_

احت ای خسته گفتم ..هست   نیومده خوی   تو به-  اسی 

  ..میشه خورد اعصابت شلویعز  تو اونجا کتز 

 

  ..بیاد در دلم از کن بوسم پس_

 که بره عقب خواست ..بوسید صورتمو اما گرفت خندش

 :گفتم

  ..دوتا کم دونه یه _

 :گفتم که بوسید را قبیل جای همون دوباره

  ..سویم_

 :گفت و زد آروم گردیز  پس دونه یه اینبار
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 کردنشون شوهر رس تو همسنای بکش خجالت پاشو-

  ..میخواد بوس مادرش از من دخی   ..میجنگن دارن

 

م بوس مادرم غی   از میتونم یعتز _   ..بگی 

  ..نیامدم کوتاه اما کرد ریز چشماشو

_ 
ا
ی، همکالش، مثل  تاکش که من ..تاکش راننده مشی 

 وانور اینور تاکش با فردا از که بدشد ..نمیشم سوار

 هان؟..برم

  ..رفتم در و پاشدم رفت باال که مامان دست

ی یه بیا- ز   ..بخور چی 

 گلوم از هیچ   نکنم امنیت حس ..خطره تو جونم نه_

ز  ه پایی   ..نمی 

 

  ـــیـ❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 270پارت#

 

  .کرد لوس خودشو باز -

  ..کنم یم طرف بر دلتنگیهاتو دارم خانم مامان_

  ..نکرده الزم-

 کل باهاش و مامان پیش بمونم نداد اجازه گوشیم صدای

 کردم باز را امی   تماس کنم کل

  ..برادر سالم _

  ..خوی   سالم-

  ..نیست معلوم_

 :گفت و خندید

؟ رسحایل معلومه چرا -   ..آتلیه امروز میای !کجای 
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 چه آتلیه  ..دیگه ام خونه !!..باشم میتونم کجا صبح ۹_

ه؟   .!خی 

 با زمایز  چه ها عکس انتخاب برای ببینه زد زنگ آیهان -

  ..بذاره قرار همرسش و استاد

احت رو امروز_   ..کنیم اسی 

احت دیشبو-   !نکردی؟ اسی 

احت هفته یه بریم مسافرت روز دو هاایرایز  ما_  یم اسی 

  کنیم
 

  ..بره در روز دو اون خستیک

  ...بودیم کار رس روز چند این که ما

 

 :گفت و خندید

 ..فردا بگم پس-

 باهاش خودت داشت عجله امروز واسه اگه آره _

 ..نمیام من کن هماهنگ

 ..فعال پس باشه -

 ..خداحافظ _

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  868 | 3699 

 

 دوباره بیشعور دادم فحش آیهان به کرد قطع که امی   

 االنم دادنیم محل من به برگشت مسی   ..برق تو بود هزد

 ..زده زنگ امی   به که

 

 !نکنه؟ استفاده سو عکسام از 

م تحویل خودمو خییل گایه منم ایاستفاده چه   ..میگی 

سیدم چرا !گرفت؟ خ   واسه عکس   اون که انقدر.. نی 

ز  بودم منتظر لحظه  نرسید  عقلم به بخواد ازم بدی چی 

سم رو کارش دلیل   ..بی 

 
 
ز  واسه میاد خوشش ازم حتما  نگام طوری یه گایه همی 

  ..که نمیکنه ایاشاره هیچ اما ..میکنه

 من که میداد نشون توجهشو جوری یه همیشه میثم

 و زنه یم پرم تو بیشی   آیهان  اما هست حواسش بدونم

  ..میکنه مسخرم

 هیچ که جوری بشه عاشقم امیدوارم بیشعور عوضز 

ون فکرش از هم لحظه یه واسه حت   جوره   ..نرم بی 
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  ..آبادته جد هفت مچز  تو مچز  تو میگه بهم

  .دارم چیکار آبادش جدو به ..خایک جاده زدم باز

  ..چه خانوادش به تربیت ی   و شعور ی   خودش

 چه من ..اول ترم همون ها داده دوست   پیشنهاد بار یه 

 فرزاد پدر میشدم دوست باهاش ..نکردم قبول که خنگیم

 ..آوردم یم در را

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 271پارت#

 

 با بود وجودم تو نقیضم و ضد افکار از که خوش  

ز  از فرزاد یادآوری   ..نشست دلم رو بزرگ غم یه و رفت بی 

ز  همیشه میگفت بودم خونده جای   یه  که آدیم اولی 

  ..هست رست تو میاره در قلیان به رو احساساتت
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 برای و کنه یم حقارت دچار تورو و اشتباهیه آدم گایه

 حس یه همیشه درونت و میکنه خراب رو دیدت همیشه

  ..داری اعتمادی ی  

ایط اما درستیه آدم هم گایه  نباشه کنارت کرده ايجاب رس 

  ..ارزشمنده برات همیشه اون ی خاطره و

 

 قابل تاثی   زندگیت توی اول آدم صورت دو هر در اما

  ..داره حضور مغزت گوشه و داره وجیهت

  گذشته از جدا قوی های آدم
 
 های آدم و سازند یم زندگ

  ..میمونن توگذشته ضعیف

  درست آدم فرزاد نمیدونم
 

 قسم اما ..اشتباه یا منه زندگ

  ..مونم نیم کنارش هاش رفتار این با هرگز میخورم

 

 اررفت این من وجود با فرزاد میگم خودم با وقتا بعیصز 

ز  تیغ که اینجاست ..خیانته اسمش این و میکنه  حقارت تی 

  ..میاره درت پا از

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  871 | 3699 

 

ل اگه حت   ..است کننده ویران آفت یه مثل خیانت  کنی 

ان قابل دیگه بشه   ..آورده بار به ویرایز  چون نیست جی 

  ..آزاده االن اون میکنه ادعا و میکنه عقیل ی   دلم باز اما

ین میدونید  خودش به خودش انسان هر رو دردها بزرگی 

  ..کنه یم متحمل

 

وع کنه ییک  رو عقلشون و دل نمیتونه وقت    به میکنه رس 

  ..کردن اشتباه

  ..میکنه بیمار رو خودش کردن خطا به

 آدم که بده خییل ..عشقش و فرزاد بیمار ..بیمارم منم

 بیماری آدم هیچ و بیماری روشه اسمش باشه کش بیمار

  ..هنمیی   لذت حالش از

**** 

 

 و گفتیم مامان با رو ناهار و صبحانه مدت تموم

 مامان برای گذروندیم که های   لحظه از و خندیدیم
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 از من وقت   پرسید رو سارا و امی   حال مامان کردم تعریف

 خوب با که پرسید هم رو  آیهان حال نگفتم دیگه کس

  ..دادم رو جوابش بودی

 بود شده تنگ بامحمدبا و مونا و فراز و همتا برای دلم

 رس همتا به تا پوشیدم لباس میاد دیرتر زد زنگ بابا وقت  

 ..بزنم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 272پارت#

 

ی؟ شما همتا خونه برم خوام یم من مامان_   !نمی 

 و گرفت ها زمیتز  سیب کردن خالل از دست مامان

 :گفت

  ..اس هاله خونه ..نیست خونه-
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  ..بزنم مونا به رس یه برم من پس _

  ..عزیزم برو-

ز  مونا بودن از اینکه برای  ..دادم تکست بهش بشم مطمی 

 

 "ورپریده کجای   "

 داد جواب لحظه همون 

  "..تربیت ی   چه تو به "

ز  واسه"   "..ترشیدی که ادبیته ی   همی 

  "برمیگردی گ ..باش خودت فکر به نباش من نگران"

 هر بازپرس یه مثل بودم هاناصف که روز چند این توی

ز  واسه کردم یم چکش روز  ام جمله از که بود هم همی 

  ..بود نشده برگشتنم متوجه

؟ نگفت   ..زودی به "   "!کجای 

  که این با"
ا
 "خونم ویل نداره ربیط تو به اصل
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نم زنگ االن" ز  "کنم یم پوستتو ندی جواب ات خونه می 

ی بخواد که نداشت من از ترش مونا  ز  کنه مخفز  رو چی 

ز  کنم اذیتش یکم داشتم دوست اما ون را ماشی   آوردم بی 

 :گفت سالم بدون و گرفت تماس خونه از خودش که

ت - دی زنگ اول از خی  ز   ..نیست   مادرشوهرم خوبه  ..می 

  ..تربیت ی   کو سالمت_

  کنم سالمت نداری لیاقت تو-

  !داره؟ شعور ی   آرمان اون_

 :گفت و خندید

  نکبت؟ برمیگردی گ ..نداره اونم نه -

 

  ..شده تنگ برام دلت_

  ..نه-

  ..نمیام گفت   دروغ_

 هم سوغای   ..نیا کال برنگشت   هفته آخر تا کتز  یم غلط-

  ..بیاری
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  ..میام سوغای   بدون اما باشه_

  ..خشک ناخن انقدر رفت   گ به تو-

  ..آقاجون به_

  ..کردم قطع و خندیدیم دو هر

 

 گذاشتم زنگ روی رو دستم و یستادما خونش در پشت

 انداختم داخل خودمو جیغ با من و شد باز شدت با در

  ..خوردم نفر یه سینه به محکم اما

 رو دستش کردم کپ آرمان دیدن با و گرفتم تر باال رسمو

 نگاهش ..کرد یم نگاهم باال از و برد شلوارش جیب توی

  ..دستش زیر به رئیس یه مثل بود همیشه مثل

  ..کردم اخیم فکر این زا

؟ هست  -  !برگشت 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  ..کرد بغل محکم منو و اومد رسش پشت از مونا

  ..بود شده ذره یه برات دلم عوضز -

  ..کردم حلقه هاش شونه دور رو دستام مکث با

  ..منم_

 :گفتم شدیم جدا هم از

  ..نمیشدم مزاحمت داری مهمون میدونستم اگه _

 :گفت و رفت ای غره چشم بود آرمان به پشت چون

  ..ببند درو آرمان  ..تو بیا نزن زر-

  .برد حال طرف به و کشید رو دستم

  ..اینجاست این نگفت   چرا_

 

 :گفت آروم خودم مثل
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ز  عشقم به ادب ی   چیه این -   ..نکن توهی 

  ..ندمچرخو  حدقه توی رو چشمام بازیش مسخره از کالفه

_ 
ا
  ..رسید تازه دوما میای داری نگفت   اول

 

  ؟..ات خونه میاد گ از_

  ..نذاشت   مونرابطه جریان در مادرتو مونا-

ش  از پر نگاه برگشتیم آرمان طرف به  اما بود بهم تکی 

  ..پرسید مونا از سوالشو

  دوتاتون کنید شل-
 
  ...ندارم نازکش   حوصله چون لطفا

خونه طرف به دومون هر هب توجه ی   هم بعد ز   ..رفت آشی 

 :گفتم نشستم مبل روی ریلکس خییل که آرمان به

 

؟ با چرا-   !مونای 

 بدجنش با اما خونرسد خییل و برد باال را ابروهایش از ییک

 :گفت
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 ..آب زیر ُبکنم رو رسش خوام یم -

به فراز به میخوای _ ؟ ضز   !بزیز

 من برای کردین بزرگ فراز ات خونواده  و تو که انقدر-

  ..نیست بزرگ

  ..چیه دلیلت پس_

 :گفت و کشید فرضیش ریش به دست  

  !میاد؟ خوشت فرزاد از تو-

  ..نکن عوض حرفو-

 

 :گفت خندید

  .ضعفته نقطه-

 و نده فریب منو پس ..نیست ضعفم نقطه تو پرسدای  _

 خییل محمود عمو چون !میخوای؟ خ   مونا جون از بگو

ون رو رسمایش و هفروخت رو سهامش وقته   ..کشیده بی 

  یعتز -
 

  ..تو رساغ میومدم باید من مییک

ه و رفت هم تو اخمام  ..کردم نگاهش خی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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؟ عموی دخی   وبر دور چرا_  متز

 میاد خوشم ازش:گفت بانیشخندی

 بود؟ نیومده خوشت چرا قبال_

 نرفت   ات خانواده به اصال...های   بازپرس شبیه خییل تو-

 میکردم  نگاهش وجدیت وبااخم بودم جواب منتظر هنوز

 :وگفت رفت رو از بالخره

ای از من.نبود هست االن که ایتز  چون  لوس دخی 

 ...متنفرم
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 متظاهری دروغگوی یه نظرم به... کنم نیم باور حرفاتو_

 نشدی عموت دخی   مانع چرا مشکوگ بهم انقدر اگر-

 خودت قول به...عاقله مونا چون:گفتم فکر وکیم بامکث

  نیست قبل باور وخوش لوس دخی   اون

 نگفت   من از خانوادت به-

 داشت   ربط که اویز  به...نداشت   ام خانواده به ربیط تو_

 گفتم

 

 زد نیشخندی

 برگشت کیک قهوه باسیتز  مونا

ز  رسپای   هنوز چرا-  دیگه بشی 

ز  میکرد اشاره هم ابرو چشم با  یم رو پوستت وگرنه بشی 

 خ  :گفت ومونا نشستم صندیل ترین دور روی .کنم

؟ ز  میگفتی 

ز  کردم ریز براش چشمامو و همه بودم مطمی  ز  شنیده چی 

 نکرد چشمام حالت به توجیه
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وشکایک سخت مامان-  داری گی 

 رفتار رو سابقه بالخره:گفت ای پرکنایه لحن با مونا

داره اطرافیان  تاثی 

 

 جز کدوم هیچ زدم حرف همه نای شدمن خنک دلم اخ

 نکرد خنک دلمو مونا جمله

د هدف به جوری یه ز  تونست نیم مقابلش طرف که می 

 برنه حرف

ز  روی از رو قهوه و زد کچ   لبخند یه آرمان  و برداشت می 

 :گرفت دست به

 به امعالقه یا میشه من از نفرتت باعث گذشته فقط-

 ..داره تاثی   هم عموت دخی  

ه نگاهش   جمله مخاطب دونستم یم اما بود اش وهقه خی 

  ..نیست من جز کش اش
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  که بگم نمیدونستم
ا
 یم حرف ازش که ای عالقه به اصل

  ..نه یا ندارم باور زیز 

ل برای عمیف   نفس با  :گفتم درونم حرص کنی 

  ...دو هر _

 !نیست؟ مهم فرزاد گذشته-

  .دادم فشار هم روی نامحسوس رو دندونام

نیم حرف شما وردم در داریم_ ز   ..می 

ز  بدونم کنجکاوم فقط ..میدونم-  نگرانم که قدر همی 

  ..هست   اتم عمه دخی   نگران مونای  

ی از اخیم با  ..کردم نگاهش و کردم رسکج فکری درگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ..داد زاویه رسش به

  ..زده شخم ور  تهران نامزدیش از بعد هم فرزاد باالخره-

 :گفت تعجب با مونا

عمه به ربیط چه این-   ..داره ما یدخی 

ز  روی رو فنجونش  روی رو راستش دست برگردوند می 

ز  رو اش چونه و زد جک زانوش  و شست انگشت دو بی 

  .انداخت مونا و من به دقیف   نگاه و گرفت اش سبابه

ز  مستقیم اونا-   ..مطلب اصل رس رفی 

 

؟ خ   ..مطلب اصل ..اونا-
 

 ژن اون از اینجا میشه !مییک

  ..چیه منظورت بگو واضح نکتز  استفاده مزخرفت

 کنندهخسته لوس دخی   اندازه به هم خنگ دخی   :آرمان

  ..است

ا جای پس :مونا   ..کنندن خسته کال پرسا ببیتز  نیست   دخی 
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  میشه_
 
 فرشته و فرزاد اونا از منظورت ..کنید بس لطفا

  ..ان

 را جمله این تا اومد باال جونم ..همیدمف یم خودم فقط

  گفتم

 

 هم شاید بزنم حدس تونستم نیم حت   نبود رسم تو هیچ  

  ..بزنم حدس خواستم نیم

 :گفت  مزخرفش اخالق همون با آرمان

  ..نیست ضعفت نقطه این -

؟ یعتز  مطلب اصل_   !خ 

ز  که ای فاصله از برد یم لذت حالم از  جمله کلماتو بی 

 تموم با من و برد یم لذت نگاهم تو ترس ،از بود افتاده

  ..کردم احساس ام خانواده از رو نفرتش وجودم

  ..ازدواج ..خواستگاری یعتز -

 

  !فرزاد؟ و فرشته !گ؟ ازدواج:مونا
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  :آرمان
 
ز  خی   واقعا  ..ازتون میکنم تعجب ..نداشتی 

؟ دروغ داری_
 

  !مییک

 ..زد داری صدا نیشخند

کن دعوتشون کارت اومدن تا میخوای-  ..صی 

به مثل حرفش   ها نه قلب بود مغزم به مستقیم تی   ضز

  ..مغزم

ی چنان رسم   ..موند جا گلوم توی نفسم که کشید تی 

 

 :گفت بود عادی حالت از تر بلند که صدای   با مونا

 هم ثانیه یه باش   گفته دروغ اگه مامانم جان به آرمان-

 ..نمیمونم باهات

 :زد پوزخند دوباره آرمان 

ز  به راجع باید چرا - ی همچی  ز  ..بگم دروغ چی 

 شب نیمه تا بابا و مامان خورد بک فلش دیشب به ذهنم 

ز  برای اضاری هیچ و بودند عمه خونه   ..نکردن من رفی 
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 یه گم نیم نداشتم احساش ی   و تفاوت ی   خانواده من

ی   اینقدر محبت   ی   انقدر اما دارم نقص ی   و تاپ خانواده

 .ندیدم تفاوی  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 276پارت#

 

 صبح مامان نبود طبییع هفته دو به نزدیک از بعد

 نخواستم بود گفته من گالیه جواب در بود پرت حواسش

 .نیومد دوباره هم بابا ..شلویعز  تو بیای

  ..شدم بلند جا از

ی؟ کجا شد؟ خ   هست   ..هست   :مونا   !می 
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 ها پله از ها دیوونه مثل و رفتم در فطر  به بهش توجه ی  

ز  ز  آسانسور چون  رفتم پایی  ز  رو طبقه ۵ بود پایی   رفتم پایی 

  .اومد باال نفسم خورد صورتم به گریم و جون کم باد وقت  

 

 بلند میخواست دلم گنده خرس من کنم گریه میخواستم

  ..کنم گریه بلند

  ..ها جنگ بود جنگ رسم تو

د داد ییک ز   ..ارهند امکان می 

  ..نمیکتز  باور چرا ..خائن   یه فرزاد احمق میگفت ییک

 ؟ ..خدا کنم ؟چیکار ..کنم چیکار کردم نگاه برم و دور به

 تو به وای ای ..وای ای ..فرشته خواستگاری بره میخواد

  ..شده سال ۵ هست  

 

ز  اون و دنبالش   تو سال پنج  تو خاک نیست خیالش عی 

یش مثل ..کنند احمقت رست  پرس یه به چسبیدی سی 

  ..شدی ارزش ی   براش
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  ..شدی اهمیت کم براش

 جلوی هنوزم موناست دیدم برگشتم گرفت دستمو ییک

  ..بودم ایستاده ساختمون

ز  اول هست   نشو دیوونه :مونا  ..کن قایط بعد شو مطمی 

ون  :گفتم ودرمونده حی 

 ؟ ..چیکار ..کنم چیکار_

س همتا از بزن زنگ :مونا  ..بی 

 

 نکردم قبول که برگردونه آپارتمانش سمت به منو خواست

ز  سوار و  ..بزنم زنگ رفت نیم دستم ..شدم خودم ماشی 

 بود زده جوونه دلم توی که امیدی از اومد بدم خودم از

  ..داوریپیش پای بذارم رو افکارم تمام اینکه از

؟ راست اگر_   !بودخ 

 وننش خواست یم اما بود ناراحت من اندازه به هم مونا

  ..نده

  ..میخندم بهت کیل من بود دروغ اگه-
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به همتااسم روی  رو دیدم اشک و سوخت چشمام زدم ضز

 4 یا 3 بود نزده زنگ بهم همتا که بود روز چند کرد تار

 ..روز

 

 چرا ..چرا بود،برگشتم نداده خی   بهش مامان هم صبح از 

  !واقعا؟

  .داد جواب که خورد بوق ۷ یا ۶

  ...خواهری سالم-

  ..نلرزه صدام تا دادم قورت رو دهنم آب

 مامان دیدنت بیام خواستم یم ..خوبه فراز ..خوی   سالم_

  ..نیست   گفت

 :گفت ناراحت   لحن با

-  
 
 ..شده ذره یه برات دلم بهم نگفت   چرا ..واقعا

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 277پارت#

 

؟ ..منم_ ی االن !کجای    !خونت؟ می 

 :گفت و کشید پوقز 

 اینجا ..ببینمت شما خونه میام اما ..جونیم پدر خونه_

 .میکنه کالفم داره بودن

 انداختم مونا به بغضمو پر نگاه

ی چرا_  ز   !شده؟ چی 

 !شده؟ اینطوری چرا صدات !خوردی؟ رسما مگه-

  ..نه_

 .کردم صاف صدامو

یه؟ نگفت   _  !خی 

 

 ..بهت نگفت مامان ..بگم خ   که خی   -
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 .. شد خیس اشکام از صورتم و گزیدم لب  

  .کنم یم تعریف اونجا بیام بزار-

 و گرفت دستم از رو گوش   دید رو روزم و حال که مونا

 :گفت

ه؟ چه بگو االن ..نه -   !خی 

؟ توی؟ مونا :همتا   !خوی 

  ..دیگه بگو ..آره :مونا

 :گفت تری آرام صدای با  همتا

  ..فرشته خواستگاری برن فرزاد برای میخوان -

 

 گذاشتم فرمان روی رسم کردیم سنگیتز  رسم روی گردنم

د حرف داشت همتا بستم چشم و ز نیم خییل من اما می 

 میکردم مرور رو قبل روزای داشتم میگه خ   فهمیدم

  !روز؟ چند میشه سال پنج ..سال پنج 

  !!!..روز ۳۶۵ تا ۵
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 دهنم آب تونستم نیم و بود گرفته درد گلوم ..خدا خیلیه

 گلو این دیگه میکردم گریه داشتم که من بدم قورت رو

  ..بغض   بزرگ حجم واسه شاید ..چیه درد

 

 با مونا و گرفتم باال رس نشست رسشونم روی مونا دست

 :گفت دودیل

ی هنوز - ز  ..کردی بغل غم زانوی االن از که نشده چی 

  ..گفت خ   همتا نشنیدی مگه

  ..نیستند راضز  دومک هیچ بقیه اما داره اضار هاله گفت

؟ فرزاد_   !خ 

  ..نیست موافقت نشانه که ها سکوت همه :مونا

 یم جون کم که بود دلم های گریه... بلند گریه زیر زدم

  ..زد

 

 عوض مونا با جامو ..میچرخیم خیابونا تو رو  ساعت   یه

  و نشسته فرمان پشت اون و کردم
 

 با کردیم رانندگ
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 گوش   از بیوفته راه اینکه قبل بود برنداشته هیچ   خودش

 که خواست ازش و زد زنگ باال هنوز که آرمان  به من

ز  بیاره براش رو وکلیداش گوش     ..پایی 

 راه حرف ی   آورد که رو مونا کیف آرمان بعدش دقیقه ده

 ..نکردیم پخش موزیکم حت   بودیم ساکت دو هر افتادیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 278پارت#

 

 

 نداشت معیتز  مخاطب میداد فحش لب زیر گایه مونا

 ..گفت یم لب زیر فحش یه بار یک دقیقه چند هر اما

  ..من یخونه بریم-

  ..بیاد قراره  همتا ..ما ی خونه بریم نه_
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  ..نیست خوش حالت:مونا

  ..میدونم_

ی یه خوام یم هست  - ز  یا وقتشه االن نمیدونم اما بگم چی 

  ..نه

  دزدید ازم گاهشون کردم نگاهش

 

 جمله یه بود گذاشته استوری پیش وقت چند فرشته -

  "..منه نوبت حاال" بود کوتاه

ز   غلیط چه ببینم تو نوبت" زدم تکست ..کوتاه جمله همی 

  "میکتز 

ز  استوریش  داد جوابم در که ایجمله اما نبود عجیت   چی 

  گفت بود غریب عجیب یکم

  "کنم بازی آتیش میخوام "

 نکنه میگم ..فرستاد پوزخند استیکر غلطا چه فتمگ منم 

  ..بیاره در رو میثم کار تالقز  میخواد
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  ..بدونه مقرص منو باید چرا فرشته_

   احمق مریض چون-
  ..روایز

  ..نیومدی تو که شت   همون فراز پدر خونه مهمویز  شب_

  ..خب-

 میکرد تعریف ازش چرخیدیم فرشته بر دور خییل هاله_

ز  یهوییشون مهمویز  دلیل ..داشت را ازفرن هوای  بوده همی 

 ..خر هست   ..من خرم

 کرد خیس رو صورتم واشکام بود کرده سکوت مونا

 

 شدوداخل راه به رو حالم تا موندیم منتظر در پشت یکم

 دوش بهانه به همتا با پرش احوال بعداز رفتم که هم

ز   چسپوندم ها کاش   به رو پیشونیم. رفتم اتاقم به گرفی 

 تا دیواربکوبم به رسمو وانقدر بزنم جیغ خواست یم دلم

 بره رسم از وعشقش فرزاد

 موند جا اونجا قلبم تو بسِت بن تو افتادم گی  "

 "بود دریا همدست دلت دریا تو شدم غرق من
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ز  امخفه های هق هق رس   صدای بی   شد یم محو آب رس 

 

 کرده فلج مغزمو ودردش کرد یم درد قلبم شدم نیم سبک

 باالخره تا زد در به انقدر درحموم پشت اومد مونابود

ون  اومدم بی 

 عزاش که نمرده دیوونه :وگفت ایستاد اتاقم وسط شایک

 ...حرف درحد خ   همه گرفت   رو

ه اتیش داره دلم_ عمه از خواستگاری حرف...میگی   دخی 

 اینو فهیم یم...مونه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 داد تکون تاسف اب رسی
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 محال آرزوی یه میشه عمه خونه تو بزاره پاشو_

 نیم دلم زدنات جز از داشت رو ارزشش اگه بخدا -

 ...لیاقته ی   فرزاد هست  ...سوخت

 را من باید نکندمونا باز رس بغضم دوباره تا گزیدم رو لبم

 من نیست خودم دست حالم فهمید یم باید کرد یم درک

 با که بود کش عشق از پر نوجوانیم روزهای   از سال پنج

 کردم فکرنیم وقت هیچ هاش معرفت   ی   تمام وجود

 باشم نداشته

ز  به تهش وجسمم قلبم وفادری کردم نیم خیال  رفی 

 بشه ختم ونداشتنش

 

 مغزمو داره که رسمه توی بزرگ سوال یه...سوزم یم دارم_

 چیه؟ جوابش توبگو مونا میکنه پوک

 یم پیش پا وبا زد یم پسم دست اب همیشه چرا...چرا بگو

 کشید؟

 ...رسجفتشون تو خاک تورسش خاک-

 ...بود رسکار سالو پنج بگم بدم خ   دلمو جواب مونا_

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  898 | 3699 

 

و همه تو نشده هیچ   هنوز... هم تو خب خییل- ز  چی 

 همتا االن کن درست قیافته پاشو...بیتز  یم شده تموم

 ... باال میاد

 ودستمو کرد نوخ   دوختم بهش رو وناتوانم ناامید نگاه

  گرفت

 

ز  کردم مرتب رو ظاهرم  موضوع انقدر رفتیم پایی 

 من حال متوجه همتا و مامان که بود داغ خواستگاری

 متوجه مامان حرفای ومیون بود برنگشته هنوز بابا نشدن

،چون مریم عمه یخونه جون آقا با که شدم ز  هسی 

 فرزاد به که کش وتنها مخالفن شدت به ما ی خانواده

 .است فرشته خود داره میل

 اخالق   وی   فرشته میخوردوازکماالت  افسوس مامان وقت  

 اومد یم ابرو چشم برام مونا میگفت فرزاد های

 

اییط توی ز  هیچ خواستم نیم که بودم رس   رو چی 

 بود کرده تمرکز فرزاد سکوت روی من ذهن...پذیرم
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ز  راضز  وپدرش فراز:گفت یم همتا  به اعتباری چون نیسی 

ز  آبروشون ونگران نیست زادفر   داره اضار هاله هسی 

 کنه یم نگاه بقیه بحث به عجیت   سکوت با وفرزاد

 ...حیفه زیادی فرزاد برای فرشته بود معتقد هم مامان

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 یم کمی   هرخ   چون میکردم دور هاشون بحث از خودمو

 لجبازی از برگشت عصت   بابا شدم یم اذیت کمی   شنیدم

  گفت فرشته ونفهیم

ز  از  ...ارزشش آوردن پایی 

 ...بسته فرزاد رفتارهای یهمه روی رو چشماش اینکه از
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 هم منطقش بوداما ومنطف   خونرسد آدم بابامحمد

 کردم آرزو دلم توی اینها یهمه با ومن بود فرزاد مخالف

 بشن فرشته مانع بتونن کاش

 

 این جنس کردم یم هویت   ی   احساس لحظه اون توی من

 رو خودت رست توی وقت  ...داره فرق هویت   ی  

 ی   حس نکتز  پیدا رو ساخت   خودت از که رو ،شخصیت  

 ...داری هویت  

 ...عاشف   سال پنج بود فرزاد رسم توی

 االن که هست   ،برای گذشت اون به فکر با سال پنج

 به خندلب جاش وبه زدم پس رو اشکهام کرد تالش هستم

 نشم خسته سختم راه از تا نشوندم لبم

 ی دره یه به  ندارم رو انتظارش که جای   درست االن اما

 رسیدم عمیق

 

ز  به راضز  دلم نه دارم برگشت برای رایه نه  ...برگشی 
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 هاش زدن ریپ یهمه با مغزم چون میشه کمرنگ حرفا

 ...باشه اگرغلط حت   بیاد کوتاه خواد نیم

 به همیشه مثل اومد دنبالش فراز و نموند رو شب همتا

 از باخی   که فراز از بودم دلگی   ازش نرفتم استقبالش

  باشه بهم حواسش بود داده وقول بود مگوم رازهای

 نبود اما باشه دلم به حواسش

 

 نیم حاالها حاال من نبود آرمان ونفرت کینه اگر شاید

 فهمیدم

ز  از وقبل بقیه از زودتر  به در جلوی زا وبابا مامان برگشی 

به دراتاقم به کردم کز تخت یوگوشه رفتم اتاقم  ای ضز

 اما ندادم زحمت خودم به موناست اینکه فکر وبا خورد

 براش رو ودر شدم بلند جام از زد صدام محمد بابا وقت  

 بازکردم

 نگرفتم تحویلش قهر بابا دخی  -

ی میدونم بابا نه_  داری فکری درگی 

 خودم مثل گفتم دلم تو
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ون کالفه رو فسشن  داد بی 

 زندگیش بودورس عاقل تو اندازه به هم فرشته کاش-

 کرد نیم قمار اینطوری

 اگربدویز  بابا اخ سدکرد رو گلوم راه گردو اندازه به بغض

م  باشه فرشته جای تا بدم رو زندگیم نصف حاضز

ز  یه کردم احساس توقلبم چی  ز  رفت فرو تی 

 بود حسادت این

 عیل امام سخنان از ییک لحظه اون اما نبودم مذهت   آدم

 اومد ذهنم توی

ز  که همانندحسود ندیدم را ستمگری هیچ»  به چنی 

 باشد شبیه ستمدیده

 «پیوسته واندویه رسگشته دیل با زنان نفس نفس

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 حس اون اما بکش   خجالت داری که حش از شده

  ..بش   مانعش توایز ن که باشه قوی اونقدر

 با فراز مثل اونم شاید اما ..نیستم راضز  میگه ی   ی  -

  ..کنه تغیی   ازدواج

 :کفتم باشم زده حرقز  اینکه وبرای سخت   به

  ..موافقم ی   بای   منم_

 اصال اما باشند برادر شاید فرزاد و فراز ..بابا نیستم من-

ز  هم مثل  دخی   تا دو ما ..نیستند قیاس قابل ..نیسی 

 نظر از  هم سه هر کردیم نامزد را ییک و دادیم شوهر

ایط  عروس تا که دوتاشون بودن خوب خییل رفتار و رس 

 به دخی   ..استغفرهللا که هم مونا دراومد پدرمون شدن

ز  باید خوی   این   ..کنه تجربه شکست   چنی 
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اس خییل تحمل از بهی   شکست تجربه_ ز   ..چی 

ها ما ..توئه با حق-  بچه آینده نگران خییل بزرگی 

  ..هامونیم

  !بابا؟_

  ..جانم-

  !میکردی؟ رفتاری چه من با تو بودم فرشته جای من اگه_

ز  رسمو   ..زد رسم وسط به بوسه و گرفت دستاش بی 

ای- ز  از تر عاقل من دخی  ز  بخوان که اییز  اشتبایه چنی 

  ..باشند داشته

  .کردم نگاه بابا صورت به مظلومیت با

 

ز  بیا نیست   خسته اگه-   ...نزار تنها رو مونا پایی 

  ..دادم تکون رس

ه و زدم تکیه اتاقم باز در به ز  خی   خایل دلم ته شدم زمی 

  ..داشت من به محمد بابا که اعتمادی از شد

  ..داشت ازم که باوری از
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  ..بودم خایل تو طبل یه مثل که خودم از

**** 

 های عکس ادیت امروز از گفت و زد زنگ صبح امی  

وع را شده نتخابا  نیست خوب حالم گفتم کنیم یم رس 

 و شخصیه گفتم فقط هایش نگرایز  جواب در نمیام

ز    .شد امی   سکوت باعث همی 

ون زدم خونه از مونا همراه زود صبح  خوابم دیشب بی 

د   ..کردم فکر رو شب تمام و نی 

 

 و گذشته به دارن، فرزاد مورد در که نظری به خانوادم، به

ز  کارهاش از دلم که بار هر و رزادف رفتارهای  یم سنگی 

  ..شد

 ترس از منو بود خایل فرزاد نبود از که ای آینده فکر

  ..میلرزوند

 میدونست و داشت خی   آتلیه به نرفتنم از که مونا

 وقت   کرد یم نگاهم حرف پر سکوی   با کجاست مقصدم

 :گفت کردم اش پیاده آپارتمانش جلوی
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 نمیکنه قبول احساسات و منطق ناال بگم هرخ   میدونم -

ی یه خوام یم اما ز  عنوان به خواهرانه و دوستانه را چی 

ی برای ..بگم گذروندم که ای تجربه ز  دلته توی که چی 

 هیچ بعدش که نکن ذلیل و خار خودتو اما کن تالش

 ..نمیکتز  پیدا وجودت حقارت زحمات، برای مرحیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 رفت من به پشت و چرخید اون و کردم نگاه صورتش به

 گاز روی پامو کردم نگاهش بشه ساختمون وارد وقت   تا
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 باید فرشته و فرزاد ..افتادم راه به رسعت با و گذاشتم

  .دادندیم هامو سوال جواب

 پیاده کشیدمو عمیق نفس ایستادم مریم عمه خونه مقابل

 قربون  آیفون پشت همون از ذاتیش مهربویز  با عمه شدم

  .کرد باز درو بعد و رفت صدقم

  .کرد دعوتم داخل به بوسید رو صورتم

 

 یم وگرنه عمه نبود خوب حالم ..عزیزم بخی   رسیدن-

  ..بزنم رس بهت اومدم

  ..نده بد خدا_

ز  بد که هاشن بنده این  نمیده بد که خدا-   ..میکیز

  ..کنه رسم به خایک چه میخواد فرشته نگفت مهرانه

  از که این خیال به کردم بزرگ دخی  
 
 درس فرناز زندگ

ه   .ه جگرخوار هند فرشته ..کو اما میگی 

 

ی که هنوز_ ز   ..عمه نشده چی 
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 اجازه گرفت تماس یه خانوم هاله ..مادر بشه میخواد خ  -

ه  نسبت خاطر به نکردم قبول من خواستگاری واسه بگی 

 این ندیدی اما ..آوردم رو فرشته درس بهونه فامییل های

 بدون چرا کشید جیغ انقدر کرد چیکار شده ذلیل

 انگار ..ها زد یم خودشو ..کنیدیم کاری من با مشورت

ی وزیری نخست پرس ز  از سال صد من دخی   یا بود چی 

 آقاجون باباتو جلو قد به قد رضا ..گذشته شوهرش زمان

  ..شده حیا ی   اینقدر گ دخی   این دونم نیم ..شد آب

 

  !کجاست؟ االن_

  .کرد پاک صورتشو اشکای عمه

 زور به غذا لقمه دو ..کرده حبس رو خودش اتاقشه تو-

 میگه رضا ..بیاره لبمون به مارو جون میخواد ..میخوره

 بگذره یکم نمیدم پرسه اون به دخی   من نده محلش

  ..میشه عوض نظرش خودش

  ..عمه خوِن  دلم نمیشه میدونم من اما
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های و عمه خونه فسق به  تا کردم نگاه برنجیش لوسی 

  ..نکنه خیس صورتمو اشکام

  ..ببینمش برم_

  ..باشه کن راضیش میتویز  اگه برو-

 فرشته نظر شدن عوض آرزوم همه میدونست عمه کاش

به ..بود  هیچ سکوت تو جز زدم فرشته اتاق در به ایضز

ی ز ه ..نشنیدم چی   ازب رو در و دادم فشار رو در دستگی 

 کردم
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 نامرتب تخت از نگاهم اما باشه تخت روی داشتم انتظار

ز  و بود ریخته هم به رو کمدش که فرشته به  شلویعز  بی 
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  و اتاقش در بازشدن به اهمیت   و بود نشسته کمدش های

  .افتاد نداد، من

 از دستاش صدام شنیدن با کردم سالم محکم اما آروم

 دیدنم با و چرخید طرفم به رو رسش و ایستاد حرکت

  .داد ادامه کارش به و زد پوزخندی

 

  .نشستم بهش رو تخت لبه و رفتم جلوتر

  !!بیای   نداشتم انتظار-

  !چرا؟ _

  ..باش   متنفر من از باید االن کنم فکر-

  !متنفری؟ ازم !نه؟ هست   تو اما نیستم_

  .کرد نگاه رتمصو  توی رودربایست   ی  

  ..خییل-

  ..نمیدونم دلیلشو_

یز  خودتو ویل میدویز - ز   ..راه اون به می 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  911 | 3699 

 

 میثم نخواستم من بابامحمدم جون به ..میثم خاطر به_

 منو رفتار و بودی کنارش همیشه که تو ..بیاد من طرف

  .دادم رد جواب بهش من دیدی که تو ..دیدی یم

ان رد جواب با میخوای ازم االن-   ..کنم جی 

  !!فرشته؟_

  !؟..دلم رو بزارم پا باید چرا-

  تو  !دلت؟ رو بزاری پا_
ا
 از مگه .!فرزاده؟ با دلت اصل

 نداشت من به ربیط اصال که میثم خواستگاری واسه من

؟ ناراحت ز  واسه مگه !نیست  ؟ متنفرن ازم همی    !نیست 

 

 خوب خواستگار یه که االن ..نداشت رو لیاقتم فهمیدم-

  ..کنم  دست دست باید چرا دارم

 هر دل رو بزاری داغ  میخوای من با لجبازی خاطر به_

  ..دومون

  ..ندید رو تو که خره انقدر میثم که چه من به
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 چشمش به که نبودم خوب انقدر نظرت به !!ندید منو-

  ..نه نیام

 

  ..نزدم را حرف این من_

  .داد تکون طرف به حرص با رسی

 و هات خنده از رفتارات، از ..رهمیخو  بهم ازت حالم-

 افته یم پرس به چشمت تا که  های   عشوه و ها شوخز 

 یم فرو همه چشم توی خودتو اینکه از ..کتز  یم رو براش

  ..کتز 

  ..نمیتونم فرزاد بدون من_

 ..نیست مهم برام-

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  به بزیز  گند نمیدم اجازه _
 

  ..هردومون زندگ

 ناراحت   و عصبانیت از بیشی   هاش خنده هرچند خندید

  .بود

 من رساغ بود این غی   اگه چون نمیاد بر ازت کاری هیچ-

  ..آمد نیم

  ..میاد بر_

 کرد نگاه صورتم به دراومد قلیان به  درونم خشم و حرص

 :گفت و

-  
 
  ..مامان ..مامان !!..واقعا

  .اومد داخل رساسیمه عمه

  .!م؟جان-

 

  !میخواد؟ خ   من از هست   میدویز -

 اما شد خایل دلم ته حرفش از بود من به نگاهش هم هنوز

  ..نگرفتم ازش رو نگاهم
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 قبول را کس هیچ حرف که دیدی پرس اون تو خ   مادر-

؟   نمیکتز

  .پرسید من دادواز قرار مخاطب منو عمه جای به اینبار

  !داره؟ خ   نظرت به-

  شدم بلند جام از

ا خییل من_ ز ز  برای هیچ   تو اما بگم میتونم چی   گفی 

  ..نداری

  .زد حرفم به پوزخندی

 

ه دودش کردی روشن که آتیش  _   ..خودت چشم تو می 

  ..خندید بلند صدای با تمسخر روی از

ی داری حسادت از-   !نه؟ ..بکتز  نمیتویز  کاری اما میمی 

  ..زد صدا اسمشو ترس   با و کشید هیتز  عمه

 :گفت دوباره
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ی های سال تو حال هر به -  دادی،پنج هدر رو بیشی 

 حت   کندن جون سال ۵ از بعد ..خییل خب، خیلیه ..سال

تت  نادیده و نکنه حسابت آدم   ..بگی 

 

ز  من به خودتو احساسات_  برای سال ۵ من ..نکن تلقی 

 درس دارم دوست که رشته تو دارم کردم، تالش هدفم

   قلبم ..کنم یم کار عاشقشم کاری تو میخونم
ز  اما سنگی 

ی قراره که اویز  ز  از تو ..نیستم من بده دست از چی 

 عاریه هم میخویز  داری که رشته حت   که بگو خودت

 ..است

 

ب   اندازه به نه و داشتم درد خورد صورتم به سییل ضز

  ..حرفاش

 اش گونه به کرد یم نگاه ما بحث به گیج االن تا که عمه

 :گفت بلندی صدای با و کوبید

  شما؟ چتونه عمه هست   فرشته، .رسم به خاک -

ون اتاق از زدم فرشته رسخ صورت به پوزخندی   .اومد بی 
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  ..اومدم دنبالم عمه

 

م برم قربونت هست   جان عمه-   .ببخشید دخی 

 :گفت لرزایز  صدای با و شد مانعش بغض

 تو عزیزم ناراحِت  ..شده کر و کور انگار چشه نمیدونم -

 ..عمه دل عزیز باشه ببخش

 

 بوسیدمش و کردم بغلش سوخت عمه برای دلم

ایطش من نکن ناراحت خودتو _  .کنم یم درک رو رس 
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 چون زدم مریم عمه کردن آروم برای فقط رو حرف این

 سن هم ..عمه بیچاره میشناختم رو خودخورش شخصیت

ه مامان از سال ده انگار اما بود مهرانه مامان   ...بزرگی 

  .شد دل به خون عمه هم فرناز رس

 بعد اما کرد نامزد بود محسن عمو پرس که مهرداد با فرناز

 بود کم سنم من ..بشن جدا خواستند دو هر وقت چند از

ی و تنش اما ز  درگی    .دیدمیم رو خانواده بی 

 

 از و کرد ازدواج ای دیگه مرد  با فرناز شون جدای   از بعد

  داشت که بدی شانس
 

 وحشتنایک صورت به اشزندگ

 شد زنده و مرد عمه و شد افرسده فرناز ..کرد پیدا خاتمه

 با که زیادی های کشمکش از بعد بشه رسپا فرناز تا

ز  منتظر حاال و برگشتند هم به دوباره داشت مهرداد  دومی 

  ..بودن بچشون

 

ون خواستم وقت   بوسید را صورتم عمه  از فرشته بیام بی 

ون اتاقش  :گفت و اومد بی 
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ی یه- ز  ..بگم رفت یادم رو چی 

 از کمی   که صدای   با کردم باز و در ندادم بهش اهمیت   

 : گفت نبود، حیغ

 خاطر به که نیستم فرناز من کن فرو گوشت تو خوب-

  ..کنم فداکاری دیگران

 

  انداختم صورتش به نگایه شونه روی از
ا
 متوجه اصل

ل رو زبونم نتونستم اما نشدم منظورش  تا کنم کنی 

  ..ندادم جوابشو

  ..میکتز  ات کینه فدای خودتو داری فقط تو_

ون که عمه خونه از  بود بدتر هم قبل از حالم زدم بی 

 تراز بودکاری کرده فرو سینم توی فرشته که خنجری

 .بود انتقایم

  

 تمام بودیم همبازی فرشته منو کردم باز چشم وقت   از

ین نوجوایز  و کودگ  لباسهامون همیشه ..بود دوستم بهی 
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 هم پشت همیشه مدرسه توی ..کردیم یم ست هم با رو

  .بودیم

 دشمنش با کس هیچ که میکرد من با کاری داشت االن اما

  .کرد نیم

فتم نباید   .نبود فرشته من طرف فرشته رساغ می 

 با و شد قطع تا خورد بوق انقدر گرفتم رو فرزاد شماره

 .افتادم راه آپارتمانش سمت به عصبانیتم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 های الستیک جیغ صدای زدم ترمز روی ساختمان جلوی

ز   شدن کمی   برای شدم پیاده و پیچید خیابون توی ماشی 
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 فرزاد با خواستمنیم. کشیدم عمیف   نفس درونم حرص

دم رفح باهاش باید فقط کنم دعوا ز  تکلیف تا می 

  .کردم یم رومشخص هردومون

 هیچ و کشید طول لحظه چند فشاردادم واحدش زنگ

ی   .نشد خی 

 

 ..درویز  خشم یه ..میلرزیدم حرص از زدم زنگ دوباره

 ی   اما گرفتم رو شمارش کرد نیم کار مغزم که جوری

ز  به نگاهم و دادم تکیه در به .بود فایده ی درد بود زمی  ز  تی 

 اشک و بغض فشار از درد این ..گرفت راه رسم تا مبینی از

  .بودم شده ریختنش مانع بودکه های  

 دخی   با خانیم کشیدم کنار خودمو شد باز ساختمان در

ون خردسالش  دستم ببنده درو اینکه از قبل و اومد بی 

  .رفت کنار و کرد گذرای   نگاه صورتم به گذاشتم در روی

 

 رفتم پارکینگ طرف به بشم آسانسور سوار اینکه از قبل

ز  از ز  بی   مشخص فرزاد رنجرورسفید شده پارک های ماشی 
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 کشید حصار قلبم دور ای گزنده و تلخ حس بود

 منو تنبیه قصد االن تا اگه زدم خودم حال به پوزخندی

 که هرچند ببخشمش میتونستم داشت سمییع پرس بابت

  .میشد تموم گرون برام هرچندکارش بود مسخره

ز  آسانسور از در جلوی وقت   شدم آسانسور سوار  پایی 

  .بود شده اضافه هم رسگیجه بدم حال به اومدم

 

  .سوخت دلم لرزشش از رفت در طرف به دستم

 برای دلتون شده ..بود داده من به فرزاد که حایل برای

  ..بسوزه خودتون

 احساس میتونه انسان هر که سوزش   ترین دردناک این

 ای فایده اما بشه کم لرزشش تا ردمک مشت دستمو ..کنه

  .نداشت

 ترینخوشبینانه در و بزنم پس  بدمو افکار همه کردم سیع

 از فرزاد های محیل ی    از کدوم هیچ کنم تصور حالت

 ..نبوده قصد
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دم زنگ روی دست  افکار بار صد بار سه دوبار فرس 

 شده احمق نکرد باز برام رو در هیچکدوم ام خوشبینانه

  ..نفهیم به بودم زده خودمو ..بودم

ه خطا انقدر هم احمق آدم یه حت   نه  ..نمی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  ..چسبوندم در به رو پیشونیم نداشتم حرکت جون

 حقارت، و ،درد ،بغض ناراحت   شدت از بود گرفت خندم

  ..بود گرفته خندم
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ل خودمو مخواست نیم گریه زیر زدم خنده میون  کنم کنی 

 تر خفیف و خوار مگه شدمیم خفیف و خوار که درک به

  .داشت وجود من برای هم لحظه این از

 

ز  روی همونطور  یاد ..کردم بغل پاهامو خوردم رس زمی 

ز   دخی   یه با رو فرزاد سما فوت از بعد که افتادم باری اولی 

د اینطوری قلبم هم بار اون .. دیدم ماشینش توی ز  می 

ز  ینقدرهم   .بود سنگی 

 کردم گریه و کردم بغل رو زانوهام اتاقم در پشت روز اون

 نداشتم خدا از ایگله هیچ امروز اما ..کردم یم گله خدا از

 خدا به ربیط هیچ االنم حال میدونستم خوب خییل چون

  ..نداره

 

 ساعت یک های نزدیک شاید گذشت چقدر نمیدونم

 جا از سخت   به بود رفته خواب پاهام ..بودم نشسته اونجا

دم رو آسانسور شاش شدم بلند  تو های   حرف چه. فرس 
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 آسانسور تا زدم خودم به پوزخندی بودم کرده آماده رسم

  .برگشت عادی حالت به هم پاهام بیاد

 و رسخ چشمام شدم تر عصت   آینه توی خودم دیدن از

  .بود متورم

 

 آدمهای یهشب منو حالتم این .بود روح ی   و سفید صورتم

  !!!مریض ..بود کرده مریض

اف قبال که من   ..مریضم بودم کرده اعی 

 مریض من ..نیستم فرزاد مریض من فهمیدم االن اما

  ..خودمم های حقارت

 خودمو و کشیدم فلزی و بلند های حصار خودم دور من

  ..گانه بچه عشق به کردم محکم

 

  ..وبهمیک بدجور تصورش با قلبم هنوزم چون عشق میگم

ز    ..دلم بیچاره میکوبه پرقدرت اما سنگی 
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ون جای به  برگشتم پارکینگ به دوباره ساختمان از زدن بی 

 گذاشتم روش رو دستم ..ایستادم ماشینش مقابل و

ون سوزناک آه یه مثل رو نفسم   .دادم بی 

  .شد مشت ماشینم روی دستم

 برخورد درد از که کوبیدم کاپوتش رو محکممو مشت

ز  بدنه اب دستم   تا ،درد کشید تی   ورسم روگذیدم لبم ماشی 

  ..کرد رسایت آرنجم

ز  سوئیچ با  نوشتم جلو در روی حرصم تمام با ماشی 

 "نامرد"

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  ..میچرخیدم خیابون توی هنوز من و بود شده تاریک هوا

 شد بیخیال ماون ندادم جوابشو و زد زنگ چندباری مونا

ه م گریه کنم یم فکر بهش وقت   هنوزم   ..میگی 

ون ساختمون از وقت    باق   تا شدم تلگرام وارد زدم بی 

 ی   نامرد یه بگم و بزنم بهش رو دلم توی مونده های حرف

  ..اینستا هم تلگرام، از هم ..بود کرده بالکم اما است اراده

 

 داده رارق لیست بلک توی منو اما گرفتم هم رو شمارش

 این داشت بهش قلبم که تعهدی سال پنج نتیجه بود

  ..بود

  !میکشم؟ درد دارم خ   از بیشی   میدونید

 نگاه چشام تو  وایسه جلوم نداشت اینو شجاعت اینکه از

 دستم که های   وقت تمام بودی هوس یه برام بگه و کن

انت حریم وارد زور با و خورد یم تنت به  شدم یم دخی 

  ...بودم هوسم هوا درگی  

 

  .بود نفسانیم های خواسته از عشق از نه هام بوسه تمام
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  ..شه عوض انقدر جفتمون مسی   کردم نیم فکر

  ..شه هوس روز یه تو عشق قراره دونستم یم کاش"

  ..قلبت واسه باشم دونه یه ییک کردم سیع خییل

  ..دردت آخه بود خ   نموندی چرا نفهمیدم من

  "..مرگت بود خ  

 میدید تار رو مقابلم ماشینهای چشام گریه زیر زدم وبارهد

 فرمون روی رو رسم و ترمز روی زدم خیابون وسط

  .گذاشتم

 

ز   ز  دست با ها ماشی  اضشان بوق روی گذاشی   را اعی 

  ..دادند یم نشان

  ..کردم یم مرور را خاطراتم دوباره 

م وقت هر  درسته ..کردیم بغلم جورای   یه میاوردم گی 

 هاشو آزار همیشه احمق من اما  کردیم اذیتم گایه

  ..داشت من از که حرض پای میذاشتم
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 بدش های حس همه با رو میداد جونم به که دردی

  ..داشتم دوست

 

  ..بود اون طرف از توجه نوع یه برام چون

  ..بکن بازیتو خاله برو شوفری به چه رو تو-

 .کرد یشی  ب را ام گریه رسم پشت ماشیتز  راننده صدای

 باهاش حاال تا ..ام بچه من میکرد خیال هم فرزاد شاید

 شده همبازیش کردن عوض وقت واالن میکردم بازی خاله

 قبولم نکنه ..بود کرده زیرو منو دنیای که کش

  !!نداشته؟

  ..تو بست بن تو افتادم گی  "

 هم دلت دریا تو  شدم غرق من ..مونده جا اونجا قلبم

 ..بود دریا دست

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 دوباره و برداشته فرمان روی از را رسم خورد زنگ گوشیم

ز   کنارم که گوش   به رسرسی نگایه کردم روشن را ماشی 

  .بود همتا انداختم بود صندیل روی

ز  خورد زنگ دوباره رسش پشت و شد قطع تماس  ماشی 

  ..کردم لوص رو همتا تماس و کشیدم کنار رو

  ..نداد من به حرقز  اجازه

؟ خاله کجای-   !هست 

  !جان؟_

 

؟ میگم-   !کجای 

سم نزدیکم_   ..می 

  ..هابدوی   ..دارم خوب خی   یه بیا زود-
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 ..باشه_

 تراس توی که فرازی دیدن از کردم باز کلید با و در

 نیارم خودم روی به کردم سیع اما کردم تعجب ایستاده

 جوابم آروم خودم مثل اونم کردم المس آروم و رفتم جلو

 که برم داخل ای دیگه حرف بدون خواستم یم داد رو

  .زد صدام

 

  !هست  -

  .چرخیدم طرفش به

  ..بله_

  ..قهری من با-

 ..شد درهم داشتم نگه ثابت لحظه اون تا که صورتمو

  .اومد جلو قدیم فراز

  ..کردم رد وقته خییل رو دوره اون_

  ..ت  ناراح من از پس-
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 اعتماد همه به اینکه از ..ناراحتم خودم از فقط من_

  ..کردم

 

   یه خانواده این توی من-
ز  که اینه اونم گرفتم یاد بزرگ چی 

 صداقت ..زندگیه های ستون ترین اصیل از ییک صداقت

 خصیصه این فاقد انسایز  برادرمن ..میطلبه شجاعت

 و دارهن جلو به خوی   دید ایستاده االن که جای   ..است

 به چه بفهمه بیفته جلو به فرزاد چشم که روزی به وای

  ..آورده خودش روز

 همه االن ..دادی امید بهم ..داری دلمو هوای گفت  _

  ..ناامیدی از پر حرفات

 

  .بود مشخص خوی   به هم فراز صورت توی ناراحت  

 فرزادی االن فرزاد ..نشدم مانع که دارم رو دلت هوای-

  که نیست
ا
ن زن برادرم برای میخوان ..میشناخت   قبل  بگی 

 به اعتباری چون میشه بد خی   این شنیدن از حالم من اما

 دادن سامان و رس فکر به اینکه از بیشی   و نیست برادرم
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م اون آینده فکر به باشم فرزاد  من از تو حاال ..دخی 

 خودم وقت   چطور ..نشدم مانعش چرا که ناراحت  

مش لقمه تو برای ندارم قبول  برادرمو  ...بگی 
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ز  همه زمایز  یه_  یم بودن تو علیه همه نه فراز گفی 

 با حت   من اما بشن همتا و تو جدای   باعث خواستند

  ..بودم تو طرف خواهرم بد حال دیدن

  !چرا؟-

 از غی   همه مقابل در جدیت   با کردم نگاه صورتش به

  .میکرد نگاهم داشت وادهخان

؟ چرا پرسیدم-   !؟..بودی من طرف چرا !هست 
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  ..میدیدش تار چشام

 ..داری دوسش دونستم یم چون_

 

 را اش قطره فراز انگشتهای کرد خیس رو صورتم اشکام

 یط صورتم روی زیادی مسافت نداد اجازه و کرد مهار

  ..کنه

 بعد به ی  جا یه از اما داریم خطا زندگیمون توی ما همه-

 به بشن تبدیل که بدیم اجازه باید ...کنار بزاریمشون باید

  ...گذشته

  ...دوس من_

م نمیدونم کنم کامل رو جمله و بدم ادامه نتونستم  و رس 

انه حیای  به داشت که حش یا ش مانع که بود  ام دخی 

  ..نداره فایده دیگه میگفت من

 

ی اینکه-  یعتز  اشهب داشته دوست رو ییک تو مثل دخی 

 کش با منو میشناش میگم جدی اینو ..خرشانش آخرت

 ته یعتز  نمیفهمه اینو فرزاد اینکه اما ..ندارم تعارف
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 فرزاد توسط میدادم احتمال درصد یک اگه هست   ..نفهیم

 االن تا من آوردمش یم بسته کت خودم میش   خوشبخت

 ..نمنگرا االن اما نبودم زندگیش نگران ..نبودم فرزاد نگران

ز  براش دیگران که تصمییم نگران  صورت به اون و گرفی 

منتظره   ..کرده سکوت غی 

 

  ..وایسته مامانت صورت تو نمیشه روش شاید ..شاید_

  کرد نگاهم ترحم و ناراحت   با

 دفاع خودش حق از نتونه که کش فرزاد کتز  یم فکر-

  ..کنه

  ..حقیقت ویل بود دردناک دزدیدم نگاهمو

  ..بکنه کاری به مجبور تونست نیم کس یچه رو فرزاد

 

 شد باز خونه در بزنه ای دیگه حرف کرد باز دهان تا فراز

ز  موقت سکوت همتا شاد صدای و   .شکست را ما بی 
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 اینجا تو و برش کنم یم شماری لحظه دارم من-

  ..وایسادی

 درونیم ناراحت   از اثری و باشه خندون صورتم کردم سیع

  ..نباشه مشخص

  ..المس_

 داد نشون پرکشیده لبخندش ناگهایز  که همتا صورت اما

 ..نبودم موفق

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  !کردی؟ گریه !شده؟ خ  -

 :وگفت رسید دادم به فراز

  ..نباش نگران اومده پیش براش کاری مشکل -
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  که همتا
 
  .کرد نگاه صورتم به باشک بود نشده قانع ظاهرا

  ..کردم پاک رو ها عکس فایل اتفاق  _

ز -   ..که برگردوند میشه !؟..همی 

 باهامون کردیم بدقویل چون دادیم یم تحویل امروز باید_

  ..کردن برخورد بد

 

  .کرد بغلم همتا

  ..دیگه داره خودشو های سخت   کردن کار رست فدای-

 :گفت شوخز  با فراز

  ..نداره دعواشدن جنبه خواهرت -

 ..گرفت خندم حالم ناو  میون

ه هامون همتاو از  ام جنبه من_  دعوا بیشی   چون ..بیشی 

  .میشم

 ..بوده کم نظرم به خب :فراز
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 هلم خونه داخل طرف به همتا رفتم بهش ای غره چشم

ز  من و داد  .شدم وارد که بودم نفری اولی 

 تولدمه نکنه ..برگشتنم واسه داشت   عجله گفت  _ 

؟ سوپرایزم میخوای   !کتز

 ماه االن ..ها گذاشته تأثی    ات حافظ رو ناراحت  -

  !تولدته؟

  گفتم_
 
  ..میدید خرج به ابتکار دارید حتما

 حالت به رسی همتا زد ای خسته لبخند حرفم به فراز

  داد تکون تفکر

 

 :گفت و

  یخاله چه -
 

  ..تو هست   خنیک

  !خاله؟_

 پیدا وسعت صورتش روی لبخند و زد برق همتا چشای

ز  و باال طرف به را رسش و کرد   .داد تکون پایی 
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ه افتاد فراز صورت به نگاهم  بود همتا شاداب صورت خی 

 توی غم گرد و نارضایت   راحت خییل که تفاوت این با

 :گفتم وارفته حالت با بود هویدا صورتش

  !بارداری؟ _

 

 میشه باورت ..شده ماهش سه فهمیدم امروز هست   ..بله-

  .فهمیدم االن من و ماه سه

 لب روی خواهرم نازک دل برای اما نداشتت جون لبخندم

  ..نشوندم

خونه از مامان ز ون آشی   مژه بود رسخ چشماش اومد بی 

 نتونسته میداد نشون این ..چسبیده هم به و خیس  هاش

ز  اشک مانع   ..بشه هاش ریخی 

به  همتا روی دوباره نگاهم و خورد شونم به ای ضز

 ..برگشت

 

  ــــی❤️دارمـــ_ـچهآنـ_تــمام#
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 خاله افتخار بهت قرار من !شدی؟ خوشحال همینقدر-

  ..بیشعور بدم رو بودن

  .بوسیدم رو صورتش و کردم بغلش

  ..عزیزم مبارکه شدم خوشحال خییل_

 نگاه ته ناراحت   که بود خوشحال انقدر همتا

ز  این ..نمیدید رو هیچکدوممون  بارداری چندمی 

ز  تونست نیم و بود ضعیف همتا رحم ..همتاست  رو جنی 

 یم داغون حدی به همتا روحیه سقط هر با و داره نگه

 از چندماه وتا کشیدیم روانشناس به کارش که شد

ی قبل همتاشاد   .نبود خی 

 

 :گفت مامان
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  ..مادر میدادی خی   هم خانم هاله به -

ز  عمه با خواستگاری قراره فرداشب ..مامان نه-   ..گذاشی 

  ..میگم خواستگاری بعد

 شد وارد شدید شوکه یه قلبم به

ز  وقت گ_    !کردند؟ تعیی 

 با و گذاشت شونم روی رو دستش و ایستاد کنارم فراز

  ..داره منو هوای بده نشون خواست یم کارش این

  ..زده زنگ جون هاله به مریم عمه ظهر امروز :همتا

  

ز  بیا کن عوض لباستو برو :گفت من به رو مامان  پایی 

  ..بره راه زیاد نباید همتا کمکم

خانه وارد همتا و مامان دادم تکون رس ز  .شدند آشی 

ه که فراز به ایستادم و رفتم ها پله طرف به قدم چند  خی 

 :گفتم و کرد یم نگاهم ناراحت صوری   با

  ..نبود زود یکم _

  ..باشه شب فردا برای خواسته خودش خانم مریم-
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  .کنید صی   بود گفته دکی   ..همتاست بارداری منظورم_

 به دست   کالفه بود کرده که اشتبایه برداشت از فراز

  .کشید صورتش

ش به شده که کاریه-  نوبت بهمون فردا برای زدم زنگ دکی 

  ..داد

  ..نگرانشم_

  ..منم-

  ..میبودی مراقب باید_

م به که آسیت   بابت فراز و بودم همتا مادر من انگار  دخی 

  .بود توضیح حال در بود زده

 

  ..اما بودم مراقب-

  ..باید که اونقدر نه_

  فراز و بود هم خودم به منظورم بار این
ا
 شد متوجه کامل

  .کرد سکوت که
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 از بیشی   شاید حت   همتا اندازه به داشتم دوست رو فراز

 نه حرفاش با نه  وقت هیچ چون ..بود برادرم که هامون

 با که هامون برعکس درست کرد نیم ناراحتت رفتارش

 .بود مخالف من عالیق رفتارهاو همه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ز  نگاه چون دیگرانن از تایید دنبال همیشه آدمها  و مطمی 

ز   بهت نفس به اعتماد و غرور حس اطرافیان گر تحسی 

 ..میده

 حمایت ..نگاهش با حت   میذاشت اثر همه روی فراز

  .میداد خوب حس یه من به من از یشگیشهم
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 مچاله تخت روی خودمو لباسام کردن عوض جای به

ز  خارهای از پر تخت نرم تشک کردم  به که بود شده تی 

  .کردیم قراری   منو و رفتیم فرو تنم

 به مجبور رو عمه و کرده خطر احساس فرشته حتما

  ..کرده خانم هاله با تماس

 دوباره سینم درون درد از تا میدم ارفش دندونم زیر رو لبم

م رس از رو گریه   ..نگی 

  ..داشت وجود خطری واقعا کاش

  ..نکنه ولز جلزو انقدر دلم تا داشت وجود کاش

 

** 

 باید اینبار گفت و اش خونه برگرده همتا نداد اجازه مامان

  .باشیم مراقب بیشی  

 ی  ام .رفت دکی   مطب به فراز همتاو همراه هم زود صبح

 نداشتم رو هیچ   حوصله بود زده زنگ صبح از بار چند
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 پروژه از من حذف به ها ندادن جواب این اگه حت  

ز  هدر و استادمهرجو   .باشه زحماتم هفته چند رفی 

 دلم بود اعصابم روی چکش یک مثل خونه زنگ صدای

 نمیخواست بود گ هر اما بشم بلند جام از خواست نیم

  .بیاد کوتاه

 

ز پا کالفه  دیگه تو رفت باال ابروهام آیهان دیدن با رفتم یی 

 جواب با تا برداشتم عقب قدم یه میخوای جونم از خ  

 زنگ روی رو دستش اما بشه منرصف خودش ندادن

ز  انگار ..برداره نداشت قصد و بود گذاشته  بود مطمی 

 نیست خونه من جز کش

 .برداشتم رو آیفون باعصبانیت

 

  !بله؟ _

ه مکث با  :گفت آیفون به وخی 

  ..بزنم حرف باهات باید--
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  !داریم؟ باهم حرقز  چه ما_

  ..دارم مسئولیت ی   ادم یه به حرف خییل من--

  ..نمیخوام هم حف   هیچ ..کنید حذف پروژه از منو_

 : گفت و زد نیشخندی

  اینهمه با نکشیمون ..توقیع کم چه--
 
 باز درو ..بخشندگ

 ..ببینم کن

 

  ــــی❤️مـــدار _آنــچه_تــمام#
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 فکر خ   خودش با یارو ..شد باز پرروئیش از چشمام

ام روی از ما مادر بار یه حاال کرده  داده راهش ولطف احی 

  ..شده جوگی  
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ه رو کدخدا رساغ نمیدن راه ده تو رو یارو_   ..میگی 

  ..درو کن باز--

  .نیست حالیش هیچ   گرفته جو اینو

  ..خونست بابام_

  .زد نیشخند بارهدو 

  ..بیام باال دیوار از ندارم مشکل من ..دروغگو جونور--

 

ی یه ز  ..نیست عادی حالت تو اصال چون کرده مرصف چی 

 ...وتمام شد پرسخاله زود چه

  ..در دم میام االن کن صی  _

 اوگ--

 : گفتم بلند صدای با و گذاشتم رو آیفون

 این تو چشه هدیگ این ..بیشعور یالقوز ..زهرمار اوکیو_

و   ..دار گی 

 و خوب لباس داشتم سیع خوردمیم که حرض اون با حاال

 چک رو صورتم و زدم شونه موهامو حت   بپوشم مناسب
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ز  رو از عطرمو شیشه کردم  زدن  از قبل اما برداشتم می 

  ..شدم منرصف

 

  ..برم در جلوی تا خواستم یم فقط من بود زیادی دیگه

 مجبورشدم اگر تا برداشتم رو یمگوش و احتیاطکلید برای

  درنمونم پشت حداقل بشم سوارماشینش

  ..ماشینش به بود زده تکیه کردم باز که را در

 واقع در ..دوخت من به رو نگاهش در شدن باز صدای با

ز  را پام تا رس   .کرد آنالی 

  ..باش   مریض حداقل داشتم انتظار--

  ..کنم کچ  دهن براش خواست یم دلم

 

 اما بزنه  نیشت عقب اون داشتم انتظار که من مثل_

  ..زد نیشخندی ..نزد

؟ یم خ  _   !خواست 

  ..کردم حساب تو روی  کردم قبول را پروژه وقت   من--
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 تنبیه وگرنه باشه اخرت دفعه کردی اشتباه بگم میخواستم

 نداد اجاز عصبیش نگاه اما میش  

  ..هست من جای به امی  _

ز  وزامر  ..خودش   جای امی  -- وع واحد تعیی   چند و شده رس 

وع کالسها دیگه روز  که داریم زمان چقدر مگه ..میشه رس 

  ..میدی هدرش داری تو

 

ون تخسم حالت اون از  نگاهش کردمو بغض اومدمو بی 

  .کردم

  ..کنم کاری نمیتونم ..ندارم حوصله_

ی یه ز  سینه تا اومد جلو قدم چند و کرد زمزمه لب زیر چی 

 همون توی بود بلندتر من از قدش مشدی هم سینه به

  .کردم نگاهش حال

ز  و بینیم  تحمیل قابل فشار با و گرفت انگشتش دو بی 

  .داد تکونش

 کویل با و دستم داد بهانه کارش این و بودم بهونه دنبال

 ..کردم جیغ جیغ بازی
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  ..اخ ..اخ ..کن مول ..آی  ..آی ..دماغمو کندی_

  ..میکنه هم آخز  آخ چه--

  ..کرد رها رو بینیم

ی دیوونه ..کردی بینیموداغون_ ز ؟ چی    !هست 

 حجمشم شدن کمی   به تازه ..که نشده بدتر که اولش از--

  ..کردم کمک

 :گفتم عصبانیت با و پرید دهنم از

  ..خوشگلم نچرال من ..کردی غلط _
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 هر تو ویل ..گربه یشد االن بودی موش دقیقه دو_

  !کردی؟ دقت ..جونوری حالت

  ..میدی نشون واقعیتو خودت داری کردی دقت خ   تو_

 شنیدم بار این قبل دفعه خالف بر و کرد زمزمه لب زیر

 :گفت

  ..نیستم اونم --

    برم من ..شد تموم زدنت حرف اگه_

  .کرد نگاهم بار شماتت و افق از

 

؟می خ   مسئولیت مورد در تو--   !دویز

  ی   درباره خودت_
 
؟ خ   حوصلگ   !میدویز

 :گفت و کشید ای کالفه پوف

  ..برگرد بودی حوصله ی   بازم اگه ساعت دو ییک بیا 

نم گند کنم کار حال این با_ ز   ..می 

  ..هست حواسم من --
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  ..نخوردم صبحانه هنوز من_

م--   ..راه رس میگی 

ز  به سکوت با ه زمی   ..شدم خی 

  ..شم ادهآم کن صی   پس_ 

 

ی اما کردم نگاه وضعم و رس به ز   ..نگفت چی 

 هم مامان به برداشتم را دوربینم و کیفم داخل برگشتم

  ..آتلیه رفتم دادم تکست

 مامان ..بود داده تکیه ماشینش به بازم بستم و دروقت  

 :گفت و داد را جوابم

  "باش خودت مراقب باشه "

 یه توی ..یدمپرس هم همتارو حال و نیاورد طاقت دلم

ز  و کیف ییک توی و گوش   دستم  آیهان به  بود دوربی 

 :گفتم

  ..کن باز برام درو _
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  .داد باال و ابروهاش

م هم پات رس بخوای ازم باشم منتظر باید یعتز --   ..بگی 

  ..کرد باز هم جلو در همزمان

  ..نمیشه رد تو کنار از ادب ..ادب ی  _

  ..میگرخه ميبينه کنارم تورو--

 در شدم سوار حرص با من و خندید رفتم غره چشم یه

 .شد سوار بعد و بست منو طرف

 ..عقب بزارم بده رو وسایلت--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  .گذاشتم رو دوربینم و کیف و چرخیدم خودم
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  ..کتز  جانفشایز  نیست الزم نداز متلک شما_

  ..شماست برای فقط متلک--

  ..میشید زنکها خاله شبیه اینجوری میگم خودتون سهوا_

ز  جونورو--   ..میگه خ   ببی 

ز    ..رفت رسکوچه طرف به و کرد روشن که رو ماشی 

 کردم شک .شد رد و داد گاز رسعت با سفید رنجرور یه

  .زدم پوزخند خامم خیال به زود خییل اما

 

 منظر  به که بود امشب خواستگاری درگی   انقدر االن فرزاد

 وقلبم زد ساعقه قلبم به دوباره درد ..نیاد یادش منو اصال

ز   ازم ومدام بود افتاده شورش به درونم حش شدیه سنگی 

 برام که غروری ذره یه همون اما کنم کاری خواست یم

 برم فرزاد رساغ دوباره تا میشد مانع بود مونده

 چاکلت وهات شکالی   کیک چند برام راهش رس آیهان

 سی   اینکه از بعد اما کنم تشکر خواستمیمن اولش خرید

 باعث شد برطرف کردمیم احساس که ضعفز  اون و شدم

  ..دیدم تشکر الیق رو آیهان شده
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  ..ممنون_

 !رسید؟ مغزت به خون االن--

  ..نمیگفتم نداشت   رو اش جنبه  چون نه_

  !میاری؟ در اداشو یا قدرنشناش کال--

  .کردم کج و دهنم

ز  منت با رو کارت ارزش_ ز  از گذاشی    ..نی   بی 

؟ هاارزش متوجه واقعا--   !میش 

  ..میشدم نگرانت داشتم دیگه

 ..خوی   تو فقط نه_

 

دی تعارف یه حداقل-- ز  ...می 

 ..یاخودت بودی خریده من واسه_

 نتویز  هم رو ییک داشتم انتظار:وگفت داد تکون رسی

 بخوری
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 کن جمع حواستو داری جای   ی   انتظارهای خییل_

 با لبخندش زدجنس لبخندی کردو طرفم به نگایه نیم

 داد رو روبه به رو نگاهش که آیهان داشت فرق همیشه

 جور ویه میکنه نگاه جورعجیت   یه...گرفتم ازش نگاه منم

نه لبخند تری عجیب ز  می 

 

ز  تونم نیم دیگه یا است عالقه ازروی که باشم مطمی  ز چی 

 زد نیم انقدر که داشت عالقه بهم اگه...ای

 من که بکنه کاری یه ام توجه جلب برای حداقل...توبرق

 بیاد خوشم

 بعد از  وگرنه خب خاطرکاره به"خرید شکالی   کیک برات"

 مودی ی پرسه...نداده هم تکست بهم اصفهان

وع داره کالسا دیده  پول الگ بیارمش بزاربرم گفته میشه رس 

ه مفت  .هست توقرارداد منم امضای چون نگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_متــما#
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 296پارت#

 

 نشون عالقه بهت میخوای واقعا هست   گفتم خودم به

ه امشب که جایه است دیگه جای دلم من نه...بده  می 

 نامرد فرزاد...خواستگاری

م خودم با منم ون محکم رو نفسم...درگی   فرستادم بی 

ون فکر از تا دادم تکون راست و چپ به رو ورسم  بیام بی 

 رسیدی؟ توافق به--

 بایک؟_

 ...خودت با !...کشور رسان--

 پلنگ های تعریف اثرات یا خوابیدین نمک تو_

 ملنگاست؟

 

 دویم--
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 حرص اما دید نیم اون کردم کچ   دهن اما شیشه به رو

 .میشد خایل که من

ز  کم یه امی   نزدیم، حرقز  آتلیه تا  بهش ...بود رسوسنگی 

 ندادنم جواب وبا بودن باخی   حالم از چون میدادم حق

 داشته همو هوای بود این قرارمون ما دلخورشده حتما

بودکه واین باشیم  داشت منو هوای همیشه امی 

 

وع و آیهان از دور رس   وشوخز  خنده وبه کارکردم به امی 

 نیم هم میخواستم اگر هرچندکه ندادم اهمیت هاشون

 میکردن پچ پچ عمال چون بدم اهمیت تونستم

و ...شده صاحب منو دوست چه ربیشعو  آیهان  امی 

 ...فروش ادم بگونامرد

 غافل دنیا از دوباره که شدم کارم درگی   جوری

ز  انتخابم ترین درست.شدم  وگرنه بود وشغلم رشته همی 

ها توباق   ز  .  گندزدم فقط تااالن چی 

 ...ناهار بیا هست  -
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کن یه_  کنم تموم اینو کوچولوصی 

 کن چهاربیاولش به نزدیک ساعت-

وع اممعده ساعت شنیدن با اض به رس   پشت از کرد اعی 

و شدم بلند لپتاپ  بودن منتظرم آیهان امی 

 کردم انتخاب هم رو غذام کردن ونگاه نشستنم با همزمان

 برداشتم  آیهان مقابل از رو جوجه وظرف

ز _  کنیم؟ واحد انتخاب باید امروز گفتی 

 

 کرد نگاهم بود عصت   که های   چشم حرص با آیهان

  امروز؟ چندمه دونم، نیم: امی  

 نفرم؟ یه من داری؟ مشکل--

 نشو پرسخاله باهام_

لش زود اما گرفت خندش امی    کرد کنی 

ی خودت به زود چه--  یاجمع مفرد یا میگم دارم ...میگی 

  نکن عوض کانالو انقدر
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 میاداما خوشش ازم که بخدا ...بیشعور مغرور

 میشه مانعش غرورمزخرفش

ن هست   نه فکرمیکتز  خ   به بفهمه این بابا شوجوگی  ز  می 

 نکن ضایع خودتو الگ...توپرت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 297پارت#

 

 جویدن با همراه و گذاشتم دهنم توی جوجه تیکه یه

 متوجه لحظه چند این توی که امی   .زدم پس رو افکارم

 :یدپرس آیهان از سوالمو بوده آیهان به منظورم بود شده

وع واحد انتخاب-   !شده؟ رس 

  ..دیدم سایت تو صبح امروز ..آره--

؟ خ   همه پیگی   خییل_   !هست 
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  ..میشه رسم مسئولیت--

 

 نبود مشخص خییل  کجیمدهن بود پر دهنم چون

ز  و بیشعور  از ..میکنه مسئولیت مسئولیت واسم چه ببی 

ی عشقم  خندم فکر این با نمیکنم حسابت آدم هم بمی 

  .دوختم و بریدم زود هچ گرفت

  ..کنم یم واحد انتخاب بشه تموم کارم من :امی  

 :گفتم مظلویم و نازک صدای با

  ..جونم امی   _

 بزنه صدات لحن این با هرکس چون ..کن فرار پاشو--

ی یه به کنه تبدیلت قرار   ..دراز گوش خاکسی 

 

  ..ها زیاد هات تجربه_

 خودش مقابل رو کوبیده ظرف بالخره و زد نیشخندی

  .کشید

  ..نیست سخت   کار شماها شناخت--
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  ..نیستم اطرافیانت شبیه من_

  ..انداختم باال ابرو براش که کرد صورتم به نگایه

اش دوست مثل منو   ..تلخ گوشت نکبت میبینه دخی 

  .میوفته چشمم از کم کم داره حرفاش این با

 

 ممیگ بهش ..کنم نیم خطابش جذاب هم ذهنم توی دیگه

 به خوشگل دادن نسبت میگن شنیدم جا یه ..خوشگله

  ..بود فحش مفهوم پرسا

؟ خ   حرفا این بیخیال :امی     !میخواست 

 برگشتم مظلوم حالت به دوباره

  ..میشه تعبی   سوء بقیه واسه کن ولش هیچ  _ 

 که جوری یه کرد نگاهم شده ریز چشمهای با هم آیهان

 تورو اگه نمک یم عوض رو اسمم من گفت یم انگار

  ..باش   نداشته ای خواسته

 

 :گفت و شد بزرگ لبش روی لبخند امی  
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  ..بگو نداریم باهم حرفارو این که ما -

  ..لعنت   نشدی داداشم چرا تو_

  ..میشه تعبی   سوء منم واسه داره دیگه :امی  

ز  رو دماغم  با روبرگردوندم ازش قهر حالت به رو دادم چی 

  .کوبید بینیم یرو  اش سبابه انگشت نوکه

  ..بگو نشو لوس :امی  

 ..بشنوم حرف همه این نداشت ارزش واحد انتخاب یه_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 298پارت#

 

 :گفتم و کشیدم آیه نمایش   صورت به
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_ 
 
 حرف تا وایسا خودت پای روی آموخت من به زندگ

 ..نخوری

 آیهان لبهای روی کوچیک لبخند و کرد رها را خندش امی   

  .نشست هم

 نیشخند مانع و نبود زدن لبخند شاید مفهومش چند هر

 .بود شدا

 

ز  و کرد تموم غذاشو  :گفت شدن بلند حی 

 رو همون هم تو برای برداشتم خودم برای کالش هر-

 !کنم؟ انتخاب

 تکون رس خنده با کوبیدم چپم سمت سینه روی مشت با 

خونه به رو غذاش ظرف و داد ز  چرخوندم رسمو ..برد آشی 

 .شدم روروبه آیهان متاسف نگاه با و

  ..بگذره فلسفیت جمله از دقیقه ۲ بذار جونور-- 

 و نشه مشخص ام خنده تا گزیدم لبمو باال دندانهای با

  پرسخاله وارد این از بیشی   ایهان
 

  ..نشه گ
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 هم جوجه تیکه یه گذاشتم دهنم توی پلو از پر قاشق یه

 نمیتونم پره دهنم یعتز  کردم شارها دهنم به ..بعدش

 بعدش ثانیه چند زد مهربویز  لبخند ..بدم رو جوابت

  .داد تکون رس و نیشخند

ی از پر رسم تو من یا ز انه های فانی   ملگ یا است دخی 

  ..مودیه آدم واقعا

  ..نیست ثابت هاش حالت چرا

  شده تموم که ناهارمون
 
 به من و شد ۵ ساعت تقریبا

 سنگیتز  احساس بودم خورده که ادیزی غذای خاطر

 علت بر مزید هم شب دو ییک این های خوای   ی   داشتم

  .کرد بیشی   حسو این و شد

 

 نیست؟ بس امروز واسه_

 بودند نشسته پشتشون که های  تاپلپ از دوشون هر رس

 و شد تموم غذام که بودم نفری آخرین من آمد باال

ز  برای اونا برعکس   ..نداشتم ونج تاپ لپ پشت برگشی 
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ی امی   ز  :گفت و کرد ساعتش به نگایه آیهان اما نگفت چی 

  .کنیم جور و جمع رو کارمون ما تا کن جمع وسایلتو اوگ

 :گفت دوباره برم که این از قبل و دادم تکون رس

 

  فردا --
 
 که کنید تموم  کن سیع نیستم منم بیا زودتر لطفا

  .بدیم تحویل مهرجوی   استاد به و کار

ز  از  همونو دلیل و شدم متوجه جمله یه فقط حرفاش بی 

 :پرسیدم

؟ چرا_   !نیست 

 :گفت مخترص و کرده گرم کارش با رو رسش

  ..دارم کار --

 !تره؟ مهم پروژه این از ..کار   اینم_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 299پارت#

 

 :گفت طلبکار صورت و رفته باال ابروهای با

ه بله--   نفری آخرین شما  مودت خانم ضمن در ..مهمی 

اض حق که هستید   ..دارید اعی 

  ..هست من جای هماهنگم امی   با من

 تالقز   هم و گرفتم نادیده هم که این از گرفت حرصم

 خودم به خودمو ی جمله هم و کرد

 ...مغرورعوضز  نه...مغروراحمق...برگردوند

  ..ای عقده

 

_ 
 
ی امشآر  با من نمیان که خوبه اتفاقا  کارم به بیشی 

سم   ..می 

 ام جمله از زود خییل همیشه برعکس و شد کدر نگاهش

  .شدم پشیمون
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  ..خوبه خییل--

 رس ریزی اخم با و داد وجدان عذاب بهم بیشی   امی   نگاه

  ..میگفت   نباید یعتز  داد تکون

 

 ..میکنه بارم حرف همیشه اون ..رفتم باال ناراحت   و اخم با

 بهش دلت تو که میش   ناراحت ..میشم ناراحت من مگه

  ..نیستم نارنچ   نازک انقدر حداقل ..میدی فحش

 حالم داشتم ازمونا تکست تا چند کردم جمع رو وسایلم

  ..دنبالم بیاد که کجام بود گفته اینکه و بود پرسیده رو

 ..گفتم خالصه دادم جوابشو

  "..خونه بیا "

  ..دارم حایل چه دونستم نیم

  ..گذشت خوب رو اسمش شد نیم مسلما

 

ز   با کردیم خاموش را هاچراغ داشت امی   رفتم که پایی 

 :گفت دیدنم
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  ..بریم - 

ی انداختم آتلیه به نگاه   .نبود آیهان از خی 

  !کو؟ آیهان_

 یه ..نخوره هم به آرامشت تا نکنم صدات گفت رفت-

  .بگم بهت باید فهمیدم که گفت تشدید با جوری

 ایاسطوره اون شبیه اصال ..لوسه انقدر پرسه این چرا_

ای که ز  ازش یویز  دخی    ..نیست ساخی 

 

 :گفت و خندید

 کنم یم حس اما رکه خییل ...دخی   انقدر نداز کل باهاش -

  ..نمیکنه بحث باهات همکاریمون خاطر واسه

 جوابشو میدونه ..نمیشه حریفم چون نمیکنه بحث_

  ..میدم

ی و خندید ز ون و مبستی درو نگفت چی    .اومدیم بی 

  !کردی؟ پارک کجا ماشینتو-

  ..اومد در نهادم از آه
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ز _  ..اومدم آیهان با ..نیاوردم ماشی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 300پارت#

 

ویم مسافر امروز یعتز  :امی     ..می 

و حوصله من_ نبیتز  آیهان ..ندارم می   اومدی چرا خی 

  ..دنبالم

 نفرین لطفش واسه رو مردم جوون :گفت و خندید امی  

  ..نکن

  ..رفت قصد از خدا به_

  ..کنه تنبیهت خواسته-

 ..تلخ غِدگوشت پرسه ..کرده غلط_
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  ..بگی   اسنپ امروزو یه- 

 

 :گفتم ناراحت   اخمو با

 که امروز ..پالس اینجا همیشه ..نیومده امروز چرا سارا_

  ..نیست خواهیمشیم

 !ساراست؟ نوبت االن-

 خایل بدم فحش بهشون یکم بذار هست   ذلییل زن چه تو_

 .شم

م اسنپ برات بیا -    ..برداری بقیه رس از دست تا بگی 

 :گفتم پرروی   کمال با من و گفت شوخز  با

  ..میدم فحش رو سارا فقط وگرنه کن پرداخت آنالین _

  ..گرفت   اسنپ برام  و خندید صدا با

 

*** 

کپ بابا عصبایز  و لندب صدای از اما کردم باز رو در

د داد داشت ..کردم ز  ندرت به ما خونه تو که کاری می 
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 با  مامان شدم وارد و کردم باز و در افتاد یم اتفاق

  .بود ایستاده بود دستش توی تلفن که بابا کنار ناراحت  

ی و اخم با هم مونا  داده تکیه هال دیواره به فکری درگی 

  .بود

 

 پرسباچه این پیش ماه یه یز بدو میخوای ..مریم چت تو-

  ..شد دستگی   افتضاخ

به جای هنوز   فراز و من ..نشده خوب شالقش های ضز

 .کردیم راضز  رو دخی   اون تا شد صاف پاهامون کف

 بیشی   هرلحظه پوستش اما کرد سکوت کوتاه بابا

 قرمزمیشد

ل صدای با  آسیب االن... خواهرمن :گفت ای شده کنی 

 اذیت کم رسفرناز...بشه خراب دگیشبعدزن یا بهی   ببینه

 شدین

 

 داشت سیع مریم عمه کرد،ظاهرا سکوت دوباره بابا

 کنه قانعش
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دم بودم جات من- ز  ادم این فهمه نیم که دهنش توی می 

 نه میشه رسش حرمت نه پرس این...خوره نیم دردش به

 اشتباه...خواهرمن کن گوش تو... پدرش اعتبار ابرو

 پدرش وقت   اونم اومدی کوتاه شاشک قطره دوتا با کردی

ِت،حیِف  حیف...نیست راضز  ؟ متوجه چرا دخی   نیست 

 پرت بابا از حواسمو نگاهش حرف و افتاد من به مونا نگاه

ز  جمله نشد باعث کرداما  نلرزونه رو تنم بابا سنگی 

ز  من- م با زدن حرف الیق رو ادیم همچی   تو بینم نیم دخی 

یز  عالقه از حرف ز   !می 

  ــــی❤️دارمـــ_نــچهآ_تــمام#

 

 

 301پارت#

 

ز  بگزم لب شد باعث بابا حرف  عالقه حرف بودم مطمی 

 مثال که ازعالقه حرف فقط وعمه نیست فرزاد به من ی

 ... داره،زده وجود
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 که مونا نزدیک هارفتم پله طرف وبه برداشتم هامو قدم

ه من متوجه شدم  بود جوری حالم کرداما نگاهم شدوخی 

 گذاشتم اتاق گوشه رو وسایلم کنم نگاهش نخواستم که

ز  وروی ز  زمی   مونا من بعداز چندثانیه نشستم تخت پایی 

 در که اومد یم هم هنوز بابا شدصدای اتاق داخل هم

 بود عمه کردن قانع برای تالش

 

 دادوحاال تکیه در دیوارکنار وبه بست رو دراتاق مونا

 نگاهم میشدهنوز شنیده سخت   به محمد بابا صدای

 امتناع بهش کردن نگاه از داشتم تالش هنوزم میکردومن

 کنم

 نه؟ نظرمیام به احمق خییل_

 زد صداداری نیشخند

 چیه؟ تو حماقت تراز جالب میدویز ...آره-

 ببینم رو صورتش تا کردم بلند رسمو
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 فکرکنم... احمق مونای یاد...میندازی یادخودم منو اینکه-

 ماموروثیه حماقت

 ...تظاهر زورمحض به خندید

 از بکنیم مرور یه رو زندگیمون بیا...میگم جدی بخدا-

با هامون  اسکل فرشته این تا یبسش زن اون بگی 

 مونا؟ چیکارکنم:گفتم مقدمه ی  

 

؟ چیو-  چیکارکتز

؟بعدش خواستگاری مانع میخوای ؟ بش   خ 

 زیاد عالقه واز بود عاشقش خییل طرف میگن شنیدی

 ی   بس از بیچاره میگن کهاین یا رفت کردواونم اش کالفه

 ...رفت دید توجیه

 بگم واضح برات من بزار ویل

ه کتز  توجه خییل ه هم کتز  توجه کم می   ...می 

ه هم باش   عاشق خییل ه نباش   عاشق می   ...می 

 نشست وکنارم اومد جلو
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ه رفتتز  میگم من-  اما رفتنه برای بهانه منتظره چون می 

 موندنش برای دشوخو  مونه یم باشه موندیز  که اویز 

 ...سازه یم دلیل

 ،یه زدیم وپا دست هامون حماقت توی رو دوره یه ماهمه

 خ   میدویز  اما نیست کامل هیچکس کردیم خطا زمایز 

نه گند ز  بهمون؟ می 

 افتخار بهش یا بدی ادامه میکتز  داری که غلیط به اینکه

 کتز 

 چه دلم تو ببیتز  نیست   من جای اما آسونه گفتنش_

ر درحال آتیش
ُ
 گرفتنه گ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ادم این میگم من... نیستم تو جای من باتو حق باشه-

 رو اینجا تا !،باشه نکن قبول وتوهم تونیست مناسب

اریم ز  !خب...سلیقمون اختالف تو ی عالقه پای می 

 ...منه گذشته روزای به شبیه چقدر روزات این بگم بزار اما

 انتها تا من رو ایستادی ابتداش االن که رایه هست  

  از اخرش...جهنِم  تهش که بخدا...رفتم
 

 تبایه به سوختیک

ش  شخصیتت به نه بده اهمیت عالقت به نه وقت  ...می 

 ... خودت توی وکاست   نقص دنبال میگردی ها دیونه مثل

 

 با رو اشکاش دیدم چشم گوشه واز لرزید صداش

 کرد پاک رسانگشت

ز  کنم دور خودش از رو ذهنش اینکه برای  ای جمله اولی 

 اوردم زبون به رو اومد ذهنم به که

 خوشبخت فرزاد با میکرد فکر درصدم یه اگر گفت فراز_

 میگه چون نیست پشتم دیگه اونم...میکرد کمکم میشدم

 نیست فرزاداعتباری به
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 قبولش برادرش که میخوری غصه آدیم برای داری-

 ...نداره

ا نای دلم_ ز  چون میسوزم دارم من...مونا نمیشه حالیش چی 

ز   بامن شدن کالم هم واسه فرزادرو گفت بابا االن همی 

ز  به دل عاقلمو من میکنه فکر چون نمیدونه الیق  همچی 

 قلبم امشبش فکرخواستگاری از باز اما دم نیم ادیم

ه  میاد جورواجور فکرای رسم توی و گرمیگی 

 اما زد حرف همه این ونام کردم حلقه خودم دور دستامو

 میکشم نقشه دارم که نشدم قانع تنها نه کدوم باهیچ من

 

اری...کرده بالک جا همه از منو_ ز  زنگ تو گوش   با می 

 فرشته؟ خواستگاری نره کنم والتماسش بزنم

 جمع خودم توی وبیشی   کرد مچاله منو مونا درهم نگاه

 شدم

م حت   کنم نیم شماتت-  بدم تبه هم رو گوشیم حاضز

ی یه اما ز  بزن زنگ خواست   اگه بعد میگم چی 
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 زنگ فکرکن این به اما قبول بحرانیه تایم یه برات االن

 عاشقش   خوردی قسم وحت   کردی والتماسش زدی

ی گفت   وبــهش  بازهم واون بکتز  هرکاری بخاطرش حاضز

؟ خواستگاری رفت  خ 

 خ   رو کردی له خاطرش به که غروری جواب میخوای

 بدی؟

 

ز  دیروز یوخاطره شد تار ازاشکم مچشما  تا من ورفی 

 شد تدایع برام اش خونه در پشت

 ونهایت ریختم اشک اش درخونه پشت چندساعت من

 کنه بالک منو بود این اون لطف

 اورد هجوم بهم بد حس وپراز مخرب احساس اون دوباره

 کرد خطابم احمق بلندی صدای با منطقم

 

  ـیـــ❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ...لرزید تنم داشتم لحظه اون توی که حایل تصور از

از هرخ   رسم به بود زده من به فرزاد بیشی   میخوردم ضز

 هم کردم فراموش خودمو رفتم،هم یم طرفش به بیشی  

 ...رو نفسم غروروعزت

 بزنه پسم فرزاد اینکه روال،به این به بودیم کرده عادت

 برم دنبالش ومن

 پیدا بهش شدن نزدیک واسه راه من و کنه یلمح ی   اون

 کنم

 تنبیه کنم بدی کار اینکه بدون که بودم کرده عادت حت  

 ...نوع بدترین به اونم بشم

 

  بغض گذاشتم مونا شونه روی رسمو
 

 گلوم توی بزرگ

ه  بود زده چنی 
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 نیست؟ هامون آرزو شبیه زندگیمون چرا_

 ...شخمیه آرزوهامون چون-

 یم ظلم خودت به داری میدویز  ینکها بدیه حس خییل_

 نکش   ازش دست اما کتز 

 کردم روحس مونا عمیق نفس

 

 ؟...روشنیدی وپروانه شمع داستان-

 اوهوم_

 ...مزخرفیه داستان خییل-

 زد شبنم چشمم به واشک کرد رسباز وبغضم خندیدم

 چطور؟_

 نفهیم که بش   عاشق کورکورانه انقدر اینکه از متنفرم-

 ...وعهت نابودیه تهش

 راه اون به رو خودم اما میفهمیدم مونارو حرفای مفهوم

دم ز  :گفتم حرفاش به ارتباط ی   می 
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 بالکم بعدشم نکرد باز برام درو واون فرزاد درخونه رفتم_

 کرد

 

ز  تورسش خاک-  ش  *ال پرسه کیز

 چکید مونا لباس روی بعدیم اشک یقطره

 بگم چطوری... خییل این بودم هیچ دنبال سال پنج مونا_

قابل ز  به که برام باوره غی  اره کنارم داره راحت   همی  ز  می 

 نبوده؟ جدی اون برای شایدهیچوقت...شاید-

؟ یعتز _  خ 

 کن ولش هیچ  -

یم دنبال االن من...بگو نه_ ز  کنه ام قانع بتونه که چی 

 نداشته تو به ای عالقه یا حس هیچوقت-

 

کم های لحظه تمام  کشیده صف مغزم توی فرزاد با مشی 

 شده
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ت روم میکرد بغلم...بار چندین بوسید منو_  غی 

 گم نیم دروغ بخدا دیدم یم اینارو من...داشت

  دروغ نگفتم-
 

 بوده تفریــــح براش شاید مییک

 اومد یادم اما شه ساکت تا بزنم داد رسش بلند میخواستم

 رسیدم یم نتیجه این به گایه خودمم

 گوش  خر  خواب این از تا کشیدم یم داد رسخودمم باید

 بشم بیدار

 بلند بلند... گریه زیر زدم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 رو هام وشونه گرفت فاصله من از شده هول مونا

 دربرگرفت
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  کردم اشتباه بخشید ببخشید-

 دادم تکون دوطرف به نیه حالت به رسمو

 سواستفاده...بود،ازم... هوس براش:گفتم بریده بریده

 ...دستمالیم...همیکرد

م نفس بخوام تا اوردم کم نفس به بگی   خوردو در به ای ضز

 میکرد صدامون که رسید گوش به مهرانه مامان صدای

 

 رو روبه برای حالم میکردومن هیس هیس زده هول مونا

 طرف وبه پریدم نبودازجام مساعد کس هیچ با شدن

 دهانم روی رو دست وهردو درنشستم پست  رفتم حمام

ون صدام تا کردم قفل  نره بی 

 اون متعاقب شنیدم خوی   به دررو شدن باز صدای

 رو مامان صدای

 کو؟ هست  -

 بدم؟ انجام من دارید کاری...عمو زن جانم حمومه توی-
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 کردوازمون صحبت زدوباعموت زنگ ی   ی  ... عزیزم نه-

 به رو امشب خدا...مریم یخونه بریم خواست

بگذرونه  خی 

 

 راضیه؟ آقاجون-

 از این رسدرنمیارم کدوم هیچ کار از من...عزیزم دونم نیم-

 اعالم رو نارضایتم هم برم من ومیگه کرده لج که محمد

 بهانه به کرده عذرخوایه همه از که فراز از اونم میکنم

 وقت   از رضاهم روبیادآقا امشب نخواسته همتا کسالت

 ییک... بکن کاری یه که زده زنگ بار ده اومده محمد

 بگه، خ   بیاد داییش پدرش   تو حسای   مرد اخه بگه تنیس

نه نعل به ییک نیست معلوم تکلیفش که هم جونت آقا ز  می 

 ...میخ به ییک

 

ز  گوش  کلمه یک از حت   خواستم نیم بودم کرده تی 

 بمونم جا مامان ازحرفای
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م من رسش به زده هم مریم-  کوروکچل دخی   صدتا حاضز

 ندم پرسه این به مه رو یکیش اما بام داشته وچالغ

دم خودم بود اگه من دخی   ز  اینجورعشق تا رسش تو می 

 بیوفته رسش از وعاشقیها

 بوده؟ فرشته عالقه عمه اومدن کوتاه دلیل-

 رگشو برداشته فرزاد،چاقو یا میکشم یاخودمو گفته میگه-

 بزنه

 

 بکنه؟ اینکارو خواسته واقعا-

 بیان گفته زده زنگ بدبخت مریم که کرده کارو این حتما-

 ...دیگه

 باشه عاشق انقدر فرشته نمیشه باورم-

 به...کاهِ  عقل جای به تورستون گایه شما ازدست امان-

 هیچ وبه شهر تو افتاده دوره پرسه...عاشف   میگن این

ی  یه خودم ممکنه نداره هم فرق   براش نمیده امان دخی 

ی مرضز  ز م چی   ...بگی 
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 ها؟ عمو زن بست   جمع ماروهم-

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_متــما#

 

 

 305پارت#

 

 

 میشید؟ ناراحت بیارن روتون به رو تون عقیل ی   چیه-

 ؟ بکنیم غلط ما-

 کشید پرسوز آیه مامان

 اما نبود مهم داشت پرسهرعیت   این... میسوزه دلم-

 ماجرام این آخر نگران...استغفرهللا...این

 باشن مه عاشق واقعا شاید... عمو زن نکن اذیت خودتو-

 بشن خوشبخت وباهم
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ز  میدونه وقت   میاد زبونش به چطوری لعنت   مونای  همچی 

 میشنوم دارم میدونه وقت   نیست مزخرقز 

 

یز  حرف عشق از جوری یه- ز  کوه پشت از ما انگار می 

 واسه وعاشف   عشق...چیه عشق دونیم ونیم اومدیم

 من بود دوربرتون فرزاد هربارکه...نااهلش نه خوبه اهلش

ای بدبه نگاهش نکنه لرزیدکه یم تنم  باشه داشته ما دخی 

 بعیده شما از حرفا این عمو زن نبودی اینجوری توکه-

 

 از قبل تا بچه این...داشتم هراس ناپاک نگاه از چون چرا-

 هزار من باهرکالمش نداشت هامون با فرق   برام سما مرگ

 چه مادرش به خداببخشه میگفتم بار

ام با هک هرشوخز ...پرسآقاییه ز  میکرد دخی   نبود خیالم عی 

 دارن عجیت   ذات آدما... نیست صاف باهاش دلم االن اما

ز  عادت کارشون به زود  عادت این که روزی از امان میکیز

 باشه بد
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 مهرانه؟-

 جواب تا کنه سکوت مامان شد باعث محمد بابا صدای

 بده رو بابا

 بله-

 خانم بریم-

ون هست   چرا....اومدم اومدم-  خوبه؟ حالش نمیاد بی 

ه دوش رفت آره-  بگی 

ون بیاد بگو-  شام بزنید زنگ...تو اون انداخت پوست بی 

ید  زودتراز بتونیم ما نکنم خیال داره رسدراز قصه این بگی 

 بیایم یازده ده

 

ون بریم شایدم باشه-  ...بی 

 خداحافظ...باشید هم مراقب باشه-

به مونا رفت که مامان ون بیا :وگفت درزد به ضز  بی 

 بشنوم صداتو خوام نیم گمشو_

ی منو پاچه چرا-  میگی 
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 !؟...دویز  نیم یعتز _

 دراوردم اداشو کچ   دهن با

 «بشن خوشبخت وباهم همن عاشق شاید»_

 میدی نظر میخوری گوه تو

 خوردم تکویز  ترس از من که کوبید حموم در به مشت  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 306پارت#

 

 تا گفتم من اما... میخوره داره دیگه ییک روکه یادیز  گوه-

 خوب باهمه کرده سیع همیشه که عموی   زن بشنوی  

 کری تو کوری تو...چیه یالغوز اون درمورد نظرش باشه

 با که عوضز  دوتا اون بیتز  نیم که خری بخدا...توخری

 بدترن گرگ هزارتا از شدن نزدیک بهت بره ظاهر
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 بعد میندازن راه دودور دارودا ودارن احمق زدن دورت

یزی اشک واسشون داری نشست   اسکل توی  می 

 

 :گفتم جانت   به وحق عصبایز  لحن با کردم باز درو

 تو ،مگه میکنم بخواد دلم هرغلیط دارم دوست توچه به_

 زدم حرقز  من پفیوزی آرمان اون با

 کرد نگاهم فقط اما گرفت حرصش

 میکتز  موعظه منو حاال کردی خواست   کاری هر خودت_

؟ خ   خرم من اره
 

 مییک

  هرخ   چون هیچ  ...گفت باید خ   جماعت خر به-
 

 بیک

 میندازه وجفتک میکنه عرعر

 

 دررفت طرف به منو به کرد پشت

 تخلیه وهنوز لرزیدم یم عصبانیت از اتاقم وسط من

 شد خارج اتاق از من وروز حال خیال ی   مونا اما نشدم
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 ورفتنش تصور با مشد شوکه ورفتارش خونرسدیش از 

 داشت دویدم دنبالش شدنم تنها وروز حال این وتوی

 :گفتم وعصبایز  ناراحت لحن با پوشید یم رو مانتوش

ی؟ داری  می 

 برداشت رو وکیفش نداد محلم

 

ز  هارو پله  نیم ایستادم کنارش کیم ی فاصله وبا رفتم پایی 

 تنها اما بودم عصبایز  ازش بودم ناراحت بره خواستم

 تنگ توی شدن خفه مثل رفتنش و بود روزام ینا همدم

 بود

 میخوام معذرت_

 بگو بلندتر گفت   خ   نشنیدم-

 عوضز  میخوام معذرت گفتم...بدبخت ای عقده_

 تربیت   ی   خییل-

 کرد مرتب رو رورسیش آینه ومقابل رفت در طرف به
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 :وگفت چرخید که میکردم نگاهش مظلومانه

شو گمشو  به هوای   یه بریم گشنمه من...دیگه بروحاضز

 کنیم وحال عشق یکمم بخوره رسمون

 عوضز  بیشعور_

 وکارت کس وهمه خودی  -

 توعن وفامیل فک وکارمن کس_

 کتز  یادآوری بهم خواد نیم میدونم-

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 307پارت#

 

ز  تو موزیک  اش کلمه یه متوجه من اما بود پخش ماشی 

 های وایده حرف پراز بود یاهوه پراز رسم توی نشدم هم
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 بهم حالمو بهشون فکرکردن وحت   نداشتم دوستشون که

 .ریخت یم

 که هست   وعصبایز  کالفه خودت ازدست انقدر گایه

 منفجر مغزت یا تا جای   به بکوی   رو رست داری دوست

 ...بشه افکارت از خایل مغزت یا بشه

  ونه بود سیاه نه اطرافم دنیای
 

 رن ی   توی من رنیک
 

 غریت   یک

دم وپا دست ز   می 

 

 دچار هست   این نداشتم دوست رو احوال واین حال این

  نداشتم دوست رو

 نقطه این وبه  نداشتم دوست رو بودم وحقی   ذلیل اینکه

سیدم که خودم از  حت   همه واز میکرد فوران خشمم می 

 شدم یم متنفر خودم

 این باعث وهرگ خودم به رسم وتوی کردم مشت دستمو

 فرستادم لعنت شده مزخرف حال واین لعنت   عشق

 

ون بکش-  میکتز  بد حالمو داری که بی 
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 متنفرم خودم از_

 اون که بخدا کن بس داری دوست هرگ جون هست  -

 نداره ارزش هم انقدرا

 چرخیدم طرفش به کیم

 تالقز  تا کردی هرکاری وچندسال کرد ترک بابک رو تو_

 ...کتز 

ب اینو حاال کردم غلط من-  صدکن ضز

 زدن خنجر پشت از من به_

  روی از پوقز 
 

 کشید کالفیک

 ویل بزنن خنجر وبــهت دوربزنن تورو خیالشون به بزار-

ز  یم خوردن گوه به خودشون تهش  ...افی 

 

 نزدیک از دارم بینم یم وقت   میشه بد حالم ...بده حالم_

به خودم به ها آدم ترین  میخورم ضز

ینبه این نیست   متوجه چرا برم قربونت-  واسه وقت ی 

 خودت که حش یه درگی   فقط تواالن...بود شناختنشون
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 فرزاد...بکتز  هم فراموشش میتویز  پس کردی بزرگش

 فرصت کیل نداری ستز  که تو بود انتخاب ترین افتضاح

 مرتیکه اون ،بزار آشناشو تاپ ادم بایه...درانتظارته خوب

ه نداشتنت حرست از  بمی 

 

 مرور خودم برای رو اش جملهو  کردم نگاه مونا صورت به

 کردم

 دم نیم اجازه اما باشه بشم اذیت من میخوان اونا که حاال

ن لذت بدم حال از  ...بی 

ارم_ ز  بشن خوشحال من ناراحت   از نمی 

 فکرنکن چندش های نکبت اون به میگم همینو دارم من-

 کنم تالقز  میخوام_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 308پارت#

 

 شدن متوجه  امابا کنه تایید دوباره کردتا باز دهان ونام

 من به کوتایه نگاه وباحرص بست رو دهنش جمله

ی وباحرص نیاورد دوام خییل ویل انداخت  :گفت بیشی 

 میکتز  توغلط

ز  میخواد فرشته که حاال_  اینطوری رو میثم نخواسی 

ان  کنم یم همراهیش منم کنه جی 

؟ میخوای-  چیکارکتز

 بود عصبانیت پراز مونا جمله این

 پشیمون کردن باهام که کاری از وفرزاد فرشته باید_

 ...بشن

 

 رفت خیابان حاشیه به بغل آینه به نگاه وبا گزید لب مونا

ز   کرد متوقف رو وماشی 
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  خ   ببینم بزن حرف آدم مثل-
 

 سالمت   ؟به توام با...مییک

 کرشدی؟

میکنم فرشته قطیع جواب تا_  صی 

 بشه؟ خ   که-

 مونا چشمای از رو ونگاهم دادم قورت رو هانمد آب

م  میگی 

 میاد خوشش من از میثم_

 

 میدی خی   االن نداشتم خی   که نه...سالمت   به عه-

 ...میثم به منم بده مثبت جواب فرشته_

 زد حرص از پوزخندی ومونا خوردم حرفمو

سد بری باغ این از هردم-  فرشته میکردم فکر من...می 

 !...شکوندی اونم رکورد وت بقران اما احمق

 احمق...کتز  بدبخت خودتو میخوای ولجبازی رسلج

 
 
 این.کتز  بازی خواست   هرجور که نیست بازی خاله زندگ

 
 
های پراز زندگ ی یا کش به دلت اگه که سخت مسی  ز  چی 
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 نداشت   هم رو دلخوش   همون اگه اما میاری تاب بود گرم

ی بزاری رستو باید ز  چطوری...بمی   باخودت یفکر  همچی 

  نوع این ادم اصال تو میکتز 
 
؟ کردن زندگ  هست 

 

 ...من_

 بزنم حرف نتونستم شدو سد گلوم بغض

 وقت   کردی فکر اصال میای   بر پسش از ؟هان؟ خ   تو-

؟ یم تحملش چطوری کنه بوست بخواد یا کنه بغلت  کتز

 نداری؟ دوست که رو آدیم اونم

 مسموم ابطهر  میدویز ...مسمومه های رابطه پراز شهر این

؟یعتز  یعتز   فکرت است دیگه ییک بالش رو رست خ 

نه پرسه دیگه کنارکش ز  می 

 پراز ودلت داری خوشبخت   از پوشایل ظاهر یه یعتز 

 ...خالیه عشق واز حرسِت 

 نیست؟ خوب حالمون وقت هیچ ما چرا فکرکردی حاال تا
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 نکردن فکر بینیم نیم...وانتقامیم تالقز  دنبال فقط چون

 که میکنه وقت   از بهی   حالتو چقدر بیخود آدم یه به

 کردی ضف ازش تالقز  برای رو زندگیت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 309پارت#

 

ز  درک حالمو میخوام فقط_  مزخرقز  حس چه بدونن کیز

 ...میکنه قل قل ام سینه تو

؟اصال دربیاد اشتباه محاسباتت اگر-  فکرکردی این به خ 

 اهمیت ای ذره براش باشه نداشته دوست واقعا اون اگه

 هست   بایک اینکه ؟...میاری خودت روز به چه تو نداره

ز  ،جاه خودخواهن ؟مردا...  این درصد عشق ،هست   طلی 

ارو ز  انتخاب تورو دلییل هر به فرزاد میکنه،اگر برابر ده چی 

ز  یه یعتز  نکرده  که روزی اون از وای... کِم  وسط این چی 
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ز  اون بفهیم وبعدش کتز  تباه خودتو تو  بود عشف   کم چی 

 نبوده وقت هیچ ویل بوده میکردی خیال تو که

 

نم دوباره ز  که نکرد بغلم تنها نه مونا بار واین گریه زیر می 

 نداد  هم دلداریم حت  

 که ییک داریم نیاز دوروبرمون رحم ی   ادم یه ما ی همه

 میده دست بهمون حایل چه حرفاش با نباشه مهم براش

 باشه کننده ویرون میتونه حرفاش روچقد

 پسندید نیم ی   ی   که کاری میکردم بدی کار هروقت

د بهم باری شماتت بالحن ز  ناراحت واگر میکرد گورس 

 صورتت تو بدتو من...من برم قربونت: گفت یم میشدم

 نکتز  وتکرارش برنجه دلت تا میگم

 

 ناز با من شد متوجه که رسید ای مرحله به مونا االن

 رو ی   ی   وراه شم نیم اوضاع وخامت متوجه شونواز 

ز  با داشت وسیع گرفته درپیش  دردناکم های واقعیت گفی 

 بیدارکنه خرگوشیم خواب از منو
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 دوره رو خاطرتم ودوباره ریختم اشک خودم حال توی

سیدم اون به همیشه من که ای دیگه حقیقت کردم  می 

 بود فرزاد نگاه

 

 که مهری ومن بود خشم پراز من به همیشه که نگایه

 میدیدم خشم اون پشت از رو میکرد نوازش رو قلبم

 توهم این عجیب اما بود مغزم توهمات اش همه شاید

 بزنم خودم میخواست دلم که جوری میکرد گرم رو دلم

  کنه بیدارم نتونه هیچکس تا بخواب

 

 آپارتمان وبه گرفت وشام ایستاد رستوران یه جلوی مونا

اضز  رفت خودش  رو نظرم اونم که هرچند نکردم اعی 

سید  چنددقیقه ومونا خوردیم شام سنگیتز  سکوت توی نی 

 نگاه با کردومن صحبت تلفن اش خونه تراس توی رو

 حالش به اش خونه حریر پرده پشت از لبخنداش به کردن

  خوردم غبطه
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 خوشبخت   میگن میدونستم خوب اینو نبود حسادت

 باشه وبخ حالت که چش   یم وقت   رو واقیع

 باشه خوب باید که دِل  حال همون خوب حال این
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* 

 نشد؟ تموم کارت-

 ایستاده جلوم طلبکار که مونا به نگایه تاپ لپ باالی از

 میکنم نگاه

 برو داری عجله...مونده کم یه_

 رسکاراومدم از منم وبفهم باش انسان اما ندارم عجله-

  داری ساعت یه ام،االن وخسته
 

 مونده کم یه مییک
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ایز  وسط امی   اوقات ومثل رسید مونا سخیز  زد لبخندی اکی 

 کنم یم تمومش من برو پاشو:وگفت

ی نه_ ز  نمونده چی 

 حداقل بیاد آیهان تا هستم هشت تا من برو پاشو :امی  

 نیستم بیکار

 

 بیاد زودتر خوب اویز  عالف تو مگه_

 کارداشت-

 مگه نوکرباباشیم ما رهکا اینم_

 مثل ومونا کرد نگاهم رفته باال ابروهای لبخندو با امی  

اض تو نظرم به :گفت نشسته قاشق  یعتز ...نکنه اعی 

  اینه منطقیش

 نظرمنم به :امی  

ز  نفرت فروشای ادم_ ز  وارد تازه به به منو...انگی   میفروشی 

 بلند ازجام عکس اخرین سیو وبا کردم اخم شون خنده به

 مشد
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ز  بکن چک یه_  اوگ خ   همه ببی 

 شدیم خارج آتلیه از مونا وهمراه داد رستکون امی  

 

 فیلم یه باهاش کرد مجبورم موندم مونا پیش رو دیشب

 کشیدم دراز کنارش تمام درنارضایت   اولش ببینم کمدی

 های ساعت رفت یادم زود خییل که خندیدم انقدر اما

 .بودم زدن عر درحال رو قبل

 ...ما ی نهخو  بریم_

 ندارم لباس فردا برای من فقط اوگ-

 استفراغیه لباسام همه منم_

قابل :وگفت نیاورد کم اما شد جمع صورتش غی  ز  پیش چی 

 میشه استفرایعز  لباساتم باش   استفراغ تو وقت   نیست بیتز 

 

 ...کثیف کثافت_

  زد دراری حرص لبخند

 اسهال_
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 من زمعزی گرفت   اشتباه...دادی رد ها سوخته مغزت-

عمه  نیستم ات دخی 

 :پرسیدم خیابان به کوتایه نگاه با کردم زورگ ی خنده

 شد؟ خ   دیشب

 خ   زد،میدویز  زنگ صبح مامانم...که دونم نیم منم-

 گفت؟

 سیندرال نامادری من دارن مادر همه

 مگه؟ گفته خ  _

 گزید حرص با رو لبش یگوشه

 

 فردی خودش واس یکیو مریض مردیز  فرشته اون میگه-

 پرس گ اونم...زدنه طرح دنبال من دخی   کرد

 .... ای تحفه چه فرزاد دونم نیم ما انگار حاال...رادمهرهارو

 من به ونگایه بست چشم پشیمون زد که حرقز  از 

 انداخت
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 تلفن پشت کردکه عصبیم انقدر بخدا... میخوام معذرت-

 کردم قطع رو وتماس کردیم بحث باهم

 کردم ردیف خودم برای ازفامیالشون میگفت   خب_

 بابا زرنزن-
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 نازمیومدی براش خوب که دیشب...میگم دروغ مگه_

 بود اینجات تا ازاینجا ولبخندت

 دادم نشونش رو هام گوش های کناره تا دست با

 زد لبخند انتظارم برخالف

 بگم نتماما به من میخوای...اومد خوشش چه عوضز _
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ه بو مامان...میکتز  غلط-  بیاد فکرکن حاال...تهراِن  فردا بی 

 مورد آرمان که وقتیه برای این تازه بره یم رو آبروم رسما

ه تاییدش  قراربگی 

 

ه_  میشه؟ خ   نگی 

؟ نیم تو یعتز -  منو تا میخوره رو مغزم !دویز

ه  میش   کس ی   تو اونوقت...بی 

 حتما نبودتااالن اگه...شد خایل دلم ته مونا نبودن فکر از 

 دلم توی یشده تلنبار حرفای حجم از بودم مرده من

 ...میشدم خفه

 نگیم اصال پس_

 اضافه رازهامون به اینم :ایستادوگفت ما یخونه جلوی

 شد

 

اوقات مثل مامان انتظارداشتم خونه توی اکی  ز  اما باشه آشی 

 متوجه کشیده دراز اتاقش توی خاموش باچراغ دیدم وقت  

 کرده عود میگرنش دمش
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 زدم صداش نکنم بیدارش خوابه اگه اینکه وبرای آروم

 مامان_

 داد فاصله هم از رو هاش پلک خورد آرویم تکون

 اومدی؟-

 کرده؟ عود ؟میگرنت... خوی  ..آره_

 ...ام همیشه مثل-

ی_ ز  افتادی؟ حال این به که شده چی 

 

 کردم بحث بابات با کم یه-

 اخه؟ چرا_

 شستون بلندش ازجاش

 که گذشته ما از...میشم کالفه وقتا بعیصز  دستش از-

ز  اما کنیم رفتار اینطوری دیگه  !...مارو ببی 

 حرف تر واضح کم یه... شده خ   دونم نیم هنوزم من_

 بزن
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 کرد یخ رو سنگ رو مون همه دیشب فرشته-

  که مونا
 
 خودش بود شده جالب براش موضوع ظاهرا

 رسوند در جلوی

 

 داد رو جوابش اروم هم ومامانکرد لت   زیر سالم

وع تاهاله- ایط گفت بابات زدن حرف به کرد رس   فرزاد رس 

 نیست ما ی خانواده قبول قابل

از:گفت متعجت   بالحن مونا  دیگه کس خانم هاله بزرگی 

 نبود ای

 داد رستکون تاسف با مامان

 خداحافظ ویه کرد وعلیک سالم یه فقط سعید آقا-

 انگارروزه بقیه اما گفت رکلمهچها فراز گفت،بازپدربزرگ

 بودن گرفته سکوت ی

 بود انگارعزاداری که نبود خواستگاری
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 لبخند دونفر حداقل همتا خواستگاری به بازصدرحمت-

 بود لبشون رو

 رضا آقا روی رنگ بود اشک لبالب چشماش بیچاره مریم

 نگم دیگه که رو

 نداره ناراحت   همه این بگن نه یه خب:مونا

 بهش رو دستش رسش درد واز داد تکون رسی مامان

 گرفت

 گفت کلمه یه محمد تا...دخی   دیگه خیایل خوش توچه-

 روز یه»وگفت کنه ورجوع رفع هاله نداد اجازه فرشته

 «بودند فراز آقا مخالف همه

 رفت مریم وپای دست از جون کردم احساس آن یه
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 زیر رو اعتباروعظمتش داره اش نوه دید تا هم آقاجونت

ه سوال  بزنن رو حرفاشون جونا بزارید گفت رسیــــع میی 

ون  دیدن یم بودین یم باید وتمام بله گفت اومد هم تابی 

  میشکست گردو بادمش هاله

 نکنم سقوط مامان تامقابل دیوارگرفتم به دستمو

ز  همه ز  به شد تموم چی  ز  به...راحت   همی    همی 
 
 ...مسخرگ

ز  همه آن یه توی  وناراحت   نفرت عشق باخت رنگ برام چی 

 

 ...تیه حس یه کردم احساس بزرگ خال یه خودم توی

 گنچ   کردن پیدا ارزوی   با که داشتم رو آدیم احساس

ز  سالها  اینجا میشه متوجه آن یه توی اما میکنه رو زمی 

 میشه تالشش وتموم کنده یم باید که نبوده اونجای  

 ...عبث
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 هیچ منو های آرزو تموم که دیشت   از داشت بازم مانما

 خودم وبا میشندم درمیون ییک من و گفت یم بود کرده

 ندارم بغض چرا میگفتم

 ...نبود بغیصز  واقعا

 ...نبود اشیک

 دیگه ناامیدی دنیا ویک خفیف لرزش ویه ضعف یه جز

ی ز  نبود چی 

 

 نداره ای فایده دیگه میدونستم چون شاید

 اینکه...آدمه یه حالت ترین اسفناک اون من االن حال

ز  همه لحظه یه توی  ...بدن ازدست رو خودشون ارزش چی 

 احساش هم هرچقدربگردی هم درونت حت   که حالت  

 نکتز  پیدا

 بودمونباید مبالغه درحال من پس بود حس یه هم ناامیدی

 میکردم حش ی   ادعای
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 گاز وپشت دراوردم رو مانتوم دیدم اومدم خودم به

 کردنم غذادرست ودرحال ایستادم

 زمایز  وچه گ دونم نیم اما نبودم کارها این اهل من

 گرفتم کار این به تصمیم

 کردنشون صحبت وصدای بودند هال توی ومونا مامان

سیدمامان گوشم به  به بودکه بابا از گالیه درحال هنوز می 

ش روز حال برای نگرایز  جای ی   نگران دخی 
 حیای   دخی 

 ...مریِم 

 روخ حال اما نیست وبدجنش رحم ی   زن مادرمن

ایطش  ساخته رو آدم این اون از ورس 
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ش وروز حال از منظورش کردم خیال اولش  اما منم دخی 

 اه باشه همتا مراقب تا خونه مونده فراز گفت وقت  

 کشیدم دردنایک

 غافل همتا حال از که بودم رشتهوف فرزاد درگی   انقدر من

 شدم

 از وخطرنایک بحرایز  ی مرحله چه تو خواهرم رفته یادم

 رحم دهانه نارسای   همتا اصیل ،مشکل قرارداره زندگیش

ز  توانست نیم ورحم بود  یماهه سه ودر دارد نگه را جنی 

ز  بارداری   دوم  .شد یم سقط جنی 

 

ایط  هنوز چون بود هم قبل از تر سخت همتا برای رس 

  بدون بارداری واین بود نشده کامل اون درمان طول
 

 امادگ

 .بود افتضاح او وروخ جسیم وضعیت به توجه با

 کردم تنظیم هم رو گاز وشلعه گذاشتم دم را ام ماکارایز 

 شدم صداش از قبل مونا حضور متوجه

 ...انداخت   راه خوی   بوی چه-

 نه؟ مگه مونا نادونم خییل من_
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 رسیدی؟ نتیجه این به االن چرا اما هست   که نادون-

 !ام؟ خ   درگی   من چیه درگی   همتا_

 

 بهش که داریم ای دوره یه همه:وگفت اومد جلوتر مونا

  تاریک نقطه میگیم
 

 دیگه مشخصه اسمش از...زندگ

 همون توی ورفتارهامون شخصیتمون از وجه ترین تاریک

 یلخی من...باش   حالت اون توی چقدر اینه مهم...زماِن 

 وعشق عالقه لیاقت بابک دیرفهمیدم اومدم خودم به دیر

 هنوزم کرد کوچیکم خارکرد بدجوری منو... نداشت منو

 ...میلرزه ازدردحقارت جونم تموم افتم یم یادش

 

 کردند بامن که کاری مثل_

 فرصت این خودت ویل بدکردن باهات اره-

وقت...دادی قرار رودراختیارشون  خودماییم این ها بیشی 

 این داره فرشته...بزنن آسیب ما به دیگران میدیم اجازه که

 میش   اذیت تو میدونه چون میکنه کارو

 آخه؟ قیمت   چه به_
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 تاریک نقطه اینم...آرزوهاش شدن سوخت قیمت به-

 
 
رش به خییل قراره که اونه زندگ  بشه تموم ضز

 فرزاد اما مسخره دلیل یه اونم دارم دلیل فرشته کار برای_

 ا؟مون خ  

 

 قدش بوسه یم محکم رو ولپم میکنه حلقم دورم دستاشو-

 بلندتره من از کیم

 توی از کودیز  کدوم اخه...دیدم که ادمیه ترین فرزادابله-

 دادم هلش اروم دست با میگذره خوردیز 

ه اونور گمشو_ ز  یدخی   هی 

 بوس یه واسه ها خییل...عوضز  باش داشته جنبه کم یه-

نن لهله من ز  می 

 نیست که آرمان ها خییل اون_

فشه ی   خود دقیقا چرا-  رس 

ف؟ ی   جرا حاال_  رس 

 ...دیگه پلیِد  ذاتش-
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 بهش چسبیدی و میدویز  خوبه_

  این از فقط من...من به چسبیده اون-
 
 خوشم چسبندگ

 میاد
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ز  ناهار از بعد.دادم تکون براش تاسف از رسی  که همی 

  بهی   مامان حال کیم
 

 ورود با رفتیم همتا دیدن به شدهمیک

کت وبه شد اماده فراز شون خونه به ما  .رفت رس 

 یا من یا فراز اومدن زمان تا روزها شد قرار روز همون از

 با. برسه کارهاش به هم فراز تا باشیم همتا کنار مامان

هم ایط واز کردم هماهنگ امی   واونم گفتم براش همتا رس 
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 رو آتلیه خودش تره خلوت رسمون که حاال کرد قبول

  کنه هندل

 

 ها غروب بودیم همتا پیش ومامان من رو بعد روز سه

د رس هم مونا ز  خییل هم همتا روحیه روی واینجوری می 

ی هیچ روز سه این توی.داشت خوی   تاثی    هاله از خی 

نداشتند همتا بارداری از هم هنوز هرچند نبود خانم  خی 

 وانتظار داره کسالت همتا که بود گفته هشونب فراز اما

فت سه رو همتا حال تماس یه با حداقل می   بی 

 که این به فکرمو ومن شلوغه رسش بود معتقد مامان

 .کردم نیم مشغول چیه درگی   دقیقا بیکار خانم هاله

 

 توقیافه خانم هاله داشت اعتقاد مامان برعکس اما مونا

 شون شازده گاریخواست توی وفراز همتا چون است

کت  هاله از همیشه که زمینه پیش با هم نکردندومن رس 

 .بودم موافق مونا با شدت به داشتم رسم تو خانم
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ایطش همتا ضف بیشی   روزمون روز، چند این  شد ورس 

 خانواده از کش نانوشته قرار یک صورت به خونه وتوی

 بعداز هم مامان زد نیم حرف فرشته وخواستگاری عمه

ز  بابامحمد با کیم اریخواستگ  که گایه اما بود رسوسنگی 

 .بوده کجا که زد حدس شد یم اومد یم دیر بابا

 

 ساعت جای به بابا که بود های   شب همون از هم امشب

 یا من بودکه واونقدرعصبایز  برگشت نه ساعت هفت

ی نخواییم مامان ز سیم چی   رفت اتاقش به مستقیم بابا.بی 

 زد زنگ ی   ی   بامحمدبا اومدن بعداز ساعت ونیم

ز  باال وبا بودم نشستهTV جلوی  هاش کانال کردن وپایی 

ها بله به درحقیقت اما میدادم نشون رسگرم خودمو  وخی 

 .دادم یم گوش مامان کوتاه های وجمله

 درست نداشتم خوی   حس مامان های جمله از

 نداشتم خوی   حس ی  ی   زدن زنگ از که همونطوری
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 افتاده دلم به ی  ی   تماس از قبل حت   که ایدلشوره حس

 لحظه هر کوتاه های جمله واین زدن زنگ این با بود

وبیشی    .میشد بیشی 

 ...بیوفته بدی اتفاق قراره میکردم حس انگار

 پوف وبا کرد قطع کوتایه خداحافیطز  با رو تماس مامان

کشون اتاق طرف وبه بلندشد جا از ایکالفه  رفت مشی 

 شد بسته مامان رس پشت که دری به گرفتمTV از نگاه

 انداختم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ون اتاق از صدای   هیچ اما داشتم انتظاربحث  نیومد بی 

از وشاید  روTv شد خارج اتاق از مامان دقیقه ده کمی 

خونه به مامان دنبال وبه کردم خاموش ز  رفتم آشی 

 گفت؟ خ   ی  ی  _

ز  برای که رو یخچال در مامان ی برداشی  ز  بود کرده باز چی 

 چرخید من طرف وبه بست

 دعوت فرشته برون بله برای مارو بود زده زنگ-

 این بزرگی   عنوان به خواسته ازش مریم گفت...کنه

ه عهده به اون رو مسئولیت  کرده اینکارو میدونم اما بگی 

 نیاریم نه ما تا

 

 هست؟ گ_

  باشه ودرد یناامید پراز انقدر صدام نداشتم انتظار

  هم مامان
 
 حال متوجه که بود خودش افکار درگی   ظاهرا

 نشد بدم

 ...شب فردا-
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 احساس اما برم اتاقم به خواست یم دلم دادم رستکون

 تکونشون حت   وقادرنیستم شده وزنجی   غل پاهام میکردم

 بدم

 تحت انقدر بیوفته اتفاق این داشتم انتظار وقت   چرا

قرار  !؟گرفتم تاثی 

 

 بود بارنزدیک یه میشدم اشتباه دچار ها گیج مثل صبح از

 براش اب جای به بار یه بدم بهش اشتباه همتارو داروهای

 گوش   دنبال ساعت یه که االنم بردم رو خایل لیوان

 دست از عصت  .داشتم برش یخچال توی از واخر گشتم

 به وخودمو دادم همتا به رو گوش   هام بازی گیج خودمو

 ...گریه زیر نزنم همتا جلوی تا سوندمر  حیاط

 حس با تا کشیدمشون محکم گرفتم چنگ توی رو موهام

 ای فایده اما بشه کم میکردم حس که عصت   فشار از درد

 نداشت
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 ریختم اشک گایه بیداربودم صبح دمایدم تا رو دیشب

ز  به وگایه  درک به میگفتم گایه دادم فحش وزمان زمی 

 اون به بستم یم عهد خودم وبا جهنم به برن وهردوشون

دم که رسید نیم ثانیه به اما فکرنکنم هرگز نامرد دوتا ز  می 

وع اول از رو مراحل این زیرگریه  میکردم رس 

 یه میکردم حس فرزاد به که ومحبت   عشق کنار حاال

 چشم قابل عنوان هیچ به که بود هم ونفرت بزرگ خشم

 ونستمت نیم میکردم تالش که هم هرچقدر.نبود پوش  

 .بگذرم خیانتشون از ساده انقدر

 

 فرزاد هم من هم نشداما رسیم هرگز ما رابطه شاید

 اعتبار وی   هرچندسست رابطه یه دونستیم یم همیشه

 به کردم خوش دل که بودم مقرصمن شاید هست بینمون

 دنیا جای درهیچ واعتباری سندیت هیچ که ای رابطه

 نداره مقابلم فرد برای تعهدی هیچ که ای رابطه...نداره

 متعهد همیشه باید که منم این قراردادنانوشته یه وطبق

 توی رو موضوع این که منم این بدتر اینا همه واز باشم

 زدم جار جا وهمه کردم وکرنابوق
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 من جای ی   های اعتماد از من بزرگ مشکل هم شاید

 ...بود

 ...اطرافیانم ی خرسه خاله های دوست   به اعتماد

 بدی درد چه و میخوردم اشتباهاتمو چوپ داشتم من

 ...اشتاباهاتم چوپ خوردن داشت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 316پارت#

 

ز  رو گوشام آیفون ریز باصدای ز  وقت   کنم یم تی   مطمی 

 جلوی همتا.گردم بریم داخل به شنیدم درست میشم

ه مانیتور به فکری وبااخم ایستاده تصویری آیفون  خی 

 ...است

 کیه؟_
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ون فکر از  انداخت من به کوتایه ونگاه میاد بی 

 جونه هاله-

ه باال ابروهام  فارغ جدیده عروس از :میگم وباتمسخر می 

 هم عروش قدیما اومده یادش تازه یا افتاده تو یاد شده

 !داشته

 بکنه رو داریش طرف قبال مثل کرد سیع همتا

نداره حالم از-  ...گمب فعال خوام نیم خودمم...خی 

 

س که حالت   وبا میگزه رو ابش  توش خوی   به اسی 

 کنم امیدوارشون الگ خوام نیم :میگه مشخصه

س کنم یم اخم  جلوتر نبود خوب اصال همتا برای اسی 

م   به که بانفری   می 
 

 خانم هاله به نسبت وجودم توی تازگ

 :گفتم میکنم احساس

 ...مربوطه خودتون به فقط فقط دارشدنتون بچه

 میکنم باز ودرو فشارمیدم رو آیفون شاش
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 فراز با قبلش باید خب؟ بفهمن نکن رفتار جوری-همتا

 کنم مشورت

 میکنه؟ ناراحتت قضیه این بابت_

 داره حقم دارشدنه نوه عاشق که میدونم ویل...اصال نه-

 

 یا دارشدن بچه بدون دویز  نیم اگه...نداره که معلومه_

 الزم... بخواد باید خدا نیست تو دست موندنش حت  

 کنم یم یادآوری اینو هم مادرشوهرت به باشه

 ...گفت   که مرش :وگفت زد لبخندی

ی بازکردوباصدای رو درورودی  که مرش :داد ادامه آرومی 

 ...خواهری   پشت انقدر

 ی صحنه دیدن با البته که زدم لبخند اش جمله از منم

 رفت هم نفسم ای ثانیه برای هیچ که خنده مقابلم

 

ز  تا زدم پلک چندبار ی بشم مطمی  ز  بینم یم دارم که چی 

 نیست برهمموافکاردرهمو مریضم توهمات یساخته
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ی رسوند یم اطمینان به منو  مقابلم تصویر که هربار ز  چی 

 میشه کم ازدرونم

 یم درهم غرورمو رسهم پشت های سالم صدای

ز  شکست،صدای ز  شادی پراز که فرشته وبلند تی   دروغی 

 شد احساسم مرگ برای خالص تی   همون بود

 !اینجای   هم تو دونستم نیم...هست   سالم-

 کنار به بود وفاحش بزرگ دروغ یه اشجمله اینکه

 جامیشد نفر یه توی چطوری ازریاکاری حجم این اماواقعا

 

 روداد جوابش همتا من جای به

 پیشمه هست   گفتم عمه به صبح-

 رو دروغش نکهای کردواز نگاه صورتم به لبخندبدجنش با 

 نیاورد ابروش به خم شد

 یم وقت   کردو دعوت داخل به رو وفرشته خانم هاله همتا

 :وگفت شد مانعش فرشته ببنده رو در خواست

 ببندی؟ آقامون روی دررو خوای یم
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 ؟ همراهتونه کش :پرسید حرفش از گیج همتا

 میکنه پارک رو ماشینش داره فرزاد عزیزم آره :هاله

 

  ــــی❤️دارمـــ_ـچهآنـ_تــمام#

 

 

 317پارت#

 

 هیچ وبدون زده خشکم گوشه یه ها زده صاعقه مثل

 میدم گوش واتفاقات کلمات هجوم به حرکت   یا حرف

 مبل طرف وبه میگذره کنارم از من به نگایه با خانم هاله

ه پذیرای   های   درایستاده دم همتا کنار هنوز فرشته می 

ون به رسگ همتا   نرفته؟ فرزاد مطمئتز :گهومی میکشه بی 

 با منو تونست مامان به اضار کیل با...بره کجا بابا نه-

است مامان اون از توهم یعمه ،این بیاره خودش  که گی 

ه؟ نظرت به حاال کنه نیم شل جوره هیچ  می 
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 رو چای   زحمت :گفت من وروبه زد اجباری لبخند همتا

؟ یم  کش 

 رستکون میام خودم وبه افته یم کار به مشاعرم بالخره

  میدم

ز  برو_  ...توهم بشی 

 مهر   وپراز دل ته از که پیش چندثانیه برخالف بالبخندی

 جون مامان باشه :گفت

 فرشته به نگایه ی   منم رفت پذیرای   طرف به که همتا

خونه سمت به وانتظارش ز  باعث توجهیم ی   اما رفتم آشی 

 نشنوم رو پوزخندش صدای نشد

 

 حرص از که وجودم و خودم وبه زدم هتکی های کابینت به

  دادم بروز اجازه لرزید یم غریب ودردی

 نسبت انقدر فرشته که گنجید نیم باورم توی وقت هیچ

 وقدییم جزهمبازی هرکش از من باشه داشته کینه من به

 داشتم رو رفتار این انتظار دوستم ترین
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 اصال یا عاشقشید که آدم توسط شدن ترک میدونید

به واینطور بحِث  یه ادنشد ازدست  وخیانت خوردن ضز

ز  یه داری دوسش کش با دوستت  است دیگه چی 

 

 آزاردهنده بیشی   کدومشون ونامردی وفای   ی   دونم نیم

 ...بسوزه باید دلم کدومشون دادن دست از وبرای است

 از دوتا آن یه توی نیست حقم بدباشم که هرچقدرهم من

   بدم دست از عزیزامو

م بغل خودمو  کنارم مونا میخواد االن دلم چقدر میگی 

 رو استخوانم مغز تا دردکه این از منو حرفاش با تا باشه

 بده نجات سوزنه یم

  میخواد رو هاش فحش االن حت   دلم

 ...رو مالمتگرش نگاه حت  

 

 کجا میگه ای عشوه پراز لحن با که فرشته صدای

 نیم فرزاد از صدای میکنه آشوب رو دلم بیشی   موندی؟
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 مهم وبراش میده رو نامزدش جواب آروم شاید شنوم

 ...نه یا برسه من گوش به که نیست

نم پوزخند هم میدم نسبت بهشون که نامزدی لفظ به ز  می 

ز  مثبت جواب ویه خواستگاری مرحله توی هنوز  اما هسی 

 کنند یم اعالم همه وبه طرف واون طرف این افتادن راه

ز  حایل من به میخوان فقط شایدم  وپای دست که کیز

 کنم جمع رو ام شده ذلیل قلب

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 318پارت#

 

 که وپای   ودست بود غریب هم خودم برای که حایل با

یتز  واز گذاشتم دم چای سخت   به بود لمس انگار  شی 

 چیدم ظرف توی همتا یخچال توی های
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ز  از عمیف   نفس با و برداشتم رو چای سیتز   خونهآشی 

ون  رو خودم واحساست باشم خونرسد کردم سیع رفتم بی 

ل از خییل واقعیت با مواجه همیشه اما کنم کنی   بیشی 

 ...انتظاره دوراز تصوارتت

 اورد هجوم گلوم به بغض هم کنار وفرشته فرزاد دیدن از

 دزدیدم نگاه زود وخییل

 

 فنجون تشکرکوتایه با گرفتم خانم هاله مقابل رو سیتز 

 بود خون که دیل با ومن کرد رد همتا برداشت رو چای

 شدم خم دونفر اون مقابل

  کنم حس خوی   به رو نگاهش وسنگیتز  تعلل تونستم یم

 روش به رو ودردهام کنم نگاه صورتش توی تونستم یم

 این معرفت   ی   زیر داشت که غروری برای دلم اما بیارم

 سوخت شد یم له دونفر

د بال بال که دیل برای دلم ز  بود وقتش اما سوخت هم می 

 باشم داشته رو امشده جون ی   نفش عزت هوای هم کیم

. 
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 فرزاد برای خودش شد طوالیز  فرزاد تعلل دید که فرشته

خونه وبه کردم گرد عقب. برداشت چای هم ز  برگشتم آشی 

 درد حجم تا کشیدم یم دری   وی   عمیق های نفس

 وپاره لت یها داشته مونده وته نده دستم کار وبغضم

 .نشه نابود ام شده

یتز  ظرف بردن  چای سیتز  بردن از تر راحت مراتب به شی 

 .بایستم تکشون تک مقابل نبود الزم چون بود

خونه به دوباره ز  شده شسته های میوه سبد اوردم پناه آشی 

ون یخچال از رو  کردم خایل سینک وتوی اوردم بی 

 

 حت   ویا نمک دوری ها وآدم محیط این از خواست یم دلم

ی نه که جای وبرم کنم فرار شده  عطر تلخ بوی از خی 

وز های نگاه نه باشه فرزاد  حت   آدم یم کاش... فرشته پی 

 چشم واز بشن پنهان خودشون درون ساعت   برای شده

 ...محو بقیه
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 شد هاشسته میوه که گذشت زمان چقدر دونم نیم

 شدن چیده کریستال جامیوه توی ومرتب شده وخشک

ز  از ون به رفی   صحنه دیدن از داشتم نفرت شدت به بی 

از بار هر دردش بلکه شد نیم عادی تنها نه که ای  بیشی 

 ...زد،بیشی   یم نیشی   قلبم به قبل

 

 چون کن قایم خودتو بزدل ترسوی زد داد رسم توی نفر یه

 دفایع هیچ شماتتش درمقابل ومن نیست   بلد ای دیگه کار

 اون با حق همیشه مثل دونم یم مباره واین ندارم خودم از

 یم پسش من اما هست همیشه که مغزم منطق از بخش

 .زنمه

ز  وسط رو ای میوه جا ارم می  ز  دوباره میخوام وهمینکه می 

خونه به ز نه صدام همتا فرارکنم آشی  ز  می 

ز  بیا...هست  -  شدی خسته بشی 

 بیا :ومیگه ندازه یم پای پارو شیطایز  ملکه یه مثل فرشته

ز   باهات دارم حرف کیل بشی 
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 ��داشتید؟ رو انتظارشون

ز  حناق نیت به بفرستید صلوات تا سه نفری  گرفی 

 ��فرشته

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 319پارت#

 

 ...میشینم همتا کنار صورتش به گذرا نگایه با

 :گفت وفرزاد فرشته به رو مهربونش ذات همون با همتا

یک رفت یادم راست    باشه مبارکتون...بگم تی 
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 فرشته واما اکتفاکرد رسش دادن تکون به فقط فرزاد

  لبخند
 
   زد بزرگ

 خرید بریم بامن امروز بیکاری هست  ...مرش-

ت در بودنش پا سنگ همه این از  بودم حی 

 کاردارم اتفاقا نه_

 ...عزیزدلم برو فرزاد با :گفت افرایط مهربویز  با خانم هاله

 ؟...فرزاد بریم :فرشته

 

 من به بیوفته فرشته صورت به اینکه از قبل فرزاد نگاه

 صورت تا رو نگاه وهمون زدم نگاهش به پوزخندی...افتاد

 دادم ادامه فرشته

 زد صدا رو فرزاد حرض لبخند با

 خرید بریم...عزیزم-

 داد رستکون فقط ودرجوابش گرفت نگاه مکث با فرزاد

 بیشی   همه از اما خوردم افسوس مون هرسه حال برای

 خودش با هنوزتکلیفش که بود فرزادی برای تاسف
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ت قسم دونست نیم وادم نبود مشخص  رو عباسش حرصز

 ...رو خروس دم یا باورکنه

 

 توی انتظارنداشتم:گفت همتا رو گالیه با هاله

کت فرزاد خواستگاری  نکتز  رس 

ان ها مراسم باق   تو انشاهللا بودم ناخوش کم یه-  کنم جی 

 یه همتا ناخوش   میکنه فکر هنوز ودب معلوم که هاله

ی که االن :گفت بوده بهانه  رو امشب پس عزیزم بهی 

 میای   حتما

 امشب؟-

 نامزدی تا...گرفتیم ها بچه برای کوچیک جشن یه اره-

 باشن راحت هم کنار

ز  خییل االن انگار زدم دلم توی پوزخندی   !ناراحی 

 

 بازی مسخره از بود جا همه از خی   ی   تقریبا که همتا

 شد متعجب بودن انداخته راه که های  
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 نیست؟ نامزدی-

یم مفصل نامزدی یه میخوایم همتا دیگه نه :فرشته  بگی 

 گم فرشته جیغوی جیغ صدای توی همتا اروم سالمت   به 

 شد

 ازت ای وبــهونه عذر هیچ نامزدی واسه هست   :فرشته

 تو یسلیقه به لباسم میخوام...بگم االن از کنم نیم قبول

  باشه

 خوبه خییل هست   یسلیقه اخه :وگفتکرد هاله روبه

 

 که بودم من وفقط زدن لبخند اش جمله به وهاله همتا

 وکینه غرض روی از وفقط نبود تعریف حرفش میدونستم

 بود زده من سوزدن وبرای

  باشه خونرسد کامال لحنم کردم سیع

ه_  چون بازنکتز  حساب من یسلیقه روی خییل بهی 

 کنم یم انتخاب هارو ترین کیفت وی   ها بدترین فهمیدم
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 با وفرزاد زد پوزخند فرشته بود به هردوشون نگاه اینبار

ی  هام انتخاب از منظورم کرد یم نگاهم فکری درگی 

 شدن متوجه خوی   به واینو بودن خودشون

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 320پارت#

 

ز ر  عزم وبعد موندن ساعت یک از کمی    هاله کردند فی 

 دیگه گفتم هم فراز به :وگفت بوسید همتارو صورت

 نیم که من...ندارم قبول نبودنتون واسه رو ایبهونه هیچ

 به اومدنت مانع انقدر فراز که بکشم بیگاری ازت خوام

 !میشه ما یخونه

دارید فراز افرایط های حساسیت از که شما-  بخدا خی 

ا واین کار بحث ز  نیست چی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1040 | 3699 

 

 هاله درعوض شداما من اخم باعث همتا دقانهصا لحن

 :گفت که داد قرار تاثی   تحت رو خانم

م فراز از منم عزیزم میدونم-  ...تو نه دلگی 

 

 این درحقیقت گرفتم فاصله ازشون گوشیم زنگ صدای با

 هاله های گله وشنیدن موندن از روبیشی   دورشدن

 داشتم دوست فرشته های ولبخند

 مجبوربه اینکه وبرای کردم باز مامان روی رو تماس

 شدم ها اتاق از ییک وارد نباشم در پشت تا شون همرایه

 مامان سالم_

؟همتا عزیزم سالم-  خوبه؟ خوی 

 داری؟ کاری جانم ما خوبیم_

 

 معطل که خونه برسون خودتو رسیــــع برگشت فراز-

 خونه بره امشب اومد کوتاه محمد بدبخت   با...نشیم

 باشه داشته ای هبهون خوام نیم...مریم
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ارم روهم چشم ز  میکشم نفس وحرض می 

 باهمن که اینا مامان درنمیارم رس بازهاشون مسخره از_

 !چیه کارا این دیگه

؟ کیو-
 

 مییک

 بودن اینجا وپرسش عروس با خانم هاله االن_

 !بود هم فرشته:گفت متعجت   لحن با مامان

 بله_

 شه نیم که مراسم بدون :گفت مامان تا کشید طول

 

 نمیام من :میگم قبل تراز وعصت   کنم یم کج دهنمو

 ندارم خودمو حوصله مامان

 نرن تونن نیم که وهمتا فراز نمون اونجا پس-

 اوگ_

 دلخورمیشه ات عمه نمیای   مطمئتز -

ین عمه دلخوری زندگیم بازار آشفته این میون  کمی 

ش وقت   اونم داشت رو اهمیت  این همه وبایز  باعث دخی 
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 عمه پای رو فرشته گناه خواستم نیم...بود ها آشفتیک

 بود کدرشده شون همه به نسبت دلم اما بنویسم

 

 تنها فرشته میدونستم دردنایک صورت به هم طرقز  از

  پر نقش هم وفرزاد نیست حالم باعث
 

 داره رنیک

 «کجای   امشب »دادم تکست مونا به

ون به رسگ بیاد جوابش تا  هم لحظه وهمون کشیدم بی 

ون تری راحت خیال با روبست ورودی در همتا  اومدم بی 

؟ شوهرت قوم_ ز  رفی 

 ولحن مکث با کردو من به نگایه بود توفکر انگار که همتا

 ...بعیده زدن حرف طور این تو از :گفت شایک

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  321پارت#
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  میندازم باال شونه

 فقط انگار...دافتا چشمم از حسای   مادرشوهرت امروز_

 نبوده وهیچیت گفت   دروغ میدونم بگه بود اومده

ندارن هیچ   از وقت  - ز  هم هرفکری خی   اونارو...دیگه میکیز

 !...ام فرشته رفتار درگی   من...کن ولشون

 زمان تواین تحول انقدر داره عالقه میثم به کردم یم فکر

 !طبیعیه؟ کم

  زدم پوزخند

  رفتارش وازت نیست طبییع خودش وجود فرشته_
 

 !مییک

 

 داد تکون برام تاسف با زدورسی لبخندی

 ...دلخوری ازش هنوز-

 درک به بره نه_

ز  نباش ایکینه- و همه فرشته ببی  ز  تو اما کرده فراموش چی 

ی نیم تحویلش  گی 
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 جز هرکش االن شاید خندیدم بادرد همتا خام خیال به

 گ...کشیدم نیم درد انقدر من بود کنارفرزاد فرشته

ه صدبراردردش خودی خیانت یدونهم  !بیشی 

 

ه دوش رفت که همتا  مردم آماده براش رو هاش لباس بگی 

 همتا انتخاب به هم فراز برای بشه آماده کردم وکمکش

 به کردم سیع مدت وتموم گذاشتم وکنار اتوزدم لباس

 میکنم خواهرم برای کارهارو این من که بقبولنم خودم

 چک رو گوشیم ومدام همی   کجا که نیست مهم واصال

  «توباش   هرجا» بود داده جواب مونا وهمینکه میکردم

 کشیدم راحت   نفس

 

ون خونشون اومداز فراز وقت    مونا به وهمزمان زدم بی 

 زدم زنگ هم

 ...شلوغ جای یه بریم :گفتم داد جواب همینکه

 ها شلوغه هم مریم عمه خونه...دخی   بده امان-

 خندید نمک وی  
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 نیستم شوخز  فاز تو اصال_

ن عادی های آدم...االن هست   فازی توچه-  فاز تو می 

 
 

 !کردی شلویعز  هوس تو ناله وچس وتنهای   افرسدگ

 جولون مجال افکارم به نکنم وقت که برم جای میخوام_

 بدم

 

 ...مادر هست   هیجان یپایه-

 ...اره_

  کنیم خوشگل اول تا من خونه بیا پس-

 که زدم جیغ انقدر ربازیشه هم وبعد رفتیم خرید اول

 نای ودیگه برادشته خراش میکردم حس سوخت یم گلوم

 دادم ترجیح ومن نبود بیا کوتاه مونا نداشتم رو کاری هیچ

 برداره دست تا کنم التماسش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  322پارت#

 

 رسیدم که در وپشت برداشتم قدم راهرو تو عجله با

به کردم تبمر  رو ام مقنعه  با زدم در به ریزی یوضز

 کردم باز درو استاد بفرمایید صدای

 بشینم هست اجاز-

 به بعد منو به نگایه عینکش باالی   از شجای   استاد 

 داداز تکون رس باری تاسف وباحالت انداخت ساعت

ز  که اونجای    باخودش وحتما داشت حق بود جلسه اولی 

 .استپید بهارش از نکوست که سایل گفت یم

 کنارش بود گذاشته خایل برام رو کنارش صندیل امی  

 دیرکردی :گفت آروم نشستم

 

 یادم اصال خودم که زدی نیم زنگ تو اگه موندم خواب_

 نبود
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به صدای  سکوتمون هشداربرای تریبونش به استاد ریز ضز

 بود

ه کفشام به سکوت با  وعمال بود پرت حواسم شدم خی 

 نداشت تفاوی   بودونبودم

 ومن میگذشت فرشته برون بله از روزی پنج چهار ریباتق

های نیست قرار میشدم متوجه داشتم کم کم ز  اتفاق چی 

ی افتاده  بکنه تغیی 

 روز هر ومن داشت سنگیتز  بهای شدن متوجه این

از  ...ضدونقیض احساسات از میشدم پر قبل روز بیشی 

 

 من که میخوند کنارگوشم ومدام داشت رو هوام مونا

ی های فرصت قراره  باشم داشته بهی 

 تموم خ   همه با برو اسکل» گفت یم شوخز  به هم گایه

 هرهر اش جمله بعداز«بیوفته کودن تا اون فک تا بزن رل

 میکردم نگاهش فقط ومن میخندید

ز  همه بودم مونا کنار وقت   تا  اما میگرفت آروم درونم چی 

 تلذ خودش آزار از که روایز  یه مثل میشدم تنها همینکه
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  به که میشدم فرشته پیج وارد بره یم
 
 از بود پرشده تازگ

 ...شون دونفره عکسای

 

که وبه کردم زدرسبلند شونم به نفر یه  ایستاده کنارم امی 

 کردم نگاه بود

 شده تموم کالس پاشو-

 انداختم بودم رفتم درحال که های   وبروبچه دور به نگایه

 !زود چه_

 میگذره زود بوده وتهی   تو و اومده دیر که کش واسه-

  با
 

 خارج کالس از امی   دوش ودوشا شدم بلند جا از کالفیک

 شدم

 داریم استادمهرجو با مستند عکاش دیگه ساعت یه-

 

 ؟...اخه فاصله انقد چرا_

ی جوابتو بندازی ساعتت به نگاه یه اگه-  میگی 

 ...خدا اوف_
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- 
 
ویز  خییل ها تازگ ز  نامی 

 آره_

ز  رو سلف طرف به راهرو طویل پله سه  وامی   اومدیم پایی 

 یمسئله یه میدونم :گفت ومحتایط آروم لحن با

 کن وجور جمع خودتو نکن فکر بهشون اما شخصیه

 ،اشکاتو نباش دنیا جای هیچ دست   هیچ منتظر...هست  

 ...رهگذرن همه چون کن پاک دستات با خودت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 323پارت#

 

 وخییل زد لبخندغمگیتز  کردم نگاهش ردهفروخو  بابغض

 کرد عوض رو حرف یهوی  

 داشت  کالس امروز اونم سارا دنبال برم-
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 طرف به تنهای   وبه گرفتم رفتنش از ونگاه دادم رستکون

ز  وروزم حال از همه افتادم راه سلف داشی  ز  خی   ومیدنسی 

 ام خورده شکست یه من

 اینکه ونبد ونشستم کردم پیدا خایل جای یه سخت   به 

ی ز م خودم برای چی  ز  رو رسمو بگی  ه گذاشتم می   ورود وخی 

 شدم بقیه وخروج

 

 شد سلف وارد غرورافراشته از رسی با همیشه مثل آیهان

 اهمیت ی   اما افتاد من به چشمش ورودش ابتدای همون

 چرخوند چشم دوستاش ودنبال گرفت نگاه رسیــــع وخییل

  .رفت طرف همون به کردنشون پیدا وبعداز

 کناربقیه نشستنش وتا کردم بلند رسمو اون برخالف من

 خییل دیدارمون اخرین بارهم این اینکه با .کردم نگاهش

ز  مسالمت  حت   بودکه بیشعور خییل نظرم به اما نبود آمی 

 نکرد هم سالم
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 بودند بخند بگو مشغول که دوستاش برخالف آیهان

ز  بود گوشیش توی رسش ه چندتا کنارشون می  خی 
 اش دخی 

 به تفات ی   همیشه مثل واون میخندیند ریزریز بودند

اهن یه بود کارش مشغول واطرافیانش اطراف  پی 

 بود تنش فیت بودکه پوشیده شلورطوش با سفیدمردانه

ز  اهنش بلند های وآستی   باالی تا مرتب خییل رو پی 

ها از خییل مثل من بود ساعدتازده ه دخی   با بودم اشخی 

 تراز خطرناک مراتب به رسمن رتویافکا که تفاوت این

 بود همه

 ام مانع منطقم اینکه از وقبل دراوردم کوله از رو گوشیم

 دادم تکست بشه

 'سالم'

 

 هردوتیک بعدکه وچندثانیه شدم انگشتاش توقف متوجه

 وبرای فوری خییل نگرفتم جوای   اما شد آی   تکستم گوشه

 کردم تایپ نشم منرصف اینکه

 'یمبزن حرف باهم میشه'
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صفحه توی یعتز  واین شدند آی   ها تیک ارسال محض به

 ومن انداخت من بااخم نگایه بوداینبار بامن چت ی

  نگرفتم ازش رو نگاهم

  کرد امیدوارم صفحه باالی تایپینگ وایز انگشتش حرکت

 'نه'

 درونم داشت که شوق   برای ایخاتمه جوابش دریافت 

 میگرفت شکل

 

 'کشه نیم طول خییل'

 'کمی   شایدم دقیقه ده'

 'لطفا'

ز  شکل درحال که هست   واز گزیدم رو لبم  بوداصال گرفی 

 نداشت من به شباهت   هیچ که هست   اومد نیم خوشم

 ...وسست بود اراده ی   بود وضعیف نداشتتز  ودوست

 که آی   های تیک وجود وبا  کشید طول دقیقه چند

 نداشتم پاسچز  هیچ بود خورده
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م اخرین  مکرد رها رو تی 

 'منتظرتتم رسخیابون کافه توی من'

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 324پارت#

 

 

 ببینم رو العملش عکس نکردم نگاه ودیگه شدم بلند جا از

 توی اینکه از خودم افتادم نظرراه مد یکافه طرف وبه

م قرار شده انجام عمل  آیهان با باید اما بودم متنفر بگی 

دم حرف ز  می 

ز  یه  ونشستم کردم انتخاب کافه دنج گوشه تویه نفردو  می 

ز  برای جویز  پرس  کش منتظر وگفتم اومد سفارش گرفی 

 هستم
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ی اما بودم منتظر ساعت نیم  یدقیقه بیست نشد خی 

وع کالسم دیگه ی میشدوهیچ رس   نبود ازش خی 

 

 زدم اساسم وی   مریض وافکار وانتظار خودم به پوزخندی

 آیهان قامت بازشدو کافه در بشم بلند خواستم وهمینکه

 شد نمایان

 زدم رسذوق از لبخندی

درهم خندون من بادیدن آیهان توهم  اخمای  شد بیشی 

 نشست مقابلم حرف وی   افتاد راه طرفم وبه

 اومدی؟ که مرش سالم_

 داری وقت دقیقه ده--

 نوع از تنها نه روده سالمم جواب نداد زحمت خودش به

 زدم لبخندهم که منشد ناراحت صحبتش ورسد صحبت

 

 بودشایدم عاریی   همون کلمه واقیع معنای به حالت این

 بشنوم قراره آورتری خجالت حرفای میدونستم چون
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 نیم اما داشتم ازش بدتری حرفای انتظار دقیقا من آره

 یملکه مونا منظور ی   جمله چون بیام کوتاه خواستم

 بود شده ذهنم

 بدیم سفارش اول_

 بزن فتوحر  نداریم وقت--

 کشید پوقز  عصت   که کرد نگاهش مظلوم

 داد رو چای دوتا وسفارش اومد طرفمون به خدمت   پیش

ز  برای ظاهرا  داشت عجله خییل کنارم ونموندن رفی 

 

 بهم خشنش بگوی اما شدم تردید دچار لحظه یه برای

ز  بدون تونم نیم فهموند ی گفی  ز  برم ازاینجا چی 

 ...من_

 کردم نگاهش ومستصل کردم قفل هم توی رو دستام

ی هیچ  بودم کرده آماده رسم توی که های جمله از خی 

 بود وآمد رفت در صورتم به دستام از دقیقش نبودنگاه

 میکرد هولم بیی   دقتش واین
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 بشنوم رو داشت   اضار زدنش برای که حرقز  منتظرم من--

 ...میگم_

  میخوای خ   بدونم کنجکاوم--
 

 از درازت زبون که بیک

 قاضه گفتنش

ه شدم یخی  ز  وروی ندم اهمیت متلکش به کردم وسیع می 

  :گفتم عمیف   نفس با کنم تمرکز وحرفم تصمیم

 باش بامن

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 325پارت#

 

ی که نشد حرف متوجه انگار  کردو اخم فکری بادرگی 

 :پرسید
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؟--  خ 

ز  تا وزبونم مغزم دادم قورت رو دهانم آب  اریمی جا همی 

 دلیل هم خالیش نگاه...خالیه پراز رسم توی وحاال کردن

 بود مغزم بودن خایل برای ایدیگه

 کرد تزریق من به بدرو حس عالمه یک پوزخندصدادارش

 اونم میدی؟ پیشنهاد من به داری شنیدم؟ درست واقعا--

ه ازت رو آرامش بودنش که کش به  !میگی 

 

 ...سوری یرابطه یه :گفتم فکر ی  

انه گاهن  تمام عقیل ی   با وبازم کنم هول شد باعث اشحقی 

 ...کوتاه مدت یه برای فقط :بگم

 جمع لبش گوشه که وتمسخری نگاه همون با هنوز وقت  

 رسم وتوی شدم مچاله خودم توی میکرد بودنگاهم شده

 شد نصب احمق نوشته روش که بزرگ تابلو یه

 خوی   زینهگ-- :گفت پاییتز  صدای وبا آورد جلو رو رسش

 ...زخم چسپ نه میشم مرحم نه من...نکردی انتخاب رو
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 سواری ازش داری وقت   که کردی یم پیدا اسکل یه باید

ی  کیه دست دنیا نفهمه میگی 

 

 کردی برداشت اشتباه_

 ونامزدیش فرزاد مدیون رو پیشنهاد این یعتز ...واقعا--

 نیستم؟

ی کم میدویز  آخه ز  منت مودت خانم هست  ...نیست چی 

ز   با آرامش بدون رو چندصباخ ومیخوان ما رس گذاشی 

 مشکل که ای عقده بیشخصیت بیشعور   آدِم  یه

 خدا رضای محض هم فقط...بگذرونه داره خودبرتربیتز 

 !ای نقشه نه پشتشه هدقز  ونه

 !کنیه روکم بحث حت   نه

 

 عصبانیت روی از من  مونده یادش دقیقا انقدر چطوری

 برام شده نوارضبط یه مثل اون اام زدم رو حرفا اون وآیز 

 وآیهان بااونه حق فهمیدم لحظه همون کرد تکرارشون

 .نیست غرورم حفظ برای مناست   گزینه اصال ملگ
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 مجبوری نخواسته بدی انجام اشتباه کار یه بخوای وقت  

 بود من یلحظه اون حال دقیقا این بری هم رو اشتباه راه

    

 ... نیست اینقشه_

 غرورم حفظ برای بگم کنم کامل رو ام جمله نداد اجازه

 خارکردم جلوت خودمو

 خداست رضای محض که گفتم من--

 رو دادی بهم اول ترم تو که رو پیشنهادی :گفتم عصت  

 باش شعورداشته انقدر حداقل... دادم بهت االن من

 کن رد ومودبانه

 العاده فوق تو :وگفت تمسخرخندید با هنوزم اما باصدا

 دخی   ای

 از تعریفش که بود دادمعلوم ادامه خندیدنش به وبارهد

 گرفت بدجوری رفتارزشتش این از ودلم تمسخر   روی

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 326پارت#

 

 

 :گفت شد تموم که اش خنده

 یه...بگم بهت رک بزار بیشعوریم آدم که حاال خب خییل--

 کردی رد توهم دادم پیشنهاد بهت بخاطرخوشگلیت روزی

 اما اوگ...باشم باهات میخوای ازم نیازت بخاطر تو االن

ایط من  دارم خاض رس 

ز  بد انقدر لحنش آمی   دلم لحظه همون توی که بود وتحقی 

 ...صورتش به بکوبم مشت یه خواست یم

  شدم بلند جام از

 اشتبایه آدم رساغ شماست با حق شد عوض نظرم_

 اومدم
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ایطم حداقل--  ... شاید یشنید یم رو رس 

 رسجاش دوباره که خودیم به ومن نداد ادامه رو حرفش

 اینجا دلیل کنم قبول خواستم نیم فرستادم لعنت نشست

 که عروش لباس ودیدن نیست مونا جمله فقط بودنم

 مقابل حضورم اصیل دلیل بود قرارداده پیجش توی فرشته

 ...آدمه این

اف خواستم نیم  این شیدنپو  برای یجمله وقت   کنم اعی 

 که وقلبهای  کنم یم شماری لحظه تو کنار وبودن لباس

 دیدم رو بود کرده استوری واون بود فرستاده براش فرزاد

 کرد شورش غرورم

 

 که وروزهای   بودم داده هدر که احساسای   زیر داشتم من

 میشدم له شد سوخت ازم

 متوجه بزنه حرف تا دوختم آیهان به رو منتظرم نگاه

ایطش ممنتظر  شدکه  کرد مکث قصد از اما بشنوم رو رس 

 اوگ...نیستم چیتز  مقدمه اهل مسائل این توی--
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ی آدم من فقط  م ازکاری سودی وقت   نیستم خی   اصال نی 

 دم نیم انجام کاررو اون

 اش جمله بودن ونامشخص بودن نامفهوم از بااخیم

 نشدم متوجه:گفتم

 

انداخت روی رو اشتنه اینبار ز  اما ومآر  وباصدای می 

  جوره همه باش بامن :گفت محکیم

 تنم به لرزی شد خایل رسم روی یچز  آب سطل کردم حس

 ...نشست

 رو منظورش حت   هنوز وقت   افتادم حال این به چرا من

 ...نفهمیدم

؟ یعتز  جوره همه  !خ 

 نشد خارج امهنجره از صدای   هیچ اما لرزید لبهام

 

 نگاه شده شوک من   زدوبه تکیه صندلیش وبه شد صاف

 نشسته رسجام رفته خواب های آدم مثل.انداخت کیل
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 داشت ابهام برام که ایجوره همه درگی   وهنوز بودم

 بودم ونداشت

  بلندشدم ازجام داد خشم دستور بهم مغزم وقت  

قز  ی   خییل_  ...رس 

 کرد نگاهم تمام وباخونرسدی برنخورد بهش اصال

 هیچ فریب وقصد وروراستم صادق خودم با حداقل--

 ندارم رو کش

 

 

 

ز  رو آیهان فک بزنیم  �🔔�زوده یا بیاریم پایی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1064 | 3699 

 

 327پارت#

 

 تا بیوفته زدی صورتت به که دورغیتز  نقاب این کاش_

ز  همه  هست   آشغایل چه ببییز

  خریت به خودت زدن با که بفهیم توهم کاش--
 
 زندگ

 راه وباشخصیت مودب مودت خانم...نمیشه قشنگ

 که بده پیشنهاد رسیدی هرگ وبه شهر توی بیوفت

ز  قبول ها خییل ممکن باشه باهات  باش منتظر اما کیز

ز  بگه نشه روش که هم اویز  بخوان ازت همینو  باهمی 

 لذیذ غذای یه شبیه تو چون...میکنه قبول منظور

  ...حماقته بهش نزدن وناخنک نخوردن که ایرسوشده

 

ازاین تا نموندم لرزید یم تعصبانی از تنم بشم بیشی   تحقیی 

ون کافه واز  نگرفتم فاصله کافه از قدم ده هنوز زدم بی 

 ... زیرگریه بلندزدم باصدای که

 کنه لعنتت خدا...کنه لعنتت خدا_
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 یا فرشته فرزاد آیهان بود گ مخاطبم دونم نیم

 ... همه هم شاید...خودم

 روست   یه حددر  رو ومن کرد نگاه صورتم توی چطوری

ز  خراب یه مثل بامن...آورد پایی   رفتارکرد دخی 

 

 «نیست تدبی   را خودکرده»

 ودست بشه خفه درونم من   اون تا کوبیدم رسم به مشت  

 برداره رسم از

 شماتت برای وظرفیت بودم پر حدکاقز  به واالن امروز

 نداشتم خودم

هم دانشگاه برنگشتم دیگه  ی   گرفت تماس هرخ   وامی 

 صاف که آسمایز  وبه نشستم پارگ توی ذاشتمگ جواب

 عمل من برخالف هم آسمون حت   کردم بودنگاه وآفتای  

 ...نبود دلگی   کردو یم

 نداشت اهمیت   براش من حال انگاراونم
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 بود زده کامل طور به من زدم پوزخند امگانه افکاربچه به

 وقراره بازیه ها اتفاق این همه میکردم فکر ،گایه رسم به

 هیچکس جزتو ومن بود شوخز  یه وبگه بزنه زنگ رزادف

 ندارم ودوست

 خودم که منم این فهمیدم یم اومدم یم خودم به هم گایه

  ندارم بیدارشدن وقصد خواب به زدم

ه خییل ز آمی  ی از دست نخوای خودت که حقی  ز  که چی 

 ...برداری میکتز  کوچیک تورو

 

 ودمخ از وچقدر میکردم کاررو این داشتم دقیقا من

 ... وفرزادمتنفرم

  شوخز  شوخز  که فرزادی از
 
 واز گرفت بازی به منو زندگ

  نه...کردم باور رو بازی این جدی جدی که خودم
 
 زندگ

 کردم

ز  فرق خییل   باورکردن بی 
 

 توی فقط ،باور کردن وزندگ

  اما رست
 

 اونو روحت با قلبت با آن هر یعتز  کردن زندگ

 .کتز  لمس
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 �🄔�بیاد خودش به هست   بشه گ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 328پارت#

 

ز  یم هم پشت روزها  عمیق سکوت دچاریه ومن گذشی 

فتم دانشگاه بقیه مثل...شدم فتم ورسکار می   غذا می 

 خندیدم یم وحت   میخوردم

 بود وبیش کم نبوداما واقیع شون جنس هام هرچندخنده

ی دیگه ز نا وقت   کردحت   نیم ام شوکه چی   بزرگ مزدیخی 

 یه فقط من بود،رسید گفته ازش فرشته که ومفصیل

  پوزخندزدم
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 یک این توی که عمیل رسعت به بلکه شون نامزدی به نه

ز  ماه  ...داشی 

 

 روی ملگ آیهان حرفهای از که هنوزدردسنگیتز  شایدهم

 هم خییل که اتفاق   برای جای   بود مونده هام شونه

منتظره  های ومالقات ها حرف از.گذاشت نیم نبود غی 

 قول به چون نزدم حرف مونا حت   باهیچکس روز اون

 رو شخصیتم بودکه رفتارم از وجه ترین تاریک مونا

 .تارومارکرد

 بعیصز  اما نکنم اش دوره هم خودم برای کردم سیع خییل

ها ز ه ذهنت از وقت هیچ چی   کتز  سیع اگر مخصوصا نمی 

 نیاری یاد به

 

 درنظر برام منطقم که سختیه تنبیه این گفت شد یم

 گرفته

ایط توی آدمها میگن که نه شنیدیدیا دونم نیم  رس 

 میکنه فرق رفتارهاشون مختلف
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ز  دقیقا ملگ آیهان  ...آدمیه همچی 

 وبا گرم وثروتش ومقام منصب به پشتش که عوضز  یه

ز  ز  ادم یه خودش از اینا داشی   دیگران وبرای ساخته دروغی 

 گذاشته نمایش به

 

 تکونشون باد که درختها برگ به کالس بزرگ پنجره از

 میکردم فکر امشده لمس احساس وبه میکردم میدادنگاه

 که بچه از ییک وصدای ندادم اهمیت کالس همهمه به

 همهمه این شد باعث کنسله کالس ها بچه گفت بلند

 بشه بیشی  

ز  ویم شدند یم بلند غرلندکنان ها خییل  وحالم اگرحس رفی 

اض با نبودمنم افتضاح انقدر  کالس از پروپیمویز  اعی 

 میشدم خارج

 

 وچندتا کیک با آیهان دوستای دوتااز خروجم از قبل

 باق   های بچه وسوت جیغ صدای شدند کالس وارد شمع

 .شد بلند کالس توی ی مونده
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 نارضایت   که چهرهای با بود نشسته دوم ردیف که آیهان

 دوره که های   وهمکالش دوستاش به بود مشخص توش

یک جواب ورسیم وخشک میکرد نگاه بودند کرده شا  تی 

 میداد رو ها

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 329پارت#

 

 ی   خنِک  یپرسه رفت توهم صورتم رفتارهاش از

منحرف  ...مغز 

ون ازکالس  ازدانشگاه شدن خارج برای رو ورسعتم زدم بی 

 است آتلیه امی   که حاال داشتم تصمیم بردم باال

 سوخت یم امی   برای خونه،دلم برگردم نداریم کارخاضو 

یک که  .داره من مثل گری سواستفاده رس 
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ز  ماشی   شخص صدای با سوارشدنم قبل اما زدم رو دزدگی 

 .فرستادم لعنت مزخرفم شانس به رسم پشت

 

؟-  هست 

 ناپدید چندوقت   واضچ صورت به که میثم وبه چرخیدم

 کردم بودسالم

گفت نبودی آتلیه رفتم-  ..داری کالس امی 

یه...اره-  رسیدواسه نیم کالس به که داشت کاری امی 

ز   نشد تشکیل که هم کالسمون نیومد کال همی 

 توضیحات احمقا مثل وداشتم میگم خ   دارم دونستم نیم

 .میدادم بیخود

 شدم مزاحمت که باشم نداشته وجدان عذاب پس-

 زدم رستکلیف ازلبخندی

 

 بزنیم دوری یه بریم-
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 یهمه بعداز همیشه.بکنم موهامو خواست یم مدل

 هم دوربزنیم بریم یجمله داشتم بامیثم که های   مالقات

کموکم شد نیم آپ وقت هیچ برس   واین وجودداشت

 میگرفتم آلرژی جمله مجدداین یتکرارها به داشتم

 امخسته خییل خونه برم باید اما ببخشید_

م نیم رو وقتت خییل-  گی 

 کنیم هماهنگ باهام دیگه روز یه_

 ...دیره من برای هم دیگه ثانیه یه حت  -

 !زدیم حرفامونرو ما فکرکردم_

 

ی عشق اما آره- ز ز  به که نیست چی   کنارگذاشته راحت   همی 

 امتحان رو بارشانسم آخرین برای بده اجازه لطفا...بشه

 کنم

 ...من میثم_

 وقت ساعت یک ارزش یعتز ...کردم خواهش ازت-

ز   ندارم برات رو حرفام نوشنید گذاشی 
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 بشیم اذیت کدوم هیچ خوام نیم من_

 میشم اذیت نکنم اگرتالش من-

 دادم رستکون شدم متحمل که فشاری از کالفه

 

ز  پشت  به بارقبل که ایکافه همون توی ایدونفره می 

 قهوه سفارش میثم نشستم اومدیم ودوستاش آیهان همراه

 اما چرا ونمد نیم کردم نگاهش سکوت با ومن داد وکیک

 اومد زننده نظرم به حرکتش این

 نظرم به اما داشت عشق از متفاوی   مفهوم هرکس حتما

ام عالیق از کوچیک خییل شناخت هرعشف   الزمه  واحی 

 با صمیمانه دوست   رابطه سال پنج با میثم...معشوِق  به

 . ندارم قهوه به ایعالقه هیچ من دونست نیم هنوز من

 

  ــــی❤️مـــدار _آنــچه_تــمام#
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 330پارت#

 

نامزدی-  ...کرد ام شوکه فرشته خی 

  شدی؟ چراشوکه_

شد زود آتشینش عشق-  خاکسی 

 که منتظرمردی چندسال که... داشت   ازش انتظاری چه_

 بمونه؟ خوادش نیم

 بشه ذلیل هست   مثل که کردم اضافه دلم توی

 گذاشت زیادی ابهامات برام فقط...اصال نه-

 !کنم برطرف رو بهاماتا میتونم من_

وع مفتضحانه چه رو بینمون یمکالمه که شد متوجه  رس 

 کرده

 

 شدم نگرانش کیم...کردی بدبرداشت هست   متاسفم-

 امروزمون بودومالقات صداقت   هرگونه از خایل حرفاش

 فرشته نگران اون. رسوند ازمیثم متفاوی   شناخت به منو
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 رسعتواین بود خودش شدن رها ناراحت فقط نبود

 ... بوده انتظارش دوراز فرشته نامزدکردن

 درسته؟ کردم ناراحتت-

 ...بزن رو حرفت لطفا نیست مهم_

 ...نامزدکرده برادرفراز با شنیدم-

 رود حرفش ادامه شجاعت بهش سکوتم

 

 تو رابطه راجب فرشته حرفای رسیدم نتیجه این به-

 ...اشتباه وفرزاد

  رابطه؟_

ی این- ز  شنیدم رشتهف از من که بود چی 

 ...کردی تعریفش ایجوردیگه قبل یدفعه_

 باورنکردم رو فرشته مسموم های حرف من-

 آورد یم روم به اما باورنکرده گفت یم

 زدم پوزخندی
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 باشه گفته اگرراست_

؟  خ 

 

 هارو سفارش  گارسون افتاد رسم پشت به من از نگاهش

 نگاه از دست شدوقت   طوالیز  دارش کشنگاه  رفت اوردو

 محکم والبته قبل از تری بلند صدای با برداشت کردن

  :گفت تری

 رابطه که نیست مهم برام بگم اومدم امروز من هست  -

از حت   من...عالقه یا بوده  وبه دارم دوست قبل بیشی 

 .دم نیم اهمیت کردنمون جدا برای هیچکس های تالش

 دیونه میخواست رو داغون ومن رسش به بود زده میثم

 ...کنه

 

ز  اصال  .کنه جدامون بخواد کش که بود خ   ما بی 

 همونه هنوزنظرم من _

 عاشقتم من-
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  بارنجش  
 

 روندارم لیاقتش فکرکنم...متاسفم:گفتم بزرگ

  تو کس هیچ که حاال-
 

 من به حداقل نیست مون زندگ

 فکرکن

 نه بود بلند نه بودودیگه گرفته التماس رنگصداش

 ...محکم

چه  که بداقبایل بودیا بدشناش...بودیم زشت   بازی درگی 

عشق  .شدیم طرفه یک هردواسی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 دادم رستکون

 نبود زندگیم تو هم قبال حت   فرزاد_
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 باورش خواستم نیم من که بود تلچز  حقیقت همون این

  کنم

م بارهزن پرسه اون از من یعتز - نیست   حت   که کمی   حاضز

  بودی؟ دیده توش خ   ...کتز فکر  بهم

 ... نمونده حرقز  دیگه فکرکنم_

 هست   نیست رسدی این من عشق جواب-

 لرزید بغض از که صدای   وبا شکست مقاومتم محکم سد

 متاسفم:گفتم

 

ز  ازپشت من از وقبل عصبانیت با  شد بلند می 

 شدم عاشقت که روزی به لعنت-

 قهوه به رفتارش از شوکه ومن گذشت ازکنارم رسعت به

ه نخورده دست های وکیک  رو بغضم سخت   وبه شدم خی 

 .دادم قورت

 ییک اون از ییک که وعشاقم عشق با کنه لعنت منو خدا

 ...تره داغون
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بود نرمال حالت از صداش  جون خجالت از ومن بیشی 

 نداشتم شدن بلند

 

ز  رسی وبا سخت   به  نگاه اما شدم بلند جا از افتاده پایی 

ز  زکناری سنگی   بادیدن بندازم کوتایه نگاه کرد ادارمو  می 

 بود ایقهوه که شانش به چندم بار برای وحضورش

 با بغضم مون مکالمه تصورشنیدن از فرستادم لعنت

ی شدت  برگشت بیشی 

ی آخرین ز  حرفها اون شنیدن میخواستم دنیا توی که چی 

 ...بود آدم این پیش بیشی   شدن وکوچیک

 

 هم خییل که بارسعت ومن گرفت ازم اخم با رو نگاهش

 طرف وبه گذشتم ودوستاش کنارخودش از نبود زیاد

 کنم حساب رو نخوردیم که رو های قهوه تا رفتم صندوق

ز  توی  اشک قطره دو به تبدیل بغضم نشستم که ماشی 

 .غلتید صورتم روی که شد دایعز 
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 کردم پاک صورتم روی از ومحکم حرص با هارو اشک

ز  که وتازمایز  کردم خایل پدال روی رو وخشمم  منو دوربی 

  نکردم کم رو رسعتم بود نزده

 

 زندگیم روز ترین بدشانس عنوان به رو امروز میتونستم

 .کنم ثبت

 همتا از مراقبت وبرای نبود خونه مامان وقتا بیشی   مثل

 بود رفته اش خونه به

 از وقت   کردم پرت تخت روی خودمو ها لباس همون با

ی دونه چندتا نمردم روخ فشارهای  نیم منو هم باکی 

 ...کشت

 بندکوله باپام بشم بلند اینکه بدون خوردم زنگ گوشیم

 تماس دربیارم توش از رو گوش   تا اوردم وباال کشیدم رو

 .کردم وصل رو مامان

 مامان جانم_

 ...خونه برگشت   سالم-

 ...املهله که نخواه ازم هیچ   مامان_
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 ��دیده کیو نظرتون به

 

  ــــی❤️دارمـــ_ـچهآنـ_تــمام#

 

 

 332پارت#

 

ی وقت   مگه- ز  ...میدین انجام رسکارعلیه بخوایم چی 

 ...بدید ازدستم بزارید...دونیددیگه نیم قدرعافیت_

 نیستیم شانس خوش ماانقدر-

 بقیه حق نیستم راضز  نکنید عشق ابراز انقدر خدا تورو_

 بشه من سهم محبت مهرو از
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 یم وراخ   انقدر که ردیچیکارک باز...نکن لوس خودتو-

 نفهمه کش تا کتز 

ون رو نفسم باحرص که بود تکمیل ظرفیتم  دادم بی 

 

ایط خالیه خونه نکه_  خونه پرسآوردم دیدم مساعد رو رس 

 کردی توبیخود-

 مـامـان:زدم صدا رو اسمش جیغ با

 پول بابات بگم زدم زنگ...شد پاره گوشم یپرده یامان-

 لباس خودت واسه فرشته زدینام برای برو کارتت به زده

ی   وهمتا من...بخر  میدیم سفارش اینی 

ز  امسینه  شد سنگی 

 نرم شایداصال بعدشم...دارم پول خودم زده بابا چرا_

 

ز  حرف-  بدم،یه اجازه نداره امکان که هست   نزن رو نرفی 

 دست ییک تو کردن مون همه دل به خون وبابات آقارضا

 ...بردار
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 خریدندارم یحوصله_

 ...کارخانه تنظیمات به ازبرگشت  ب-

 و یادگرفته هم منو های جمله چه زدم کوچییک لبخند

 کنه یم شماتتم هم همیشه خوبه حاال...تکرارمیکنه

ی- ز  برم؟ قربونت شده چی 

  احساس فقط نه_
 

 میکنم خستیک

 کشید عمیف   آه که باورنکرد حرفمو

 

 نبود پیگی   خییل که بود این مامان خوب خصوصیت

 وضع این البته بزیز  حرف باهاش بری خودت یدادم اجازه

 شد نیم اصالروم من که حیف بودو اما بود کمی   من برای

 ندارم رو نامرد خائن   دوتا اون دیدن طاقت بگم مامان به

  شدم خارج آورم شکنجه افکار از صداش با

نت   توهم میخوای-  است هاله آشنای...بدی سفارش اینی 

 تضمینیه کاراشون نهمیک ارسال برامون زودتر

 پوشم یم همونارو از ییک دارم لباس کیل...مامان نه_
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 این به من...شده متحول خانم هست  ...خالقجلل-

 ...خودت به برگرد ندارم عادت رفتارات

 حرف خوای نیم واگه داری مرضز  یه میدونم یعتز  این

 وجورکن جمع خودتو بزیز 

 خوای؟ نیم قانع دخی  _

 اینجا بیا شام... داریم عادت بیشی   تو داربودن مورد به-

 میاد باباتم

ضز  صدای با  بامن تلفتز  داری دوساعت مامان:گفتم معی 

یز  حرف ز  گفت   یم همونجا بیا بگو اول همون خب می 

اشت  ... ز  بخوابم االن می 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 333پارت#
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 ...قطت   خرس یا زاییدم بچه دونم نیم-

 قطت   خرسای یملکه همتا اما ام بچه من_

 گرفت جبهه اومد اش درودنه عزیز اسم که همیشه مثل

 ...بخواب شب بیا پاشو زودتر...خبه خبه:گفت

 ورایه شدم بلند کالفه پوف با ومن کرد قطع رو تماس

 شدم حمام

 نگاه به فکرکردم میثم حرفای به حمام توی مدت تموم اما

ه  آیهان واحتماال انداخت رسم پشت ای دقیقه که اشخی 

 دید رو

 ...بیخود پرسه

 

 خاطرحضورآیهان به هم وبلندش محکم لحن اون حتما

 ...بوده
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 اون از ییک دادم فحش هردوشون به شدم عصت   دوباره

ز  میثم رس تو خاک .بود بیخودتر ییک  برد زور به رو من کیز

سه اینکه وبدون کافه  سفارش میلش طبق میخورم خ   بی 

 کردم حساب ومن کرد رم وحش   گراز یه ثلم واخرم داد

 .کردم تصور رو میثم وفک پروندم مشت   هوا تو

* 

 

 یم راه تواتاقم هدف ی   رسگردون های دیونه مثل صبح از

 به که ایشبانه هایخوای   ی   انفجاربود به رو رسم رفتم

 
 
 میشد باعث بود بریده رو امانم شدم مبتال بهش تازگ

 وامروز دیشب باشم وخسته فهوکال عصت   رو روزم تموم

 بود بدتر همیشه از

کمون دوستان تمام ودلبازی دست با فرشته  رو مشی 

ی اما بودم باخی   اینا همه بوداز کرده دعوت ز  که چی 

 به نامزدیشون شدن بودتبدیل شده من حال این باعث

 بود عقد
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 محمد وبابا بودندومن برنامه تغیی   درجریان همه ظاهرا

 ومن شد عصبایز  باشنیدنش بابا بودیم هاخی   ی   آخرین

 سکوت جز ایچاره هردومون درنهایت اما منجمد قلبم

  نداشتیم

 ازش وکاری بود اشبرادرزاده یآینده نگران خوبم بابای

 مثل بودم ام زده یخ قلبم نگران ومن اومد برنیم

 دعوت بعداز امی   اومد برنیم ازم کاری هیچ بابامحمدم

 وموناهمه کرد نگاهم حرف پراز وی  باسک عقد به شدنش

 .داد یم قرار ونفرین لعن مورد رو

 

 ترین دست ودم گرفتم ساعت از رو وناامیدم پرازیاس نگاه

 خط یه توی وآرایشم کردم انتخاب پوشیدن برای رو لباس

 وبرای تظاهر محض اونم میشدکه خالصه رژ یه چشم

 بود ناراحتیم پوشندن

 کردم یم حبس اتاق توی رو ودمخ نبود اجبار به رفتنم اگر

ی هیچ تا ز    .نشنوم درموردشون چی 
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ز   فکربود توی بودانقدر منتظرم مبل روی وبابا رفتم پایی 

 نشد حضورم متوجه که

ون فکر از زدم که صداش  بلندشد حرف اومدوی   بی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 334پارت#

 

 با مسی   اومدتموم یم باغ به اونا بودوبا همتا پیش مامان

ی مونا از صبح از گذشت سکوت  قراربود نبودامروز خی 

کت مراسم توی تا بیان وپدرش مادر  انقدر ومن کنند رس 

 هم زنگ بهش حت   که بودم خودم مالیخویای   دچارافکار

 خییل اما بود زود هنوز اینکه با رسیدیم که باغ به .نزدم

 شدم جدا بابا از در جلوی همون از بودند اومده ها

ز  ودورترین ترین وگوشه ز  برای رو می   کردم انتخاب نشسی 
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ز  زیبای   به که بایعز  به کیل نگاه  ودلم بودانداختم شده تزیی 

 شد غصه از ماالمال

 

ین ی   برای باغ این   های آدم رحمی 
 

 شده آماده من زندگ

ز  یم که کسای   برای بود  آرزوهای هایویرونه روی خواسی 

 بسازن آشیانه من

 خواست نیم که بودم احمف   آدم من ها ازنظرخییلشاید

ی هیچ بپذیره ز  اما نبود کردم فکریم من که طوری اون چی 

 بود دردناک خییل بودن من جای

 یه کدومش هر با کتز  مرور رو خاطراتت هرثانیه اینکه

 بکش   جوردرد

 

 جان؟ هست  -

 یم نگاه ایستاده مقابلم که خانم هاله به کنم یم بلند رسمو

 کنم

 قشنگم دخی   نشست   اینجا چرا-
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 همینجا خوبه:میگم آرویم صدای با

شما ببینم پاشو !خوبه کجاش- ز  پاشو نیست اینجا می 

 عزیزم

از امروز  شدن راحت به دلیل ی   واین هروقتیه مهربونی 

 دیگه نیست قرار من اینکه نیست فرزاد بابت از خیالش

ز  جای     توی هرچندناچی 
 

 باشم داشته پرسش زندگ

 

ه دستمو خودش ندارم شدن بلند قصد بینه یم وقت    میگی 

 بشم جابلند از میشم ومجبور

 مهرانه راست   !هست   نبودی تنبل انقدر که تو-

 ندیدمش؟...کجاست

ز  اصال که هرچند کنم دفاع خودم از ده نیم اجازه  چنی 

  میدم رو دومش سوال جواب کوتاه نداشتم قصدی

 میاد وفراز همتا با_

ی به ز   رسیدیم بود کرده مشخص امونبر  که می 

 عزیزم کن پذیرای   خودت از-
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 مامان بودکه نگرفته فاصله ازم هنوز تشکرکردم کوتاه

 رسیدند وهمتا فراز همراه

 

 بامامان صورتش روی بزرگ وبالبخند جلورفت خانم هاله

 روبوسید وفراز همتا کردوصورت پرش احوال

 وتوی ایشآر  باهمون اما بود کرده الیت آرایش یه همتا

ز  درخشیدهمتا یم کرمش لباس  بدون که بود نفری اولی 

نشست پشت معطیل ز  کرد سالم من وبه می 

 آرایش چرا :پرسید باتعجب دوباره دادم رو جوابش

 نکردی؟

 پرت رو هردومون حواس مونا باالی بلند سالم صدای

 به باال از ذاتیش نخوت غرور همون با فروغ عمو کردزن

 داد یم جواب ها پرش احوال دوبهکر  یم نگاه مونهمه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 335پارت#

 

کم.پرسید خ   کردازم فراموش طورکل به همتا خداروشکر

ها وتقریبا رسیدند همه کم ز  اعالم وقت   بود شده پر می 

ز  باغ درب طرف به همه رسیدند داماد عروس کردند  رفی 

 نداشتم شدن دبلن توان خورده شکست رسباز مثل من

 بود پخش باغ توی شادی از که های وجیغ دست صدای

 .شنیدم یم که بود صدای   زجرآورترین

 . رفتم باغ انتهای طرف وبه شدم بلند جام از

 حق بهش میکشید فریاد رسم داشت مغزم توی صدای   یه

ز  چون میدادم  غرورم یتکه اخرین صبح امروز همی 

 .کردم فرزاد روخرج

 

 مقومت برای رو سعیش تموم که بودم آدیم اون دقیقا من

 کرد یم فهمیدن دربرابر
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 لرزیدم خودم به امروزم کار آوری یاد از

 نشون ارزش وی   دست   دم انقدر رو خودم تونستم چطور

 بدم

 دادم فرزادتکست به جدید خط بایه راحت انقدر چطوری

 من راحت چقدر واون کنه روتموم بازی کردم والتماسش

 بازی اون چون گرفت نادیده...گرفت نادیده رو وتکستم

 کرد نیم

 

 اومدی؟ چرا اینجا- 

 کردم نگاهش شونه روی از

  مونا_

 یه قران به مرگ:گفت باعصبانیت ومونا لرزید صدام

نم جوری بریزی قطراشک ز  همیشه واسه که دهنت تو می 

 همه این نبوده الگ! خربودی چقدر دیگه تو...بش   الل

 ناخونکم یه میکرده رو وحالش کیف میگرفته سواری ازت

ده تو به ز  خرپالون دیدی کیو.رفت دیگه ییک با تهشم می 

 ... سواروسوارنشه ببینه شده
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 کشید تی   قلبم حرفاش درد از

 خاک عربزیز  خوای ؟یم خ   که گوشه این اومدی-

 نیم که ونفهیم کور انقدر بیتز  نیم قدرخودتو که تورست

 نکرده حساب هم ورش هی به تورو طرف کن قبول خوای

 ...گرفته رو دیگه ییک ورفته

 مونا کردم التماسش امروز_

ی خالف دقیقا نگاهش توی ترحم ز  اورد یم زبون به که چی 

 کرد یم حس دردمو من یاندازه به اونم بود

؟ کردی درست مرده خودتوشبیه...خوردی توگوه-  خ 

 

 برداره اش رحمانه ی   حرفای دست تا گرفتم ازش نگاه

ی اون به بادیدنت- ز سه میخواد که چی   هیچ امشب...می 

ز  نمیشه،حاال ناراحت تو ناراحت   از کس  عصه انقدر بشی 

ی بخورتا رو عوضز  اون  بمی 
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 وبره بسوزنه منو بود اونده فقط.رفت منو کردبه پشت

 یم صورتم روی دیگری از بعد ییک نبود اختیارمن به اشکام

 لغزید

 

 

 ��من کیوت دخی   مونا

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_مامتــ#

 

 

 336پارت#

 

ی که مونا  به که ایستادوباصدای   بود دورشده ازم چندمی 

 همتا: شدگفت یم شنیده سخت  

  با
 

ه آشفتیک  خورد کوچییک تکون همینکه و بودم اش خی 

 ناگهایز  حضور از شوکه شدم مقابلش همتا حضور متوجه
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 داشتمبر  طرفش به قدم چند اش زده بهت وصورت همتا

 زدم صدا رو اسمش منم مونا مثل

 اطمینان این به منو این و داد تکون ناباوردی روی از رسی

 تصورش از شنیده رو مونا حرفای یهمه همتا که رسوند

 ریخت اشکام دوباره و گزیدم لب

 

 کتز  یم چیکار اینجا :وگفت گرفت رو همتا بازوی مونا

 بری راه کمی   نباید مگه برم قربونت

 ...تو هست  -

 ترس   با مونا کنه سکوت شد باعث آرومم ی گریه صدای

ی مرگ :گفت  نیم بگی   خون خفه دقیقه دو هست   بگی 

 است شوکه بیتز 

 پاک تند تند رو واشکام میگزم لبمو همتا حال یادآوری با

 کنم یم

 ببخشید... خواهری_
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؟ ببند دهنتو فقط:مونا  میتویز

 نیست خوب تبرا بشینیم بریم :وگفت کرد همتا روبه

 حرفای   و بینم یم کابوس دارم االن من بگه یکیتون :همتا

 ترسمه از همه شنیدم که

 سناریو داری دوست هرکس جون شنیدی جمله دوتا :مونا

  ننویس

 نبود فرزاد منظورت بگو فقط : همتا

ون حرض رو نفسش مونا  لغزید من روی همتا نگاه داد بی 

 دزدیدم نگاه و

 

 ...وای ای :همتا

 رو بزرگ مصیبت یه خی   بودکه کش مثل همتا وای ای

 ... زیرگریه زدم دادن بهش

 به رو ودستش کنه حفظ رو تعادلش نتونست همتا

ل رو خودش بتونه تا گرفت درخت  دستش مونا کنه کنی 
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 خون خفه  :گفت من به انداخت همتا یشونه دور رو

  هست   بگی  

 اشاره با و ددرنیا صدام تا کردم چفت هم روی رو لبهام

 ایستادم همتا دیگه سمت مونا

ز  جا یه بریم-  بشی 

 

 ...میشینم همینجا... تونم نیم نه-

؟ رو:مونا ز   زمی 
 

 برات برم وایستا...ارثیه هم تون دیونیک

 بیارم صندیل

 شد دور ازمون رسعت با مونا داد تکیه من به همتا

 وتو پرسیدم ازت هزاربار :گفت ضعیفز  باصدای   همتا

 ...دیکر  انکار

 نبود پنهانکاری بحث نداشتم سکوت جز جوای  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 337پارت#

 

ز  من که بود این بحث  من از و مخالف همتا بودم مطمی 

 نیم خودم توی من که کاری کنم رفتار عاقالنه داره انتظار

 باشم فرزاد عاشق احمقانه تونستم یم فقط من دیدم

 گ؟ از-

 دادم جواب بامکث...فرزاده به امعالقه ورشمنظ حتما

 ...اولش همون از_

ز  به مجبور همتارو رسید مونا  کرد نشسی 

 برسه االن ممکنه نزنید حرف میام دارم دید فراز فکرکنم-

 

 همتارو که فراز نگران صدای مونا جمله اتمام بعداز دقیقا

 کنارمون خودش بارسعت بعد و رسید گوش به زد صدا

 ایستاد

 بده التح-
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ی نه- ز  عزیزم نباش نگران نیست چی 

 میلرزه داره صدات-

 کرده یخ دستات :وگفت گرفت همتارو دست

 گریه صدا با دوباره کردم پیدا گریه واسه ایبهونه که حاال

ز  من بعداز وهمتا کردم  بغضش بودکه نفری دومی 

 میکرد گریه آروم شکست

 

 ی  و احساسش تموم با و گرفت بغل رو همتا رس فراز

 درد جایت شدی خ   برم قربونت :گفت حضورما به توجه

 میکنه؟

 دیونه خواهر وروز حال به داره نه گفت دلم توی

  کنه یم گریه واحمقش

ی :مونا ز  بارداری میکنه لوس خودشو داره فراز نیست چی 

 ریخته بهم رو هورموناش هم

مش باید :فراز  گوش حرفش به نباید... بیمارستان بی 

 بیاد میدادم هواجاز  میدادم
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یش :مونا ز یمش بابا نیست چی   بکشه دراز جا یه بی 

 

ون فراز بغل از رو رسش همتا  بریم اره :کشیدوگفت بی 

  بکشم دراز داخل

 داری؟ درد :فراز

س...بخدا نه :همتا  نی 

  شد؟ خ   نیاربگو لبم به جونمو -

 افتادم عقدمون یاد...فقط شدم احساسای  -

 کرد اخم فراز

ز  چه یادته-  رسگذروندیم؟ پشت رو ای  چی 

 بریم میش   اذیت اگه :وگفت شد درهم بیشی   فراز اخمای

 خونه؟

 

 داد رستکون همتا

 اون درنیاوردم رو چشماش چرا که عصبانیم خودم از نه -

 شب
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 با همتارو وپیشویز  نشست فراز لب روی کوچییک لبخند

 مونا منو و بره داخل همتا کرد کمک فراز بوسید عشق

 افتادیم راه دنبالش هم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  338پارت#

 

ی از رو همتا فراز  بردوکمک داخل به بقیه دوراز به مسی 

 بکشه دراز نفره سه های کاناپه از ییک روی کرد

 بدشده؟ حالت آرمان خاطردیدن به :فراز

داره آرمان ازاومدن تاببینم کردم نگاه مونا صورت به  خی 

ز  ندیدم ازش العمیل عکس یچه وقت   یانه  شدم مطمی 

 میدونسته

 اومده؟ :گفت آروم همتا
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  داد رستکون فراز

 اما کنم مخالفت نتونستم وپدربزرگ بابا خاطر به -

 هست بهش حواسم

 

 خوبه حالم برومن پاشو...اصال نیستم ناراحت...میدونم -

 میشن نگران بقیه نباشیم همه

  رم نیم جای   خوبه حالت نشه راحت تاخیالم-

ز  موناوهست   ...خوبم -  نیازداشته بهت ممکنه برو هسی 

 باشن

ز  از جابلندشدقبل از پوقز  فرازبا  :گفت منومونا به رو رفی 

شدبدون ی   دیدید هم ذره یه حت   اگر ز  حالی   درنظرگرفی 

ی ز  چشم از بیوفته واسش هراتفاق   چون کنید صدام چی 

 بینم یم دوتا شما

 

 بیابرو :گفت شوخز  به نامو  اما کردم نگاهش صامت من

 میشه بد رفتارات این با حالمون مجردیم ما داداش
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 باشه حواست :گفت جویز  ی   بالبخند فراز

 هست لوست زن به حواسم اوکیه :مونا

 جدی جدی :وگفت نشست کنارهمتا مونا رفت که فراز

 کردی یم وانمود فراز جلوی یا خوی  

 خوبم -

 ما نجو  به نندازی تو دیونه شوهر :مونا

 ایغره دادچشم نسبت فراز به مونا که ایدیونه از همتا

 ونشست شد بلند جا واز رفت او به

 

 خطاکارکنارش ای بچه مثل بشینم کنارش کرد اشاره من به

 گرفت رو ودستام نشستم

 فرزادی؟ عاشق تو روبگو همتاراستش جون :همتا

 میخوام معذرت :گفتم ایخفه وصدای بغض با

 به منو جزاینکه داشتم همتا از رو العمیل عکس هر انتظار

 بره امصدقه وقربون بکشه آغوش
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م-  کشیدی روزا این تموم که دردی برای ...دلت برای بمی 

 نفهمیدم دیدم حالتو که خواهریم چه من نفهمیدم من

 

ون رو دردناکم نفس  ام سینه توی که بغیصز  جز دادم بی 

ی بود ز  نداشتم چنته توی چی 

 خاطر به فرزادلعنت   ... وروزتم حال این باعث من :همتا

 زد برد دست پاکت قلب به من

 

 

 ��اصن وجودداره همتا تراز داشتتز  دوست

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ببخشم وروزتحال خاطراین به خودمو چطوری :همتا

یز  حرف جوری یه :مونا ز ی چه انگار می  ز  از رو باارزش   چی 

 کارهای گندوکثافت یهمه از ماکه دیگه...داده دست

یم برادرشوهرت  بودکه ایه...ی   عوضز  یه فرزاد...باخی 

 نبود مردموندن

 از لبهاش وهمتا گزم یم لب مونا پرده ی   حرف از من

 ...لرزه یم بغض

 

 پس بود حیف زیادی اون مثل عوضز  یه واسه هست  -

 ریدوب بردارید بازیتون اسکل این از دست عزیز خواهرای

 شکرکنید بال این از نجات خداروبابت

 برای حرقز  هیچ اما سوزونه رویم دلم بیشی   مونا حرفای

ز    خییل بخش میدونم چون ندارم گفی 
 

 ...بااونه حق بزرگ

 از نادونم وقلبم منطقِم  به مربوط موضوع این به رسیدن

 رنجیده فرزاد شدن شماتت بابت
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م دارم که متناقیصز  حال میون  که تنش   از وتنم درگی 

 ی   جنگ این برای جویز  است خسته برپاست دروجودم

 نداره نتیجه

 
 

 میشه ختم احساسم منو تبایه به انتهاش که جنیک

ده همتا دستای توی دستام  نگاهم میشه وباعث میشه فرس 

م باال رو  کنم نگاه همتا صورت وبه بگی 

 

ز  برای من ناراحت  -  ی   اون برای خواهری فرزادنیست رفی 

شده جای   دلت که توییه برای...نیست لیاقت  که اسی 

 باشه بخش لذت اولش شاید عشق اسارت هست  ...نباید

ی وهیچ روشه اسارت اسم اما  راضز  بودن دربند از اسی 

ای   سوای عشق .نیست
ز  یه مثل عشق ...میشنوی   که چی 

نه شکوفه آبیاریش با که مونه یم گل ز  کنه یم ورشد می 

ی که عشف   ز  میشه خشک نکنه دریافت چی 

 

 لبهامورو غوغاست وتورسم تارمیشه ازاشک چشمام

 ...خورده مهرسکوت
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ایط تغیی   برای قدری   وقتا ماخییل اما سخته قبولش -  رس 

  های واقعیت ناچاریم فقط نداریم
 

سخت   یروباهمه زندگ

 کناربیایم وبااونها بپذیریم هاش

 خ   از فرشته رفتارهای تموم که روشنه روز مثل برام حاال

ه رسچشمه  اشنوظهورش،رفتارهاش،عجله عالقه میگی 

 بسوزنه رو میثم که اینه برای وهمههمه

 ...ومنو_

 بود خشداروگرفته صدام

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 340پارت#

 

نه پلک باناراحت   همتا ز  ...می 
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 اون وفرزادهمدست است فرشته مسموم افکار اینا-

 راه وسکوتش اومدنش کوتاه با فرزاد...وافکارمریضشه

 از ایذره ارزش مرد این نظرت به کرده باز فرشته روبرای

 داره تورو یعالقه

ت خدا: میگه که وموناست ریزن یم قرارفرو ی   اشکام  خی 

ازصدباربــهش اینو بده  این مگه اما گفتم بیشی 

 فهمه نیم خواهرنفهمت

 همیشه عاشقه که اون دنیاست قانون این انگاری»

 استتنه

 «رویاست توی فقط واقیع عشق

 

 به امبیچاره قلب وقته خییل واحساسم منطقم دادگاه توی

  باخته عقل

 از دفایع هیچ دیگه میدونم منم که رسیدم جای   به حاال

  ندارم عشقم

 پای اماصدای بزنه حرقز  تا کنه یم باز دهان همتا

 کنه یم منرصفش میشن نزدیک بهمون که چندنفری
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 همتا به رو خودش وبانگرایز  میاد داخل مهرساسی مامان

وسه  داخل وفراز بابا رسش پست پرسه یم رو وحالش می 

 میان

  میکنه دور بقیه از ومنو کنه یم استفاده فرصت از مونا

 

 نمیارم رو اسمت دیگه بیاوگرنه خودت به-

 که نیست اونقدرخاص آدیم هیچ بخدا برم قربونت

 بیاری کم جلوش بخوای

 ...ببازی توخودتوجلوش که نیست مهم نقدرا آدیم هیچ

 واال نه نیست آدما اون جایگاه بحث

 خودته نفس واعتمادبه نفس عزت بحث فقط فقط االن 

ی وهیچ خوی   کاقز  اندازه به تو باورکتز  که ز  نداری کم چی 

 خودت ندیدن واصال دیدن کم از دست مونا جون پس

 بیا خودت وبه بردار

 حت   باهمه تنه یه قراره توو  جنگه میدون این کن فکر

  خودت
 

 تب از بعدکه ها باخت   دیگه ببازی امروز...بجنیک
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 لعنت خودت به عمر یه افتادی کوفت   عشق این وتاب

 ...نفرست  

 

به  زد ام رسشونه به ضز

ون احمق دوتا اون به بیا-  ازدست رو توهیچ   کن ثابت بی 

ز  اونا این ندادی  حرست به رو زندگیشون باق   که هسی 

ز ن  باش شادتر ترباش قوی قبل ازهست   بگذرونن تو داشی 

ز  که شو اونقدرموفق  آرزوش بشه براش تو فکرداشی 

ز  یه فرازهم روز یه_ ی همچی  ز  نشد بازم اما گفت چی 

 که اونقدرا دادیز  هرازدست ...کمت تالش پای بزارش-

 میگه ازتجربه باری کوله با مونا اینو بدنیست کتز  یم فکر

 مادر

 

  ــــی❤️دارمـــ_ــچهآن_تــمام#

 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1112 | 3699 

 

 341پارت#

 

 همتا که جای   طرف به خندم یم لحنش به اما سخته

 مونا نیست کدوم هیچ از اثری چرخم یم بودن ومامانوبابا

ون کنم مرتب رو ظاهرم کنه یم کمکم  بریم وبی 

ه پراز مونا حرفای که هرچقدرهم ز  من باشه ودرست انگی 

 سست قلبم عزای لدرمقاب که هستم ناتوان اونقدر هنوز

 .بشم

 مخصوص که محیل به مونا اضارهای به اهمیت ی  

ز  برای گوشه ویه عقدبودنرفتم  کردم انتخاب نشسی 

 

 متورمم های پلک روی که وریمیل خاطرگریه به چشمام

 ابراز برای مجایل قلبم دردوسوزش اما سوخت یم زدم

نیم های درد وجوداین ز  داد ناچی 

 که نفش وعزت کردم فکریم مونا حرفای به داشتم

 برد یغما به غرورم فرزادهمراه
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از شاید  بدون وقت  ...مقرصم که منم این فرزاد بیشی 

ز   مجبوربه میدی اهمیت عشق به فقط خودت درنظرگرفی 

 میش   کردن فدا

 ...نفست واعتمادبه نفس وعزت غرور فداکردن

 

؟ عمه هست  -  اینجای 

 نگاه میاد نظر رنجوربه باوجودآرایش که عمه صورت به

 میکنم

 عمه جانم_

 باش   میخوادکنارش فرشته برم قربونت بیا-

حیم از قلبم عمه بچگیم دوست بی  ده امودخی   میشه فرس 

 نفهمیدم شدومن انقدرظالم فرشته گ

 عمه منتظردوستمم:گفتم گرفته باصدای

 

 خطبه بیابعدخوندن نیاد االن شاید مادر که نمیشه گم-

 کتز  یم ودپیداشز  باشه اومده بزن زنگ بهش
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 میام االن شمابریدمنم_

ز  کنه اضارنیم دیگه عمه  خانم هاله چرخه یم که وهمی 

 طرفم به قرمزشده عصبانیت از صورتش که مونا همراه

 میان

 تورورسش خواسته فرشته عزیزم جان هست   :هاله

 قندبسای  

 

ده باقلت   گیج  ناجوانمردانه هایحمله به که همزمان فرس 

 با که ندازم یم نگاه مونا صورت به نمک یم فکر فرشته

ل حرص  من جون هاله من به بدید :گفت ایشده کنی 

 کارم این عاشق

 خواسته هست   از فرشته:هاله

 ؟...نه مگه نداره مشکیل هیچ هست   :مونا

 :گفت متز  من با خانم هاله که میدم رستکون تعلل با

ایط تو عزیزم...اخه  هندار  شگون یعتز  نداری رو الزم رس 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1115 | 3699 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 342پارت#

 

به اما بودم بدی توحال درسته   هاله حرف مهلک ضز

ی ز  شکوند مونا نگاه توی رو چی 

 جان هاله نداشتم انتظار تو از :گفت گالیه با مریم عمه

م  اعتقاد ها خرافات این به ما نه است بیوه نه مونا دخی 

 بهی   نداره خواهرش با قفر  که داییش ازدخی   فرشته داریم

 نیست

  با که هاله دست از رو قندها کله عمه
 
مندگ  لبخند رس 

نه ز  داد مونا دست وبه گرفت می 

 

ز  که مادر بریم-  منتظرماهسی 
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 وقت   کنم یم درک من فقط رو مونا صورت لبخند درد

 پای با ومن کنه یم نگاهم منتظر عمه دارم برنیم قدیم

ز  ز  سنگی   احساس مسلخگاه فطر  به رو هام قدم اولی 

 دارم بریم وقلبم

 خودش یاراده دوراز سست من مثل هم مونا های قدم

 یسفره دور زده حلقه جمعیت به همینکه بوداما

 محکیم وقدمهای گرفت باال رو رسش شدیم عقدنزدیک

 برداشت

 

  مونای جلد توی
 

 پشت اینکه از وقبل فرورفت همیشیک

ه جای رسفرشته  آدم هیچ زارم نیم :گفت کنارگوشم بگی 

ه ازم رو لبخندم فکری ی    باافکار تونن یم همه بگی 

 نباشم شاد انسان من   قراره اگه درک به برن پوسیدشون

 فریادزد رسم درونم وهست   خوردم غبطه مونا شجاعت به

 ...اراده ی   سست بیا خودت به:

وشانه گرفتم اشموناورسبرافراشته محکم های قدم از نگاه

  کردم صاف رو امافتاده های
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ه بغض  دهان به مشت   دادم فرو را گلویم توی زده چنی 

 خفه حت   ایدقیقه برای تا کوبیدم امگرفته شیون قلب

ه خون  کنم جمع را نفسم عزت ریزشده های تکه من تا بگی 

 به و شودسوخت یم پاره تکه که قلبم مظلومیت برای دلم

 مرگ ایبر  شوم همصدا او با فقط را امشب میدم قول او

 کنم عزادرای عشق

 روزها این»

 !ام کرده تنگ را جای   کنم یم حس

 «دیگری آمدن برای تو قلب در جای  

 

ه- ز  بنده آیابه عابد فرشته خانم رسکار مکرمه یدوشی 

  عقددائم به شمارو دهید یم وکالت
 

 آقای وهمیشیک

 جام یک مجید هللاجلدکالم یک یبامهریه فرزادرادمهر

سکه۱۱۴و نبات شاخه چهارده  دانشم جفت ویک آینه

 دربیاورم؟ عندالمطالبه آزادی بهار ی
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 گل رفته عروس :گفت است هاله اقوام از که خانیم

 بچینه

ز  که قرآیز  از فرشته نگاه  تا است وفرزاد او دستان بی 

 آید یم باال من صورت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 343پارت#

 

 زنم لبخندیم معرفتم ی   قرفی صورت به که نیستم ومن

 است شده تباه هست   از های   مانده وته نبودم من قطعا

زش های داشته دارد سیع که  کند حفظ را ناچی 

 رو اگرگلت خانم عروس :گفت شوخز  بالحن دوباره عاقد

 دائم عقد به شمارو میدی وکالت من به چیدی

 
 

 ...وهمیشیک
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ه وزی حس ورسشاراز کینه پراز چشمان خی   و ام تهفرش پی 

  شود خوشبخت کنمیم دعا دل ته از اش نارفیف   تمام با

 

 وانگارلبهایم نیست من برای که لبخندی باهمان نگاهم

 برخالف که فرزاد صورت به شده فلج حالت درهمان

 مثل دارد اخم دهم یم ناخواناست حرفهای پراز فرشته

د قراریم من درمقابل که وقتهای   یهمه  گی 

 کدامشان هیچ نفرین طاقت دلم اما دنش وقلبم من سهم

 کند یم خوشبخت   آرزوی اوهم وبرای راندارد

هابله بااجازه -  بزرگی 

 یم راقطع نگاهمان اتصال فرشته ورسای   محکم بله صدای

 کند

 

ی ز  قوی آدم که هم منفجرشدهرچقدر درقلبم چی 

ی باش   وبامنطف   ز ایط این دردتجربه از چی   کند نیم کم رس 
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ده گریم دست میون دستم  تا رسچرخاندم ومن شد فرس 

 وقت   است فایده ی   نکندمقاومت رسوام اشکهام سیل

 برود جانت

 توانم یم که آنقدر ، عاشقم هنوز من»

د خوابم آنکه بدون شب هر  بگی 

 بشمارم را هایت وفای   ی   آخر تا اول از

 آخر دست و

 «کنم فراموش را همه

 

 نیم بزنم ادفری فرزاد درصورت بار یک فقط شد یم کاش 

 ، گرفت   صورتم از که های   خنده تمام خاطر به بخشمت

 نیم ، نشاندی صورتم به که غمهای   تمام خاطر به

 خاطر به ، شکست   برام که دیل خاطر به بخشمت

 خاطر به بخشمت نیم ، کردی پر پر برام که احساش

 ... نشاندی ابد تا وجودم به خیانت با که زخیم

 هرچندبه بزنم رو حرفهام تا داشتم رو فرصتش کاش

 ...دروغ
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 یم اشک مهابا وی   دهم قراریم امناخ   سینه روی رو رسم

 ریزم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 344پارت#

 

  بری بودم گفته»
 

 روزم یه کنمنیم زندگ

 هنوزم ام وزنده میمرم تو بعد بودم گفته

 بدترازمرِگ  هست زخمای   یه ویل

 «که امدفعه یه بات بدنبودم بدشدی

 نکنه عالمم رسوای صدام تا فشارمیدادم هم روی رو لبهام

 نشه بازنده هست   های گریه متوجه تاکش

 ...نه فرشته فرزادیا به نه بود باخته من
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 بودم باخته زیادم های حماقت به را غرورم من

 بودم باخته خیایل عشق یه به را نفسم عزت من

 ام لوحانه ساده خیایل خوش به را روزهایم از سال پنج من

 بودم باخته

 

 تا انداختم چنگ بود شده پناهم که کش سینه به

 دورم وار پیچک های دست نزند زمینم هایمفشارباخته

ز  رو هام نداشته درد کیم شاید  داد یم تسکی 

نیم ودونسته دورمیشم عقد جایگاه از دارم دونستم یم

 بشم خارج پناهگاهم از خواستم

 شدیم وقفمت وقت  

شد اطرافم رسوصدای وقت    گریه وباصدا ترراحت کمی 

 که کردودیل یم شماتتم که عقیل به لحظه ودرهمون کردم

 باشد آخرین این دادم قول بود کرده بغ

 کنم یم گریه او برای که باری آخرین
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 بخورم قسم لحظه کردهمان وادارم عقلم متاسف نگاه

 کرد جدا ناهگامپ واز شدمن باز دورم هااز دست وقت  

 کردم نگاه ام ناخ   به تارم نگاه کردوازپشت رسبلند

ز  به منو صداش زدم پلک شوک با  توهم نه رسوندکه یقی 

 ...ام دگربیتز  دچار نه زدم

 بسوزه؟ برات دلش که کتز یم گریه داری--

 بریزم اشک مفلوکانه دوباره وخواستم لرزید دوباره لبهام

ز رقت خییل--   ایفایده ی   تالش اما میای   نظر به انگی 

 

 اموگریه وبغض حاصل که خروش صدای با

 ببند دهنتو:بودگفتم

 زد نیشخندی

اییط که خوبه--  یه عنوان به من کارمیکنه زبونت درهررس 

صمییم همکالش  کردم دوستانه توصیه یه بهت غی 
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 بود پناهم که جای   همون درست اش سینه به عصت  

 چشم ی   گربه رایک من که وجدانم صدای وبه زدم مشت

 ندادم اهمیت دانست یم ورو

 

 ...درکبه برید هاتتوصیه خودتو_

 اشک جلوش :گفت که بردارم قدم تا بهش کردم پشت

 نداره اهمیت ایذره براش چون نریز

 داد ادامه میدم گوش دارم دید وقت   ایستادم رسجام

  توی دیدی وقت  --
 

 ترین عاقالنه نداری جای   کش زندگ

 اونقدرهام برات بدی نشون بهش برداری غرورتو ینهکارا

ز  از قدرت حس با نذار...نبوده مهم  به تو زدن زمی 

 نوجویز  توهمات همش کنه خیال بذار بده ادامه زندگیش

 ... دوریعز  اگرمجبوربه حت   بود تو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 345پارت#

 

ز  روی ورسجام لرزید هام شونه  از رو وگریه نشستم زمی 

 گرفتم رس

  نشست کنارم هم آیهان بعد چندثانیه

 کتز  خودتوتلف که داری دوسش انقدر--

ز   باالکشیدم رو ام بیتز  فی 

ز _  اصال همتا های مراسم از توییک دیدمش که باری اولی 

 دونم نیم خواستگاریش شاید... مراسمش کدوم نمیاد یادم

ز  خییل  عضایا از ییک اون نبود هم مهم نیستم مطمی 

ز  اما رادمهربود خانواده  برام پرس عنوان به که باری اولی 

 رسم رسبه بود همتا عقد بعداز چندماه شد عنوان

 اونشب ویل بود شوخز  ادم کرد امومسخره گذاشت

ون زدم من درآورد شورشو  نشستم گوشه یه ناراحت   از بی 
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 سالم پونزده همش دربیاره وتاازدلم کرد بغلم دنبالم اومد

 ...بودم نکرده تجربه رو مردی هیچ آغوش پدرم جز بود

خانواده یاشایدم داریم که فرهنگیه مقرص دونم نیم  تقصی 

ز  دوست باوجود که هامونه  هموبغل کمی   همدیگه داشی 

ی از شدییک اون بعداز . کنیم یم ز انه های فانی   امدخی 

ی فقط... ز  چون دیدم یم بهش رو سما نگاه چون فانی 

 یفاصله به حواسم دیدم یم هم سما با ور  متفاوتش رفتار

 های حقیقت یهمه روی به چشمم بودمن سنیمون

 بود باز زندگیم

 

 به بادقت اما تفاوت ی   که آیهان وبه چرخوندم رو نگاهم

 شد باعث نگاهش تفاوی  ی   کردم نگاه داد یم گوش حرفام

 بدم ادامه ترس بدون

 دلیل ی   فرزاد دوخانواده بحران اوج توی وقت   اما_

 تکست شب ونصف شب زدوقت   زنگ بهم وبادلیل

 یهمه ته وقت   خارج نرمال حالت از جمالتش دادوقت  

ی شد قرمزاضافه قلب چندتا تکستهاش ز انه های فانی   دخی 

 کردند جلوه بیشی  
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ز  محبت کلمات جمالتش از نییم وقت   وع وقت   شد آمی   رس 

 سمتبو  یم با وتهش میشه تنگ برات بادلم مونمکالمه

ی شد یم ختم ز  پونزده فقط من کردن ترجلوه واقیع ها فانی 

 پا بذارم داشت که پرازاحساس ساله پونزده یه بود سالم

 جلب برای میذاشت ناشناخته های هیجان پراز دنیای   تو

 جلوی که پوشیدم یم های   لباس کردم یم آرایش توجهش

 کشیدم یم خجالت اولش بپوشم شد نیم روم پرسعموم

ش هایاهنگ اما  موضوع این به خییل شدیم باعث خی 

 فکرنکنم

 

 هست   حال به گذاشتم شدم جمع زانوهای روی رسمو

 شده جدی آیهان صورت خوردم افسوس ساله پونزده

ه سکوت بودوبا ز  یخی   .بود زمی 

 جوری ما رابطه رفتیم پیش خوب داشت خ   همه_

ز  من بودکه  .است دوطرفه بینمون احساس بودم مطمی 
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 شد رسیدواون ویدیوکالمون وسط همتا اتفاق   روز یه

 دیگه کرد عوض رنگ رسعت به فرزاد...ما تماس آخرین

 که دیل موندم ندادومن رو هام تماس جواب نزد زنگ بهم

  از داشت
 

ز  یم دلتنیک  وقت   رومن عشق درد ترکیداولی 

 دوستانه هارو ارتباط اون یهمه فرزاد که کردم تجربه

 نداشته نظورخاضم هیچ کردوگفت تلف  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 346پارت#

 

 

فامیلتون به تو :گفتم آیهان روبه   منظوری   دخی 
 

 دلت مییک

  شده تنگ براش
 

 روی هرچندکم گایه یا بوسمت یم مییک

ی   لباسش ؟ غی   میش 
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  اخم آیهان
 

 .انداخت کوتایه نگاه صورتم کردوبه کمرنیک

ز مط چون نموندم منتظرجوابش  حرف بودم می 

 باشه نداشته جواب به نیازی هیچ بودکه فرزادانقدرمسخره

 

ز _  اتفاق   خییل تربود دردناک عشقم ازدرد تجربه دومی 

 به واضارش همتا لجبازی تالقز  برای فرزاد که شنیدم

 همتا به تا بشه نزدیک من به گرفته تصمیم فراز از جدای  

 کنه اذیت رو برادرش نباید بفهمونه

 شد تبدیل کوری یگره به آیهان اخمای

 

 من یسینه توی جاش وبه شد حل همتاوفراز مشکالت _

 محیل ی   کامال من به فرزاد اومد وجود به بزرگ یحفره یه

 یم دلم کردکه یم بدرفتاری باهام انقدر کردوگایه یم

م خواست  با شددوریم بودوازم بداخالق بامن هرخ   بمی 

 دش تریم نزدیک بهش سمامهربون
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به نامزدیش قبیل از سوم ضز خی 
 مثل که بود باسما دردناکی 

خالص ی خورد امساله پونزده واحساس قلب به تی   که تی 

 نکرداماازپاانداختم خالصم

 

 از حالم دونم نیم بودم ها مرده مثل نامزدیش روزی_

 تموم...خراب خییل بود خراب اما بهی   یا بود بدتر امروز

 آدم مگه بودم این درگی   نوزه مردومن یم داشت رویاهام

 !بوسمت یم میگه فامیلش به

ز  توی ز  جشن باغ همی    بود گل پراز جا همه حاال مثل گرفی 

ه وسما فرزاد به انقدر  بستمیم چشم وقت   که شدم خی 

 ...بست یم نقش پلکهام پشت واضحشون تصویر هم

 اونطرف منو افتاد گریون من نگاهش شب اخرای فرزاد

 کشید باغ

 

 آیهان ونگاه میدم نشان را باغ شمایل ضلع تبادس

دیگه خیسم جزصورت  کنهنیم یط رو ایمسی 

 کرد بغلم کن، فراموشم گفت_
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 ...ایخفه لرزون وصدای گفتم بابغض

بدی خییل من_ بدی بودم دخی   تبدیل شب اون شدم دخی 

 تادوباره شد خم صورتم توی فرزاد...شیطان یه به شدم

 بوسیدمش ساله پونزده ومن کنم فراموشش بخواد ازم

ه ومن فروریخت اشکام  پراز نگاه تا شدم آیهان صورت خی 

 همون جز اما شدم قضاوتش منتظر ببینم رو شماتش

 از عاری ندادنگاه نشون العمیل عکس هیچ سابق اخم

 داد زدن حرف من شجاعتبه قضاوتش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 347پارت#

 

 شب ومن بود دوستم سما کردم انتخی دوستم به من_

 توی که فرزادی هم من هم...کردم خیانت بهش نامزدیش
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 ختم دوستم مرگ به که خیانت  ...افتاد بوسه اون دام

 خراب باحال ما خیانت بادیدن که سمای مرگ...شد

  میکنه وتصادف میشنه فرمان پشت

 این... استشده نفرین عشق این کنم یم فکر گایه

 باعث من انکارنیست قابل وقتا خییل که یهفکرانقدرقوی

که یه مرگ   پراز دخی 
 

  شدم بود شورزندگ

 

 تبدیل نوعش ترین مزخرف فرزاد سما مرگ بعداز_

ش برای شدومن  از چون نداشت فایده کردم هرکاری تغیی 

  ...مقرصبودم من نظراون

ون رو دردوحرستم پراز آیه  دادم بی 

  از چراهمه_
 

ز  ودوست عشق های قشنیک  میگن داشی 

 کشیدناشرنج از گهنیم هاش بدی از کس هیچ ؟چرا

ز  قشنگ اصال عشق بعیصز ...هاش اززشت    مثل نیسی 

  ...نبود وقت وهیچ هست میکردم خیال من که عشف  
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 شده شجاع امروز من دارم بریم زانوهام روی از رسمو

 خلوت توی نه اونم اوردم یم زبون روبه افکار وتموم بودم

 ...زندگیم آدم ترینریبهغ برای خودم

 فقط دردمن کنم؟ یم تلف خودمو دارم عشق از گفت  _

  سال پنج دردم نیست عشق
 
 کارمای دردم عشق بردگ

 حت   من ...من به فرشته کردم خیانت سما به من...عملِم 

 ناراحتیشون از دلم ته هنوز چون کنم نفرینشون تونم نیم

 ...لرزه یم

 

 گرده؟ بریم بهت روز یه کتز  فکریم--

 میدم تکون رسی منظورش از گیج

 فرزادی؟ برگشت منتظر--

 ...منه یعمه داماد االن اون_

 میخوام واضح جواب یه--

ارادی که گفت وپرتحکم جدی انقدر  دادم رو جوابش غی 

 نه_
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 ...مودت خانم ومحکم واضح جواب یه--

 

 یه من ...نه لعنت   نه :گفتم حرض وپراز محکم بالحن

 کنم نیم تکرار باردو  رو اشتباه

ون رو نفسش  داد بی 

 زرنگه خییل فکرکنه نفر یه ازاینکه ... متنفرم نامردی از --

 خوره یم بهم حالم بکنه وهرغلیط

 لرزیدم خودم به کالمش نفرت واز شدم جمع خودم توی

 قبوله :وگفت گرفت طرفم به رو دستش

 

 

 �😍😍🔔�عایا نکنیم غش آیهان برای

 

  ــــی❤️رمـــدا_آنــچه_تــمام#
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 کردم نگاه صورتش به وبعد اشدرازشده دست به گیج

 نفهمیدم رو شدمنظورش متوجه

م کنیم؟ بازی خواست   نیم مگه--   بشم همبازیت حاضز

 رونداشتم انتظارش واینجا لحظه این توی

 کنه قبول رو ام بچگانه پیشنهاد ملگ آیهان نداشتم انتظار

 باهاش من!نداشتم هم خودم از که انتظاری مثل درست

  کردم دردودل

 شد؟ عوض چرانظرت_ 

 

 قبول وجدانم منم داده بازیت فرزاد فهمیدم حرفات از--

  حس بدم اجازه کنه نیم
 

 بده دست بهش زرنیک

 ردکردم رو وپیشنهادش گرفتم ازش نگاه

 برنمیام ازپسش چون...کنم قبول تونم نیم _

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1136 | 3699 

 

ی آدم ز  جوره همه» اون به منظورم شد بودومتوجه تی 

ه نفرت بودنه بااون« ز  ...انگی 

 کشیدنیشخندی عقب رو اششده دراز دست

 نکردی امتحان وقت   :گفت ممکن حالت ترین زدوباعوضز 

؟ ازپسش چطوری افاتت شواهد از برنمیای   معلوم واعی 

 نیست   مقدس مریم میشه

 

 :گفت خونرسدی وبا اندخت خنده به اونو من اخم

 شد عوض نظرت خودت شاید کن هنگا بهش اینجوری

 باش   داشته برگشت راه حداقل

 اش کننده وسوسه پیشنهاد اما دهنش تو بکوبم باید

 کنم صبوری میشه باعث

 نباش فکرمن به انقدر لطفا_

سونه شعورمنو--  می 

 صورتم فقط ودرظاهر رو ات شعورنداشته گفتم تودلم

 .رفت توهم
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 پیشنهادم همویز بف من به تا زدی رو حرف اون فکرکردم_

 بوده اشتباه

 کرد نگاهم باخونرسدی

بدی نظرت به میدونم_ ازاین خوام نیم اما میام دخی   بیشی 

 بدباشم

  رفت باال لبش گوشه

 کتز  بازی خوای ونیم شده عوض نظرت یعتز --

 کرد قبولش نه کرد رد حرفمو نه

 نمیاد خوشم بازی کلمه از_

 بده رو معتز  ونهم هم که کنیم استفاده ایکلمه چه از--

 چطوره؟ پیل رول...هوم  بیاد؟ خوشت هم ،

 

 مقرصخودم اما شدم بودناراحت انداخته دستم اینکه از

دم گول خودمو داشتم که بودم ز  بودمن بااون حق می 

 بودم خورده بازی چون بدم بازیشون میخواستم

 قبول_

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1138 | 3699 

 

 پیل؟ رول--

 منحرصبه های جذابت حت   رفتم بهش ایغره چشم

 بده پوشش رو بودنش رواعصاب تونست نیم هم فردش

 گرفتم طرفش به رو اماشاره انگشت

نامعقویل ازم نداری حق فقط_ ز  بخوای؟ چی 

 گرفتم طرفش به رو دستم

ای به میتونم-- ز  فکرکنم نامعقول چی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 349پارت#

 

 میون که بکشم عقب دستمو وخواستم گرفت لجم

 گرفت دستش
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نامعقویل شدی پشیمون وقت   نداری حق توهم پس-- ز  چی 

 بخوای

 جذبش میکردمن خیال بودکه باال نفسش اعتمادبه انقدر

 نفرتورسم یه دادم رستکون وباتاسف گرفت امخنده میشم

  تاببوست بست   چشم که نبودی کویرتو توی گفت

  داشت فرق اون

 دادی؟ اون به رو پیشنهاددوست   چرا فرق   چه

 وازهمه فرزادرستره از هرلحاظ از اون چون

دوستشه  ...مهمی 

 

 نزن گول خودتو

 اتعلیه هم وجدانت منطق که وقت   از وامان گزیدم لب

 باشن

ده آیهان تودست دستم ون شدواز فرس   اومدم فکربی 

ط--  دارم رس 

ه جدیش صورت ز  توی شدم خی  کرد چندثانیه همی   تغیی 
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 نیست   برگشتش منتظر گفت   تو چون کردم قبول من--

 میدم رستکون

؟ اگربرگشت--   خ 

 

 حالم هم فکربرگشتش افتادحت   تپش به لرزیدوقلبم پلکم

 میکرد عوض رو

 دید وقت  ...خوردی قسم دادی قول تو زد داد رسم عقلم

 ترین دردناک واین است شوهرفرشته زداون فریاد ساکتم

 ...ام لحظه اون واقعیت ترین نداشتتز  ودوست حقیقت

 شد تموم خ   همه...هیچ  _

 نخوام که بدبود قدری به حالم ومن پوزخندزد آیهان

 چیه دلیلش بدونم

طمو--  بگم؟ رس 

 دادم رستکون بازم

 ادیم...متنفرم خوردن بازی از...نداری زدن دوز حق--

 ...اما دردرسباشه دنبال که نیستم
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ه کرد مکث  ترسنایک محکم بالحن چشمام توی وخی 

 هردلییل به یا بدی بازیم بزیز  دورم خواست   هرجا :گفت

 بشم ومن کتز  وحشت هم اسمم از میکنم کاری بپیچونیم

ین  ...زندگیت کابوس بزرگی 

؟ یم تهدیدم داری صوری رابطه خاطریه به_  کتز

 تونم نیم . کتز  بازی رو میخوام...هشداره نیست تهدید--

 برم زیرسوال فرزاد مثل اسکیل یه خاطر به

 آدیم تاحاال :گفت اخمم به اهمیت ی   واون کردم اخم

 ...زندگیش به گندبزن تو افتضاخ به که روندیدم

 

  :دادم جواب پروی   با
 
 خداروشکر بود خودم زندگ

 کرد نگاهم باعصبانیت

از باشم کنارت اگرقرارمن--  نکتز  استفاده کلمه این یادبگی 

 دربیام؟ بردگیت به قراره_

 ...ایکننده وسوسه پیشنهاد--
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 تاحاالمیون که دستم واتصال دمبلندش جا از عصت  

 بود،جداشد دستش

ه نیم خداموش رضای محض ایگربه هیچ میدونستم_  گی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 350پارت#

 

 شد بلند جاش از ندادواونم نشون حرفم به العمیل عکس

ز  شد جواب برای انتظارم متوجه وقت    خاک داد تکون حی 

 صلح از به اول جنگ به شدت به من :گفت شلورش

 که اسکل اون میخوای ازمن استفاده با اگر...آخرمعتقدم

 اشتباه  برگرده بهت میکنه داغ داره دیگه ییک بغل تو االن

 .نیستم یم*ت اتصاالت  اینجور آدم من ... کردی

 ...اونو نه ارضاکتز  رو غرورت تا میکنم کمکت
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چقدر این گزیدم لب  نیم رو وتاحاال بود تربیت ی   برس 

 کرده

 

 ...بیشعوری خییل_

ز  یه برام که شنیدم ازت انقدراینو-- ز  چی   شده روتی 

 قدم چند واما افتادم راه بهش پشت باعصبانیت

نرفتم   چرخیدم حرص وبا بیشی 

 نه یا هست   باهام االن_

د داد که صورتش حالت به کردم سیع ز  یه براش من می 

 ندم اهمیت مهیجم تفریــــح

 یم رسویس دهنتو شدی زرنگ مفهمید هرجا اما هستم--

 کنم

  بکنم خودمو موهای میخواستم حرص از

 میکنم صاف دهنتو کردی زیادی غلط دیدم هرجا منم_

 رفت باال لبش گوشه دوباره اما بشه عصبایز  بودم منتظر

 قبوله--
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 آرایش یه رو وصورتم کردم مرتب رو ظاهرم باردوم برای

انجام ز  وغلیظ دادم خرج هب حوصله بیشی   بار این دادم تمی 

 قرمزم صورتم پوشش از جدا کردم آرایش قبل دوبار تراز

 .داشتم رو جدید بازی هیجان

دم که حاال  زور هرخ   بسه باشم هم بازنده خوام نیم نی 

ز  از ونشد کردم فدا رو غرورم هرخ   نشد زدم  لحظه همی 

 مهم برام کنم یم ثابت هردوش به دارم بریم رو غرورم من

ز   ...نیسی 

  دیا
 

 :گفت یم که افتادم آهنیک

  نه تو که میدونم اما دلم تنگه من»

 خودم به دادم قول دفعه این میکنم فراموشت

 حرف به تو عکسای اگه بیاد بر ازم اگه میکنم فراموش

 «بیاد برف تابستون وسط اگه بیاد

 

 برمیاد؟ ازم
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ز  دردی از وبینم سوخت چشمام کشید تی   تی 

عمه دنبال به مچشم خوام نیم برمیادچون اره  شوهردخی 

 کنم یم تالشمو دنیا ته تا ازاالن باشه ام

به  خورد در به ضز

 میام االن_

 واقعا؟ ایزنده--

 داشتم که وهیجایز  اگرقدرت...دررفتم به ایغره چشم

 .گذشتم نیم هاش بازی کنارخوشمزه از راحت نبود

 تکیه ایتالیای   های مدل ژست با که اون وبه کردم دروباز

 بریم :گفتم دیواربود به داده

 

 

 

 ️♀�🨁�زدم کراش آیهان رو خودم امامن دونم نیم شمارو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 351پارت#

 

 کردی چقدرآرایش--

 چرخوندم حدقه تو رو چشمام

 فرورفت   نقشت تو خییل_

 دوست عنوان به نداره نقشم به ربیط :زدوگفت پوزخندی

 شدی کادلق شبیه بگم خواستم

 امضایع اینکه از عبورکرد کنارم واز گرفت رو اش تکیه

 روکم آرایشم از ایذره نخواستم ویل شد گرفته حالم کرد

 متوجه که بودیم زده حرف انقدر افتادم راه دنبالش کنم

 . نشدیم هوا تارییک

 بقیه طرف به می   نیم بافاصله هم یشونه به شونه

فتیم  کرد نفرمتوقفمون یه صدای که می 
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 جان؟ هست  -

 نشوندم لبم روی لبخندی برگردم طرفش به ازاینکه قبل

 خانم هاله صورت به وبعد شدم نزدیک آیهان به وکیم

 کردم نگاه

 بله؟_

 دنبالت مهرانه عزیزم :کردوگفت نگاه آیهان به کنجکاوی با

 بود

 نبود من به نگاهش گفت رو اشجمله وقت   حت  

 کش فرزاد مادر .گرفتمباالتر  رو رسم بودکه ناخواسته

ز  حس نگاهش از همیشه بودکه  گرفتم یم رو نخواسی 

 یادآوری بهم کیس عنوان به رو دورم پرسهای همیشه

 بدم فریب رو وطاهرش پرسپاک بود نگران میکردچون

 

م االن_  پیشش می 

 جان؟-

 نشد حرفم متوجه بودکه آیهان درگی   انقدر زدم نیشخندی
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ز  که ممنون گفتم_ م االن گفتی   مامانم پیش می 

 باشه آهان-

 بریم :گفتم آیهان روبه

 گرفتیم فاصله که ازهاله

وع اون با بودکه گ بدونم کنجکاوم :گفت   کردی رس 

 باهوش آیهان نکردم بودتعجب شده متوجه اینکه از

ی نداشت دلییل بودوپس ز  از کنم ضایع رو خودم باانکارچی 

 گفتم رو حقیقت کنیم بازی رو قرارگذاشتیم که اونجای  

 

 ...نشناش رو مادردوستت انتظارنداشتم_

 بود؟ مادرفرزاد--

 دادم رستکون

 نیومد خوشش ازم وقت هیچ که کش_

 نیاورد روم به بود مشهود خوی   به صدام توی ناراحت  

 همو های خانواده که نبودیم نزدیک بهم خییل :وگفت

 میشناسم رو برادرش پدرو فقط بشناسیم
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ها به تقریبا ز  شدیم دیکنز  می 

  ایستادم مقابلش

 چیکارکنیم باید حاال_

 

ز  دست تمسخریا از لبخندزد  من به نبودلبخندش انداخی 

 ...هاش سایرخنده برخالف داددرست خوی   حس

 ...بشه خوب حالت کن کاری :وگفت آورد جلو رسشو

 ...کافیه این امشب برای

 برنامه شدن خراب با فقط حالم ویل..ها نش   عصبایز _

 میشه خوب ااون های

؟-  هست 

 خایل رو دلم ته هامون زبون از اونم خشن هست   این

 ونگاه کرد صاف رو رسش وآیهان رفتم عقب قدیم کردمن

 نیم رو هامون چون انداخت هامون به خونرسدی

 باشه خونرسد دادم یم حق بهش شناخت
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 352پارت#

 

 چون ترسیدم نیم بودانقدر اباب اگه بودم زردکرده من

 آیهان به که جوری بود هامون تراز منطف   باباخییل

 :گفتم ایستاده نفس بااعتمادبه انقدر گ جلوی بفهمونم

 ...داداش بله

 انداخت آیهان رستاپای به نگایه وبااخم اومد جلو هامون

ه بده رو جوابم اینکه بدون  بود آیهان خی 

 اومد باال مقابلش آیهان دست

 ودوست وهمکار همکالش هستم ملگ آیهان سالم--

 هست  
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شدلب هامون اخم  آیهان مثل ذره یه کاش گزیدم بیشی 

 اخالق بااون هامون بودم این نگران بیشی   بودم خونرسد

 بده باد به آیهان جلوی رو آبروم گندش

 ...هست   برادر :دادوگفت تکویز  دستش به هامون بالخره

؟ هست  -   اینجای 

عملکرد اون بودواز معجزه مثل مونا دایص شنیدن  بهی 

 ...اشالعاده فوق

؟ چیکاریم تواینجا پرس آیهان وای-  کتز

  مونا سالم :زدوگفت ایلبخنددوستانه آیهان

 

 درب دوست این به کال نکه رونداشتم انتظاردیدنت :مونا

 ...کنه دعوتت ممکنه فرزاد نبود یادم خوری نیم وداغونت

 به آیهان حضور بشه متوجه هامون زدکه حرف جوری یه

 ...فرزاده دعوت خاطر

 دربیاد وداغویز  ازدرب قراره که شده متحول انقدر فرزاد--
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 رود گرهزاربارمکه خرعیش میگن شنیدی فکرنکنم :مونا

 خراست؟ بازهمان

 :گفت مونا به ورو کرد اخم وهامون لبخندزد آیهان

 کن صحبت درست

ابت ملکه : گفت اشجمله به توجه ی   مونا ز  یم دنبالت الی 

  ...گشت

 

شد هامون اخم  نگاه مونا به وهشدارگونه بیشی 

ت خاطراولیا :وگفت کردمونالبخندزد  مکدرمیشه حرصز

 ...بمونه منتظر بیشی  

 خشتز  صدای کردوبا خایل رسمن رو مونا حرفای تالقز 

  مامان پیش برو : گفت

 راحت باخیال رو نفسم ومن رفت وهامون دادم رستکون

ون  دادم بی 

  ...خواهر نکتز  سکته :مونا

 .رسیدی موقع به ...رفتم لبش تا_
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 زنشو اسم ...گرفت   جدی رو داداشت این چه توهم-

یزه ابهتش بیارتموم  می 

 

 نقطه... کامل طور به نه اما بودم موافق بامونا حدودی تا

 وی   رفتارتند حریف اونم گایه ویل بود ترانه هامون ضعف

 شد نیم هامون منطق

 :گفتم بده جواب اینکه از وقبل خورد زنگ آیهان گوش  

م  مامانم پیش می 

ز  داد رستکون  اما گرفتم فاصله ازش مونا دست وباگرفی 

 عزیزم جونم: گفت مخاطبش به که شنیدم ناخودآگاه

 جمع حواسم مونا باصدای که انداختم بهش کوتایه نگاه

 شد اون

 کردین؟ غلطای   چه دیگه پشت اون-

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_امتــم#
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 353پارت#

 

؟_  !خ 

 بودی ولوشده توبغلش دیدم نپیچون منو ...مرگ-

 زدن حرف طرز این دادم تکون براش تاسف از رسی

 ندید رواصال بدم حال یعتز  نوبربود واقعا وتفکرمونا

 ؟ بود بد حالم ندیدی_

 تو شد حذف زندگیت از عوضز  یه!! بود شده مرگت چه-

ی نجش باید  .بگی 

ی  یم ادامه راهش به اهمیت ی   واون کردم نگاهش بادلگی 

 داد

 ...ناراحت   کن تظاهر حداقل_

 

 زد نیشخندی

ه حالت االن... باشه-  بلغورکردی؟ براش خ   ؟باگریه...بهی 
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ی همه_ ز  طرفم ونیومدی ودیدی چی 

ز  که خرم مگه- م وازت شانش چنی   دستشو وقت  ...بگی 

 د؟دا پیشنهاد بهت آورد جلو

 موند باز دهنم تعجب از

م همه_ ز   وشنیدی؟ دیدی چی 

 داد رستکون

 شد تاریک هوام اومد نیم صداتون دوربودم دیدم فقط-

 داد دوست   پیشنهاد گفت خ   دیگه بگو ... نموندم دیگه

 دادم رستکون حرفش تایید وبه دادم قورت رو دهنم آب

 

 کشید ایخفه جیغ

 گفت   خ   حاال اومد خوشم ازش اول همون از...بابا ایول-

 بشه؟ دوست باهات وخواست سوخت برات دلش که

ز  به خندیدم  نتونست مونا شدیم نزدیک مون خانواده می 

ه ازم جوای    کجای  : پرسید اخم با دیدنمون با مامان بگی 

؟  هست 
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فتمون مانع عمو زن :گفت شوخز  با مونا  بذار نشو پیرس 

 کنیم پیدا رو مناسبمون کیس

 پشت فروغ عمو کردوزن اخم ومامان زدن لبخند بقیه

 کرد نازک مونا برای چشیم

 ی   دچار فضویل از که ومونا نشستیم کناربقیه چنددقیقه

 :گفت بقیه وروبه گرفت منو پاشدودست بود شده قراری

 مانگردید دنبال قران رو تو

 

 خلوی   جای طرف به ومنو بزنه حرف کش نداد مهلت

  بگو یاال :وگفت کشید

 خندیدم

  فضویل؟؟ چراانقدر تو_

 هر بعداز منو دهن...تومیاد به فقط فضویل عه-

 خوردنکردم دندوناتو بگوتا یاال... کتز  یم قرارصاف

 بابت رو وجدانم عذاب داشتم سیع که ایباخنده

 همه :گفتم بپوشونم بدم تحویلش قراربود که دروغای  

ز   داده پیشنهاد بهم چندباری قبال... کردم تعریف براش چی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1157 | 3699 

 

 از ممکنه میدونه گفت کرد تکرارش دوباره وامشب بود

 نگاه بهش شناخت عنوان به پس کنم قبول احساس روی

 جدامیشیم کناربیایم نتونستیم واگر کنیم یم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 354پارت#

 

 جنتلمنه خییل ادمم این وشخصیت شعور عاشق-

 پس رو اومد لبم پشت تا که پوزخندی کردم سیع

 ازم راحت انقدر وگرنه بود عوضز  جنتلمن یه آیهان...بزنم

 .نمیخواست رو بودن جوره همه

 مونا_

 هوم؟-
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وع رابطه یه امشب بدونن بقیه خوام نیم_  رورس 

ز ...کردم  بوده قبل از بذارفکرکیز

 تکون رسی بود کسای   چه به شدمنظورم متوجه خودش

به وبا داد  احمقا اون به :گفت زد ام شونه به که ایضز

 ...اوگ میکنه بهی   رو حالت موضوع این اگه ویل نکن فکر

 

ز  بابت  کردم خداروشکریم مونا داشی 

 نگاه قفل ونگاه چرخیدم طرفش به نگایه سنگیتز  با

 شد همتا ناراحت

 فهمید نیم همتا کاش_

 کرد نگاه طرف همون به هم مونا

  ... میکنه درک اون-

ی داشتم انتظار بیشی  ز  باعث سکوتش اام بگه چی 

از جای   اون ونگاه کنم شدنگاهش  همتا که مکایز  غی 

ه بود نشسته ز  با بود خی   که آرمان به نگاهش رد گرفی 

 رسیدم بود پدربزرگش با صحبت درحال
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؟ اومدنش از_ داشت   خی 

 بودم کنارش ببنتش تا گرفت تماس پدربزرگش وقت   آره-

 کنارش   خییل روزا این_

 بذارن دورم مزاحمای اگه اره-

به درجواب ومن کرد اشاره من به  زدم اششونه به ایضز

 .کرد رونثارم تربیتیش ی   هایفحش از ییک بلند موناهم

 کنم پیدا رو آیهان تا چرخوندم وچشم گرفتم فاصله ازش

 نره جایگاهشون سمت به نگاهم میکردم رو تالشم تموم

وسارا کنار وقت    فرزاد دوستای از دیگه وچندتا امی 

 برداشتم قدم تری راحت باخیال دمشدی

 

وسارادست به  نیم هم خییل که بقیه وبه دادم امی 

 کردم سالم شناختم

 هست   شدی خوشگل چه:سارا
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ی با اون کردم آیهان به نگایه نیم ز  نگاهم متوجه ذاتیش تی 

 خوشگل گ : وپرسید ایستاد کنارم زدمونا ونیشخندی شد

 شده؟

 هست  :سارا

 پریده باال ابروهای با مونا

  کرد نگاهم دقت وبا چرخوند خودش طرف به منو

 ...شدی متحول زود چه اووو:مونا

شد آیهان نیشخند  بازوش از نیشگویز  حرص با بیشی 

 داد فحش   ناله با که گرفتم

 

 پخش که آرویم باموزیک بود اعصابم روی بقیه یخنده

 امی   شد آویزون امی   ازبازوی خوشحایل با سارا شد

ز  دونفره رقص وبرای انداخت دورکمرش ستد بالبخند  رفی 

 اشاره آیهان طرف به ابرو باچشم انداخت باال ابرو مونا

 تا امشب گرفتم گاز داخل از لبم وخجالت حرص از کرد

 چشمیک با خوشبختانه بردارنبود دست کردنیم حیثیتم ی  
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 آیهان دست باجلواومدن گرفت فاصله ازمون آیهان به

ز  از نگاه  کردم نگاه بهش سوایل وباحالت   گرفتم مونا رفی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 355پارت#

 

 ...بمونه نتیجه ی   مونا های تالش روانیست--

ی ای  دستپاچه ...بردی رو هردومون ابروی که مونا بمی 

 نموند منتظر که کردم نگاه اطراف به زده وخجالت

 وسط یقادق کنم حرکت کرد وادارم و گرفت رو ودستم

 نفسم گذاشت کمرم دور رو ودستش ایستاد رقص پیست

 وچه گشتم آشنای   نگاه دنبال نگرایز  شدوبا حبس

 روی بودن زوم ام خانواده اعضای تموم که بودم بدشناس

 ...من
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 کردم ناراحت   از ایناله

 

 ...نبودم توجه مورد انقدر تاحاال--

 پشت نوم امخانواده به رو آیهان وحاال بودیم چرخیده

 بودم بهشون

 !باشه عادی برات باید توکه_

 درمیاریم ازت پدری یه نفرشون دوسه ...متفاوتته بار این--

 ...نگاهشونه تو خاض

 ازش رو امخنده اینکه وبرای گرفت امخنده حرفش از

ز  رسمو کنم پنهون العاده فوق عطر بوی که گرفتم پایی 

 رسهم پشت نامحسوس بارهم این شد امریه وارد اش

 کشیدم نفس

؟ اون شدم آشنا که برادرت با--  دونفرخ 

 

 ...پدربزرگم پدرو_

 کناراومد؟ میشه باکدومشون--
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 ...کدوم هیچ با پس منه بحث_

 خودتو خییل یعتز  کردکه نگاهم وجوری زد نیشخندی

 دستام انداختم باال ابرو براش ناخودآگاه نگی   باال دست

 یه تقریبا بود بلندتر من از قدش بود هاش شونه روی

 این از میدادم نشون کوته یه مثل کنارش ومن گردن رسو

 دخی   یه عنوان به نظرم به چون نبودم ناراحت موضوع

 قد هیکلش با متناسب وآیهان  داشتم مناست   قد کیلو۴۸

 داشت مناست  

 

ون فکر از بلندی یخنده صدای با  کنار از اومدم بی 

 پشت دقیقا که دمشد وفرشته فرزاد متوجه آیهان شونه

ز  آیهان رس  رقصیدن یم داشی 

 ...نکن نگاشون--

 دادم امتداد آیهان خونرسد صورتم تا رو نگاهم

عمه--  ...فریبکاره روباه یه اتدخی 

ه انتقام ازم داره خیالش به_  ...میگی 

 احمِق  روباه یه پس :زدوگفت پوزخندی
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 که عمیف   نفس با که شد آیه به تبدیل امنگفته حرفای

ون یدمکش ز  من شد تموم موزیک دادم بی   بودم کش اولی 

 وهیچ داشت تندتری ریتم بعدی موزیک کنارکشیدم که

 دیدم نیم خودم توی رقص برای شورواشتیاق   یا میل

 

وسارا  از وآیهان بعدازمنو دوم موزیک اتمام بعداز هم امی 

ون پیست  ...اومدن بی 

  ...شده خوشگل خییل فرشته :سارا

ی یه :گفت دوباره که زدم لبخنداجباری ز  بگم؟ چی 

 نداشتم انتظار اصال :بگه داد جرأت بهش همه سکوت

از کش با فرشته  دوسه چون یعتز  ...کنه ازدواج میثم غی 

 ...شدم شوکه دعوتش کارت بادیدن بودن باهم سال

به  باشه ساکت خواست زدوازش ترس   سارا امی 

 شدم رسدرگیم دچار اشجمله ازشنیدن من ویل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 356پارت#

 

 کرددوساله وادعا بوده رابطه توی بافرشته سال سه میثم

 !!!منه عاشق

 کردم نگاه آیهان صورت به گیج بازوم به دست   برخورد از

 ...توبود با اتعمه دخی   هست  --

 جمعمون به که وفرزادی وفرشته مقابلم به گیچ   باهمون

 کردم نگاه بودند شده اضافه

 خوبه؟ حالت-

 طرفم به کیم رسآیهان قرارگرفت گریم دست میون دستم

  شد خم

 عزیزم خوی  --

 دادن کردباقورت احاطه منو گرمش ونفس عطرش بوی

 چندجفت سنگیتز  تونستم یم دادم رستکون دهانم آب
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 شدمون گره ودستای وآیهان خودم روی همزمان رو چشم

 کنم احساس

 

 واخمای فرشته لب روی پوزخند میخ ونگاهم گرفتم رسباال

 .شد فرزاد درهم

 مشکل ما عقد کردید؟ علتز  رو تون رابطه بالخره:فرشته

 !هاشده خییل گشای

 شدند اضافه جمع به هم وآرمان مونا لحظه همون توی

د حرف جوری ز  میدونسته پیش وقت خییل از اون انگار می 

ز  ی ما بی  ز  ددا جواب وقاطع محکم بودکه آیهان هست چی 

 فامییل نسبت منم برای نداشتیم کردن پنهان قصد--

 بود سوپرایز فرزاد با هست  

 

 تموم منتظر عصت   بود شنیده رو فرشته جمله که مونا

 به مارو بخت شدن باز :وگفت بود آیهان حرف شدن

 تا نگفتیم ما اینکه پای بذار فرشته نده نسبت خودت

 نشکنه دلت
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 بده مونارو جواب اینکه جای وبه زد پوزخندی فرشته

 رابطه از میخوای چطوری کنجکاوم خییل :گفت من روبه

  آقاجون برای ات
 

 ...بیک

 تو وخودش خوره نیم غذا روز دو تهش نباش نگران :مونا

سن بقیه میکنه حبس اتاقش ی میی  ز  گن نیم چی 

 

 دندون کردوجواب اشاره خودفرشته رفتار به دقیقا مونا

 رو دهنش شد وباعث کرد درهم رو فرشته اخمای شکنش

 ببنده

یک رفت یادم راست   :گفت وفرشته فرزاد به رو مونا  تی 

 بشید خوشبخت امیدوارم...بگم

 تو هست   : گفت من به رو بدن رو جوابش نداد اجازه

یک ؟ تی   گفت 

 بودنش خشم یا نفرت از درگ که حش به اهمیت ی   من

 :گفتم نداشتم

 بشید خوشبخت_

  میشیم :گفت حرص با فرشته
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 میخوام فرزاد :گفت بدجنش روی از ایخنده با هم مونا

  بکنم ازت ویژه تشکر یه

 نگاهش بود صورتش روی اول همون از که اخیم با فرزاد

 کرد

 

 بندازیم بهت رو فرشته ما دونست   قابل اینکه بابت :مونا

 صورت گزیدم خندیدلب بلند صدای با خودش بعد

 فرشته از که اراحت  ن شدباوجود قرمز عصبانیت از فرشته

 که هرچقدرم فرشته شدم ناراحت مونا حرف از اما داشتم

ز  بهش جمع توی کش نیست حقش باشه بد  بشه توهی 

ز  ...مونا ادی  ی   خییل :فرشته  شد باعث رفتارت همی 

 بخوره بهم نامزدیت

 

 

 ��شه خفه زودتر فرشته امیدوارم
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  357پارت#

 

 

 شونه لبخندش حفظ با اما شد ناراحت هم مونا اینکه با

  انداخت باال

 آیهان کرد پیدا خاتمه مامان حضور با موناوفرشته دوئل

ز  یتز  باهمون که بود نفری اولی   سالم خونه توی خودشی 

 جواب دوستش پرس ژن همون با که برم مامانم قربون کرد

 داد رو آیهان

؟ ...پرسم سالم-  خوی 

منده ... خوبید شما ممنون--  سالم عرض برای باید من رس 

 رسیدم یم خدمت
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 باخانواده...دیدمت شدم خوشحال حرفیه چه این-

 اومدین؟

 ...تنهام خی   نه--

 

 امخنده آیهان کردن صحبت قلم لفظ از اینکه از بیشی  

ه  گرفت امخنده بقیه شدن وشوکه ازبــهت بگی 

 زد کنار رو بهتش بود کرده هنگ بقیه مثل که موناهم

 هست وآیهان مامان آشنای   درجریان که کش ومثل

 ...عمو زن فرزاده آقا دوستای از آیهان :گفت

 پیشمون خییل گفت شدیم دادومتوجه تکون رس مامان

 مامان دنبال کرد خداحافیطز  بقیه از من به وبااشاره نموند

 بقیه از توجهمون قابل فاصله به نگاه با مامان افتادم راه

 :گفت

؟ هاشبا  دوست 

 

 ...نه_
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 کتز  خطا ازپا دست نکن بابات مهربویز  به نگاه...زهرمار-

 کنه یم رو پوستت

 نکن درست داستان مامان_

 از نداشتم رو انتظارش که ومتز  گرفت بازوم از نیشگویز 

 تری محکم لحن با مامان دوباره که کشیدم جییعز  دردش

ه زهرمار :گفت قبل از  هپرس  بغل تو رفته حیا ی   دخی 

 جواب ...نساز داستان میگه من به میاد قروغمزه واسش

 ...میده من یعمه رو آقاجونت

 رقصید آرمان با هم مونا ...مگه چیکارکردم_

 توهم عقدکرده فرزاد با فرشته توچه به ...هان توچه به -

 توهم کرد هرغلیط هرکس ...کن پیدا اونو مثل ییک برو

؟  میکتز

 

 دلم که ریخت بهم حدی به رو حالم مامان رفتارتند

 ...گریه زیر بزنم دوباره میخواست

 خواست نیم صوری   درهیچ که بود این من مادر مشکل

 بود اون رضایت تالشش وتموم بشه ناراحت پدربزرگم
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ز  وبه نکردم بحث دیگه ه زمی   بازوم به دست شدم خی 

 پیش بریم :وگفت گذاشت بود گرفته نیشگون که وجای  

 ...نباشه تنها همتا

 ی   شده ناراحتیم متوجه میداد نشون آرومش صدای

 روی بود نشسته ی  ی   کنار تنها رفتم همتا طرف به حرف

نگاه وبه نشستم خایل های صندیل از ییک ز  کردم می 

 

ز  که وابروی   چشم متوجه  شد یم وبدل رد وهمتا مامان بی 

 بدم نشون العمیل عکس نکردم اماسیع بودم

 حرف باهاش فعال نخوام هک دلخوربودم اونقدرازمامان

  بزنم

 بیار غذا خودت برای برو پاشو شده رسو شام هست  -

 وبا انداختم بود زده رو حرف این که همتا به کوتایه نگاه

 مسی   توی ممکنه ...خورم نیم :گفتم مشهودی دلخوری

ز  به تارسیدن  برم غمزه اینجا مردای واسه غذا می 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 358پارت#

 

ی بااخم مامان   گرفت فاصله ما کردواز نگاهم ودلگی 

 تو که دونن نیم میشنوه ییک دخی   حرفیه چه این :ی  ی  

 برم قربونت میکتز  شوخز 

ه دستمو همتا   ...نباش ناراحت برم قربونت :ومیگه میگی 

 عمو زن تا نداره منظوری مامان :گفت آرویم صدای با

 وهمکارشه دوست گفت رسیــــع هست   با کیه اون گفت

 میشناسم من

 داشت اضار دیروز تا ...میای   غمزه توبغلش میگه من به_

 میکنه دعوام االن باشم باآیهان من

 

  خواست   یم...هیش-
 

 خواست   ازم مستقیم غی   خودت بیک
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ز  قرار وبا زدم شوخیش به زورگ لبخند  غذا بشقاب گرفی 

 جلوم من به نگاه بدون مامان و گرفتم باال رسمو مقابلم

 نشست

 خوردم غذا از نشه ناراحت مامان اینکه وبرای کم خییل

 نشدم بلند جام از کردند وسارااضار همتا مونا وهرخ  

 با بگوبخند درحال خیال ی   که دیدمیم دور از رو آیهان

 رقص شلوغ پیست از رو نگاهم حوصله ی   بود بقیه

بعداز  گرفتم
 
ز  باید شام طبیعتا فی   قوت به جشن اما می 

 دادم آیهان به دوباره رو نگاهم بود باق   خودش

 

 داده تکست آیهان گرفتمش باال گوشیم تکست صدای با

 گوشت روتوی ناخونام ازحرص وباخوندش کردم باز بود

 دادم فشار پام

 «باشم جذاب برات انقدر کردم نیم فکر هیچوقت»

 'کردی فکر اشتباه االنم'

 ورسیــــع زد نیشخندو  انداخت گوشیش به کوتایه نگاه

 کرد تایپ
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 کردی بغ رفت   پیشم از ازوقت   که نیست   تو این یعتز »

ه جای   من جز نگاهت  «نمی 

  عظیم حجم این به دارم کن فکر'
 

 به واعتماد خودشیفتیک

 'میکنم فکر شده جا آدم دریه که کاذب نفس

 «نتیجه؟ ...خب»

 '...جاشده تو توی ...پذیره امکان ویل طبیعیه غی  '

 

 « کن نگاه جایگاهشون به»گفت قدمهم ی  

 کنارهم وفرزاد فرشته شدم ومتوجه کردم بلند رسمو

 مقابلشون که وزیبای   بزرگ کیک ومیخوان ایستادند

ن بودرو  نگاه شد ابری دلم هوای رفت هم تو اخمام بی 

 دوختم میکرد نگاه من به مستقیم که آیهان به رو ابریم

 مزخرف ادم چه که بخونه نگاهم از میخواست دلم

 ...وبیشعوریه

 کن نگاشون : زد لب
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 نه چرخوندم امشب وداماد عروس روی مکث با رو نگاهم

 به اینکه برای ...نه باشم کتز  گوش حرف دخی   اینکه برای

 کشه نیم منو اونا به نگاه کنم ثابت اون خودم

 

ز  روی رو کیک  هم وخودکیک بودند داده قرار بلندی می 

 مشخص سخت   به فرشته رتصو  که بود بزرگ اونقدر

 حت   نه بود ناراحت نه بود عادی فرزاد صورت بودحالت

  ...رفت نیم کنار لباش روی از لبخند که فرشته مثل

ز  از تالقز  برای اینا یهمه انگارکهانگارنه  ...میثِم  ناخواسی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 وقت   میدادو کونت هوا توی رو دستاش عشوه با فرشته

 گذاشت بود چاقوتوش که دست   روی دستش فرزاد

وع همزمان  وجیغ دست صدای کردن کیک بریدن به رس 

 یم رو شون طبقه چند کیک که همونطور رفت هوا به

 از چاقورو همینکه کردند یم نگاه بقیه به لبخند با بریدند

ون کیک ز  کشیدن بی   وفرزاد فرشته روی وکیک لرزید می 

 فرشته اما کشید کنار رو خودش رسعت با رزادف.برگشت

 هم صورتش نصف حت   که جوری شد کیک غرق تقریبا

 شد نابود تقریبا بودلباسش خامه پراز

 

ز  صدای  با میشد شنیده اطراف از خنده گاهن و هی 

ه مقابلم صحنه به درشت چشمای  بودم خی 

 اهمیت وی   رسوند من به خودشو چطوری مونا دونم نیم

 هیکل به رید فرشته :گفت خنده وبا بازوم به زد بقیه به

 خودش

 هرکدوم که شنیدم یم اما بود گزیدن لب من العمل عکس

زدن مونا به جوری یه خانواده اعضای از  ترس 
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 روی از احمقانه یوخنده دراومد بهت از فرشته بالخره

 رفت کنار لبش

 

 تونستم یم اما زدن حلقه دورش وفرناز عمه خانم هاله 

 یم اطرافیانش به که های وپرخاش اشک پراز یچشما

ی عصبانیت با که شدم متوجه حت   ببینم رو کرد ز  به چی 

 بره توهم هم فرزاد اخمای شد باعث که گفت فرزاد

ی اخماش باحفظ والبته وزیرلب ز  گفت جوابش در چی 

ه رو دامنش عصت   شدفرشته وباعث  طرف وبه بگی 

  .بره باغ ساختمان

ز  فرشته دنبال وفرناز عمه  کنار هم خانم وهاله رفی 

 بود شماتتش درحال فرزادایستادوظاهرا

 

  تقریبا منم یخانواده 
 

 برای واحتماال فرشته دنبال به همیک

ز  دلداریش  ...رفی 

 مفصل وجشن شد خایل رسعت به شلویعز  اون به باغ

ز  به فرشته  ...شد خراب راحت   همی 
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ز  رس تقریبا  دادن آب رسوگوش برای هم مونا بودم تنها می 

 با که مهمانایز  به بودم نشسته صندیل روی بود رفته

ز  یم عروس برای ناراحت   با معدودی و خنده   رفی 

ه؟ حالت االن --  بهی 

 رس شد باعث گوشم کنار آیهان وآروم گرم صدای

 بود شده خم صندلیم روی پشت از بچرخونم

 

؟ فکرکردم _  رفت 

سم حالتو تا موندم--  ...بی 

 رسمای کردم احساس دلم ته از بخندل یه زدم لبخند

شد قلبم دور سوز استخوان  کمی 

 کتز  اذیتم میخوای فکرکردم کن نگاشون گفت   وقت   _

 ...متنفرشدم ازت

 کرد نگاهم خونرسدی با شد صاف

 کارتوبود؟_

 ...بودم چشمت جلوی مدت تموم من--
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 امکان بودویل چشمم جلوی مدت تموم میگفت راست

ز  نداشت  باشه فاق  ات کیک برگشی 

 

 

 �😍�رفت آیهان برای دلمان

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ه حالت نگفت  --  شد؟ بهی 

  نیم بگم راستشو اگه_
 
ه گ  ...خله دخی 

ز  چشمش یگوشه  شدمنتظر محو ورسیــــع خورد ریزی چی 

 کرد نگاهم
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 سوخت براش دلم ...نشدم خوشحال فرشته ناراحت   از_

 توی ها مهمان از کیم وتعداد بود شده وتخل تقریبا باغ

 از عصبانیت با فرزاد شدم متوجه دور از بودن باغ

ون باغ داخل ساختمان  به رو کوچییک سنگ اومد بی 

 عصبانیتش اینجوری خواست یم انگار کرد شوت طرقز 

 کنه خایل رو

 کردیم خراب رو جشنشون_

 

 شد کشیده فرزاد طرف به من مثل هم آیهان نگاه

 نداشت ربیط ما به--

  میخوای_
 

 !اونا؟ کیک به خورد غیب تی   بیک

 مشت یه بد اعمال حساب به بزار :وگفت زد نیشخندی

 زرنگ خائن

 امخنده وبود اومد خوشم بندیش جمله از وسط اون حاال

 شدن خراب بابت از وجدانم اینکه از جدای گرفت

ور بخش بود ناراحت فرشته نامزدی  توی وجودم رس 

 گنجید نیم خودش پوست
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ه آیهان  تشکرکردم ازش نگاهم با ومنم بود لبخندم یخی 

؟ هنوز+  اینجای 

 طرفش وبه شد قطع نگاهمون اتصال فرزاد صدای با

 خییل من با درمواجه قبال که جدیت   با آیهان چرخیدیم

 ؟...چطوره اوضاع :گفت فرزاد به رو میداد نشون

 ... خوبه :فتوگ انداخت باال ایشونه تفاوی   ی   با فرزاد

ا های بازی ولوس بازی مسخره چاشتز  یکم با البته  ...دخی 

  سوخت اما سوختیم فرشته برای نباید دلم

 رو فرشته بد وحال شدن خراب انصاقز  ی   فرزاددرنهایت

 دونست یم بازی ولوس مسخره

 

 بود ناراحت خییل نامزدت--

 درمیارم دلش از شب ،اخر بلدم+

ز  از بیشعوری ددراوجفرزا اینکه کردمواز اخم  کلمای   همچی 

ز  با   شدم عصت   کرد استفاده لحتز  همچی 
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ت ذره یه یعتز   جلوی شخصیش مسائل راجب نداره غی 

 عصب بود شده باعث من کردن اذیت یا نگه دوستش

تش های  بشه لمس غی 

ی دیگه آیهان ز  از شما :گفت بودکه فرزاد واین نگفت چی 

 میشناسید؟ همو گ

  ...دوساله تقریبا--

 

 نگفته :وگفت کرد بود عصت   تقریبا که ایخنده فرزاد

 بودی؟

ز  اما آیهان سیدی :داد جواب خونرسدی درعی   !نی 

 نامردی وبا خوردتکویز  جاش تو قرار وی   عصت   فرزاد

 به که کردم یم راهنمایت حداقل میگفت   اگه :گفت تمام

 نزیز  کاهدون

 فهخ :گفتم وپرخاش عصبانیت با که نبود خودم دست

 شو

 به قدیم خندید تفریــــح با بود رسیده هدفش به که فرزاد

 شد گرفته آیهان توسط بازوم که برداشتم طرفش
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 میشناسمش اونقدر :گفت فرزاد به رو هشدارگونه آیهان

 نکن دخالت لطفا ندارم کش با مشورت به نیاز که

 نفر یه عقد روز صبح بدویز  که میشناسیش انقدر یعتز +

 !بشه؟ ازدواجش خیال ی   که میخواد ازش

 که کاری بیان واز شدم شوکه فرزاد نامردی همه این از

ز   اون از رفت نفسم آیهان مقابل بودم کرده حماقت درعی 

ز  تهدید ونگاه درهم اخماهای بدتر  بودبود من به آیهان امی 

 

 

 ��میان همبه چقدر وفرزاد فرشته کردین دقت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 طرف اگه مخصوصا...نفرشناختش یه ظاهر از شهنیم+

باشه  دخی 

 روی داشتم فرزاد به نسبت که جای  ی   وباور اعتماد حجم

 ثانیه همون توی که کردجوری یم سنگیتز  هام شونه

 ...شده خم هام شونه کردم احساس

ارت اون با نامرد فرزاد از رو نگاهم  چشماش زیاد رس 

م  نامحسوس خییل تونستم،یم میدم آیهان وبه میگی 

 حتما ببینم رو داد عصبانیت از فکش به آیهان که فشاری

 نداره کردن کمک لیاقت کودن این فکرمیکرد خودش با

 

 ... باوررسیدم این به لحظه همون توی خودمم که بد چه

ی هیچ بکنم بهت دوستانه نصحیت یه بزار+  قابل دخی 

 نیست اعتماد

ا با رو وقتش تموم که بگه کش بذاراینو--  نگذرونه دخی 

 نباشه عقدش شب واالنم
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 صدای با فرزاد اما گفت عادی وبالحن خونرسد آیهان

 وگوشم بوده دخی   پراز دورم چون :وگفت خندید بلندی

 گفتم پره دروغشون پراز عاشقانه حرفای از

 

 به منظورش یعتز  که انداخت من به رو نگاهش فرزاد

ی به وفاداریم به اون برای فقط که ایعالقه به ...منه  صی 

 نیم اعتماد قابل ومنو دروغ میگفت بود اون برای که

 دونست

 وقت   بزنه اعتمادوصداقت از دم فرزاد مثل ییک باید چرا

ده اون از بوی   خودش  باشه نی 

 یم احساس بهش نسبت لحظه اون توی که حش تموم 

 . کردم ونگاهش ریختم چشمام توی رو کردم

 
 
 یمسخره یخنده که بود بد حس پراز انقدر نگاهم ظاهرا

  بره لباش روی فرزاداز

 

 توسط فرزاد برقرارشدوباصدازدن بینمون کوتایه سکوت

ه نفرت همای   گرد خانم هاله ز  شدو تموم هم نفره سه انگی 
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ز  فرزاد وقت    کنار ووسطش اشاره انگشت دو باگذاشی 

 ما واز کرد خداحافیطز  آیهان از دادنش وفاصله پیشایز 

 .کشیدم راحت   نفس دورشدمن

ه نبود فرزاد دیگه که جای   به درهم اخمای با آیهان  شد خی 

 میدی؟ اهمیت دیوانه اون حرفای به_

 عاشق مگه :گفت ایکوبنده وبالحن چرخید طرفم به

ز  ؟ دیوانه همی   نیست 

 

 یم نگاهش فقط حرف وی   شدند چفت هم روی لبهام

 کردم

ز  رو رسش  :داد ادامه تری پرخشم لحن باو  آورد تر پایی 

ز  از مگه  آبروی به بزنه پا پشت که نخواست   دیوانه همی 

 صبح اتعمه ودخی   عمه وعزت غرور ات،به خانواده

 بشه ازدواجش خیال ی   عقدش

 صورت به محکم رو زشتت رفتار آن یه توی ییک شده

 چقدر وبفهیم کنه بیدارت خرگوش   خواب از تا بکوبه

  ؟بودی ونادون کور
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 خواب من صورت به رسدی آب لیوان مثل آیهان جمله

 بود زده
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 362پارت#

 

خانواده حیثیت به داشتم کارم با من نبود یادم واقعا چرا

دم؟ لطمه خودمم ی ز  می 

ز --  !گذاشت   پا زیر رو قانون وتنها اولی 

 سوال زیر من قراربود... کناربزاری رو بازی زرنگ قراربود

 نرم

 نکردم کاری من_

 باشم میتونم خوی   آدم من :وگفت زد پوزخندی

  کاذب حس دچار اگراطرافیانم
 

 نباشن زرنیک
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 !نه؟ میگم خ   فهیم نیم_

  میخوای--
 

  ندادی؟ تکست بهش تو بیک

 

 پشت العملش عکس اما شد اون خشم باعث من سکوت

 الشدنب ثانیه چند فاصله با بود من از شدن ودور کردن

 زدم وصداش دویدم

کن...آیهان _  صی 

ز  وقصد نداد اهمیت    به رسید ماشینش به داشت رفی 

 رو بازوش کردنش متوقف وبرای بخشیدم رسعت قدمهام

 گرفتم

 بزنم حرف بذار نامرد_

ز  بدنه به گرفت منو ثانیه یه توی  دندون کوبیدبا ماشی 

 غرید هم روی شده چفت های

 

 تشخیص نامرد واز مرد فرق تویز  یم اصال تو !...نامرد--

 بدی؟
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ب ز  منو :گفت خودش به وخطاب کرد ولم باضز  چه ببی 

 خ   زده خریت به خودشو که کش اخه !دارم ازش توقیع

 !!حالیشه

 ...بفهم دهنتو حرف_

 دستمو بشه عصبایز  میکردم فکر که انتظار برخالف

  زد کنار جلوش واز گرفت

 فهمم یم باشه--

  شدم مانع ببند رو در نکهازای شدقبل ماشینش سوار

ی؟ داری کجا_  می 

  یم خ   تو گفت یم که صوری   با
 

 کرد نگاهم گ

 

 ؟!کتز  تمومش نمیخوای که تو_

وع هیچ   که کنیم فکر اینطوری بیا--  من نه...نشده رس 

یط  وجود بازی نه...کردی نقضش تو نه گذاشتم رس 

 ...داشته
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 فشحر  زیر نداره حق وبگم کنم باز رو دهنم میخواستم

ایط اما بزنه اض برای اصال رس   حاال نه نبود مساعد من اعی 

 ...دارم اون با ایرابطه کردم تظاهر که

 خواد نیم من کنار رو حضورش فرزاد مطمئنم که وقت   نه

 حس واقعا من که زمایز  اونم رفت یم نباید ملگ آیهان

 ترمیم رو ام دارشده جریحه غرور کنارش میتونم کردم

 ...کنم

 

 از قبل برای خ   همه :گفتم ممکن حالت ترین لوممظ با

 نزدم هیچ   زیر بخدا ...بود وقرارمون قول

 به بزن پس کناربیام عنرصیت سست با تونم نیم --

  ...چاک

 زدم چنگ ریسمان اخرین به

 تا کنه عصبانیت میخواست...خواست یم همینو اونم_

 بمونم قبل احمق همون من بازم

 ،همون داری کمک انتظار دتخو  جز کش از وقت   تا--

 !قبیل احمق
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 363پارت#

 

موندهته به که پتیک با با ومنو بست ومحکم گرفت رو در

 .گذاشت تنها زد غرورم ی

ز  این وع بازی یعتز  رفی  ز  به ...شد تموم نشده رس   همی 

 ...راحت  

 یرو  چشمم گوشبازی اشک تا کردم نگاه آسمان به

  ...نریزه صورتم

ز  بد حایل با سالنه سالنه  افراد حضور از خایل رسمی 

ز  وبه میشینم صندیل روی گردم یم بر ام خانواده ه می   خی 

 ...میشم
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 نظر شدن عوض امید به رو میاد گوشیم روی که تکست  

 کنم یم باز آیهان

 کم یه اون حداقل کنم یم دعا دلم وته امیددارم هنوز

 اسم دیدن با اما نزنه جا زود وانقدر باشه داشته معرفت

 میشم حایل چه دونم نیم مخاطبم

 «دراگون»

ز  تا میگردم ذهنم های پستو توی  فرزاد جز بشم مطمی 

 اشتبایه یا اتفاق   صورت به حت   رو ای دیگه کش اسم

 باشم نکرده سیو

 

ز  هنوز  بازش وقت   و کنم یم باز رو وتکست نیستم مطمی 

 میشم مواجه نامردیش از ظییمع باحجم دوباره کنم یم

 نگران یا گرفتم یم سخت خودم به خییل نباید فهمم یم

 ...بودم یم اشتبایه

ز  همه که حاال  نبود الزم اون نظر از بود شده تموم چی 

 تخلیه برای بوده الزم هم شاید یا باشم لیست بلک توی

   ...دربیاره لیست بلک توی واز کنه لطف من به خودش
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**** 

 

ای خییل متوجه کتز  یم نگاه عقب وبه میش   نهات وقت   ز  چی 

 ...میش  

 ...اشتباهاتت متوجه

 ...خطاهات

 ...دیگران وحرفای رفتار وحت  

وع دوباره گذاشتم اتاقم توی پا که دیشب از منم  به رس 

 ...کردم گذشته وساالی روزا تموم مرور

 زخمای   هاشون خییل یادآوری با اما نمیاد یادم حرفا خییل

ز  یم رسباز جامونده قلبم روی اون زبون نیش از که  ...کیز

 

ز  در آیهان حرفای شدم متوجه حت    چقدر اینکه عی 

 ...درسته چقدر اما شد گفته ناجوانمردانه

 ...نیستم نامرد از مرد تشخیص به قادر من

 ...قبلم احمق همون من
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 اسم دیدن از قلبش های مه ته اون که قبل احمق همون

 ...دمیا وجد به دراگون

 میدم قول خودم به چون زدم خریت به خودمو من اره

 .کنم یم شکتز  عهد قبل بار هزاران مثل وبازم

 نیستم راضز  خودم از

 ... ناراحتم

 خوشش عنرص سست ازمن   آیهان چون متنفر هم شاید

 ...منم میکنه تکرار میشه اون همدست نمیادوعقلم

 

 

 ��االن بخوریم حرص گ دست از

 ��نظرم به هست  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 364پارت#

 

 خورد نیم سنگ به رسم چرا...بکوبم جای   به رسمو باید من

 معرفت ی   اون برای تا دربیارم ازسینه رو قلبم باید!نه رسم

 ...نیاد وجد به

به  اومد وداخل بازکرد درو ومامان میخوره دراتاقم به ایضز

   رسو باهام دیشب از
ز  اگر خواست ازم صبح ویل  سنگی 

ش بعداز همتا قراره چون آتلیه برم دیرتر میتونم  دکی 

 .باشه مراقبش مامان تا اینجا روبیاد چندروزی

 دوازده تا وخواست کرد قبول واونم کردم صحبت امی   با

 .کارداره جای   اونم چون برسونم خودمو یک

 

ز  باردارمیشد همتا که هربار  یم درپیش رو روند همی 

 گرفتیم
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 خودش خونه واگرم هاله یخونه یا بود ما یخونه همتا یا

 ...بود نفرکنارش یه بود

 خی   به ختم انتهاش اگر نبود بد مکرارت بعیصز  تکرار

 میشد

 تبدیل غم به دوباره همتا چشمای شادی اینکه فکربه از

 .میشدم ناراحت بشه

 کنم خرید یکم برم من باش غذا مراقب بیا-

 افتادم راه مامان رس وپشت بلندشدم جا از

 

 رو مامان حرفام با میتونستم انقدربدنبود خودم اگرحال

ی که کنم قانع ز ز  چی   برای جای   اما نیست آیهان منو بی 

 نداشتم خودم از متنفرشدن بیشی  

ز  پشت ومن شد خارج صدا رسو ی   مامان  خوری غذا می 

خونه توی ز ون بخارازش که ایقابلمه به نشستم آشی   یم بی 

 خودم برای روی فرزاد تکست ودوباره کردم اهنگ اومد

 کردم مرور
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ز  برای»  روی ریخت   من رفیق با حسادتم حس برانگیخی 

 !؟...هم

 «!خورمیم رو ات احمقانه کار این فریب من کتز  یم فکر

 

 کلمه روبه زیادی زمان اما بودمش نخونده باربیشی   یه

ه هاش  وقت   مثل گرفتم تکستش از که حش...شدم خی 

لحظه برای وقلبم افکارم ...کنه یم عقد داره شنیدم دکهبو 

 .کردند سکوت ای

د حرف من توسط خوردن فریب از فرزاد ز  همه ومن می 

 خودش وبه کردن عاشق برای آیهان از قبل هام تالش

 ...نفسم غروروعزت حفظ برای آیهان وبعداز بود اومدن

 اطمینان خودش به خوره نیم منو فریب ازاینکه اون

 تربودم ساده من چون تداش

 نبودم خط هفت اون مثل من

 میتونست ونه خورد یم فریب تر بودوراحت احمق هست  

 ... کنه عاشق رو کش

 ...بده فریب تونست یم نه
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 365پارت#

 

ز  وقبل میام خودم به زنگ صدای با  به آیفون رساغ رفی 

 وبعدش رسزدم نبود بهش حواسم اصال که مامان غذای

 .کردم تند پا در کردن باز برای

 استقبالشون به خودم کنم یم باز وهمتا فراز برای رو در

م  .می 

 من طرف به وآروم کرده حلقه همتا دورشونه دست فراز

 ...میان

م رو کنندوجوابم یم بلندسالم  میگی 

 به رو همتا کیف فراز اومدن باال که رو تراس پله سه

 باش مراقبش :دوگفتدا من دست
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 فراز گفتم چشیم اوردم لبم روی زور به کهلبخندی با

 اومدم داخل همتا کردوهمراه خداحافیطز 

 نیست؟ مامان-

ز  بیا... میاد خرید،االن رفته_  هست   سفارش   امانت   که بشی 

خ   :وپرسیدم نشست مبل روی  گفت؟ دکی 

  کشید عمیف   نفس

ز  همه االن ... قبیل حرفای همون-  نباید اما رمالن چی 

 !... باشه راحت خیالمون

 تموم بود قشنگ خییل شنیدم قلبشو صدای امروز هست  

 کنم؟ بغلش روزی یه میتونم مورمورشد،یعتز  تنم

 

 ...نباش ناامید انقدر توروخدا...میتویز  که معلومه_

ز  بیا...باشه:گفت زد لبخندی  حرف باهات میخوام بشی 

 بزنم

 نشستم کنارش بگه خ   میخواد میدونستم نشنیده
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س_  حرف درموردش اصال بیا ...نیست خوب برات اسی 

 نزنیم

 دوست فرزاد توبا بدونم دارم نیاز فقط واالن خوبم من-

 نه؟ یا بودی

 دادم تکون وراست چپ به رسی

 

ز  همه...اصال نه_  عروش قبل همون به مربوط چی 

 شماست

  خوای یم-
 

 همون برای فقط دیروزت ناراحت   همه بیک

 !پیش؟؟ سال پنج همسئل

ز  وبه کردم سکوت ه زمی   شدم خی 

 زور به االن اگه بود بد اونقدر دیروز تو حال اگه هست  -

 ...منم مقرصش زیز  یم لبخند

 ساده من درآورد بازی عوضز  فرزاد ...داره ربیط توچه به_

 !توبودی مقرص کجای وسط این بودم لوح
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 کرد لج من با فرزاد-

ی بازم_  ونیم داده رد من وقلب مغز...نداری توتقصی 

 آدمیه اون نه من مناسب نه وقت هیچ فرزاد بفهمه خواد

 کردم یم خیال که

 تورو اشزننده های رفتار از کدوم هیچ چطوری-

ای دوست ، حیایش ی   همه اون ناامیدنکرد؟  دخی 

ایم ی  ... شدنش دستگی  ...رنگارنگش  کدوم یه... هاش احی 

ز  برای اینا از  چطور ،تو کافیه آتیشن عشق یه بردن ازبی 

 !؟..موند اون گی   دلت بازم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 .دونستم یم مقرصحالش خودمو چون_

 !داشت تو به ربیط چه کثیفش رفتارهای-

 پرده چندساله رازاین واز کنم نگاه همتا صورت توی اینکه

 نبود راحت   کار بردارم

 سماءشدم مرگ باعث من چون_

 ی   اما بودمن وتعجب بهت پراز آورد زبون به همتا که خ  

 فرزاد نامزدیشون شب من :دادم ادامه تعجبش به اهمیت

دار بوسیدم رو  بعدش روز سه گرفت فیلم ازمون وفیلمی 

 فرزاد .کرد تصادف سما روز وهمون داد نشون سما به

 خواست یم رفتاراش شدوبا دیوونه سما مرگ بعد هم

 کنه تنبیه رو ونهردوم

 

 میکرد نگاهم زده شوک درشت چشمای با همتا

 . نباشم فرزاد عاشق کردم سیع سال پنج این یهمه_

ه داره که رایه بفهمونم بهش کردم سیع  سیع ...اشتباهِ  می 

 .نشد اما بشه عاشقم اونم حداقل کردم
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 توی فرشته رو بکنم نتونستم سال پنج توی من که کاری

 ...داد انجام دوماه

ه همتا حاال  بود پاش زیر فرش یخی 

 کنم فراموشش بکنم تالشمو تموم خوام یم_

 همکالسیت؟ کمک با:گفت ضعیفز  صدای با

 انداختم باال ایشونه

 بشه فراموش بایدفرزاد فرزاد نباشه چه باشه اون چه_

 

  بلندبشم جام از شد باعث درخونه شدن باز صدای

 ...آتلیه برم باید من اومد مامان_

 بود ودلسوزی نگرایز  پراز چشماش کردوتوی نگاهم همتا

 ...خواهرانه محبت جنس از دلسوزی

 صورت به اینکه وبدون میشم آماده همیشه از زودتر

ون کوتایه خداحافیطز  با کنم نگاه یاهمتا مامان نم بی  ز  می 
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ز  زدمو استارت  روپخش موزیک کردم روشن رو ماشی 

 میکردم فکر هیچ   هب نباید بردم باال رو وصداش کردم

وع برای کوتاه فورجه یه حداقل مغزم  داشت نیاز دوباره رس 

؛ پا زیر رو دیل    تو، قبِل  که گذاشت 
 

 داشت شکستیک

  تو، جز به گ به عاشق؛ من   حاِل 
 

 داشت؟ بستیک

 داشت؟ خ   تو، و من واسه تهش؛

 …بود من برای تو، قلِب  توو دنیا؛ تمام از گوشه یه

 …میگم ویل !کفره

 !بود من ،خدای تو یچشا

وعت؛  بود من انتهای رس 

 …کرده بد هوامُو  تو، هوای   …روزا این عشقم؛

 …کرده تب دوباره برات ییک،

 !کن بـــاور

 

 فرمان روی ومشت   کردم قطع رو موزیک عصبانیت با

ز   کوبیدم ماشی 
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 ...همتون به لعنت_

 از آتلیه خود تا بودم عصبایز  خودم از بیشی   همه از

 دادم فحش خودم به خوردم رصح خودم دست

سخت  بود عکس (روتوش)ریتاچ Retouch مشغول امی 

 مشغول ودوباره انداخت من به نگایه تاپ لپ باالی از

 ریختم نسکافه امی   وبرای چای خودم برای شد کارش

 نشستم ومقابلش
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 .... برو پاشو نداشت   کار جای   مگه_

ونم- ؟ یم بی   کتز

 دارم؟ اینو حق نظرت به_
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 بکتز  تویز  نیم غلیط هیچ واال نه :وگفت خندید

ه،حاال یادم من ندیدا رو بچه به میگن_  میخوای کجا می 

 بری؟

ی؟ کجا نمیای   وقت   پرسم یم ازت من مگه-  می 

 !میگم خودم چون پرش نیم_

  خواست  یم-
 

 ...نیک

 کردم کج براش دهنمو

 اشآماده من که اینسکافه تا بهی   وریبخ کوفت پس_

 بخوری کردمو

 

 خودش بردارم مقابلش از رو نسکافه ماگ ازاینکه قبل

ارت وبا برداشت  خندید من به رس 

 بخوریش نیستم راضز  قران به_

وع  پریدم جا از ومن کرد خوردنش به رس 

ه امیدوارم_   تا گلوت تو بی 
 

  ...بری مرزخفیک
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 شادی از من گلوش تو پرید ونسکافه گرفت اشخنده

 کشیدم جییعز  دعام شدن مستجاب

 گرم دمت مرش مرش خدایا_

چندتادستمال  گرفت رو دهنش وجلوی برداشت امی 

 ...سیاهت سق تو توف-

 ...چندش خودت حلق تو توف_

 

 به نه خرکردنت روش اون به نه...تو آنرمایل چراانقدر-

 !خرکیت های نفرین

 میکنم دعا وگرنه کتز  عذرخوایه داری فرصت ثانیه سه_

ه دعام زود چه که دیدی...بزنه بهم باهات سارا  میگی 

ز  گرفته اشخنده  رسویس دهنت :گفت خندیدنش بودوبی 

 کوبیدم بازوش به مشت  

ز  جرمتو_  نکن تر سنگی 

 یم خوایه معذرت هم...داری سنگیتز  دست چه لعنت  -

م کجا گم یم هم کنم ط ویل می   !داره رس 
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ط من واسه_  مودت؟ هست   واسه اریمیذ رس 

 بشه رفع کنجکاویت میخوای اگه البته...اجازتون با بله-

 نشستم صاف

 باشه_

عادی همه این که بخدا- ز ...نیست نرمال بودن غی   همی 

  اروم االن بعد میخوردی منو داشت   االن
 

 !باشه مییک

سون نزن رو بچه میگن_  ...بی 

 زدم هم نما لبخنددندون یه

 دی؟ز  رو آیهان مخ چطوری-

 

 درآوردم وشکلگ کردم کج براش دهنمو

 توروزد مخ سارا که طوری همون_

ف ی  -  رس 

 وعیالت خودی  _
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م کجا بگم بهت نداری لیاقت-  می 

 ... نکردم پرتت تا برو پاشو درک به_

 پس:وگفت بلندشد جاش از واون گفتم شوخز  با من

 برگردم رسم نیم دیگه امروز...شما خدمت باقیش

ون اتاق از  اهمیت من توهم صورت وبه فتر  بی 

ه کجا نگفت اخرم ندادبیشعور  می 
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 مثل رسیدم من ها عکس ادامه به خوردم کم کم رو چایم 

 های ساعت رفت یادم که شدم کارم غرق جوری همیشه

ون واصال بودم ناراحت خ   برای رو قبل  مکان این از بی 

 میده رخ اتفاق   چه

 ...کردم بلند ورسمو پریدم جا از سالیم باصدای
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 ...همیشه ،مثل نداشتم رو انتظاردیدنش

 ...سالم_

؟:پرسید خونرسدی وبا انداخت وبر دور به نگایه  تنهای 

 

 نیست کارداری امی   با اگر_

 مونم یم منتظرش--

 روش ترین افتضاح به رو دیشب اینکه با نشست مقابلم

 یا تماس یه انتظار فکرام کنارتموم اما رسوندیم پایان به

 واضح طور به که هم وحاال داشتم رو اون از تکست

 کارداره باامی   گفت

 بود انداخته پا پاروی انداختم بهش نگایه چشم گوشه از

 تایپ مشغول گوشیش توی من حضور به توجه وی  

ی ز  بهش تا بردم تاپ لپ توی بیشی   رسمو. بود چی 

 عطرش بوی اما نیست مهم رامب حضوراونم بفهمونم

 بود زده بهم رو تمرکزم
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 نوازش رو تنفسیم مجرای تموم که وخنیک تلخ عطر

 خودم به زود اما کشیدم عمیف   نفس خودآگاه نا میکرد

 شدم بلند جا واز اومدم

  انداخت من به کوتایه نگاه

ی_ ز  بیارم؟ برات میخوری چی 

 چای--

 چه زدم تعارف هی من حاال داریم هم کوفت گفتم دلم تو

 ...هوازد رو زود

خونه طرف وبه برداشتم قدم حرص با ز  رفتم آشی 

ی چرا اصال ...نامتعادل پرسه_ ز  تعارف بهش چی 

اره اینجا قراراشو که است کافه اینجا مگه...کردم ز  می 

 

 ریختم ماگ توی بود کشیده دم که رو عطری خوش چای

ز  شانسو_  حاال عطر نه داشت رنگ نه خوردم ،من ببی 

 نیومدچه زبونش به هم لطفا یه که تربیت ی   این واسه

  عطر
 

 ...داره ورنیک
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 دادم ادامه کچ   دهن با

 نه که نوکرباباشم من انگار خودخواه بیشعور ..چای

 حالیش تعارفم خدا لطف به ...میگه لطفا نه میکنه تشکر

  نیست

 اخم با که شدم اشسینه به سینه چرخیدم باماگ تا

 بود داده درتکیه قاب به شلب گوشه وپوزخندی

 

 !!زوده دیواریا به بکوبم رسمو

 هم نگاهش سنگیتز  حت   نشدم اومدنش متوجه چرا من

 ...نفهمیدم هم رو

 اوردم یم چای داشتم_

 کشیدم خجالت رفتارم از واقعا من صداداربود پوزخندش

 لطفا :گفت که شد بیشی   وقت   خجالت حس این

 ...مودت مخان نندازید زحمت توی رو خودتون

اییط روشنیدتوی حرفام کلمه به کلمه یعتز  این  قرار رس 

 خوایه عذر روی نه داشتم انکار واسه رایه نه که گرفتم

 کردن
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خونه نموندواز من العملعکس منتظر اونم ز ون آشی   بی 

ون که نفش با رفت  به یامید اما رفتم دنبالش دادم بی 

 .نداشتم زدم که گندی بعداز زبونم بازشدن

 ...برگرده امی   حاالها حاال فکرنکنم--

 برای شایدهم کردیا عوض رو حرف که بودم خوشحال

ز   داشت عجله رفی 

ه نگفت_  ...گرده بریم وگ کجامی 

 بگو برمیاد ازم کمیک اگر :دادم ادامه ایچندثانیه مکث با
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 اینم:وگفت انداخت تاپامرس  به وبعد صورتم به دقیف   نگاه

 کنم؟ بایدردش که تعارفیه

 که آورد نیم روم به اگر گرفتم گاز ازداخل رو لبم گوشه

 رو غرور بت این منت عمرا بودم هست   منم نبوداما آیهان

 کشیدم یم

 مایلید طور هر_

 بدی؟ توضیح خواست   یم دیشب--

 اما کنه یم اشاره داره خ   به بودم متوجه شد درهم اخمام

 زدم معرف راه همون به خودم

؟ درمورد توضیح_  خ 

 

ز  نظرم از نگاهش آمی   عصبانیتم وباعث اومد تحقی 

 واقعا میکردانگار نگاهم وار رسزنش سکوی   با شدجوری

ی ز  ...طلِب  ازم چی 

 نشده؟ پرداخت_
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ز   تو ومن پوزخندزد دوباره نشه متوجه که بود اون از تر تی 

ی مرگ گفتم دلم  ...اتپوزخند این با بگی 

 ...بدهکارم من ظاهرا--

 بخشیدم من_

سخاوتمندی چه-- ز  هم فرزاد درمقابل !دخی   طوری همی 

 کردی یم وبخشش بزل

 

ی_ ز  بخشیدم؟ رو شما سهم از چی 

 ...ببخشه تونه نیم خودم جز هیچکس منو سهم--

 نداریم بستویز  بده هیچ ما شد حل مشکل پس_

 با ریس اتمسابق برای فردا خواست وازم زد زنگ فرزاد--

مت خودم  بی 

ازاینکه  واژه کندروی فوکوس فرزاد اسم روی ذهنم بیشی 

 کرد تمرکز ریس

 ریس؟_

 !رسعت مسابقات--

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1217 | 3699 

 

 

 باهم میدونه :گفتم اهمیت وی   انداختم باال ابروی  

ز  برای نیستیم  گفت من به هم دیشب...گفته اینو همی 

 خوره نیم منو فریب

 تمسخرگفتم با رو اخر جمله

 کردم قبول من--

 !چیکارکردی:پرسیدم باشک

 بیای   قراربودبامن هم اول از گفتم بهش--

ون زدی ها دیوانه مثل دیشب تو ...نمیشه باورم _  بی 

و وهمه ز تم دوست چندساله که انگار کردی تموم چی   دخی 

 خ   همه بگم ندای اجازه حت   کردم خیانت بهت واالن

  داری واالنم بوده توافقمون از قبل
 

 منم جای به مییک

 گرفت   تصمیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 370پارت#

 

 

 بله--

 حف   چه به نفهم پرسه بود وزهرمارحقش بله یه که خدا به

ه تصمیم من جای به  میگی 

م جای باهات من چون کردی اشتباه_  نمی 

 نیست تو دست متاسفانه--

 !؟تو کیه دست_

 بله--

 جای که شما نگفته زور بهم بابام من بیاد باد بزار برو_

 داری خود

 به من نیست قرار چون ... مجبوری چون میای   باهام--

 ببازم اسکل فرزاد مثل ییک

ی یا ببازی که نیستم جایزتون من_  بی 
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 کیم گفتم یم بهش عصبانیت وبا حرف این داشتم وقت  

 منظورم :زدوگفت پوزخند بازم شدم متمایل طرفش به

 تو نه بود مسابقه

 کردنم ضایع برای اما میگفت دروغ داشت خ   ثلم بخدا

 دادم فشار هم روی دندونامو حرص ،از مسابقه گفت

 سخت صورتش که بود درحایل این میکرد نگاهم تفریــــح با

قابل  بود انعطاف وغی 

 نمیام باهات من بود خ   منظورت نیست مهم برام_

 برداشتم قدیم بهش وپشت چرخیدم

 

یز  وجا برنمیای   پسش از دونستم یم اولم از-- ز  می 

 ...دویز  علم حالت به خوش_

ای  --
ن ترحم واقعا تو مثل دخی  ز ز  برای برانگی   همیشه همی 

ز  دیگران آویزون یا تنهان  هسی 

 برگشتم طرفش به حرص با
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 ...توچه به هان؟ توچه به_

 تو میدونسته هم فرزاد مطمئنم ... نداره ربیط من به اره--

 کتز  کاری اشعلیه خوایب که هست   اویز  تراز عرضه ی  

 صاحب ی   مال ...کرده خواسته غلیط هر همینم واسه

 استهمه مال

 

ز  یم روگل دهنش کاش  جوش درجه به منو... گرفی 

 :گفتم خشم با رسوندکه

 ...عوضز  خودی   صاحب ی   مال_

 برنمیاد هیچ   ازپس که سست   ترسوی تویه--

 وچشمای نکنم حمله طرفش به تا روبستم چشمام

 عمیق نفس رسهم پشت درنیارم کاسه از رو شخوشگل

ل خودمو تونستم یم اما نشدم آروم کشیدم  کنم کنی 

سه خ   تو به_  می 

م رو حالش میخوام فکرکن--  که دارم انقدر دلیل...بگی 

  .بگم خوام نیم اما بکشه طول ها ساعت گفتنش
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ارم رو سکوتت ز  .موافقتت پای می 

 

؟ دورشو چشمام جلوی از فعال_  میتویز

م دوست میخوام-- ان تا کنم دعوت ناهار به رو دخی   جی 

 بشه ریخته که چای  

  به نگاهم
 

 کناری افتاد بود دستم توی هنوز مایک

 نکن ها لطف این از من به :گفتم حوصله وی   گذاشتمش

 بکشم چک برات خاطرش به باید فردا که

ز  لبش گوشه  پوزخندش دیدن برای انتظارم اما خورد چی 

 موند ناموفق
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 ومتوجه برسم کارم یادمه به تا نشستم تاپ لپ پشت

 نشست قبلش جای رس هم آیهان که بودم

 گذاشت مقابلم چیک برگ دقیقه چند از بعد

 ...مهرجو استاد پروژه از سهمت--

 برای که پایینش وامضای مبلغ وبه برداشتم رو چک برگه

 کردم گاهن بود خودش

 میدی خودت حساب از _

 نقدش بانک رفتم باامی   نوشت چک من اسم به استاد--

و سهم کردیم  پیشم تو برای دادم انتقال حسابش به امی 

 موند

 

 !؟...منه برای فقط مبلغ این_

 ...کنه پیدا معتز  شعارهات که کن رفتار جوری حداقل--

 «کنمرفتار  میلم خالف که ندارم عالقه پول به اونقدر»

 دیگه؟ گفت   همینو
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 حرف :گفتم پرروی   کمال ودر چرخوندم حدقه توی چشم

 نمیاد یادم هیچ   من چون نذار دهنم تو

 آوردی؟ پناه حاشا دیوار بلندی به االن--

 بشه؟ کم جذابیتشون میشن باعث زرنگ پرسا میدونست  _

 بلدم من:گفت وگریم اروم صدای وبا آورد جلو رسشو

 مباش جذاب حال درهمه

 

 !نفست به اعتماد از نشکاِف  سقف_

 پس مونده درامان تو پرروی   دست از االن تا اگه--

 مقاوم منم درمقابل

 کردم خیال شد بلند جاش از که کردم کج براش دهنمو

 اما برسم کارم به من تا بره قرار وبالخره برخورده بهش

 :گفت

 بخوریم ناهار بریم

 دارم کار ویل ممنون_
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 رسم باالی ابوالهول یمجسمه ثلم بست رو تاپ لپ

 ایستاد

 

ون به بودن کنارش از ناراضز   حرقز  اونم میکردم نگاه بی 

ز  توی شده پخش موزیک تنها زد نیم  یم رو سکوت ماشی 

 شکست

 شامل خدا لطف اینکه :وگفت کرد کم رو موزیک صدای

 چیه؟ دلیلش شده حالم

 حرف خ   از ببینم تا چرخوندم طرفش به تعجب با رسمو

نه ز ی وقت   می  ز  نکردم پیدا باشه مربوط حرفش به که چی 

 کردم نگاهش سوایل

 !نمیاد؟ حساب به خدا لطف تو سکوت--

 شدم عصت   بازیش بیشعور از 

 کردین خودتون همراه منو زور به فکرکنم_

 

 !...شد عوض کانالت دوباره--
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 میشم پیدا دار نگه_

 کنم خوایه عذر ازت که نداری توقع--

 درخودم که حالت   ترین وبامحکم شدم ایلمتم طرفش به

 ....ندارم توقیع هیچ تو از من باورکن :گفتم ، دیدمیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 372پارت#

 

 پیاده تا دار نگه میشه ناراحتیت باعث حضورم اگر االنم_

 بشم

 ریخت   چای برام...که نمیشه نکنم تسویه رو بدهیم تا--

 بخورم ندادی هرچند

دم بهم لب  ندم رو جوابش تا فرس 
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 بتونم تا آوردم درش کیفم از گوشیم تکست صدای با

 کنم تحمل رو بودن کنارآیهان

 راضز  آیهانم با بگم اینکه از کجای   بود داده تکست مونا

 کارداشتم جای   دادم جواب پس نبودم

؟» ویز  «بی 

ی ...اره' ز  'شده؟ چی 

 برو ش   نیم اذیت اگه گذاشته پست فرشته ...بابا نه»

ز   «ببی 

 

 های صحنه از که مختلفز  عکسای شدم اینستا اپ وارد

ز  یه هم کپشن بودو داده قرار عقدش متفاوت  می 

 اومد نیم اونا ازدواج به جوره هیچ که بود نوشته عاشقانه

اف خودم به  ناراحتم اونا طرف از هیچ   دیگه کردم اعی 

  کنه نیم

 شدم شباحا وکارهاشون رفتار به نسبت انگار
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 وی   شدم ها واردکامنت بود مونا برای کامنت اخرین

یک به اهمیت  از» بود نوشته که مونا کامنت  ها تی 

اشت   عکس کیک بریدن ز  نامزدیت قسمت ترین جذاب می 

 «بود

 . گرفت امخنده

 

 قرمزمیشه عصبانیت از مونا کامنت بادیدن فرشته مطمئنم

 استیکر و ردمک ریپالی رو مونا کامنت تمام خباثت با

 فرستادم خنده

 دمت»داد تکست من کامنت بودوبعداز انالین مونا

یک که ازت ام راضز ...گرم  «جرمیم رس 

 بده ادامه رستوران تو رو اشبقیه خوای یم--

 تکون وبا کردم نگاه بودیم مقابلش که رستورایز  به

ی خودم انتخاب وبه شدم پیاده حرفش رسوتایید ز  برای می 

ز   ردمک انتخاب نشسی 
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 شیک همیشه ظاهر به نگایه نشست مقابلم آیهان

  انداختم ومرتبش

ی سه نگاه ز  چند فاصله با که دخی   بودند ازمانشسته می 

 دور از آدما میگن شنیدین بود مونده اون روی

 جذاب ازدور بود آیهان حال وصف جمله این...قشنگن

 بود وعایل کامل پکچ یه معروف قول به بود قیافه وخوش

 خودخواه بود تحمل قابل غی   آدم یه نزدیک زا اما

 ...شخصیت وی   ومغرور

 جذب خودش طرف به تورو دور از که رساب یه مثل

 نیست وایه خیال جز هیچ   نزدیک واز میکنه

 

؟ تصمیم--  گرفت 

 راجب؟_

 بکش   منو چطوری اینکه--

 خون با رو دستام عمرا من گرفت   تحویل خودتو خییل_

 کنم آلوده تو
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 حلقت از زبونتو داره دوس گفته بهت کش التاحا--

ون؟ بکشه  بی 

ز  اره_  ...دانه پنبه بیند درخواب شی   آما... تو االن همی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 373پارت#

 

ز  به نمیشه باورم--  اینکه از شدم پشیمون زودی همی 

 کنم کمک بهت دوباره خواستم

_ 
 
 بادی هیچ به وقت هیچ کرده ثابت بهم من گند زندگ

 نیست   هم نسیم توکه نبندم دل

 هم روی رو شدودندوناش سفت فکش شدم متوجه

 غرور کش گنجید نیم مغرور ملگ آیهان باور سابیدتوی

 .کنه یکسان خاک با رو نخوتش

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1230 | 3699 

 

 هیچ داره حق !...نخواسته تورو فرزاد چرا فهم یم حاال--

 نشزبو  از عقلش جای به که کش کنار تونه نیم کس

 ...بیاره دوام میکنه استفاده

 

 حساب روت نمیشه آوردم روت به چون عقلم ی   من_

 زدی خودت که حرقز  روی نیست   مردی انقدر چون...کرد

 ...وایست   خودت یخواسته روی

 نامرد فقط که منه بدشناش از نیست من زبون از مشکل

ه قرار راهم رس  ...میگی 

 االن همبازی؟ما نه دوستیم نه االن؟ چیه ما اصالنسبت

 ؟ جاییم این که هستیم کوفت   چه

مون به نفر یه ز ه سفارش تا شد نزدیک می   نفسای بگی 

 عادی نبودم وقادر بود خورده گره ام سینه توی سنگینم

 بزنم حرف

 

ز  از وبعد داد سفارش هردومن برای خودش  گارسون رفی 

 .شکست آیهان رو بینمون گرفته شکل ایچندثانیه سکوت
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 بال که ایاندازه به حماقتت از فقط نزدم حرفم زیر من--

 صبح برمیاد نادون یه از فقط...شدم عصت   بیارم رست

 ...بشه خیال ی   بخواد ازش کش ازدواج روز

 با چون عیارم تمام نادون یه من کردم اضافه دلم توی

 .کردم کارو این بودنم بالک وجود

 هستم حرفم رس هنوز من--

 جداشده ازهم ما راه حال هر به...دارمن ترحمت به نیازی_

ز  امعمه داماد جز برام االن وفرزاد  نیست دیگه چی 

 

 کردم نفرینش حرص با دلم توی من زدو پوزخندی

 که اینوداشت بودحکم بدتر هم فحش از پوزخنداش

 .هواست باد حرفات

رابطه انکار...خودمه به مربوط بخشیش یه نیست ترحم--

ه سوال زیر هم منو ادیمد نشون بقیه به که ای  میی 

 نگران خودشیفته آقای بگو پس خندیدم حرص با

 ...خودشه

 بدم ادامه دیگه خوام نیم:گفتم بالجبازی
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 فرزاد خصوصا بقیه نشدن اشتباه دچار برای منم پس--

 از صوری عاشف   وپیشنهاد باش   تنها خواست   نیم میگم

 بود تو

 

ز نفرت خییل گفته بهت کش حاال تا_  ی؟انگی 

ز  آره-- ز  نفرت نظرم به اما...تو االن همی   بودنم انگی 

 ...جذابه

 انقدر سابیدمیم هم روروی دندونام که بودم من حاال

 غذای   متوجه اصال که کردم خوری وخود وخوردم حرص

 اخرم. میدادم قورت آب روبا لقمه وهر نشدم خوردم که

 اغذ نوع به تمام بیشعوری با آیهان گلوم توی پرید غذا

 انداخت تیکه خوردنم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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** 

ز  تو نمیشه باورم-   جونوری چه تو...کردی غلیط چنی 

؟  هست 

 نوارو ی   حیون اون...خری تو که خرنیست انقدر خر خود

منده هم  ...کردی رس 

 داد تحویلم که وحرفای   زدم بهش که حرفای   از باناراحت  

 جدا آیهان از وقت  .شد کنده تا کشیدم انقدر رو بلوزم نخ

 با داشتم نیاز چون اومدم مونا یخونه به مستقیم شدم

دم حرف نفر یه ز کیدم وگرنه می   ...میی 

 منم این وفرشته فرزاد دادن بازی جای به کردم خیال چون

 میخورم بازی آیهان توسط دارم که

 

 رایه هیچ و بشم همراهش باید حتما فردا کرد تاکید وقت  

 افتاد دلم به عجیت   ترش ندارم انداختم راه که بازی جز
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 جا هیچ بودن فرزاد نامزدی توی که دونفری ییک جز ما

د غرورش از دم آیهان اما باهمیم که بودیم نکرده اعالم ز  .می 

اف تونستم نیم بقیه پیش  خودم پیش اما کنم اعی 

 شمخ کردم مخالفت لجبازی با دوباره وقت   بگم میتونستم

 وفقط اومد بند زبونم که ترسوند منو جوری آیهان نگاه

 .دادم تکون رس

 

 کردی؟ اینکارو چرا بگو فقط-

 کنم حفظ غرورمو میخواستم_

 ...بود مونده هم غروری مگه زدم پوزخند خودم به دلم تو

فت   !...اینجوری خدا خنگ اخه-  نزدیک پرسه به می 

 ...جلوش کتز  خراب خودتو نکه میشدی

 بدم ادامه دیگه خوام نیم میگم دارم مونا؟ اینه من حرف_

 ...گرفته جدی خییل رو بازی آیهان اما

ز -  خواسته؟ ازت بدی چی 

 «نحس یجوره همه» یجمله اون به زد پاتک ذهنم
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 مونا میدونستم چون نداشتم رو گفتنش روی

ازدستم  میشه عصت   بیشی 

 کنه تمومش زودی این به خواد نیم فقط...نه _

 کرد جمع فکرکردن حالت به رو لبهاش امون

 خواد نیم غرورش حفظ واسه شاید مغروره خییل آیهان-

 ...ترندشده غرور حفظ نکه ...بیاره کم فرزاد جلوی

  کردم اخم تمسخرش به

 بدم ادامه دیگه خوام نیم_

 فکر بود مستونت جیک جیک :کردوگفت کج رسشو

 بود؟ زمستونت

؟ راضز  کردم غلط بگم_  میش 

 

 به سگش که بخدا...میکتز  اینجوری چرا برم ربونتق-

ف فرزاد  موفق ادم یه ؟ کیه میدویز  پرسه بابا...داره رس 
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 اسم...اصیل خانواده یه از...سواد وبا خوشتیپ پولدار

 ...کشه نیم ترییل رو ورسمش

ا این میدویز  خودتم_ ز  نیست مهم هم ذره یه برام چی 

 ...مالِک  باشه عوضز  طرف فقط تو واسه اره-

ی با  مشکلت االن :وگفت کشید پوقز  کردم نگاهش دلگی 

 نپیچون منو بگو وحسیتز  راست قرآن تورو چیه

 ...ترسیدم ازش_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 کرد نگاه منو گشاد وچشمای   تعجب با
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 کردم حس که کرد نگاهم جوری نمیام گفتم وقت  _

 شد ترسناک نگاهش...رهمیا دخلمو کنم اگرپافشاری

 مونا بلند یخنده صدای با اما افتادم نگاهش یاد به دوباره

 خوردم تکویز  ترس از

 اخم با کردن لوست همه انقدرکه...هست   رست تو خاک-

 بدون مرد جذبه میگن ها نگاه اون به...کردی زرد ییک

 ...ودستگاهِ  دم بدون مرد مثل هم جذبه

 

 .نگرفت آروم دلم هنوزم ومن خندید اش جمله به خودش

 اشحواله منم میکنه نگاهم بدبد بار ده روزی آرمان-

ا این بخدا...ورم یه به میکنم ز  طرف که حاال عادیه چی 

 خییل پرسه .نده گی   توهم کنه تموم خواد نیم خودش

 کنم تموم خواستم من بگو بار یه هرچندوقت توهم خوبه

ز  بهش اینجوری...نزاشت   تو  اون اولم زا که میشه تلقی 

 باشید باهم خواسته
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 برگردم تا بلندشدم بذاره جلوم حیل راه مونا اینکه از ناامید

 ...خونه

 پاشدی؟ چرا-

 اونجا اومد صبح همتا...دیگه خونه برم_

 ؟...چطوره حالش-

 ..خوبه فعال_

 شوهر مثل کن درست تو قیافه حاال...مونه یم هم خوب-

 های   مرده

ون نفسمو بشه بهی   حالم نشد باعث شوخیش  دادم بی 

ون مونا خونه واز  زدم بی 

 

* 

س با  بود آیهان طرف از که وتماش گوش   به زیاد اسی 

ه  ...شدم خی 

 که نکشید دقیقه به واما شد قطع تا خورد زنگ انقدر

 انتظار کردم وصل رو تماس  دودیل وبا خورد زنگ دوباره
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وع پرش واحوال باسالم اشجمله داشتم  اما بشه رس 

 پراز بالحن دوباره ملگ آیهان هیچ نشد که اینطوری

 .انداخت جریان به رو امقرارگرفته دل آشوب عصبانیتش

 بچه رفتار ازاین نبود قرار چون دادی چواب که خوبه--

 بگذرم ات گونه

 

 بامن :گفتم جدی وبالحن کنارزدم رو ام مسخره ترس

 منم چون ملگ آقای نکن صحبت دستت زیر مثل

 کنم نیم خایل تو تهدید وت برعکس

 بود واضح پوزخندش صدای

 میکنه؟ توخایل تهدید که ام آدیم من نظرت به پس--

 نداشتم درموردش نظری هیچ لحظه اون توی من

 بریم ملگ آیهان درمورد من شناخت تموم حقیقتش

 تقریبا ومسافرت دانشگاه چندصباح همون به گشت

 ...مهرجو استاد پروژه ایدوهفته

ش که ت  شناخ  هام شنیده گشت بریم بیشی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 بقیه داری اضار چراانقدر :پرسیدم اشجمله به ربط ی  

ز   ...باهمیم ما فکرکیز

 خواست   یم تو که دلییل همون به--

 کنم باورنیم حرفتو_

ی اون-- ز  ...باورکن رو داری دوست که چی 

 بود کنایه پراز حرفش فهمیدم ماا نشدم منظورش متوجه

 !بشه؟ عاشقم دارم دوست من فکرکرده خودش با نکنه

 نداری؟ دوست

 به وپرت چرت دیگه تا رفتم غره چشم درونم صدای به

 .نده من خورد
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 باش آماده هفت تا--

؟ بیام نخوام اگر_  خ 

 یم منو میده نشون المعیل عکس چه ببینم خواستم یم

 میشه خیالم ی   یا میکنه ومجبورم ترسونه

ه--  دروغات به دونفر اون خوای نیم اگر البته...بیای   بهی 

ن ی    بی 

 بود تهدید االن این_

ن نیومدنت با قراره که اینتیجه فقط من...اصال نه--  بگی 

 گفتم بهت رو

 

شدبا فکرم ز  اینکه وجود درگی   همینو هم آیهان بودم مطمی 

 برم خودم تخواس با من کنه تحریک منو اینکه میخواد

 شد وفرزادکشیده فرشته طرف به افکارم بازم اما

ی میتونم من کرد یم فکر که مونا خام خیال به ز  با رو چی 

ز  تلقینات یاسطوره این  کنم ،تلقی 
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ز  با وآیهان شد طوالیز  من سکوت  لوکیشن برات گفی 

 کرد قطع رو تماس میفرستم

 همون رس دقیقا لحظه اون  چون بودم عصبایز  خودم از

 ...دیرتر دقیقه یک حت   نه رسیدم بود گفته که تاییم

 

ز  کردم بررش رو واطراف نشدم پیاده ماشینم از  ماشی 

وپرس هم اندازه همون وبه بودند اونجا زیادی های  دخی 

 کردنش وپیدا گشتم آیهان دنبال چشم بودبا اطراف اون

ز  مثل آدم همه اون توی  بود انبارکاه توی گشی 

به صدا از ومن زد بهضز  شیشه به نفر یه منتظره وضز  غی 

 منو که وکش شیشه سمت به ووقت   خوردم بدی تکون

 شدم شوکه دیدنش از چرخیدم ترسوند

 زدن خط برای که وقت   اونم نداشتم رو انتظارش چرا

 بودم اومده افکاراون

 

 خودش ازاینکه نشدی شوکه ازدیدنش گفت درونم صدای

 !کردی تعجب رساغت اومده
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ز پ رو شیشه  دادم ایی 

 سالم_

 چرا بازیت اسباب :وگفت انداخت اطرافم به نگایه

 نیست؟

؟_  خ 

 کو؟ کتز  بازی خاله باهاش که بازیت اسباب پرسیدم+

 فرزاد از ودرمون درست منتظرحرف واقعا من کردم اخم

 !بود

 ؟..متز  دنبال بیکاری از که نیومده خودت عروسک نکنه_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 377پارت#

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1244 | 3699 

 

 باشم؟ دنبالت داری دوست+

ل خودمو تونستم بودونیم گرفته حرصم  تا کنم کنی 

 ندم نشونش

 متنفرم باشه مربوط تو به که هرخ   از من_

 فرشته جای اینکه !عصبانیت روی تنفراز :وگفت خندید

 کنه؟ یم عصبانیت نیست  

ه فرزاد صورت به  خودم به لحظه همون وتوی بودم خی 

ز  عاشق طوریچ من گفتم  اینکه! شدم موجودی همچی 

ز  نفرت موجود این به فرزاد  فرشته مقرص شده تبدیل انگی 

 است؟

 

  خودت با میدی؟ وپر بال توهماتت وبه زنت   کنار_
 

 مییک

 چون نکن اذیت خودتو...میکنه دق داره نبودم از هست  

 .گذاشتم کنارت وقته خییل من

خم رو ورسش زد پوزخندی  سایه من ویر  تقریبا کرد بیشی 

 انداخت
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ز  واسه+  دنبالم درودربه اومدی ام خونه در پشت تا همی 

 نگم که تکست از اوف...بودی

 هم روی لب کرد یخ ثانیه چند گذشت وبا شد داغ بدنم

دم  نشکنه گلوم یشده سنگ تابغضم فرس 

 

 پس رو هامحماقت تقاص باید حاالحاالها ومن بود حقم

 میدادم

 گرفته صدام که حاال کردم یعوس کردم باز لب سخت   به

 باشه محکم حداقل

 ...امدیگه کس با من وگرنه وجدانم عذاب پای بزارش_

ی هیچ   ایجادنشد صورتش توی تغیی 

 نیست پرسه اون توی من از نشویز  هیچ ویل جالبیه بازی+

 کتز  نیم پیدا که نگرد پس

 آقا کنم روشنت بذار!...میدویز  اون حد در خودتو_

 هیچ هامون لحظه توی وتو آیهانم با ساِل  یک من فرزاد

 ...نداشت   جای  
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 حرفام با باشم تونسته نکه نبود قبل مثل دیگه نگاهش

 من برای بودهم شده شک دچار اماهمینکه بچزونمش

ه بهی    فرزادهم وبه بازکنم دررو تا کشیدم رو شددستگی 

 کنارش از ومن رفت عقب مکث با دوربشه ازم بفهمونم

 بود سخت برام . شدم رسش پشت آیهان حضور متوجه

وع و خوشحالم آیهان دیدن از کنم تظاهر حالم بااون  رس 

 وتوانای   ظرفیت یه کردن،هرکس بازی نقش به کنم

 .بود کم شدت به مورد این توی من وظرفیت داشت

 

  آروم سالم
 
گ  طرف اون به هم رو فرزاد رس نگاهم وخی 

 فرزاد برای رسی وباتکون برداشت قدم آیهان چرخوند

ز  توی نشسته نیمه من مقابل  ودرکمال شد خم ماشی 

 کرد متوقف راستم سمت گونه روروی لبهاش تعجب

 که ادیم مثل اومد بند ثانیه برای نفسم حرکتش از

ز  به ازبلندی  میشه حبس نفسش دوثانیه وییک میاد پایی 

 اشالعادهفوق عطر بوی وقتا اکی   مثل میگرده بر ودوباره

 شد امه ریه وارد
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 به کنه پیدا تماس صورتم پوست با لبش اینکه بدون

 رسیدی دیر :دادوگفت وجت   یک فاصله هامون صورت

ای میدویز ... ی رسز  بیاد وخودش نده گوش حرف که دخی 

 چیه؟

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 378پارت#

 

ز  شوکه من ون حال ودرعی   وعکس رفتار از بودم حی 

ی تنها...العملش ز  زبونم روی رو رسید ذهنم به که چی 

 کردم جاری

 چیه؟_

ین کوچولوی--  تورو کردن تنبیه شانس کم چون...شی 

 کنم فکر بیشی   قصاصت به میخوام دارم
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 خاطر به که انقباضز  واون بود تر ریلکس قبل از بدنم

ز  اغراق نبود میکردم حس فشاروعصبانیت  خندیدم امی 

ی سخت بهم بده قول_  نگی 

به نیمبی روی اروم  قویل هیچ نادر مورد دراین :زدوگفت ضز

 دم نیم

 

ز  اغراق قبل بار ومثل دوباره  کنار آیهان وقت   خندیدم امی 

 شد عیان برام فرزاد وعصبایز  درهم صورت رفت

 میگشت دنبالت نامزدت--

ز  در داشت که همزمان  حرف این میکرد باز برام رو ماشی 

 تادمایس آیهان وکنار شدم زدپیاده فرزاد به رو

ز  بده رو سویچت--  کنم جابجا رو ماشی 

ز  چندمی   سوارشد دادم دستش به رو سویــــچ حرف ی    پایی 

 داره فهموندکه بهم زودترازخوذش فرزاد کردسایه پارک تر

  میشه نزدیکم
 
 باشم طرفش از هرحرقز  بایدمنتظر مسلما
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قز ی   هر بغل تو که عادیه برات پس+  باش   ولو رس 

 سال پنج تموم که وداونقدرب حرف خییل اشجمله پشت

 
 
 به که شد نجاست   پراز چوب امرفته دست از زندگ

 .شد کوبیده حیثیتم

قز  ی   چقدر میدویز  خودتم خوبه_  ...رس 

 فرزاد-

 شد دادنش جواب از مانع فرشته حرص پراز صدای

 میگردم دنبالت دارم دوساعِت  زده غیبت کجا-

ز   گفت هفرشت عصبانیت به اهمیت ی   رو وبراش دور همی 

 

 جواب ی   منو سالم اون رفتار تالقز  به هم فرشته

ز  به لبم هایگوشه .گذاشت  حتما کرد پیدا انحنا پایی 

 زن مرد یه تورکردن قصدم من فکرکرده باخودش

دم هرکاری به دست عقدش ازتاقبل شاید...داره ز  می 

 فرزاد عشق اگراز ...میادنه حساب به متاهل که اماحاال

 داشتم برنیم قدیم طرفش به توق هیچ مردم یم هم
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 :گفت اینهفروتنا ولحن برگشت کنارم آیهان

 شدی معطل متاسفم--

 زحمت تو که ببخشید تو نه بگم من که نداری انتظار_

 !افتادی؟

 خندید وبامهربویز  کرد اغراق نقشش توی من مثل اونم

 

 نداشت قابلتو عزیزم میکنم خواهش--

 هام شونه ورد رو دستش واون رفتم غره چشم بهش

 کردی؟ پیدا رو فرزاد بالخره :گفت فرشته وروبه انداخت

 بله :گفت حرص وبا لرزید ناراحت   از فرشته های گونه

ت دوست بالخره که شما مثل  کردی پیدا رو دخی 

تشدید دوست کلمه روی  اهمیت ذره برام گذاشت دخی 

ز  اونا که میکردم بازی نقش داشتم من نداشت  فکرو همی 

ز   شدم نیم ناراحت هم بیارن روم به اینکه از پس بکیز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 379پارت#

 

 

 خودش داشت اضار لجبازروکه خانم این من بگم باید--

 بادیدن که بزنه زنگ قراربودرسید بودم نکرده گم و بیاد

 رفت ویادش شدن صحبت گرم فرزاد

 داشت بودن زنک خاله توی زیادی مهارت آیهان اینکه به

 وهم کنه توجیح هم بندازه تیکه هم تونست یم وهمزمان

 زیادی غلط داره تو شوهر که فرشته دست روبده گوش  

 آیهان صورت نبودبه شیک ،هیچ کن جمع حواستو میکنه

 که کش دست از رو غرورم داشت مرد این کردم نگاه

 میگرفت پس داره دوسم میکردم خیال

 

 رو صورتم تظاهرکرد تادماف دیدنم موقع حرکتش یاد

 این خواست نبودفقط اینطور اصال که درصوری   بوسیده
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ز  فرزاد به فکررو م این با من که کنه تلقی   وقت   ..دخی 

 روشنیده حرفامون پس بود ایستاده اون کناررفت فرزاد

 ...رو فرزاد به انکارعشق برای من بودومقاومت

 خجالت داشتم بهش نسبت که وترش خودم از

 داره ازمنو سواستفاده قصد اون میکردم خیال م،منکشید

ین لپ روی از بوسه یه بود اینطور اگه که ز  کمی   برای چی 

 ...اونه

 نگاهم وسوایل بچرخونه رس شداونم باعث سنگینم نگاه

 ...کنه

 

 چشم با داشتم ...کنم پیدات باید که بود حواسم_

 میگشتم دنبالت

   ...میدونم--

 شد اهموننگ پارازیت فرشته صدای

؟ خودت داشت   اضار چرا حاال-  شی   فکرکردی بیای 

 دوالمیشه؟دوال سواری
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 میثم با دوسال که توشده واسه اگه میاوردم روش به باید

نداشته وماروحمون بودی دوست  منم واسه پس خی 

عمه مقابلم بیشعور این چون نیاوردم اما ..میشه  امدخی 

 از که نفری   وجود با ومن کنارش شوهرش قضا از بود

 کنم خرابش کرد نیم قبول وجدانم داشتم هردوشون

 

 مناسبم فرصت یه منتظر ...بگم بابام به نمیشه روم فقط_

 همو اگه که...حرف این خ   یعتز  مناسب؟ فرصت-

 مونه نیم حرقز  دیگه میخواد

 رس دندون بازم اما نکبت توچه به بگم جاداشت

 جگرگذاشتم

 داد جواب من جای به آیهان

   برسیم کامل شناخت به داریم مانیاز--
 

 بازی بچه زندگ

 بشیم خیالش ی   نمیشه دیدم هروقت که نیست

 نیست کاقز  شناخت واسه یکسال+
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 جمله این باتمسخر که بود فرزاد جواب آیهان محکم نه

 گفت رو

  عمر یه برای--
 

 وچندماه دوسال من ...نه آرامش با زندگ

از وهربار میشناسم رو هست    ازشخصیت قبل بیشی 

 های حقیقت بازم اما میاد خوشم وکوشاش محکم

 مهم تصمیم توی باید که فهمونه یم اینو مابه زندگیمون

ز  واقع برعالقه عالوه زندگیمون  به نه تا باشیم هم بی 

 
 
 ...نزنیم گند مقابلم طرف نه خودمون زندگ

 جواب برای باشه تشکری تا زدم صورتش به واقیع لبخند

 ...شکنش نودندو  منطف  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ی داشتم محکیم شخصیت من نظرش از ز  من که چی 

 :پرسید من روبه شد تموم که حرفش فکرمیکردم خالفش

 بریم؟

 انداخته هام شونه دور که بادست   وآیهان دادم رستکون

 از همینکه بودم منتظر .کرد هدایتم جلو طرف به بود

 پس درمورد رو هاش تعریف گرفتیم فاصله شتهوفر  فرزاد

ه ز  با وتنها نکرد اینکارو اما بگی   با دورم از دستش برداشی 

 براش دوستانه نفری چند .برداشت قدم کنارم سکوت

 روش همون به واونم میکردن سالم یا میدادن تکون دست

 میداد جواب

 

وع ایستاد ماشیتز  کنار ز  کردن چک به ورس   با کرد ماشی 

ز  چون میکردم نگاهش تعجب  نبود خودش ماشی 

 بدی؟ مسابقه خوای یم این با_

 ...نه مگه خوشگله...اره--

ز  بخدا...بشه داغون ترش نیم... اره _  از بود من ماشی 

ونش خونه  نخوره چشم وقت یه اوردم نیم بی 
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ی هر توچرا :وگفت خندید ز  خودت از بیشی   رو چی 

 داری؟ دوست

 

 واسه حیف این اما دارم تدوس بیشی   ازهمه خودم من _

 است؟ پورشه ! شدن داغون

 پورشه :وگفت اندخت پاره اهن اون به محبت پراز نگایه

 باموتور 4s پانامرا

 دور 6500در بخار اسب400...سوپاپه 32 سیلندر 8

 ...دردقیقه

ز  از خییل منکه  :گفتم تفاوت ی   اوردم درنیم رس ماشی 

 کردی؟ حفظ رو همه

ت  شوخز  داری :وگفت انداخت نم به نگایه زده حی 

 ؟!دیگه میکتز 

 !کنم؟ شوخز  داری دوست :دادم جواب کالفه
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ز  طرف اون وبه داد تکون رسی تاسف با  انگار رفت ماشی 

 داره شدن ناراحت مگه اهن تیکه یه خب برخورد بهش

ز  رسگرم آیهان  تکیه با به بودومن چیش پاناخ   پورشه ماشی 

ز  به ز  به کردم یم نگاه وبرم دور ماشی   مدل های ماشی 

 دیدن اسیب نگران که های   ودیوونه اطرافم باالی

 نبودن هاشون عروسک

 آهن میگفتم بار یه نبود مشخص تکلیفم گرفت ام خنده

 ...عروسک بارم یه پاره

 

 انداختم بود کنارم که آیهان نگاه ومتوجه کردم بلند رسمو

 برای میخندم خودم با که رسم به زده میکرد خیال حتما

 نیست؟ قانویز  غی    :پرسیدم جو کردن وضع

؟--  خ 

ز  کورس_  گذاشی 

 و زدم گند واقعا اینبار کردم حس ومن زدی نیشخندی

 ...طرفه ابله یه با میکنه خیال آیهان
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اریم کورس ما-- ز  اینجا کتز  نگاه واگه میدیم مسابقه نمی 

ط ما...خصوصیه پیست قانویز  که کنیم نیم بندی رس   غی 

 باشه

 

  ــــی❤️دارمـــ_ـچهآنـ_تــمام#

 

 

 381پارت#

 

 داره مجوز به نیاز هرکاری میدونم من که اونجای   تا_

افتادن نگران--  اون؟ یا متز  گی 

 کیه؟ اون: وپرسیدم ایستادم مقابلش

 با که بره وخواست بده رو جوابم نداد زحمت خودش به

 که کدومتون هر... درک به برید دوتاتون :گفتم عصبانیت

ات من بیوفته گی    میدم خی 

؟:کردوگفت باز رو جلو در  میای 
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 کجا؟ :گفتم تجب وبا شد محو عصبانیتم

 بش   اشباع هیجان از که جای  --

 

 صورت تا رو ونگاهم انداختم راننده کنار صندیل به نگایه

 آوردم باال آیهان

 ؟...مونم یم زنده_

 ترسیدی؟--

ت با که درحدی البته هیجانم عاشق من اصال نه_  حرصز

 نکنم بش خوشو رائیلعز 

 ...نگو دروغ یعتز  که زد نیشخندی

 حس یه اما ترسیدم نیم هم باال رسعت از نبودم ترسو

ی تو این هست   گفت یم بهم قوی خییل  اون از بمی 

ی  نیست ها توبمی 

 ی   نگاه اون روبا آیهان روح وصفز  قابیل غی   شدت با

ف ز  وسوار کردم مستفیض مزخرفش ولبخند رس   ماشی 

 شدم اشقراضه
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ز  انگار ز  به که بود خ   خودم ماشی   قراضه آهن اون ماشی 

 ام وی ام همون من کردم اخم فکرم به میگفتم

 لوس ماشینای این صدتای روبه نودم مدل اتومات۱۱۰

  دادم نیم

 !!! واقعا : گفت   رسم تو ییک

ز  داخل ولجباز کرده بغ من  همتا اگر کردم نگاه رو ماشی 

 هم مونا نش   ضایع تا خواهری یان قت   گفت یم بود اینجا

 که خداروشکرکردم ومن عزیزم نزن زر لطفا گفت   یم

ا این شاهد خودم جز هیچکس ز  نبود چی 

 

 کرد من به نگایه کمربندش بست شدوبا سوار آیهان

ز  شو پیاده ترش یم اگر:وگفت  مونه یم خودمون بی 

 گرفته کم دست منو انقدر که گرفت لجم

ز  من به رو ترسات_  نکن تلقی 

ی   ز  خیال من کردشایدم زمزمه لب زیر پرو بچه شبیه چی 

 کردم
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ز  ز  ردیف طرف وبه کرد روشن رو ماشی   رفت ها ماشی 

ز  کنار ودقیقا  ایستاد فرزاد ماشی 

 

 افتاد فرزاد عمیق واخمای فرشته درهم صورت به نگاهم

ی ما به نگاهش فرشته همینکه ز  گفت لب زیر افتادچی 

 .رفت توهم بیشی   اخماش ما به کوتایه نگایه با وفرزاد

 بدجنش آدم شاید شدم نیم ناراحت حالشو این دیدن از

 حالشون میدیدم وقت   اما احساس ی   یه شاید نظربیام به

 میکردم سبیک احساس نیست خوب باید اونجورکه

 از میگذرن دیگران گناه از ها آدم بعیصز  که عجبیه برام

 میگه شتگذ از همیشه مهرانه مامان هاشون بچه خون

 خییل روح باید آدم که کنم یم فکر این به دارم االن ومن

  خییل
 
 بگذره بتون که باشه داشته بزرگ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 نگاه صورتش وبه گرفتم اونا از رو نگاهم آیهان صدای با

 رو کمربندت :وگفت بود لبش پوزخندروی دوباره کردم

ی به ببند ز ات میخوای هک چی   فکرکن بدهم خی 

 کاری کرد اشاره کمربندم به رسش با پریدواون باال ابروهام

 که صدای هر با کشیدم عمیف   ونفس کردم رو گفت که

ز  موتور یخت فرو من قلب میداد ماشی   می 

ز  مقابل نفر یه  باال رو دستش توی وپرچم ایستاد ها ماشی 

  گرفت

 دیرنشده شدن پیاده برای هنوزم--

ز  با وهمزمان رفتم بهش ایغره چشم  پرچم اومدن پایی 

ز   به لحظه اون ومن دراومد حرکت به غرش   با ماشی 

ز  با کلمه واقیع معنای    به لعنت   شدم آشنا قلب فروریخی 

 پیاده کردم اشتباه یه با که فرستادم درونم لجباز هست  

 نشد
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ز  کف به محکم رو پاهام  چرم وبه دادم یم فشار ماشی 

ز  دوتا ییک زدم چنگ مزیرپا صندیل  ما از جلوتر ماشی 

 کم خییل یفاصله با زدفرزاد جلو ما از هم وییک بودند

 ... کنارمون

 حاال که ترش بدم تکون رو رسم خییل نداشتم جرات

 تکون که رو حس این میکردم احساس قبل از بیشی  

 اومد راست سمت به کیم آیهان میکرد القا بهم رو نخورم

 به رو فرمون ایدفعه یک زد چشمیک من به نگایه وبا

ز  که وجای   چپ طرف   بود،چرخوند فرزاد ماشی 

 

 مانع تا چرخوند رو فرمونش رسعت با آیهان مثل فرزادهم

ز  به متاسفانه اما بشه خودش به آیهان برخورد از  ماشی 

 از خودم که کشیدم جییعز  چنان من کوبید خودش کنار

 شدم شوکه بلندم صدای

 تکون خودمو وحشت با من داد گاز یشی  نایستادوب آیهان

 بودند برخوردکرده بهم که ماشیتز  وچند عقب به دادمو

 کردم نگاه
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 شدیم دور ازشون نبود دیدن قابل خییل که اندازه به وقت  

ز  به نشستم صاف رسجام  از رسعت با که های ماشی 

  کردم نگاه میگذشتیم کنارشون

ز  ما  آیهان رسید پایان خط به که بودیم ماشیتز  دومی 

 به داشت   روایز  :گفتم خشم با ومن ایستاد بقیه جلوتراز

 میدادی؟ کشتنشون

 درک به بره گفت  ...کنم برآورده میخواستم رو آرزوت--

 گفتم هم رو خودتو_

 :گفت تمسخر با

  کردم تورو مالحضه--

 بده نشون دکی   یه به خودت_

 

ات فکر به توهم--  قای   رفت فرزاد آقا چون باش   خی 

 ...باقالیا
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ز  بازم باشه اومده رسشون بالی   اگه_  ریلکس قدر همی 

؟ رفتار  میکتز

 بودادب وقتش میکنه بقیه با وقتا اکی   اون که کاریه این--

ن نامردیش از بقیه که احساش وقت  ...بشه ه رو میگی   بگی 

 کنه نیم غلطا این از دیگه بره فاک به زنش وجلوی

ون نفسمو  افتاده لرز کیم تا مبست روهم وچشم دادم بی 

بشه جونم به  کمی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 383پارت#

 

 ...بگی  --
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 بودنگایه دستش که آی   بطری وبه کردم باز چشم

 گفت   میکردم فکر :گفتم حرص وکیم باناراحت   انداختم

 !دوستته

ز  وقت هیچ-- ی همچی  ز  تو میشناسمش گفتم... نگفتم چی 

ش داشت   دوست که اونجوری خودت  کردی تعبی 

  کرد تکرار دوباره دادو تکون رو دستش توی رو بطری

ش--   بگی 

ی ازش تنها نه نبود خشک لوت کویر مثل دهانم اگر ز  چی 

 توی رو بطری خونرسدش لحن خاطر به که گرفتم نیم

 .میکردم خایل صورتش

 

ز   هر مخصوص که جای   وبه درآورد حرکت به رو ماشی 

ز   تقریبا که پرسی شدم پیاده  اون از رزودت بودبرد ماشی 

 رو خودش دو حالت بودبه آیهان خود های وسال سن هم

 :وگفت رسوند میشد پیاده داشت تازه که آیهایز  به

 بود عایل پرس گرم دمت
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به آیهان  که توهم:وگفت زد اش شونه روی آروم رو ایضز

 دیدی؟ آسیب خییل !بهش خوردی

 به خورد دیدم وقت   شاز  داشتم فاصله من...رست فدای-

 .بیاد حال جیگرم تا بهش کوبیدم ازپشت من عیل

 

ز  وبه گرفتم ازشون رو نگاهم ه زمی   واون آیهان شدم خی 

ز  هنوز مرد دن حرف داشی  ز  چه دیگه فرزاد اینکه به ومن می 

 های حرف که نه .میکردم فکر بده انجام تونه یم کارهای  

 دونم نیم ،فقط نه ها افکارباشه این دلیل مرد این آیهان

 .داشتم فرزاد از رو رفتاری هر انتظار چرا

 دیگه نفره چند جاش وبه رفت مرد اون گ نشدم متوجه

ز  های والستیک موتور برش مشغول اومدن  آیهان ماشی 

  شدن

ز  موتور کردن چک درحال که کنارکش آیهان  بود ماشی 

 سنگیتز  با میکرد زد گوش بهش رو اینکته وچند ایستاد

 با من به کوتایه وبعدازنگاه گرفت باال رو رسش منگاه

 اومد من طرف به شدو دور ازش نکنیم تاکید دیگه
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 بریم--

 میکردم ولرز سست   احساس هنوزکیم افتادم راه حرف ی  

 که بود مزخرقز  هیجان از شدن اشباع اثرات از واین

 گفت ازش آیهان

 !ای؟قیافه تو اسکل اون خاطر به--

 نه؟ کلناس همه نظرت از_

 ...اسکلن ها بعیصز  فقط...نه--

ه خییل لغتت فرهنگ_  فقی 

سم ویل غنیه خییل اتفاقا لغتم فرهنگ میکتز  اشتباه--  میی 

 باشه نداشته شنیدن تاب بانو های گوش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ی تمسخر به رو دیگران که بیشعوری خییل_  میگی 

 پفیوز میگم اسکل گم نیم بهش دیگه باشعور خانم باشه--

 میشه؟ کم شما ناراحت   از ؟ خوبه

 غریدم  صورتش توی خشم حالت به ایستادم

ا این رس من میکتز  فکر_ ز  خوای نیم واقعا... ناراحتم چی 

 کردی نفربازی چند جون با بفهیم

 یا اویز  طرف یا کن روشن خودت با تکلیفتو--

 نمیاد خوشم الاص کردنت عوض کانال از من...مخالفش

ز  زدم دیدی وقت یه  ترکوندم رو انی 

 

 لحن با که اومدم ستوه به مقابلم یدیوونه این نفهیم از

 با که اونقدر متنفرم ازشون :گفتم تری عصبایز 

 مردن به راضز  اما میشه زیرورو حالم هرباردیدنشون

 برام ها آدم جون...باشه دشمنم اگه حت   نیستم هیچکس

 ...منه یعمه دخی   یکیش که دوتا اون برسه چه داره ارزش
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ه هم به عصبانیت همون با  که بود اون واین بودیم خی 

 کرد قطع رو نگاه این اتصال ایادبانه ی   سوپر بافحش

 رسجام شوکه من دید وقت   رفت قدیم وچند افتاد راه

 لغت فرهنگ بابت باید االن :وگفت برگشت ایستادم

 کنم خوایه عذر ازت غنیم

 

 !... باش   تربیت ی   انقدر کردم نیم فکر_

 دراومدی اشتباه از االن که خوبه--

 های   خانواده وچه ها رسانه توی بره یم تورو گ موندم_

 میدن قرار هاشون بچه الگوی تورو

 منم؟ همگیتون اشتباه مسئول االن--

یم وامایم پیغمر یبچه یا ز  بخورم گویه هیچ نباید که چی 

 سکوت دادم ترجیح که بود هگران پرخاش لحنش انقدر

 کردم حرکت خروج در طرف وبه افتادم راه کنم

 

 ...فرزاِددیوث پدرت بر--
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 داشته اینو شعور حداقل : وگفتم ایستادم عصبانیت با

 وسط نیاری رو مادرش پدرو اسم که باشه

ز  سنگرش واز کشید پوقز   عذر بخواد اینکه نه اومد پایی 

اف چون...نه که خوایه  خوایه عذر ویا تباهاش به اعی 

 میکرد کم بزرگ حاکم غرور از ایذره شاید

ی؟ داری اونطرقز  چرا حاال--  می 

م دارم_  میدید؟ اجازه...خونمون می 

 !...نه--

 گفتم محکیم کوفت دلم توی ومن خنده زیر زد خودش

 رفت هم توی صورتم فقط ودرظاهر

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 خوردن حرص میکردواز نگاه من درهم صورت به یــــحتفر  با

 غنیم لغت فرهنگ با منم بود بردحقش یم لذت من

 تمام شدم متوجه چهارتا دوتا دو یه با اما میکردم آشناش

 جگر رس دندون پس برم یم سوال زیر رو وحرفام خودم

 که نکشید طول خییل .کردم حرکت بهش پشت گذاشتم

  برداشت قدم وکنارم رسوند من به رو خودش

سونمت خودم بمون--  داره رستوران کافه یه اینجا...می 

ا  میشن جمع اونجا مسابقه بعداز اکی 

 

ز  خودم ممنون_  دارم ماشی 

  مبارک عه--

 که کوبیدم شکمش به مشت صحبتش لحن از ناخودآگاه

ش یخنده باعث  بزنم رو دویم خواستم همینکه شد بیشی 

 توی از دستمو دمتقالکر  ومن گرفت هوا توی دستمو

ون بزرگش دست  که بود گرفته محکم انقدر اما بکشم بی 

ز  رو بینیم آزادش بادست شد خودم مچ توی درد باعث  بی 
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 توی دارم دوست سایزشو :وگفت گرفت انگشت دو

 جامیشه مشت

ز   متوجه میکنه ام مسخره داره کردم حس که حال درعی 

ز  مرض  شدم کلماتش بی 

 

یهرچ از پرسا یهمه واقعا ز  تربیت   ی   سناریوی یه ی 

 رو منحرف بیشعور مشت یه جذب قابلیت من یا میسازن

 !!دارم؟

 خالص انگشتاش اسارت از رو وبینیم کشیدم عقب رسمو

 ..گاوی خییل :گفتم محکیم وبالحن کردم

م عه--  !تربیت وی   وحش   انقدر دخی 

 بیخود تو اصال کن ولش نامرد کردی داغون دستمو مچ_

 ...بزیز  تدس بهم میکتز 

 شوک از ومن زد ایبوسه رو مچم روی گرفت باال دستمو

 بنداومد نفسم کارش

** 
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 پخش خونه توی ودو بیست اخبار وصدای کردم باز درو

 تکون با واون بودکردم اخبار غرق که بابا به سالیم بود

  از داد رو جوابم رس
 

 ومقصدم رفت یم مالش دلم گرسنیک

ز  شد  ...مامان حضور از خایل یخونه آشی 

 گوشه هردویه بودواالن اینجا همتا چون نداشت تعجت  

 بودند صحبت درحال

 عدس دیدن وبا رفتم گاز روی غذای یقابلمه طرف به

 توی یا کنم گرمش اینکه بدون زد برق چشمام مامان پلوی

ز  روی بریزم بشقاب  دادم قرارش می 

ازاین سخت برام اینکه با   بودبیشی 
 

 کنم تحمل رو گرسنیک

 رو دستام سینک وتوی کردم سواستفاده مامان نبود از ماا

ز  وبا شستم  نشستم صندیل روی ای   وبطری قاشق برداشی 

وع لذت وبا  کردم خوردن به رس 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 386پارت#

 

 را کردیم گی   گلوم به ای لقمه بار هر و خوردم یم تند تند

ز  آب با  را آدای   هیچ خوردن ذاغ توی من دادم یم پایی 

 خوردن غذا از فقط باید من نظر به کردم نیم رعایت

های رعایت و برد لذت ز  و قاشق چطوری  مثل چری   چی 

ز  دست چنگال   ..بود مزخرف گرفی 

 یا شیشه رس و نخوری آب لیوان توی داشت اشکایل چه

  ..ترهبخشلذت اینطوری که وهللا به ..بخوری بطری

 

  ..نومخا هست   به سالم-

 دادم تکون رس مامان برای پرروی   کمال در و بود پر دهنم

 تکون رس  خوردنم  نوع و نحوه به تاسف با و کرد اخیم

  .داد

  ..بخوری و بشقاب توی بریزی سخته قدر این-
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  .دادم جواب و بود شده خایل دهنم

  ..خییل_

  ..دور بریزم باید را غذا همه این-

  ..میخورم فشطر  یه از دارم که من چرا_

  ..کنیم رقبت ما که بخوری بعدا کتز  یم رقبت خودت-

 

 : گفتم پرروی   کمال در اما مامانه با حق میدونستم

  ..میخورم خودم موند هرخ   نه که چرا_

ز  حالت به مامان  اما کرد نگاهم عصبانیت و حرص بی 

 قابلمه و بودم شده سی   دیگه نداد روکش بحث دیگه

  .برگردوندم گاز روی

  !شلوغه؟ رست فردا-

ز  پشت که مامان به شونه روی از  نگاه بود نشسته می 

  .کردم

 !چطور؟ ..همیشه مثل_

  ..ی   ی   خونه بری زودتر تو خلوت رست اگه میگم -
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ه چه ی  ی   خونه_   ..برم زودتر باید من که خی 

 رودعوت وفرشته فرزاد و فروغ وبا محمودت عمو ی   ی  -

  ..تیمهس مون همه یعتز  کرده

ی یه ز ز  خواستم نیم افتاد جوشش به وجودم توی چی   بدبی 

 تنم توی دایعز  مذاب مواد مثل ،حسادت نمیشد اما باشم

  .بود گرفته جریان

 فرزادرو ..کرده دعوت خ   برای مشخص که عمو زن_

  !میکنه؟ پاگشا اونو ..نمیدونم

 شده خانواده این داماد اون ..محمدی دخی   که حقا-

  .کنیم دعوتش نباید چرا ماست از عضوی

یه لردی پرس که نه آره_ ز  و دبدبه همه این به نیاز چی 

  ..داره کبکبه

  ..نداره حرفارو این که  باز دخی   فرزاد دیگه
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 مردم گناه ..ننداز بقیه جون به باباتو ..هست   شو ساکت-

  ..نشور هم رو

ز  همه زود انقدر ..میگم دروغ مگه_   !رفته؟ یادتون چی 

  دروغ میگم نه رفته ادمی  نه-
 

  ..مییک

 نوشته تو پای گناهش که نداره اینو ارزش فرزاد میگم 

 هاآدم که نیستیم خدا تو و من ..نکن غیبتشو الگ .باشه

 .کنیم صحبت رسشون پشت کنیمو قضاوت را

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 387پارت#

 

 خواستم یمن اما مامان با حق میدونستم که بود بد خییل

  ..بپذیرم اینو

  ..بیام شام برای نمیتونم حت   شلوغرسم فردا من_
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خونه در طرف به ز  در قاب توی مامان صدای با رفتم آشی 

  .شدم متوقف

  ..هست   بدویز  رس منو کتز  یم بیجا تو-

 شوهرش برای بره خودش ..مامان نیستم فرشته حمال_

  ..کنه درست غذا

 

 اگه که زد رو حرقز  مکث کیم با بود ابهام از پر مامان نگاه

ز   حتماروی نبود در قاب بند دستم   ..میشدم ولوزمی 

 پیش دلت گفتم یم دیدم نیم کنارت رو پرسه اون اگه-

  ..فرزاده

  ..بزنم پوزخند بیام خودم به تا کشید طول

 مثل ییک بنده رو دلم که نشدم بدبخت اونقدر هنوز_

  ..خودش برسه چه کنم فرزاد

  ..عالیم دو بدبخت االن تو زد فریاد رسم توی صدای

  ..کردم عوض حرفو ناشیانه

احت جا همون همتا برید هم با همتا با_   ..کنه اسی 
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  ..بدونه کش فعال نمیخواد همتا-

  !چرا؟_

 هر میخواد ..میکنه اذیتم ترحمشون از پر های نگاه میگه-

  ..بگه بقیه به شد قرص دلش وقت

 هاله یا بود خونشون همتا یا آخه ..هکن نیم شک هاله_

  ..همتا خونه

 !! ..خانویم یه ای خاله یه مادرته جای هست   چیه هاله-

  ..نکردن شک خانم هاله ..خب خییل_

 :داد جواب ای غره چشم با مامان

 به گایه نیست حواسش که جدیِد  عروس رسگرم انقدر -

نه زنگ همتا ز  ..میکنه سکوت اینجاست میبینه وقت   می 

 :میده ادامه خندی بازهر

  ..حسادت پای میذاره همتارو دوری کنم فکر -

 

  ...ها مسخره ..!فرشته؟ به !گ؟ به ..حسادت_
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 :گفت   ترس   با مامان

 ...هست  -

 لبخند یه ..داره کردن حسادت چلغوز فرشته اون آخه_

  ..میکنه مات و کیش اونو امثال تا صدتای خواهرم

 :گفت و گرفت خندش مامان

  ..ترشه من ماست بگه نمیاد بندی ماست هیچ -

 ..کتز  یم مقاومت داری فقط منه با حق میدویز  خودتم_

  !خوابیده؟ همتا حاال

  ..هنوز نه-

م_   ..پیشش می 

 

 سابق اتاق طرف به بزنه حرقز  مامان نموندم منتظر

به رفتم بود شده مهمان اتاق حاال که  خودم  به آرویم ضز

  .ردمک باز و در و زدم در

 با و بود مطالعه مشغول تخت تاج به زده تکیه همتا

  .گرفت باال را رسش در بازشدن
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  ..نیستم مزاحم_

  لبخند با
 

 :گفت صورتش وصل همیشیک

  ..نیست   که معلومه -

  ..نشستم کنارش

؟ خ  _  میخویز

  !گذشت؟ خوش ببینم بگو تو...رمان-

  ..کردم فکر کیم

 ..نبود بد_

 

  ــــی❤️مـــدار _آنــچه_تــمام#

 

 

 388پارت#
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 برم کجا قرار بودم نگفته کش به داد تکون باخنده رسی

  ..هستم دوستم همراه که بودند جریان در فقط

 پرسم دوست آیهان نداشت وجدان عذاب آیهان بابت از

  ..آمدیم حساب به معمولیم دوست همون و نبود

  ..کتز  یم فکر عمیق اینقدر خ   به-

 مامانم و ی   ی   مهمون  فردا نکبتت ریجا اینکه به_

ز  منو میخواد  ..کنه اونا آشی 

 

ی خییل نکه - ز   ..بلدی آشی 

یزه غذا یه انگشتم هر از_  :گفتم و گرفتم باال رو دستم می 

 ساالد این ..ماکارویز  این از ..نیمرو این از ..املت این از _

ز  مرغ تخم این ..الویه   ..آبی 

 :گفت خنده با همتا

  ..غذاهات این با وننکشیم -

 قانع میتویز  هم را آقاتون ببینم شدم قانع من خب خییل

؟  !کتز
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ی خودش باید من همرس_  ز   ..باشه بلد آشی 

 

  ..داد تکون تاسف با رسی مامان مثل و زد لبخندی

ی یه_ ز سم چی  ؟ ناراحت بی   !نمیش 

س داری دوست هرخ   تو-  ..بی 

ی بارداریت از فراز خانواده به چرا _ ز ؟ چی   !نگفت 

 :گفت عمیق نفس با و رفت لبخندش 

 ..کنم شون امیدوار خواستم نیم دونم نیم -

 .. نداره اونا به ربیط این _

 حساب به اونا ی نوه من بچه چون .داره خواهری داره-

 وجود به اونا احساس اما نه من اندازه به شاید ..میاد

  ..نیست کم ما فرزند

 

 کم خییل درصد یه چون زنمب حرقز  این از بیشی   نخواستم

 حرقز  اما ..کرد یم مقاومت اونا از حمایت مقابل در مغزم

دم همتا به باید بود دلم توی که رو ز   .می 
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  ..خودی   مراقب همه این_

 لحظه بچه کردن بغل برای ..معتقدی خدا به انقدر

 ..نیست   خدا امید به امیدوار آنقدر اما کتز  یم شماری

  ..میکش   رو دادنش ستد از انتظار ذهنت توی

  ..نیست اینطوری-

  ..کردی پنهان همه از االن تا که هست_

 

  گذاشتم همتا قلب روی دست

ز  همه و بخواه خدا از وجود تمام با_  به روبسپار چی 

  ..باش داشته زبویز  نه ..اینجا از امیدو ..خودش

 مچاله براش من دل و ریخت صورتش روی اشک قطره یه

  ..شده

  ..میاد بدم خودم از که زنری اشک_

 میشم بلند خواب از که روز هر من ..توعه با حق-

  ..بدم دستش از منتظرم
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 همتا  درآورد هم منو اشک خیسش چشای صداشو بغض

  .داد ادامه حالش همون با

 یم احساس که شادی منتظرم ..زودتربره منتظرم انگار-

 فراز اهنگ برق نمیخوام هست   نمیخوام اما ..بشه تموم کنم

 اندازه به اونم فهمم یم من اما نمیگه بهم ..بشه خاموش

 ..خوشحاله کوچولو این رسزده اومدن از من

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 389پارت#

 

 و شادی میخورم قسم اما ..خوشحالیم مون همه_

ه برامون تو سالمت    و باش خودت مراقب اول پس ..مهمی 

  ..کن فکر کردنش بغل و اومدن به فقط دوم

  .داد تکون رس
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  !بزاریم؟ خ   اسمشو نظرت به_

ز  خوش خنده  :گفت و شد خیسش صورت نشی 

  ..کنم مشورت فراز با باید نکردم فکر بهش حاال تا -

  ..شما بود پرس کنم یم انتخاب من بود دخی  _

 

 اونم چون بخورید بر مشکل به فراز با کنم فکر اما باشه-

ه عاشق   ..خوام یم تو مثل خوابالو گربه یه یگهم ..دخی 

  ..نیست بسش داره ییک_

 هم رو کوچیکش ورژن  گفت و خندید گفتم همینو منم-

  ..خوام یم

ز  کجا حاال_   ..ها گربه داره دوست آقای هسی 

 معذب مامانم خواد نیم بود اینجا پیش ساعت یه تا-

  ..باشه

 بابا واسه خودتو کم گفت هست   بگو اومد دیگه دفعه_

  ..کن لوس من مامان
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  باشه-
 
  ..حتما

 ..باش خاله نخود مراقب بخوابم برم من_

- 
 
ی نگفت   راست   حتما   ..ی   ی   یخونه می 

 اما رفتم نیم هم شام برای میشد اگه نه حمایل برای_

اره عزیزشون عروس میدونم ز   ..بود مامان به منظورم ..نمی 

  ..هنمی   رس ات حوصله هست هم مونا نری چرا-

 نمیکنه کم ش فشار از منو نبود بود اجباره دیگه_

 

 وقت   بده رو جوابم ونتونست خورد زنگ همتا گوش  

 فراز جانم: گفت لبخند با وصل رو تماس

 از دست تکون وبا برسون سالم زدم ولب بلندشدم جا از 

 تخت روی رو وخودم درآوردم رو لباسام شدم خارج اتاق

 .کردم پرت

 یاد اومد پلکام پشت آیهان صورت یروتصو  بستم چشم

 اینکه با ومن بود گرفته رو دستم مچ که اخری یلحظه
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وع وقتا اکی   مثل اما نداشتم درد  کردم بازی کویل به رس 

 بوسید رو دستم مچ واونم

 شدم بلند جا واز کردم باز چشم عصت  

 

 ...عوضز  آیهان روحت تو_

 کردن ضعو  رنگ درحال مدام پرست آفتاب یه مثل آیهان

 تغیی   زمایز  چه هوشیارانه میدونست که پرست   بودآفتاب

ه بنده نفسم کارناگهانیش از من وقت  ! بده رنگ  تورسم می 

ه من به ایشیفته نگاه با اون دلیلم دنبال  حسم میشه خی 

 دستم میخواد فرار فقط دلم که عجیبه انقدر لحظه اون

 درست برگردم خواستم همینکه میکنه رها واروم نرم رو

 به که بینم یم رو فرزاد صدمی   فاصله با چپم سمت

ه  ...شده ماخی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1290 | 3699 

 

 390پارت#

 

 

 دست از یا باشم عصبایز  خودم دست از دونم نیم

 ...آیهان

 خاطر به آیهان نداشت انتظار که خودیم دست از

 ینتر  عجیب واین بده انجام کاررو این فرزاد حضورونگاه

 .بود یم نباید که حش داشتم من که بود حش

 کردم نگاه رو پروفایلش وناخواسته برداشتم رو گوش  

 بود تنش کرم شلوار وبا قهوه های راه با کرم بلوز یه

 همون وبا بود زده شونه باال طرف به رو وموهاش

 سمت به بود صورتش روی وقتا اکی   که نیشخندی

ه راستش  بود خی 

 

ف ی  _  جذاب رس 

ی تنها این ز  کنم نثارش میتونستم لحظه اون که بود چی 
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 'چیه؟ اتبرنامه فردا 'داد تکست لحظه همون

 فایده ی   از ثانیه صدم وتوی شدم خارج اپ از رسیــــع

 شدم آگاه کارم بودن ومسخره

 سوالش جواب در خواست یم دلم شدم اپ وارد دوباره

  نکردم اینکارو اما توچه به کنم تایپ

 آقاجونم یخونه که هم شب...آتلیه شههمی کارای"

 "دعوتیم

 'سالمت   به'

 

 کردم تایپ مکث کیم با

ز  هم اشوخانواده فرزاد"  "هسی 

 تا کشید طول کیم اما شد آی   دوتیک هر سندشد تا

 داد جواب

ه چه' ز  مهمویز  جدید عضو واسه ؟ خی   'گرفی 

 "...آره ویل است مسخره"

ش باهاش شدن روروبه از'  '...میی 
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 به تر عمیق وکیم نکردم سندش اما نه کردم تایپ یــــعرس 

 داشت ترس مغزم از کوچییک بخش یه .فکرکردم اشجمله

ی اما ز  خشم میکردم احساس ازهمه بیشی   که چی 

 ...وناراحت  

 

  کردم تایپ جاش وبه کردم پاک رو 'نه'

 'عصبانیم بیشی  '

 "خوبه"

 اولش خشمم یا ترسیدم نیم ازش اینکه بود خوب خ  

سم ستمخوا  اون کل به دیدم رو بعدی تکست وقت   اما بی 

 رفت یادم رو خوبه

 "...دارم هواتو"

 این با داد دست بهم مچ روی بوسه همون به شبیه حایل

ز  چون بود تر خاص بار این که تفاوت  نگاه بودم مطمی 

ه فرزاد  نیست مون خی 
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 خودم برای رو اون و کردم نگاه جمله اخرین به انقدر

کردم  last seen به تبدیل آنالین صفحه باالی تا تفسی 

 شد

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 391پارت#

 

 

از ز  اومدنم از تا زد زنگ مامان بار بیست بیشی   بشه مطمی 

 چرا گفتم خودم با بعد اما نفربرم اخرین میخواستم اولش

 !؟ بکنم رو اینکار باید

 ناراحت من کنند خیال خودشون پیش بدم اجازه چرا

 ام؟وافرسده
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از خونه برگشتم همیشه تایم رس  به قبل دفعات وبیشی 

 وتا فرستادم خودم برای بوش آینه توی رسیدم خودم

 باید فقط کردم یادآوری خودم به ی  ی   خونه به رسیدن

 رسیدم بود والدینش همراه که مونا با همزمان بزنم لبخند

 

 نگاهت غرور رازوپ باال از که هربار برخالف فروغ عمو زن

 ودرجواب انداخت من به لبخند با اینبارنگایه کرد یم

از اما نه گرم پرسیم واحوال سالم  داد جواب همیشه بهی 

د گریم به رو دستم هم محمود عمو  عمو وزن عمو فرس 

 واسه :گفت گوشم کنار مونا کردند حرکت ما از جلوتر

 عفریته کشیدی نقشه گ

 :گفتم خودش از تقلید به

 ...تهعمه یکوچیکه دخی   ریتهعف_

  خندید

 خوشکل گ واسه نگفت  ...گرفت   الگو اون از توهم خوب-

 کردی؟

 دراد بدخواهام چشم تا خودم واسه_
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 بود اومده استقبالمون به که مرییم وعمه ورودی به

 بده جواب نتونست ومونا رسیدیم

 خالصانه انقدر رفتاراش بوسید رو مونا منو صورت عمه

 بردی یم ی   رفتاراش پشت یعالقه به راحت خییل که بود

 من عزیزای اومدید خوش-

 گالب گل مریم عمه سالم_

 ماهت روی به سالم-

 طرف اون برو بیا: وگفت کوبید امشونه به مونا

ین  زن بهم حال خودشی 

 

 خندیدم وباصدا درآوردم زبون براش

 ظاهرا شدم ی  ی   شلوغ پذیرای ومتوجه جلورفتم قدم چند

 نفرات اخرین جزو بازم چون بود مونده ناموفق تالشام

  بودم
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 ترموفق ییک این توی حداقل تا کردم تر بزرگ رو لبخندم

 دادم سالم همه به وبلندی پرانرژی صدای وبا کنم عمل

ی توجه عمو وزن عمو حضور خاطر به  مابود روی کمی 

  :گفت شایک آرویم صدای با ایستادمکه کنارمامان

 گفتنات؟ چشم بود این زودبیا اضارکردم انقدر-

 که کن درک داری دوست هرگ جون مامان برم قربونت_

ت  شاغِل  دخی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 392پارت#

 

 

 !چیه بودن شاغل دونم نیم انگار که نزن حرف جوری-
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ز  مامان_  . میخوای تو که اونجوری کردم خوشگل چه ببی 

ا این با- ز ه نوم رس چی    نمال شی 

 مانتو . کردم نگاهش فیس پوکر ومنم گردوند بر روشو

ه ز  سالن قسمت ترین گوشه فاصله وبا درآوردم رو ام پایی 

ز  که مونا حت   بودن صحبت گرم همه نشستم  پدر بی 

ی بودوبالبخند نشسته ومادرش ز  که فرناز برای رو چی 

 میکرد تعریف بود نزدیکش تقریبا

 

 نگاه قفل ونگاهم چرخوندم رس نگایه سنگیتز  احساس با

ه  ناخواسته ومن میکرد نگاهم صامت اون شد فرزاد یخی 

  کردم نگاهش مندگله

 رو نگاهمون اتصال گرفت قرار مقابلم که چای   سیتز 

 بلند جا از شده گرفته مچش که کش مثل ومن کرد قطع

  شدم

 اما بود هزار توان به اشتباه نگاهمون اتصال میدونستم

ه بقیه توسط نگاه این شدن دیده وترس دادم انجامش تی 

 .لرزوند رو کمرم ی
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 من بدید :گفتم کارم مایل ماست برای گلنار عمو زن روبه

 عمو زن

 

 عزیزم سنگینه برات-

 بردارید نباید اصال که شما سنگینه من واسه اگه_

 :وگفت انداخت بود تظاهر محض فقط که شایک نگاه

  داری
 

 شدم؟ پی   مییک

 رس پشت های نوه گم نیم من واال :دادم جواب باخنده

 میگه همتون

 کرد درشت چشم گلنار عمو زن

 نگو ! نیست میگن بقیه که عروسای   شبیه فرناز میگم-

 ...چینه یم توطئه صدا ی   اون

 داشتتز  دوست واقعا گلنار عمو زن خندیدم بلند باصدای

 فرستادم لعنت خودم به داد دستم به که رو بودسیتز 

 !!بکنم غلطا این از بود گفت من هب گ
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وع همونجا بودواز من به فرد ترین نزدیک مریم عمه  به رس 

 فرزاداشاره یخانواده سمت به عمه کردم چای   تعارف

وقتها که صدای   با ومن کرد ل قابل اکی   :گفتم نبود کنی 

 نزن چونه هست   جون بردار عمه سینگینه

 گفت هم زشته یه لب وزیر گزید لب عمه

 عمه نیست که خواستگاری_

 اصال که مامان وبه گفتم بلندی واخ سوخت پهلوم

  کردم نگاه بود رسونده به رو خودش گ نفهمیدم

 

اض میخواستم  جرات تنها نه صورتش دیدن با اما کنم اعی 

 به دادم قورت رو دهنم اب خوندم رو امفاتحه که نکردم

 رفتم فراز پدربزرگ طرف به رسعت

 بفرمایید_

ز  با  مهرانه :گفت مامان کردوروبه تشکر استکان برداشی 

 دخی  ...کنید اذیت رو دخی   این میاد دلتون چطوری خانم

 چشم رو بایدگذاشت رو گیل این به
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 اشاره مامان به رو دادم رسم به درجه چهل یزاویه یه

 بگی   تحویل کردم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 393پارت#

 

 اقا مقابل رو سیتز  بلندشدومن دنفرچن یخنده صدای

 تشکرکرد مهربویز  پراز لبخندونگاه با گرفتم فراز پدر سعید

 کرد خشیک تشکر بود نشسته کنارهمرسش خانم هاله

 هم خوشحال اما نبود عصبایز  یا ناراحت صورتش حالت

 خییل پدرشوهرش تعریف از وظاهرا اومد نیم نظر به

 . بود نیومده خوشش

 هست درتوانش تا سلیطه یفرشته ردمک دعا دلم توی

 دوستش انقدر که همتا...دربیاره بازی عروس براش

 بده انجام ایکننده ناراحت رفتار نیاد دلش که داشت
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 که وهمتا فراز به  کردم تعارف چای هم بابا جون آقا به

 نه یا بردارید دوتا نفری شما :گفتم چاپلوش با رسیدم

هل چای همتا واسه ز  یارمم دار سی 

 نکن عزیزتر خودتو کباب زیر نون هست   عزیز تو :فراز

 گفت خندید ما رفتارهای به همتا زدم نمای   دندون لبخند

ز  چای  خواد نیم هم سی 

 چای هم وهامون ترانه وکنارشون  وفرناز مهرداد 

ی اینکه بدون اما شد سبک تقریبا وسیتز  برداشتند  تغیی 

  گرفتم هفرشت مقابل رو سیتز  بدم پوزیشنم توی

 

 خودش برای رو ودویم گذاشت فرزاد برای رو اول استکان

 تشکرزورگ مادرشوهرش مثل خشک گرفته باال رسی با

 کرده جور باهم رو تخته درو خوب خدا که حف  ...گفت

  بود
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خونه به رو وسیتز  برداشتند هم بقیه ز  به دست   بردم آشی 

 چیککو  رسشماری یه با نبودیم که دونفر ییک... زدم کمر

  .بودیم نفر بیست بیشی  

 

ون شلوارم ازجیب رو گوشیم  دریــــغ کردم وچک آوردم بی 

 ...پیام یه از

رسش  منظورش حتما باشه داشته رو هوام میخواست خی 

 ...میشم تجزیه هوا توی بوده این

ی منتظر واقعا االن  بودم؟ آیهان از خی 

 !افتادم تک ومن هستیم بازی توی االنم چون اره

 حال نبود اگرآیهان...زدم تکیه ی  ی   ایقهوه های تکابین به

 اصال ...پیچم نیم خودم به ازدرد اینکه بود این بازم وروزم

 ؟ نبود ویرانگر حس اون گ از

 خون رو ودلم میکشید رسک احمقانه گایه... نباشه نکه

 کنه فلجم ناامیدی که نبود درحدی اما میکرد
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 ؟!نمیده وجوابتو گذاشته قالت چیه+

 بود درایستاد قاب توی که رو وفرزاد کردم رسبلند ترسیده

 دیدم

 حرفش تحلیل تجزیه درحال ومغزم میکردم نگاهش سوایل

ز  که گوش   به بود  کرد اشاره دستام بی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 394پارت#

 

ز  رو رسم متعجب  آیهان تلگرام وی ی   توی گرفتم پایی 

 این متوجه بود بینمون که ایفاصله وجود با وفرزاد بودم

 بزنه دست   یه وخواسته زده حدس شایدهم شد

 کردم نگاهش ومحکم جدی

ی منو مچ اومدی کردی ول نامزدتو تو_  !بگی 
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 باشه نشنیده رو انگارحرفم

 برسه بهتون خ   بازیتون ته قراره+

؟ بازی تودیگه اینکه ناراحت   خ   از_  نیست 

 نیست مهم ایذره برام+

ز  اتیش نزاشتم نزدم دم مسوخت  کنه خوشحالش دلم گرفی 

 

 نکن دخالت من مسائل تو لطفا پس...خوبه_

 بهت نصیحت یه فامیل عنوان به ویل ندارم وقتشو+

 ...میکنم

 نکن اعتماد آیهان امثال به

 !باشه بدتر تو امثال به کورکورانه اعتماد از فکرنکنم_

؟ عزیزم فرزاد-  اینجای 

 کرد فرزاد حلق توی وخودشوشد ظاهر کنارش فرشته

ی- ز  عزیزم؟ میخوای چی 

 ...اب لیوان یه+
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ز  برو-  میارم برات بشی 

 پیش دودقیقه . رفت چرخید درنهایت اما کرد ممت    فرزاد

 وپرش کرک نامزدش بادیدن اما میخوند کری من واسه

 ریخت

 

ز  رفتنش از فرشته وقت     :گفت شد مطمی 

 وتاک تیک اهلمت مرد با که شدی زن هم به حال انقدر

یز  ز  می 

 انقدرخودشو اما نبود شیک فرشته ذات بودن خراب توی

 ...من یعقیده به نبود عادی زدن خریت به

؟ بازخواست منو افتاده راه دنبالم تو متاهل مرد_  میکتز

 نکن تالش پس بندازی بهش خودتو تویز  نیم دیگه-

ی من_ ز  اگه مخصوصا دارم برنیم انداختم دور که رو چی 

 ...باشه دیگه ییک یدهپسمون

 

 حرفای این خورتراز آشغال تو-
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 ...عزیزم نده نسبت من به خودتو شغل_

 انداخت چنگ رو بازوم که بشم رد کنارش از خواستم

 رویاهات همه رو بودن فرزاد کنار ببیتز  خواب به :وگفت

  من رو
 
 ...بخور حرست وتو میکنم زندگ

  تو برای که رویای  _
 

 نیم هم فتم من برای بشه زندگ

 از هرمرحله تو که میسازم کنارکش رویاهامو من...ارزه

 خاطره باهاش همه که کش نه باشه باال رسم زندگیش

ز  ه خودت ارزویز  آشغالت...ساخی   ...جان عمه دخی 

 باحرفای تا نموندم اما کبودشد صورتش سفید پوست

اذیتم سمیش  کنه بیشی 

 

ز ا برای رضایت کردم یم رضایت حس خودم توی  باری ولی 

 ...صورتش تو کنم روتف حرفام تونستم که

 رو فرزادی نه اما میخواستم وجودم همه با رو فرزاد من

 بود شده صاحب اون که

 بود پیش سال پنج وغش غل ی   فرزاد عاشق من
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 حضورش بودوبا انرژی بمب که شیطویز  پرس عاشق

 از تصویرش تنها که ایتز  نه اومد یم همه لب به لبخند

ها  ...تخته روی یبرهنه بدن دخی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 395پارت#

 

 این اینکه به انقدر اما نکنه ازدواج فرزادخواستم از شاید

ز  خوام نیم رو فرزاد ط روش میتونستم که بودم مطمی   رس 

 کنم بندی

 کردنش راضز  وگرنه داشتم شدنش عوض به امید من

 داشت شکثیف یخواسته قبول نیازبه فقط

ی ز سید نه رسید بهش نه من از که چی   ...می 
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 فرزاد که درک به جابازکرد برام کنارش همتا برگشتم وقت  

 بود ام کنارخانواده بودن مهم میشد مقابلم

 

 کمال با باشه معذب جمع این حضورتوی از باید که اویز 

م سخت خودم به چرا من انداخته پاروپاش وقاحت  بگی 

 بیا: گفت بلندی صدای وبا برگشت بآ لیوان یه با فرشته

 عزیزم

 یگونه افراط وتظاهر تالش از رو نگاهم همتا صدای با

 دادم همتا صورت به فرشته

 فکرکردم بهش خییل دیشب-

؟ به_  خ 

ز  من بود باتو حق...حرفات به-  باید که ام کش اولی 

 به خوام نیم باشه،دیگه داشته باور فرزندمو حضور

 .فکرکنم بعدش
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 پس هست که االن...میشنوم ازت اینو که المخوشح_

ز  مهم  .االنه همی 

 تصمیم کردم صحبت فراز با بگم همه به امشب میخوام-

 ...خودگذاشت یعهده به رو

یتز  حاال_  داره خرج کردنش اعالم...گرفت   شی 

ه همتا زیبای یخنده به وفراز خندید همتا  ومن شد خی 

 تکرار براش رو ام جمله مادرم عزیز داماد نشدن غرق برای

 کردم

اره خرج داره نیومده- ز  ...تودستم می 

یتز  زیر از_  خسیس پدر بری در تویز  نیم شی 

یتز  :گفت شوخز  به مهرداد یکم منم هست هرخ   شی   رس 

 

 طرف به وسوایل کرد کنجکاو هم رو بقیه بلندش صدای

 میکردن نگاه ما

یه سالمت   به: پرسید مهربویز  بالحن فرشته  هست   خی 
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داشتم فرشته خبیث ذات از که من ز  خی   داره بودم ومطمی 

 انداختم باال شونه میکنه اشاره آیهان به

 تو؟ یا بگم من:گفت فراز به رو همتا

 بگو خودت :گرفت دستش توی رو همتا فرازدست

  به لبخند با همتا
 

 میکردن نگاه بهش درسکوت که همیک

 :گفت

 بشیم وبابا مامان قراره ما بخواد اگرخدا

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_ــمامت#

 

 

 396پارت#

 

  شکست اشگریه صدای با ی  ی   رو جمع عمیق سکوت

  نکن گریه من جون ی  ی   عه_
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 نیم برم خدا مهربویز  مادرقربون خوشحالیه گریه:ی  ی  

 بودم دعا به دست وروز شب من که دویز 

وع هم بقیه کم کم  عجیت   کردندشور خوشحایل به رس 

 بغل برای تا بلندشد جون آقا حت   بود ادهافت جمع توی

 به رو وخودش نداد مهلت همتا ویل بیاد جلو همتا کردن

 رسوند جون آقا

 

 ...فراز یخانواده درگی   ومن بودند خوشحایل درگی   همه

 قسم میتونستم گذروندم نظر از رو تکشونتک صورت

  بود وعصبایز  ناراحت هاشون نگاه بخورم

ه که های  نگاه ز  فراز پدربزرگ بود خانم هاله خی   کش اولی 

یک همتا وبه اومد خودش به که بود  از درواقع گفت تی 

ز  ازبقیه اون شون چهارنفره جمع بی   بارداری خی   از کمی 

 شد شوکه همتا

  به سوایل من وبرای
 
 شکل رسم توی پررنگ چرا یه بزرگ

 گرفت
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 همتا وصورت بلندشد که بود هاله خود بعدی نفر

 فراز به کرده بغض هم همتا گرفت اش گریه هرونبوسید

 بازوی سعید آقا فراز العمل عکس از قبل اما کرد نگاه

ی گرفت رو همرسش ز  گریه کردکه زمزمه گوشش زیر وچی 

 رو همتا پیشویز  پدرانه سعید اقا گرفت شدت خانم هاله

 همتا به روزها این توی باید که رو حرقز  زیباترین و بوسید

 آورد نزبو  میشدبه گفته

ین تو های لب روی ولبخند خوشحایل-  ...امشِب  خی   بهی 

یک نه اما فرزاد  ...اومد خودش به حت   نه گفت تی 

 

 بقیه وقت   داشت ادامه خداحافیطز  زمان تا حالش این

  تعارفات مشغول
 

ه نگاه بودند همیشیک  منو فرزاد خی 

 چرخوندم طرفش به کوتاه رو رسم کرد خودش متوجه

ل نتونم اینکه از لوقب رسیــــع وخییل  به رو افکارم کنی 

م دست  .دادم اون از غی   جای به رو نگاهم بگی 

 بوداضار جانیومده هنوز نظرم به که حایل با خانم هاله

  باشه مراقبش اون هم کیم تا بره همراهش همتا کرد
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 بشنوم نرفتنش برای رو همتا های دلیل تا نایستادم

 های اتفاق از خیال ی   مبل روی که مونا کنار وخودمو

 کردم پرت بود چت مشغول اطرافش

 

 ترسیدم چته وحش   هوش:گفت ترسیده

ش که نکن زیادی غلط_  نی 

 نکبت شو خفه توییک-

 پس کرد بحث شد نیم مونا مثل ودهتز  چاک ی   با

افتمندانه  کردم عوض رو بحث رس 

 ...مانداری واسه وقت ودیدی وبابات مامان_

ه همونطور  وروانم روح به دارم :تگف گوش   به خی 

احت  نبینه رو ریختت میدم اسی 

 گوه نیاد شدی تنها که فردا کن عرض روان روح به_

 بکنه منو خوری

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  397پارت#

 

 نگاهش بالبخند که من وبه گرفت گوش   از چشم بالخره

 کرد نگاه میکردم

ون بریم فردا برم قربونت-  ...بی 

 گرفت ام خنده

 نه میفهیم خودتو زبون فقط_

 چه پرسه این از راست  ...دارم آشنای   حیواناتم زبون با نه-

 ؟...خی  

ز  کش نبودن از وقت   انداختم دوروبرمون به نگایه  مطمی 

  مسابقه برد منو ...دیدمش دیروز :گفتم شدم
 

 رانندگ

 بقیه به بزنه فرزاد کرد کاری پیست وسط

ش وازش نبست   دل بهش هنوز توکه میگم-  بزارمن میی 

 شم اوگ باهاش

 کوبیدم اش شونه وبه گرفت ام خنده
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ز  وتوی برگشت ما همراه همتا  محمد بابا برد خوابش ماشی 

  سکوت با
 

ون رو گوشیم میکرد رانندگ  وچکش آوردم بی 

 کردم

اف درمقابل داشتم  مقاومت کردم مقاومت خودم به اعی 

 ... بودم اما نیستم منتظر اینکه به

ی هیچ  ومن نبود داره رو هوام بود گفته که کش از خی 

 ...میکردم ناراحت   احساس درونم ناخواسته

 کردم نیم پیدا ناراحت   این برای هم دلییل

 

 رو نبودنم تنها قول وهمبازیم میکردیم بازی داشتیم ما

 ای بهانه ترین مسخره واین بود گذاشته تنهام اما بود داده

 .داشتم من که بود

 که آیهایز  به کرد پیدا اختصاص هم امشبم خوای   ی  

ی  مثل باشه ییک اون خواست نیم دلم من نبود ازش خی 

 ...فرزاد
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ز  دل حرف  که بود این حرف نبود وعالقه وعشق بسی 

ز  برای خوی   موقعیت اصال االن   نبود آیهان رفی 

 به باورنکرده مارو دوست   هنوز که فرزادی خواستم نیم

ز  ی اولم از که برسه یقی  ز  نبوده بینمون چی 

 

 شدم پشیمون زود اما میدم تکست بهش گفتم خودم با

؟ وآویزونم هول من میکردم فکر خودش با اگه  خ 

 ...رسیشم مزاحم چقدر کنم فکر یا

یم  وقت   مقاومتم وسد کشید طول ها ساعت خوددرگی 

 پای مجبوره آیهان رسیدم نتیجه این به که شکست

 شب اون تنها نه اما  فرستادم شبرا تکست   بمونه حرفش

ی هم بعدش روز دو که نداد جواب  نبود ازش خی 

 شایک بودم داده تکست بهش که خودم از حدی به گایه

ز  روی از رو خودم داشتم دوست که بودم  کنم محو زمی 

 ...جهنم به بره آیهان... درک به گفتم یم خودم با هم گایه
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 رو آیهان اگر  تمبس عهد خودم وبا داشتم کالس روز اون

یه فکرنکنه خودش با تا کنم محیل ی   دیدم  ...خی 

 اومدنش با تا دربود به چشمم ومن شد شلوغ تقریبا کالس

 با انتظار این میدونستم خودمم اما کنم تفاوی   ی   اظهار

 نداره مقایرت ایذره بدم نشون میخوام مثال که تفاوی   ی  

 ...میخوره امعمه درد به ودرواقع

وع واردشد داستا  از ناامید کرد پرش احوال به ورس 

ز  رو رسم امدنش وع انداختم پایی   های خط کشیدن به ورس 

 کردم فرضز 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 میدید اجازه استاد--

ب به رسمو  واون داخل کردبیاد اشاره استاد گرفتم باال ضز

 اومد من طرف به مستقیم

 من؟ به بدی جاتو میشه :وگفت یستادا امی   مقابل

 توجه داد آیهان به رو وجاش بلندشد حرف ی   امی  

 داشتم کارش از شوکه ومن شد جلب ما به چندنفری

رسم میکردم نگاهش  .کنم محیل ی   بود قرار خی 

 دادم استاد به رو ونگاهم کردم مرتب رو مقابلم های ورقه

 

 سالم--

 در رسی نیدمش خودم به کیم فاصله از رو صداش 

 شنیدم جوابش

 قهری؟--

ز  صدای ولوم همون با خودش مثل  :گفتم پایی 

 باشم قهر باید چرا_

 روندادم تکستت جواب اینکه از تر مهم دلییل--
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 مهم اونقدر براش اما بود دیده اینکه از گرفت حرصم

 بده جواب بخواد که نبودم

ز  وقت   نداره ودلییل همکالسیم فقط ما_  جواب نخواستی 

 کنم قهر یدبد

 

 ...قهری پس--

 تییک به بود شده تبدیل حرصم زدم پوزخند خودش مثل

به نیمکت روی خودکارم ته با...عصت   دم ضز ز   می 

 در...باشم ناراحت صمیمیم غی   همکالش از باید چرا_

 ندارم توقع ازتون هم خییل من واقع

 ما با مودت خانم :گفت استاد بده رو جوابم خواست تا

 باشید

 ملگ آقای استاد ببخشید :گفتم خونرسدی مالک در

 پرسیدن بیخود سوال
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 هم آیهان کرد آیهان وبعد من صورت به نگایه استاد

 خواستم فقط نکردم سوال :گفت نامردی درکمال

ز  روی خودکارتون ته باکوبیدن  نشید بقیه مزاحم می 

 کردم نگاهش عصبانیت وبا متعجب

ای از ییک فرهادی ی یه تقریبا که کالس لوس دخی   از می 

 نزنید بهم مارو تمرکز بله :گفت داشت فاصله من

دم هم روی رو لبم  تمرکز آرایش موقع فقط تو نگم تا فرس 

 ...کالس توی نه موفف   توش که داری

ز  رسم  اندختم ام کوله توی وخودکاررو انداختم روپایی 

 شد درس ندادومشغول کش رو بحث دیگه  هم استاد

 

 کرد نزدیکی   من به رو ورسش شد اجابج جاش رس آیهان

 بزنیم؟ حرف کالس بعداز داری وقت--

 بدون تا کردم اونطرف رومو میدادم رو جوابش اگه عمرا

ه اگه  دم نیم رو جوابش هم بمی 

  خندید اروم
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 ...تره تحمل قابل دماغت زوایه این از--

ل خودمو کنم آبدارنثارش فحش یه جاداشت بااینکه  کنی 

 زبون به که ایجمله با گذاشتم جیگر رس ودندون کردم

 شد خایل خ   همه از مغزم آن یه آورد

 ...باشیم باهم واقیع میخوام--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 399پارت#

 

 آیهــان

 

 !هان؟_
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ز  درشت چشمای  خییل باید.لرزوند رو دلم ته رنگش سی 

 ازو  باشه مقابلت هست   مثل دخی   یه که باش   کثیفز  آدم

 ...متنفرنش   خودت

 بود اسیدی مثل برام دادم قورت سخت   روبه دهنم آب

 کرد زخم رو داخلیم مجرای تموم که

 ...بزن رل باهام جدی--

ه نگاه جز ی ومتعجبش خی  ز   نشد عادم چی 

 روی تندی واخم انداخت نگایه ما به استادهوتن

چونه ووسطم اشاره انگشت دو کردبا خوش جا پیشونیش

 چرخوندم استاد طرف به رو هست   ی

 

ز  رو ورسش اومد خودش به استاد صورت بادیدن  پایی 

  های حرکت از انداخت
 
 یم امخنده اشگانه بچه گاها

 میشدم خندیدنم مانع اما گرفت

 متوجه رو حرفاش از ای کلمه اما دادم استاد به رو نگاهم.

 ...نشدم
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سوند جنون به منو مامان خراب فکرحال  لبه رو دستم می 

ز   اون به دستم با رو رو درونم خشم وتموم گرفتم می 

 .دادم انتقال

سیدم نقطه این به نباید  تبدیل وداشتم بودم رسیده اما می 

 بودم متنفرم ازش شدت به که موجودی به میشدم

 

وع که خودم از داشتم  متنفر بود کرده شکتز  عهد به رس 

 ...میشدم

 نشم اون شبیه اینکه برای ومقاومت تالش سال همه این

 دست پیشنهادم با وحاال رفت وهوا شد دود شب یه با

ز  ترینگناه ی   روی گذاشتم  ادم ترین معصوم های ودرعی 

... 

 .کنم مقاومت بیشی   نتونستم که متز  به لعنت

 من اون از وقبل اومدم خودم به هست   خودکار افتادن با

 من با داشت ،سیع دادم دستش وبه برداشتم رو خودکار

 میکرد عمل موفق هم حدودی وتا نشه شمتوچ چشم

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1324 | 3699 

 

ی بود ممکن جسور اما کوچیک موجود این اصال ز  رو چی 

 .نکنه پیدا دست وبــهش بخواد

 شجاعت هست   مثل ظریفز  دخی   میکنه رو فکرش گ

ه  باشه داشته رو زندگیش نامردهای چشم تو شدن خی 

 ...ونشکنه

 ...نکنه نامردی اما ببینه نامردی

 ...وزونهبس دل براشون حت  

 

 فهیم برای شدند خارج کمکم ها شدوبچه تموم کالس

 بهم رس تکون با هم واونا کردم بلند دست وسهیل

ن،امی   فهموندن  موندم منتظر رفت حرف ی   هم می 

 دقیقا اونم نداشتم شک.کنه جمع رو وسایلش هم هست  

ی من مثل ز  شد تموم کارش وقت   بود نفهمیده کالس از چی 

 شدم بلند انداخت دوش روی رو اش وکوله

ز  اگه-- ه امی   بده آوردی ماشی   بی 

 ؟!ِبدوام دنبالش خودم_

ز  سینه نه--  ...برو خی 
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 بودی خوابیده نمک آب تو نبودی روز دو این_

سونمت من--  می 

ز  خودم ممنون_  دارم ماشی 

 بزنیم حرف باهم باید :گفتم فرارش از کالفه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 400پارت#

 

 بزنیم نداریم حرقز  ما_

 کتز  گوش حرفام به همینجا مجبوری نیای   همراهم اگر--

 روبدی وجوابم

د هم روی رو هاش شدولب وحش   چشماش  این فرس 

 میشد عصبایز  وقت   میشناختم خوی   به رو حالت
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 داد امی   به تکست   گوش   با میکرد رفتار اینطوری

 بره؟ یم یهآتل منو امعمه فردا :گفت من به وهمزمان

 برمت یم خودم برسیم توافق به اگر:دادم جواب خونرسد

 نیم دقیقا کرد پرتاپ طرف به رو غضبناکش نگاه ترکش

 ترشد عصت   که حرفم یا بود خونرسدیم خاطر به دونم

 

 منفورشدن طرف به داشتم نبودمن مهم خییل که هرچند

 شدن قربایز  طرف به هم رو واون داشتم یم بر قدم

 .میکشوندم

 هنوزم هست   بود شده تر خلوت راهرو افتادیم راه کنارهم

 نشون رو خودش نارضایت   بامن همرایه از واضح طور به

 . میداد

م_  امی   به بدم رو سویــــچ می 

ز  طرف وبه دادم رستکون  شدم وسوار رفتم خودم ماشی 

ون نداشتم حوصله  بیشی   بود قرار بمونم منتظرش بی 

ای ازاین ز  .بشه متنفر ازم افتاده پا پیش چی 
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 هست   کردم مرتب رسم توی رو حرفام افتادم وراه سوارشد

 خشم آتیش از ایذره تابتونم باشه بامن میکرد قبول باید

 .کنم کم رو درونم

ز  به  پیاده حرف ی   وهردو ایستادم رسیدم که ایکافه اولی 

 کار میداد نظم افکارش به داشتم اونم اینکه حدس شدیم

 نبود سخت  

ز  وپشت گذاشتم اون یعهده به رو جا انتخاب  انتخای   می 

 نشستم هست  

ی صورتش توی اما بود کرده گره هم توی رو دستاش  خی 

س از  .نبود اسی 

فت انتظار این ازش ل رو احساساتش بتونه تا می   کنه کنی 

 نکنه پیدا نمود صورتش توی تا

 

 نیم چشماش جز نشست یم هست   مقابل هرکس قطعا

 این از خودش وظاهرا کنه نگاه رو ایدیگه جای تونست

 گره هم به میداد اجازه دستاش به که بود مطلع قضیه

سش بخوره  .بده نشون رو واسی 
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 چیه؟ نظرت--

 راجب؟_

د رو خودش داشت زدم نیشخندی ز  وخیال راه اون به می 

سم مخواسته تکرار از من میکرد   رس من...میی 
 

 وتمام زندگ

 تصمیمم با ساختم که رو یهانآ من بودم قمارکرده باورهام

ی هیچ بزرگ ملگ منفور پرس جز وحاال کشتم ز  نداشتم چی 

 

 مظلومانه های اشک برای دیشب رو هام داشته من

 نیازی فهمیدم یم هرجای   واگر کردم قربایز  مادرم ودردمند

 میدادم اونم هست جونمم به

م دوست واقعا میخوام--  ...باش   دخی 

 به کردن فکر الیق منو ناال !واقعا افتخاری چه_

 کنم قبول باید من نه یا میدونید پیشنهادتون

 وپوسته ظاهر گول بقیه مثل هست   نداشتم انتظار مسلما

 کنه قبول ورسیــــع بخوره رو دروغینم

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 که بشم آیهایز  کردم وسیع کردم مرتب رو حرفام دوباره

ا نشدبعیصز  اما میخواستم ز  از اصلت وقت   شدنیم چی 

ی تویز  نیم تو باشه وتعفن لجن ز  باش   این از غی   چی 

 برم فرو دروغینم یپوسته توی کردم سیع

ز  ادم من نه چون نیست اجبار--  نه ام کش زوری خواسی 

 ...شنیدن زور اهل تو

 جدی بار این بشناسیم رو همدیگر بیشی   میخوام

 قبول؟کنیم، بازی واقیع میخوام...

 

ز  به رو نگاهش  تونم نیم من :وگفت دوخت می 

 ...بیار کننده قانع دلیل برام چرا؟--
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 نیستم اهلش_

؟ اهل-- ز  ما خ   رس داریم وفقط باهمیم هم االن همی 

اریم کاله رو خودمون ز ز  من نیست قرار...می   نامعقویل چی 

ی اون خالف وتوهم بخوام ازت ز  رفتار داری باورش که چی 

 کتز 

 داره؟ فرق بودنمون باهم این_

 به ونسبت کنیم کمک هم به قراربود قبلش !!فرق   چه--

 باشیم کنارهم میخوام االن نباشیم متعهد هم

 !اینه فقط فرقش...ومتعهد

 

نن حرف خوب اولش همه_ ز  ...می 

 ...نیستم اون مثل من--

 فرزاد اون از حت   من بود اشتباه کامل طور به امجمله این

ف ی    رو اطرافیانش با اون حداقل بودم بدتر هم رس 

 من اما میکرد کاری کثافت علتز  طور وبه بود راست

 .بدم فریب رو اطرافیانم میخواستم

 انداخت باال ایشونه هست  

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1331 | 3699 

 

 قول اون گفتم خودم با دادم تکست بهت که شب اون_

 بینم یم االن اما بمونه حرفش رو باید پس کنه کمکم داده

 نداره وجود بایدی هیچ

 خییل میدونیم هردومون که گذاشتم باهم ریقرا ما

 است مسخره

 

؟ فکر اینطوری چرا--  میکتز

 ناراحت برای میدونه ودرواقع باهمیم ما باورنکرده فرزاد_

 خودش نه نشده ناراحت اصال که درصوری   خودش   کردن

 میکنیم تلف رو دیگه هم وقت فقط داریم ما...فرشته نه

 تو رسید نیم پوکش مغز به فرزاد !میکتز  فکر اینطوری--

 از قبل روز یه وگرنه کتز  فکر خودش از غی   کش به

 ...شما ی درخونه پشت اومد نیم عقدش

 دادم ادامه اش شده گرد چشمای به توجه ی  

 

 ...توبره از هم بخوره آخور از هم میخواست احمق اون--
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 پس دنبالمه هرصورت هر که این میکرد فکر خودش با

م اشعمه سفره هب هم دست   یه بزار  فکر این به دیگه...بی 

ف ی   اون مثل همه نکرد ز  رس   نیسی 

 .انداخت پرده صورتش روی وناامیدی نورشد ی   چشماش

 وشکننده پاک درویز  با بود وقوی شجاع دخی   هست  

 داد ترجیح اون به رو دیگری که بود ابله چه وفرزاد

 کیه؟ فرزاد تراز ابله میدونید

 !من

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ادامه به اما اشتباهِ  گرفتم درپیش که رایه میدونم که متز 

 آروم شاید میکنم حس چون دارم اشتیاق اشتباه این دادن

م  .بگی 

  بیتز  یم انوقت کن اون از خایل رو ودنیات بیا--
 

 زندگ

 
 

 بودن شاد برای تو بذارببینه...داره رو خودش های قشنیک

 ...نداری اون به نیازی بودن ختخوشب برای

 چرخوند کافه ودودی بزرگ های شیشه طرف به رو رسش

ون وبه  . کرد نگاه بی 

 ...کرد بد خودم از رو حالم ولرزونش خیس نگاه

 

 ...دروغ پراز قشنگ حرف مشت یه... بود قشنگ حرفام

 بودیم؟ تر کثیف مونکدوم

 نکهم یا کشونده خودش دنبال اونو چندسال که فرزادی

 ؟...بزنم گولش حرفا با میخواستم

  میشم؟ شادوخوشبخت تو با مطمئتز  انقدر کجا از_
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 قرار هام شونه روی تتز  چند وزنه یه اش جمله با

رش به بودن من با درحقیقت...گرفت  ومطمئنا بود ضز

 وجدان وی   ترین منفور من دربیاره رس ماجرا اصل از وقت  

 میشم زندگیش آدم ترین

 

ز --  فرزاد بدون اما بش   خوشبخت من با ستمنی مطمی 

 ...شادی حتما بودن

 ...رفت   قلمبت نفس به اعتماد جلد توی دوباره فکرکردم_

 استفاده ازش خییل تونم نیم ام زیز  مخ درحال االن--

رمه به واقع کنم،در  ...ضز

دلبخند برق اشک از چشماش هنوزم اینکه با ز  کوچییک می 

 ...فاز اون تو بری نباید االن میدویز  که خوبه :وگفت زد

 دادم رستکون

 چیه؟ نظرت--

 

بــهش میخوام_  کنم فکر بیشی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1335 | 3699 

 

 !که ندادم خواستگاری پیشنهاد--

 ...بود نه جوابم اول همون میکردی خواستگاری اگه_

 اونوقت؟ چرا--

 ... پرروی   خییل چون_

 ..پرو بچه دیگه خودتم جفت--

ز  ارشسف برای کش اگر تا انداختم اطرافم به نگایه  گرفی 

  بدم سفارش دیدم اطراف اون

ی یه_ ز سم؟ چی   بی 

 

 دادم ورستکون چرخوندم طرفش به رسمو

 رو پیشنهاد این چرا اما نباشه جالب سوالم شاید میدونم_

 داره؟ وجود ایعالقه دادی؟

ز  انتظار واقعا  گی   وغافل نداشتم رو سوایل چنی 

 بگم دبای بدم جواب سوال این به منطف   بخوام اگر...شدم

 خوش وشجاع، باهوش...وخوشگلیه جذاب دخی   هست  
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 عالقه اما کنه یم بانمکش اونم که وراج کیم فقط...هیکل

 ...دونم نیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 403پارت#

 

ه یه خصوصیات یهمه  حس اما داره رو آل ایده دخی 

ا این میکنم ز  ...نیست کاقز  شدن عالقمند برای چی 

 نگاهم تعجب با شدم بلند جا از من بود جوابش منتظر

  کرد

 زحمت خودم به انقدر نبود ایعالقه اگر میکتز  فکر--

 !میدادم

ز  واز نموندم العملشعکس منتظر  تا گرفتم فاصله می 

 ...نخونه چشمام از رو دروغم
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   میکردم نابود رو خودم همه از قبل داشتم من

 

ین این  ...خودشه مقابل در فرد یه جنایت بزرگی 

 روی وحواسم نکردم دقت خییل دادم سفارش خ   اینکه به

 .فکررفت توی حسای   که بود هست  

 داشتم سیع کارم این وبا کردم خوایه عذر ازش دلم توی

ه خودمو ورس ببندم رو وجدانم دهن  .بمالم شی 

  برگشتم رسجام

 کردی؟ فکراتو--

 

 ...کوتاه زمان این توی_

 حسابش رودربایست   با وبله تخجال پای حرفتومیذارم--

 کنم یم

 جدی باید من اما میکتز  لطف :وگفت کرد درشت چشم

 فکرکنم بهش

 .کنم نیم قبول ازت نه من اما کن فکر--
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 نیست،بگذره زوری گفت   که  حرفت از دودقیقه بزار_

 ...زیرش بزن بعد

ز  از اما کن فکر بهش--  نه نیست قرار بدون االن همی 

 
 

 ...بیک

ز  میکتز  وادار منو  داری_  بگم نه االن همی 

ان دارم نه-- ز دوست می  مو صی   میسنجم دخی 

د هم روی رو لبهاش ز  فرس   نیاورد طاقت اما داد وچی 

 ...عمو نچای   :گفت بالخره

 

******** 

 کنه باز درو تا کشید وطول دادم فشار رو مونا واحد زنگ

 چند نباید بود خیال فکرو پراز رسم توی که متز  برای .

 ...بود اما بود یم دهند آزار در پشت شدن معطل دقیقه

 تلفن با نموندداشت من شدن داخل ومنتظر کرد وباز در

 از تا دادم تکست بهش برسم اینکه از قبل میکرد صحبت

ز  عمو وزن محمود عمو نبود  گفت مونا وقت   بشم مطمی 
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ز  عمو زن دوستای از ییک خونه  خواستم آیهان از هسی 

 ...اینجا برسونه منو

 

 پشت مخاطب به مطلت   دادن توضیح مشغول مونا

 . نشست هال وسط های مبل از ییک وروی بود خطش

ی از کالفه من خونه توی پا فکری های درگی  ز  گذاشتم آشی 

 چایساز توسط که چای   از کردم روشن رو ساز وچای

ز  وقت حوصله اما اومد نیم خوشم بشه درست  گذاشی 

 .نداشتم رو همهران مامان چاهای دادن دم برای

 موندم ومنتظر ریختم خشک چای مونا شیشه قوری توی

 .رسبیاد به اب اومدن جوش برای دقیقه چند

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ز  وبه کرد قطع رو تماسش هم مونا بریزم چای تامن  آشی 

 اومد خونه

 ؟ نرفت   عمو زن چرابا تو_

 تحمل زور به خودمو دوستای من ...ها داری حوصله-

  میکنم

 داری؟ هم دوست   اصال...دمایعز  گنده بسکه_

 ...خودت دیگه اره-

 کرد نگاهم و لبش روی نشوند مسخره لبخند یه

 ...نداری لیاقت_

 انداخت باال ای شونه

 چته؟-

 دوست چندسال که رو ییک میشه نظرت به...دونم نیم_

ونش قلبت از ماه چند عرض در داشت  کتز  بی 

 داد تکیه کانی   وبه برداشت رو چای لیوان دوتا زا ییک
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 اولش از اصال...نبود قلبت مال آدم اون بدویز  اگر اره-

ومقدسه پاک جای قلب هست   میدویز ...بود یم نبایداونجا

 راه توش رو هرکش ما اینکه نیست هرکس وجای ای

 ...میشیم شدنش کثیف باعث میدیم

 بزرگش وقلبمون رس ویت وانقدر میکنیم گنده الگ رو ییک

 که بینم نیم رو ودرشتش ریز های بدی تنها نه که میکنیم

 . نداریم رو کاربدی هیچ انتظار ازش

 که ماییم این میکنه بزرگ خطای یه وقت که همینه واسه 

ی هیچ بدون ادم همون اون چون...میشم نابود  تا اما تغیی 

 جای به همیشه که بودیم،ماییم نفهمیده لحظه اون

 واحساش عاطفز  کردن فکر عقالیز  کردن فکر نطف  م

 ...میکنیم فکر

 به کنیم نگاه نفر یه ورفتار زدن حرف نوع به اینکه جای به

 تفکر طرز این وبا میکنم نگاه اشوقیافه لباسش مارک

یم فنا به زود خییل هم تخیلمون شخیم  می 
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 واقعا االن ومن باموناست حق میدونستم...زدم لبخندی

از ییک نگاه هب نیاز  یه داشتم نیاز واقع داشتم،در خودم غی 

 بدم تشخیص رو وغلط درست بتونم تا کنه راهنمایم نفر

 ...بیتز  یم چطوری رو آیهان ببینم بگو عقالنیت یادید_

منده :وگفت نوشید رو چایش از کیم  اون با درمواجه رس 

 باشم،عقلم داشته واحساش عاطفز  دید میتونم فقط من

ه  !التتعطی می 

؟ آرمان با مواجه در_  خ 

  با
 

 ...فضام تو کال اونکه پیش :گفت مسخرگ

 

م راهنمای   ازت دارم باش جدی دقیقه دو...کوفت_  میگی 

 ...حیفه نکن ولش اومدی کش خوب پیش-

 پرس میدونم...مونا آشوب دلم ته لطفا باش جدی_

 چطوری ام قدییم رابطه یه زخیم هنوز وقت   اما خوبیه

ی از بگم صادقانه بخوام...دوام دیگه یبطهرا یه توی ز  چی 

سم آیهان نگاه ته که  ...میی 
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وع برای ترست-  رس من وگرنه جدیده یرابطه یه رس 

 و توهم مشت یه فرزاد به حست میخورم قسم زندگیم

 کدوم وگرنه بوده نوجویز  یدوره توی هورمونات جنبش

 ادفرز  مثل اسکیل عالف خودش سال پنج وبالیعز  عاقل آدم

 میکنه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 405پارت#

 

 

وقتا آیهانم !!...اسکل_ نه صداش اینطوری بیشی  ز  می 

ی چه با...جانم ای- ز  میکتز  یاد ازش چی 

 کردم اش مسخره لحن به اخیم
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 بعد میاد خوشت ازش تو میخوره بر بهش زودم چه-

  من به میای
 

 ...قدییم رابطه مییک

 ؟!میش   رابطه وارد باهاش بیاد خوشت هرگ از تو_

  خب اما میکنم تالشمو من...انکارنکردنتم عاشق-
 

 بستیک

 ...دیگه داره هم مقابلم فرد به

ی: گفتم خنده با  ...مونا بمی 

م من- ی؟ مشاوره گ از بمی   میگی 

 ...کردی راهنماییم که چقدرم_

 

 بدم سفارش میکتز  کوفت خ   شام-

اد مثل بار هی موند دلم به کردم نگاهش پوکر ز  ازم آدمی 

 ...کنه دعوت شام برای

ز  جونت به جون_ زن کیز  ...دیگه فرویعز  عمو دخی 

 باال رو ودستش گرفت اش خنده بیاد بدش اینکه بدون

 از نشان ندارد کو دخی   :گفت تکونش با همزمان اورد

 مادر
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 دخی   مخوانش خوانش بیگانه تو

 ...ها لمهک جابجای   با لرزویز  یم گور تو رو فردوش تن_

 

 

  . برداشتم رو وسایلم خوردم که رو چاییم

ی یه بمون- ز  کنیم کوفت باهم چی 

  کن کوفت تنهای  _

 بلند قامت با در کردن باز محض وبه رفتم در طرف به

 شدم رو به رو آرمان

 .بشه رعایت بینمون یفاصله تا رفتم عقب قدیم

ز  آرمان  آرویم به ومنم کرد سالم که بود نفری اولی 

 دادم رو وابشج

ز  من قدم پا:آرمان  ی؟ داری که بود سنگی   می 

 

 به برسه اومدچه یم جوش به خونم هم بهش کردن ازفکر

 ...بزنه وحرف بایسته مقابلم اینکه
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 رفتم یم داشتم بیاید اینکه از قبل_

 بود ایستاده کنارم وصامت ساکت که مونا به رو

 کردم خداحافیطز 

 خداحافظ_

 بخوریم امش باهم بمونید :آرمان

 کرد اشاره دستش توی غذاهای به

 فعال... جونتون نوش_

 همون توی هنوز که آسانسور وسوار گذشتم کنارش از

 گفتم هم بخوریدی کوفت دلم وتوی شدم بود طبقه

 

ز   خونه به رسیدن تا که زدم تکست مونا برای رو همی 

ی شب اخر وحت   ی. نشد مونا از خی  ز  رو انتظارش که چی 

 گوش   رساغ نداشت دلییل بود کنارش آرمان وقت   داشتم

 ...بره
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 رو گوشیم بار یک دقیقه ده هر منکه برخالف درست

 انگار اما مونا جواب منتظر میگفتم خودم به.میکردم چک

 بودم مونا از غی   کش منتظر

 امروزاونقدر که کش اما کنم توجیه رو کارم خواستم نیم

 !میفرستاد؟ یلوخا خشک تکست یه االن نباید کرد اضار

 واقعا؟ چیه وخایل خشک

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 406پارت#

 

 زد غیبش دوباره زد زری یه اومد چرا...زهرمار کوفت اصال

ی من اگه داده پیشنهاد خودش خوبه ز  حتما میگفتم چی 

 .میکرد کورمون نورش وبا میکرد ظهور بار یه سایل
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 به دستم که جوری پریدم جا از گوشیم زنگ صدای با

ز  یگوشه  .رفت لحظه یه برای ونفسم خورد دراور تی 

 ...آخه زدِن  زنگ یموقعه چه االن...کنه لعنتت خدا_

 بشه کمی   دردش مثال تا میدادم تکون هوا تو رو دستم

 رو وگوش   شدم خیالش ی   نداره فایده دیدم وقت   اخرم

 بدم رو نشناس وقت مونای جواب تا برداشتم

 

 کردم درشت چشم گوش   اسکرین رو آیهان اسم ندید با

 ...چرا فجلم اما نکرد کورم اومدنش هللابسم

 کردم وصل رو تماس شدن قطع از قبل مکث کیم با

 سالم_

 بودی؟ خواب--

 ...نه ... سالم علیک_

 :وگفت دادم رو سالمم جواب خودم اینکه به نداد اهمیت  

 کردی؟ فکراتو

 نه_
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 چرا؟--

  نداشتم دوست میگفتم بود جاش

 

  رفت یادم بود شلوغ رسم یکم_

 کمی   تا نبودم یادش اصال بفهمونم بهش میخواستم

ه تحویل رو خودش   زد پوزخندی ، بگی 

ین من کنه قانعت نتونست مونا--  ...برات امگزینه بهی 

 درمورد ما معلوم کجا از اصال !مطمئتز  خودت به خییل_

 .کردیم صحبت تو

ه یسوژه ترین ذابج موضوع این اینکه-- ه دوتادخی  ز  چی 

 نیست عجیت  

 گفتنش باهمیم ما میکنه فکر اون وقت   اما نیست نه_

ه خییل ز  میاد نظر به ایمسخره چی 

 

 .موندم بعدیش یجمله منتظ ومنم کرد سکوت
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 اضار بازم یا...بگه میخواد خ   ببینم کنجکاوبودم درواقعا

 ...میکنه

 ببینیم؟ همو فردا--

 چرا؟_

 داره زیادی های دلیل--

 این درخواست دلیل میدونستم اینکه با چرا دونم نیم

 بگو یکیشو :گفتم اما دیدارچیه

  رفع مثال--
 

 ...دلتنیک

 

 که ام آدیم یه من انگار شدن پاک رسم توی از ها کلمه

 برده کلمه دوتا وفقط نداره مادریش زبان با آشنای   هیچ

  «دلتنگیه رفع» اونم

 گ؟ از

  رفع
 

 ؟...ودشخ دلتنیک

 ؟ منم منظورش نکنه

  دادم تکون رسمو
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 ،رسم یکم...برم جای بتونم فردا نکنم فکر...فکر_

 ...شلوغه

 خداحافظ باشه--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 407پارت#

 

 قطع رو وتماس کنم خداحافیطز  ندادمن اجازه حت  

 شد؟ خ   االن کردم نگاه گوش   به شوکه.کرد

 پیش چندساعت از بگم من تظارداشتان نکنه !قهرکرد؟

  از دارم ندیدمت که
 

م دلتنیک  !میمی 

 تحویلش دخی   چندتا ...برخورد بهش زود چه میمون

ز   !...خداست فکرکرده این گرفی 

 !؟...داده فریب کلمه دو این با رو چندنفر نیست معلوم
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  چه من
 

ز  با که امخنیک  کردم گم وپامو دست  دوکلمه همی 

 

 ...اکخ هست   تورست خاک

 .زدم گند فکرکنم...ایندیده چقدره تو فهمید

ز  بار یه با که مغروره چقدر... بگو نامردو اون  گفی 

 خورد بر بهش من ومخالفت

 .میکردی قطع آدم مثل میمردی خب

 دچار هنوز که درصوری   درازکشیدم تخت روی

ی  .برد خوابم گ نفهمیدم اصال بودم خوددرگی 

 طرف وبه بلندشدم حال ی   بیدارشدم گوش   باآالرم صبح

 ی   نگاه با شستم رسرسی رفتم،صورتمو بهداشت   رسویس

ون رسویس از مسواک به حایل  مسواک روز یه.زدم بی 

 ...افته نیم اتفاق   نزنم

 

ز  کشیدم ایخمیازه  کسل .شد چندشم کار تایید وهمی 

  کردم انتخاب لباس حال وی  
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به چند  اومد داخل وهمتا درخورد به ضز

 شدی؟ بیدار ی  بخ صبح-

  یخمیازه با همزمان
 
 بهش ایغره چشم کشیدم که بزرگ

 رفتم

 گرفت وبینیش دهن جلوی رو دستش اما گرفت خندش

 رو صورتت دستو برو هست   کردی بد حالمو اه :وگفت

 بشور

 شستم_

 ...ویل ها نش   ناراحت-

 بگه خ   میخواد فمیدم

 

 ندارم زدن مسواک یحوصله_

 مویز  یم مهرانه مامان دست رو خرا...بخدا کثیفز  خییل-

 عاقل ادم...که نیست بندیش بسته به جنس کیفت_

ز  میدویز  هم بعدش کنه انتخاب خ   میدونه  همی 

 داره مرده کشته چندتا خواهرت
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 چندتا؟-

 بشمارم نکردم وقت زیاد خییل_

ز  بدبختای   چه اونا-  توشدن یمرده کشت که هسی 

 

 ...برمیخوره بهم داره دیگه_
 
 زن به چندروز این تو احیانا

 نزدی رس عمو

  مونا جلوی دیوونه باش ساکت-
 

 میشه ناراحت مییک

  پوشیدم رو مانتوم

 خندید عار ی   گفتم جلوش دیشب نمیشه_

سه شعورت تو میخنده اون- ؟ مادرشو بد نمی 
 

 نیک

  کردم عوض جلوش هم شلوارمو

 نگم چرا من میگه خودش وقت  _

- 
 
 نیست   عموت نز  یک درجه اقوام از تو احیانا

شم صمییم دوست چرا_  کنم یم الگوبردای دخی 

 نداری؟ کاری برم من...ازش
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 ...اومدم این واسه اصال  چرا عه-

  گرفت روباال دستش توی یپوشه

 کارخونه رفت صبح باباهم گذاشت جا دیشب اینو فراز-

کت اینو رس   فراز دست برسون بی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 408تپار #

 

  ..گرفتم دستش از رو پوشه

  ..دیگه امر چشم_

  ..باش هم خودت مراقب :همتا

  ..بوسیدم محکم رو صورتش راست سمت
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  ..خداحافظ ..بیشی   تو_

  ..بوگندو خداحافظ :همتا

ون خونه از و خندیدم صدا با ز  سوار زدمو بی   ماشی 

 بد بوی با رو فراز تا انداختم دهنم توی ادمس یه ..شدم

 هم بودن کثیف گرفت خندم کارم از ..نکنم بیهوش مدهن

  ..داشت عالیم

 

 اگه باشه راحت خیالم و است آتلیه بود داده تکست امی  

  ..بیچاره امی   ..دارم کاری

  نیومدنم روز هر برای نرفتم انقدر
 

 از بعد ..داره آمادگ

 از و نداشتیم ای دیگه بزرگ کار مهرجوی   استاد قرارداد

 از بیشی   کیم رو حسابم قرارداد مونه که جای   آن

 رو تنبیل و بود شده راحت خیالم بود کرده پر همیشه

ی برای این اما بودم کرده پیش   روز یه قراره که امی 
 
 زندگ

  ..کمه واقعا بده تشکیل

 

  به متیک دخی   قرار منم خب
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م تر جدی رو کارم باید پس باشم خودم کت مقابل بگی   رس 

 انداختم ساختمان به نگایه داشتمنگه فراز شیک و بزرگ

سه من آتلیه پای به باشه شیک و بزرگ هم هرچقدر  .نمی 

 بار دو ییک دادم تکون رس میشناخت منو که نگهبان برای 

 هم بار یه بودم همتا همراه بار یه که نیومدم اینجا بیشی  

ز  و محمد بابا   .بمونم ذهنش توی شد باعث همی 

 

کت کت بود باز دررس  ی و بود خلوت حسای   رس   از خی 

 رو کش وقت   انداختم بر و دور به نگایه نبود هم منش  

 صداش شنیدن با افتادم راه فراز اتاق طرف به ندیدم

 که اتاقش در به برداشتم محکم رو هام قدم و زدم لبخند

  .کرد متوقفم عصبیش صدای شدم نزدیک

  !!نه؟ شنیدم درست-

 باید تو ...بود این دلیلم خواست   نیم دلیل مگه :فرزاد

  ..دادی یم خی   بهمون زودتر

 ..بشه خ   که میدادم خی   بهت :فراز
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 409پارت#

 

  ..نده قسمم که ..بیاد کوتاه مامان که+

 بد حالمو داری که ببند دهنتو ..مرتیکه ببند دهنتو :فراز

 ..نداره جون آقا حت   رو تو  مزخرف تفکر طرز ..کتز  یم

ز  از بیخود توی به عالقه از دخی   اون احمق  ..رفت بی 

ف ی   تو به نگاش سال ۵ نفهم  دست گ تو ببینه تا بود رس 

  ..برمیداری خوری گوه از

 ۵ میدویز  بهی   که تو ..انداخت روز این به منو خودش+

  ..هام شونه روی انداخت را سما مرگ وجدان عذاب سال

 

 حرف من مورد در بفهمم اینکه دمکشی یم نفس سخت   به

نند ز  تکیه فراز اتاق در کنار دیوار به ..نبود سخت   کار می 
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ز  روی تا دادم  تری عصت   صدای با فراز نخورم رس زمی 

 :گفت

 به احساساتش که بود نوجون هست   ...ننداز اون گردن - 

 رو نوح خر  سن که خ   تو ..خ   تو ..کردیم غلبه عقلش

ودخ اون تو ..داشت     تا کردی کثیفت بازی وارد ی 
ا
 مثل

  ..کتز  تالقز 

 

  ..خوردن تو از که بود حف   خاطر واسه+

ون کثافت و گند ازش فقط که ببند دهنتو-  به ..میاد بی 

 خواستم ازت گ ..خواستم ؟خودم داشت ربیط چه تو

 ؟یه ..کتز  سی   سینه واسم خواستم ؟گ ..کتز  کاری برام

 پای بار یه ..بردار بازیت فبیرس   از دست باشو آدم ذره

 بقیه گردن رو گناهت انقدر ..وایسا کردی که غلیط

  ..نیست تو هایخرابکاری مسئول کس هیچ ..ننداز

 

 این داشت خی   همتا بارداری از زودتر مامان اگر :فرزاد

 ...کرد نیم پا به رو قشقرق
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 !!فرزاد-

نم آتیش خودمو گفت بابا و من جلوی وایساد :فرزاد ز  می 

 از مشکلش همتا گفت ..بذارید محمد آقا خونه تو پا

   هم خانوم مهرانه
 باردار گفته فراز به دکی   گفت ..بیشی 

 از گفت ..بمونه نوه بدونه نمیخواد و ممکنه غی   شدنش

  ..باشه نداشته رو مشکل همون هست   معلوم کجا

 

 حرف همتا مورد در دادید اجازه خودتون به چطوری-

  ..بزنید

  ..نیست ما خانواده جزو اون مگه نزنیم رفح چرا+

 به حق انقدر هم باز بود من مشکل این اگه !!خانواده-

 چون فرزاد شو دور چشمم جلو از شو بلند بودید  جانب

 ..بمویز  سالم دیگه دقیقه ۱۰ نمیدم قول

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 410پارت#

 

  ..بیفته تفاقا این شدی باعث کردنت پنهان با تو +

 بایست   کارت پای که نیست   مرد اینقدر اگه !؟..اتفاق   چه-

  ..متاهیل مرد یه بفهم حداقل

  !باشم؟ داشته تونم نیم رو تو هایتوانای  +

 ها رسامیک روی صندیل های چرخ شدن کشیده صدای

  و رسید گوش به
 
  ..فراز عصت   صدای متعاقبا

 

  ..میخوری  توهم بخورم گویه هر من-

  ..دارم دوست رو هست   من+

 اشکم از پر چشمای بستم چشم کشید تی   درد از قلبم

 نکشید طول خییل اما شد خایل اشک درشت های قطره

  .شد پر دوباره که
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 عقد رو دیگه ییک رفت   خوردی گوه پس !داری؟ دوستش-

 جدت هفت گور به ..کردی اذیتش خوردی گوه ..کردی

  ..اش عمه دخی   روی گذاشت   دست خندیدی

 

 از کردم فکر بود هست   دوست ..بود مامان انتخاب+

 به ..میده منفز  جواب و داره خی   من به هست   عالقه

 رو ازدواج اسم نداره حق دیگه نشد اگه گفتم مامان

 اول جلسه فرشته نداشتم انتظارشو مامان جون به ..بیاره

  ..بده مثبت جواب

  ..شو دور چشمام جلو از نزنو زر-

 و تو ..هست   زدم زندگیم  به که گندی مسئول هم وت+

  ..مامان

 

ز  با کتز  یم فکر- ی ها حرف این گفی  ز  ..میشه درست چی 

ی بدویز  مقرص منو میکتز  فکر ز   ..میشه عوض چی 

شو جنازه مودت محمد  ترینرسسخت ..نمیده بهت دخی 

  ..بود تو با فرشته ازدواج فرِدمخالف
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 نمیتونه کاری پدرش  بخواد هست   وقت   ..کن کمکم+

  ..بکنه

  ..کتز  چیکار کنم کمک-

  ..شم جدا فرشته از+

 داد دست از ظرفیتشو من بدن و شد طوالیز  فراز سکوت

ز  روی خوردم رس لخت و سست  و  یم سوت گوشام زمی 

 ..کشید

 

  احساس 
 

  ..میکردم خفیک

  نه !بودم؟ خوشحال فرزاد عالقه ابراز از
ا
 بد حالم ..اصل

 ..اون مثل آدیم وقاحت از میخورد بهم اشتد حالم ..بود

 اون اما  عاشقش   تو بودکه غذای   مثل فرزاد عالقه ابراز

 دیگه کش جلوی چشمات مقابل و نمیدن بهت رو

ون رو اون مونده پس بعد و میذارن قرارش  یخچال از بی 

 گن یم و میذارن  تو مقابل و بشه فاسد تا دن قراریم

 ..کتز  نگاش کتز  نیم غبتر  گندش بوی از تو و بخورش
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 411پارت#

 

  اومد خودش به فراز باالخره

- 
 

  ..نیست تو بازیچه دخی   اون زندگ

ز  با ون اتاقش از اونو فرزاد بازوی گرفی   فرزاد انداخت بی 

 من و افتاد من به چشمش بزنه حرقز  خواست و چرخید

ت نگاه روی به  بلند صدای با و بستم مچش اش زده حی 

  ..گریه زیر زدم

 کنارم که بشنوم را فراز های قدم صدای میتونستم

ز  با و نشست ز  رو رسم کرد بلندم هام شونه گرفی   پایی 

  .برداشتم قدم فراز همراه به گرفتم

 

  ..کتز  گم گورتو لحظه چند میتویز -
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  که بود فرزادی مخاطبش
 
 وارد ما همراه خواستیم ظاهرا

  ..بشه رازف اتاق

ز  از بعد نشوند مبل روی منو فراز  روآب لیوان در بسی 

ل رو ام گریه و خوردم آب کیم ..داد دستم به و کرد  کنی 

 : گفت آروم نشست کنارم فراز کردم

  ..هست  -

 

 :گفت ادامه در و کشید ای کالفه پوف

 ...متاسفم -

ون کیفم از دستمایل  و صورتم روی اشکهای و کشیدم بی 

ز  ور  بینیم  ..کردم تمی 

 ؟..بوده خ   همتا مشکل_

  ..زد جک زانوهاش روی را دستش و شد خم 

 مزخرف اصطالح چندتا با دکی   سقطش آخرین از بعد-

ز نگه به قادر همرست رحم  گفت من به پزشیک  داشی 

ز   نتونه هرگز شاید که زیاد انقدر وارد آسیب و نیست جنی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1366 | 3699 

 

 حال طرف یک همتا های کشیدن  درد ..بشه باردار

 درد یه برای کردیم خیال همتا ..دیگه طرف یه بعدش

یزه اشک داره موقت    روی زندگیم دردناک حقیقت و می 

 واز کردم یم نگاه که همتا صورت به ..بود من های شونه

 دلم بگم بهش رو موضوع این چطور که این تصور

  ..میلرزید

 یه به رو حرف دارم نیاز کردم احساس بعدش روز دو ییک

 شاید زن یه چون مادرم کردمیم فکر کنه آرومم تا بگم فرن

 نشون ناراحتیشو مقابلش کمی   که کنه درک رو همتا بهی  

  که بده
 
 .شد برعکس ظاهرا

 

  ..شده باردار همتا االن _

ش ..آره-  ..قاضه خدا قدرت مقابل در ما علم گفت دکی 

ز  آوردم یم فکشو میخواستدلم  با حق میدونم اما ..پایی 

  ..اونه

  ..نه نداشت خی   همتا_

  ..نه-
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  .کشید صورتش به دست  

ای   هست  -
ز   ..شنیدی که چی 

 ..شدم بلند جا از کنه کامل رو اش جمله ندادم اجازه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 412پارت#

 

  ..بشه سقط بچه دوباره ممکنه_

ز  همه-   ..خداست دست چی 

 توی کنم فکر ..بهت دمب که داد دستم پوشه یه همتا_

  ..افتاده دستم از راهرو

 کیفم و پوشه رفتم در طرف به شد بلند من از بعد اونم

 به رو پوشه برداشتم رو دو هر شدم خم بود راهرو توی

 که قدیم چند ..کردم خداحافیطز  آروم و دادم فراز دست
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ز  مقابل هایصندیل روی که فرزادی متوجه داشتم بر  می 

  .شدم بود نشسته منش  

 

 :گفتم و برگشتم فراز طرف به

  فهمیدم وقته خییل _
 
 و توهم مشت یه با نمیشه رو زندگ

 اما باشم نشده بزرگ هم هنوز شاید ..گذروند خیال

 خییل ..کنم تکرار قبیل اشتباهات نباید میدونم حداقل

  درست گرفتم تصمیم وقته
 
  ..خداحافظ ..کنم زندگ

 

 بودم امیدوار داد تکون رس رسم پشت به نگایه با فراز

کت از باشه شده حرفام متوجه هم فرزاد ون رس   اومدم بی 

ز  به رسیدن تا و ل خودمو ماشی  ز  کردم کنی   سوار که همی 

ز  در و شدم  باعث اما شکست مقاومتم سد بستم را ماشی 

کت جلوی نشد   ..بمونم رس 

ز    ..افتادم راه به اشکام زدن پس با و کردم روشن رو ماشی 
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 ..فهمیدم یم رو خانم هاله رسد رفتارهای تمام لدلی حاال

 منو تا بود شوهر دنبال من برای که های   وقت تمام دلیل

  ..کنه دور پرسش از

 ..کردیم گزگز ام سینه درد از تنم کردم پارک اتوبان کنار

ای   حجم
ز  میکردم حس که بود زیاد قدری به شنیدم که چی 

 کردیم عالقه عایاد فرزاد چطوری...انفجاره درحال قلبم

  !؟ میدونست سما مرگ مسبب و من اما

م ی   نمیگم  شدن پرپر باعث زشتم رفتار با نمیگم ..تقصی 

 میگره آتیش سما آوری یاد هربار با قلبم ..نشدم دوستم

 چون ندارم رو سما عکسای به کردن نگاه جرات سال چند

 کشم یم خجالت ازش

 

 شوربه پراز نگاه از...خندونش همیشه صورت از

 ...زندگیش

 حضور از خایل های حفره پراز ام سینه از جای   یه

 وجود به سما مرگ با که های   چاله سیاه پراز سماست

  ..مقرصه من اندازه به هم فرزاد اما مقرصم اومده،من
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 توی ومفهمویم معنا هیچ تعهد نام به ایواژه که فرزادی

 خودخواه جانب به حق آدم یه فرزاد نداره، ذهنش

ز  ز  شجاعت چون ترسوعه حال ودرعی   اشتباهش پذیرفی 

 نداره رو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 413پارت#

 

 

 شنیده حجم از داشتم ندادم اهمیت   و خورد زنگ گوشیم

 ترسید چون نخواست منو فرزاد میکردم ولز جلزو هام

  ..بهش لعنت ..بیارم بچه براش نتونم

ز  یه درحد براش امعالقه منو  ارزش کش   جوجه ماشی 

 داشتیم
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 تونیم نیم هرگز عشق مقابل در خانمها ما بود مونا با حق

 من و میشد عوض ما جای اگر چون کنیم فکر منطف  

یم انتخاب مشکالت و ها بدی همه وجود با رو فرزاد

  ..نکرد رو کار این اون اما .کردم

 

وع دوباره شد قطع تا خورد زنگ انقدر گوشیم  گزن به رس 

 رس کوبید کنارم شیشه به نفر یه همزمان و کرد خوردن

ز  کنار فرزاد دیدن با کردم بلند  ام سینه درون درد ماشی 

 نقاط تمام به سم کردن رسایت مثل دیدنش شد بیشی  

  ..بود بدن

 قفل تعلل بدون برداشتم رو کندن جان حال در گوش  

  .کردم باز رو آیهان تماس و زدم را مرکزی

 

؟ آتلیه چرا پس شلوغه رست ت  نگف مگه--   !نیست 

 :گفتم گریه با

  ..آیهان _
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 دوست من هم شاید ..شد نگران خونرسدش صدای

  ..نگرانمه خانوادم از غی   نفر یه کنم خیال داشتم

؟-- ی ..کجای  ز   !شده؟ چی 

  ..خیابونم تو ...نمیدونم_

 ترسیده کوبید شیشه به قبل از تر محکم و دوباره فرزاد

  ..دمکشی هیتز 

 رسیــــع بفرست   لوکیشن هست   ..شده مزاحمت کش--

سونم خودمو   ..می 

 

 تا گذاشتم فرمان روی رسم فرستادم لوکیشن و کردم قطع

وع فرزاد نیافته فرزاد صورت به چشمم دیگه   به کرد رس 

به زدن   ..زدیم صدا همزمان و تر محکم های ضز

 را وانت این نشنوم رو صداش تا باال بردم را موزیک صدای

ز  که دیدم نیم خودم توی  دور ازش و کنم روشن رو ماشی 

 چون نمیتونستم هم میخواستم اگه که چند هر بشم

 بود گذاشته مقابلم اوریب حالت به رو ماشینش
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 که آیهان دیدن از و کردم بلند را رسم فریادی صدای با

نه فریاد رسش داره و گرفته رو فرزاد یقه ز  شدم شوکه می 

 .شدن گالویز هم با و نماند کاربی هم فرزاد

از رو خودش آیهان  تموم وتوی رسوند دقیقه بیست کمی 

ز  کنار از فرزاد مدت این  .نخورد تکون ماشی 

یشون به  والجون ضعیف های آدم ومثل میکردم نگاه درگی 

 دلم هایمه ته اون هم شاید اومد برنیم دستم از کاری

 ...بکوبه شتم فرزاد صورت به جام به نفر یه میخواستم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

  414پارت#

 

 آیهان
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 مشت کردم یم حس خودم توی که عصبانیت   تمام با 

به از کوبیدم فرزاد صورت به محکیم  شد گیج کیم ام ضز

ز  روی دادم هلش عقب به رو کردم ول رو اش یقه و  زمی 

ز  طرف به افتاده ز  و چرخیدم هست   ماشی   به رو قدم اولی 

 متوقف اش خنده صدای با که برداشتم طرف همون

 بود کرده جور و جمع خودشو انداختم بهش نگایه شدم

ز  روی هنوز ویل  من صورت اخم دیدن با بود نشسته زمی 

  .شد بیشی   اش خنده

 

+ 
ا
ی دنبال نمیخوره پرستی  ت به اصل   ..باش   اون مثل دخی 

  ..بزنه کامل حرفشو تا کردم نگاهش اخم و سکوت با

ی دنبال+   ..است دیگه جای دلش که دخی 

 نه که باش   کثافت انقدر نمیخوره هم تو پرستی    به--

  ..هست   اما ..مقابلت طرف نه مهمه خودت تاهل

  ..شد بلند جاش از

  ..نداریم خی   ما که شده متاهل گ از هست  +
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 بدنم سلول به سلول توی خون جریان همراه عصبانیت

 اشاره هست   به که میکرد خیال ابله این چون میکنه رسوخ

ز  به ..کنمیم  خیسش چشای با میشم نزدیک هست   ماشی 

  ...کردیم نگاهم

 به احمق یه هست   چون میکرد عصبانیم روزش حال دیدن

 ریختیم اشک فرزاد مثل آشغایل برای که بود معنا تمام

ف ی   این بند دلش بدتر همه از و   ..بود رس 

 

ز  اصال  که کنم قانع رو خودم شد یم عثبا عالقه همی 

  ..حقشه هم هست  

 وجدانم رفت مرکزی قفل سمت به که لرزونش دست

 رو فرزاد اگه گفتم لجوجانه من و کشید هوار رسم

 در .کنم اذیتش نبود قرار هیچوقت  نداشت دوست

  ..کردم باز را راننده

ز --   ..شاگرد صندیل  رو بشی 

 من عصت   و شکخ لحن متوجه که بود بد حالش اینقدر

 طرف به بستم درو کشوند طرف اون  رو خودش نشد
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ز  د از معدیز  آب بطری و رفتم خودم ماشی    داشی 

  .برداشتم

 

 در رو گوش   ..انداختم هست   پای روی حرف ی   رو آب

 از کنارم لحظه همون اما بزنم زنگ امید به تا آوردم

 دستش به را سوئیچ اومد طرفم به شده پیاده تاکش

  ..دادم

ش--   ..خونه بی 

ز  و فرزاد به نگایه   ..انداخت هست   ماشی 

  !بمونم؟ میخوای-

  ..زدم نیشخندی

 به نیاز که میام نظر به چلفت   پا و دست انقدر --

 ..باشه موندنت
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  415پارت#

 

  ..داداش نه-

  ..برو پس--

ز  طرف به که امید  که مطمئتز  لحن با فرزاد رفت ماشی 

ز  همه از را حالم  :گفت کردیم بد چی 

 کنه تالش که چقدر هر ..کنه فراموش منو نمیتونه اون +

  ..اولشم عشق

  ..شدم نزدیک بهش قدم چند

ز  یه بزار !؟..نه کردی، ولش خیاالت  این با--  بهت چی 

 ببیندت جای   اگه بلکه کنه فراموشت قرار تنها نه ..بگم

  ..نشناسه هم

 

  ..رفت فرو سینم توی داغ سیخ مثل اش خنده و دخندی
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ز  روی از رو هاش خنده صدای خودشو میخواد دلم  زمی 

ز  که کنم حذف   ..بشه پاک کثافت از کیم زمی 

 االن ..میشناسم رو هست   تو از بهی   من !چطوری؟+

ه باهات من لج درآوردن واسه   ..میی 

  ...وقت   اما ..بزن گول رو خودت تصور این با--

 هاشبرداشت از مغزش تا کردم تموم همینجا رو ام ملهج

  ..بشه منفجر

 

 :گفت بشم دور ازش خوام یم وقت  

؟ وقت  + ز  و بشم جدا فرشته از خوام یم خ   باش مطمی 

  ..باتونمیمونه ایثانیه هست  

 انتظار بودم آورده دست به فرزاد از که شناخت   وجود با

ی هر ز  رفتارهای مقابل در هم باز اما داشتم ازش رو چی 

عمه تصور با ..شدم یم شوکه کثیفش  شاید هست   دخی 

 همون زود خییل اما سوخت براش دلم کیم فقط کیم

ز  از هم کم دلسوزی   ..رفت بی 
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  لیاقت و کنندیم انتخاب رو جایگاهشون خودشون آدمها

  ..انداختم فرزاد به نگایه شونم روی از ..ندارند دلسوزی

  ..اشتند آوانس لیاقت اونم

 نداشت رو دادنش بروز جرات مغزش که برداشت   بدترین

  ..میدادم نشونش رو

  ..کارشم به دست زودتر کتز  یم ترغیبم داری--
ا
 حامله مثل

 کس هیچ بلکه تو تنها نه که راه ترین رسیــــع ..کنم اش

  ..نمیاد بر دستش از کاری دیگه

 

 شد ریخته وجودم آتش کیم بود شده سفید که صورتشو

ز  طرف به خنده با و خندیدم که بودم من الحا  ماشی 

 تاپ ینمره یه  درستم انتخاب و خودم به و رفتم هست  

  ..دادم

ز  و شدم سوار  هست   روی که بود این کردم که کاری اولی 

  تا بشم خم
ا
ز  ببندم رو کمربندش مثل  تا و کمربند بسی 

 هست   دست آخر در و دادم طول داشت امکان که جای  

ز  و گرفتم ستمد توی رو  ..کردم روشن رو ماشی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 416پارت#

 

 خراِب  حال فکر اما بود متنفر شدت به کارها این انجام از

ز  توی شده پخش موزیک ..میداد تسکینم کیم فرزاد  ماشی 

  .کردم خاموش رو

 ..بمونه روشن بزار+

 و کردم اش حواله احمف   کردم نگاه درهمش صورت به 

  ..کردم پخش دوباره موزیک

  ...جدامون اینجور نکن"

ه بری   ..بارون میگی 

  ..دوتامون هر واسه شب هر کنم یم دعا

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1381 | 3699 

 

  ..شلوغه دورت نگو

  ...دروغه حرفها این که

  ..بوده تو طرفدار همیشه که من دل

 ..نباش   میشه مگه

  ..نمویز  میشه مگه

  ..میبیتز  دورش   یکم

 " ..بمویز  یز نمیتو من ی   که

 

 ورسش گرفتم یم رو هست   گردن پس میخواست دلم 

  ..بشه متالش   مغزش تا کوبیدم یم داشبورد به روانقدر

 یک ارزش فرزاد فهمید نیم که بود احمق انقدر واقعا

ز  وقت ثانیه ب با نداره گذاشی   تا کردم قطع رو موزیک ضز

  ..نیارم هست   رس بالی  

  ..بکوبم دهنش تو کرد اضاعی   اگه کردم عهد خودم با 
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 ..بشه دار بچه نمیتونه میکنه ازدواج تازه وقت   مامانم _

  ..میشدن سقط هاش بچه

  ..دادم یم  گوش  ربطش ی   های جمله به متعجب 

 پنج تقریبا که تااالن ..داره رو مشکل همون همتا االن_

ش ..داشته سقط بار چند میگذره ازدواجش از سال  دکی 

 باشه داشته سقط دوباره اگه اس معجزه شبارداری گفته

 هم سقطش اخرین بعداز البته ..بشه مادر نمیتونه دیگه

 .بود گفته فراز به اینو

 

 واقعا همتا  براق های چشم مهربون صورت یادآوری از

 میتونستم که بودم دیده برم دورو آدم انقدر شدم متاثر

  ..کند تفکیک هم از و خوب آدمهای

 نظرم به اما نداشتم خواهرش روی زیادی شناخت اینکه با

 ..بود وآروم مهربان انسان یک بارز نمونه هست   خواهر

 ان عوضز  آدم مشت یه فرزاد خانواده کردمیم تصور وقت  

  .ریخت بهم تصوراتم برادرش و پدر دیدن با
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 رو بقیه و لولید یم اش خانواده میون لجن یه مثل فرزاد

  .کشیدیم کثافت به هم

 :گفتم آروم

 ..متاسفم--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 417پارت#

 

 تا کردم نگاه هست   طرف وبه داشتم نگه رستوران مقابل

ه شدم متوجه که بشه پیاده بخوام ازش  درحایل منه یخی 

 من متوجه .بود داده تکیه صندیل به حال ی   رو رسش که

 :گفت شد که

 با ...باشم اینطوری منم وشاید ارثیه همتا مشکل احتماال_

؟ حرفت روی هنوزم وجود این  هست 
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 شدم متوجه تا فکرکردم چندثانیه کردم اخم متعجب

 ...چیه منظورش

سم اینکه بدون االن زدم نیشخندی  چه امروز فهمیدم بی 

 ...افتاده اتفاق  

 

ز  توی تا شو پیاده-- ی یه نکردی غش ماشی  ز  ...بخور چی 

م رو جوابم فقط دارم نیاز االن_  بگی 

 اومد نیم خوشم ها بچه از من کردم نگاه صورتش توی

 ...بدم نظر که نبودم موقعیت   توی بود این از غی   اگر اما

 مشکل هرصورت در پس بمونیم دوست فقط بود قرار ما

ی اون   روی تاثی 
 

 محکم حال این با نداشت من زندگ

 دادم رو جوابش

  ...متنفرم ها بچه از --
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 اشگونه روی خورد رس چشمش از اشیک یقطره

 احتمال یه براساس وگرنه نبوده عاشق هرگز غلتیدفرزاد

 .کرد نیم رهاش

تحت اینکه از قبل م قرار تاثی   بیشی   شدم پیاده بگی 

 صورتش اشک ها بچه مثل .کردم باز رو هست   ودرطرف

  شد وپیاده کرد پاک اششده گره مشتای با رو

 

 خاطرمدت به ستمنش ومقابلش دادم سفارش صبحانه

 بود شده قرمز بینیش نوک بود کرده گریه که طوالیز 

؟ رو بینمون یرابطه--  پذیرفت 

 ...دونم نیم_

 زدم گره سینه توی رو ودستام دادم تکیه صندیل به

ه صورتش به عمیف   وبااخم  شدم خی 

 وخییل انداخت وطلبکارم عصت   صورت به کوتایه نگاه

 گرفت رو نگاهش زود

س_  میکتز  نگاه اینطوری وقت   مخصوصا...مهنوزمیی 
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 بشم خارج حالت اون از کردم وسیع کشیدم پوقز  کالفه

سه بخوام ازش یا بزنم امیدوارکننده حرفای تونستم نیم  نی 

  بود ضعیف درونم خشم درمقابل هم خودم چون

 !؟...ترم ترسناک مرتیکه اون از--

 سفارش گارسون بزنه حرقز  خوردوخواست تکون لبش تا

 شد هست   زدن حرف ومانع اورد هارو

 توی رو استیصال داشتم چیدورفت هارو سفارش گارسون

 بیام کوتاه خواستم ونیم میدم حرکتش هر

ه بهم اینطوری_  نشو خی 

 قرمزشده بینیت نوک--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 418پارت#
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ی بینیش به دست   خجالت با ز  اون برای کم که کشیدچی 

 اتفاقات تاثی   تحت بزنم حدس ومیتونستم اومد یم پیش

 ...گرفته قرار امروز

 تورو خواهرت مشکل خاطر به شدی متوجه چطوری--

 نکرده؟ انتخاب

 بهش حضورخودم کردن محکم وبرای شدم رحم ی  

 کرده رهاش فرزاد کردم یادآوری

زش های تیله  مانع بود ودرتالش شد اشک غرق سی 

 بشه ریختنشون

 همتا شدن متوجه تازه دیشب...شنیدم رو شصدا اتفاق  _

 شک اما اومد عادی غی   نظرم به بارداره،رفتاراشون

 ...نکردم

 

 رفتاری از فرزاد میکنم کاری من...فکرنکن بهش اصال بیا--

 بشه پشیمون کرده باهات که

 چطوری؟_
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 من به بسپارش--

 به دیل ته لبخنداز کشیدم عمیف   نفس ومن داد رستکون

ز  صورت  دنیا بدم نشون فرزاد به وقتشه زدم هست   غمگی 

 ...کیه دست

ز  روی که هست   دست روی دستمو  گذاشتم بود می 

 عکس گوشیم وبا ندادم اجازه بکشه، رو دستش خواست

 گرفتم

؟ چیکار داری_  میکتز

م عکس دارم !نیست؟ مشخص--  میگی 

 

؟ برای_  خ 

 زیرش نزیز  بعدا تا کردم تگ توروهم کنم استوری میخوام

 دوتامون میخوای! توام با...نکن اینکارو...رست به دهز _

 ؟...دردرس توی بندازی رو
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 کردم استوری رو عکس میدادم گوش بهش که همزمان

ز  فعال کنم تگ رو هست   اینکه بدون  فرزاد که کافیه همی 

شده دست این میدونه  ...کیه به مطلق دستم توسط اسی 

ه ازم رو گوش   وخواست جاپرید از هست    اجازه که بگی 

 .ندادم

ز  باش   داده انجام گفت   که کاری اگه میخورم قسم_  همی 

 میکنم تموم باهات االن

 

 نشده تگ شد متوجه وقت   زدم عصبانیتش به نیشخندی

ز  روی رو گوشیش حرص با  انداخت می 

 نمیک ی   خییل_

 میدم ترجیح رو بودن جذاب--

 !جذابیتت با نکتز  خراب رسمون روی اینجارو_

 یم گریه داشت   پیش دقیقه دو که نیست   یز همو تو--

 ...قرمزی نوک کردی؟

 انداخت خنده به منو اش قروچه دندون
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 جذاب آقای از بدی ادامه همینطوری قرارباشه اگر_

ارم رست رو مو چون...کچل حسن به میش   تبدیل ز  نمی 

 

ن؟ قرار ظلم مورد ها زن گفت یم بود گ--  خود تو میگی 

 کنم معرفیت هجامع به باید... ظلیم

 بده نشون دکی   یه به هم خودتو_

ی گردن رو ویزیت اگر--  اوگ میگی 

 خسیش پولدارای اون از_

 ...وجذاب--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 419پارت#
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ز  برای  ز  و کردم نگاه رو آیهان استوری بار چندمی   بانشسی 

 دادم قرار کنارم برعکس رو گوش   کنارم فراز

ی؟-  بهی 

 ...اوهوم_

 ...مادرم حرفای هم و متاسفم امروز بابت هم-

 .نیستم ناراحت اونقدر دیگه االن...نداره اشکایل_

 کشید عمیف   نفس

 کردم قضاوتت همتا بارداری رس که متاسفم منم_

 

 ...داشت   حق :وگفت زد لبخندی

 بودی؟ نگفته همتا به چرا_

 نبودم شجاع اونقدر...نتونستم بگم، کردم سیع چندبار-

 ...ام راضز  نگفتم اینکه از االن اما بربیام پسش از که

 بکنم؟ ازت خواهش   یه میشه_

 البته-
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 ...که کتز  کمکم خواستم ازت پیش چندسال_

 کنم تکرار رو قبل مسخره خواسته شد نیم روم

 دیگه خوام نیم...برادرتوعه فقط االن فرزاد من نظر از_

 فکرکنه من یابه بیاد طرفم

 

نم حرف باهاش...مامتوجه- ز  می 

 ممنون_

 وصل رو مونا تماس همونطورکه خورد زنگ گوشیم

 .رفتم اتاقم وبه بلندشدم جا از میکردم

 ورپریده درآودی دم بینم یم-

  سالم_

 منترس   چیه لعب لهو عکسای این...االهللا الاله سالمو-

 آلوده گناه به منو اموال مثل پایک چشم وجونای میکنید

 میکنید

م قرار بخشش مورد کنم ایهخو  عذر_  میگی 
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 تا کردی غلیط وچه رفت   کجا کتز  تعریف باید دیگه نه_

 ببخشمت

  میکتز  لطف_

 داری؟ قرار بودی نگفته-

 گذشت با هنوزم کشیدم آیه صبح آوری یاد با

 درمیادبه رعشه به حرفاشون از وجودم بندبند چندساعت

 اهمیت یاذره برام کنه تاخیال نیستم ناراحت گفتم فراز

 که حل رو موضوع این داشتم سیع ومن داشت اما نداره

 کنم هضم اما نه

کت رفتم صبح...نداشتیم قرار_  بود فراز پیش هم فرزاد رس 

 خب؟-

 

 شده من خیال ی   همتا خاطرمشکل به گفت فرزاد شنیدم_

 همتا؟ مشکل-

 شد متوجه زود خییل خودش اما کردم سکوت من

 داشته؟ ربیط هچ اون به همتا مشکل...عوضز -
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 بشه منقرض نسلشون ترسیدن_

 میگرن،نسیل تحویل رو خودشون چه ؟...دایناسورن مگه-

 ...میشه خ   دیگه بده اشادامه فرشته قراره که

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 420پارت#

 

 ...بدشدمونا خییل حالم_

یزه بهم تورو جوری یه هربار که کنه لعنتش خدا-  من...می 

 دست از رو وخ   رفته کاله رسش دیده این میخورم مقس

 بگه بهش نیست ییک شده فراز دامن به دست اومده داد

 !نبود ترازاین مسخره دلیل بیشعور

 عالقه از حرف بگم اومد نیم زبونم به شد غصه پراز دلم

 ...زده من به
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 ...فرشته از جدای   از حرف

 احساس شد سینگن ام وسینه گرفته رو گلوم بغض

 قرار ام سینه قفسه روی چندکیلوی   یوزنه یه میکردم

 دادن

 

ز  خاطر به تورو که آدیم...نکن فکر بهش هست  -  همچی 

 ...نداره رو فکرکردن ارزش بزنه کنار ایمسئله

 میدونم_

 وقوع قبل مال عکس ببینم بگو حاال میدویز  که خوبه-

 بعدش؟ یا است حادثه

 بعدش یا_

 عر بغلش وتو آیهان پیش ت  رف رسیاال این مثل من جون-

 زدی

 موقع همون دنبالم افتاد فرزاد نه ترکیه؟ رسیال مگه_

 ...دنبالم بیاد خواستم ازش زد زنگ بهم آیهانم
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ی ودید فرزاد- ز  نگفت؟ چی 

شد هم فرزاد وبا شد عصت   کم یه_  یه با بعدش اما درگی 

 به ختم قضیه نبینم دوربرت فرزادو دیگه که تهدید کم

شد  خی 

 فرزاد اگه خورد قسم زدم لبخندی آیهان تهدید آوری یاد با

 آدم .میکنه خورد رو فکش اینبار بشه راهم سد دوباره

ی کیل جمله چندتا با که نبودم باوری خوش ز  های فانی 

انه  همه که محکم حایم یه از گ اما بزنه رسم به دخی 

 میاد بدش باشه داشته رو هواش جوره

 

 ؟هست   میگم...خداروشکر خب-

 جونم_

 چیه؟ ات برنامه اخرهفته-

 به برسه چه ندارم برنامه هم بعدم ثانیه یه واسه که فعال

 ...هفته اخر

 بامتز  که باش خایل پس-

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1397 | 3699 

 

 نمیام باشه آرمان که جای   من_

 ...میخوری توگوه-

 گفتم جدی_

  بزیز  حرف من حرف رو میکتز  غلط...گفتم جدی منم-

 

 کنم قانعش ستمتون نیم هم میگفتم هرخ   کشیدم پوقز 

  تا کردم سکوت پس
 
  کنم پیدا نرفتنم واسه رایه بعدا

 خداحافظ بخوابم برم من-

 . کردم خداحافیطز  آرویم به

وع از.گذاشتم بالشت روی رسمو  دچار آیهان با رابطه رس 

ز  این چون شایدهم بودم مرموز یدلشوره یه  یرابطه اولی 

 شده این وحالم حس جدیه صورت به من

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ... بیوفته بدی اتفاق نیست قرار دادم دلداری خودم به

 بزنم هاش اپ توی چرخز  تا برداشتم کنارم از رو گوشیم

؟ تو» بود داده تکست امی    جدا گزیدم رو لبم «!باآیهایز

 خنده با داشتم هم خوی   حس داشتم که ایدلشوره از

 از بده جوابمو که نبود آنالین «گفته گ نه» نوشتم

ون باهاش چتم صفحه  شدم آیهان پروفایل وارد اومد بی 

ی هیچ  که قبیل چندساعت همون واز نبود ازش خی 

 بود نشده آنالین بود من همراه

 

 از که وحایل حس یهمه انداختم کناری رو گوش   پوکر

 که بود زیادی توقع پرید بودم گرفته امی   تکست دیدن

 !!بده تکست مبه آیهان

 ...کرد نابود رابطه یه از رو تصورم

 بلندشدم جا از وهول خوردم تکویز  گوش   خوردن زنگ با

 چه شدم،عوضز  شوکه گوشیم روی آیهان اسم دیدن از

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1399 | 3699 

 

ز  است زاده حالل  حرف پشتش تودلم داشتم االن همی 

دم ز  می 

 کردم وصل رو تماس عمیف   نفس با

 سالم_

 نبودی؟ که خواب--

 

 رو سالم جواب نه میشنید رو سالم نه که داشت مشکل

 !!داد یم

 !بخوابم زود انقدر مرغم مگه نه_

  زد داری صدا پوزخند

 خندیدی؟ خ   به_

 االن؟ خوی  ...هیچ  --

 اره بزیز  زنگ اینکه از قبل تا_

از االن پس--  ...قبیل بهی 

 میکرد رفتار گاو مثل آیهان وقت   بودم یم بهی   باید چرا
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 برته؟ دورو کش_

 چطور؟ نه--

ه تحویل خودتو خییل دیدم اخه_  کش حتما گفتم میگی 

 ...گرفته جو تورو کنارته

 

 !بشه خوب حالت صدام شنیدن از نباید مگه--

 !!داری رو خوب صدای توهم که نیست   هم خواننده_

 میشه... نیستیم هم برای مناست   زوج اصال نظرم به --

ز   زیر رو رابطه مفهوم اینکه از قبل کنیم کات االن همی 

یم؟ سوال  بی 

 گرفت ام خنده

 رابطه یه از منم تصور باتو بودن چون باهات موافقم_

 ریخته بهم

 داریم؟ تفاهم باهم مورد این توی یعتز --

_ 
 
 ...اره استثنائا

 بیایم کنار باهم میتونیم...اوگ پس خوب--
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ز  بودنمون باهم برای رو خندیدم،تالشش دوباره  تحسی 

 کردم

 بخندی راحت میتویز  گریه همه اون بعداز که خوبه--

 کشیدم عمیف   نفس

 این به دلم انگار اما میشم ناراحت میاد یادم که هربار_

ا ز  کرده عادت چی 

 انقدر میشه وقت  ...کنار بذار رو اشتباه های عادت--

 کن فراموش رو خوردن غصه پس خندید راحت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 نمیاد تو به حرفا این بگم بهت اما میکنم سیع_

  اینو که میشناش منو چقدر مگه--
 

 مییک

 یه نظرم به نمیاد بهت واقعا اما کم خییل تقریبا...اوممم_

ز  وقت   حت   ...خشیک کم یز  هم رو حرفا همی  ز  انگارخییل می 

 نداری اطمینان بهشون

 :گفت درنهایت اما کرد مکث دادن جواب برای

ارو این واقعا تاوق بعیصز -- ز  شاید میگم اما ندارم قبول چی 

  به مخاطب نگاه
 
 باشه متفاوت من به نسبت زندگ

 

 زبونش به اصال نداری قبولش که رو حرقز ...نگو_

 دیگری روی تونه نیم نداری باورش خودت وقت  ...نیار

ی   به نگاهش اگر حت   باشه داشته تاثی 
 

 تراز متفاوت زندگ

 باشه تو

 زند ...بگو تو--
 

 داره؟ رو جنگیدن ارزش گ
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 یجمله این میگفت اگرکش کردم نگاه آینه توی خودم به

 دروغ داره میگفتم حتما گفته ملگ آیهان رو ناامیدی پراز

  میگه

ز  اون مثل موفف   پرس بود عجیب برام  طرز چنی 

 .باشه داشته ایفکرناامیدانه

 

  میگه همیشه مادرم_
 

 ریزو های رساشیت   پراز زندگ

ز  این توی مسی   این توی حرکت...درشته  تو به ها باالوپایی 

ز  تا بری بایدراه چطوری یادمیده  راه که وگرنه نخوری زمی 

 ...میکنه اتخسته زود خییل ومسقیم صاف

 یه مقابل خودمو میشم مواجه مشکیل با که هربار من

 برمیام پسش از اماوقت   میشم اذیت میکنم تصور رسباالی  

 میشه خوب خییل حالم

 

 خودمو اینجوری تونم نیم من ...اندیش   مثبت زیادی--

 بزنم گول
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 نیست،من خودمون زدن گول معتز  به اندیش   مثبت_

  داره حیل راه مشکیل هر باوردارم فقط

؟ فرزاد دنبال سال تصورپنج این با--  !رفت 

 خییل.گرفت اتیش دلم ومن پوزخندزد با رو حرفش این

 رو زندگیت ینهاحمقا حقیقت نفر یه که دردناکه

 ...صورتت توی کنه توف اینجوری

 

ز   فقط من نداشت اندیشم مثبت به ربیط فرزاد خواسی 

 .امیدواربودم زیادی

 بیاد حرف به ایهان شد باعث من طوالیز  سکوت

 رسم  نمیام هم دانشکده فردا نیستم روزی چند من--

 ... باش   درجریان گفتم شلوغه

 باشه_

 زورشنید به فکرکنم که بود آروم اونقدر امباشه

م تماس باهات میکنم سیع--  بگی 

 کارداری میکنم درک نداره اشکایل_
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 شده پا به درمن اش جمله از که طوفایز  داشتم سیع من

 ...یانه باشم موفق تونستم دونم نیم اما کنم پنهان رو بود

 خاتمه وتماسمون تشکرکرد من ارویم به هم آیهان

 .ریختم اشک اون بعداز های ساعت پیداکردومن

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 423پارت#

 

آینده روی حال توی تو رفتار هر میگن که شنیدید حتما

 ...گذاره تاثی   ات

 با که متز  نظربیاداما به سطچ یجمله یه شاید جمله این

 فرزادچقدر به عالقه میدونم کردم لمسش وجودم همه

  روی
 

 ...شتهگذا اثر االنم وحال زندگ
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ی اش گفته طبق آیهان  میکنه سیع گفت نبود ازش خی 

ه تماس  ناراحت موضوع ازاین نشده موفق ظاهرا که بگی 

  نیست که خوبه بگم میتونم حت   نیستم

 

 وقت  .رفت اونا یخونه به خانم هاله اضار به هم همتا

ون برم اتاقم به خواستم اولش اومد همتا بردن برای  وبی 

  نشستم مقابلش مدت تموم شد عوض تصمیمم اما نیام

 زخم پراز روح تا کردم نگاه دزدیدانش نگاه به وانقدر

  .بشه ارضا وزیلیم

 نیستم کنارپرست من که حاال بگم بهش میخواست دلم

  پوزخندزدم افکارم به اما داری حش چه
 
بهانه اگر مطمئنا

دیگه یه نداشت همتارو مشکل ی ز  میکرد پیدا رو چی 

 

 تر مهربون فرشته با همیشه خانوم هاله  میاد میاد وقت   از

 و زد یم برق چشماش دیدنش با مهمویز  هر تو بود من از

  .شدیم زده ذوق حضورش از
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ز  رو نفسم ون سنگی   همیشه از زودتر امی   میفرستم بی 

ون ز  از بعد و کردم جمع را وسایلم بود زده بی   آتلیه بسی 

ز  طرف به  باز و در اینکه هم و زدم رو دزدگی   رفتم ماشی 

  دست بشم سوار تا کردن
 

ز  در روی بزرگ  و نشست ماشی 

  .شد من مانع

 

 با زدم کنار را ترسم کردم نگاه فرزاد صورت به ترسیده

  .کردم نگاهش اخم

  ..بزنیم حرف هم با باید+

  .زدم کنار در روی از را دستش

  ..نداریم هم با حرقز  ما_

  ..دارم من+

منده_   ..شلوغه رسم رس 

 به رو کمرم و گرفت رو بازوم که بشم سوار خواستم

ز   قراره خیابان وسط اینکه تصور و حرکتش از کوبید ماشی 

د حریمم به قبل مثل  تموم با و شدم عصت   بزنه دستی 

  .کوبیدم شونش به کردم یم احساس خودم توی که قدری  
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  ..نزن دست بهم_

 دش باعث و نداشت من از رو العمل عکس این انتظار

 خیالش به و بهت از شد پر صورتش بره عقب به قدیم

  ..رفتم یم وا تماسش هر با که ام هست   همون هنوز

 خودت با ..هیچ نمیکش   خجالت داری که تعهدی از_

 متاهل مرد یه با که کثیفم انقدر که کردی؟ فکر خ  

م   ..بی 

  ..کنم یم درستش+

 !رو؟ خ  _

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ز  تو بریم بیا+   ..بدم توضیح برات تا من ماشی 

ز  از رو ام تکیه   .بشم سوار تا گرفتم خودم ماشی 

  ..ندارم توضیح به نیازی من نیست الزم دیگه_

ز  سقف روی را دستش  من مانع دوباره و داد قرار ماشی 

  ..شد شدن سوار برای

  ..کتز  گوش حرفام به باید+

  ..هندار  وجود بایدی هیچ_

  !؟..هست  +

  ..بدم گوش حرفات به نمیخوام_

ز  تا نکن مجبورم+ مت زور به خودم ماشی   آبروتو   و بی 

م کارت محل توی   ..بی 

 

  ..آشغایل خییل_

  .گرفت ماشینش طرف به را دستش

  ..شو سوار+
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ز  میخوره بهم خودم از حالم   .برمیدارم رو قدم اولی 

 نیم فرصت اما دمبرگر  عقب به خوام یم وایمیستم رسجام

 جلو طرف به شدت به فرزادو پشت از نفر یه که کنم

وع انداخت فرزاد روی خودشو وقت   داد هل  مشت به رس 

 عقب به قدیم ترسیده و رفت نفسم دیدنش با کرد زدن

  .برداشتم

 

ز  رو فرزاد فک که گفت عصبانیت و حرص با وقت    پایی 

 هم رس شتپ که االن اما میکنه شوخز  میکردم خیال میاره

به صورتش به نه ضز ز   .گفت یم جدی چقدر میفهمم می 

 فرزاد از رو آیهان مردم و شد شلوغ دوروبرشون زود خییل

ز  کردند جدا به رس با شد بلند فرزاد که همی   به محکیم ضز

وع این و کوبید آیهان پیشویز  ی برای دوباره رس   درگی 

  .بود بینشون

ز  به و دستم ی جمعیت نیفتم تا گرفتم ماشی   بیشی 

  کردند جداشون
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 :گفت عصبانیت با آیهان

ف--  بار یه اگه کنم یم صاف رو دهنت ناموس ی   بیرس 

  ..بش   شنزدیک دیگه

ی دو فاصله با دخی   دو  وایساده رو پیاده توی من از می 

 :گفت یکیشون بودن

  ..ناموسیه دعوا -

 :داد جواب ندیدم رو صورتش که مردی

شو دوست -   ..دیده هدیگ ییک با دخی 

 رو رسم و شکست گلوم کنج چسبیده بغض حرفش از

ز    .انداختم پایی 

 

  ..شدن کثیف همه چقدر-

 که مردی به دخی   دوتا همون از ییک بود پاسچز  این

  .گفت بود داده توضیح براشون

ون دستم توی از رو سوئیچ نفر یه ز  در و کشید بی   ماشی 

 :گفت حرص با زد رو دزدگی   و بست رو
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ز  در که داشت   عجله قدراین --   ..نبست   رو ماشی 

ی رسعت اشکام و گزیدم لب  و ایستاد کنارم گرفت بیشی 

 :گفت

  ..شو سوار برو --

ه جای   تو با هست  +  ..نمی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 425پارت#

 

 دوتا مثل که آیهایز  و فرزاد صورت به ترس و بغض با

د درحال جنگوی   .کردم نگاه بودند هخی   هم به نی 

 :گفت خندیدو حرص با آیهان

--  
 
  !سننه؟ تورو دقیقا

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1413 | 3699 

 

؟ خودت فامیلشم که من+   !خ 

 عمه داماد ..شده ها میوه جزو جغندر حاال تا گ از--

  !میشه؟ فامیل

 سکوت با و بودم من اش جمله دوم قسمت مخاطب

 میکردم نگاهش

 

 داروغه؟ اش   چیکاره تو+

 ...اشکاره همه فکرکن--

 ...نمیا فکرم تو جون به :گفت تمسخر با فرزاد

 دست کف با آیهان که بود نشده کامل فرزاد نمیاد هنوز

به چون کوبید فرزاد صورت به محکم  ناغافل و ناگهایز  ضز

 رفت عقب به نداشت دفاع فرصت فرزاد بود

ز   شدخون خفه نطفه توی آیهان عصت   نگاه با من بلند هی 

 رسازیرشد فرزاد بیتز  از

 سوارشو برو--
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ایط تاثی   تحت بودومن غرش شبیه اش جمله  پیش رس 

ز  که ماشینش طرف به اومد ز  از تر پایی   پارک من ماشی 

 کردم حرکت بود

 

 ایستادم رسجام فرزاد صدای با

؟ ما مانع میتویز  کارا این با فکرکردی+  قرار بینمون بش 

 میشیم رد شده هم اتجنازه رو از چون نگی  

تراز درضمن...میکنه ماما خییل هم گاو-- ز  که اویز  ناچی 

 بیارمت حساب به بخوام

 حرف ی   افتاد راه من به ایهشداردهنده نگاه با چرخید

ز  افتادم راه سوز خانمان بغیصز  وبا  شدم آیهان وسوارماشی 

 

 آفتیک یه وبا انداخت پاهام روی منو سویــــچ آیهان

ز   با که فرزاد کنار از وقت   .دراورد حرکت به رو ماشی 

ز  به خویز  صورت  برای گذشت بود داده تکیه من ماشی 

 .افتاد هم به نگاهمون ایلحظه

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1415 | 3699 

 

 سینه اینجوری برام ماجرا این یهمه از قبل اگرفرزاد شاید

 میکرد فرق خییل  اوضاع میکرد سی  

  این دچار من نه دید یم آسیب انقدر خودش نه
 

 دوگانیک

 .بودم ویرانگر

 

 بینمتن برش دورو گفتم بهت یادمه--

 دادنزن رسم_

  این به تو :آشکارگفت حرض وبا زد ترمز روی
 

 مییک

 !...دادزدن

 بزیز  حرف اینطوری نداری حق بده لحنت_

ه ات خنده خودت--   چرت انقدر نمیگی 
 

 بهت دارم ؟!مییک

 محق خانم شناس لحن خانم.زدیم حرف ما میگم

سه شعورت... رابطه توی بامن هم وتو متاهل اون می 

 !...ای

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 426پارت#

 

 حرف تا کردنیم ام یاری ذهنم و ترکید یم داشت قلبم

  ..بزنم ای معقوالنه
ا
  !میگفتم؟ باید خ   اصل

 کجای االن من !میدادم؟ نشون باید العمیل عکس چه

 هم روی لب !رسدرگمم؟ انقدر چرا !ایستادم؟ زندگیم

 یه ..بده حالم میندازم ونبی   به را نگاهم و میدم فشار

  ..رسدرگم هم دارم درد هم که جوری یه ..بده عجیت   جور

  ..داره غریت   حال یه قلبم

 

 کرده عالقه ابراز من به است فرشته همرس االن که فرزاد

  ..شده بد دنیا کل از خودم، از حالم من و

  ..چیه بهش حسم نمیدونم که نشستم مردی کنار

  !داری؟ دوسش هنوز--
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نه رو حرف این که آیهان سمت به ز  اشکام اما چرخمنیم می 

یزه فرو قلبم سوزش از   ..می 

 مرور خود برای توصیفز  قابل غی   وحشت با رو سوالش

ز  و کنم یم ی اولی  ز  توی بزرگ اعالنات تابلو یه مثل که چی 

 عمه کشیده درد و  مهربون صورت میکنه علم قد رسم

  ..فرشته صورت بعد و مریم

 

  انفجار و نمیاره طاقت مقلب
 
 میده رخ قلبم توی بزرگ

ز  فلزی اتاقک توی سوزناکم هق هق    ..میپیچه آیهان ماشی 

  ..میکوبه فرمان به محکیم مشت آیهان

  .هردوتاتون به لعنت--

ز  از و گفت ز  در و شد پیاده ماشی   بست محکم رو ماشی 

 شدت ام گریه و پرید هام شونه بلندش صدای از  و

ی  به بارخودم هزار من و گفت اون یکبار .فتگر  بیشی 

 زخم از پر قلبم ی گوشه گوشه .فرستادم لعنت هردومون

ها و ها ز  نادیده و تحقی   هنوز اما ..بود فرزاد های گرفی 
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 آور  عذاب حس این و شد یم حایل یه دیدنش از دلم

  ..میگرفت رو جونم

 

 دره یه راه این ته بفهمه خواد نیم و کودن انقد دلم اینکه

 بلکه خودم به تنها نه توش افتادن که سیاه و عمیق ی

  ..میکنه نابود رو من از بعد ها خییل

 کاپوت به من به پشت که آیهایز  به اومد بند که اشکام

ز  ه روش به رو به  و بود داده تکیه ماشی   نگاه بود خی 

 روی کشیدن دست با و میکشم باال رو دماغم ..کردم

  .میشم پیاده و کنم یم پاک رو اشکام رد هام گونه

 

ز  در شدن بسته و باز به العمیل عکس هیچ  نشون ماشی 

 ..نداد اهمیت   هم ایستادم کنارش که این به حت   نمیده

 اون اینکه از قبل ..کنم نگاهش نداشتم جرات هم خودم

 چون بشه من بیخیال بخوام ازش میخواستم بزنه حرقز 

 وقت   اما هستم یمنوجوان ی دوره توهمات درگی   هنوز من
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 چقدر توهم این فهمیدم شنیدم زبونش از واضح انقدر

 .باشه وحشتناک میتونه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 427پارت#

 

_  
 
  ..میخوره بهم ازم حالت حتما

 یا خروسیم صدای دونم نیم و بود گرفته بدجور صدام

  ..شد چشمام به اشک زدن نیش باعث بعدیم جمله

 میاد بدم ازش ..میخوره بهم ضعفم این از حالم ممخود_

ز  نادیده تموم  یاد میوفتم رفتاراش یاد به وقت    گرفی 

 از پر نوجوانیم تمام فقط آیهان نیستم احمق من ..هاش

 رو این انقدر و روگذاشتم عشق اسمش من که توهمای  
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 حفظ از وجودم ذره ذره که کردم تکرار خودم برای

  ..شدن

 خدا به نیست خودم دست ..زیلیه و زخم بدجوری قلبم

  ..باشم اینجوری خوام نیم

 

 خودم روی دوم جمله همون از رو نگاهش سنگیتز 

 ام دورشونه بازوهاش که نکشید طویل کردم یم احساس

  .داد تکیه سینش به منو و پیچید

 روحم خجالت از من چسبوندم شا سینه به رو پیشونیم

 آغوش با هم من و کرد ملمتح من به فرزاد که ظلیم از

  ..بردم پناه ای دیگه غریبه آغوش به پذیرفتمش باز

 رو رسم و نمیشد رو شدم جدا آیهان از شدم که تر آروم

م باال   .بگی 

 ..خوام یم معذرت_

 

 :گفت پرروی   کمال در 
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  ..کنم یم خواهش--

 و زد لبخندی کردم نگاهش و گرفتم باال رو رسم تعجب با

 :گفت

  !نکردی؟ عذرخوایه بودنت زرو زر از مگه --

 کردم اخم

  !بود؟ شناش شخصیت تست یه ..نه_

  !نه؟ ..بود مناسب جوابم بازم--

  ..نه_

ز  طرف به   ..شدم سوار حرص با و رفتم ماشی 

 

  ..کنم رفتار باش عادی دقیقه دو نداره لیاقت

 : گفت و شد سوار هم آیهان

  ..برنخوره خانم به که میگفتم باید خ  --

 به چون نبود منتظر اونم که هرچند ندادم جوابشو

 :گفت رسعت
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--  
ا
 زر به من گوشای ..عزیزم نداره اشکایل گفتم یم مثل

 موت تار یه فدای شدنم کر یا ..داره عادت گریه زر

  ..عشقم

  ..کتز  بس میشه_

 :گفت و خندید

 ..عشقم باشه--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 428پارت#

 

ه ازم رو نگاهش اینکه از قبل کردم نگاهش کهشو   بگی 

ز  و زد چشمیک   ..کرد روشن را ماشی 

 گرما احساس من و درآمد حرکت به بدن توی جریایز  یک

 قورت رو دهنم آب سخت   به شد داغ هام گونه کردم
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 دقیقه چند ..دادم تکیه صندیل پشت   به خودمو و دادم

 : شکست اون رو بینمون سکوت از بعد

 تحمل تونم نیم اینو ..باشه برت دورو فرزاد میخوامن--

  ..کنم

 

 :گفتم بودیم تر آروم هردومون که حاال

 گوش حرفاش به خواستم نیم بیاد قراره نداشتم خی   من_

 ..میکنه ام سوار شده هم زور به که کرد تهدید اما بدم

  ..نیوفته راه آبروریزی میخواستم کنم یم کار اونجا

 روم چطوری فردا از ..نیفتاد راه که قدمچ گفتم دلم توی

 ..بشم رد اطراف های مغازه جلوی از بشه

  ..شدییم درگی   باهاش نباید_

 

ی نگاه ز  هم در گرفتش آروم ابروهای انداخت من به تی 

  .رفت
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-- 
 
 به عوضز  یه فرزاد !چیه؟ شکارا دلیل فهیم نیم واقعا

 همه به تو به شدن نزدیک با خواد یم ..معناست تمام

 ..ای   عمه دخی   از اون جدای   به راضز  هم تو بده نشون

 مجبور رو ات خانواده و آبروت روی بذاره دست میخواد

ی قبول به ز   ..بکنه میخواد اون که چی 

ی تصور از ز   .لرزید بدنم ستون چهار گفت آیهان که چی 

 

  ..کنم بازش رسم از میخواستم فقط_

 یم هدفش به واون احمق یه مثل داشتت   !اینطوری؟--

ف ی   فرزاد ..رسوندی   باورهای توی که اویز  از تر رس 
 

 رنیک

ی از تر خطرناک ..بگنجه تو ز   ..میده نشون که چی 

 : گفتم بود کرده رسایت  بدنم همه به  که ترش با

ی هر ..نیستم احمق انقدر_ ز  کوتاه من میگفت هم چی 

 چون نشه جدا فرشته از بگم بهش خواستم ..آمدم نیم

  ..برام نداره فرق  
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 یه فقط کافیه !نه؟ یا بشه جدا که داره ربیط چه تو به--

 همون وقت اون ..ببینه باهم آتلیه جلو حت   رو شما نفر

 و کندیم سالخز  رو تو زندگیش   نگران که ات عمه دخی  

 ..سفید پیشویز  گاو میکنه رو تو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 429پارت#

 

 سیع اونه با حق میدونستم فرشته اخی   ارهایرفت وجود با

  .کنم دفاع فرشته از نکردم

ز  یم جمع رو گندش جوری یه بکنه غلیط هر فرزاد--  کیز

  هست   ..باش   داشته کوچک لغزش یه تو کافیه اما
 
 زندگ

  تو رفتار به پدرت آبروی خواهرت،
 

 به ..داره بستیک

  مگه ..تو تصمیمات
 

 انیهنوجو  توهمات جزو فرزاد نمییک

  ..برداری احمقانه توهمات  این از دست وقتشه پس ..تو  
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ز  توی گوشیم زنگ صدای   ماشی 

 گوشیم آیهان های حرف فشار فراراز برای من و پیچید

ون کیفم از رو  دست از رو جون دراگون اسم کشیدم بی 

 خورد زنگ انقدر گوش   زد یخ انگشتام نوک گرفت پام و

  ..شد قطع تا

 با شدن قطع محض به انداخت من به ایهکوت نگاه آیهان

 هوش به توجه با و خورد زنگ دوباره ثانیه چند فاصله

ی خط پشت فرزاد بزنه حدس اینکه آیهان ز  عجیت   چی 

  .نبود

 

-- 
 
 خودتو بدم اجازه سخته برام اینکه با ..خودته زندگ

 مسئول خودمون ما معتقدم شدت به اما کتز  خراب

 ویل مربوطه خودمون به دب یا خوب ..هستیم زندگیمون

ای   به بدی جواب اینکه از قبل
ز  فکر خوب گفتم که چی 

  ..کن
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 بود اشتباه آیهان با بودن اگر نبود کردن فکر به نیازی

 هیچ جای که بود مطلق اشتباه فرزاد به کردن فکر

 فرزاد شماره شد قطع تماس نداشت بخشش   و گذشت

 بالکش هام اپ تمام توی و دادم قرار لیست بلک توی رو

  .کردم

 

 توی خنیک حس کردم که کاری از و کشیدم عمیف   نفس

  ..کردم احساس دلم

 زدم دری هر به خودمو فرزاد آوردن دست به برای وقت  

 هیچ االن پس بست روم به رو درها تمام که بود فرزاد این

  ..کنه عالقه ادعای نداشت حف  

 ودب لبش گوشه نیشخندی کردم نگاه آیهان صورت به

 :گفت و کرد صورتم به نگایه

ی به تبدیل باید بش   قوی باید کاره ترین درست این --  بی 

  ..بشن نزدیک بهت نکنند جرات امثالش و فرزاد که بش  
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 جلو آیهان دست کردم چفتشون هم توی میلرزه دستم

 توی رو چپم کردودست قطع رو دستم دو واتصال میاد

  .دفرس   محکم و گرفت گرمش و بزرگ دست

ی آدم لیاقتتو کن تمرین آینه جلوی-- ز  فرزاد مثل ناچی 

  خوب ما حق ..نیست
 

 عایل فرصت کیل و کردِن  زندگ

 ..بیاری دستشون به باید که روِت  پیش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ط به بودن قشنگ خییل هاش حرف  به من اینکه رس 

 رو موزیک تا کرد رها را دستم ایلحظه برای بیام خودم

ز  توی  به شد پیاده و داشت نگه کناری کنه پخش ماشی 

 بستم چشم رفت خیابون طرف اون فروش   بستتز  طرف

 فرزاد که کاری از کردم فکر هایشحرف تمام به و
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 دلم از گوشه یه شدم غصه از پر بکنه بامن میخواست

 و حدس دونستم یم اما گمانه و حدس همه اینا میگفت

 بهشون کردن فکر که بود واقعیت   به نزدیک هایگمان

سوند منو   .میی 

 پدرش بخواد هست   اگر گفت فراز به که نبود فرزاد مگه

ی ز  ...بگه نداره چی 

 

یم متوجه کنم نگاه هاحرف این به هم منطف   بخوام اگر

 داماد که فرزادی با من که نداره خوش   صورت هیچ شدم

  ..بشم دیده جای   بود مریم عمه

ز  در   .شد سوار معجون تا دو با آیهان شد باز ماشی 

  ..گرفتم معجون نداشت، شکالی   بستتز --

 کردم فکر خودم با من و داد دستم به را ها مجنون از ییک

 عالیق از  چقدر میشناسه منو سال ۶ از بیشی   که فرزاد

 ؟ ..داره خی   من
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ت اما رسیدنیم هم سال ۲ به آیهان ومن آشنای   عمر  حی 

ز ان   !چیه ترجیحم شکالت از بعد میدونست که بود گی 

ز  توی که ندارم شوخز  موزیک  آیهان شد پخش ماشی 

ز  با و آورد در رو گوشیش معجونش بیخیال  دستم گرفی 

وع ز  استوری به رس    .کرد گرفی 

 

  ..بارون نم نم مثل تو"

  حایل هر توی
 

  ..قشنیک

  ..میخندی گ هر با تو وقت   کنم یم حسادت من

گ  روی بزاری عشقو اومدی   ..تشنه های گلی 

 "عشقم میگم بهت کنم یم جسارت خوی   انقدر

وع با   ..کرد همرایه موزیک با بعد  مرصع رس 

 ..ندارم شوخز  رستو"

ارم من  ز م نمی   رس   میدونم اینکه با توام بازی وسط ازت بگی 

 "..واسم میشه
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 نگاهم اون از زودتر کردیم یم نگاه هم صورت به حرف ی  

 دستامون اتصال تا دادم دستم به آرویم تکون و گرفتم رو

  ..کنم قطع رو

 کرد رها رو دستم و داد قرار داشبورد روی رو گوشیش

 .بود پخش حال در هنوز موزیک

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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وع آروم  موزیک شدن تموم با کردم معجونم خوردن به رس 

 ..وردا رو همون دوباره آیهان

ز  کشیدوبا خوردن از دست من زودتراز  گوشیش برداشی 

 کنم؟ تگت بذارم استوری میخوام :گفت
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وع گلوم تو معجون  طرفم به کردم رسفه به پریدورس 

به چند کردو خم جلو طرف به ومنو چرخید  وسط ضز

 رسفه به بیشی   بشه بهی   حالم اینکه جای به. زد هام شونه

 نکنه لمسم راحت نقدرا تا کنارکشیدم وخودمو افتادم

 

 !!شد خاله پرس هم زود چه

دش از  باز وبعداز دراورد معدیز  آب کوچیک بطری داشی 

 اب معطیل بدون ومن گرفت دهنم جلوی درش کردن

 کشیدم آروم نفس چندتا وبا شد قطع هام رسفه . خوردم

 خوردم آب از دیگه وچندقلپ

 ...است یادگاری بطری همون--

ون به بود دهنم توی بطری از که آی    وصورتم پاشید بی 

ی تصور از ز  شد مچاله گفت که چی 

ز  توی اشخنده صدای  حالت حرص با ومن پخش ماشی 

ی ز  .کردم نگاهش مشمی 
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ک اب اون کردم شوخز --  خودتم حت   کس هیچ به رو متی 

 دم نیم

 ...نمیک ی   خییل_

 شک حرفش صحت به هنوزم کردومن نگاهم نیشخند با

 داشتم

 آبه؟ ونهم این جدی_

 ...باش داشته دوست خودتو--

 گرفتم، دهنم جلوی دستمو میارم باال دارم کردم احساس

 داد نیم امان تصوراتم اما نداشت عجیت   طعم آب

 بود خودت دهن اب...لوش چقدر--

ز  ودر زدم عق  که بشم پیاده وخواستم کردم باز رو ماشی 

 نداد واجازه گرفت رو بازوم

 

 شون مارک نه اصال...کردم ازب من رو پلمپش ندیدی--

 !...سایزشون نه یکیه
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 یادم مارکش اینکه بودبا اون با حق کردم بطری به نگایه

ازاین سایزش نبوداما  دادم قورت رو دهنم بود،اب بزرگی 

ز  وبا  نشستم رسجام در بسی 

 امتحانش همه رو که داری عالقه تف به میکردم فکر--

 میکتز 

 دادم رو جوابش خونرسی با نرفتم رو از

م انتقام بقیه از باهاش چندشه خییل چون نه_  . میگی 

 ...گرفتنت انتقام این با نکشیمون--

 رسویسه باهاش ادم دهن:گفت زیرلب

 نشدم متوجه رو منظورش

 

 تگ :وگفتم افتادم حرفش یاد برداشت که رو گوشیش

ز  تو پیج تو دانشگاه نصف...ها نکتز   هسی 

 زدیم حرف هم با ما--

  تموم نمیخوام ؟من...خ   حرف_
 

 رو خصوصیم زندگ

 بزنم جار بقیه برای
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 نداره دیوثم اون به ربیط حتما--

 ... هنوزم .نیستم حاشیه دنبال من نداره، نه_

؟ هنوز:پرسید شک با واون کردم مکث  خ 

 کنم درک تونم نیم شدومن ایدفعه یه خییل...نگرانم_

 افته یم اتفاقای   چه داره

 

  ــــی❤️ــدارمـ_آنــچه_تــمام#
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د روی رو گوشیش حرص با ز  انداخت داشی   رو وماشی 

 .افتاد راه کردوبه روشن

 منم نزد حرقز  خونه به من رسوندن بودوتا شده عصبایز 

ی نکردم سیع ز  رسیــــع ماخییل . بود بامن حق چون بگم چی 

 همون تکراردوباره بقیه برای وجارزدنش شدیم رابطه وارد
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 دوباره سوراخ یه از خواستم نیم ومن دبو  قبیل اشتباه

 .بخورم نیش

 

 شدم پیاده ساده باتشکری و داشت نگه خونه باالتراز کیم

ز  ،برای داد رستکون درجوابم ز  در بسی   کردم تعلل ماشی 

ز  حرف ی   بازم واما  راه خونه طرف وبه بستم رو درماشی 

از چندقدم افتادم ز  بیشی   که بودم نگرفته فاصله ماشی 

 . ترف آیهان

ه ماشینش دورشدن به ایستادمو  ...شدم خی 

 بود؟؟ زیادی توقع اون طرف از انتظاردرک

 

 درمتوجه جلوی همون از کنم یم باز که رو حیاط در

عادی شلویعز  ز  بندم یم درو میشم خونه غی   نزدیک وحی 

ز  از کنم یم سیع شدن  صداهارو داخل یهمهمه بی 

 .است خونه داخل گ بزنم وحدس بدم تشخیص

ز  وترانه هامون میده نشون  ها بچه جیغ دایص  اما هسی 

از برای داخل یهمهمه  ...نفره چار سه بیشی 
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 اتمام به کردم باز رو درورودی وقت   فهمیدن برای تالشم

 .کردم هنگ ها مهمون دیدن رسید،با

 

ز  فرشته  لبخندی یه وبا شد من متوجه که بود نفری اولی 

ز  واغراق مشکوک نظرم به که  بلندی صدای با بود آمی 

 اومد هست   زندای   :گفت

خونه بعداز لحظه چند مامان ز ون آشی   نگایه وبا اومد بی 

 دیرکردی؟...مادر اومدی : گفت دهنده هشدار

 سالم_

 لب حرص با مهرانه مامان اومد زبونم که ایکلمه تنها این

د هم روی  گرفته یاد ازش هم همتا منو که کاری فرس 

ز  خوردن حرص ای عصبانیت وهنگام بودیم  اکشنری همی 

 میدادیم نشون رو

 ندادی؟ جواب که هم تو گوش   شدیم نگرانت:مامان

 

 نبود گوش   به حواسم_
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 بود اشغال زدم زنگ بهت چندبار :فرشته

 طرف از تماش یادمه که اونجای   تا پرید باال هام ابرو

 نداشتم فرشته

 ...من ندیدم !؟ واقعا_

 شده شلوغ رست...خب داشت   حق-

خونه به حرفش به اهمیت ی   ز  ،زن عمه شدم نزدیک آشی 

خونه توی هم خانم وهاله ی  ،ی   گلنار عمو ز  بودند آشی 

 دلیل مامان مثل که ی  ی   جواب ودر دادم همه به سالیم

 شد خراب ماشینم :گفتم پرسید رو اومدنم دیر

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 433پارت#
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 از مامان شنیدم رسم پشت از ور  فرشته پوزخند صدای

 توش میتونستم رو ناراحت   که وبالحتز  زد کنارم در جلوی

 ...کمک بیا کن عوض رو لباست برو :گفت کنم احساس

 بچه... مهرانه خواد نیم :گفت مهربویز  با مریم عمه

احت کم یه عمه برو...نمونده هم کاری است خسته  اسی 

 . کن

ز  از  دادم رستکون عمه برای  وبقیه گرفتم فاصله خونهآشی 

 کردم سالم بودند نشسته پذیرای   توی که

 

 بابا اومدی دیر :بابامحمد

 ندادمن ایستاداجاز کنارم گ نفهمیدم اصال که فرشته

  بزنم حرف

گاه کدوم...دای   شده خراب ماشینش- ؟ بردی تعمی   هست 

 ...نشد روشن_

 موند؟ آتلیه جلوی:بابامحمد

 بله:داد رو بابامحمد جواب خجالت با
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م رست فدای- سونمت خودم فردا دخی   به نگاه یه می 

 میندازم هم ماشینت

مش من :هامون  تا بود جدی مشکلش اگه که...بابا میی 

گاه مش هم تعمی   بی 

 

 رو عفریته یفرشته خدا گزیدم لب ومن داد رستکون بابا

 یم رو قضیه عذرخوایه با من نبود اگر که کنه لعنت

 بستم

؟ اومدی گ با:فرشته  هست 

 همه که جوری پرسید من از بلندی صدای با اینو

 نگاهم پروی   با که کردم نگاه صورتش به...بشنون

 چرخید من روی همه نگاه پرسیدکه سوال میکردجوری

 جواب بدون در بازکردن یبهونه به شد باعث در زنگ

م فاصله ازبقیه خانم عفریته سوال به دادن  رو در .بگی 

 مونا اومدن ومنتظر کردم باز عمومحمود یخانواده برای

 موندم
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 داد کوتایه سالم اشگرفته رسباال همون با عموفروغ زن

 واحوال سالم بعداز شدن وارد بعدازاون هم وعمو ومونا

ز  با مونا پرش  پله طرف وبه گرفت دستمو ایاجازه با گفی 

 کشید ها

 ...کندی دستمو مونا یواشی  _

 درنیار بازی کویل-

 واردشد وجلوترازمن کرد باز رو اتاقم در

 ...خونه رسیدی گ-

 جوابم دارم دقیقه ده این توی...ازشما قبل دقیقه ده_

ستویز  کدوم میدم  بودم قی 

 

ستویز  کدوم حاال :خندیدوگفت  بودی؟ قی 

 مامان...داریا حوصله مونا کن ول:نشستم تخت روی

 شد عصبایز  خییل

ی مگه- ز  گفت؟ چی 
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ی قیهب جلوی نتونست نه_ ز ؟ بعدا اما بگه چی   بخدا خ 

 داریم مهمون باشه گفته صبح نمیاد یادم اصال

 ...مریمه عمه مال نیست شما مال که مهمویز -

 ما؟ یخونه عمه مال:گفتم تعجب اخم با

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 یلوله صبح اما کرده دعوت رودیروز همه عمه اره-

 شما یخونه بهشون هم خونه ترین زدیکن ترکیده ابشون

 کردن عوض مکانو زدن زنگ بود

 یم درود بارونم گل شانس به دلم وتو کشم یم پوقز 

 .فرستم

 بود؟ خوشمزه معجونه حاال-
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؟_ ؟ کجا از تو خ   میدویز

 نداشتم انتظار اصال کردی دیونه رو پرسه...آیهان پیج از-

ز  از که انقدربخوادت  پیجش تو وفیلم عکس اول همی 

 بذاره

 

  گذاشته؟ عکس مگه_

 رنگشو...میگم رو دستاتون عکس همون...بابا نکن سکته-

ز   پرید چه ببی 

ون راحت نفسمو  دادم بی 

 بیشعور وایستاد قلبم_

ز  رسترسوت تو خاک-  عجب نگذریم حق از ویل...کیز

 هنوز جزتو آرمانم با چندماه من...هست   خرشانش

نداره هیچکس  ... خی 

 رساین باید همش...داره خودشو های بدی منم وضع_

 کنیم بحث هم با موضوع
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 اش رابطه از میاد اعتبارش همه اون با پرسه... بخدا خری-

معمویل یه که تو میگه ؟ ناز دخی   !میکتز

 ندارم؟ خانواده معمویل من_

 رو مونا تفکر طرز هم وشایدآیهان گفتم ناراحت   با اینو

 !..برمیخوره بهش زود که داره

 هم ناز رسم خی  ...نمیاد معمویل من به ناز همه این احتم

 ..نبود

 شدی؟ ناراحت کردم شوخز  هست  -

 که نزن حرفا این از دیگه تو امدلشوره پراز من_

حالم  میشه بد خودم از بیشی 

 دیوونه؟ مگه شده خ  -

 میگم دروغ وبابام مامان به دارم همش_

 

 ...چکه یم پلکم یگوشه از اشیک یقطره
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 چندوقت این توی من...مونا ندارم خوی   حس اصال_

 گذشته چندسال توی که گفتم دروغ اونقدر

 ...بودم نکرده کاری پنهان انقدر...نگفتم

 ...باش آروم هیش-

 

 ییک مریم عمه خونه از بودم بچه وقت  ...مونا تونم نیم _

 خونه اوردم خودم با قایمیک رو فرشته عروسکای از

 مهرانه مامان فرداش...کردم قایمش کمدم وتوی خودمون

 کیه؟ مال پرسید واز دید

 باهاش ومیخوام میدم پسش وبعدا فرشته برای گفتم من

 بدی کاری گفت مامان نمیشه ناراحت وفرشته کنم بازی

  کردی

 پیش برگرده باالخره بود قرار چون نبود بد من نظر از

 ...صاحبش

 گفت؟ بهم خ   مامانم میدویز 

ی ما اگر کردی؟ پنهانش چرا نیست کاربدی اگر گفت ز  چی 

 نداریم رو گفتنش شجاعت یا میکنیم پنهان دیگران از رو
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 عواقبش واز بده کارمون یا نیستیم قوی کاقز  یاندازه وبه

سیم  میی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 435پارت#

 

 :میدم ادامه میکنم مونا به رو

ز  همون فرزاد به ام عالقه  واالن دبو  شجاعتم نداشی 

 بده وکارم میکنم اشتباه دارم میکنم احساس مونا...

 رو کدوم ،هیچ کاریم ،پنهان گفتنام دروغ ترسام،...

 ندارم دوست

  کرد بغلم مونا
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 ادامه پس میش   اذیت انقدر دوست   این از اگر دلم عزیز-

ز  نده  شکنجه خودتو قرارنیست...کن تمومش جا وهمی 

 بدی

 رهدا برنیم رسم از فرزاددست_

 ...کرده غلط-

 فرشته از میخوام میگه...آتلیه جلوی بود اومده امروز_

 بشم جدا

 

 موند باز دهنش تعجب از مونا

 رسید ایهان بدم گوش حرفاش به خواست ازم_

 شد ودعواشون

 گرفت دهنش جلوی رو دستش مونا

 میکنه سکته بشنوه مریم عمه-

من بخدا:گم ویم کنم یم بغض  مونا نیست تقصی 

 یادهندستون فیلش عوضز  اون دیوونه نیست که معلوم-

 ...کرده
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عمه برای دلم باید :وگفت زد پوزخندی  اما بسوزه امدخی 

 ییک شکسته دل روی میذاری پا وقت   حقشه، نظرم به

ازاین  نمیشه بهی 

 

 چیکارکنم؟ من االن_

 باشه خوای نیم هم رو آیهان با بودن اگه حت  ...هیچ  -

 ...باهاش   کن وانمود فرزاد مقابل اما

به  میاد داخل مامان درمیخوره به ایضز

ون خواین نیم دوتا شما-  بیان بی 

 عمو زن میایم االن-

ه هردومون به ایغره چشم مامان  می 

 تموم حرفاتون وقت وهیچ همید پیش همش خوبه-

 !نمیشه

 

 عمو زن شماییم شاگرد-
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 دقیقه ده:میگه وهشداردهنده میکنه اخم بار این مامان

 پایینید دیگه

ه ومامان میدیم تکون رس ه دستمو مونا می   وبلندم میگی 

 میکنه

ز  بریم فعال کن عوض لباستو پاشو-  خ   ببینیم بعد تا پایی 

 میشه

ز  خونه توی دادم ترجیح اما رفتم پایی  ز  جلوی تا باشم آشی 

 ...فرزادچشمای

خونه توی حضورم ز  نداشت که هم ایفایده هیچ آشی 

 کرد وترآر  کیم رو مامان حداقل

 

 برای رو اشوخانواده فرزاد به نقطه دورترین شام برای 

ز   . خوردم شام تمام اشتهای   ی   وبا کردم انتخاب نشسی 

 توی غذارو نبود حالم متوجه هیچکس خوشبختانه

 هامدغدغه فکرکردم خودم وبا میکردم جابجا بشفابم

 کردند تغیی   زود چقدر
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 436پارت#

 

ی هر که رسیدم نتیجه این به زود چقدر ز  به نباید رو چی 

 توی ها آدم ..نه شدم  بزرگ نمیگم ..خواست قیمت   هر

 کنندیم اشتباه و میارن کم زندگیشون از دوره یا ستز  هر

  اما
 

 من و باشه زاآسیب چقدر اشتباه اون داره بستیک

 یانماطراف و من به چقدر قرار اشتباهاتم نمیدونستم

  ..بزنه آسیب

ون فکر از فرناز همرس مهرداد صدای با   .اومدم بی 

 

  !!..فرزاد ساکت   خییل-

ز  که مهرداد به و گرفت باال رو رسش فرزاد  زن و فرناز بی 

  .انداخت نگایه بود نشسته گلنار عمو
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  ..ام خسته یکم+

 قدر داماد خرج مهربویز  همیشه مثل که بود عمه

 :گفت و کرد نشناسش

احت هامون اتاق تو برو خوردی شام -   ..کن اسی 

  ..داد تکون رسی عمه محبت و مهر تموم مقابل در فرزاد

 ی   برای و کرد تشکر بیشعورش پرس جای به خانم هاله

  دلیل ادبیش
 

  .آورد رو هاش مشغله و خستیک

 

 کنه پر رو فرزاد لیوان تا برداشت رو دوغ پارچ فرشته

 :گفت و زد رکنا رو پارچ اخیم با فرزاد

  ..خورم نیم +

 اما برگردوند رسجاش رو پارچ اجباری لبخند با هم فرشته

وع فرزاد گوش کنار و نرفت رو از   ..کرد پچ پچ به رس 

 تا شدم بلند بقیه همراه بودند خورده غذا همه تقریبا

 و شد مانع فراز اما شد بلند هم همتا کنم جمع رو سفره
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ز  هایظرف  دست به زدنم صدا با و گرفت رو دستاش بی 

  ..داد من

 

کت توی روز اون از بعد  اما شدیم کالم هم باهام کمی   رس 

  با گرفتم یم قرار مخاطبش که وقتای   همون
 

مندگ  رس 

ی محبت با و کرد یم نگاهم د حرف باهام بیشی  ز  ...می 

 مادر انصاقز  ی   و محبت   ی   توی رو خودش اونم حتما

یک وبرادرش   ..میدونست رس 

خونه به را ظرفها ز  از واقعا کردم فکر خودم با و بردم آشی 

  !ناراحتم؟ گ دست

 

 زدم کنارش رسم توی از اما نبود سخت سوال این جواب

 از های   حس قلبم گوشه گوشه میون گایه اینکه با

ایط اما کنم یم پیدا گذشته  فرسا طاقت انقدر االن رس 

 همون به گذشته اینها از و کرد تحملش نشه که نیست

 همان به و داشته نگه رو گذشته های حس دلم که اندازه

 .کرد پیدا توش میشه رو نخواستنش  حس هم اندازه
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وع  و فرناز و عمه کردم ها ظرف کردن جور و جمع به رس 

خانه داخل گلنار عمو زن ز  جلو دیدنم با عمه و شدند آشی 

خونه از منو و گرفت دستم از را ها لیوان و آمد ز  آشی 

ون خانه توی موندن ایبر  کرد بی  ز ز  و آشی   ها ظرف شسی 

 ..نکردم قبول عمه اما کردم اضار

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 437پارت#

 

 

 مامان ناراحت   ترس از اما برگردم اتاقم به میخواستم

  .نشستم مونا از فاصله کیم با و نکردم جرأت

 من دیدن با و بود نشسته اخمو فرزاد چفت فرشته

ز  با و زد ینیشخند   .کرد من به رو گوشیش برداشی 

  !کرده؟ استوری خ   همکالسیت دیدی-
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 :گفتم گیچ   و اخم با

  !گ؟_

 آخه کرده نامزد کنم فکر ..ملگ آیهان همکالسیت-

اره نامزدش با عاشقانه های استوری ز   ..می 

 

ز  در و آشنا برام که موزییک صدای  بود آوردلهره حال عی 

 رسگرم آقایون بقیه همراه و جون آقا شد پخش خونه توی

 با خانم هاله و مامان اما بودن کارخانه مورد در بحث

 جلب اون طرف به توجهشون فرشته های  حرف شنیدن

 آمد طرفم به دست به گوش   و شد بلند فرشته وقت   شد

  ..رفت پام و دست از حس

 و دست آیهان استوری دیدن با مامان نداشتم شک

ز    ..دادیم تشخیص وامروزم لباس آستی 

 

 قدیم یک توی فرشته اما  خورد گره سینم توی نفسم

 :گفت و ایستاد مامان

  ..شد خاموش گوشیم عه-
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  ..برگشت رسجاش و زد رو حرف این من به نیشخندی با

ون رو نفسم من  ..بود من دادن آزار قصدش دادم بی 

  .نکرد بهی   رو بدم حال هم مونا لت   زیر فحش

 

  !؟هست   :فرناز

 تکون دستش توی رو گوشیم فرناز چرخاندم رس حال ی  

  ..داره داد

  ..میخوره زنگ-

 فرارکردم واقع در گرفتم فاصله بقیه از و شدم بلند جام از

ز  هاینگاه ونه ببینم رو فرشته نیشخند نه تا  فرزاد سنگی 

 را دستش فرناز کردم دراز گوش   طرف به رو دستم... رو

 :گفت چشمیک با و برد عقبی  

  !است؟ فرشته عقد تو پرسه همون -

 

 داد دستم به را گوش   خنده با کردم نگاه فرناز به ترسیده

 :گفت چشمیک با و
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 ..جذابه خوبه-

  ..گریه زیر بزنم بود نزدیک 

ز  و رفتم حیاط به  کردم وصل رو آیهان تماس که همی 

  ..گریه زیر زدم ناخودآگاه

 :گفت ترس با آیهان

  !شده؟ خ   ..هست   ..هست  --

؟ استوری چرا_   !گذاشت 

 زنده و مردم بار چند امشب میدویز  !زدی؟ زنگ چرا

  ..شدم

  !شده؟ خ  --

 به خواست یم دستش بود گرفته رو گوش   فرشته_

عموم االن ..بده نشون مامانم  زنگ توی فهمیده دخی 

 ..زدی

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 438پارت#

 

 شد تموم حرفم وقت   کرد سکوت امحرف تمام مقابل در

  .ریختم اشک سکوت با منم

  ..کوچولو بچه یه نه بالغم دخی   یه با کردم یم فکر--

اض نخواستم اما شده تموم گرون برام حرفش یم اعی 

  ..کنم

ایط_   ..همینه من رس 

  ...خب خییل--

 کردن تموم با تا کردم آماده رو خودم و گرفتم نفش

  ..کنم موافقت رابطه

 ..نخوای تو وقت   تا نمیذاریم عکس و استوری دیگه--

نم، زنگ ز  ؟ ..خوبه ..بش   اذیت نمیکنم کاری نمی 
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 کوتاه و نرمش همه این انتظار کردم نگاه آسمون به شوکه

  ..نداشتم کرد قهر استوری یه خاطر به که آدیم از آمدن

  ..میشد تموم کاش

  ..رمنمیخو  دوست   درد به و کنم یم ات خسته من_

 راحت میتونم تو با ..خوبه حالم تو با ..آرومم تو با من--

  ..بکشم نفس

ز  رسمو خورد رس صورتم روی داغ اشک قطره یه  پایی 

د تند قلبم گرفتم ز  ابراز این مقابل در نمیدونستم اما می 

  .بیارم زبون به ای کلمه چه آیهان عمیق احساسات

 

  ..برسونن آسیب بهت خانوادت نمیخوام--

 کنم یم حس اما میدن نشون العمیل عکس چه نمیدونم_

  ..دارم سنت   خانواده چون نشن خوشحال موضوع این از

  ..باشم مراقب بیشی   کنم یم سیع--

  ..ممنون_

  !بخشیدی؟ منو یعتز  ممنون این--
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؟ خاطر به_   !خ 

 :گفت و خندید

ی؟ االن هیچ  --   !بهی 

 

ز  دلم  یم سبیک حس هام شونه روی اما بود شده تر سنگی 

 کردم

 اوهوم_

  ..باش خودت مراقب --

  ..میبینه رو دادم تکون رس که انگار دادم تکون رسی

  ...هم تو_

ز  رو گوش    هم رس پشت عمیق های نفس و آورده پایی 

 و نشستم تراس پله سه از پله آخرین روی کشیدم

  .کردم بغل را زانوهایم
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 نظرم به که موجودی آیهان کردمیم حس لحظه این توی

 به نقیضش و ضد  رفتارهای و نبود میومد، ترسناک

  ..اونه به من حس و فرزاد خاطر

 به خواستم و پریدم جا از خونه ورودی در شدن باز با

اض کرد باز رو در ها وحش   مثل که کش  با اما کنم اعی 

  .شدم شوکه فرشته عصت   صدای

 چته؟ هست معلوم اصال-

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 439پارت#

 

  ..میخوره هم به کلمه این از حالم+

سیم ازت مدام تا بده جواب-   ..نی 

  ..ندارم خودمو حوصله و نیست خوب حالم+
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 منم باشه بد باید که اویز  حال !! نیست خوب حالت تو-

نه غیبت دفعه یه میدی زنگمو جواب زور به که ز  اصال می 

 
 

ی کجا نمییک   !؟..می 

 

 هم ای دیگه جای شده خراب اون جز مگه ..برم کجا+

  ..برم که هست

ز  از منم- سم همی   نیست معلوم که خونه همون از میی 

  ..میگذره خ   توش

 ..مادرم های نصیحت دست از ..بگذره میخواد خ  +

دادنای م پناه فراز تهدیدهای ..تو گی    ..اونجا به میی 

 ..ش  با بقیه مثل خوام یم ازت فقط من ..میدم گی   من-

 خوابم تو های کار ترس از شب هر من میدویز  خ   تو

ه   ..نمیی 

 

ز  صدای تن با اما عصت   فرزاد  :گفت پایی 

 یم قایم ازت بکنم کاری اگه من کردی فکر !کارا؟ کدوم +

  ..کنم
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 نیستم بقیه من ..کتز  تکرار رو زشتت رفتار نداری حق-

  ..بیام کنار کثافت   هر با که

  !چیه؟ کاری ثافتک و بقیه از منظورت+

  ..نمیکنم تحمل من ..میدویز  خودت که همون-

 هیچ انجام از خودت قول به چون ..نکن تهدید منو+

ز  از دلم ..ندارم ابای   کثافت    برای و لرزه نیم کس هیچ رفی 

  ..نفرستادم شوم فدایت نامه هم هیچکس

 

  ..میگم پدرت و مادر به کتز  خطا پا از دست-

 ترسوند هم منو فرزاد نیشخند صدای

  ..نیست جلودارم هیچ   کنم لج که ننداز لج رس منو+

 لحن با شده تر آروم فرزاد گونه هشدار صدای از فرشته

 :گفت مظلویم

 هم به چقدر میبینم رو تو های محیل ی   وقت   نمیبیتز  -

یزم   ..می 
 
 ؟ ..نمیبیتز  رو خودت به امعالقه واقعا
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ز  ..موند باز تعجب از دهنم  نزدیک پیش لحظهچند همی 

  ..بخوره رو فرزاد بود

  .کردیم نمای   مظلوم داشت االن

 

 :گفت و کشید پوقز  فرزاد

  ..نپیچ بهم ندارم حوصله وقت   +

  ..خدا به نگرانتم -

 گوشم به عجیت   صدای ترسید باید فرشته از گزیدم لب

 داد دست بهم بوسشون تصور از انزجار حس رسید

  .بود معنا تمام به شیطان یه فرشته.

 کنم اعالم رو حضورم ام رسفه  صدای با خواستم اولش 

ز  رقت صورتهای تحمل دیدم بعد اما  رو هیچکدوم انگی 

  .ندارم

 شدم منتظر و رفتم حیاط تارییک طرف به شده خم کمر با

ز  گم گورشونو  ..کیز
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 440پارت#

 

+++++ 

 

 کنم کمکش تا خونه برگردم زودتر بود داده پیام مامان 

ز  روی زیادی نچندان شدت با گوشیو و میکشم پوقز   می 

ز  با گوش   برخورد از ..انداختم  با امی   شد ایجاد صدای می 

ز  روی رو رسم کرد نگاهم رفته باال ابروهای  از گذاشتم می 

 توی صورتم کنم تحملشون باید هم امشب اینکه تصور

  .رفت هم

  !چته؟-

  ..خونه برم نمیخوام داریم مونمه امشب_

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1465 | 3699 

 

  ..رسید گوش به فیلسوفانش نصیحت از قبل خندش

  ..خداست حبیب مهمون-

ز  روی از رسمو  کردم بلند می 

  ..بده رو خونتون آدرس_ 

  !چیکار؟ خوای یم-

  ..شما خونه بفرستم رو خدا حبیب_

 :گفت و خندید دوباره

عوضقبیل همون -   ..نکردیم ِِ

  ..ندارم مهمون حوصله ..میاد وابمخ ..امی   خستم_

  ..بگو رو اصیل دلیل است بهانه اینکه-

 

  ..میشه تحمل غی   اینا کنار فرشته تحمل_

 :گفت و کرد نگاهم مکث با

  ..نبینیش کال کن سیع کتز  تحملش نکن سیع -

 .بود خودم مثل فکرشون طرز چون بودم دوستام عاشق
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 انگار ..نبوده تمدوس وقت  هیچ انگار !!..چشه نمیدونم_

 فرناز یا عمه شبیه اصال ..نیست ام عمه دخی   اصال

 ..کنه اذیتم داره سیع کارهاش و حرفاش با همش ..نیست

  ..آیهان قضیه رس مخصوصا

 

  .زد کوچیک لبخند آوردم که رو آیهاناسم

 بار هر آیهانم با بود پرسیده ازم که تکست اون از بعد

 هم امی   ..نگرفتم گردن اما فهمیده میدونستم کردم انکار

 نشون العمل عکس مقابلم در خرخودی   نگایه و لبخند با

  ..داد یم

ز  این  باهاش ام رابطه و آیهان به مستقیم که بود باری اولی 

  ..کردم یم اشاره

 انگار ..نمیگنجه فرشته بودن بچه همه این ذهنم توی_

 نگه دلش تو من به نسبت کینه و نفرت ساله چند

  ..داشته

 

  ..گرفته دل به کینه تو از میثم رس هم شاید-
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 خانواده برای جز را میثم جریان من ..کردم نگاهش شوکه

  ..بودم نگفته ای دیگه کش برای مونا و ام

؟ کجا از تو_   !میدویز

 ..است رابطه توی میثم با بود گفته سارا به ..زدم حدس-

 بهم دفعه یه ..داشت سوال جای برام تو با هم میثم رفتار

ز  به منو فرزاد با عقدش ..زدنشون  درگی   که رسوند یقی 

 ..شدی عشف   مثلث یک

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 441پارت#

 

 فرشته، من، ..عشف   ضلیع پنج بگو نگو عشف   مثلث_

  ..میثم آیهانو فرزاد،

  !کیه؟ با دلت بگو تو کن ول رو بقیه-
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 نیم واقعا االن اما داشتم جواب پرسیدی یم ازم قبال اگه_

  ..دونم

  !نیست؟ کاقز  برات آیهان-

  ..زدم پوزخندی

 که های   حس نمیتونم من ..نیست نبودن کاقز  بحث_

  ..کنم درک رو دارم

 

 قرار راهت رس فرزاد زندگیت از دوره ترین حساس توی-

 سفید اسب بر سوار شاهزاده همون نظرت به ..گرفته

 فعالیت مغزت از کوچیک خییل بخش که االن اما اومده

 یم نگاه اطرافیانت اطرافو به احساش قبل از کمی   میکنه

  ..کتز 

  !دیگه؟ کوچک بخش_

 کردیم فعالیت مغزت از زیادی بخش اگه ..بله-

  ..نبوده میخوای تو که اویز  وقت هیچ فرزاد میفهمیدی
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  !هست؟ خوام یم من که اویز  آیهان_

 :گفت و شد بلند جاش از

 که کورمادرزادی هر اما ..چیه معیارات تو دونم نیم نم -

 فرزاد بفهمه میتونست نداشت فرزاد روی هم شناخت  

 برای که کش ..نیست عاشف   ازدواجو برای مناست   آدم

 ارزش دیگران برای نمیتونه نشه، قائل ارزش خودش تن

  ..بشه قائل

ون شد تموم که اش جمله   رفت بی 

 

 یا دیدن با اما اونه با حق  ونستمد یم که بود دار خنده

فت یادم ها حقیقت این همه فرزاد به کردن فکر   .می 

 دیشب همون کردم چک را آیهان پیج برداشتم رو گوشیم

ی االن تا دیشب  از و کرده پاک را استوری  نبود ازش خی 

ه نادیده را هردومون هایحرف داشتم انتظار چرا  و بگی 

 خودم حال به پوزخندی دوباره ..بکنه رو خودش کار بازم

نم ز   ..می 

  ..بایستند حرفشون روی اطرافیان ندارم عادت
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 کنم یم لمس را آیهاناسم میشم Recents وارد ناخودآگاه

  ..داد جواب آرامش با که خوره نیم بیشی   بوق تا چند

 بله--

  نزدم زنگ که موقع بد سالم_

  !؟..،خوی   االن بیکارم نه سالم--

  ..نبود خوب حالم یکم دیشب ..اوهوم_

؟ االن--   !خوی 

  ..نیستم بد_

 خوام یم اما..نیست خوب حالم هنوزم یعتز  نیستم بد--

  ..باشم متفاوت

 ..زدم کوچیک لبخند

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 442پارت#

 

م رس را حوصلت کنم یم تالش دارم_   ..نی 

  ..داری تالش کردن کات برای فقط میکردم فکر--

  .داشت حق بیچاره بود گرفته خندم

  !میخوای؟ اینو تو_

  ..بندازی من گردن گناهتو و بدی  فریبم داری سیع--

  ..نه_

ان به-- م سخت بهت تماست جی   قبول را حرفت و نمیگی 

؟ ..کنم یم   !کجای 

 

  ..بدم کش رو حرف نکردم سیع منم

  !آتلیه؟_

  !داری؟ وقت امروز--
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ی و شبام یادآوری با  مهمویز  به اضار و مامان جوگی 

ون آیهان با بخوام اینکه نه ..رفت هم تو اخمام امشب  بی 

  .بود ام خواسته آخرین امشب مهمویز  اما نه  برم

  ..خونه برگردم زودتر باید داریم مهمون_

  !هست؟ گ--

  ..بقیه و ،عمو عمه همه_

  !هست؟ هم فرزاد--

 

  ..دادم جواب العملش عکس به فکر و مکث  با

 ..آره_

ز  واسه --   !نیست؟ راه روبه حالت همی 

  ..رو این جز به داشتم رو سوایل هر انتظار

 منه پیگی   خییل است فرشته خاطر به بیشی   اما ..اره_

ز  دیر خاطر به دیشب ز  بگم الگ کرد وادارم رفی   ماشی 

 به نگاه تا کشوندم اینجا تا رو هامون صبح ..شده خراب

 که کردم بازی نقش الگ شد روشن ام وقت   دازهبن ماشینم
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 طبق که میکشم خجالت خودم از ..شدم خوشحال مثال

 دروغ خانوادم به اینقدر رفتارمیکنم فرشته یخواسته

   میگم

 

  ..متاسفم--

 :گفتم تعجب با

؟ برای _   !خ 

  دروغ شدم باعث اینکه برای--
 

  ..بیک

 جز بود گ هر تقصی   دیروز رسیدن دیر  ..گزیدم لب

  ..آیهان

  !چیه؟ ات هفته آخر برنامه--

  .بود هفته آخر دیگه روز دو اومدم خودم به جمله این  با

  ..برم جای   بتونم نکنم فکر اما هیچ   فعال_

 

 :گفتم دادم مونا به که قویل یادآوری با

  .بزنم بهم ندارم جرات دارم قرار هم مونا با _
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؟ اینو عالقه روی از یا ترش یم--
 

  !مییک

 عزیز ترس  ..باشه عالقه خاطر به درصد یه فکرکن تو_

  ..میخورهمنو زنده زنده ..ترس من

 البته بزیز  بهم هم منو با قرارهای نتویز  روز یه امیدوارم--

  ..ترس خاطر به نه

 میکنه اشاره من عالقه به نفهمم که نبودم خنگ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 443پارت#

 

 :گفتم و زدم هویل بخندل

نم زنگ بهت هفته آخر جاش به_ ز   ..می 

ی چند ساعت ..خوبه--   ..خونه می 
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  ..انداختم ساعت به نگایه

  ..دیگه دقیقه ۲۰ ساعت نیم یه_

  ..هست وقت پس خوبه--

؟ برای_   !خ 

  ..رسید گوشم به صداش گوش   پشت و مقابل از همزمان

  ..دیدنت برای--

ز  گوشیو ز  با همزمان که اونم به آوردم پایی     آوردن پایی 

  .کردم نگاه آمد جلو کوچک سیتز  با گوش  

 

  ..گذشت مقابلم چاکلتو هات فنجان دو حاوی سیتز 

یز  حرف من با وقت   داشتم انتظار-- ز  توهم اخمات می 

 به نگایه زده خجالت ..کرد سوپرایزم لبخندت اما باشه

  ..نداختما میدادم رو امی   حضور احتمال که رسش پشت

  ..زد بشکن مقابلم

  ..پایینه امی   نباش نگران--
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 باشم زده حرقز  اینکه برای و کردم جور و جمع خودمو

 : گفتم

؟ گ از_   !اینجای 

 

 ؟ ..باشم دیده  رو گزیدنت لب لبخندتو نگرایز --

  کردم حس رو هام گونه شدن رسخ

 :گفت و خندید 

  ..دیمیخن داشت   وقت تمام ..درسته حدسم پس-- 

  ..نکردم نگاه چشماش به

  ..کردم شوخز --

 :گفت و نشست ها صندیل از ییک روی

 یا تو بیام داشتم شک بودم آتلیه جلوی زدی زنگ وقت  --

  ..نه

 

  !چرا؟_
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  ..نه یا هست محدودیتهام جزو  دونستم نیم--

ز  پشت از ز  با شدم بلند می   نشستم مقابلش  سیتز  برداشی 

 هارو چاکلت هات از ییک زدم کنار و امی   تاب لب

 عکس از کار این با نشستم خودمم و گذاشتم مقابلش

  ..رفتم در سوالش به جواب العمل

  .میومد بهش هم تیپش این کردم رسمیش تیپ به نگایه

 

  !شلوغه؟ رستون_

  ..نیستیم هم بیکار اما ..نه خییل--

کت دوستام از ییک--  داره عکاس به نیاز و داره تبلیغای   رس 

ه تماس باهات تا دادم بهش مارتوش   ..بگی 

 ..ممنون باشه_

 ،قبالکه شدم خوردن ومشغول برداشتم رو هاتچاکلتم

 االن اما بودم راحت باهاش بود همکالش فقط آیهان

 نامحسوس کردم سیع میکردم گم رو کلمات مقابلش

 وبه میکردم اسکن رو رستاپاش بندازم بهش نگایه
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 لبش روی ونیشخنده قیقد نگاه با رسیدم که صورتش

 شدم مواجه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 444پارت#

 

 بلند آیهان افتادم رسفه وبه پرید گلوم توی چاکلت هات

وع نشست شدوکنارم  چشمام کرد پشتم ماساژ به ورس 

چرا این اومد دریم حدقه از داشت  واز اینطوریه برس 

 .کنهمی استفاده من به زدن دست واسه هرفرصت  

 ایبریده بریده وباصدای پریدم جام از

 بخورم...آب...برم:گفتم

 به پا دادومن وسعت رو درارش حرص لبخند همون

 فرارگذاشتم
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ز  رو اتلیه های پله فتم پایی   از که های پچ پچ متوج اما می 

خونه ز  .بودم هم اومد یم اشی 

 که درحایل امی   مقابل سارا وبادیدن رفتم طرف همون به

 .فرستادم لعنت شانسم به بودن نزدیک هم هب زیادی

 !بشم؟ رد من بذارید میشه_

ز    روداورد امی   یخنده پریدنش وعقب بلندسارا هی 

ی-  کردم سکته هست   بمی 

 کوچیک سینک طرف وبه کردم کج براش دهنمو

خونه ز  .رفتم اشی 

 

ه قیافه برامون شده ادم بیشعورچه-  ما تنهاییات تو...میگی 

 مخان میمون بودیم

چشم به  باال چه من به معنای به ایشونه که رفتم غره امی 

 وحال زنک خاله انقدر مردا از بعیصز  چرا واقعا...انداخت

 بودند؟ زن هم به
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 با بعدا اما اینطوری ما هامون فقط میکردم خیال من

 یمایه فقط برادرمن فهمیدم امی   هم وحاال مهرداد دیدن

  دارن لفمخت درجاهای نوعانش وهم نیست عذاب
 

 زندگ

 .میکنند

 شد توضیح مجبوربه که بود عصبایز  انقدر امی   به نگاهم

 

 فهمید وخودش رسید آیهان با-

ز :گفت ایزده ذوق لحن با سارا  امباهوش   آدم همچی 

 ...من

 توی بینمون کندذهن :گفتم حرص با فهمیده اینکه لج به

 فهمید اینو اول استوری باهمون امی   وگرنه

ی نهیجا از سارا ز  کندذهن اینکه به شنیداهمیت   که چی 

  نداد کردم خطابش

  راست وای-
 

 ییک خرشانس،میدویز  هست   بودی تو...مییک

 اما بزن رل آیهان با تا کشت خودشو ما های بچه از

دوست دلش جذابیت یاسطوره این بگو پس نتونست  گی 

 ماست خلوچل
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 اقاازواتف نشد اما میشد آب تودلم قند سارا حرفای از باید

 اسطوره رو آیهان.نیومد خوشم اصال کاربرد به که کلمای  

 دوست نیست معلوم...وچل خل منو میدونه جذابیت

 ...آیهان یا منه

ز  ها پله از داشت که آیهان پای صدای_  نگاه اومد یم پایی 

 کشوند طرف همون به رو مون هرسه

  لبخند
 
به.گرفت شکل سارا لب روی بزرگ  بازوش به ایضز

  زدم

ل خودتو_  میکنم پوستتو وگرنه کن کنی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 امی   داد تکون هوا توی بابا برو حالت به رو دستش سارا

 بریم:وگفت داد جلوهل طرف به رو هردومون

ون ز  جلسه جا وجب یه تواین...بی   ...گذاشتی 

 انداختم بهش نگایه راستم سمت شونه روی از

ز  واسه جا هذر  یه_  جلسه واسه خوبه شما قرارگذاشی 

ز   ...نه ما گذاشی 

 در جلوی تقریبا که وآیهایز  جلو وبه نداد رو جوابم امی  

 .کرد اشاره بود

 

یک آیهان-  میاید هم به خییل...میگم تی 

 من به رو ونگاهش تشکرکرد سارا لبخندجذابیاز با آیهان

 گرفتم ازش نگاه داددستپاچه

یتز  خواید نیم-  ...بله هم بزرگمون مثال بدید؟ شی 

 طرف به تا داشتم نگهش بدنم کردوکنار مشت دستمو

 ... نره سارا دار زوایه فک
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نگاه به  دوست هشداردادم بهش باچشمام کردم امی 

ش  نیاوردم رسش بالی   تا دورکنه ازم رو دخی 

 

 جان سارا یه آروم وخییل کرد نگاهم وتفریــــح خنده با امی  

حرصمبی که گفت جون ی    تشویقش انگارداره داد شی 

 میکنه

ز  داره عجله هست   امروز--  چشم فرصت امادراولی 

 بود من روی آیهان نگاه داد رستکون خوشحایل با سارا

ز   بشم معذب میشد باعث وهمی 

 کنم،برم جمع وسایلمو من_

ز  وبا رفتم باال ودوباره بزنن حرقز  نموندم منتظر  برداشی 

ز  شیدمک عمیق نفس چندتا وگوشیم کیف  برگشتم وپایی 

 

 امی   اما کنارش هم بودوسارا ایستاده پیشخوان پشت امی  

 طبیعت های عکس قاب به ها اون از کیم یفاصله با

 شد متوجهم شدم نزدیک میکردبهش نگاه
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 ...برم من...اوم_

 خارج آتلیه واز کردم بلند امی   برای دست   داد رستکون

 رسم پشت ساراوامی   از حداحافیطز  با هم آیهان شدم

ز  پشت رو ماشینش.شد خارج  بود کرده پارک من ماشی 

 بیاد نظر به فنچ زیادی ماشینم بود شده وباعث

 

 ماشینش کنار...سوخت ماشینم مظلومیت واسه دلم

 ایستادم

 که تعطیالت بود رفته انگارمغزم بگم باید خ   دونستم نیم

 کرد نیم مخابره رو حرقز  هیچ

 فعال_

 کن صی  --

 

  ــــی❤️دارمـــ_ــچهآن_تــمام#
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 446پارت#

 

 از شاگردییک صندیل روی از زد رو ماشینش دزدگی  

 گرفت طرفم وبه برداشت رو تنقالت پراز دوپاکت

 برند چندتا واز میکتز  مرصف برندرو کدوم دونستم نیم--

 برداشتم مختلف

 دادم اون به مختلف های شکالت از رو نگاهم

 دازیبن زحمت به خودتو نبود نیازی_

 عالقه شناخت تا داری دوست چیا دیگه دونستم نیم--

ز  به هات مندی  کن اکتفا شکالت همی 

 که دوم پاکت روی نگاهم وناخوداگاه زدم خجویل لبخند

 دادم بود پر من دستای توی پاکت مثل

 

 تشخیص رو ها پاستیل انواع راحت خییل میتونست  

 ...بدی
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ی تصور از ز  هم تو ماخما گرفت شکل رسم توی که چی 

 کردم خداحافیطز  لب وزیر گرفتم رو نگاهم مکث با رفت

ز  سوار  پرت کنارم هارو شکالت پاکت شدم که ماشی 

 . کردم

 طول تموم چون رسیدم خونه به گ نشدم متوجه اصال

 بدم نشون میتونستم که العمیل عکس به داشتم رو راه

 کردم شماتت رو وخودم فکرکردم وندادم

 

ت درس امگذشته از چرا  نگرفتم؟ عی 

 نخواستم؟ دلیل آیهان از چرا

ز  داخل از رو پاکت  شدن پیاده وقت حت   برنداشتم ماشی 

 خودم درحق دوباره دارم میکردم حس نکردم هم نگاهشون

 .میکنم ظلم

ز  رسیدن تا خونه توی ها مهمون اولی  ز  مامان پای به پا اشی 

ون ها پاستیل فکراون از ای ولحظه کارکردم  نیومدم بی 

 ...نمونده کاری دیگه شو اماده برو بیا ت  هس-
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اض برای رو وفرصت اومدم خودم به بالخره  مامان به اعی 

 کردم پیدا

 

 نکتز  گشا پا رو عمه داماد نمیشد حاال_

 رو محمودوفروغ اقا که حاال گفتم...نیست اون برای-

 .کنم دعوت اوناروهم میکنم دعوت

 وبه شمب مامان با بحث خیال ی   شد باعث زنگ صدای

  .نشستم آینه مقابل صندیل روی. برم اتاقم طرف

 

به چند خاموشش صفحه وروی برداشتم رو گوشیم  با ضز

 کردم باز رو وقفلش کوبیدم ناخونم

 متوجه اما کنم تکست آیهان برای رو سوالم خواستم

 کرد ارسال برام ثانیه چند ویدیو یه شدم

 یه از تاهکو  خییل بخش یه بشه دانلود تا زدم ویدیو روی

 پرسه یم مرد از خانم شخصیت که بود فیلم
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 با بیاد خوشت وازش بش   اشنا نفر یه با ممکنه»

؟ متعهد دیگه نفر یه به وجوداینکه  باش 

 تعهد ییک اگربه میکنم فکر !نه:گفت جواب در مرد

 شخص توی رو کمال که نمیدی اجازه خودت داری،به

 «.کتز  پیدا دیگه

 

  ــــی❤️ـدارمــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 447پارت#

 

 !بود فهمیده

 ازم. کردم فکری چه ها پاستیل اون دیدن وبا بود فهمیده

 عصبایز  خودش درمورد افکارم نبود،از طلبکار فکرم بابت

 خاطرات نیست قرار بدونم بود خواسته ودرعوض نبود

 بشه تکرار تلخم
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 وقت هیچ فرزاد با ام رابطه چون کنند فکر دیگران شاید

 شده خیانت بهم کنم ادعا تونم نیم پس بودهن جدی

 با فرزاد بودن هربار با ومن اینطورنیست که درصوری  

 میشدم وزنده مردم یم کش

 

 درد از که بود بزرگ انقدر هاش وتاول میسوخت قلبم

 پیچیدم یم خودم به وسوزشش

وع آنالین آیهان  کردم تایپ به بودرس 

 "بود؟ گ برای ها پاستیل"

 که بود بیشعوری نهایت این کردم پاکش رسعت به اما

ز  بخوام ی همچی  ز سم ازش رو چی   که زمایز  درست اونم بی 

 ادم واون کارنیست در خیانت   بفهمونه بهم بود کرده سیع

 .نیست رفتارکردن اینجور

 

 'بش   آنالین حاالها حاال نداشتم انتظار--'

م دوش باال اومدم خسته کوزت یه مثل االن_"  ولباس بگی 

 "کنم عوض
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 'بپوش   خ   میخوای حاال...نباش   خسته--'

ف_ ز  رو بیرس   جابیاد حالش توچه به بگم...ببی 

 ...خایک جاده به وزد کنم تعریف ازش دقیقه دو نذاشت

 "...لباس_"کردم تایپ لبخند با فکر کیم با

 

ایط وقت   نیومدومن جوای    بیشعوریم ابراز برای رو رس 

 بدم تغیی   رو ارشافک جهت سوالم با خواستم وهم دیدم

 کردم تایپ

 "بود؟ گ برای ها پاستیل_"

وع قبل از زودتر اینبار  ه کردومن تایپ به رس   is...خی 

typing شدم 

 '...دخی   یه واسه--'

 میکرد تالقز  رو قبل چندثانیه ضدحال داشت بود واضح

 

 داد رو جوابش خبیت   لبخند وبا کرد علم قد درونم شیطان

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1491 | 3699 

 

 لباس یه کاردارم،باید خییل...شمب آماده برم باید من"

 انتخاب بده نشون لوند حسای   منو که وجذاب خوشگل

 "کنم

وع شد آی   تیک هردو تا  تا کشید طول اما کرد تایپ به رس 

 برسه جوابش

 '!!ببیتز  هارو پاستیل صاحب میخوای االن کردم فکر--'

 اول ندارم شک...ضعفم نقطه روی بود گذاشته دست

ی ز  رو زیادی مدت چون بود کرده ایپت این از غی   چی 

 بود کوتاه زیادی زمان این برای اش وجمله کرد تایپ ضف

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ی بخوام اینکه از قبل اما فکرکردم کیم ز  کنم تایپ چی 

 از و بشه لود تا زدم عکس روی کرد ارسال برام عکش

ی بلند موهای که آیهان دیدن  سینش و شونه روی دخی 

ت بود پخش   .زدم پوزخند عصبانیت با شدم زده حی 

 " ..میخوره هم به میدن شعار که آدمهای   از حالم_"

 کناری رو گوش   و کردم خاموش رو نت  شد ارسال تا

 از تیکه هر با شدم حمام وارد عصبانیت با کردم پرت

 یه و آیهان حواله عوضز  یه آوردم یم در تنم از که لباسام

  ..کردم یم خودم تقدیم هم رس بر خاک

 

ی بلند و لخت موهای باتصور  بهش بود معلوم که دخی 

 فحش تا چند چرا کردم پرت مشت   هوا توی داده لم

  ..بشه خنک دلم تا ندادم

 یم تکرار دوبار رو اشتباه یه من که کرده فکر خودش با

  ..کنم

  ..اشتبایه تکرار استاد تو گفت درونم صدای
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 اعالم کجا بدونه تا دادم درونم صدای به هم مشوگ یه

 به و شستم خودمو چطوری نفهمیدم اصال حضورکنه

ون و کردم شوگربه و خودم مامان قول   .اومدم بی 

 

 روی   چه با داشتم برش بود خوردن زنگ حال در گوشیم

د زنگ داشت ز  !! ..می 

  ..بیاد در جونت تا بزن زنگ انقدر_

 در تا نکردم خاموشش حت   دمدرآور  سایلنت حالت به

 ایستادم آینه جلوی ..بیاد در جونش دادنم جواب انتظار

  ..زد جرقه رسم توی خبیت   فکر خودم به نگاه با و

 

  .زدم پوزخندی

 لباسم کمد طرف به آیهان آقا  کردنم تالقز  عاشق من_

 لخت و صاف از بعد برداشتم مشیک کوتاه لباس یه رفتم

انهدخ آرایش موهام کردن  رو لباسم و دادم انجام ی 

 نر کشیده رو چشمام تا بستم باال رو موهام .پوشیدم

 بده نشون
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 ارسال برای فقط گرفتم عکس ایستادم قدی آینه جلوی

  .نوشتم لبخند با پایینش ..کردم روشن رو نت عکس

 ؟ ..شدم خوشگل_

 

 خاموش رو نت دوباره و نموندم دادنش جواب منتظر

ز  لباسم ردنک عوض از بعد کردم   ..رفتم پایی 

 هم گلنار عمو زن و ی  ی   بودند اومده  فرناز و مریم عمه

ز  با   ..رسید من آمدن پایی 

 ی   زیادی داشت دیگه ما جمیع دسته های مهمویز  این

ز  من بستم عهد خودم شدبایم نمک  که باشم نفری اولی 

 بزنم هارو مراسم اینجور قید ازدواجم بعداز

 

  ــــی❤️ارمـــد_آنــچه_تــمام#
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 مهرانه مامان اگه البته گفتم دلم تو هم لحظه همون

 از آیه ها مراسم این به مامان یعالقه آوری یاد با...بذاره

  با.کشیدم دل ته
 

ش و سالم همیک  عمه کردم احوالی 

 که کارگرهای   واز گفتیم ریختش  بهم یخونه از داشت

 به و نموندم کنارشون...دن نیم انجام خوب رو کارشون

خونه ز   .رفتم آشی 

وع دوباره اما بود سایلنت روی گوشیم  کرد لرزش به رس 

 ..فرستاد تکست ندادم اهمیت   وقت  

 

 که ایلحظه اون از امان اما باشم تفاوت ی   خواستم اول

 بشن فعال بدن فضول مولکول

 ' ..شدی خوشگل خییل--'

 ..ودب گذاشته خنده استیکر تا چند هم کنارش

 با ..شد داغ عصبانیت از بدنم ...کردیم ام مسخره داشت

 :نوشتم عصبانیت
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 درد به ما نکنم فکر ..نمیاد خوشم زمیتز سیب مردای از _

  ..بخوریم هم

  ..دادم ازدواج پیشنهاد مگه--

 

 بدم جواب جوری کردمیم سیع اما خورد یم خونمو خون

  ..نشه حالتم متوجه تا

 با دوست   مناسب حت   ما ..کردی ازیرویاپرد  اونجا تا_

  ..نیستیم هم

  ..اوگ--

ه گوش   به باز دهن با  ز  !!..کرد قبول شدم خی   !!..همی 

  ..تمومه ..باشه یعتز  اوگ

و همه قراره که حاال گرفتم شمارشو ز  کنه تموم  چی 

م حالشو حداقل   ..بگی 

 که بود آخر های بوق تقریبا زدم زنگ دوباره نداد جواب

  ..داد جواب
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 این بارز نمونه تو ..قشنگن دور از آدما میگن شنیدی_

 میام من کردی فکر ..ادعاست فقط که ییک ..ایجمله

 تو میخواست رو رابطه این که اویز  ..کنم یم التماست

 خواستم فقط ..بشه تموم خ   همه خدامه از من بودی

  ..هست   هم لیاقت ی    بودند زمیتز سیب بر عالوه بدویز 

  ..بگی   نفس یه شد تموم هاگ--

ون شدت با نفسمو   ..دادم بی 

 

 شاگرد که من کردی التماس  لیاقتا ی   اسطوره به  تو--

  ..اشم کوچکه

  ..همید یلنگه میدویز  خوبه_

 تو برعکس من ..نداریم هم به ربیط هیچ ما نیستیم نه--

 با لجبازی یه رس تو  بدونم که میشناسم خوب انقدر  رو

ز  من   جمع این ..پوش  نیم لباس همچی 
 
 مناسب خانوادگ

ز   ..نیست لباش چنی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 450پارت#

 

ز  به که بود بد خییل بستم هم روی چشم یم راحت   همی 

 حرفاشو سکوتم با اینکه برای ..بخونه دستمو تونست

 .زدم پوزخندی نکنم تایید

  :داد امهاد خونرسدی شدوبا پوزخندم متوجه خوب

 اجازه خودم به وقت هیچ باش   پوشیده اگرهم حت  --

 جوری اون تونه یم کش هر ..کنم قضاوت تورو نمیدم

 ..کنه رفتار داره دوست  که اونجوری ..بپوشه میخواد که

 موضوع این با خودت همه از مهمی   مادرت و پدر  اگر و

ام نظرتون به هم من پس ندارید مشکیل ارم احی  ز   ..می 

 

  ..شد شل خشمم حاصل از شده منقبض هایضلهع
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 لج به که افتادم های وقت یاد لحظه یه چرا نمیدونم

 را خودم که جوری پوشیدمیم نامناسب های لباس فرزاد

 اومدن در به گفتم یم خودم به اما کردم یم معذب هم

  ..میارزه لجش

 میکرد اذیتم که جوری ویه میشد عصبایز  فرزاد

 اصول تمام ای وقیحانه طرز به خودش صورتیکه در اونم

  ..دادیم فنا به را اخالق  

 

 رو خط پشت متظاهر آدم جواب تا زدم پس رو افکارم

  ..بدم

 هم به میدن شعار که کسای   از حالم گفتم که بار یه_

  ..میخوره

  ..فرستادم برات آینازو عکس...منم--

  :گفت که مامان صدای با

  ..هنوز نریخت   چای   تا دچن اینجای   ساعت یه هست  -

 بزنم حرقز  نتونستم
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  ..خداحافظ ..نمیشم مزاحمت--

  .کردم خداحافیطز  آرویم به

 

وع خودش مامان ز  به رس   کرد چای   ریخی 

 ارسال برام آیهان که آینازی باعکس بودم درگی   من اما 

  ..بود کرده

 درگی   فکرم هنوزم اما رفتم مامان کمک به چای   بردن برای

ز  کردن پیدا محض به بود  کردم روشن را نتم فرصت اولی 

 بیشی   پانزده چهارده، که ای بچه دخی   عکس دیدن با و

  ..رفتم وا نمیخورد

 

ه روش به رو به صوری   تاپ اون با که بود خواهرش  خی 

  ..بود

 تالش و ریزی برنامه هیچ بدون عکس که بود واضح خییل

 از جدا ..دبو  شده گرفته نام آیناز از خی   ی   و خاض

 آیهان ی شده دخی   نمونه دخی   نیمرخ اسیم شباهت

  ..بود
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 نثار عوضز  دوباره کردم نگاه آیهان صورت به عکس توی

 ..فرستادم اش گرفته مرض روان

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 451پارت#

 

 صوری   در ..بود من حسادت حس دادن قلقلک قصدش

 به و بودم ناراحت شنبودن متعهد برای فقط من که

ها جوراین و حسادت خاطر ز  باید آدم نظرم به ..نبود چی 

 های دخی   به نسبت تا داشت یم دوست رو نفر یه

 حساب به حسادت این حت   که کنه حسادت اطرافش

ت و نمیاد  حس بهش که مردی روی است زنانه غی 

ت متاسفانه اما..داری ز  مردمون برای ما غی   عجیبه چی 

  .میدونند حسادت اونو ها وافکارخییل
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 فرزاد بود تر مشخص دوم عکس تو آیهان ابروی گوشه

 هم کمی   باشه نخورده کتک ایهان از بیشی   روز اون

ی از اثری دیشب اما نخورده  ..نبود صورتش روی درگی 

  .نکردم دقت من هم شاید

 به که گفتم دلم توی درگ به و انداختم باال ای شونه

 خییل وجدایز  دچارعذاب ام هجمل شدن تموم محض

ز  نادیده قابل که ریزشدم  بازی وحش   بخاطر.بود گرفی 

 توی زیرپا ورسبه خجالت با امروز عصبایز  خرس دوتا اون

 گذاشتم مکان اون

 

 رسیدن همزمان فراز خانواده و محمود عمو خانواده

 فرشته اومدن داخل که بودند نفرای   آخرین فرزاد و فرشته

 شون دیشب کار یادآوری با بود آویزون فرزاد بازوی از

یم هم به خ   از دلم ته نمیدونستم رفت هم توی صورتم

 هر ..فرشته بودن فریبکار یا فرزاد بودن دست دم از خورد

ی ز عالقه وجود با ..داشت ربط نفر دو این به بود که چی 

 دوست اصال سوسومیکرد هردو به نسبت دلم ته که ای

  ببینمشون نداشتم
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ز  همه مواقع بیشی   اما  تا میده هم دست به دست چی 

ی ز  نباشه تو میل طبق چی 

یتز  جعبه چرخوندم رو رسم فرزاد بفرمایید با  مقابلم شی 

 به نگاه محسوش خییل نه دقت با گرفتم دستش از رو

 ته و بود شده کبود کیم اش چونه زیر انداختم صورتش

  .کردم شکر را خدا دلم

ی جعبه بردن بهونه به خونه به تز شی  ز  دلیل دنبال رفتم آشی 

 گلیمش از پاشو فرزاد چون شاید بودم کردم که شکری

 بود کرده درازتر

 

 از دلم وته میذارم کاله رو خودم رس دارم فمیدم یم خوب

 به میذارم واینو خوشحالم ندیده آسیب آیهان فقط اینکه

 ...بوده حقش اونم اینکه حساب

از مهمویز   اندازه همون وبه کشید طول قبل شب بیشی 

 .کشیدم عذاب فرزاد خی   هاینگاه زیر من هم
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 تونستم ونیم داشت فرق فرشته با جنسم من مونا قول به

 رنج در متاهل مرد یه حریصانه نگاه از ومن باشم اون مثل

 متفاوت برام ماجرا این همه از قبل مرد اون اگه حت   بود

 باشه بوده

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 452پارت#

 

 باعث خواستم نیم بودوهرگز کثیف برام نگاهش جنس

  خرای  
 
  اون هرچند بشم کش زندگ

 
 ...باشه ویرانه یه زندگ

 توی رو مهمویز  وقت بیشی   بود شده باعث موضوع این

خونه ز ی آشی   مهرانه مامان موردعالقه دخی   وبه کنم سی 

 .بشم تبدیل

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1505 | 3699 

 

خونه توی من بودن ز  مونای   برای  خوی   خییل دلیل آشی 

 یا مدام... برسه دلش مراد به اسوده خیال با بتونه که شد

 بود تلفن با زدن فک درحال یا کردن چت درحال

 

به خیسم دست با شدم کالفه کارها حجم از وقت    یضز

 رو ها وفحش جیغ کوبیدم اش برهنه گردن پشت محکیم

 خریدم جون به

ز  شد بلند مونا  برداشت قدم طرفم به کردن گلبارون وحی 

ان تا  کنه جی 

  گرفت آتیش پوستم سلیطه عوضز -

 شدن ظاهر در جلوی وعمه مامان من به نرسیده

 شد؟ خ  -

ل قابل که ایباخنده من  :گفتم نبود کنی 

 دید سوسک کنم فکر
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 سوسک یه عمه برم قربونت :گفت مونا به رو مریم عمه

 .وایستاد قلبم! داره وهوار داد همه این

 حرصش   از بود معلوم که اخیم با هم مهرانه مامان

 کارنخواستم من برید بیاید:گفت

 االن عمو زن نه:گفت من به رو ای غره چشم با مونا

 ببخشید میکنیم تموم

سید گوش به هم بقیه یشده خ   صدای  می 

 چرخوند سالن طرف به رس مامان

 دیده سوسک فکرکرده مونا هیچ  -

 

 به برد سالن طرف به اونو زد مامان بازوی به دست عمه

 کردم جان نوش مونا از ایجانانه نیشگون رفتنشون محض

 بیشعور_

 کشتت دمپای   با بشه که اویز  تراز گنده دیگه ببخشید-

 سالم ایگنده اون به ارمان وگرنه نداری هم شو عرضه_

 نبود
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 برگشت رسجاش گفت بابای   برو

 آرمایز  با میگم عمو زن به کتز  کمک پانش  _

 

 با میگم عمو زن به منم:وگفت زد نمای   دوندن لبخند

 من یاشاره با که داری دشمن انقدر خداروشکر...آیهایز 

ز  تایید بیان ن ورستو کیز  ...اب زیر بی 

 کردم براش کچ   دهن

 ... بزن رو هفته اخر قید پس_

 توخونه نزیز  کپک میخواستم درک به-

 نباش   تو بعدم امخونه تو رو هفته روز هفت نکه اره_

 هست آیهان

 گرفت اشخنده مونا

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 وارد تازه اون به منو...نه بگو درآوردی دم میگم-

؟  میفروش 

 من اما فروخت   اون به کردن چت به منو نکبت توی_

 قرارتو کرد اضار کیل...دادم ترجیح آیهان به تورو با بودن

 اونقدر برام مونا نه گفتم من اما هدیگ روز یه بنداز مونا با

 بکنم اینکاررو نتونم که هست عزیز

 اگه که خدا به...نندازه خنده به مونا تاصورت چرخیدم

 موندم یم حرفم رس اگه عمرا نبود بودنش وحش   ترس

 ...ترس به لعنت

 

 رو صورتم ومحکم شد حلقه دورم پشت از مونا دستای

 بوسید

 ...رفتمع با برم تو قربون من اخه-
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 دروغ بابت خودم به ومن کرد اما باورکنه نداشتم انتظار

 گفتم افرین مصلحیتم

  از کاروشلویعز  همه این با چون مصلحت   میگم
 

 یم خستیک

 .مردم

 

  ..گرفت دستم از رو دستمال و ایستاد کنارم

  .!برید؟ کجا میخواستید حاال-

  گ؟_

  ..دیگه آیهان و تو-

سیدم_  با نه گفتم منم داری وقت هفته آخر گفت نی 

 شد ناراحت گرفتم رو تو طرف اینکه از ..دارم قرار مونا

  ..بفروشم بقیه به رو تو که نیستم فروش آدم من اما

 :گفت و کرد نگاهم رفته باال ابروهای با

 

ش شدم خر وقته خییل دیگه خب خییل-
ُ
  ..خودتو نک

 زدم نمای   دندون لبخند
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  ..مطمئتز  _

 جاخایل که کرد پرت طرفم به ور  دستش توی دستمال

  ..دادم

  .شدیم کار مشغول سکوت با دو هر

  !!!...مونا_

  ..هوم-

ی یه امشب_ ز   ..شد چی 

  .شد نزدیکی   من به و کشید کار از دست

  !کرده؟ کاری فرزاد-

  ..فرستاد عکس یه آیهان نه_

  !خب؟-

 

 مثل کردم فکر ..بود شونش روی دخی   یه موهای_

  ..خواهرشه فهمیدم عداماب ..فرزاده

  !فهمیدی؟ کجا از-
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 صورت فرستاد دیگه عکس یه یعتز  ..گفت خودش_

بچه   .بود مشخص دخی 

  ..خندید مونا

بچه-   !!..دخی 

  ..بود آیهان شبیه خییل  میخورد بهش پانزده چهارده،_

یه ای خاله دخی   شاید- ز ی حاال تا ..چی  ز  شباهت درباره چی 

 ..نشنیدی فامییل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 454پارت#

 

؟ راست_
 

  !مییک

  ..خنده  زیر زد پریده نداشتم شک که صوری   رنگ از مونا
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 ..ها بودنته ناش   از اینها همه ...خوی   خییل هست   واییت  -

ان هم و گرفته ایسگاتو هم آیهان ز  به رو تو یعالقه می 

  ..سنجیده خودش

 کشید و گرفتهرو لپم و کردم نگاهش پوکر

بچه یه برای خوردنات حرص کن فکر -  چقدر ..بوده دخی 

 ..کرده کیف حالت از

 

 مادری و پدر ی   عکس چه افتادم عکسم یاد و گزیدم لب

ز  نه ..فرستادم براش هم  نه بوده پوشونده رو تنم پایی 

  ..ای ساده چقدر ..هست   تو به لعنت آخ ..باالتنه

  .پرسید و کرد رسکج مونا

  ..شده زار انقدر قیافت که کردی کار خ   دیگه-

ی عکس از عمرا ز   ..گفتم یم بهش چی 

  ..شد گرفته حالم خوردم که دست   رو از ..هیچ  _
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 بابت رو خدا من و برگشت قبلش جای رس خنده با مونا

  ..کردم شکر بود نفرستاده عکس زیر لباس با اینکه

 یم کش با ولجبازی لج رس نبود،هروقت بعید من از واال

د رسم به راهکارها ترین احمقانه فکر ی   افتادم ز  واکی   می 

 دیدم یم اسیب که بودم خودم این مواقع

 رسید خواستیم که عکش به هم آیهان بکنید رو فکرش

ز  هم  ..نیستم تفاوت ی   خییل بهش نسبت من شده مطمی 

ی ز  با هنوز چند هر بود شده رو هم خودم برای که چی 

ز  تمام  خاطر به فقط عالقه نه عشِق  نه مبگ میتونستم یقی 

 ..بینمونه تعهد

 

**** 

ون حموم از   داشتم قرار ۱۱ ساعت مونا با اومدم بی 

  ..رسید بودم داده مونا به را قولش که هفته آخر باالخره

 اولش برم دوستش تولد به همراهش بود خواسته مونا

 گفت و کرد رو برام رو  وحشیش روی اما کردم مخالفت

  ..کرده حساب من ناومد روی
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 هم آرمان تولد توی اینکه تصور از داشتم بدی حس

 میکنه خودش همراه نخودی عنوان به منو و داره حضور

 یم مونا خواست مقابل در مگه اما ..کرد یم بد رو حالم

  .کرد مقاومت شد

 

 اونو کیفم کردن چک از بعد و کردم حاضز  مناست   لباس

  ..قراردادم لباس کاور کنار

ز  ..داشتم فرصت بود 10 اعتس  مامان صدای رفتم پایی 

 ما خونه مهمون دوباره مهمویز  شب همون از که همتا و

  .شنیدم بود شده

  ..مجدد سالم_

  ..ماهت روی به سالم-

 مدیون مهمویز  شب از که هم مامان زدم لبخند همتا به

  ..داد رو جوابم بود شده من خدمت   خوش و خوی  

 ..نشستم همتا کنار و تمریخ چای خودم برای
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 455پارت#

 

د حرف داشت ورودم از قبل که مامان ز  :گفت می 

  !چیه؟ مشکلشون نمیدویز  بود ناراحت خییل مریم -

  !گ؟ مشکل_

 : گفت آرامش با همتا

  ..فرزاد و فرشته-

  .پرید باال ابروهام

  !مگه؟ شده خ  _

 که بود مامان بار این پرسیدم تمام حشی   با رو جمله این

 :داد رو جوابم
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 بیچاره ..دارند دعوا و جنگ هم با همش میگفت عمت-

ی دارم جرات نه گهیم مریم ز  همه ..بقیه نه بگم رضا به چی 

 خودش گفتیم که ما میگن بگم کلمه یک تا بودند مخالف

  . خواسته

ی مگه_ ز   ..دیدن ازش چی 

  ..داد تکون رس مامان

 میتونه کنه عادت کاری به که کش مگه اما نمیدونم-

  ..کنه ترکش

 همون وگرنه نشدی اعتیاد ترک مشاور خوبه مامان_

 ترک نمیتونه که کردی یم راحت طرفو خیال اول جلسه

  ..کنه

 

 :گفت و خندید همتا اما کرد اخم مامان

 بلد فقط ..نکنیم قضاوت رو دیگران اینه منظورش -

  ..نهک بیان نیست
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  ..رفته آقاجونت به تندش زبون-

  ..عزیزتره برات همه از  جونم آقا که خوبه_

 :گفت و زد لبخند مامان

 عزیزن برام همه -

 :گفت و کرد همتا به رو 

مستقیم جوری یه -   باهاش تا برسون  هاله گوشه به غی 

 ..بزنن حرف

 

  مگه -
ا
 همش ..میبینه پدرجون خونه و فرزاد کش اصل

 خ   رس حاال ..افتاده لج رس جونم باهاله خودش   خونه

  ..داره خی   خدا

  ..اومده رسش بالی   چه پرس این-

 :گفت و انداخت باال ای شونه همتا

 هاله هست خ   هر دفعه این کنم فکر اما نمیدونم -

نیست ی   جونم  که روز دو ییک اون هم فراز آخه ..تقصی 

 یم منو حال نتلف با اونجا  نیومد بودم جون پدر خونه
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 خیس جون هاله چشمای زند یم زنگ که بار هر پرسید

سم فراز از کردم سیع هرچقدر ..شد یم   .نداد پس نم بی 

 

ه چه میدونستم من ..زدم پوزخندی  خانم وهاله خی 

  ..داد یم نشون خودشو واقیع  روی داشت

ابتش ملکه غرور اون خودخوایه با حتما_ ز  باعث الی 

  ..شده بقیه ناراحت  

  ..هست   :زد ترس   مامان

 منطف   فراز که کرده چیکار کنید فکر ..میگم دروغ مگه_

 برادر دو این مقابل پدرش و سعید آقا و قهر باهاش

اض مادرشون با رفتارشون به و کردند سکوت  نیم اعی 

 ..کنند

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 456پارت#

 

 سکوت مقابلم در همتا و مامان که بود منطف   حرفم

  .کنند

  نوشیدم رو ام چای لیوان

ی تو :همتا ز   ..دویز  یم چی 

ی ای جرعه  تکون رس همزمان و خوردم چای   از بیشی 

  .دادم

  مسائل  به خوام یم کجا از من نه_
 

 واقف اونا خانوادگ

  ..باشم

 :گفت مامان

ی فرزاد با مشکلش از فرشته _ ز  ..نگفته بهت چی 

 

 مگه انگلیس ملکه عروس شده ردهک عقد وقت   از فرشته_

  !..میکنه برخاست و نشست عادی هایآدم با
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 یم پر رو اون جای داری هنوز چرا تو برگشته که فروغ-

  ..کتز 

  ..شده تنگ براش دلت شاید گفتم نیست که اینجا_

ل خنده با همتا  کن بس که انداخت باال ابرو ایشده کنی 

  ..نکردی عصبایز  رو مامان تا

 : گفتم مامان به حجت اتمام برای شدم بلند جا از

 

 داره که اویز ..رفته جون آقا به زبونم من خودت قول به_

 به ای ذره که است فرشته داره وجود متز  بگه میکنه جون

 که جوری ..گذاشته فروغ عمو زن پای جای و نرفته عمه

 باز اما فروغ   عمو زن دخی   اون نکنه میگم خودم با گایه

  ..نمیخورن هم به فرشته و ونام نه میگم

 داشت سیع اما گرفت اش خنده هم مامان همتا خنده با

ون موقع نبینمش من ز  بی   :گفتم رفی 

 ..کن رها خودتو مامان باش راحت _
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 جز که بود های   کوفت اون از گفت مامان که کوفت  

 منو مامان که این ..نداشت ای دیگه معنای برم قربونت

ز  برام داره دوست  به حقوقم اینکه اما بود روشن روز عی 

  .بود کننده ناراحت شدنیم رعایت تغاری ته یه عنوان

ی کردم چک رو گوش    یه مهمویز  شب همون از نبود خی 

 هم بار یه همون بودم نکرده صحبت آیهان با بیشی   بار

  ..بود محتوا ی   و خالصه خییل

 

 خاض کار میام دارم باش آماده بود زده تکست مونا

  .نشستم تخت روی شالم و مانتو پوشیدن با نداشتم

یم کردم فکر اولش  بعد اما بشیم آماده تا مونا خونه می 

ه و دوره راه گفت مونا   ..بشیم آماده تولد محل همون بهی 

 همتا و مامان از و برداشتم رو وسایلم زنگش تک با

 مونا خونه هم تولد از بعد بود قرار و کردم خداحافیطز 

 .نبودند عمو زن عموو چون  بمونم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 457پارت#

 

 

  ..کرد ترمز مقابلم هم مونا خونه از من شدن خارج با

  ..شدم سوار

  ..افتادی زحمت تو سالم_

ان بعدا نداره اشکال سالم-   ..کتز  یم جی 

 کردم نگاه تعجب با پروریش به

  ..بیام من داشتیم اضار تو_ 

  ..مجبور خواهر، جبورمم-

 کتز  ول منو قرآن به مونا فقط مربوطه خودت به_

 .کنم یم پوستتو آرمان به بچست  
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 :کرد نگا بهم چشم گوشه از

  ..هست اونم مگه -

ز  برای اینقدر که نبود اگه_   ..زدی نیم بال بال  رفی 

 نه که جوری فضا میفرستمت نباش نگران ...شدیا زرنگ-

  ..نیاد یادت کس هیچ بلکه منو تنها

  ..کتز  یم بیخود_

 آباد سعادت توی سالن مقابل  بعد دقیقه ۴۰ و خندید

  ..ایستاد

 

ز  بی  -   ..کنیم خوشگل بریم پایی 

  ..گرفتم رو روبه از را نگاهم تعجب با

  ..میشیم آماده خودمون عروش بریم میخوایم مگه_

 فایده کردنمون فیسان چسان بریم باکالش جای قرار-

  ..ارهند

  ..شدم پیاده رسش پشت منم شد پیاده و کرد باز درو
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 تازه ..نندازیم خرج تو رو خودمون الگ بابا بیخیال مونا_

  ..میشه دیر نگرفتم کادو هنوز من

  ..بیا نمیشه_

 دنبالش شدم مجبور منم و رفت داخل من به توجه ی  

 ..برم

 

 خودم دیدن با من بودیم سالن توی تمام ساعت چند

 :گفتم مونا به رو ترس از و کردم گهن

  ..بریم جوری این است ضایع قرآن به _

  !چطوری؟-

 ..رسیدیم خودمون به انقدر  چرا ما ..عه تو دوست تولد_

  !دوستته؟ کدوم اصال

ز  هایبچه از- کی    ..رس 

  ..چرخوند آینه طرف به منو

 فقط نداری عجیت   آرایش بنداز خودت به نگاه یه-

  ..شدی تر خوشگل
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 اما کردم نگاه بود فرخورده  دورم باز که موهای   صورتو به

س یه چرا نمیدونم   ..دلم توی بود افتاده بدی اسی 

 رو دقیقه چند آرویم صدای با و کرده حساب رفت  مونا

 تحویل ازش  پاکت یه کرد صحبت اونجا مسئول با

 :گفت من به تشکر با مونا شدم نزدیک بهشون  گرفت

  ..بریم -

 ..شدم همراهش و دادم تکون رس

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

  458پارت#
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 وقت   بود آباد سعادت همون توی داشت مونا که آدرش

 و رفته باال ابروهای با کرد توقف بزرگ خونه یه مقابل

 شماره با زد صورتم به لبخندی کردم نگاهش شده رسکج

  .گرفت تماس نبود ثبت گوشیش توی که ای

  ..باشه اهان ..دریم پشت ما-

 مونا تماس از بعد مقابلمون بزرگ در بود شده تاریک هوا

  ..برد داخل ماشینو و شد باز

 بیشی   من دلهره  شدیمیم ترنزدیک ساختمان به هرخ  

 صدای هیچ و بود خاموش خونه هایچراغ بیشی   میشد

 سوار چون کردم خیال اول رسید نیم گوش به موزییک

ی بازم شدم پیاده وقت   اما نمیشنوم رو صدا  نیمماشی  خی 

  .نبود

 

  ..خلوت و ساکت خییل اینجا مونا_

وع هنوز بنداز ساعت به نگاه یه-   ..نشده رس 

  .گرفت رو دستم امایستاده رسجام صامت دید وقت  
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 کیل بریم بیا ..میندازم دردرس توی خودمو کردی فکر-

  ..اینجاست آشنا

ز  داخل از کیفمو لباسو رکاو  نارضایت   با  و برداشتم ماشی 

 را ورودی در من از جلوتر مونا افتادم راه به  مونا کنار

  ..شده داخل داد هل

 که ومونای   داخل عمیق تارییک با و شدم وارد رسش پشت

  .شدم مواجه نبود دیگه

 

  .زدم صدا رو مونا آرویم صدای با

  !مونا؟_

 سوت و دست صدای شد روشن چراغها تمام ناگهان

 و رفتم عقب قدم یه  بکشم خراش   گوش جیغ شد باعث

  ..کردم برخورد در ی بسته پله به

 سخت   به گوشام کردمیم نگاه مقابل افراد به زده وحشت

ز  از شنید یم  صوری   با آیهان ..خندون های صورت بی 

  .گرفت رو دستم و اومد جلو جدی
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؟--   !خوی 

  ..دربرگرفت رو امه شونه شد شوکه دستم رسمای از

  !نیست؟ خوب حالت--

 :گفتم لرزویز  صدای با

ه؟ ..چه _   !خی 

ی دو دست به کیک که مونا رسبه با  بود ایستاده من می 

 :گفت و کرد اشاره

  ..تولدته--

 تولدم امروز ندونم که آنقدر نه اما بودم شوکه و ترسیده

  ..نیست

  .آمد جلو کیک با مونا

  ..نومخا ترسو مبارک تولدت-

 

  ..نیست من تولد که امروز_

  ..نمیشدی سورپرایز که بود امروز اگه-
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 :گفتم نشنوند بقیه که جوری لب زیر

  ..سوپرایزه هرخ   تو تف _

 :گفت مونا به آیهان

  ..بیاد در شوکم از و بشه آماده هست   بده اجازه --

 و کرد باز را اتاق در کرد هدایت راهرو طرف به منو آیهان

 .نشستم روش صندیل دیدن با من

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  459پارت#

 

 

ی؟--   !بهی 
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 آی   لیوان و شد داخل لحظه همون مونا و دادم تکون رس

  ..گرفت جلوم

  ..قنِد  آب بگی  -

  .خوردم قند آب از کیم

؟ میکردم سکته اگه_   !خ 

  ..نیستیم شانس خوش آنقدر ما-

  ..نداد نشون مونا حرف به العمیل عکس آیهان

 دشمن به نیازی دیگه باشه داشته مونا مثل دوست   آدم

 غره چشم میشه ساپورت طرفش از جوره همه چون نداره

 :گفت پرروی   کمال در که رفتم مونا به ای

  ..کردی اسکل رو ملت شو حاضز  پاشو -

 

  ..نکن عجله نیومده جا حالت هنوز اگه--

  ..خودته رضز  به که نکن لوسش خوب پرس-

  ..کرد سکوت پریده باال ابروهای با آیهان

ز  چرخیده ون حی  ز  بی   :گفت رفی 
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ز  توی هست   وسایل همه --  هم ایعجله اتاِق  همی 

  ..نیست

ون   .بست و در و رفت بی 

  ..بابا جوون-

  .بود آیهان به منظورش و گفت در به رو و این

به  ..زد من بازوی به ای ضز

  ..شمنمد یا متز  دوست عوضز _ 

 

 :گفتم نازگ صدای با و آوردم در اداشو بعد

ر به نکن لوسش _   ..خودته ضز

 میدادید ادامه اگه ..دیگه گفتم بودم تو دوست چون-

  ..رفت یم خودت آبروی و آوردم یم باال جلوش

  ..میشم اسهال  زدنات حرف تلفن از که بگم خ   من پس_

  ..ما گردن میندازی هم هاتو روده مشکل-

به هی  کشید جیغ که زدم دیگه ضز
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ت پاشو -   برای کرده خرح کیل بدبخت این شو آماده خی 

  ..نکبت توی

 

  ..ندارم جون_

  ..کوبید پام به لگدی

  ..ببینم پاشو کردی غلط-

 آویزون رو گردنم دور شال ومانتو بلندشدم حرص با

  ..کردم

  .رفتم لباسم کاور طرف به

ز  اینو بیا کن ولش اونو-   ..ببی 

ی دیدن با ز  تعجب از دهنم کرد اشاره بهش مونا که چی 

 .موند باز

 ازش مهرجوی   دکی   پروژه توی که بود لباش همون

  ..بود اومده خوشم

  ..کشید سوت مغزم قیمتش باشنیدن که لباش همون
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  ..تجمالی   پرس این چقدر-

  ..زیاده خییل لباش این تولد واسه

 :گفت و کشید روش دست  

  ..باشه اندازه نهک خدا-

  ..پوشیدمش قبال_

  ..جدا-

  ..رسوندم بهش خودمو دادم تکون رس پرسید تعجب با

 لباس از ییک این ..اصفهان بودیم رفته عکاش برای وقت  _

 شنیدن با اما اومده خوشم ازش خییل من که بود ها

 ..کشید سوت مغزم قیمتش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 460پارت#
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  ..کردی مجنون و مردم پرس-

ه تولد برم خواست   ازش تو_   !؟..بگی 

 تولد روز از زودتر روزی چند یه گفتم فقط من نه-

 توی خواست خودش ..دعوِت  اونم میکنم سوپرایزت

یک پیشنهادم   ..بشه رس 

  ..زد شکوفه لبم روی لبخندی

  ..ایستادم قدی آینه جلوی پوشیدم رو لباس مونا کمک به

  ..نیست باز دیزیا_

 انداختم باال ای شونه مونا

 

ون اون بابا نه-   ..هست هم تو از تر افتضاح بی 

  ..کردم نگاه صورتش به آینه از

  !!؟ ..افتضاحه یعتز _
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 خندید

ز  رو اینا ..دیوونه نه-   ..ببی 

ز  روش که بزرگ خییل نه تاج یه  قرمز درشت های نگی 

 دستش تاج سبک همون به ست   نیم یه همراه به داشت

  ..بود

 ..ساخته ملکه ازت جدی جدی-

 

 ..انداختم رو ست نیم و کرد فیکس رسم روی رو تاج

 ذوق خودم دیدن با ها بچه مثل ..چرخیدم خودم دور

  ..کردم

  ..شدم ها پرنسس شبیه_

و اخالق که وقت   تا البته-   ..نکتز  رو خوشگلی 

  ..آوردم در زبون مونا برای

 به کردم برانداز آینه توی خودمو شهبپو  رو لباسش مونا تا

 ..زدم لبخند خودم

 :گفت و ایستاد در جلوی مونا 
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  ..بریم بیا نزدی چشم خودتو تا-

  ..فرستادم خودم برای بوش لبخند با

 

ز  یه مونا_   ..نخورم چشم روم کن فوت بخون چی 

  ..نفست به اعتماد این با نکشیمون-

 پخش آرویم وزیکم شدیم بودن اونجا همه که سالن وارد

ز  برای بود   ..کردیم مکث لحظه آنالی 

  .کردم پیدا دوستاش کنار رو آیهان

 چرخید من طرف به گرفته دوستش از نگاه نگاهم سنگیتز 

ه و برد جیبش توی دست غرور با   .شد من خی 

  .اومد گوشم کنار رسمونا

  ..آیهان پیش بریم-

 

  افتادیم راه طرف همون به

 که نزدیکش داشت نیم بر ازم را ورشغر  پر نگاه آیهان

 دستش توی دستمو گرفت طرفم به رو دستش رسیدم
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 و سالم دوستاش با ایستادم اش شونه به شونه و گذاشتم

ش   .کردم احوالی 

 ها خییل شادتر موزییک پخش با و کرد اشاره دیچ   مونابه

وع   .شدیم تنها آیهان منو  کردند رقصیدن به رس 

  !شدی؟ خوشگل--

  تز یع_
ا
 ..نبودم قبل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 461پارت#

 

 

 چرخاندن با زد لبخند و کرد رصد رو صورت دقیف   نگاه با

  ..رفت طفره دادن جواب از بقیه به نگاهش
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ز  را پایش تا رس  تنش مشیک شلوار کت یک کردم آنالی 

 خوش و جذاب مرد یه ازش بود تنش فیت که بود کرده

ی ..بود اختهس استایل ز ز  اون برای که چی   و عجیب چی 

 نگاه گرفت مقابلم سیتز  پیشخدمت   .نبود تصوری از دور

 ردش تشکر با و انداختم سیتز  توی های جام به به گذرای  

  ..کردم

 :گفت پیشخدمت به رو صورتم به نگاه با آیهان

 

بت خانم برای --   ..بیار رس 

  .کردم قبول رس تکون با پیشخدمت

بت هم تولد بابت هم ممنون_   ..رس 

  ..دوخت صورتم به را نگاهش

نیم سوپرایزت اصال ترش یم انقدر دونستم یم اگه--

  ..کردم

 :گفتم داشتم خجالتمو پوشاندن در سیع که ای خنده با

  ..دیگه خودم واسه لباس راست    ..نداشتم انتظار خودم_
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ز  حالت   با  :گفت خنده و اخم بی 

  !باشه؟ ای یگهد کس مال بود قرار --

 

  ..نمیدم پسش باش   جریان در خواستم اما نمیدونم_

؟ بوسش هرشب میخوای--   !کتز

  ..دادم تکون رس ای مظلومانه حالت با

 سینه روی و آوردم باال رو بود گرفته را دستم که دست  

 دادم قرار

ز _  نه هیجان با چه قلبم ببی  ز   ..لباس   این واسه همش ..می 

 :گفتم خنده با کرد یم همنگا گنگ حالت   با

 بگو ..شدم این عاشق فقط ..ام ندیده و لباس نکن فکر _

  ..خودمه مال

ه سکوت با   ..کردم کج رسمو بود من خی 

؟ یم کارو این چرا--   !کتز

  !هان؟_
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 دستش کردم نگاهش دقت با ..داد قورت رو دهنش آب

 قفسه پوست با شصتش انگشت  ..بود قلبم روی هنوز

ت دستش گرمای از ..بود تماس در سینم  .کردم حی 

 دست اما کردم رها رو ودستش دادم قورت رو دهنم آب

م فاصله نخورد،خواستم تکون جاش از آیهان  تا بگی 

 صدای من حرکت هر از قبل اما بشه قطع دستش اتصال

 کرد میخکوبم فرشته

 

 ...عاشق زوج به سالم-

ز  آیهان دست  فرشته طرف به چرخز  نیم وبا افتاد پایی 

 .کرد نگاه وفرزاد

 پراز نیشخند این انتظار نه داشتم رو دیدنشون انتظار نه

 ...رو فرشته ابهام

ایط از خوب :وگفت انداخت رستاپام به نگایه  پیش رس 

  میکتز  استفاده اومده
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 شدن مطرح عاشق همیشه هست   :داد ادامه آیهان روبه

 .بود تجمالی   صورت به

یکت تولدمو میخوای کردم فکر_   ی 
 

 بیک

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 462پارت#

 

 

ی اغراق صورت به ز   راست وای :وگفت خندید امی 
 

 مییک

 نرسیده زمانش هنوز چون ببخشید البته... کردم فراموش

 شدم پرت حواس یکم من

 ...بندازی زحمت توی خودتو نیست نیازی--

ز  یعتز  که گفت جوری  مهم هم خییل ونگفتنت گفی 

 نیست
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 بست رو دهنش ایهان درجواب پوزخندی با فرشته وقت  

وع اون تا فرزادشد نوبت   کنه رس 

 داداش افتاده مد از وقته خییل تولد سوپرایز+

 

منده:گفت خونرسدی با آیهان  کارها تازه ما  دیگه رس 

 بعد دفعه انشاهللا...نداریم رو ها پیشکسوت شما مهارت

م وقت ازت حتما مشاوره برای  میگی 

 یا بود حرص از نشدم متوجه که زد لبخندی ادفرز 

 مشخص خوی   به فرشته صورت توی ناراحت   اما تمسخر

 .بود

 تجمع چرا:وگفت رسوند کنارمون خودشو مونا

 برقصید؟ خواید نیم دوتا شما...کردید

 

 برد منو وفرزاد فرشته به توجه وبه گرفت دستمو آیهان

 ... وسط

 برقصیم؟_
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نم پشتک من نه-- ز  کن تشویقم تو می 

 دادم نشونش الیک شصت انگشت وبا گرفت ام خنده

 رفت ای غره چشم هم آیهان

وع آروم موزیک ریتم با  بود مقابلم هم وآیهان کردم رس 

 گرفت ام خنده پاهاش ریز وحرکت پاش تا رس به بانگاه

وع وباصدا  کردم خندیدن به رس 

  این به_
 

 !رقص مییک

 

 ؟!قربدم برات من داری انتظار نگو--

 .زد خنده روی از نیشخندی واینبار دادم رستکون خنده با

  خندیدم بلندتری وباصدای گرفتم جرات اش خنده از

 ...موزیک اونم وبعداز شد خاموش ها چراغ همه ناگهان

 پروژکتور شدن شدوروشن بلند نفر چندین جیغ صدای

 شد فضا توی عمیف   سکوت باعث سالن گوشه پرده روی

 .شکست رو تسکو  گیتاراین وصدای
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ت ی پرده به باحی   راه کویر وسط قرمز لباس با که ودخی 

  کردم نگاه رفت یم

 عزیزجونیم تو نیست من دست»

 ...ونبودیم بود همه دویز  نیم خودت

 «...ستودیز  عشق ای نیست من دست

ه باال شتز  های تپه از وباشادی داره بریم قدم دخی    می 

ز   بره یم آسمون به رو رسش میگرده خودش ودور  دوربی 

 میشه زوم دخی   ولیخند صورت روی

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 463پارت#

 

 کنارگوشم گریم وصدای میشه حلقه هام شونه دور دست  

 «کویر پرنسس»میکنه زمزمه
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 توی گریم وجریان میلرزه قلبم نفساش هرم از صداش از

 اش تجربه قبال نیست عجیت   حس درمیاد حرکت به بدنم

 داشت فرق یه قبل دفعات یهمه با اینبار اما کردم

 بندم یم رو بود،چشمام جریان این ورسعت شدت فرقش..

ل روبتونم وحالم حس تا  .کنم کنی 

 

 چراغ دوباره میشم متوجه بسته های پلک همون پشت از

 میشه روشن ها

 طرف به اروم ومنو شینه یم بازوهام روی آیهان دستای

 دونفر ما وفقط میشه خایل ورموند چرخونه یم خودش

  ایستادیم سن توی

 آیهان داغ های ودست میشه پخش ارویم ریتم با موزیک

 رد رو ساعدم درمیاد حرکت به بازوها برهنه پوسته روی

سه،انگشتاش انگشتام وبه میکنه  قفل انگشتام توی رو می 

 ...درمیاره حرکت به منو موزیک ریتم وبا میکنه

 

ه  ... میشم چشماش خی 
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  هستم؟ خ   دنبال

 !... ازبازی ردی دنبال

 شده جدی وقت خییل بازیمون که نشده باورم هنوز شاید

   حال در من مثل هم آیهان نگاه
ز  هردومون ما... گشی 

 .گشتیم یم بودیم، گرفته جدی که بازی از ردی دنبال

 

 اصال من بود شده پیچیده کمرم دور آیهان دستای

 ...کنه قطع رو دستامون تصالا گرفت تصمیم گ نفهمیدم

 ...پخش حال در موزییک چه نبودم متوجه

 حلقه دورمون هامون وهمکالش دوستا گ نفهمیدم حت  

 ...زدن

 قدری به رسم توی سواالت  وردیف افکار حجم از ذهنم

ز  تونستم نیم که بود شلوغ  واطرافم درونم اتفاقات بی 

 .کنم ایجاد تعادل
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 فکر ایستادم اون واستخ وبه میکردم حرکت همراهش

 جدی گوشه یه برم میتونم دونفره رقص این بعداز میکردم

 وقت   اما فکرکنم مقابلم آدم حضور به هروقت   از تر

 پیشونیم روی آیهان های لب رسید انتها به موزیک

 شد من در عظیم انفجار وباعث نشست

ان قابل سالها تا هاش ویرایز  که انفجاری  نبود جی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_ـچهآنـ_تــمام#

 

 

 464پارت#

 

 رو بدنم لرزش پهلوهام طرف دو های ودست لرزید بدنم

د رو کمرم قبل های ثانیه تراز محکم که کرد حس  فرس 

 با ای فاصله ازم که لحظه وتا برد کناری به رو گیج من

 .جانیومد نفسم نگرفت قدم یک یاندازه
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 که بود سوال برام اما بودم شده بوسیده  بارها من

سونه رو ادم میتویز  پیشویز  روی بوسه یه چطوری  ...بی 

 تا ها بوسه معتز  دنبال گشتم ویم رفتم یم باید اصال

 داره معنای   چه پیشویز  روی بوسه بدونم

 

 حرکت یک وبا رسوند ما به خودشو وسییع لبخند با مونا 

 زد آیهان یشونه به مشت   دوستانه

 باشن جذاب انقدر ها عکاس کردم نیم فکر-

 درست وامی   سارا کرد نگاهش فاخری لبخند با آیهان

 کردو بغلم مهربویز  با ایستادندسارا کنارمون مونا بعداز

یک رو تولدم  وامی   سارا جواب ریزی باصدای گفت تی 

 آیهان جز نشدن صدام افت متوجه کدوم هیچ دادم دادم

 غرور پراز نیشخند واون رفت باال لبش یگوشه که

ش  ...شد من فراری نگاه نصیب تکی 
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از هرجای   رو چشمام جهت  چرخوندم یم آیهان روی غی 

 نیشخند اون بودن برجا وپا سنگیتز  شد نیم باعث این اما

 نشم متوجه رو

 ایلحظه برای بودیم آیهان منو مخاطبش که سارا جمله با

 افتاد آیهان صورت به نگاهم

 کنید علتز  ور  تون رابطه زود انقدر نداشتم انتظار:سارا

 ؟...نداشت   انتظار چرا :داد جواب خونرسدی با آیهان

 ...مجهولت های استوری خاطر به شاید دونم نیم-

 

 خواستیم نیم فقط نبود کاری پنهان بر قرار هم اول از--

 خصوصیمون مسائل وتمام باشیم ها جوزده شبیه خییل

 کنیم عمویم مجازی فضای توی رو

 حرف این گرفت شکل لبم روی لبخندی آیهان حرف با

 مساوی آیهان اوردن زبون به این بو من یخواسته شبیه

 ... پذیرفتنش برای بود
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با  از ییک کرد تایید رو آیهان حرف رسش تکون امی 

 فاصله ما از ببخشیدی با واون زد صداش آیهان دوستای

  گرفت

 

 اکشنری تونست یم تر راحت آیهان نبود با که سارا

 ... هست   مارمولگ خییل :گفت من روبه بده نشون

 تایید با بلکه داد نسبت من به اینو چرا نفهمیدم تنها نه

 کردم هنگ هم مونا

 !؟...اینو فهمیدی تازه-

 کشید عقب وبه گرفت رو سارا دست باخنده امی  

 برسه وحسابتو نیومده خودش به هست   تا بریم بیا-

 خایل حرصمو لب زیر فحش با ومن خندیدن وسارا مونا

 . دادم مونا به وامی   سارا شدن دور مسی   از ونگاهمو کردم

 نیومده؟ هنوز_

 ؟...گ-
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 465پارت#

 

یز  هم به حالمونو باهاش که اویز : گفتم نیشخندی با ز  می 

 نه:گفت وکوتاه زد جویز  ی   لبخند

 چرا؟_

 چرا؟ خ  -

 ونیومد چرانیست_

 !شده نگت براش دلت نگو-

 بشه تنگ اون برای دلم که قحطه آدم_

ش ازش نداره دلییل پس-  بی 

 کردم روی زیاده کردم احساس من بود رسد مونا لحن

 شدم مونا دلخوری وباعث
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 شدی؟ ناراحت ازم_

 نه-

 

 بود حوصله ی   مونا ینه

 نداشتم منظوری _

 ... میدونم-

 بیاد نگفتم بهش اصال:گفت مکث کیم با

 چشم بامن داشت تالش که کردم نگاه مونا های حالت به

 کلمات پشت را ناراحتش لحن میکرد وسیع نشه چشم در

 کند پنهان حسش ی  

 حالت باهاش بینم یم وقت   اما نمیاد خوشم ازش بااینکه_

 میشم خوشحال خوبه

 رو حرفم کردم خیال زد وپوزخندی کرد نگاه صورتم به

  نکرده باور

 

 بزنم حرف ریت صادقانه لحن با کردم سیع
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سم چون نگرانتم وقتا بیشی   من_  ...بزنه آسیب بهت میی 

  کشید عمیف   نفس

ی بهش- ز  تو به ربیط شد بحثمون باهم چون نگفتم چی 

 کتز  ناراحت خودتو خواد نیم نداره

ز  که داشتم شک آرمان به انقدر  این مقرص بودم مطمی 

 ...مونا نه است آرمان اماده وجود به بحث

 شود آنها جدای باعث دلخوری این کردم دعا دلم ته از

 

 خوشحایل...نبودم معرفت وی   بدجنس مونا برای من

 مونا دیدن باهربار اما بود منم آرزوی مونا وخوشبخت  

 به فقط ها ساعت تا ومن اورد یم هجوم دلم به نگرایز 

 یم فکر چیست مونا به شدن نزدیک از او هدف اینکه

 کردم

 همان وبه کنم سکوت ونام حرف درمقابل دادم ترجیح

 کنم اکتفا دل ته از دعای

ز  رو احمقا اون روخدا تو-  ...ببی 
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 یادم تازه رسیدم وفرشته فرزاد وبه گرفتم رو مونا نگاه رد

 دارند حضور اینجا اوناهم اومدکه

 

ز  به که بود جالب  رو حضورشون میتونستم راحت   همی 

 کنم فراموش اطرافم

 ...مرگشونه چه نیست معلوم-

ون طرف وبه گرفت فاصله فرشته از زادفر   قبل تا رفت بی 

 وبه نداشت خاض حرکت هم فرشته از جداشدنش از

ی میداد گوش فرشته حرفای ز  دررفتار عجت   وچی 

 ندیدم وحرکاتشون

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ز  مسی   از نگاهمو  دادم فرشته وبه گرفتم فرزاد رفی 

 مونا سمت به ،رومو بود من یهخی   باعصبانیت

 تا اما ببینه خودشون به نسبت رو تفاوتیم ی   تا چرخوندم

 رو منفیش بار پراز های نگاه میتونستم بعد چنددقیقه

 کنم حس

 رو دستش ایسته یم وکنارم میشه نزدیک ما به آیهان

اض بخوام اینکه از قبل حت   ومن ندازه یم امدورشونه  اعی 

بویتاث تحت بدنم کنم  کرد سکوتم واداربه عطرش ی 

 

 میدی؟ ه اجاز:گفت مونا روبه چشمک با

 که جایگاه طرف به منو وآیهان گفت کشداری یبله مونا

 بود،برد شده دیزاین بادکنک با

 .رفت هوا به دوباره وجیغ دست صدای کیک آوردن با

 کرده رسایت تنم رج به رج توی که خوی   وحال حس با

 ستم ونیم تاج طرح روش که فیدس کیک بالبخندبه بود

 کردم نگاه بود
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 اومده خوشت--

 گرفت وسعت لبخندم

؟ تدارک همه این کردی وقت گ...خییل_  ببیتز

 

؟ سازی داستان رست توی داری باز یا متز  نگران--  میکتز

 مگه ویل...نمیاد خوشم بشه زده تهمت بهم اینکه از_

 !!است درمیان زن یک پای همیشه نمیگن

 ازاینکه وقبل انداخت من به ازباال نگایه رفته باال ابروی با

 از دستش کنم فوت رو شمع تا شدم خم کیم بزنه حرقز 

 افتاد هام شونه روی

 مانندی جیغ صدای با مونا شمع کردن فوت از قبل

 نره یادت آرزو :گفت

 ایستاده کنارش آرزوش:فرشته

 وامثالش اون بذار ندادم نشون فرشته حرف به یتوجه

ز  لخیا  ... کمم آیهان برای من کیز
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 ازدواج روی قراره من دادن نشون بدوآیزون با فرشته اگر

 ...بکنه رو کار این بذار بزاره رسپوش رو خودش ابهام پراز

 خواستم خدا از دلم ته از وجود تموم وبا بستم چشم

 قراربده رسراهم رو درست ومسی   باشه من به حواسش

 صاف محض وبه مکرد صاف کمر شمع کردن فوت با

 پیچید دورکمرم دوباره آیهان ودست شدنم

 

 ما طرف به کادو بزرگ باجعبه خدمه از ییک آیهان اشاره با

 اومد

؟ یم باز رو کادو یا بری یم رو کیکت اول--  کتز

م کیک داده نشون تجربه_  نفعمه به نی 

 پس کنارتوام من :وگفت گرفت لبخند از طرخ لبهاش

 بیوفته کیک یا تو برای اتفاق   هیچ قرارنیست

ی که کش مثل ز  میدونستم :گفتم باشه کرده کشف چی 

 !...کارتوبود
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 خوی   عاقبت دربیارن تورو اشک فهمیدن یم باید--

 نداره براشون

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 467پارت#

 

 

 ...لرزید دلم

 .چسپید گلوم به ریزی بغض دلم لرزش واز

 نبودم آیهان عاشق شد،من یمن جدا چشماش از نگاهم 

 خوب حالم کنارش اما بگم اطمینان با اینو تونستم ویم

  بود دلم زخمای روی مرحم یه مثل بود،حرفاش
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 قطع بقیه وجیغ دست صدای رو چشمامون قوی اتصال

 فرشته به نگایه خوداگاه نا کیک بریدن از قبل ومن کرد

 کردم درهمش وصورت

 حالش به دلم توی.دز  پوزخندی شدو من نگاه متوجه

 خوردم افسوس

 

 بدی حس وجود وبا بود بدکرده بهم هم هرچقدر فرشته

 به راضز  دلم هنوزم اما گرفتم یم رفتارهاش از که

ز   اون که بخورم قسم میتونستم ویل نبودم براش بدخواسی 

 .نباشه تنم به رس راضیه من برخالف

ز  دیدن با کردم روباز آیهان کادوی اول  5D کانن دوربی 

Mark IV مدل دین با اصفهان سفر توی زد برق چشمام 

از گوش   ز  مدل دیدن اون وبیشی   حرست آیهان دوربی 

 خوردم

 ...ازهمه بلکه اون از تنها نه تشکرکردم خوشحایل با
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ی مونا گوش کنار آیهان ز  من چفت دوباره وبعد گفت چی 

 انداخت سلفز  عکس وچندتا ایستاد

و  من از احازه بدون اینکه از ز  عکس به عرس   کرد گرفی 

 رو چشمام اطرافم شلویعز  به اهمیت وی   گرفت حرصم

 اوردم در رو وزبونم کردم لوچ

 هردومون از حالت همون وتوی نکرد نامردی هم آیهان

 زیر زدم بلند صدای وبا گرفت ام خنده. گرفت عکس

 ...خنده

 بس:وگفتم اش شونه به زدم بردارنیست دست دیدم وقت  

 ایدشیفتهخو  فهمیدن همه کن

 

 رفت یادت رو بقیه--

؟ یبقیه_  خ 

 شخصیِت  ی   یخوشیفته هام،خودخواه صفت بقیه--

 ...بیشعور

 توی کردی حفظشون خوب آفرین:گفت پروی   درکمال

 ...قبویل امتحان
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 داد رستکون

 !...نمونه یادم میشه مگه تکراراون با بود خوب استادم--

ز ر  وهمزمان کشید سن وسط وبه گرفت رو دستم  ما فی 

 شد پخش صادقلو مسعود مسکن موزیک

 

 بکوی   من اعصاب رو چقد هر»

 خوی   من برای مسکتز  باز

 باش   من میل خالف چقد هر

 «نقاش   یه ماهر   دستای هیز 

کلمه رقصیدم یم آیهان همراه که وهمزمان گرفت ام خنده

ز  ای   دادم نیم ازدست رو موزیک می 

 جلوت ارادم ی   من»

 داری لد حکم یه دستت توی

 کردی حایل عشقو بهم تو

 «داری گل و آب حق من گردن
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 468پارت#

 

 انداختم باال ابروی   براش رسید که اینجاش به

 جنبه ی   انقدر نداشتم انتظار اصال:گفت بلندی باصدای

و وهمه باش   ز ی خودت به چی   بگی 

 خودم فقط کموزی باوجود که بود بلند درحدی صداش

 بشنوم تونستم یم

 بیا بیا بیا بیا ارادم ی   یه»

 خیلیا گوشم به آمارتو رسوندن

 تنگ دلت شده آهنگ این با که

 «سیا منو نکن فروشم زغال خودم من
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  زدم نیشخندی

 هم هرگ قراربدی معذورات توی رو خودت خواد نیم_

 میشد عاشقم بود تو جای

 

ز  بعداز خودمم  گرفت ام خنده حرفم این گفی 

 رو کردودستاش نزدیک خودش به ومنو گرفت دستمو

  مانع لباس بااینکه.کرد حلقه کمرم دور
 

 اما بود براش بزرگ

 رو بینمون یفاصله تالش تموم وبا داد نیم اهمیت  

 کرد محدود

 والسالم بستم بهت دل»

 «کالم یک هستم عاشقت

 خودش حال توی که آدیم مثل انگار نبود خودم دست

 خندیدم یم اممد نباش

 

اف اینجوری مغرور آدمای_ ؟ اعی  ز  !میکیز

 رفت بهم ایغره چشم
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ز  باش یادم هست   دنیا جای هر»  االن همی 

 سینه از میوفته قلبم داره

 سنگینه بدجوری چشمات ی وزنه

 «مینه روی پام تا دو انگاری که جوری

 ...عاشقیم میدونستم همیشه_

اض ینشونه به رو کمرم د اعی   فرس 

ت چشمام یوزنه اول دیدار ونهم از_  کرد اسی 

 

 کردم کج ناز با ورسمو زدم پلک تندتند

 دورتن صدنفر نیست حواست که گرفتت جو جوری--

ن دست برات وبعدا  میگی 

 به رسیــــع منطقم اما بود رسخوش   روحالت مغزم

 میگه درست داره که کرد امکارافتادومتوجه

وع بعدی موزیم شد تموم موزیک تا  با آیهان اام شد رس 

 کرد متوقف هم ومنو شد متوقف قبیل موزیک اتمام

 میکرد نگاه وچشمام
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 انداختم اطراف به کوتایه نگاه گرفت خندهام حالتش از

ا ز  سن توی بودن اومده اکی   یم خودشون برای وداشی 

 شونه روی رو ودستام نیشخندزدم خبیثم فکر به رقصیدن

از وحت   دادم قرار آیهان های  نزدیک هم به قبل بیشی 

 شدیم

 روی اماشاره انگش ناخن با وهمزمان جلوبردم رسمو

 کشیدم خط گردنش

 منتظر اونم دیدم وقت   و موندم العملش منتظرعمس

 کردم رها گردنش توی رو نفسم منه بعدی حرکت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 469پارت#
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 نه؟ مگه...بش   عاشقم انقدر کردی نیم فکرشو_

ه قرار کارهام تاثی   تحت اینکه بدون رسدخون  :گفت بگی 

 شدم نفست به اعتماد عاشق االن--

نه داره اینجا ییک_ ز  ...اما...حرفش زیر می 

  دادم قرار صورتش مقابل رو صورتم

 ...رفته لو وچون شده دیر بدونه باید_

 به رو صورتامون چندسانت   یفاصله تا کرد خم رسشو

 برسونه اتمام

 

 ،میخواستم ببوسه منو بدم اجازه که نبود این هدفم

 فاصله ازش بوسه از وقبل بیاره کم جلوم تا کنم تحریکش

م  بگی 

ی اخرین ز  نفر چندین میون بوسه یه میخواستم که چی 

ز  وبرباد  راه به ایولوله درونم کرمای اما بود حیثتم رفی 

ز   میشد ریختنم مرض باعث که انداخی 
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ز  هفاصل برای بخوام اینکه از قبل  بکنم اقدایم ازش گرفی 

 کشید عقب به منو شدت با نفر یه

 

ز  مانع واگرخودش خوردم تلنگربدی جوری  خوردنم زمی 

ز  پخش شد نیم  .شدم یم زمی 

 به آیهان شدن پرت متوجه داشتم که حایل اون توی حت  

 یزده وحشت جیغ صدای اون وبعداز شدم هم عقب

 شنیدم رو اطرافیانم

 بود کنارم که کش دیدن باو  ایستادم صاف سخت   به

 عالئم تمام کردم احساس ایثانیه وبرای کردم تیه قالب

 شد قطع حیاتیم

 

 رسم پشت نفر یه به که رفتم عقب قدیم ترس با

 رعد مثل دوم وشوک رسچرخوندم زده وحشت...خوردم

 شد وارد تنم به وبرق  

 تحمل پاهام کردم واحساس بود دراومد لرزه به زانوهام

 آیهان طرف وبه کردن رهام دوشون هر ...نداره رو وزنم
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 وبه دادم جرات خودم به دادوفریادشون از بردن هجوم

 کردم نگاه بود آیهان قبال که جای  

 

 کیم انگار که وآیهان کرد پرتاب طرفش به مشت   هامون

 خودشون دوستاش داد خایل وجا اومد خودش به بود گیج

ش رسوندن رو  شدن وسی 

 رس ازاینکه قبل شد ایدیگه دست اسی   دوباره دستم

 بابامحمد وخشک رسد صدای  کیه ببینم تا بچرخونم

 اورد بند رو نفسم

 بریم بپوش لباس_
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دم هم روی لب  به رو خودش مونا گریه زیر نزنم تا فرس 

 :گفت و رسوند محمد بابا

 ...من عمو-

 :گفت عصبانیت با بابا

 ...هردوتون بپوشید لباساتونو گفتم-

 نگاه سنگیتز  از و میدیدم تار رو مونا ناراحت صورت

  شد خم هام شونه دوستام و هام همکالش

 

 راه طول تمام افتادم راه بود اونجا لباسم که اتاق   طرف به

ه نگاهم اتاق به رسیدن تا ز  یخی   چشم تو چشم تا بود زمی 

 نشم هیچکس

 شد جاری اشکام شدم که اتاق وارد

 ام گریه شدت دیدنش با بود اومده من رس پشت مونا

 شد بیشی  

 ...باش آروم هست  -
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  از خجالت از دارم_
 

مندگ م رس    ...رفت آبرومون ..میمی 

 

 زدم هف   پیش لحظه چند اتفاقات تصور با

 ...محمد بابا نگاه بدتر همه واز دوستام جلوی آبروریزی

 کرد بغلم و نشست کنارم مونا

ی- ز ز  همه ...نیست چی   ..میشه درست چی 

 ...بود امیدی نا از پر صداش توی .. نشدم آروم حرفش با

 عوض رو لباسم کردتا کمکم مونا شدن آماده موقع مثل 

 کنم

 

  بود ریخته بهم کیم صورتم روی آرایش

 کشیدم صورتم روی رو دستمال بدی حال با

ون هامون دادوفریاد صدای با  ساکت بابا .اومدیم بی 

ی درحال که بودن وهامون مهرداد واین بود ایستاده  درگی 

ز  یم بهم خ   نمیشدم متوجه بودند آیهان با  آیهان اما گفی 
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 قبیل های دفعه ومثل میداد رو هامون جواب درمیون ییک

 نبود جانب به حق کرد دعوا فرزاد با که

 

 نیم بدون خودش کنار ما حضور بااحساس محمد بابا

ل برای ومن رفت درخروخ   طرف به ام به نگایه  کنی 

سم   زدم چنگ مونا دست به اسی 

 باش آروم متاثرکردوکنارگوشم رو ،مونا من یزده یخ دست

ون...گفت آرویم فت در طرف به داشت بابا رفتیم بی   می 

 با هست   منو عمو :وگفت داد جرات خودش به مونا که

ز    میایم من ماشی 

 کرد اشاره ماشینش به وبادست 
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 ،خودش پدرته دست اختیارت :وگفت ایستاد بابامحمد

ش میدونه  وبیاد بره چطوره دخی 

 من با هست  :گفت رسدی صدای با افتادواینبار راه دوباره

 میاد

 محمد بابا کلمات رسمای از افتادومن مونا های شونه

از  زدم یخ قبل بیشی 

 

 ومن باغصه مونا. نخوردیم تکون جامون از مونا نه من نه

 تکون داشت بریم قدم ما به پشت که بابامحمد به درد با

  نخوردیم

 ...هست  -

گونه صدای  اینکه از قبل اما داد تکونم بابا وعصبایز  ترس 

 شونه به محکم پشت نفراز یه کنم وحرکت بیام خودم به

ز  شدم پرت جلو به که جوری کوبید  ،ندیده خوردم وزمی 

 ...هاموِن  کار میدونستم

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1573 | 3699 

 

 

 کشید جیغ رسش مونا

 چته وحش  -

 ...رستوعه زیر همش شوکه خفه تو-هامون

 بزنم بچه مثل این از و اوردم دست به رو گریه برای بهونه

ون من اومداما نیم خوشم گریه زیر ز  بابی   احساساتم ریخی 

 ...کنم خودموخایل میتونستم

 اصال که آیهان نهک حمله طرفم به خواست که هامون

ون گ نفهمیدم  هامون منو وسط  اومدخودشو بی 

 .انداخت

 

 نیاوردم دخلتو تا کنار برو جلوم از :هامون

 خودت تراز ضعیف به زورتو :وگفت زد پوزخندی آیهان

 میدی؟ نشون

 آیهان اما کرد پرت آیهان طرف به مشت   خشم با هامون

 دراز رو ودستش چرخید من طرف به کشید کنار رسشو
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 یوحمله غرش با بشم بلند باکمکش خواست وازم کرد

 گرفت فاصله من از قدم یه هامون

 خجالت از ومن کرد وبلندم گرفت جلواومددستمو مونا

 بستم چشم شنید یم آیهان که های   فحش

 

م میخواست دلم لحظه اون  اینکه خاطر به فقط نه...بمی 

ز  پرسم دوست با رو مچم پدروبرادرم  برای تمخجال. گرفی 

  رفت آیهان جلوی ازم که بود آبروی  

 بود ام خانواده مقابل پرس این سکوتوصبوری برای

عادی ورسدی لرزش متوجه گرفت دستمو محمد بابا  غی 

 در طرف به ومنو نیاورد خودش روی به اما شد دستم

 کشوند حیاط
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 ... مودت آقای--

 صورتش به بغض با ایستاد بابا ومقابل اومد جلو انآیه

 بود من خیس صورت به اونم نگاه کردم نگاه

 کنار برو :محمد بابا

 ...وهست   من بدم توضیح براتون بدید اجازه مودت آقای--

 ومن کرد قطع رو اش جمله خورد بابا از که محکیم سییل

ز  جرات مونا مثل حت    نداشتم هم کشیدن هی 

 

م چشمای وبه ایستادی لممقاب اگر- ه دخی   ی   از میش   خی 

ی    وآبروی حیثت که منه دخی   ازنادویز  نیست من غی 

 تومیکنه مثل های   کفتار تقدیم دودست   رو پدرش

تون به من...میکنید داوری پیش دارید--  دارم عالقه دخی 

  مرتیکه خوردی گوه تو: هامون
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ز  رو بعدی هق گزیدم لب  کردم خفه هام لب بی 

 تونستم یم گذشتیم آیهان کنار واز کشید دستمو بابا

ان به دستم مچ ازفشار ز م ی   بابا عصبانیت می   .بی 

 

ز   کرد باز درو بابا خود بود شده پارک دار جلوی بابا ماشی 

ز  داخل طرف به ومنو  وبعداز نشستم صاف داد هل ماشی 

 بغل آینه از افتاد وراه سوارشد هم بابا در شدن بسته

ز  سوار که دیدم رو ادمهرد و هامون  .شدند هامون ماشی 

 های قطره بستم رو وچشمام دادم تکیه شیشه به رو رسم

 ...چکید صورتم روی صدا ی   اشکم

  شد مجسم پلکام پشت آیهان صورت

 

 درمقابل وچهنبود آیهان نگاه توی ترش هیچ من برعکس

 . بود محکم بابا درمقابل چه هامون

ز  اومد پیش اتفاق با  رو اسمم دیگه دمبو  مطمی 

ی دردرسم پراز من میکنه فکر خودش با نمیاره،حتما ز  چی 

 .نداشت ایفاصله حقیقت با خییل که
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ون آه با رو نفسم  ... دادم بی 

 توضیح براش چطوری فهمیده بابا که حاال دونستم نیم

 ؟!بگم باید خ   واصال بدم

 

 ها خانواده از خییل برای شاید پرس با دوست   مسائل این

ز   من... نه من خانواده برای اما باشه ایافتاده پا پیش چی 

 برای هنوزم پذیرشش که  ایومسئله بودم زده گند تقریبا

 حالت ترین وحشتناک به بود وناپسند زشت امخانواده

 دادم نشون ممکن

 توی من ومهرداد وهامون بابا اینکه فکر از گزیدم رو لبم

 خودم از دیدن آیهان بغل وتوی افتضاخ وضعیت چه

 توی احمقانه شیطنت یه روی از من میکشیدم خجالت

 بودم ناجوری پوزیشن

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 بابا گوش به صداش تا میکردم حبس گلوم توی رو هام اه

 نرسه

 زد حرقز  بابا نه کردم باز چشم من نه خونه به رسیدن تا

ز  بابا  کردن خاموش وبعدازبرد پارکینگ توی رو ماشی 

ز   حال ی  . بشم پیاده که نخواست ازم حت   شد پیاده ماشی 

 گوشیم شدم پیاده کنم گریه میخواست دلم که وباحش

 بود من از جلوتر بابا آوردم درش کیفم از خورد زنگ

 آیهان میکرد فکر واحتمال چرخید طرفم به باعصبانیت

 ...خطه پشت

 

 :گفتم مانهومظلو  گرفتم طرفش به رو گوش   صفحه

 موناست_

 کردم رد رو مونا تماس افتاد راه ودوباره چرخوند رس

 ومن بود خونه توی بدی سکوت. رفتم داخل بابا ودنبال
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ز  خونه وهمتا مامان اینکه خیال به  کردم خداروشکر نیسی 

 بشم مواجه هم مامان بار شماتت نگاه با خواستم نیم

 

 لعنت ودمخ ایقهوه شانس وبه رفتم جلو قدم چند فقط

 سالن توی هم ی   وی   آقاجون بلکه مامان تنها نه فرستادم

 جوری مامان .کردم آرویم سالم بادیدنشون.بودن نشسته

ز  که کرد نگاهم  است کنده پوستم بودم مطمی 

  :پریدوگفت جا از ای ثانیه چند سکوت از بعد آقاجون

 

 پرونده ؟توی...باشیم خ   منتظر تو طرف از باید دیگه

 تکمیلش تو الحمدهللا که نداشتیم تو نوع از خانواده

 ها پاری   توی از شد که بود نشده پخش عکاست...کردی

 بندازه کالهشو محمد کردیم که بودیم نکرده جمعت

ش که باالتر  یه ...ما یساله چندین آبروی آفت شده دخی 

 تو خاطر واسه باید وحاال گرفتیم باال رو رسمون عمر

یم زیر رو رسمون  بگی 
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ز  رو رسش  مامان  اشکاش رسخوردن من اما انداخت پایی 

 میگزید ولب میداد رستکون مدام هم ی  ی   دیدم رو

 

 رو خودش هم شدوهامون درباز وضعیت همون توی

 پرید صداش از هام شونه که بست درو جوری رسوند

ی برای خودم ز  خصوصا کردم آماده هامون طرف از هرچی 

ل دیگه آقاجون حرفای با  خارج بقیه توان از مونها کنی 

 بود

 وکار کس ی   یپرسه اون با دادی اجازه بهش وقت  -

 گفتم بهت وقت   میداشت   ازش اینو انتظار باید همکاربشه

ت  برخورد وبــهت کردی وتخم اخم واسم یاغیه دخی 
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 آقاجون حرفای زد نیش بهشون واشک سوخت چشمام

 خوب امی   قصاوت نهایت ودر بود انصاقز  ی   اوج

ز   بیست این تموم من.میکرد قضاوت رو من وهمچنی 

 انجام رو اشتبایه هیچ فرزاد به امعالقه جز رو سالم

 .نبود اونا تصورات شبیه اصال هم آیهان با ام ورابطه ندادم

 رو ودستش ایستاد کنارم آقاجون حرف تاثی   تحت هامون

 وصدای وناراحت   رفتم عقب بکوبه رتمصو  به بلندکردتا

 زدم جیغ بود رفته باال ام خواسته برخالف که

 

 میکنید؟ رفتار اینطوری بامن چرا نکردم کاری من_

 رو لباسم بلند جست وبا شد هامون خروش باعث صدام

 نشوند صورتم روی محکیم وسییل گرفت

از که صدای   با وبابا جاپرید از مامان  نبود فریاد کمی 

 زد صدا رو مونها
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 ناباوری وبا کردم نگاه هامون به خوردم که سییل از شوکه

 !!؟...زدی منو:گفتم

 

ه طلبکاری کردوبا اخم  شد من یخی 

 وقت هیچ!دارم؟ حایل چه من فهمیدی وقت هیچ اصال_

 کردین؟ درک حالمو

ا این با رو کاریت کثافت ببند دهنتو- ز  توجیح چی 

 به زیاد توجه تواز ...چ  ؟هی..داشت   کم خ   تو اخه...نکن

 شدی؟ پرو و افتادی روز حال این

 

 ...متنفرم ازت_

 هامون چشمای توی گفتنش وموقع گفتم باشدت اینو

ه  شدم خی 

 حدی به براش حرفم درد سوخت صورتمم یدیگه سمت

 ...بدونه دیگه سییل یه زدن محق رو خودش که بود

 هامون:گفت واری ناله صدای با مامان
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ز   !!!همی 

 که وبابا مامان از همه از وبیشی   گرفت همه از مدل

سید  کنه مجازاتم هامون میدادن اجازه نی 

 

 کوبیدم محکم دررو  رفتم اتاقم وبه دویدم هاپله طرف به

 گوشیم.بود درونم وبغض خشم تخیلیه راه تنها این چون

ز  ومن میخورد زنگ رسهم پشت  در موناست بودم مطمی 

 تخت روی خودمو ها لباس نهمو  وبا کردم قفل رو اتاق

ز  یاجازه بغضم وبه کردم پرت  .دادم شکسی 

ز  پلکام کمکم تا کردم گریه انقدر  .شدم سنگی 

 سنگیتز  احساس کردم باز چشم همیشه دیرتراز صبح

 شب اتفاقات یادآوری از وقبل میکردم حس بدنم توی

 با میکردم حس رو زیادی وناراحت   ناامیدی هم قبل

 تارشد اشک از امچشم دیشب یادآوری

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1584 | 3699 

 

 

 475پارت#

 

 هم آتلیه یبهونه به میتونسم تا نبود جمعه امروز کاش

 بود زندگیم نقطه ترین امن همیشه که جای   از شده که

 .فرارکنم

ز  دلم زدم غلت تخت روی  به منو سنگیتز  واین بود سنگی 

  شد خشپ اتاق توی گوش   صدای.بود چسپونده تخت

 شدم جابلند از اما بزنم حرف کس هیچ با نداشتم دوست

 کردن پیدا و کیفم به من تارسیدن کنم قطع صداش تا

 سایلنت روی رو گوش   شد قطع هم تماس گوش  

 کنارم رو وگوش   کشیدم دراز تحت روی ودوباره قراردادم

 دادم قرار

 

 میخوره زنگ داره دوباره شدم متوجه لرزشش صدای از

 رو مونا وتماس انداختم اش صفحه به کوتایه نگایه
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 مونا از تکست چندتا شدم مسیجام تکست وارد ردکردم

  داشتم

 «شد؟ خ   هست  »

 «نمیدی؟ جواب چرا»

 «بزنیم حرف بده ،جواب نگرانتم»

ز   آیهان از ایکلمه وتک کوتاه تکست یه هم ها تکست بی 

 بود پرسیده فقط که بود

؟'  'خوی 

ز    نه !همی 
 

 ...ایدیگه پیام چهی نه زنیک

 

 کردم تایپ مونا برای

 به حت   که آیهان به دادن جواب وبدون " ندارم حوصله"

 رو گوش   خواستم بزنه زنگ بود نداده زحمت خودش

 بذارم کنار

نم زنگ برم قربونت»داد جواب لحظه موناهمون ز  می 

 «بده جواب مونا باشه؟جون بزنیم حرف
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 بعد اما بزنم حرف کش با خواست نیم دلم هنوزم بااینکه

 کردم باز رو تماس زد زنگ اینکه از

؟ هست  -  خوی 

 ...نه_

 به خط ازپشت ام گریه وصدای ترکید بغضم نه گفتم تا

 رسید هم مونا گوش

 تولدت تاریــــخ من بوداگه من تقصی   همش عزیزم ببخشید-

 اتفاقات این از کدوم هیچ رسوندم نیم آیهان گوش به رو

 افتاد نیم

 

 نداشتم حرفاش رموردد نظری هیچ

 فهمیدن؟ کجا از نفهمیدی-

 ...نه_

نم حدس فقط البته...کجا از بدونم کنم فکر من- ز  می 

 کجا؟ از_

 وچندشه نچسپ زوج اون رس زیر کنم فکر-
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 ..نمیشه باورم !وفرشته فرزاد_

 حدسه درحد گفتم-

 ...میگفت عکس از جون آقا مونا_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 476رتپا#

 

 

؟ عکس-  خ 

  کشیدم باال رو بینیم

 ...حرفا این واز شده پخش عکاست گفت دونم نیم_

 کنه لعنتشون خدا-

 بوده؟ عکاسای   جور چه دونم نیم_
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 ...نباش نگران پس نکردی کاری که تو-

 حایل چه تو منو ندیدی نکردم؟مگه کاری_

 بود؟ کرده دعوت گ رو  وفرشته اصالفرزاد...دیدن

 

 بدم دست از فرصتو این عمرا گفتم خودم با...خر من-

ز  بذار  نیم...بسوزه فیهاخالدونشون وتا خوبه حالت تو ببی 

 !که میشه اینجوری دونم

ز  هنوز_  .باشه اونا کار که نیستیم مطمی 

 کشید پوقز  مونا

 دهنشون من باشه دوتا اون کار واگر فهمیم یم که بالخره-

 نکرد که تتاذی گوریل هامون اون...کنم یم صاف رو

 ...گوشم تو زد_

 

 نداد اجازه اومدم تون درخونه پشت تا دیشب...بیشعور-

 اضار نکنیم بحث باهم اینکه برای هم ،مهرداد داخل بیام

 برم من کرد
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 میشه؟ خ   نظرت به مونا_

ون رو نفسش  داد بی 

 نداشتم محمد عمو از رو العمل عکس این انتظار-

 تر منطف   بشه که آروم عمو بگذره کم یه نباش امانگران

 میکنه فکر موضوع به

 داره وجود هم منطف   ما پنهویز  دوست   تو مگه_

 

 نکن فکر ی  ی   مثل هست  -

؟ی   مثل_ ا این !ی  ز  ماست یخانواده عقاید جزو چی 

 به خود حداقل داشت   آیهان با سالم دوست   به توی-

 نکن پشت خودت

 مونا بده حالم_

 ماجرای درمیارم رس حتما امروز من...هست   ترسیدی تو-

 صحبت عمو زن با تا میام اونجا هم رس ویه چیه عکسا

 کنم
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 داشته تاثی   مامان با زدن حرف خییل االن نکنم فکر_

 از نه جون آقا نه کرد دفاع از هامون مقابل نه وقت   باشه

 ...موافقه اونا با یعتز  گرفته ازم رسایعز  دیشب

 .بدم توضیح براش تا میام من  ناراحِت  ازت اونم شاید-

 گذاشتم کنار رو گوش   و میکنم خداحافیطز  مونا از

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 477پارت#

 

 ببینه تا نیومد باال حت   مامان رسید مونا که پنج تاحوایل

 سییل مقابل در چون میکردم حس... ام وضعیت   توچه من

 دادم ننشو  العمل وعکس خوردم اشدوردونه از که های  

 ...ناراحته واز برخورده بهش
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به اتاقم در به که بود وربــع پنج  یم ازم ومونا خورد ایضز

 کردم باز روش به رو ودر شدم بلند. کنم باز درو خواست

ز  غذای   سیتز   با پلو زرشک بادیدن ومن بود دستاش بی 

 رفت مالش دلم مرغ

 

ی بودم خورده ناهار که دیروز از ز  تا هرچند نخوردم چی 

 ومونا رفتم کنار .نداشتم اشتهای   هیچ غذا دیدن با النا

 اومد داخل

 چطوری؟-

ی بود انرژی ی   صداش  همیشه رسحال مونا اون از وخی 

 نبود

 ...که بیتز  یم_

ون اتاقت از صبح از کفت یم عمو زن-  نرفت   بی 

 بشه بد دیدنم با حالشون خواستم نیم_
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 از دیدی؟ ومامانت...گنده خرس میکتز  اوس خودتو داری-

 کرده ورم پلکاش که کرده گریه انقدر تااالن دیشب

 ...وقرمزه

ایط در جز من یمهرانه مامان کردم بغض  خییل رس 

 .کرد نیم گریه وقت هیچ سخت

 وهامون محمد وعمو جون آقا برای ناشناس اکانت یه از-

  نیست بدی خییل عکسای...شده فرستاده عکس چندتا

 ؟...نیست بد خییل خ   یعتز _

 مرقصید دارید یا همید کنار تنها آیهان تو که هرجای  -

 میکنید لمس وهمو

 

م دهنم جلوی دستمو  میگی 

 رو شدنام زده پس تالقز  میخواد ندارم شک کارفرزاده_

 ...بده

 وهیچ کرده سکوت دیشب محمداز عمو میگه مامانت-

 نزده حرقز 
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 شدت به بود،هروقت ترسناک همیشه محمد بابا سکوت

ی ویا ودب ناراحت ز  میکرد سکوت بود میلیش برخالف جی 

 نه مش تا میکرد درست دفایع دیوار یه خودش وبرای

ی ازش نه بزنه حرف باهاش ز سه چی   بی 

 

؟ خ   مامانم به تو_  گفت 

 بیشی   خواسته ازت وآیهان است ساده دوست   یه گفتم-

 بشید آشنا باهم

 خب؟_

 ات حداقل بخور غذاتو حاال... کرد گوش فقط هیچ  -

 بمویز  زنده خودت از دفاع

 قاشف   چند مونا اضار به اما بود کورشده دوباره اشتهام

 برداشتم

 حق این چون بدم مامان به توضیح یه خواست ازم مونا

ز  مونا همراه بدونه که اونه  مامان از ومونا رفتم پایی 

ون کرد خداحافیطز   رفت وبی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 478پارت#

 

خونه وارد آروم ز خونه داخل همون از مامان شدم آشی  ز  آشی 

ون وحت   بود کرده موناخداحافیطز  از  من بود نیومده بی 

 شده من حضور متوجه میکردم فکر

ز  روی غذارو سیتز   به پشت که مامان وبه دادم قرار می 

 کردم نگاه میشست وظرف بود ایستاده سینک جلوی من

 اومدم حرف به من من کیم با

 نکردم بدی کار من...نماما_

 

 دوباره من به حرقز  بدون اما شد متوقف ایثانیه برای

 شد کارش مشغول
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 چرا...ام اضاقز  انگار که میکنید رفتار جوری بامن چرا_

 باهام اینطوری که کردم چیکار مگه...ندارین اعتماد بهم

 میکنید؟ برخورد

 به رو بود آبکش   حال در که لیوایز  عصبانیت با مامان

ز  برخورد وصدای کرد پرت سینک اخلد  ظروف وشکسی 

 هاش ودستکش چرخید مامان برم عقب قدیم شد باعث

ون عصبانیت با رو  کشید بی 

 

؟خودت اعتماد از حرف- یز ز ؟نیم نیم می   چرا دویز  دویز

 استفاده سو وپدرت من اعتماد تواز چون...ناراحتیم

 باورت اینکه از دادیم، بهت که آزادی ،از کردی

 اسیم هرگ دراومدم وپشتت شنیدم حرف همه از...کردیم

 میکردم خیال چون بستم دهنشو گذاشت شیطنتات روی

م  ابروش مادرش فهمه یم شیطناتاش تموم وجود با دخی 

 گذاشته گرو براش رو

 بود معمویل دوست   یه بخدا_

 ...هست  -
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از زدنش صدا هست    نبود هامون های سییل کمی 

 

 ولو دوستش بغل ویت معمویل دوست کدوم بگو-

 ...دوستشه روسینه دستش معمویل دوست کدوم...میشه

وع مامان بدن  دراومد من کردواشک لرزیدن به رس 

 ...میکتز  اشتباه داری بخدا_

 گفت   دروغ بهم:گفت ای رفته تحلیل صدای با

 ...نگفتم_

 کردن پنهان برای  وقت هیچ وبگو کن نگاه چشمام تو-

 بهش نکردی فرض خرفت رو مادرت معمویل رابطه این

 ...نگفت   دروغ

 

 !مامان_

- 
 

 خودت محرم منو اینکه...نکردین درکم وقت هیچ مییک

 هر به نداشت من نکردن درک به ربیط دونست   نیم

ی چرا بدونم خواستم روش   ؟ ؟چرا خودت توی می   دمیعز
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ون چرا ز ؟ می   چون... خوردم بسته در به وهربار نیست 

 امخونه به دادم راه رو بهغری پرس یه... نخواست   خودت

م ابری حال میکردم فکر چون  بهت داره ربط اون به دخی 

 نگران کردی خیال...پشتتم ومن خوبیه پرس گفتم

 میخواستم بودم نگرانت من نه!؟...هستم ترشیدنت

  بهم حرفتو تا باشم دوستت
 

،تابیک  ...چیه مشکلت بزیز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  از
 

مندگ ز  رسمو رس   بودومن مامان با حق انداختم پایی 

 هم محمد بابا اگه ،حت   بزنم اون درمقابل نداشتم حرقز 
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های   حت   اون چون داشت حق میکرد بارم حرقز 
 که ترس 

د بهم مامان گایه ز  .نداشت هم رو می 

 همه میخواستم که من از بود کجا از مشکل دونم نیم

 ازم که  ام خانواده از یا کنم حل خودم رو مشکالتم

ز  انتظار  .نکنم اشتباه هرگز داشی 

 

 ممکن کس هر...اصال نه خوبیه کار کردن اشتباه گمنیم

 اشتباه داره بدونه اینکه اما بشه اشتباه دچار ناخواسته

 کنه اشتباه دونسته حت   یا بده ادامه اشتباه اون وبه میکنه

 ...بزرگه غلط یه

 اشتباهِ  فرزاد به ام ساله چند یعالقه اینکه به علم با من

 دادم ادامه بهش

ز  ومشورت آیهان با رابطه کردن مخفز  با خانواده از نگرفی 

 داشتم سنت   یخانواده شاید...کردم اشتباه دونسته ام

 هر از منو که درحدی نه اما بودن گی   سخت کم یه شاید

ی ز ز  نیه چی   ...کیز
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 سینک داخل شکسته ظروف کردن جمع مشغول مامان

خونه باسکوت ومن شد ز ون ازآشی   با همزمان اومدم بی 

ون   رسید بابا من اومدن بی 

ز  رسی با ی اخمش وجز کردم سالم افتاده پایی  ز  دریافت چی 

 مونا به گوشیم واز رفتم باال بابا محیل ی   از دلگی   نکردم

 دادم تکست

 'دیدی؟ منو عکسای تو'

 ...بده جواب تا کشید طول ساعتنیم

ای   یه عمو زن...نه"
ز  "زدی؟ حرف مامانت با...گفت چی 

 

 نفعم به اصال زدنمون حرف که ناراحته ازم بقدری اما اره'

 'نشد

ز  همه» تکست با  کنار رو گوش   مونا «میشه درسته چی 

 میگفت بهم قوی حس.افتادم راه اتاق تو وکالفه گذاشتم

 صاف خودش برای رو راه داره من کردن خراب با فرزاد

 ام خانواده پیش اعتبارشدنم ی   با من لشخیا به...میکنه

 زدم پوزخندی...ترم والوصول سهل
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ی تیغ مثل نفرت ز  ...انداخت خط دلم روی تی 

ز  مرز میگن همیشه  ...باریکه خییل خط یه ونفرت عشق بی 

 

 حرف این نشید متوجه نکنید اش تجربه تا شاید

 .چقدردرسته

ه سقف وبه کشیدم دراز تخت روی  اباب ناراحت   شدم خی 

 پیش تاحاال بود تحمل قابل وغی   سخت برام ومامان

 بازهم . ببینم محیل ی   ازشون مدت طوالیز  بود نیومده

 صحبت ریز صدای. نگرفت ازم رسایعز  کش شام برای

ز  نفراز چند  صدای تونستم سخت   به ومن اومد یم پایی 

 بدم تشخیص رو هامون

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 اما نبود واضح خییل صداشون کردم باز دررو و بلندشدم

 بحث باهم دارن رسمن وهامون مامان شدم متوجه

ز   جواب برای بستم درو گوشیم خوردن زنگ با...میکیز

 رفتم گوش   طرف به دادن

 بله_

ه؟ چه خونتون... هست   سالم-  خی 

 :گفتم هاش زورگوی   و هامون ازحضور ناراحت   با

 گرفته معرکهو  اینجاست هامون_

 

 ای دیگه کس مطمئتز  :پرسید شک با و کرد سکوت

 نیست؟

ی گ_ ز  شده؟ مثال؟چی 

 ...میدویز  تو کردم فکر دونم نیم-

سم دارم_ ه چه مونا میی   من؟ به زدی زنگ تو که خی 

 :زدم صداش سکوتش از حرص با

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1602 | 3699 

 

 مونــا؟؟_

 مامانم همراه خواسته ازش و بابام به زده زنگ آقاجون-

 ...شما یخونه بیاد

 :گفتم رفته تحلیل باصدای

 چرا؟_

 ...دونم نیم منم هست   جون به-

 بیا توروخدا...االن کجای   تو_

ز  آش   هر میام، دارم...راهم تو-  قطع...جفتمونه واسه پخی 

ز  پونزده یه کن  اونجام دیگه می 

 

 مثل بد اتفاقات کردم، قطع رو گوش   لرزون دستای با

 حضور اعالم هاش لرزه پس با وقوع از وقبل است زلزله

 قراره میدونم دارم که بدی یآشوبه دل با االن ومن میکنه

 ...بیوفته بدی اتفاقات
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 سست من پای و دست اومدیم صدا به در زنگ هربارکه

 خونه توی تجمع و امد و رفت این فهمیدم یم و میشد تر

 داره قبل شب منو به مستقییم ارتباط

 

 نیم این و کشید طول ساعت نیم مونا دقیقه پونزده

 مثل بودم کنده رو لبم پوست تمام که متز  برای ساعت

 کشیده طول ها ساعت که بود این

   داد تکست رسیدن محض به مونا
ز  با آقاجون و پایی 

 برم منم خواست ازم کشیده هم روتوی اخماش دیدنش

ز   ...پایی 

 اما بشم ظاهر جلوشون که خواست یم زیادی شجاعت

 .بود ترسوی   اوج هم شدن مخفز  این

 آینه توی پریده ورو رنگ هست   از و کردم مرتب لباسمو

ون و گرفتم چشم  رفتم بی 

 

 و جون آقا جز انداختم سالن به کیل نگاه ها پله باالی از 

 به و نبود ایدیگه کس محمود عمو یخانواده هامون
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ز  آش   هر مونا قول  به رسیدن تا .موناست و من برای پخی 

ز   .کشیدم عمیق های نفس پایی 

 سکوت حضورم از نداد جواب کش مونا وجز کردم سالم

 برقرارشد خونه توی سنگیتز 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 481پارت#

 

خونه طرف به و شد بلند جا از مامان ز ز  رفت آشی  ز  حی   رفی 

 :گفت

خونه هست  - ز  ...بیاآشی 

 هب برام وآقاجون هامون وعصبایز  پرخشم های نگاه تحمل

 .برم ودنبالش نکنم مکث ایلحظه که بود سخت حدی
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خونه به پام تا ز  بیای   رسخود گفت گ :زد ترس   رسید آشی 

؟ ز  پایی 

ه چه_  و عمومحمود گفته خ   برای آقاجون ؟...مامان خی 

 ...بیان اینجا فروغ عمو زن

 

خونه وارد هم مونا ز  جوابمو مامان ایستاد کنارم و شد آشی 

 شد سیتز  توی ها اناستک چیدن مشغول نداد

  پرسید سوال یه هست   عمو زن-

 تو؟ شدی هست   زبون-

ه؟ چه اینجا هست منم سوال نه-  خی 

سیدی؟ خودت ومادر پدر از چرا-  نی 

ندارن اونا که میدونید خودتونم-  ! خی 

 ...اونا مثل منم-

 

 داشتم،نگاه شک نه یا میدونه مامان که قضیه این توی

 مطمئنم اما بود مامان به اهشنگ اندختم مونا به کوتایه
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 و بکشه دم گذاشت رو چای مامان.میکرد فکر داشت

ز  از بعد ون خونه آشی   رفت بی 

 چیه؟ داستان نفهمیدی_

 ...فهمیمم یم زودی به ویل نه-

خونه از گفتو ز  توی مونا برعکس من شد خارج آشی 

خونه ز  توی که اینجا کشوند منو مامان چون موندم آشی 

 نباشم سالن

 

ز  پشت  میشد خارج سماور از که بخاری به و نشستم می 

ه ون صداهای شدم خی   بیش کم اما خوی   به نه رو بی 

 به رو  محمود وعمو محمد بابا آقاجون که میشنیدم

 هم گذری .میکرد مالمت حدما از بیش های آزادی خاطر

  :گفت و زد فروغ عمو زن به

ت رس باال مادر-   نبوده دخی 

ز  من پای به که امی   و مونا بیچاره  ...میسوخی 

 داد جواب فروغ عمو زن که نکشید طول بیشی   ثانیه چند

:  
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 از خ  ...بدتره اوضاعش بود رسش باال مادر که هست  -

 دیدین؟ من دخی  

 

 !مامان:گفت ناراحت   با مونا

ز  روی از میخواست دلم مامان صورت تصور از  محو زمی 

 فقط مقرصش کردم کاربدی هم هرچقدر من...بشم

 ...ایدیگه هیچکس نه بود خودم

 ...نبودن مقرص هم فراز یا آیهان حت  

ز  همه فرزاد نامزدی موقع اگر  اون میکردم قبول رو چی 

 وضع این توی االن دادم نیم آیهان به رو احمقانه پیشنهاد

 ...نبودم

 االن بودم تر محکم کیم آیهان های اضار درمقابل اکر

 نبودم مندهرس   انقدر ومن نمیشنید حرف مامان

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 482پارت#

 

 

ز  که ایعالقه از ها این همه از بیشی    نبود آیهان منو بی 

ز  روی رسمو میکشیدم خجالت  چشم و گذاشتم می 

 ...بستم

ون صداهای روی تمرکزم بستم چشم وقت    شد بیشی   بی 

 ...تر واضح صداها و

 تونم نیم...پره ماش حرفای این از گوشم من :آقاجون

 باد به منو یچندساله ابروی خیالتون ی   با شما بدم اجازه

 بدید

 پدر گرفتید جدی خییل رو مسئله شما:عمومحمود

ی هر برای مسائل این...من  هست   سال و سن تو دخی 

 میاد پیش
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 کنار منو ابروی :گفت بلند وصدای عصبانیت با آقاجون

تیت ی    نذار حراج وبه پشتت پالون توی ننداز غی 

 پیشه قرن یه برای شما وعقاید افکار !!!بابا:محمود عموم

ی:جون اقا ز اری رو اسمش تو که چی  ز  برای فکری روشن می 

ی   ی   جز من  رو تکلیفم بذارید...نداره ای دیگه معنای غی 

 آبروی رو بذارید دست کدوم هر کنم روشن باهردوتون

نم خطتون زندگیم از منم من، ز  می 

 

ز  روی رسخوردو بینیم روی از اشکم  چکید می 

 دفعه این ومن کرد تکرار رو پیشنهادش دوباره سمعت  -

ز  توی قرارشده کردم قبول  خواستگاری برای هفته همی 

رو همه هم مونا سابق نامزدی درمورد بیان ز  میدونن چی 

 من؟ برای !...خواستگاری :پرسید که بود مونا

 ...تون هردو برای-

 نمک ازدواج نخوام اگر-

ها که جای  - ز  بزرگی   خوام نیم نظری تو از من هسی 
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ز  ز  مهرانه ومادرها،مامان پدر ازبی   به که بود نفری اولی 

 اومد حرف

 من اما چشممون رو وحرفتون مایید بزرگی   شما آقاجون-

 رو کارش وعلت نکردیم صحبت هست   با هنوز ومحمد

 دونیم نیم

ت مهرانه-  ،تو باشه داشته میخواد توضیچ چه دخی 

 ازش بیاد بته ی   یه که کشیدی رو زحمتش سال بیست

 کنه استفاده سو

م حرفای شنیدن بدون خوام نیم آقاجون-  کار دخی 

 باید اما کرده اشتباه هست   دارید بکنم،حق ایعجوالنه

 باشه داشته توضیح محمد منو برای

 

 زنم نیم بهم گذاشتمو خواستگاری برای که رو قراری من-

 بشنوید رو توضیحاتش و بزنید رو رفاتونح روز اون تا
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 دارید کنید، صی  :گفت مونا که شدبره بلند آقاجون انگار

   برای
 

یدبدون تصمیم ما یآیند و زندگ  ما اینکه میگی 

ی خواید نیم شما بابا مامان... بخوایم ز  بگید؟ چی 

ز  بذاره پا من حرف روی بخواید که هرکدوم-  االن همی 

 من از خ   هر و نیستید من پرسای دیگه بدونید بهی   ..بگه

م پس ازتون رو دستتونه  میگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 483پارت#

 

 مگه اما دادم قورت رو گلوم توی یشده سنگ بغض

ز  فت پایی   ...می 

 مادرهامون و پدر ضعف نقطه میدونست خوب جون آقا

 دتهدی اموالش با رو فروغ عمو زن و محمود عمو ...چیه
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عالقه و احساساتشون و آبرو با منو مادر و پدر و میکرد

 دارند خودش به که ای

ون شدم بلند جا از  صورت به منتظر آقاجون رفتم بی 

 :گفتم اما داشتم تردید میکرد نگاه بقیه

 نیستم...گوسفند من

 

  چرخید من روی جون آقا خصوص به همه نگاه

  میخواید شما که جوری خوام نیم_
 
 کنم زندگ

 خیال که هست   گوسفندی همون دقیقا تو :آقاجون

 نیست   میکتز 

 برم من نیست مخالف کش اگر:وگفت کرد بقیه روبه

 ... جون آقا هستیم ما-

 کرد اشاره خودش منو به انگشت با مونا

ز -  نیم شما و ماجران این کاری اصل که نفری دو همی 

ید نادیده مارو تونید  بگی 
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ز -  یم منو ریشه به ودارید اشتیدبرد تیشه دونفر شما همی 

 زنید

 خوردم تکویز  من رفت عقب قدیم مونا جون آقا داد از

 کنم نیم ازدواج سمییع پرس با من_

 میخوری گوه تو: پرید جا از هامون

ید تصمیم برام_  ی   نه یتیمم نه نشسته اونجا من پدر نگی 

 ...کس

 خاطره نده واجازه بیاد خودش به محمد بابا تا گفتم اینو

 تکراربشه دوباره خانواده این تلخ های

 

  آورد یورش طرفم به هامون

 دستت از رسشو بابا میذاری تو مگه...احمق ببند دهنتو-

ه باال  بگی 

  کشید رو هامون دست مامان

  به-
 

 نمیارم اسمتو دیگه بزیز  بهش دست خدا بزرگ
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دی دوبار اگر مامان- ز  دهنش از تر گنده االن دهنش تو می 

 دز  نیم حرف

 ربیط منم کار به حت   نداره من زدن حرف گنده به ربیط_

 مثل شما...دارن کردن، ظلم به عادت خانواده این...نداره

اتون پیامی   قوم  روش فقط میکنید گور به زنده رو دخی 

 ...متفاوته دفنتون

 

 ...اتاقت توی برو هست  :کشید داد رسم مهرانه مامان

  بود شده کبود خشم از آقاجون صورت

ز  لیاقت تو-  ...نداری رو خانواده این داشی 

 بگم بهتون رو حقیقت   یه بذارید اما...لیاقتم ی   من اره_

  به خودخواهیتون شمابا
 

 درد به بدهکارید خییل همتا زندگ

  کشید که های  

  به
 

ز  هم مهرداد و فرناز زندگ  درد صورت به...طور همی 

 بدهکارید مادرم ومهربویز  عمه یکشیده

ز  از شخود هامون ون مامان دستای   بی   وبه کشید بی 

 کرد حمله طرفم
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 484پارت#

 

ی به پام که برداشتم عقب به قدیم ترس از ز  با کرد گی   چی 

ز  به پشت ز  کف با رسم برخورد صدای از خوردم زمی   زمی 

 متالش   رسم کردم ایجادشداحساس بدی صدای

ی یگهد و کشید سوت شدگوشام ز  ...نفهمیدم چی 

**** 

 

 برم راه مسلط تا میکردم تالش اما داشتم رسگیجه هنوزم

 کردیم حرکت رسش پشت مامان ومنو کرد باز درو بابا

 بیمارستان توی وقت    بود رفته فرو سکوت توی خونه

 مامان.نبود کنارم کش وبابا مامان جز کردم باز چشم
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 برم باال خونه نایوا یپله سه از کرد کمکم گرفت دستمو

 .ایستاد مقابلمون هامون رفتیم که داخل

  سالم-

 نداد رو جوابش کش

 گفت؟ خ   دکی  -

 بری؟ باال تا تویز  یم :گفت من به رو ناراحت   با مامان

 

 منتظر فهمیدم سکوتشون از. افتادم راه و زدم هم به پلک

ز  ز  من رفی   ایستادم نشم دیده که جوری ها پله باالی هسی 

 گفت؟ خ   دکی  ...مامان-

ه اینجوری گفت-  یه بکشنش میخوان اگر...نمیمی 

ز  فرو کاردبردارن  بشه حفظ آبروشون تا اشسینه توی کیز

ز  رسشو بااخم هامون ز  باحالت   بابا اما انداخت پایی   بی 

 :گفت عصبانیت و ناراحت  

 ...نکن شلوغش مهرانه-

م امشب ممکن !...نکنم شلوغش- ه دخی   ...بمی 
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 خودش که ،دیدی ترسیدم شما یاندازه منم بخدا مامان-

 رسخورد

 چاقو با دستشو اتبچه پارسال ترسیدی؟ من یاندازه-

ز  شد سفید رنگت برید  تا انداخت   راه برف،قیامت عی 

 تا ده من بچه رس !...سانت   یک زخم یه واسه دکی   بریدش

 خونمو کف خونش... بود بیهوش ودوساعت خورد بخیه

  !ترسیدی من یاندازه یکتز م ادعا وتو کرد فرش

 ...کنم نیم نگات وگرنه نکن بلند روش دست گفتم بهت

 یه فقط میدویز  خودتم اما باش   ناراحت داری حق مامان-

 بود اتفاق

 

 تو نکنه باز چشم اتفاق   بود ممکن من یبچه...هــامون-

 بلندمیکتز  روش دست خ   واسه!...میدی حق بهم تازه

یموحا زنده پدرت منو وقت    ؟...ضز

 زیاده داشت هست   :گفت ایگرفته صدای با محمد بابا

 کرد یم روی
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 پرستو های قلدری طرف انقدر...محمد نگی   طرفشو تو-

 نگی  

ز  شد فرما حکم خونه توی عجیت   سکوت  بود باری اولی 

 میکرد برخورد هامون با تند انقدر مامان که

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 485پارت#

 

 

 و کرد خداحافیطز  آروم مامان به ناراحت   نگاه با هامون

 رسجای هنوز مامان اما نشست مبل روی کالفه بابا .رفت

 .بود ایستاده قبلش

 میکنه گریه داره شدم متوجه اومد حرف به وقت  
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 حق و نگرفتم جبهه سکوتت مقابل در بار یه ...محمد-

م از چرا که خوردم دل خون دوسال بهت دادم رو  دخی 

 تکرار رو اشتباه یه بار چند قرارنیست ما...نکردم حمایت

 آب از خوب همیشه ها ازدواج اینجور نیست قرار.کنیم

 ...همتا شبیه نه ...منه شبیه نه هست   .دربیاد

 

ه سکوت با بابا  بود پاش زیر فرش یخی 

 جلوتم من اینبار بدون اما بده ادامه سکوتت به تو باشه-

 ...کنارت نه

کشون اتاق طرف به مامان  صورتش به بابا رفت مشی 

ز  خی   دوباره و کشید دست ز  هارو پله آروم .شد زمی   پایی 

 شدم بابا نزدیک و رفتم

 ...بابا_

 نداد رو جوابم اما خورد تکون

 بزنم حرف بتونم تا دادم قورت رو بغضم

 منو نمیخوای میدونم .هست   عصبایز  دستم از میدونم_

ز  جبورم منو نذار لطفا اما ببیتز   ...کنم ازدواج که کیز
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  با من و ریخت اشکم
 

 زدم پسشون کالفیک

م من بخدا بابا_  ...اگه میمی 

مو وقت   مردم منم-  دیدم وضع اون توی دخی 

ز  رسمو منده منو بابا نگاه تا انداختم پایی   نکنه این از تر رس 

 توی مدت تموم دیدم وقت   کردم پیدا حایل چه میدویز -

 پرس های گناه داشتم وقت   رستد بودم، زمستویز  خواب

 نویسشون رو داشته خودم دخی   میشمردم رو رادمهر

 میکرده تمرینشون وجود ی   اون با...میکرده

 

  نبود...دیدی که اونطوری بخدا_

ف ی   یه بغل توی تو مگه نبود؟ چطوری- ت رس   پدرت غی 

 اون بغل کردی فکر...نزاشت   حراج به رو خودت آبروی و

 رو هوات همیشه پدرت ببیتز  نداشت   رشعو  ...داره خ  

 عقل درک به رونکتز  ناموش ی   هر هوای تا داشت

 خ   میاد دنبالت وقت   مرتیکه اون امثال بفهیم نداشت  

 ...میخواد ازت
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 ... اون...نیست میکتز  فکر که اونطوری اصال آیهان بابا_

 چــی؟ اون-

 ... هیچ   بخدا...بشیم آشنا باهم خواست ازم اون...ما_

 :زد فریاد صورتم اومدوتوی طرفم وبه پرید جاش از بابا

 یم و ایستاد یم مقابلم اومدیم داشت وجود انقدر اگر-

ت با میخوام گفت  قبول حرفتو میتونستم بشم آشنا دخی 

ز  هیچ ها خانواده چشم ودور پنهایز  رابطه یه اما کنم  چی 

 ...نداره درپیش خوی  

 

  یــــ❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 486پارت#

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1622 | 3699 

 

ون اتاق از مامان بابا بلند صدای با  به خودشو و اومد بی 

ز  رسی با رسوند ما  کردم گریه افتاده پایی 

تونه چه-  ...ِِ  صبح چهار!!بندازین ساعت به نگاه یه ...خی 

 دنبالش خواست هم مامان و کرد تند پا اتاق طرف به بابا

 گرفتم رو دستش که بره

ز  جبورمم نذار توروخدا مامان_ م بخدا ...کیز  میمی 

 فکراینجارو باید میگرفت   تصمیم ما از خی  ی   داشت   وقت  -

 میکردی

 

 خواستم نیم من خب؟ ببخشید...همتا جون مامان_

 ... بشه اینجوری

 میدونستم داشتم نگهش محکمی   بره که کشید دستشو

 دلم تا شنیدم یم باید اما مخالفه آقاجون با مامان که

 صددرصد همتای که روزای   نرفته یادم هنوز بشه قرص

 راضز  خودش تا دادن قرار فشار تحت چقدر رو مخالف

 شد ازدواج به
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 حبسم خونه تو اصال بزن، داد رسم گوشم تو بزن مامان_

 نمیشناسم که کش با من نده اجازه هست   جون اما کن

 برم سقف یه زیر

 

 رد منو و اومد رحم به مامان دل بالخره من های ازگریه

 گرفت آغوش

 فکر به هیچوقت چرا من، هوای رسبه دخی  ...هست   اخ-

 نیست   کارت عاقبت

  زد ایبوسه رسم به

احت و اتاقت توی برو-  بزنیم حرف باهم باید فردا کن اسی 

 دادم تکون رسمو تندتند

ل و پریدم خواب از داد و جیغ صدای با صبح
ُ
 و ه

ون و شدم بلند دستپاچه  رفتم بی 
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د یجگ هنوز رسم ز  دوباره بود نزدیک ها پله باالی و می 

 فشار هم روی محکم رو وچشمام نشستم رسجام.بیافتم

  دادم

 بدم تشخیص راحت رو مونا صدای تونستم یم

 خودم رس بالی   یه خدا به که ندازید رسلج منو خوام نیم-

 میارم

  برم پیشش تا شدم بلند اروم

 خودتوبی :گفت عصبایز  مونا مثل هم فروغ عمو زن

 ...میکتز 

 بدبخت خودمو من اعتباریتونم، کارت من کردین فکر-

 !!شما؟ امالک و مال واسه کنم

 !!مونــا :عمو

 

 شما تا نمیدم زندگیمو بابا، کنم نیم قبول جوره هیچ من-

 بشید پولدارتر
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ز   به فروغ عمو زن که سییل با شد همزمان من رسیدن پایی 

 کوبید مونا صورت

ه چه کردی فکر موندی تنها روز دو-  که ایخونه ...خی 

 منو رسی صدقه از داریم که خ   هر و ماشینت توش  

 درنمیاد خودتم ماه یه خرج که شغیل یه با داری پدرت

 نکن منم منم من، واسه

 !پول؟ درقبال بدی منو میخوای-

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 487پارت#

 

 اموال و مال دردم !جونته آقا اموال و مال من درد-

 ...خودمونه
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ای   تموم
ز  دادیم نامه وکالت رفتنمون قبل و داشتیم که چی 

 ... جونت آقا به

ید پس نداره کاری خب-  میگی 

ه پس میخواد گ :زد جیغ عمو زن  اصال...بابات بگی 

 محمد به بده وکالت محمود گفتم صدبار...داریم جراتشو

 یه نداره جرات حت   کرد گوش مگه اما پدرت جز هرگ به

 بده انجام ولیش از اطالع بدون رو عادی کار

 !!!فروغ-

 

 و ترست با تو گندو این...نکن فروغ فروغ من واسه-

 ... زندگیمون به زده خودرسیش با اتزاده برادرت

ز  این  عمو زن .بود عمو زن با حق واقعا که بود باری اولی 

 توی عصبانیت با هم عمو کرد پرت مبل روی خودشو

خونه از آی   لیوان با مهرانه مامان رفت یم راه سالن ز  آشی 

ون  ایستاد مونا وجلوی اومد بی 

ز  بیا-   عزیزم بشی 
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 محمود آقا :وگفت نشوند عمو زن کنار مبل روی رو مونا

  باشیم چاره راه دنبال باید بشنید، بیاید

 آقاجونه دست ندارمون دارو مهرانه ایچاره چه-

 کنه فکر تونه نیم انممام باشه وسط پول بحث وقت  -

 هست   اون دنبال نیوفت   راه میخواست  ...مونا ببند دهنتو-

 عقل ی  

ی اما میکرد نگاه عمو زن به اخم با مامان ز  نگفت چی 

 دنبال اونو بلکه افتادم راه هست   دنبال که نبودم من این-

 نداشت خی   روحشم هست  ...کشوندم خودم

 

 رو هست   تولد ختاریــــ رفتم من :گفت و کرد مامان به رو

 تولد هست   برای انداختم رسش تو من گفتم، آیهان به

ه آینده و هست   کردن خراب قصدم خودم جون به اما بگی 

 ...باشه خوشحال هست   میخواستم من عمو، زن نبود اش

 رو هست   و باشخصیته خییل خوبیه پرس آیهانم بخدا

 ...داره دوست
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 مامان و داد نتکو  تاسف روی از رسی مونا برای عمو زن

 عزیزم میدونم :گفت و انداخت اش شونه روی دست

 

 رو گذاشتم رو چای :گفت بودم ایستاده که من روبه

 بیاری بریزی استکان تو میتویز  بکشه دم سماور

خونه طرف به و دادم رستکون ز  میلرزید دستام رفتم آشی 

 رفتم بقیه پیش چای سیتز  با اما

 دستم از رو سیتز  و شد بلند مونا بود نشسته هم عمو

 گرفت

 خوی  -

 دادم رستکون

  اون با که اومده رست بالمال-
 

یز  حرف شکستیک ز  و نمی 

 میدی؟ رستکون

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 488پارت#

 

 من خاطر واسه ببخشید مونا_

 هست   من جون شو خفه-

 روی رو سیتز  گرفت ام خنده بشم ناراحت اینکه جای به

ز   آرویم صدای با کرد بغلم اومدو من یشوپ گذاشت می 

ارم...میجنگم دونفرمون واسه دارم :گفت ز  هیچکس نمی 

 زوربگه بهمون

 کنم گریه که بودم بهانه دنبال اصال گرفت بغضم دوباره

 

ه و کوبید امشونه به که شد حالم متوجه مونا  یدخی 

 داد نسبت من به هم لوش

 مهرانه چیه اتچاره راه خب-
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 :گفت ناراحت   با هم مامان و پرسید مامان از وعم زن اینو

 آقاجون ساز با باید محمد کردن راضز  تا اما نمیدونم

 ...برقصیم

 ادامه اونم بعداز روز چند تا رقصیدن آقاجون ساز به این

 کرد پیدا

 زدم رو آتلیه قید هم که روزی پنج بود گذشته روز پنج

ون برای مانعم کش...رو دانشگاه هم ز  بی   ویل نمیشه رفی 

ون های آدم با مقابله توان خودم  ندارم رو بی 

 

 کنه راضز   رو بابا بود نتونسته هنوز مامان

 سکوتش اما..نه جونه آقا تصمیم موافق کنه اعالم نکه

 به بابا طرف از ناامیدی اوج در همتا که روزای   شبیه

 داد رضایت جون آقا انتخای   کیس

 بابا سکوت به هرنحوی به که رو مامان صدای هرشب

اض  زخم امحنجره به بغضم و میشنوم رو میکنه اعی 

نه ز ؟ اخرش میگم باخودم گایه  می   خ 

اض  بشم خ   که کنم اعی 
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  توی خ   قرار
 

 بشه؟ عوض من زندگ

 اون از بعد آیهان اسم که امروز صبح از درست فکر این

 زده رسم به بود افتاده گوشیم روی تکست

ه متز  از رسایعز  باید که دهافتا یادش روز شیش از بعد  بگی 

 کرده دچارآشوب رو زندگیم که

 نیم ماجرا این اصیل مقرص رو هیچکس خودم جز من

 !میشد؟ حالم جویای   که بود زیادی توقع اما دونستم

 

 یه االن تا که بودمیم متعصب یخانواده یه جزو من شاید

ی   ندادم رو جوابش وقت   میدید نباید اوردن یم رسم بالی  

ز  بودنم زنده از تا میگرفت رو ام  !بشه؟ مطمی 

 اومد داخل مامان و شد باز در

 ..شو حاضز  بلندشو هست  -
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 که اشیک قطره دادم فشار بالش به رو رسم و بستم چشم

ز  از ون به پلکام بی   رو بالشت روی بود کرده پیدا راه بی 

 کرد خیس

 خواستگاری قرار که بود فرستاده پیغام آقاجون دیشب

 ...گذاشته خودش یخونه توی امشب برای

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 489پارت#

 

 ...دنیاست ته میکنم احساس تخت به چسپیدم دیشب از

 هیچ ونه امید نه تو که نیست این مگه دنیا ته اصال

  برای شوری
 

 ...داری زندگ

 منتظرم هیچکس که وقت   نه نبود جنگیدن مغزمن توی 

 . نیست
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ز  ختت تشک  به دست   نشست کنارم ومامان رفت پایی 

ز  پدرت...هست   پاشو :وگفت کشید موهام  منتظره پایی 

 ...ماست

 اگرناامیدی دنیارسیدی ته به اگه:گفت رسم توی صدای

ز  همه منتظری هنوز چرا  باشه؟ خواب یه چی 

و همه نفربرسه یه منتظری چرا ز  بزنه؟ بهم چی 

 

از همیخور  غلت بینیم یتیغه روی که اشیک  ومن قبل داغی 

 باشه صوری   کودکانه های قصه مثل زندگیم میخواد دلم

ارم من هست  - ز  پاشو... بش   اذیت همتا مثل توهم نمی 

س عزیزم درست همه نی  ز  .میشه چی 

 اماده کرد کمکم خودش کرد انتخاب لباس برام خودمامان

ز  همراهش شدم  که ایگونه مریض افکار شدم سوارماشی 

 وتا زدم پس رو برنت یم خودت ایپ با دارن میگفت

 یم تارییک به رو که هوای   به آقاجون باغ خونه به رسیدن

 کردم نگاه رفت
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 مونا ما ورود با بودند مارسیده زودتراز موناوپدرومادرش

 جابازکرد برام کنارخودش

 این به اونارو ما انگار بود درهم همه اخمای جوری

  مجبورکردیم خواستگاری

 درعزای اون مردم من انگار میکشید واه رفت یم راه ی  ی  

 ..سوگواره اشنوه

ه پیش داره میلشون طبق که خ   همه_  چشونه؟ می 

 اعظم پادشاه :وگفت گرفت گوشیش از رو نگاهش مونا

ز  مخالفت باهاش ازاینکه ناراحته  ی   با میگه بهم...کیز

ارم عقلیت ز ی ابرومو دوباره نمی   بی 

 

 کردی بحث باهاش_

 مامان که چه من به میام کوتاه من کردی رفک معلومه-

ز  بابام  باشن پوالشون مراقب نتونسی 

 به بابات داده اجازه چطوری عمو زن میکنم تعجب_

 بده وکالت آقاجون
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ز  واسه من مامان نداره تعجب:وگفت زد پوزخندی  رفی 

و همه قید بود حاضز  ز   بزنه چی 

س میلرزید دستاش کرد چک رو گوشیش دوباره  واسی 

 داشت

ی_ ز  مونا؟ شده چی 

؟ بابا نه...هوم-  خ 

 رفت پنجره شدوکنار بلند جاش از

 

 اومدیم یم داشتیم وقت   میکردم نگاه درودیوار به منم

 با خواستم نیم چون عسیل روی گذاشتم رو گوشیم

 پشیمون االن اما بشه خورد اعصابم آیهان های تماس

 کنم بازی باهاش میتونستم حداقل بودم

 

  ــــی❤️دارمـــ_هآنــچ_تــمام#
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 که االن وتا برسن هفت ساعت قراربود آقاجون مهمونای  

ی بود هشت به دقیقه ده س هنوزبا مونا نشد خی   اسی 

فت راه بقیه دوراز  هم اقاجون جوید یم هاشو وناخن می 

ز  به کالفه  هرچندثانیه هم فروغ عمو زن میداد گی   هرچی 

 اورد دریم رو آقاجون غرشو  انداخت یم تیکه یه بار یک

ی تا رسوندم مونا به خودمو شدمو بلند ز  چت رو چی 

ه؟ چه :وگفتم بازوش به زدم میکرد  خی 

ه چه واه-  !!!خی 

 داری زده خربارون ومثل نداره برو رنگ...واه مرگ_

 میلرزی

 

 ...شخصیت ی   چیه زده خرباروزن:وگفت خندید

ه؟ چه بگو...نپیچون منو مونا_  خی 

ون بریم بیا خب خییل-   بی 
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ون طرف به ومنو گرفت دستمو  دروبست وتا کشید بی 

 باشیم اینجا وایه امید یه با که نداشت   انتظار :گفت

 برمیاد دستمون از کاری مگه اما نداشتم نه_

  انداخت باال ایشونه

 اومده که فعال-

 نیومدن؟ که چیکارکردی_

دم ییک به-  شده هرطوری حاال بیان نذاره سی 

 نیاره؟ رسشون بالی   سته گ_

 

س !جنای   فیلم مگه-  ... بابا نی 

  کرد نگاه مونا منو به ومامان شد درباز

ون-  رسده هوا تو بیان! خ   برا وایستادین بی 

ای توپ باید تو بیام-  کنم تحمل مامانمو و آقاجون وترس 

ز   راحتم جا همی 

 تو بگه هم هرخ   مادرت...خانم مونا کن زبونتوکوتاه-

 وایست   وشجل نباید
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 صاف دهنم... باباست ییک اون بزرگ پدر اون ماماِن  این-

ز  زور بهم بسکه شد  کردم سکوت من گفی 

 زورشنیدن اهل تو که چقدرم :گفت بااخم مامان

 کردیز  وسکوت

 

 مامانتودوستم: گفت من به رو مونا رفت دروبست بعدم

  دارم

ز  عزیزم_  !کردها ایتقهوه االن همی 

 نکن دخالت ما مسائل تو توچه به-

ز  ایتقهوه که آدمهای   با کال_  میکتز  حال کیز

  خندید مونا

 جلو ساعت پاندول مثل وربــع هشت ساعت تا آقاجون

فت وعقب  گرفت  تماس سمییع آقای وقت   تابالخره می 

 رو خودشون تونند ونیم کردند تصادف داد توضیح

 به رو این که بود ناراحت حدی به آقاجون برسونن

سید هم تصادف شدت از وحت   اورد روشون  نی 

 شد منحل خود خودبه وخواستگاری
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 کردم دریافت وچشمیک کردم نگاه مونا صورت به لبخند با

 رو روبه محمد بابا موشکافانه نگاه با رسچرخوندم وقت  

ز  رسمو شدم  انداختم پایی 

 موندیم همونجا رو وشام برگردیم خونه به نداد اجازه ی  ی  

س ودیگه شده راحت خیالش بود واضح که مونا.  اسی 

ه وگفت بلندشد نداره  بکشه دراز یکم می 

ی   های خواب اتاق از ییک وارد باهم افتادم راه رسش پشت

 شدیم ی  
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 دی نیم رو پرسه این جواب چرا-
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 !پرسه کدوم جواب_

 آیهان زد، زنگ انقدر کشت خودشو صبح از که همون-

 ...میگم رو

 اتاق توی که ایپنجره طرف به و گرفتم فاصله مونا از

 رفتم بود

 بدم جواب داشت دلییل چه اصال...نداشتم شوحوصله_

 انداخت سایه دلم روی دوباره ناامیدی

یز  چیه حرفا این- ز  جواب باید چرا نداشتمو حوصله !!می 

؟ یعتز  بدم  !خ 

 

 از شانسش و بوده خر خلقتش اول از هست   یعتز _

ین  زنگ افتاده یادش روز شیش بعداز...نوعشه مزخرفی 

 میکردم رو زندگیم داشتم...زد زنگ کرد بیخود اصال! بزنه

 ریخت بهم رو نظمش و اومد چرا

  میگم چرت دارم میدونستم خودم
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 زندگیت نظم یاد منو رسجدت تورو :گفت انزجار با مونا

 یپرسه اونرس  پشت دویدن جز تو میارم باال که ننداز

 االن سکوت به نگاه میکردی؟ ایدیگه غلطه چه نکبت

 به کردی فکر فرزاد به هم ثانیه یه تو فهمید یم نکن عمو

 اورد دیگه نظرم به االنم میکرد گورت به زنده خودت قول

 نده

 

  درمیاد ودشمنم میکنه عوض رنگ منه دور هرگ چرا_

 هرچند مکرد نگاهش تاسف با من و زد زشت   حرکت مونا

 .نبود مهم ایذره براش که

*** 

 زندگیم عادی روال به  میخواستم هفته یه بعداز

 خواستگاری خودی خودبه خوردن بهم بعداز.برگردم

 هنوزم که هرچند بود شده راحت عجیت   صورت به خیالم

 .داشت ادامه مامان تخم و اخم و بابا سکوت
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 صبح.دمش خارج خونه از آرویم خداحافیطز  با شدم آماده

داده امی   به  بود کرده خوشحایل ابراز میام امروز بودم خی 

 همیشه برعکس ولیعرص میدون ...منتظرمه بود گفته

ی بود خلوت ز  مسی   بود شاهدش میشه ندرت به که چی 

 همینکه و رسیدم همیشه از زودتر رو آتلیه تا خونه

 ماشینم به محکم ییک بشم آتلیه خیابان وارد خواستم

ز  انحراف اعثب و کوبید  اون توی که کاری تنها شد، ماشی 

 بود این بدم انجام تونستم یم ارادی غی   صورت به لحظه

 .بزنم ترمز روی  که

 

 باعث وترس کردم احساس گردنم رسو توی بدی درد

 خودم به کشیدتا طول دقیقه پنج بزنم،شاید گیج میشد

 به لگد وبا شدم پیاده گیچ   وباهمون سخت   وبه اومدم

ز درم  .زدم بود زده من به که باالی   مدل اشی 

 از قبل هرچند شد پیاده طلبکاری با اش راننده و شد درباز

 کامال خودخواهیش از پر و طلبکار صورت شدنش پیاده

 بود مشخص

 هست   هم کور خدا شکر_
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 زد پوزخندی

 نشدم کر هنوز دارم، کمی   تو از آپشن یه یعتز --

 میکرد اشاره ابشجو  ی   های تماس به کردم،داشت اخم

 بدم، جواب نداشت دلییل

 رفتم که رایه همون از رفتم اشتباه بفهمم هرجا من _

 برمیگردم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  :گفت و شد درهم اونم اخمای

 ناز اومد یادت و گرفتت جو دارم دوست گفتم تا چیه--

 کتز 
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 هرکس از که هخودم تقصی   نیست تو تقصی   ..میدویز _

 .دارم انتظار هاش داشته از بیشی  

ز  طرف به که چرخیدم  برم امبیچاره یشده داغون ماشی 

 .گرفت رو بازوم که

لوس ...من مثل درست--  چه تو مثل مسئولیت   وی   دخی 

 !چیه تعهد میدونه

 اصال خوردم افسوس خودم حال به کشیدم، دستمو

ه قرار من رسراه ییک میشد  خودخواه و بکارطل انقدر بگی 

 !نباشه

 

یز  تعهد از حرف جوری_ ز  داری؟ بامن نسبت   چه انگار می 

 .نیست توش هم ایعالقه هیچ که ماه یه رابطه یه

 داد فشار دستاش توی رو بازوم

؟ اینو جدی داری یا ازدواجه دردت--
 

 !مییک

 ایدیگه حرف ترسیدم پرسیدکه اینو باعصبانیت جوری

 . نبود نفعم به تممیگرف گردن هرکدومو .بزنم
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 زبون به رک انقدر تاحاال رو نداشتم عالقه بهش که این

ز  بودم نیاورده  تموم گرون خییل براش حرفم بودم مطمی 

 .بود شده

 

 زدی...برم میخوام کن ولم :گفتم و دادم تکویز  دستم به

ز   !هست   طلبکارم کردی داغون خوشگلمو ماشی 

 کشوند ماشینش طرف به منو

 نک ولم کری مگه_

 بیام کتز  یم کارارو این داری...بدی منو جواب اول باید--

مت  بگی 

 اش شونه به زدم

م من مگه_  دربیارم ادا برات ازدواج برای که انقدرحقی 

 

ای   نذار چیه؟ پس ادانیست اینا اگه--
ز  توی ازت که چی 

 همشون که مسمویم افکار نذار...بشکنه ساختم رسم

ف ی   فرزاد اون وحوش حول ه، قوت همیچرخ رس   با بگی 
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ی و میکتز  نگاه توصورتم داری باش رک من ز  به رو چی 

 میخونم چشمات از خالفشو که میاری زبون

 دادم قورت رو دهنم آب

 امخانواده جلوی آبروم ...ندارم فرزاد به ربیط هیچ من_

 حرف باهام بابام دیدن، افتضاخ وضعیت توی منو رفته

نه ز   نمی 

 کنم یم درستش--

 هیچ من نبودی؟ که روزی شیش اون لمث چطوری؟_

 نداشتم ام خانواده مقابل تو خودمو از دفایع

 

 ...نزدم زنگ اگه من--

 حرف ندادم اجازه و گرفتم باال استوپ حالت به دستمو

 بزنه

 امخانواده مقابل منو رفته آبروی تونه نیم هیچ   االن_

دی هم زنگ تو چند هر...برگردونه ز  نیم حالم به فرق   می 

 کرد
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ایطو خواستم نیم--  کنم تر سخت برات رس 

ایطو ...بخواه برام همینو االنم_  نکن این از سخت برام رس 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ایط--  به بری راحت که نکنم سخت برات رو رس 

  برش؟ خواستگارهات

داره خواستگاریم از اینکه از  زود خییل اما کردم تعجب خی 

ز  میدونه اینکه مفهمید  مونا با اون چون نیست عجیت   چی 

 ...ارتباطه در

 زد بوق شدو نزدیک ما به ماشیتز 
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ز  در انداخت بهش نگایه اخم با آیهان  و خودش ماشی 

 جابجا ماشینارو سوارشو :وگفت کرد باز رو راننده سمت

 کنیم

ز  سمت به خودشم ز  رفت من ماشی   کناری رو آیهان ماشی 

 آیهان کنم خاموشش اینکه از قبل کردم باز رو راه و بردم

 ایستاد کنارم بود شده مچاله سمتش یه که من عروسک با

 

 ...بیا دنبالم--

 موند امحنجره توی بیارم زبون به میخواستم که کجای  

 کردمو نثارش عوضز  یه جاش به رفت و گفت آیهان چون

 افتادم راه

  گاراژ وارد
 

ز  پشت من شدیم بزرگ  ردمک پارک خودم ماشی 

 بود اومده جلو که مردی طرف به و شد پیاده آیهان

ز  کردن چک درحال  ببینم تا و شدم پیاده رفت بود ماشی 

ز  شدن بسته و باز صدای با میگن خ    به آیهان درماشی 

 کالفه بود روش به رو که مردی برای و چرخید من طرف
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 تو از داری الزم هرخ   :گفت من به رو داد تکون رس

ز  ز  برای میذازیم اشینوم بردار، ماشی  کیز  .تعمی 

 

 کرد یم درستشم باید پس بود زده خودش نکردم مخالفت  

ز  داخل از رو ام کوله کار وروبه برداشتم ماشی   تعمی 

 میکشه؟ طول چقدر:گفتم

 داره صافکاری به نیاز رو سه حداقل گفتم آقا به-

 میکرد نگاهم اخم با که دوختم آیهان به نگاهمو نارحت   با

 چراغش فقط ماشینش سمت یه رفتم اشینشم طرف به

  کامل برچراغ عالوه سمت اون اما بود شکسته
 

 فرورفتیک

 داشت

 

 سوارشو:وگفت رسید من به آیهان

 دیوار درو به داری عادت:گفتم کردمو اشاره ماشینش به

 داری دید ضعف کال یا بکوی  
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نه میکنه که عود دارم آدمارو شناخت ضعف-- ز  به می 

 ...چشمام

  !!مریض پرسه کردم کچ   هند براش

 پیدا ربط ها ادم شناخت به اعصاب مشکل اسم گ از_

 !کرده

 به رسی داشت نیاز...شدم سوار ومن رفت توهم اخماش

شک ز ذوانی 
 دربست و سوارشد اونم همینکه بزنه، دکی 

 آتلیه برسون منو :گفتم

 !دیگه امر--

ز  فعال_  همی 

 خیابون یه ویت افتاد راه و کرد امحواله جونوری لب زیر

ه اخم با ایستاد خلوت  بود روش روبه به خی 

 

 !کاردارم من دیگه ؟برو...وایستادی چرا_

 میدویز  :گفت بود ناخوانا برام که بانگایه و رسچرخوند

 اونجا؟ بیان بود گفته اتخانواده به گ
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 رفت من آبروی وسط این مهمه؟ مگه_

 !!میدویز  پس :وگفت زد پوزخندی

 یه از گفت مونا...بدونم باید کجا زا :گفتم حرص با

  امخانواده برای فرستادن عکسامو ناشناس اکانت

 

 اکانت ...بیاری فشار فندوقیت مغز اون به کم یه کافیه--

 میشناخته رو ات خانواده اعضای تکتک که نشناش

 !...داشته هم رو همه یوشماره

 مدار  رو امخانواده من باز بکنه که هم هرکاری فرزاد_

 !...میکتز  داری آبرو داری وفقط کردی فکر بهش پس--

؟ محافظت ازش میخوای  کتز
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 بکنم؟ اینکارو باید چرا !!نه که معلومه_

ه--   راست بهی 
 

 بیک

 میشه؟ خ   نگم_

رت به کوچولو یه:وگفت انداخت پام رستا به نگایه  ضز

 !!میشه

 صورتم توی وضوح به رو وحسم اومد مبد تهدیدش از

 دادم نشون

 رسیدی اشتباه نتیجه به...نیست فرزاد کار--

 :وگفتم دادم رسنکون گیچ   با

 !کیه کار نباشه اون کار !فهمم نیم_

 

 باش   عذاب در خودش مثل توهم داره دوست که کش--

 ...باش   نداشته وآرامش

  !!!فرشته:گفتم زدبابهت سییل بهم نفر یه انگار
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 لحن اون با بودم ومنتظر میکردم نگاه آیهان صورت به

ز  وهمه خودخواهانه  بیشی   مغزت به جونور بگه دانش چی 

 :گفتم گرفته صدای   با ومن کرد اخم اون اما بیار فشار

 ...نداره امکان_

ی بازم وقت   ز  ومن لرزید لبم نگفت حرفم تکذیب برای چی 

 زیدنشونلر  مانع کردم سیع هم روی هام لب فشار با

 .بشم

 

 باشه؟ اون کار مطمئتز ...کجا از_

قصیدم داشتیم وقت  --  ماست سمت گوشیش دیدم می 

 میدونسته اون واینکه...میگرفته عکس داشته احتماال

 هم پدرت رسیدن از قبل بفرسته گ برای عکسارو

 ...کردن ترک اونجارو

 رس با رو خورد قل صورتم روی که اشیک های قطره

 ...ردمک پاک انگشتام

 دل به کینه انقدر من به نسبت فرشته چراباید فهمم نیم

ه؟  !بگی 
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 جز میدونست که فرزادی وخودش  زده پسش میثم

 راه زندگیش به رو نمیده اهمیت ایدیگه کس به خودش

 !!!امچکاره من وسط این...داد

 

 ؟... زده زخم قلبم به رفتاراش با کم مگه

 ؟ کرده دلم به خون کم مگه

 من اصال...آبروم رو گذاشته دست که نبود راضز  اونا به

 وبه برنجونه رو محمدم بابا اومد دلش چطور درک به

ه هم رو وبقیه اون ابروی خنگ من وسیله  ...بی 

 ...بخور آب یکم--

 توپیدم وبــهش زدم پس رو آیهان دست

 

 تو منو خواستم ازت چندبار... هست توهم تقصی  _

 ! دردرسنندازی

 مثل من به نکن گفتم بار هر هان؟ استخو  تولد ازت گ

 ...کردی نگاه وپا دست ی   احمق یه
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ز  بهم جوری یه نمیشه گفتم تا  ترسوی یه که کردی تلقی 

 ...بزدلم

ز  همه قیافه اون با  دستت کف گذاشت   ابرومو دانت چی 

 که ؟بابام...اینجوری شد خوب...زدی بهش حراج وچوب

از اومد نیم دلش هفته یه باشه دور ازم چندساعت بیشی 

  ...زده حرف باهام نه کرده نگام نه است

 تعهد و رابطه واز میکردی نگام کل عقل یه مثل

 خانواده تموم که مزخرقز  وتعهد رابطه این...گفت  

افتت واصالت ه سوال زیر رو ورس   میخوره؟ دردی چه به بی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 495پارت#
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 ترین ودلسوز عزیزترین به دروغ به ادارو  تورو که تعهدی_

 میخوره؟ دردی چه به بکنه زندگیت های آدم

 ارزش   چه بش   کاری پنهان به مجبور بارهاوبارها اینکه

 هــــان؟؟؟...داره

 وعقب بودن امل به دیگران سفیه اندر عاقل نگاه اصال

 ات خانواده ازچشم وقت   داره اهمیت   توچه بودن مونده

؟ ی    افت 

افتت نجابت آیز  ولذت تفریــــح یه رس وقت    سوال زیر ورس 

 پدرو مهر پر نگاه وقت   داره ارزش   چه دوست   این...بره

 ندارم؟ رو مادرم

 

 که جوری رفت یم تروباالتر باال صدام جمله هر با

  افتاد خش صدام به اخر جمالت

ز  جلوی یشیشه واز بود هم تو اخماش  روبه به ماشی 

ه روش ز  در بود خی   کم بشم،یه پیاده تا کردم باز رو ماشی 

 خایل رساون هم رو فرشته از ودلیم ودق کردم روی زیاده
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 خشم روی از که جمالی   بردم ی   دیر چقدر اما کردم

ز  چقدر گفتم وناراحت    ...درسی 

ز  داخل به رو ومن شد کشیده آیهان توسط بازوم  ماشی 

 کشید

 برم میخوام کن ولم_

 !!اره؟ شدم بدهکار بهت--

 

 عمر یه یواسه منو اما نه:گفتم اشیک وچشمای بغض با

 ...پدرومادرم فقط ها نه بقیه...کردی پدرومادرم بدهکار

 بشه؟ اینجوری میخواستم من فکرمیکتز --

 عقل ی   من اصال... کنم نیم فکر هیچ   به دیگه من_

 خیالم خوش یساده دخی   یه فقط من...فکرکنم میتونم

ی دنیای که  رو همه...بینم یم وری  ص رو دورم خاکسی 

 بینم یم خودم دوست

 افته یم راه صورتم روی سیل مثل اشکام
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 که کش از میخورم دارم دوستم از نفهمیدم...خنگم من_

 هم به خواهر تراز نزدیک ما...ما بود امخانواده عضو

 ...ایغریبه توکه...توکه کنه یم کشم زجر داره اون...بودیم

ز  فاصله باعث واین کردم یم هق هق  شد یم کلماتم بی 

ی چه اشناهام از مگه...اینجام من اصال چرا_  دیدم...خی 

ب اما بشم وپیاده برم عقب که کشیدم دستمو  باضز

 کشید رو دستم

 

 تا کرد برخورد گردنش به ورسم شدم پرت طرفش به

ز  رسم طرف دو کنم ناله برخورد این از بخوام  دستاش بی 

 شد حبس ام سینه توی ونفسام شدم اسی  

ی رسم توی ز  رسم توی صداش وبنگ منفجرشد چی 

 پیچید وگوشام

 که زیادی فشار وجز گذاشت لبهام روی رو لبهاش

 نمیداد انجام ای دیگه حرکت هیچ میداد بهشون

 میداد نشون رو خشمش لبم روی لبهاش فشار
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 496پارت#

 

 که داد مغزآالرم دراومد چرخش به لبم روی لبهاش وقت  

 قبل سال پنج اشتباههای داری لوح ساده احمق هست  

 افکار قربایز  تا نیست سمای   بار واین کتز  یم روتکرار

 ...توبشه متوهم

 ...وخودت خودی   ها لحظه این قربایز  تنها بار این

 رسم توی هم توی هم بابا صدای درونم منطق با همزمان

 شد اکو

 میاد دنبالت وقت   مرتیکه اون امثال بفهیم نداشت   عقل "

 "..میخواد ازت خ  
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 !!!شده تکرار برام لحظه چقدراین

 ؟ چندبار

 فهمم یم وحاال شده عوض آدمش فقط بوده اما دونم نیم

 ...بابامحمِد  با حق

 نیم ،اجازه ومحکم رسهم پشت کوبم یم آیهان یشونه به

د حریمم به دیگه روش یه با ییک دوباره دم  ...بزنه دستی 

ز  خراش   گوش جیغ وجز میشم جدا ازش  به ایدیگه چی 

 واکنش به تا دارم نیاز چندثانیه فقط اما ...رسه نیم ذهنم

  بزنم سییل صورتش وبه بیارم رو ایدیگه

 

 توی نه حداقل نیستم پشیمون اما میشم شوکه کارم از

 ...کاره ترین درست میکنم وحس لحظه اون

ز  در  :گفتم شدن پیاده از قبل اما کنم یم باز رو ماشی 

ی وعفت ابروی شما امثال گ...محمدِم  بابا با حق  دخی 

 ...مهمه براتون خواهرخودتون جز
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 اجازه اشکام به ودوباره بستم محکم ودررو شدم پیاده

ز   ...دادم ریخی 

 

 اشک نیست ضعف نوع یه اشک میگفت خوندم جا یه

ز  ین ریخی   اشک بینه یم ظلم وقت   که زنه یه قدرت بزرگی 

یزه یزه اشک میشکنه دلش وقت   می   می 

نه فریاد نه ز ه انتقام نه می    میگی 

میشه اون یآستانه از فقط که قلبشه درد اشکاش  بیشی 

ون به  میکنه تراوش بی 

 

 گوشه یه رسوندم جمشیدیه پارک به خودمو نرفتم آتلیه

 حالت روی رو گوشیم ونشستم کردم پیدا وخلوت دنج ی

 دونه دونه به نگاه وبا شدم گالریم وارد دمدا قرار پرواز

کم عکسای ز  واشک فرشته به مشی   تک تک برای ریخی 

 کردم پاکشون هامون لحظه

ز  روی رو گوش   کردم پاک رو همه وقت    وبا انداختم زمی 

ز  صورتم کردن پنهون   کردم گریه بلند دستام بی 
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 کیه ببینم تا بردارم رو دستام نبود الزم نشست نفرکنارم یه

 با نداشت خوی   این به عطری هیچکس اون جز چون

 :گفتم لرزویز  صدای

  همون تو... نشن بزرگ وقت هیچ آدما کاش
 

 بچیک

 نمیشکنه دیل هیچ دیگه...بمونن

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 497پارت#

 

 

 قدرت با وعطرش میندازه هامشونه روی رو پالتوش

ی  میکنه اماحاطه بیشی 

 ...بینه نیم وخیانت نامردی بینه نیم درد کس هیچ دیگه_
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 به میکنم فکر هرخ   :میگم بهش رو برمیدارم رو دستام

 این الیق که چیکارکردم من بگو رسم،تو نیم اینتیجه

 چیکارکردم؟ فرشته با من...حالم

 نگاهای از حت   ؟من شکوند غرورشو میثم که منه تقصی  

 .بودم فراری هم میثم

 

 ...هیس:گفت وآروم هامشونه دور ختاندا باردست این

 بسته وچشمام نشست اش شونه روی رسمو ناخودآگاه

 نتیجه این به لحظه این توی کشیدم عمیف   شدونفس

ی رسیدم ز  العاده وفوق خاص رو ملگ آیهان عطر که چی 

 میده من به که آرامشیه حس میکنه

 نداره حق که بودم زده توگوشش قبل ساعت نیم اینکه با

 کنه تجاوز شحد از

  کنم یم رونقض حرفم دارم خودم میدونستم اینکه با

 روی از رسمو یا کنم باز چشم خواست نیم دلم االن اما 

 .بردارم اششونه
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ی آخرین-- ز  یا تو آبروی بردن برسه ذهنم به حت   که چی 

دیگه  ...ایهردخی 

ون رو نفسش  هیچ اما خوبیم آدم گم نیم:دادوگفت بی 

ز  وقت  داشتمن قصدی چنی 

ه رو روبه وبه کردم بلند رس   شدم خی 

 میدونم_

 وتوی دونستم نیم هم شاید داشتم که بود جوای   تنها این

ی خواستم فقط لحظه اون ز  میکردم حس .باشم گفته چی 

 کنم اعتماد همه به زود انقدر نباید

 !خوردم؟ لطمه باوریم خوش زودباوری این از کم مگه

 

 وخییل گفتم مینجوریه رو میدونمم که فهمید خودشم

ز  توی   که حرفای   با  که داره، فرق بودم زده فریاد با ماشی 

 ...گرفت من طرف به رو ودستش شد بلند حرف ی  

ز  تا پاشو--  که نش   مریض رسد های چمن رو بانشسی 

 ...من گردن بندازی بخوای
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ز  وبا کردم ای زده خجالت یخنده  جا از دستش گرفی 

ز  پای تا کنارهم سکوت با شدم بلند  در وآیهان رفتیم ماشی 

 وسوارشدم کرد باز برام رو

 

ی--  آتلیه؟ می 

ز   ...آورد درش پارک کردواز روشن رو ماشی 

م...نه_   خونه می 

 بیام تونم نیم دادم پیام امی   وبه دراوردم گوشیمو

 وی   من دست از بود امی   جای هرگ: گفتم آیهان به رو

 میذاشت بیابون به رس هام مسئولت  

 کرد نیم کار قای   رو دوست   اگر...خودشه مقرص--

 نیم جورتورو االن میکرد برخورد جدی باهات اول وهمون

 کشید

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 498پارت#

 

  کردم کچ   دهن براش

یک تو با خوبه_  نیستم رس 

 کنم یم درستت باش   بامن--

 زدم داری صدا نیشخند

 ...کن درست خودتو برو تو_

 شدم شی   لبخندش از منم زد ولبخند برنخورد بهش

 نیاز برای بزرگ تیم یه به بازسازی برای ...ایرادی رستاپا_

 نکرده خرابکاری خودت که وقتیه برای این تازه داری

 ...باش  

 چرا کردینیم کار شییم خ   خ   پدرت با تو مگه اصال

 ...متز  دنبال همش عالفا این مثل

 

 ...نفست به ماداعت این با نکشیمون_
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 دادم تکون طرفش به انگشتمو

 نداره نفس به اعتماد به ربیط این...نوچ نوچ_

 داره؟ ربط خ   به--

 !...حقیقت_

 هوم؟ !شدم عاشقت شاید ؟...چرا نظرت به--

 اون باوجود حت   خورد ریزی تکون شد جوری یه دلم

  ....شاید

 ...شوخش لحن خاطر به حت  

 

 دست از زودتر داشتم ظارانت خودم...واال داری حق_

 ...بری

 گرفته امخنده خودمم داد تکون رس و خندید تاسف با

ز  اغراق کم یه امخنده درونم حال وجود با بود  شد آمی 

ز  رو بینیم آیهان  جونورو:وگفت گرفت دوانگشتش بی 

 ...ببینا
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ل واسه  دستش و کردم جیغ جیغ دلم های لرزه پس کنی 

 زدم پس رو

 ...کندیش... ننز  دماغم به دستو_

؟ حسش گوشت همه این باوجود مگه--  میکتز

 

 نکنم حس که بودم لمس مگه ببینا رو عوضز 

 خرابش خواییم و میشه حسودیت بگو...نکنم حس چرا_

  ندیدی عمرت تو خوشگیل این به دماغ چون کتز 

 بخوریو چشم نفس به اعتماد همه این با نگرانم من--

  ودماغت نفس به اعتماد بدون چطوری بعدش
 

 کنیم زندگ

 ...تحمله قابل غی   اصال...سخته واال_

 خنده وبا انداختم باال ابرو وبراش انداخت من به نگایه

 .داد رستکون

 

ز  وبا ایستاد بزرگ در یه جلوی یل برداشی   باز و در کنی 

 ...انداختم اطرافش درو به نگایه و کرد
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 کجاست؟ اینجا_

 خونه--

ز  کردم فکر من جالب چه_  نه آلیسم نه !... ایگهدی چی 

ز  اینجا  نبود شکیل این خونمونم واال...عجایب رسزمی 

 شد خونه وارد آیهان بگم اینارو من تا

ز   کرد پارک رو وماشی 

 ماست یخونه--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 499پارت#

 

 ...شو پیاده...ماست یخونه--
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ت ومن شد پیاده خودش اش جمله بعداز  هشنگا باحی 

 درجریان منو اینکه بدون !...روعه پر چقدر برس   این کردم

 . کرد عصبیم قرارداده شده انجام عمل تو بذاره تصمیمش

 برای اما گوشش تو بخوابونم دیگه ییک کرد یم حکم عقل

ون از در شدم یم پیاده باید کار این  با آیهان شدو باز بی 

 .بشم پیاده تا موند منتظر پریده باال ابروهای

 

 بشم؟ پیاده باید چرا_

؟ پیاده نباید چرا--  !بش 

 کیه؟ این گن نیم خانوادت تو بیام من_

 باش   نگرانش بخوای که نیست خونه کش االن--

 !!تنهاییم تو منو یعتز _

 هست هم رجیم شیطان--

 ...نمیام من:وگفتم کشیدم داخل سمت به درو

 شو پیاده نکن لوس خودتو--

 کنم؟ کارچی تنها باتو تو بیام من_
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نم هست  -- ز  !!دهنتا تو می 

 میکتز  بیخود_

 

ه یادت حالت   هر تو یعتز --   !!بدی جواب نمی 

 که نکن استفاده من رو خودت تخلیه واسه هرفرصت   از_

 نشنوی جواب

 ...خنده زیر زد بلند

 ...دیونه چته مرگ_

 میشه مغزت اختالل دچار که مودتم این عاشق--

 اختالل دچار گ معلومه ونچ گرفت   اشتباه آینه با منو_

 شده مغزی

 .بشم پیاده کرد وادارم گرفت دستمو

ری دلم
ُ
ز  ه  :گفت که بزنم جیغ خواستم .. ریخت پایی 

 
 

 بخورمت خوام نیم هست   نکن دیوونیک

 

 زوره؟ بیام نمیخوام من_
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 کرد ول دستمو

 جوری رو خونه بری آتلیه خوای نیم گفت  ...اصال نه--

 بری نداری دوست هم ااونج کردم احساس که گفت  

 تربش   آروم تا اینجا ،آوردمت

 دوست اونم خونه اما بود زده حدس درست بااینکه

 باشم نداشتم

ز  حالت   با  کردم نگاهش وناراحت   بودن معذب بی 

 کرد اشاره رسش پشت به

 

ز  برو--  ... تاب روی بشی 

 تاب روی رفت داخل طرف وبه گذشت کنارم از

 نشستم سفیدفلزی

 بهش جوری یه داره هم حق کرد ناراحتش ارمرفت فکرکنم

 کنم نیم امنیت احساس وکنارت اعتمادم ی   بهت فهموندم

به خانوادت از تو هست   خیال ی  »  که آیهان خوردی ضز

 «!همکالسیه فقط
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 درسته کنه کاری زور به بخواد که ترازاینه مغرور آیهان اما

لحظه حسم وقتها بیشی   اما بیشعور میگم بهش همیشه

ا این آیهان شخصیت از ی،ا ز  بعیده چی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 500پارت#

 

 با کردم ایهان یخونه بزرگ حیاط دور دورتا به نگایه

 وجود این با اما بود کرده خودنمای   حسای   زمستون اینکه

 .بود زیبا هنوز

 دندون زیر لبمو داشت ادامه همچنان رسم توی حرفای

 رفتم خونه در طرف وبه بلندشدم جا از یلدود با گرفتم

 کش انداختم داخل به نگایه بردم داخل رسمو بود باز در

 شدم داخل احتیاط با ندیدم رو
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ز  حت   نبودم ترسو  خونه تو پرس یه با که نبود بارم اولی 

 بود شده مرگم چه دونم نیم اما میشدم تنها

 

 تره؟ خطرناک فرزاد از آیهان گفت وجدانم

 واسطه به من بدم رو سوال این جواب تونستم یمن واقعا

 بهش میشه میکردم خیال داشتم اون با که نسبت   و فراز

 چقدر بینم یم کنم یم فکر بیشی   که وحاال کرد اعتماد

 کردم اشتباه

  بود شیک و بزرگ داخل میکردم فکر که همونطوری

 به قدیم رسیدچند گوش به چپم سمت از آیهان صدای

 به منتیه که عریض راهروی یه تقریبا مرفت طرف همون

خونه ز  بود میشد آشی 

 

 میکرد صحبت نفر یه با داشت که اومد یم آیهان صدای 

 میکنه صحبت تلفن داره فهمیدم سکوتش و مکث از و

 گاز به رو من به پشت ایستادم در قاب توی و رفتم جلو

 بود دستش بیسیم تلفن بود ایستاده
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 ...بیام مخود الزمه میکتز  فکر اگر--

-.... 

، یم لطف-- ان کتز  ....برات میکنم جی 

-.... 

 ،خداحافظ باشه--

 دید منو بذاره رو تلفن که چرخید

سیدی--  بخورمت نی 

 

 !!خوری ادم مگه_

 قشنگه و بزرگ خونتون :گفتم رسیــــع نزنه حرقز  اینکه برای

 میاد؟ کارت به--

؟ واسه_  !خ 

 ...بکتز  من با میخوای که کارای   واسه--

 ...کارای   چه :پرسیدم گیچ   و آوردم فشار مغزم هب
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 تو و من بکن فکرشو...خوب خوب کارای :وگفت خندید

 !شیطان کیه؟ سوم نفر

 ..نمیک ی   خییل_

خونه از و چرخیدم ز ون آشی   برم خواستم اولش اومدم بی 

 سفید مبالی روی و شدم پشیمون بعد اما حیاط توی

 داختمان خونه دور دورتا به نگایه و نشستم

 

 و تر بزرگ فراز پدری خونه از شون خونه داشتم انتظار

منطقه از ییک تو خونه نبود اینطوری اما باشه تر مجلل

 شیک وسایل با بزرگ خونه یه و بود تهران خوب های

 و بود کوچکی   رادمهرها یخونه به نسبت اما وامروزی

 و دیزاین و بود مدرن اینجا اونا وبرق زرق پر خونه از جدا

  ترکیب
 

ی آرامش حس خونه رنیک  میداد آدم به بیشی 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 501پارت#
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ون ماگ دوتا با آیهان  داد قرار مقابلم رو ییک و اومد بی 

 باش   اینجا نداشتم انتظار--

 خب...بیشعوریش فاز اون به زده باز گرفت، حرصم

 !!تخت روی باشم کجا داشت   انتظار

 چه به :وگفت زد نیشخندی که رفتم بهش ایهغر  چشم

 انتظار من !!میکتز  نگاه اینجوری منو که رسیدی اینتیجه

 ...حیاط توی کتز  فرار داشتم

 

ی دیگه کردم وسیع کشیدم عمیف   نفس ز  گزک تا نگم چی 

 دیدن از و برداشتم رو ماگ ندم دوپا موجود این دست

ی عاشق من...زدم لبخندی محتویاتش ز  شکالت که هرچی 

 همه اولویت توی برام هم چاکلت هات و بودم داشت

 مزه مزه رو طعمش لذت با بود وگرم رسد های نوشیدیز 

 کردم

ی ترش نیم -- ز  باشم؟ ریخته توش چی 

  افتادم رسفه وبه پرید گلوم توی قطره چند همون
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ز  روی رو ماگش  نشست وکنار گذاشتمی 

 

 اش شونه به مشت با نیومده باال نفسم زد پشتم اروم و 

ز  و کوبیدم وع هام رسفه بی   کزدم دادنش فحش به رس 

 ...مرض...بیشعور_

 که بود حواسشم ویل گرفت اشخنده هام فحش از

ه رو دستام  .نزنم مشت بهش دیگه تا بگی 

 وقت   کنم خایل رسش حرصمو تا میکردم تالشمو اما من

لم بتونه که اونیم از تر عصت   دید  دورم دستاش کنه کنی 

 کرد چفت بازوهاش توی ومن شد حلقه

 

 خییل تونستمنیم اومد نیم باال نفسم هام خاطررسفه به

ن تا کشیدم نفس تند وتند گرفتم آروم کنم تقال  اکسی  

 باشم داشته رو بیابویز  غول این با مبارزه برای کاقز 

 هم آیهان و پریدم جا از در شدن بسته محکم صدای با

ی شد شوکه من مثل  ریخته دورش که بلند موهای با دخی 

ی چند از که شلوری و سفید هودی و بود  هم می 
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 ما به عصبانیت با است مدرسه فرم برای بود مشخص

 میکرد نگاه

 

 دخی   این لطف به اما نشدیم در شدن باز متوجه اصال

 به بود فرستاده برام آیهان که بود عکش شبیه که بچه

 شدم شدنش بسته متوجه خوی  

 شد بلند جاش از و اومد خودش به آیهان

 ببندی درو میتونست   هم آرومی   آینار--

 پرید خوشتون حال :گفت طلبکاری و نارحت   با آیناز

 بزنه حرقز  اینکه از قبل و رفت هم توی آیهان اخمای

 موروثیه زدم حدس که طلبکارانه لحن همون با خواهرش

 :گفت

 جدید پرستار یا جدیده خدمتکار کیه این

 

  ــــی❤️دارمـــ_ـچهآنـ_تــمام#
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 502پارت#

 

 

ه هم تو و دوستمه هست  -- ز  بهی   ی   خاطر به االن همی 

 کتز  خوایه عذر ازش ادبیت

 دوست :وگفت رفت وا خواهرش صورت آیهان یجمله با

ته  !دخی 

 ...کن خوایه عذر: گفت بهش جواب بدون آیهان

ک لب ه من و لرزید دخی   بودم ایشلحظه تحوالت  خی 

 فریاد از کم که بلندی صدای با آیهان اما بره هک چرخید

 زد صداش نبود

 !!!آینــاز--
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 شونه کردم واحساس پرید من های شونه آیهان صدای از

 کردم وجور جمع خودمو لرزید هم دخی   اون ظریف های

 شدم بلند جا واز

 برم دیگه...من_

 کن خوایه عذر آیناز--

 نیست الزم_

 داد قرار مخاطب رو آیناز تری بلند صدای با

 آیناز--

  میخوام معذرت:گفت لرزویز  صدای با آیناز بالخره

 

 درهم صورت به اخم با رفت رسعت به و نموند دیگه

 با رفتارش از بخورم قسم بودم حاضز  کردم نگاه آیهان

 ...پشیمونه خواهرش

 توضیح براش تر اروم رسش زدن داد جای به کاش_

 میدادی
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 که حیاط در نزدیک شدم جخار  و برداشتم رو ام کوله

 برسونه من به خودشو تا ایستادم زد صدام آیهان رسیدم

 هیچکس نیست حاضز  و حسوده کم یه آیناز...متاسفم--

 باشه اش خانواده اعضای کنار

 

 این به رفتارت با که میدونم اما نیستم روانشناس من _

 ...زدی دامن بیشی   حسادت

 ای :گفتم آیهان به رو ایستادم دوباره اما برم که چرخیدم

 عالقه روی از ما حسادت فهمیدید یم برادرا شما کاش

 باشیم تون خوشبخت   برای مانیع قراره نه ... حد از بیش

 که حیف...حیف اما ببینیم رو تون ناراحت   میاد دلمون نه

ا این به عقلمون نظرشما از ز  رسه نیم چی 

 

ون  از همیشه که افتادم خودم یاد...بستم درو و اومدم بی 

 رفتارهای نه من رفتارهای نه میشدم مالمت هامون طرف

 دوست مارو که نه نبود قبول قابل براش وقت هیچ همتا

 بود جانب به حق زورگو زیادی فقط نه باشه نداشته
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 برگشتم خونه به چهار وحوایل گشتم خیابونا توی کم یه

 دلم توی شدم خونه شلویعز  متوجه در جلوی همون از

 شد خایل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 503پارت#

 

ون دست به گوش   هامون و شد باز در لحظه همون  بی 

 ییک حداقل و گشتمبریم من تا اومد نیم کاش ..اومد

 بستم درو ناچار. میکردم مقابله باهاشون کمی   دوساعت

 سالم گذشتم کنارش از وقت   افتادم راه خونه طرف به

 داد رستکون بود مکالمه درحال هک واونم گفتم آرویم

 بلند حدی به رو صداش و بود نشسته tv مقابل طاها

 میدادی قرار گوشات رو دست باید که بود کرده
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 چرخید طرفم به و پرید جا از زدم پش یه و رفتم جلو

؟ چرا- یز ز  می 

 میش   کر باش خودت فکر به نیست   ما گوش فکر به_

 دارم دوست خودمه گوشای-

 خ   ما یگوشا پس_

 دیگه پش یه چرخیدtv به رو دوباره و گفت ای چه من به

 خودش مثل هم هامون پرس.گرفتم فاصله وازش زدم

 ...پررو والبته بود زورگو

خونه توی که وترانه مامان به ز  سالم میخوردن چای آشی 

 کردم

 

 میخوری؟ چای:پرسید مامان و دادن رو جوابم دو هر

م نه_ م دوش یه می   بگی 

احت کمی برو-  ...آقاجونت اومدن از قبل تا کن اسی 
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 رفته و کشید پر ام دلشوره بگه اینو مامان اینکه از قبل تا

ی رسعت با جون آقا اسم اومدن با اما بود  برگشت بیشی 

 پشت و شد بلند مامان کردم نگاه وترانه مامان به مکث با

 خودش همیشه مثل هم وترانه رفت گاز طرف به من به

 داد نشون مسائل همه به نسبت تفاوت وی   طرف ی   رو

 

 بیاد؟ قراره چرا آقاجون مامان_

 در شدن وبسته باز صدای چرخید طرفم به اخم با مامان

 :گفتم رسم پشت هامون حضور از وترس بغض با اومد

 ...میارم خودم رس بالی   یه قبله بحث دوباره اگه بخدا

 چون کردی فکر :گفت رسم پشت از دقیقا هامون

سیم هات بازی کویل این از بستیم رو نمونده  برو...میی 

 نیاوردیم رست بالی   ما کن دعا

 تونم هردو با کنید تمومش-

ز  و رفتم باال و دادم قورت رو دهنم آب  که کاری اولی 

م تماس مونا با که بود این کردم  بگی 
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 گوشیم نشستم تخت روی حرص با من و نداد جواب

 دادم جواب رسیــــع و خورد زنگ

ه؟ چه دوباره میدویز ..مونا_  بیاد قراره چرا جون آقا خی 

 ؟...خونمون

ه؟ چه--  خی 

؟ سالم...توی  _  خوی 

ز  اما کردم عوض حرفو ضایع خییل  خوام نیم بودم مطمی 

ی آیهان ز  میکنه فکر که آیهایز  اونم بفهمه مورد این در چی 

 کنم غالب بهش خودمو میخوام من

ه؟ چه پرسیدم--  خی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_چهآنــ_تــمام#

 

 

 504پارت#
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 میاد داره جونم آقا فهمیدم االن کردم بحث هامون با_

 ...اینجا

 مادرت و پدر به این مگه !هامون و تو بحث واسه فقط--

 نیست مربوط

 مخاطبم اسم به نگاه بدون که خودم به و بستم چشم

 فرستادم لعنت دادم جواب

 ...چرا_

 ...هست  --

 عصبانیت با رو آیناز که وقت   لمث درست رو هستیش

 اورد زبون به زد صدا

 بله_

 !داره خواستگاری به ربیط پدربزرگت اومدن--

 

 گرفتم پیشونیم به دستمو

 ...داره ربیط چه نه_
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 دروغ داری میدونم اینکه از... بزیز  دورم بخوای اینکه از--

 
 

ز  همه از حالم مییک  میخوره بهم چی 

 گرفت بغضم

؟باز که بگم بهت_   گردی بریم خ 
 

 ...ازدواجه دردت مییک

 دونم نیم خودمم بخدا :گفتم زاری با من و کرد سکوت

ه چه و میاد داره چرا   دارم دلشوره اما خی 

 بدونه؟ مونا ممکنه--

 نداد جواب زدم زنگ دونم نیم_

 میشم رد روش از ایندفعه--

 

ون منو و کرد قطع و گفت اینو  خشیم و اش جمله حی 

 گذاشت بود کالمش تو که

 نمیداد جواب اما خورد یم بوق  زدم زنگ مونا به دوباره

 بده جواب خدا تورو_

 طول کردخییل آشوب بیشی   دلمو مونا ندادن جواب

 داد جواب تا کشید
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 مونا_

 بله-

 میکرد گریه داشت وانگار لرزید صداش

؟ یم گریه چرا شده؟ خ  _  کتز

 

 های آدم همه از زندگیت و خودت از تاحاال هست  -

  چرا ...خورده بهم حالت زندگیت بیخود
 
 از پر من زندگ

 همه زندگیم مردای مادرم، و پدر !؟...فیک های آدم

 ...قشنگن توهم یه و بزرگ دروغ یه شون

 مونا بودم ندیده حاال تا بود دردناک اش گریه هق

 بزنه زجه اینطوری

م دارم-  قفس یه برام دنیا میشه، خفه دارم...هست   میمی 

 میاره فشار امسینه به و شده چندسانت  

 

 گرفت بغضم مونا حال از

 بگردم دورت شده خ   بگو_
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 درآورد هم منو اشک و گرفت شدت اش گریه

 پیشت؟ بیام ایخونه_

 نمیخوام و هیچیک دیگه...نباش توهم...نیا ویل اره-

سون منو هست   جون_  باشه بزنیم حرف میام االن نی 

ز  ی یه هقاش هق بی  ز  االن نشدم توجهم من و گفت چی 

 همونا وبا بودم درنیاورده لباسامو کردم قطع گفتم میایم

 شدم خارج خونه از

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 رسش پشت و مامان که پوشیدم یم کفش در جلوی

 ایستادن رسم باالی هامون

ی؟ کجا-  می 
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 مونا :گفتم مامان به رو من اما پرسید هامون سوالو

م بود بد الشح  ...پیشش می 

 ببینم تو بیا نکرده الزم-

 و رفت غره چشم هامون به اخم با که کردم نگاه مامان به

 بده؟ حالش خ   یعتز  :پرسید

 جواب تا زدم زنگ انقدر نداد جواب بهش زدم زنگ_

 میگفت همشم آروم نه مامان میکرد گریه داشت...داد

 .میشم خفه دارم

 امان :گفت و داد تکون ناراحت   از رسی و کرد اخم مامان

  بده خی   بهم حتما ویل برو...فروغ دست از

 

 هیچ با:گفت گوشم کنار که بوسیدم رو مامان صورت

ارم من نکن بحث کدوم ز ی نمی  ز  بشه چی 

 گرفتم فاصله ازش

 زوده؟ یا برم قربونت من_

  نکن لوس خودتو برو-
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 هم هامون از مامان حرف از خوشحایل با دادم رستکون

 نشد خوشحال اصال که کردم خداحافیطز 

ز  با :گفت و اومد پشتم مامان ی؟ خودت ماشی   می 

 میشم سوار تاکش خیابان رس نه_

 

 چرا؟-

 خداحافظ...میگم میام_

ون  خیابون به تا دویدم یم کوچه تو بستم درو و اومدم بی 

ز  تا کشیدم کنار خودمو بوق   صدای با  برسم  رد ماشی 

 کردم تعجب آیهان بادیدن من و ایستاد کنار اما بشه

 میکتز  چیکار اینجا_

ی کجا--  برسونمت سوارشو...می 

 

ز  دیدن با کردم نگاه ابتداش و کوچه انتهای به  ماشی 

 و کردم باز رو عقب در ..پیچید کوچه توی که آقاجون

 انداختم توش خودم
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 برو برو _

 خودمو شدیم خارج کوچه از وقت   و کرد حرکت آیهان

 کردم نگاه رسمون پشت به  عقب شیشه از و کشیدم باال

ی اینکه از  نشستم وصاف کشیدم راحت   نفس نبود خی 

 کردی؟ فرار خونه از--

 جلو رسمو بود پوستم زیر مامان حرف خوش   اثرات هنوز

؟ یم زیاد پلیش فیلم :گفتم آیهان رخ نیم به رو  اوردم  بیتز

 

 دخی   از حرقز  پلیش فیلم توی :گفت و زد نیشخندی

  نیست فراری

 اجتمایع؟ فیلم اهل پس_

 اخمشو کرد من به که نگایه بانیم و چرخوند رسشو

 غریت   حال توی من دلم اما کرد صاف رسشو داد نشون

 ...کرد گی  

 اومد خوشم اخمش از که شدم دیونه

فت   کجا داشت  --  ...اتخانواده از قایمیک اونم می 
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 نجات واسه من...گفتم هامون و مامانم به...نبود قایمیک_

 تیکه میدید تورو جونم آقا اگه کردم فداکاری تو جون

  بود گوشت بزرگت

 کنم تشکر باید االن :وگفت زد نیشخندی

 که وخایل خشک تشکر با متز  مدیون االن_

 !میشه؟..نمیشه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ...تاسفه روی از کردم حس که داد تکون رسی

 درآوردم زبون شبرا

ز  جلو بیا :گفت و داشت نگه خیابون حاشیه تو  بشی 
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ز  همون از  به دستم که کشیدم جلو خودمو ها صندیل بی 

 گفت بلندی اخ و  خورد آیهان صورت

 حالت همون در  رفت هم توی اخماش اون خندیدم من

 لرزش خاطر به اما کنم نازش بردم جلو دستمو خندیدن

 کشیده چشمش یگوشه نمناخ امخنده از حاصل های

ز  و شد  گفت ایخفه هی 

 

 خندیدم بلندتری صدای با و کشیدم عقب دستمو

 معذرت اگه ترسیدم که کرد نگاهم عصبانیت با جوری یه

 میاره رسم بالی   یه نکنم خوایه

 نبود ازقصد بخدا...ببخشید_

اد مثل دقیقه دو هست  -- ز  که داشتم نگه...کن رفتار آدمی 

 ...جلو بیای   بش   پیاده

 ها بازی قری   این از...نیست   نرمال تو ام عادی من_

  شم خیال ی   رو کوتایه این به مسی   چرا نمیاد، خوشم

ز  :گفتم رسش به اشاره با که داد تکون تاسف با رسی  ببی 

ی گردن آرتروز اخرم میدی تکون رس الگ   میگی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1696 | 3699 

 

 

 رفت ایغره چشم بااخم

ز  شما به هم خوی  _  ...دهنیوم درد ی   مرفهی 

 مانعشون اما افتاد تکاپو به لبخند برای لبش کردم حس

  میشد

 ...وراج جونور--

ز   برم؟ کجا:پرسید و انداخت راه رو ماشی 

 بود حایل چه تو مونا افتاد یادم تازه

 مونا یخونه سمت برو_

 انداخت من به نگایه شد انرژی ی   و حال ی   که صدای   از

ی :گفت و ز  شده؟ چی 

 ...نبود راه هب رو زیاد مونا_

 

 خواستگاری؟ موضوع رس--

 داری خی   هم خ   همه از_
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 باشم؟ داشته خی   نداشت   دوست :گفت و کرد ریز چشم

 انداختم باال ایشونه

 ...یانه بدویز  میکنه فرق   چه_

 دلخوش توبــهش که داره خ   رابطه این...خب آره--

  نه هست ایعالقه نه...کتز 
 

 !...وابستیک

 هربار بشیم جدا هم از اگه...یذارمم کالس کیل عوض در_

 پرس دوست قبال این میگم همه به ببینمت اخبار تو

 ها بوده من یپیشه عاشق

 

 بگم دیگه ایکلمه ترسیدم که رفت غره چشم جوری یه

 بود شده همیشه از تر بم حرص از که صدای   با

 ...نه بشیم جدا داری دوست خییل:گفت

 !کردم شوخز  من نداری، جنبه_

 ...نیا ادا من واسه...جونور برم از تورو نم--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 سکوتم.کنم سکوت عاقالنه دادم ترجیح حرفش درمقابل

 کرد تر جریــــح رو آیهان

 منکه...منتظرشه یم انگار میشیم جدا میگه جوری یه--

 گرفت خوفم منگل یپرسه اون دیدن با پرسم

 دنبال رفت  ... آی آی دیدیش؟ مگه :دمپرسی باهیجان

 !کردی هم تهدیش حتما...من خواستگار

م این عاشق من :کردم کلفت صدامو  روش دست دخی 

 میشکنم رو دستت بذاری

 

  زد بهم پوزخندی آیهان

 باشه اینجوری داری دوست خییل--
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 ببینم بگو نیست اگه !نیست مگه: وگفتم بردم جلو رسمو

 ...ما یخونه در رسوندی خودتو ایدقیقه بیست چطوری

ون ؟من! داره ربیط چه--  .بودم بی 

  راست که تو_
 

 مغرور های آدم خوندم جا یه من اما مییک

وع میشن عاشق وقت   ز  انکارش به رس   رفتارهاشون اما میکیز

 برن لو میشه باعث

ی-- ز انه های فانی   ...دخی 

 !عاشقانه های حسادت_

 

ز  قتسب وبا شد مشت دستاش گفتم که اینو ز  گرفی   ماشی 

 اون رس رو وحرصش گذاشت بوق روی رو دستش کناری

  راست که تو بگه بهش نبود ییک کرد خایل
 

 وعاشقم مییک

 کنار به این اصال افت   یم راه دنبالم کتز  یم غلط نیست  

ه حرصت حقیقت از چرا  ...میگی 

 واسه ظرفیتش اما بگم بهش اینو که بودم خودم البته

 خوردنش حرص برای ودلم بود دهش پر من حرفای شنیدن
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 وگوگولیم خوشگل پرس دوست خواستم سوخت،نیم

 .بشه کچل

 

 ...گرفت ام خنده افکارم از

 وخدا بود قیافه خوش مرد یه عنوان به آیهان خدایش

 بود خ   گوگویل اما بود کرده دلبازی دستو خلقتش واسه

 !...گفتم من

 از یشی  ب سنش وحت   داشت ایمردانه ظاهر اینکه از جدا

د اشچهره ز  رفتاراش اما نبود هابچه پرس شبیه واصال می 

ز  هم  بود وباوقار سنگی 

 که آیهایز  اونم زدم صداش گوگویل فهمید یم اگه اخ اخ

 میکرد انکار رو عاشقیش ابهتش حفظ واسه

 که ایهان وبه گرفتم جدی چه دربیاره برق از ییک منو

 بشه باورم خودم میخوام اما کنم ثابت نتونستم

 

دم هم روی لب  آتیش   رو آیهان ام باخنده تا فرس 

 کرد نگاهم و چرخوند رس آیهان...نکنم
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؟ نگاه اینطوری چرا_ ی که من میکتز ز  !نگفتم چی 

 تکرارشون دلت تو بزیز  حرف بلند نتویز  وقت هر--

 ...ها داری مشکل!... میکتز 

اک وجه مورد این توی دیگه خوبه_  داریم اشی 

 نشوندم لبم روی هم نما ندوند یگنده لبخند یه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ی ز  که ساختمان جلوی داد ادامه رانندگیش وبه نگفت چی 

 داشت نگه بود واحداش از ییک ساکن مونا
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 قسمت از شد پیاده هم آیهان شدم پیاده کردمو تشکر

ز  جلوی     به چشمم که زدم دور ماشی 
 

ز  فرورفتیک  ماشی 

 ... بودمش دیده صبحم که افتاد انآیه

 به ایستادم آیهان جلوی که وهمزمان کردم ریز چشم

ز   کردم اشاره ماشی 

 کردی؟ تصادف بایک_

 !میشناش تو بگم من--

 

 ممکنه مثال...بدونم زمانشم ممکنه حت  ...بشناسم شاید_

 یم خواستگاری داشته که باشه پیش دوشب ییک مال

 نیست؟ ممکن!!..رفته

ز  کرد سکوت دمدی وقت    بوده اون کار شدم مطمی 

 ...خواستگاری خوردن وبــهم سمییع آقایون تصادف

 زدی؟ بهشون تو_

 کرد اخم

 زدم اش شونه به محکیم مشت
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 پرس گرم دمت_

-- 
ا
ه دستت کل  هرزمی 

ه که حقیقت انکار از_  ...بهی 

  برو--

 

 نداشتم دوست که چندش   وبالحن کردم لوس خودمو

 گفتم

 :ظخداف... باشه_

 آقاهه؟:گفتم آیهان وروبه برگشتم رفتم که قدم چند

ی اینکه بدون شده ریز باچشمای ز  کرد نگاهم بگه چی 

 !شدی عاشقم دیدی_

 رو زنگ وقت   رفتم در طرف به چرخیدمو رسعت به

دم  رس داشت انداختم آیهان به نگایه چشم گوشه از فرس 

 بود لبش روی محوی لبخند اما میداد تکون
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 باز موناهم واحد در رفتم باال ومن شد زبا حرف ی   در

ی بود برهم ودرهم شلوغ یکم خونه رفتم داخل. بود  وخی 

 نبود عمو با عمو زن از هم

 دید اونارو شد نیم خییل هم نرمال حالت در هرچندکه

 تا رو مسافری   پتوی بودو شده مچاله کاناپه روی مونا

ناپهکا همون روی پاهاش کنار بود کشیده باال رسش روی

  نشستم بود کشیده دراز که ای

 

 گنده خرس ببینم پاشو... مونا_

 روش واز بردم پتو یگوشه به ودست نداد اهمیت  

اض کارم به وباغربلندی کشیدم  کرد اعی 

 نیست؟ حالیت حرف نیا نگفتم مگه...اهه-

 مرگته چه بگو پاشو آدم مثل هم حاال نیست حالیم نه_

 خانم میمون

 بکشه رسش روی رو پتو دوباره خواستو  گفت بابای   برو

 ندادم اجازه که
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 برم قربونت شده خ  _

 من واسه پس است رسومروگنده فروغ:گفت حرص با

 درنیار مامانارو ادای

چه خب_  شده؟ دعوات عمو زن با ؟ عوضز  مرگته بگوخی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 509پارت#

 

 

 ...اره برمیداری ازرسم دست اگه-

نه پوزخند که کنم یم نگاهش دلخوری اب ز  می 

 اینتیجه هیچ وبه وپازدن دست اینهمه از هست   امخسته-

ز  همه میکتز  فکر وقت   درست چرا... نرسیدن  خوبه چی 

 درمیاد وگندش گرده بریم ورق

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1706 | 3699 

 

 مربوطه؟ آرمانم به نه؟ نداره ربط عمو زن به فقط حالت_

 بینم یم صورتش روی رو اشک لغزش

 ده؟ش دعواتون_

 ...نه-

؟ پس_  خ 

ش میشه-  نگم میشه...نی 

 

 بشه بهی   حالت شاید بزن حرف_

ز -  ...نیست مهیم چی 

ز  ز  بودم مطمی   نبود این مونا وروز حال وگرنه مهمیه چی 

و همه گفت مامان اومدم یم داشتم وقت  _ ز  به بسپارید چی 

 ...منتفیه خواستگاری قضیه روشنه دلم من...من

نه پوزخندی مونا ز  اصال دردش فهمم یم ومن می 

 .نیست خواستگاری
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ز  با ،حت   گذشته خ   بینتون دونم نیم_ کج یرابطه همی 

 ما زیاده وبلندی پست   رابطه توی میدونم آیهان با اموکوله

 کنیم یم آشت   تهش وباز میکنیم داعو باهم بار ده روزی

 وآروم دلگریم برای فقط حرفو واین متنفربودم آرمان از

 مگفت مونا کردن

ز  از دلم-  گریباموزی اولش اینکه از...دیگه میسوزه همی 

 جونتو خیالیش ی   با وسطش میکنه عشق ادعای

ه  ناراحته دارم خوستگار اینکه از...میگی 

ز  اینکه خب_  خییل شنید وقت   آیهانم نیست عجیت   چی 

 سمییع آقای با که بوده اون فهمیدم امروز تازه شد عصت  

 کرده تصادف

 

ز  :بلندشدوگفت جاش از مونا  عصت   آیهان ...دیگه همی 

 متهم منو...خ   اون اما کر حرکت   یه تو خاطر وبرای شد

  ی   به میکنه
 

 !!...عرضیک

ه هم توی اخمام  می 

 چیه؟ حسابش حرف_
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نه حرف اصال- ز  معلوم حسابش وغی   حساب که نمی 

 دونست یم خودش هم بگم بهش من اینکه از قبل...باشه

 مشخص رو همه تکلیف ردم وابمج با گفت یم وطلبکارانه

 میخوام میکتز  فکر....است دمده رفتارام نظرش به...کنم

 ...بندازم بهش خودمو

 

ون میدم نفسمو  به آیهان که بود فکری درست این... بی 

هایم این میگم باخودم گایه...آورد زبون  به که مادخی 

یش موجود یه درحد مارو میدیم اجازه پرسها  وآویزون سی 

ز   ...ببی 

 تموم رو رابطه این است دهنده آزار خییل رفتاراش اگه_

 کن

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  510پارت#

 

ز  این متنفری ازش که توی   برای-  به که حلیه راه اولی 

سه ذهنت  خییل آرمان مقابل تو منو جایگاه کن درک...می 

 زندگیش یهمه برای منو میکردم خیال من...متفاوته

 بهش تصور این با من کردم حساب روش من ادمیخو 

 میکنم حس االن اما اومدم راه باهاش جوره وهمه دلبستم

 سنگینش زیر ودارم شدن آوار رسم روی تصوراتم یهمه

 ...میشم له

 تحمل رو وایه خیال همه این وزن داره تنم که درحایل

 من...میکشه تی   درد از میشه منفجر داره قلبم میکنه

، دوست...بودم براش خ   واقعا  که معشوقه دخی 

 !...بگذرونه وقت باهاش چندصباخ

 

م تودستم رو دستاش  اشک با مونا میدم اجازه میگی 

ز   من مونا احساسات درمورد کنه تخلیه رو خودش ریخی 

 نظری هیچ اشتباه احساسات جذب توی بودم استادی که
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 اومد یم بدم آرمان از حالت   درهر که هرچند نداشتم

 ...متنفرم بیشی   خییل الازشوحا

شد حالش وقت   موندم مونا پیش دیگه دوساعت ییک  بهی 

 ... خونه برگردم رفته آقاجون اگر تا گرفتم تماس مامان با

ز  ی  وی   آقاجون گفت مامان  تونم نیم من چون هسی 

ل رو زبونم  میل ،باکمال نباشم که بهی   همون کنم کنی 

 کردم قبول

 

*** 

 آیهــان

 

 معدود جزء این کردم نگاه درکارخونه رس بزرگ ویتابل به

 بودنم اینجا اصال. نداشتم اطمینان کارم به که بود دفعای  

 نبود برنامه جزو

ز  به خلوتم توی حت   خودم با وقت هیچ من ز  چنی   فکر چی 

 ...بودم نکرده هم
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 هنوز ومن داد یم ربط هدفم به رو بودن اینجا منطقم

 میتونه ربیط چه ایفعهد یک تصمیم این که داشتم شک

 باشه داشته امبرنامه به

و همه ز  کنم یم پیدا زیادی دالیل کنم یم مرور رسم توی چی 

 

 رو فرزاد کشیدن زجر خواستم یم وجودم تموم با من

 ... رو نبودنش ببینم،خوشبخت

ون  ...رو بودنش ورسگردون حی 

ز  به شد نیم راضز  دلم  اون برای که بازی این زودی همی 

  کنم تموم رو وربودآ عذاب

ز  قصدم فقط اولش شاید بود اون گرفی   فرزاد که دخی 

 اما طریف   هر به حاال بود زده پس لیاقتیش ی   با خودش

ز  شاهد همیشه اینکه مگر نمیشد راضز  دلم االن  نداشی 

 باشم خوردناش وحرست ها
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 شب همون مثل بودم یم کردناش عوض رنگ شاهد باید

 رفت کبودی به رو رتشصو  هست   شیطنت از که تولد

 میکرد حمله ما به گرفت نیم رو جلوش نامزدش واگر

 تا حالم گرفتم ازخشمش که ولذی   شب اون آوری یاد از

 اتفاق و شدم شوکه بعدش که درسته اومد جا روز چند

قابل  روی فهمیدم شب همون اما افتاد بیتز  پیش غی 

ی اون از بیشی   خییل میشه هست   ز  میکردم فکر که چی 

 کرد سابح

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 میشم پیاده نفس به اعتماد از پر و اطمینان با افکار این با

م ها مودت یکارخونه طرف به و  توضیح نگهبایز  به می 

 تولید خط طرف به منو اون دارم کار محمدمودت با میدم

 .کنه یم راهنمای  

ز  کمک بدون بتونم تا کنم یم ریز رو چشمام  پدر گرفی 

 کارگر چندتا با داشت که دیدنش با کنم پیدا رو هست  

 برداشتم قدم طرفش به و زدم لبخند میکرد صحبت

 باعث بخش اون شلویعز  و روشن های دستگاه صدای

 بشه شدنم نزدیک و من حضور متوجه نشد

 

 
 
 تا دادم اجازه شنید نیم میکردم هم سالم اگر طبیعتا

 حرفش وقت   بودم رسش پشت قریبات بشه تموم صحبتش

 متوجه و کشیدم جلو خودمو که بره خواست شد تموم

 و کار چندسال رفت هم توی من دیدن با اخماش شد من

 
 
اییط هر توی بود داده یاد من به ملگ فرخ کنار زندگ  رس 

 ظاهر گ عصبایز  گ باشم خونرسد گ کنم رفتار چطور

ا آدم یه  .مبگی   خودم به رو گناه از می 
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م چشمان اما تحکم با  ز  به رو زده رس   کردم سالم پایی 

 

رفتار و مالحظه بدون مودت محمد  امکارانه فریب تاثی 

 ...میخوای خ   اینجا :گفت

 کنم صحبت باهاتون اومدم--

 بزنیم حرقز  که نداریم هم به ماربیط-

ون طرف به و برداشت قدم   . رفت بی 

 بذارم کارخونه داخل هب پا اینکه از قبل افتادم راه دنبالش

 بودم کرده آماده مرد این طرف از رفتاری هر برای خودمو

 میکنه سیع نفر یه وقت   که میدونه خودم مثل ییک اما

ه اتنادیده  ...سخته چقدر باهاش کردن برقرار ارتباط بگی 

 ؟ مودت آقای--

 

 به نشنیده صدامو کرد وانمود حت   هیچ نداد رو جوابم

اکلی پشت که کارگری  به دوباره و داد هشدار بود فی 
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 خودمو تا کردم بیشی   هامو قدم رسعت داد ادامه راهش

 برسونم بهش

 معامله فرخ مثل آدیم با که کش بودم ملگ آیهان من

 بلرزم بادها این با که نبودم بیدی پس بود کرده

 رم نیم اینجا از نزنم حرفامو وقت   تا من مودت آقای--

ز  و دش عصبایز  ام جمله از  و بایسته شد باعث همی 

ز  های قدم با بمونه منتظرم  ایستادم مقابلش مطمی 

 

 میکنه مربوط هم به مارو هست   داریم، ربط بهم ما--

ی ز  همون برای نبود االن برای داشتم انتظار ازش که چی 

 قسم من و گوشم توی بود زده مرد این بود اول دیدار

ش ورسخودش نه اونم دربیارم رو تالفیش خوردم  باید دخی 

 آوردم یم در فرزاد رس رو تالفیش

 کردم نگاه صورتش وبه دادم قورت رو دهنم آب

 نچرخون دهنت توی منو دخی   اسم-
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 بود اش خانواده یا هست   به زدن آسیب هدفم اخرین من

 اومدم نیم کوتاه مدیع پدر این مقابل اینقدر اینجا وگرنه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 512ارتپ#

 

 روی بذار دمتو نمیشناسم، تورو امثال من میکتز  فکر-

 ...چاک به بزن کولتو

ای   وجود با--
ز  ندشتم انتظار حداقل شنیدم شما از که چی 

 کنید قضاوت شناخت بدون

  رفت توهم اخماش

 من یا کنیدیم ام قانع شما یا بزنم حرف باهاتون اومدم--

 کنم یم قانع شمارو

 ارمند حرقز  تو با من-
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 بدید زمان بهم ربــع یه فقط--

؟ یم غلیط چه اینجا-  کتز

 من و بود هست   وحش   برادر به متعلق خشن صدای این

اکت به تودلم   های رس 
 
 لعنت مون مسخره خانوادگ

 فرستادم

 

 بار یه دیدم کنارش هم رو فرزاد بردار و بزرگ پدر وقت  

 فرستادم لعنت دیگه

 که نیست بابات یلهطوی اینجا !مرتیکه نیستم باتو مگه-

ز  انداخت   رستو   ...اومدی پایی 

  شانس مودت هامون
 

 هیچ من که بود این آورد که بزرگ

 مهم ایذره برام ملگ فرخ و نداشتم پدرم به نسبت حش

 نبود

 نگاهم بااخم پدربزرگش و زد صداش هشدارگونه پدرش

 میکرد

 همون با و کردم مودت محمد به رو و گرفتم اونا از نگاه

مانه لحن  بزنم حرفامو میدید اجازه :گفتم قبل یمحی 
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 کرده قای   خودشو پرسش بده جواب اون اینکه از قبل

ون نکردم پرتت تا برو خودت پای با :گفت  فکرنکن...بی 

یه نکردیم شکایت ازت  درمیاریم پدرتو خی 

 نیست طرف هالو با بفهمه تا بدم رو جوابش بود الزم

ز  زمینه درچه--  کنید؟ شکایت ازمن میخواستی 

ز  بیارم فکتو ترش نیم: گفت اومد جلو  بلبل انقدر پایی 

 میکتز  زبویز 

 زدم نیشخندی

 ترسم نیم نه--

 گرفت رو امیقه

 

ز - نمت جوری دفعه این ببی  ز  هم بابات ننه اسم که می 

 نیاد یادت

 جای اینجا نه :گفت اششونه رو گذاشت دست فراز

 بزنیم حرف باال بریم ...وقتشه االن نه دعواست
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؟ چه:گفت باعصبانیت هامون  حرقز

ه تصمیم پدرت بده اجازه:گفت تحکم با فراز  بگی 

 کرد ساکت رو هامون حرفش این با که بودم ممنون ازش

 باال فراز راهنمای   با بیاد راه من با کرد وارد رو پدرش و

 شدیم اتاقش وارد رفتیم

 

  میخوای خ   بدونم کنجکاوم خب-
 

 بیک

 ریزشده چشمای و اخم با تااالن که هست   گپدربزر  اینو

 گفت میکرد نگاهم

 قراربدم کنارهم شده وحساب درست رو کلماتم کردم سیع

 رو هست   مطمئنم اما ندارید شناخت من روی میدونم--

 نیم کاری وقت هیچ بدونید که میشناسید خوب انقدر

 بیوفته خطر توی اشخانواده ابروی تا کنه

 شد امجمله طعق باعث هامون پوزخند

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 513پارت#

 

 محمدمودت چشمای به مستقیم گرفتم ازش رو نگاهم

ه  شدم خی 

 یدفعه همون از ام کالش هم تون دخی   با دوسال من--

 ازش که اومد پررنگ نظرم توی اونقدر دیدمش که اویل

 اون ازبعد منم و نکرد قبول هست   اما بشیم آشنا خواستم

 تا نزدم باهاش حرقز  درش موضاعت جز وقت هیچ دیگه

کمون استاد که پیش چندماه  خواست هردومون از مشی 

کت باهم همکاری پروژه یه توی  کنیم رس 

 دو اما بیاد چشمم به دوباره هست   شد باعث موضوع این

 که بودم کرده پیدا شناخت روش انقدر گذشته سال

ای مثل هست   بدونم  که کارای   اهل نیست، دیگه دخی 

ز  یم بقیه معموال  برام شد یم باعث همینم .نیست کیز

 همو بیشی   کردیم کار که وقت   چند اون. تربشه باارزش
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 به بدی نگاه نه وقت هیچ خورم یم قسم اما شناختیم

تون  ...ایقصدسواستفاده نه داشتم دخی 

 گرفتیم اشتبایه زمان توی رو درست تصمیم یه فقط ما

 من اشتباهِ  این مسبب که اویز  اما درست رفتیم اهاشتب ،ما

 هست   نه بودم

 

؟ خ   برای االن :گفت بزرگش پدر   بهمون که اینجای 
 

 بیک

  ... برِف  زیر رسمون و بودیم کبک ما

 رو هست   من اما مودت جناب ندارم جسارت قصد من--

ز  هم اینجا به اومدنم دارم دوست  شمانیست به توهی 

 ..من یدبد اجازه خواستم فقط

 :وگفت نداد مهلت آش نشسته نخود مثل دوباره هامون

 کردی غلط تو-

 

ایم ی   با اگر--  من ویل اوگ میشه خوب حالت من به احی 

 گردم نیم بر تصمیمم از
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 من به رو و بشینه خواست ازش پدرش اما پرید جا از

 :گفت

مو من توعه با حق-  عاقل میدونم و میشناسم خوب دخی 

 وقت هیچ من بزنم حرف باهات رک بذار...احساساتیه اما

مو  ایذره اگر دم نیم باشه صفت گربه که آدیم به دخی 

 اما میکرد فرق اوضاع میکردم حس کالمت توی صداقت

 دادی تحویلم چرت مشت یه که دونیم یم هردومون

 

 وگرنه باشه اینجوری داره دوست که شماست باور این--

 حرفام از بلکه داشتم صداقت تنها نه دونید یم خودتونم

 ...مطمئنم هم

 برو اینجا از-

 هیچ من بود آور گیم درشت آرم همون درست اشجمله

 نیومد خوشم شکست این از

 شدم بلند جا از

 کردم اشتباه میدونم که بامتز  کردن لج جای به کاش ای--

تون به کم یه ز  زندگیش قهرمان تنها شما که دخی   هستی 
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 چرا اما باشه نیستم مناست   آدم من اگر...دادینیم اهمیت

 به دارید؟ اعتماد شناسید نیم اصال که آدیم به انقدر

 !...پدرش یواسطه

 که نیستم پدرم شبیه تنها نه اما ام ملگ فرخ پرس من

 ییک با حداقل مودت آقای...داریم تفاوت باهم دنیای  

 ...اجازه با...نکنید بدبختش هم دیگه

ون خونهکار  از و زدم رو حرفام من ز  اومدم بی   نبودم مطمی 

نشونه امیدوارم اما بذاره تاثی   هست   پدر روی حرفام که

 باشه گذاربوده تاثی   دادم پدربزرگش به که ای
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 آیهان که کش لطف به امی   من لوس نبودنای توی

 وحسای   دبو  بسته خوب قرارداد چندتا بود کرده معرقز 

 به که وسخت   شلویعز  هرنوع عاشق بود شلوغ رسمون

 بودم مربوطه عکاش

ز  بودومن شده ناپدید آیهان دوباره دیروز از  هایمشغله بی 

 که متز  اما بود عجیب نداشتم خالض فکربــهش از کاریم

 حش نبودش از نداختم یم چنگ گربه مثل بادیدنش

 داشتم خال شبیه

 

 میکرد ام زده شگفت من یتو  ظهور نو رفتارای این

ز  ز  هیجان برام حال ودرعی   بود انگی 

 بود خریده برام آیهان که دوربیتز   شدنم بیکار محض به

ز  امی   گفته به جریانت اون وبعداز  برده آتلیه به رو دوربی 

داده دست به بود  باعث حضورش خواد نیم وگفته امی 

 بشه من دردرسبیشی  
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 یخانواده بود آیهان با حق بینم یم کنم یم فکر که خوب

 نیم حال تنها نه پرسم دوست دادن چاک سینه با من

 کردن یم جدا تنش از هم رسشو که کردن

 

 دادم تکست آیهان وبه درآوردم رو گوش  

 نه بکش رو سمییع پرس نه لطفا...که نیست   دوباره»

 !کن نیست رسبه خودتو

ین نه املییل نه چون  «شی 

 دقیقه دوسه فرستادم خنده استیکر امجمله انتهای در

  داد جواب بعد

 'کنم یم کوه دارم نشو مزاحم'

 توی بگه اینو نداشتم انتظار اصال گرفت امخنده

 نفس اعتمادبه از گفت یم باید حالت ترین خوشبینانه

 نکش   مارو زیادت

 

؟ حرف تویز  یم بزنم؟ زنگ'  'بزیز

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1726 | 3699 

 

 داد جواب اون زدم زنگ بهش خودم

 خوی   سالم_

؟-- ؟توخوی   کجای 

 دارم شک تورو اما کار رس منکه_

ونم من--  کارداشتم جای   بی 

 درکردی اسم بابات وشهرت پول با درد ی   مرفه_

ای با بود گفته ییک--  من هادردرسه نزنید رل باهوش دخی 

 فهمیدی؟ کجا از...نکردم گوش

  باالم  هوش از_

 

 ببینمت داری وقت امروز باهوش خانوم--

 یه بابام تا ببینیم کمی   همو مدت یه میگم اما دارم وقت_

 بشه آروم کم

 کارخونه رفتم امروز--

؟ یکارخونه_  خ 
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 پدرت پیش رفتم--

 چــی؟_

 پارازیت انقدر هامون اما بزنم حرف باهاش رفتم--

 نداشت اینتیجه خییل فکرکنم که انداخت

؟اصن خ   برای_ ؟ خ   رفت   گفت 

ی همون-- ز  داشت حقیقت که چی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_چهآنــ_تــمام#
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 خواستم میکردم،نیم درست بودم زده که رو گندی باید--

ز  اذیت تورو زدم من که گندی یواسه  ...کیز
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 گندی؟ چه_

 میتونستم...مهمونا بود،دعوت من پیشنهاد تولد اون--

 کنه دعوت رو ونامزدش فرزاد خواست مونا وقت  

 دیدی آسیب فقط تو وسط واین نکردم اما کنم مخالفت

ز  حرفاش تموم که درسته  کش تاحاال اما بود حقیقت عی 

 ودر بپذیره رو کارش مسئولیت که نداشتم وبرم دور رو

ان صدد ایط هر وتوی همیشه فرزاد. باشه جی   دنبال رس 

 همه تا هست   تراز دست ودم بدبخت وگ بود مقرص

ارو  راحت خیال با بتونه وخودش بندازه گردنش تقصی 

 کنه خایل شونه

 

 نشه دگرگونم حال متوجه تا کردم صاف رو گلوم

ایم ی   بهت هامون_  کرد؟ احی 

 اهمیت بهش خییل من اما گفت وپرت چرت کم یه--

 همو؟ ببنیم نگفت  ...ندادم

ی هامون حرفای درمورد خواد نیم دیدم وقت   ز  من بگه چی 

 نیاره روم به که بهی   همون نشدم پاپیچش
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ز  ی   منو زده بوده ای  بین ضعف دچار که ییک_  کرد ماشی 

 دیگه بیای   مجبوری

 

  بفرست لوکیشن--

 که کارمون. فرستادم لوکیشن وبراش کردم قطع رو تماس

 همراهشون خواست وازم اومد امی   دنبال سارا شد تموم

 به . برگردم آیهان با قراره وگفتم کردم تشکر ازشون برم

ز  محض  یه ردچا دیدنش از رسید هم آیهان اونا رفی 

 دلم ناخواسته ومن گرفت تندی ریتم قلبم شدم خوش  

 کردم وسالم شدم سوار .خواست یم خنده

 شدی؟ معطل خییل--

 اومدی موقع به نه_

 بریم؟ کجا--

 

 ام توجه جلب وبرای بود خوب پرسید یم رو نظرم اینکه

ی دچار من که هرچند افتاد جلو قدم یه  بود باخودم درگی 

قصم نزده قویل وبه  ... می 
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 ...ودنج خلوت کافه یه بریم_

 پرید باال شیطنت با ابروهاش

 جای رومن داری  ودنچ   خلوی   روی که تاکیدی اون--

 دارم رساغ کافه  جز

 کجا؟ :پرسیدم تعجب با

 روبه به ودوباره انداخت پام تا رس به ونگایه زد نیشخندی

 اشجمله وهمزمان کردم نگاه بهش اخم با کرد نگاه روش

 کردم تحلیل یهتجز  رو

 

ز  توی شده پخش موزیک  یجرقه متوجه نشد باعث ماشی 

  زدم اش شونه به مشت   جیغ با نشم رسم توی

 ...تربیت ی  _

 ...میش   لود دیر چه :گفت باخنده

 نمیادها خوشم هات شوخز  این از اصال_

  با
 

 درآورد منو ادای مسخرگ

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1731 | 3699 

 

 یم تحمل اما... نمیاد خوشم جیغات جیغ از اصال منم--

 کنم

 نکن خب_

 چیو؟: پرسید نیشخند با

 شوخز  داره میدونستم داد دست بهم بدی خییل حس یه

 نبود خودم دست اما میکنه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ...مجبوری مگه نکن تحملم_

  برد حالم به ی   ناراحتم صدای از 
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 دل خراش گوش جیغای این واسه نیس خودم دست--

 ...میشم تنگ

  گرفت دستمو

ه هرز همیشه که دست   این واسه--  جونور یه واسه...می 

 کنه جیغ جیغ گ کنه قهر گ کنه ناز گ میدونه که لوش

 هواتو استادا یهمه چطوری بود سوال برام همیشه_

 ایهمه وسوگویل دارن

 !کردی کشف االن--

 داد رو جهان مرد ترین باز اسکارزبون باید تو به !دیگه آره_

 

ز  !واقعا-- ؟ یم من توی توانای   همچی   بیتز

 درآوردم زبون براش خجالت وبدون واضح کردمو رسکج

 دیگه ببینم شو پیاده :وگفت داشت نگه کافه یه جلوی

 کردی کشف من تو خ  

 ...بهت،خودخواه،خودشیفته گفتم قبال رو همه_

 شخصیت وی   بیشعور--
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 دیگه تا نک تکرار خودت با خوبه... کردی حفظ چه_

 نذارن اثر روت

 

 پشت که زمایز  تا بده جواب نتونست وآیهان شدم پیاده

ز   نزد حرقز  نشستیم می 

 ایوشماره اشصفحه به اخم با اون خورد زنگ گوشیش

ه نشده سیو که  شد بود،خی 

  زده زنگ مخفیت دخی   دوست_

 کرد نگاه صورتم وبه گرفت باال رسشو

 فهمیده خانم حاج نکنه توی   که مخفیم دخی   دوست--

 یعتز  بود ندیده رو آیهان روی این اصال خنده زیر زدم

 شوخز  مخاطب وقت هیچ ومن دوستاش با اما بودم دیده

 نبودم هاش

 

 داد جواب وباجدیت کرد وصل رو تماس
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 اشاره من به میداد گوش مخاطبش حرفای به که همزمان

 با دادم سفارش چای هردومون برای بدم سفارش کرد

  میکردم نگاه چونه رزی دست

ی نظرم به بود جذاب مرد یه عنوان به آیهان ز  که چی 

 خاص وحالت داره زوایه چونه شده جذابیت این باعث

 The فیلم تو ادوارد یاد منو اشچهره بود چشماش

Twilight Saga نداخت یم. 

 مودت آقای شنیدن با باشن هم شبیه هم خییل نکه البته

ز  رو گوشام ز  اما مردم تی   وآیهان نشد نصیبم خاض چی 

 رسوند اتمام به رو تماس حتمایز  باشه بعداز

 

 بود؟ بابام: پرسیدم ترسیده

 پدربزرگت !نه --

 دربیاد حدقه از چشمام بود نزدیک

 کردی بدبخت خودتو !بود زده زنگ چرا !!...آقاجونم_

 چرا؟--
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مردبه یه ظاهرش شناش نیم آقاجونیم تو_  اما روزه پی 

بده بهت که االن...قبِل  قرن هی مال افکارش  عقدم تا گی 

،یا یم نباید...کنه نیم ولت نکتز   یم بهم قبلش حداقل رفت 

 گفت  
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 ببینه منو خواسته فقط نباش نگران--

خانواده تو درمورد خ   همه االن اون خیایل خوش چه تو_

  میدونه ات

 نیست مهم--

 یا میکنه نیستت رسبه امروز یا آقاجونم !نیست مهم_

 ...عقد یسفره پای بشیتز  میکنه مجبورت
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ز  آوردن سفارشارو  افتاد فاصله دادنش جواب وبی 

 جوانبش یهمه به کارخونه توی بذارم پا اینکه از قبل--

 فکرکردم

 ازدواج؟ حت  _

 ...حت  --

 

 زدم پوزخندی

 که معلومه نه؟ نبوده مهم من نظر هم ایذره برات_

ز  ییک!...نه ز  مهم که بقیه پستت به خورده خودت عی   نیسی 

 خشم تحکم با که برداشتم رو ام وکوله شدم بلند جام از

ز  :گفت  بشی 

 بهار هوای مثل آدم این شد هم در رفتارش از صورتم

قابل  بود بیتز  پیش غی 

 برش توافق به میخوای باهاش که نیستم اویز  من ؟ چرا_

ز  هست  --  ل...بشی 
 
 طفا
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ش
 
 دلم...مغرورعوضز ...آورد زبون به سخت   به رو لطفا

 نکنه عوض رنگ انقدر تا توصورتش بکوبم میخواست

  نده،نشستم فریب ایشلحظه بودنهای باخوب رو ودلم

 یه به نجنبونم دست اگر انداختم، دردرس توی تورو من--

 تره سخت برات کدومش...دچارمیش   اجباری ازدواج

 شناش؟ نیم که باپرسی یا بامن احتمایل ازدواج

 

ز  گفت یم من به داشت  !کنم انتخاب رو بد بدتر بدو بی 

ون روبه تارم نگاه  حس کردم ضعف احساس...دوختم بی 

 تحمیل بهم آقاجون رو حس واین بودن ضعیف

ز  چون بود بدی انتخاب آیهان.کرد  تو قبل روز همی 

 ازدواجه؟ تودردت:وگفت کرد نگاه چشمام

 ایدیگه کوفت هیچ نه بود زدواجا نه من درد

 درددیگه یه ودرعوض نفهمید واون گفتم بهش دردامو

 که کرد حک مغزم از گوشه یه اون. کرد اضافه بهش

 نبوده جدی وقت هیچ بامن اشرابطه
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 من ایکلیشه جمله پرسها از خییل مثل نکرد سیع حت  

 منت رسم تمام خودخوایه با وحاال روبگه جدی تصمیمم

 کنم خالصت اجباری ازدواج از تا رفتم من میذاره

 چشماش به وبعد بشه برطرف چشمام تاری تا زدم پلک

ه   شدم خی 

 نه باتو نه...اجباری نه میدم تن تحمییل ازدواج به نه من_

 ...کنم نیم ازدواج دیگه باهیچکس

 اهمیت هم زدنش صدا به حت   بار واین بلندشدم جا از

 ندادم
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ه سقف وبه کشیدم دراز تخت روی  با امروز...شدم خی 

یان توی گرم حس یه آیهان وحرفای تماس  حرکت هام رس 

وباهمه نداشت غریزیم امیال به ربیط هیچ که حش کرد

ز  واسه شاید.بود متفاوت وقتا ی  بعداز که بود که همی 

 زیادی اشتمبرد فهمیدم چون ریختم بهم اشکافه حرفای

ی ز  بوده فانی 

داز صدام که مامان بلند صدای ز ونم فکر می   آورد بی 

 دادم جواب کشیده همنطوردراز

 بله؟_

ز  بلندشدم بخوریم شام بیا:گفت که اومد صداش  وپایی 

ز  رس ازمن زدوتر بابا رفتم  بود می 

 

 ریختم خودم برای وکیم نشستم

 کارخونه بود اومده امروز پرسه این-

 گ؟-

 پرسید ودوباره نداد جواب پرسیدبابا اینو که ودب مامان

؟:  تومیدونست 
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 بشقاب توی رو قاشق منه با حرفاش روی دیدم وقت  

 بهم زد زنگ بعدش نه :گفتم آروم فکر کیم وبا گذاشتم

 گفت

 از کاقز  یاندازه به بگم دروغ بهشون خواستم نیم

مندشون افتادم چشمشون  با خوام نیم دیگه هستم ورس 

 کنم تر سخت خودم برای رو اوضاع یکار  مخفز 

 

 خیابون تو اگه حت  ...باش   ارتباط در باهاش خوام نیم-

 کتز  یم کج راهتو هم دیدش

 ...بابا ماهمکالسیم_

 بزیز  درستو قید بخوام ازت کتز  یم وادارم داری هست  -

ز  رسمو  انداختم پایی 

 ...بزیز  حرف بشنیم شام بعداز بده اجازه...محمد-

ز  پشت از من بابلندشدن چون نشد املک مامان بزنیم  می 

 چشم :گفتم بابا شدروبه پرت حواسش
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 یاندازه به نه شداما درهم ناراحت   از بابا صورت دیدم

 ...من

 پرس این بدم تشخیص میتونم فرسچز  صد از من...هست  -

 ...دروغه پراز چشماش. نیست درست   آدم

 درستیه؟ آدم خ   سمعت   آقای پرس_

ونک سکوت که بابا  آیهان از دفاع برای اینو رفتم ردبی 

 تاثی   تحت هنوز شاید بود خودم از دفاع برای نگفتم

 های بچه دخی   مثل بامن اونقدر نه اما باشم احساساتم

 رفتاربشه ساله دوازده

 

ی وبرخالف گذاشتم بالشت روی که رسمو ز  ادعا که چی 

 وتا گریه زیر زدم ساله دوازده های بچه دخی   مثل کردم

 آروم نشنیدم ها پله توی رو مامان پای صدای که ایز زم

 بستم وچشم کردم در به پشت زد در که مامان نگرفتم

ز  خیال بذار  ی   احمق یه ومثل خوابه کوچولوش هست   کیز

و همه وپا دست ز  کرده قبول چی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 519پارت#

 

 ماست آیهان که روز همون وجز گذشت روزی سه دو

 زنگ دیگه گذاشتم پاسخ ی   رو تماسش ومن گرفت

 وقت معروف قول به که بود شلوغ حدی به نزدرسمون

ایط که متز  برای واین نداشتیم هم رسخاروندن  فعیل بارس 

 بود خوب کردم نیم حال برهمم درهم وافکار زندگیم

احت تایم که وهربار داد یم مجال امی   اگر هرچند  اسی 

 ...گفت نیم مگر  آیهان دم یه بود

م خرده بهش تونستم نیم حت    بلکه اون تنها نه چون بگی 

 نداشت خی   ما یرابطه قطع از دیگه کس هیچ

 

 با شدم مواجه دانشگاه توی آیهان با دوروز بعداز وقت  

ه ثانیه چند دیدنم  چشم من وقت   اما کرد نگاهم خی 
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 شد گرفتنم ونادیده خیایل ی   فاز همون وارد اونم گرفت

 .کرد محیل ی   واضچ طور هوب

 میکردم کش ی   احساس شدت وبه داشتم مزخرقز  حال

ایطش چون بزنم حرف تونستم نیم باهمتا  نداشت رو رس 

 بدتر منم از واوضاعش بود ریخته بهم شدت به هم ومونا

 باهم ومیدونستم بود کرده آرمان با شدیدی دعوای . بود

 من های لد دردو واسه جای   وسط واون دارند مکش کش

 نداشت

 

فتم خونه به مستقیم کار بعداز  به تظاهر قبل مثل می 

 . میکردم بودن خوب

 چای مامان کنم رسگرم خودمو تا شستم من هارو ظرف

 شب با پیوست بود نشستهtv جلوی که بابا به ریخت

ی  خم کمر هنوز زدم شارژ به رو وگوشیم رفتم باال بخی 

 روی نآیها تکست که بود نشده صاف امشده

 زیر درگ به وبرو کردم ریز چشم شد ظاهر نوتیفیکیشن

 حدی به 'بزنیمش حرف باید' یجمله اما گفتم لب

 دادم جواب دوال همونطور که کرد کنجکاوم
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؟ چه"  "حرقز

 'شد تموم بازیت لوس'

 میدادم رو بیشعور این جواب نباید گزیدم لب حرص با

 ...اتهعفریته خواهر اون لوس

  منوشت حرص با

 "چه تو به"

 ندادم اهمیت بده چقدر جوابم که اینم به

 'دیدم رو پدربزرگت امروز'

وع ریخت فرو دلم  واسه کردم لبم پوست کندن به ورس 

 صدای.کردیم کات تقریبا که ما ! آقاجون دیدن رفته خ  

؟:گفت رسم توی یمسخره
 
 !جدا

 

 تایپ وبراش کردم بندی جمع سانسور کیم با رو افکارم

 کردم

 "نشده تموم خ   همه مگه...رفت   خ   واسه"
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ندارم؟ من که شده تموم مزخرقز  چه'  'خی 

 ومتاسفانه کردم حس رو اشجمله پشت خشم خوی   به

ی نکردم جرات ز  بگم چی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 520پارت#

 

 آقاجونم" قبلش رسجای برگردونم رو بحث کردم سیع

 "داشت؟ چیکارت

 با کاری چه آقاجون اینکه بیتز  پیش بودن سخت خییل

 یا برداره رسم از دست کرده تهدیدش یا... داشته آیهان

 خواست یم دلم وجود تمام با ومن خواستگاریم بیاد
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 باشه نخواسته و باشه شده قائل ارزش برام کم یه آقاجون

 ...بیاد خواستگاریم به آیهان که

 بعد اما شد آی   کنارش دوتیک وهر سندشد پیامم

 last seen recnetly حالت به آنالین از ازچندثانیه

 موندم واج هاج ومن دراومد

 دادم قول خودم وبه زدم اششماره روی باعصبانیت

ک با اما بتوپم بهش حسای    است خاموش نظر مورد مشی 

 شدم مواجه

 

 رو روبه قبیل یجمله همون وبا شدم تلگرام وارد حرص با

 !! last seen recently اصال چرا شدم

 مغزم زنه؟ نیم رو شده افالین که تاییم آدم مثل چرا

 ماجراها این توبحر وقت هیچ که متز  ، کشید سوت

 اون برای چرا پس ندادم قرار حالت این روی رو اپ نبودم

 اینطوریه؟

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1747 | 3699 

 

 از کردم فکر کارش به وعصت   گرفتم دندون به رو ناخنم

 جدی موضوع یه وسط چرا که گرفته حرصم طرفم یه

 ...موضوع این رو کرده گی   سوزنم

 بود خاموش بازم گرفتم تماس باهاش هم دیگه بار یه

 

بودم  گوشیش عمد به بخورم قسم زندگیمیهمه رو حاضز

 اینکه برخالف آیهان کنه دیونه منو تا کرده خاموش رو

 یه میداد نشون صادق و راست رو آدم یه خودشو

 . بود کاه زیر اب مارمولک

 میکرد تالقز  داشت روزم دوسه این محیل خاطری   به االنم

 تایپ حرصم تموم با من بود باز هنوز باهاش چتم صفحه

 فحش اون از چندتا خواستیم دلم "گاوی خییل"کردم

 نفس ،با کنم تایپ براش هم مونا پدرومادر ی   های

 گذاشتم کنار رو گوش   شدم کارم مانع عمیف  

 

 ...ارکن به کردم خودخوری تاصبح اینکه

 ...کنار به هم اومده چشمم به خواب سخت   به اینکه
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 آیهان به فحش بدون ایثانیه االن تا صبح از اینکه

 زود صبح بگه من به نبود ییک اما درک به هم نگذشته

 کنم یم غلیط چه اشخونه مقابل

 

 اششماره دوباره دادم دستم گوش   وبه گرفتم در از نگاه

 خورد بوق چقدر هر اما نبود خاموش دیگه گرفتم رو

ز  هم امجمله اخرین دیدم وقت   صبح نداد جواب  خورد سی 

ون زدم فکر ی    با واالن بشم رو روبه باهاش تا بی 

 که میدونم عصبانیتم حس شدن وکمی   اینجا ایستادنم

 شد باز در برم تا چرخیدم وهمینکه نیست درست کارم

ون کوچولو عفریته  اومد بی 

 

  ــــی❤️مـــدار _آنــچه_تــمام#

 

 

 

 521پارت#
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 سیع بود شده ام ومتوجه بودم در مقابل دقیقا چون

 هم تو اخماش دیدنم با بدم انجام تابلوتری حرکت نکردم

 خوشش من از خانم هاله از بیشی   حت   فهمیدم ومن رفت

 جای به اش مدرسه فرم روی بود قبل مثل تیپش.نمیاد

فسفری هودی یه دوباره مانتو ز  کتویز  با بودکه هپوشید سی 

 هم رو رسش موهای از سوم ویک بود کرده ست والکش

ون  .بود ریخته بی 

 رو سیبالم ام مدرسه زمان من زدم پوزخندی دلم تو

 رو جونورا این اونوقت نفهمه تامامان برمیداشتم قایمیک

ز  ز  چیکار ببی   میکیز

 

 خوای؟ یم خ   اینجا-

 نگاهش اخم با پرید باال ابروهام پرسید بدی بالحن اینو

 کردم

 عزیزم نشه دیر ات مدرسه_
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 پوست که داشت فحش معتز  براش ام جمله ظاهرا

 قرمزشد سفیدش

 من کردی فکر میکتز  موس موس داداشم دنبال چرا-

 بمونه باهات میذارم

  نذار میتویز  اگه_

 که نه بردم یم لذت باهاش کردن کلازکل چرا دونم نیم

 برادرش عاشق دیدم یم اینکه اما کنم قلدری براش بخوام

  داد یم خوی   حس من به بینه یم خودش رقیب ومنو

 

  وارد ترانه زمایز  یه
 

 کرد دور ما از اونو شد هامون زندگ

 خواست یم هامون اگر اصال نه است ترانه مقرص گم نیم

ز  راحت خییل تونست یم  تعادل وهمرسش خانواده بی 

 اومدناش کوتاه ما برای هاشگوی   زور با اما کنه ایجاد

 من که وحاال ودورترکرد دور خودش از مارو ترانه برای

 کردم یم سواستفاده ازش  داشتم ترانه مثل جایگایه

ز  میدویز  :گفت شدو براق صورتم توی  دوست ازبی 

ای  ...تری زشت شون همه از تو آیهان دخی 
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نهفته مظلومیت   حال به ودلم گرفت امخنده تخسیش از

 معیوب یچرخه استمونخو  سوخت چشماش توی ی

 
 
 سوختم خودم که جای   واز بدم ادامه رو االن های زندگ

 بسوزنم رو دیگه ییک

ه بردم جلو رسمو  :گفتم چشماش به خی 

 دور که پرسای  یهمه از آیهان میدویز  توخ   ...میدونم_

 تره؟ جذابت بودن برم

یم سوال داشت که درحایل گیج  تجزیه خودش روبرای خی 

 دادم امهاد میکرد تحلیل

 دخی   دوست از که داره خوشگل خواهر یه قضا از که_

 !...متنفره بردارش

 

 :وگفت کرد اخم بیشی   که نیومد خوشش حرفم از تنها نه

؟ هم تر آویزون شون همه از تو  هست 

  کرفت ام خنده اما میشدم ناراحت باید
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 !داشته؟ دخی   دوست چندتا مگه_

 !داره نه داشته-

 ولبخندم زد پاتک last seen recently اون به ذهنم

 کم کوچولو جادوگر این مقابل کردم سیع اما شد جمع

 اوردم کم ندم ونشون نیارم

 است؟ خونه حاال ...که اینجوری شد سخت کارم_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 522پارت#

 

 ...نه-

 هم به که بودیم آورده کم ییک اون پروی   از دوتامون ظاهرا

 با آیهان شدو باز رسآیناز پشت باز درنیمه میکردیم نگاه

ون جذابش های تیپ از ییک  اومد بی 
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 :گفت خواهرش روبه کنه تعجب من دیدن از اینکه بدون

ه داره رسویست   می 

 قدم مخالفم  طرف به من به عصت   نگایه با آیناز

 این تراز زشت :گفت برادرش روبه رسم پشت واز برداشت

 نبود

 اون چرخیدم طرفش به من وتا کرد بهش تندی اخم آیهان

 شد دور ما واز دوید

 

 شدم مواجه آیهان یخنده با برگردوندم که رسمو

_  
 
 تربیتید؟ ی   خوانوادگ

 خداست اشانتیون ییک این نه--

  من به_
 

 چیه؟ اون پس جونور مییک

؟ یم چیکار جا این...جونور میتز --  کتز

 رفت هم تو اخمام کارش یادآوری با

 ...ندادی جواب دادم ستتک_

 دربیاد کفرم شد باعث که داد باال ابروهاشو از ییک
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 !خب--

 ...خوشتیپ مزخرف مردک وکوفت خب

 ندادی؟ جواب بعدشم بودی خاموش زدم زنگ_

ز  دروغ به واضح وکامال کرد گوشیش به نگایه  ادامه گفی 

 اومدی؟ اینجا تا که داشت   مهم کار نشدم متوجه:داد

ز  اینکه با  اما بوده من کردن اذیت قصدش بودم مطمی 

 موفق نکنه فکر اینکه وبرای خورد یم خونمو خون بازم

سم خواستم نداشتم،یم مهیم کار نه :گفتم شده  گ بی 

م؟ تحویل ماشینمو میتونم  بگی 

 

ش؟ گاراژ همون از تونست   یم اینو--  بی 

 وصورتشو نکنم حمله طرفش به تا گزیدم داخل از رو لپم

 دادم رستکون نزنم چنگ

 نرسید ذهنم به... اره_
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 تجسم روندیده نیشخندش میتونستم برم که افتادم راه

 ینقشه رسم توی اما بیاد روی زیاده نظر به شاید کنم

 کشیدم رو قتلش

؟--  هست 

  برداشتم وباحرص محکم رو هام وقدم ندادم جوابشو

  ظاهرشد کنارم ماشینش بعدبا دقیقه پنج

یم پس رو نتماشی بریم سوارشو--  بگی 

 

 برم میتونم خودم نیستم چالق ممنون_

 اومدی نیم من دنبال بری خودت میخواست   اگه--

 ایخودشیفته لبخند با که کردم نگاهش باعصبانیت

 وسوارشدم کردم باز رو درماشینش داد جواب

 کردی داغونش ماشینمو به توزدی چون برم نخواستم_

 روبدی خسارتش باید خودتم پس

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_مامتــ#

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1756 | 3699 

 

 

 

 523پارت#

 

 گفت لب زیر وجونوری انداخت تاپام رس به نگایه 

 بریم که درو ببند--

 بستم درو قدرت تموم با کردم یم نگاهش که همونطور

  خوردم تکویز  خودم صداش واز

 داد تکون رسی

 ...تری وبچه لوس هم آیناز از تو--

دم هم روی لب  که درست شدم حایل یه حرفش واز فرس 

 عصت   من میشد باعث خودش اون اما بود گانه بچه کارم

 بدم نشون العمل وعکس بشم
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ی اونم و نزدم حرقز  گاراژ به رسیدن تا ز  وقت   نگفت چی 

 پیاده بود شده پارک گوشه یه که ماشینم دیدن با رسیدیم

کار طرف به هم آیهان رفتم طرفش وبه شدم  رفت تعمی 

 نداشتم باهاشون زیادی لهفاص داد دست وباهاش

 عجله که شما مهندس کجای   :مردگفت اون که وشنیدم

دادم پیش دوروز من داشتید  نیومدی شده تموم کارش خی 

یش  بی 

  کرد جمعش بودیم درگی   با آیهان

 طرف به کردو خداحافیطز  تشکر وبا گرفت وازش سویــــچ

 اومد من

 

 کردی؟ پرداخت_

 بودم کرده پرداخت قبال--

 بود شده تموم کارش که پیش وزدور  گ؟_

 هم نگم بهت من که داری عجله انقدر کردم فکر اره--

 دنبالش میای  
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 از وقت   گرفتم دستش از رو سویــــچ و زدم نیشخندی

  راست که تو:گفتم بشنوه که جوری گذشتم کنارش
 

 مییک

ز   کردم باز رو درماشی 

 نداره قابلتو کنم یم خواهش--

 نزیز  خواست   یم دبو  وظیفت :دادم جواب پروی   با

 

 داشت؟ کارم خ   آقاجونت بدویز  خوای نیم--

 بیاره رست بالی   یه امیدوارم ویل نه_

 آورد--

 نتونستم که من به لعنت اما ندم اهمیت خواستم اولش

 کردم نگاهش منتظر وایستادم ورسجام

 به میدمش خواستگاری نیای   دیگه روز دوسه تا گفت--

 دوستم پرس

  الگ داری_
 

 !نه؟ دربیاد، من رصح مییک
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 راست دونم گفت،نیم اینو واقعا ...نه :وگفت اومد جلو

 بسنجه منو خواست یم یا گفت

ز  به دستمو  بازم نشه،اما خایل زانوهام زیر تا گرفتم ماشی 

ز  روی هنوز پاهام که ودرحایل نیاوردم طاقت  افلت زمی 

 تشستم راننده صندیل روی بود گاراژ یشده

 نه؟ یا هگفت راست نظرت به--

 گرفتم باال رسمو

؟ خ   تو... تو_  گفت 

 نهایت اما گردوند چشم وبرش دور وبه گرفت من از نگاه

 :گفت استیصال با

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ایطش االن من--  هست   ندارم رو رس 

 آیهان گرفت راه اشکام اشجمله اتمام با که بود مسخره

 نشست پاهاش روی قابلمم گفت لب زیر لعنت  

ز  مادرم پدرو نمیارم بهانه آیناز جون به--  تا ،حداقل نیسی 

 قبول اما خواستم ماهه یه مهلت ازش نمیان دیگه دوهفته

 عمرم توی من که آدمیه ترین منطق ی   پدربزرگت نکرد

 ... دیدم

 چیه دادنم تکون رس  مفهوم نفهمیدم اصال دادم تکون رس

 

ز  ام سینه دوربشم ازش ستخوا یم دلم لحظه اون   سنگی 

 وتوی کشیدم باال هرسخت   به پاهامو شد کند ونفسام

ز   گذاشتم ماشی 

ز  کن گوش هست  --  زمان برام هفته یه...میگم خ   ببی 

  ...من بخری

 برم باید من_

 چکید اشکم
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 !هست  --

 برم میخوام...من_

ز  منو:وگفت گرفت رو دستام   ببی 

 شد نیم کنم،روم شنگاه تونستم نیم اصال نکردم نگاهش

ز  منو هست  --  کمک ازت بریزی بهم تو که نگفتم...ببی 

  خواستم

 

 لطفا...برم بذار_

  شو پیاده:وگفت گرفت محکمی   دستمو

 اون زور مقابل امادر کردم مقاومت شدن پیاده برای

 باز رو ماشینش در نداشت ای فایده من مقاومت

 سواربشم وادارکرد کردومن

ز   وسوارشد کرد لقف دوباره منو ماشی 

 آیهان_

  انداخت نگایه

 ... باید برم بذار_
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 شد ام جمله ادامه شد مانع گلوم توی ی شده گردو بغض

 

 نگاه آقاجون چشمای توی تا رفتم یم باید. رفتم بایدیم من

سم وازش کنم  ...ارزشن ی   کاال مثل براش نوهاش چرا بی 

ز  مثل مارو چرا  سوزه یم دلم...بینه یم هاش وباغ ها زمی 

ی وقت آدم زمینم یه با معامله برای حت   چون  الزم بیشی 

  داره

ون افکارسمیم از ایستاد آیهان تا  وبرم دور به اومدم بی 

ز  شد پیاده آیهان نبودیم گاراژ توی دیگه کردم نگاه  وماشی 

 جون نداشت خی   برم نبودش در بود نگران کرد قفل رو

ز  راه ز  جونمو نداشتم، رفی  ز  یم داشی   نگاه فقط ومن گرفی 

 میکردم

 

 آبمیوه توی رو ویز  برگشت وآبمیوه معدیز  اب چندتا با

 کرد نوخ   انداختم رسباال گرفت طرفم وبه کرد فرو

 بنویسم یادگاری خواستم گ دیوار رو بگو منو :وگفت
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 کردن باز لب جرات حت   ومن شد بزرگی   بغضم

 خوارکردن مغرور آیهان جلوی منو.نداشتم

 میکنه فکر خ   خودش با االن

 ...نداری طاقت دوهفته که متز  عاشق انقدر یعتز --

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 525پارت#

 

 

 گفت انقدر گرفت فاصله وخودشیفته مغرور آیهان از

 کرد جاخوش لبام روی کوچیک هرچند تالبخندی وگفت

 ومن بود برداشته ترک پدربزرگم معرفت   ی   حجم از دلم

 کمی   احساس کردم یم کاست   احساس آدم نای درمقابل

 ...بودن
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 سخت آوردنش زبون وبه بود تلنبار دلم توی حرف کیل

 ...کندن جون تراز

 حرف من بزرگ پدر برای مادیات اینکه بهش گفتم یم خ  

نه رو اول ز  ...غی   وال فهمه یم خودش اون نظر واز می 

 

 تالش ندم نشون میکردم سیع وداشتم نبود خوب حالم

 واز رسیدم خونه به همینکه اما بوده نتیجه ی   آیهان یها

 رو پلوغم وشلوغ سیم افکار هجوم شدم پیاده ماشنیش

 کردم حس

 شدنم پیاده از قبل یثانیه تا وحت   رفت بوق   تک با آیهان

شون متوجه بگم اگه نبود زدودروغ حرف کیل  نبودم بیشی 

ه ی   درونیم حال به اون تا میدادم تکون رس   نی 

  میذارم رس پشت رو حیاط کنان لخ ولخ کنم یم باز در

 

 منه به نگاهش کنه یم صحبت همتا با تلفن پشت مامان

نه حرف طوری اما داغونه ز  حالش تغیی   متوجه همتا که می 
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 من حال به تا کنه یم حافیطز  خدا همیشه از وزودتر نشه

  مقابلش یریخته فرو
 

 کنه رسیدگ

 رونداری؟ به رنگ چته هست  -

 حرفت زیر بزیز  نبود قرار_

  اخیم
 

 ؟...حرف کدوم:کردوگفت گنیک

 

ی نمیذارم من نکن بحث باهاشون گفت  _ ز  من بشه چی 

 کردم باور ومنم گفت   تو !دارم هواتو

 االن؟ شده خ   خب-

 نداری خی   !شده؟ خ  : کنم یم وتکرار شکنه یم بغضم

ات به شوهرت پدر  نظرش از چون زده حراج چوب دخی 

 بریم ابرو و ،رسکش کاالیم م،ارزشی ی   ما

 

؟ که چیه خزعبالت این ببینم بزن حرف درست-
 

 مییک

_ 
 
 ؟...مامان خزعبالت ما زندگ

 باز؟ شده خ   بگو کردی رسم به جون هست  -
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نم اخر سیم به ز  پدر که یتیمم من مگه :کشم یم وجیغ می 

 نیای   اگه میگه آیهان به...بده شوهر منو افتاده دوره بزرگم

یش  اون ؟به حف   چه به...دوستم پرس به میدمش من نگی 

 چه؟

ز  بیار صداتو- ت وراجب پایی   بزن حرف درست بزرگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 526پارت#

 

 

م اون خوام نیم من_  نه آدم مامان آدمم من باشه بزرگی 

 ...خری هیچ نه اون

 صدای کنه یم گزگز ولبم مونه جایم دهنم توی حرفم

 مرگه ناقوسه مثل پیچه یم خونه توی که سییل
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 یا شده بلند که قدی به مینازی خ   به گ؟ از آدیم؟ تو-

 روی تو که آدیم تو ...داره موجودی هر که صدای

 من به داری بری؟ یم باال براش وصداتو ایست   یم مادرت

ی بخوای که حالیته خ   اصال تو دی یم یاد چیو ز  به رو چی 

 نگه رو پدرت مادرو حرمت نه وقت  !؟...بدی یاد کش

 کتز  یم ادعا چطور رو بزرگت پدر سفید موی نه میداری

 !آدیم؟

 

ه صدا ی    از یذره اما ریزم یم اشک مامان چشمای به خی 

 شه نیم کم گلوم توی یشده توده های بغض فشار

 خودتو کاری ندونم تاوان داری که فهیم نیم یا بیتز  نیم -

 رو پدرت کردی کوتاه مهه جلوی رو دی،زبونم یم پس

منده  ...هست   شایک خ   از واالن کردی رس 

م ازش چشم ز  وبه میگی  ه زمی   شم یم خی 

م میدون همه که منم باشه طلبکار باید که اویز -  دخی 

ه کجا  زنگ فرشته که کردی زیرم رسمو دونم نیم ومن می 

نه ز  گفته فرزاد اما بهتون بگم میخواستم من ومیگه می 
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 مادر...کرده تایید هم خانم هوهال نکن دخالت

م  دونه یم تو درمورد بیشی   مادر من از بزرگم شوهردخی 

 

 نیم اهمیت خورم یم خنجر فرشته از دیگه بار یه اینکه به

ز  اهمیت ی   این از گ دونم ونیم دم ز  قرار ها گذشی   زمی 

 بخورم

م باال ایاضافه حرف ی    کیو از دلم اینکه به ودیگه می 

اضز  رفتنم به مامان.کنم نیم فکر پره کجا   کنه نیم اعی 

ز  دست با ومن صداست پراز رسم توی  گوشام رو گذاشی 

 . کنم یم مقاومت نشنیدن درمقابل خوام یم

 عقب به سال پنج منو که شده زمایز  ساعت شبیه زندگیم

 ازدرد اماپر پیشه عاشق هست   همون حال ومن کرده پرت

 رودارم

 

 خوش ودلش میکرد کز اتاق یگوشه ها ساعت که هست  

 نوجونیش تنش پراز وروزهای بود اش کودکانه عشق به

ون باریتم رو ز  گذروند یم قلبش نامی 
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  روزای عاشف   خیال به من مثل هست   چندتا
 

 رنیک

 خوش دل فرزاد مثل رسابهای وبه باخته رو نوجونیش

 ...کرده

ز  هنوز وچندتا شدن پرپر ها هست   از چندتا  به ورج هسی 

ز  دوره رو تشوناشتباها رج  .میکیز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 527پارت#

 

 

 برای هم دردمون حت   که مای   به میکنه؟ فکر ما به دنیا

یه وازرسشکم داره خنده هاخییل  به من مثل چندنفر...سی 

د نوجونیش احساسات  باتالق وتوی شده زده دستی 
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،وعده های لبخنده ز ز  های دروغی   های ،لمس دورغی 

ز   ...دادن جون دروغی 

 پابه احساس باچشم چون است کشنده اما صدا ی   دردما 

 عشق فرزادها که درویعز  دنیای گذاشتیم دوغ پراز دنیای  

 درد وچه پذیرفتیم خیاالنه خوش وما کردن تشبیهش

ز  از پس فهمیدن این داره جانکایه  ...باخی 

 

 ادفرز  از که هاییه زخم پراز روحم اما سالمه ظاهر به تنم

  خوردم

 پر طوفایز  مثل بغضم ویل کنم شون دوره میخوام دوباره

م فراموش   دارم دوست من میشکنه، صدا  بره یادم تا بگی 

ز  های عاشف    شک وپراز بیمار آدم به تبدیل تورو دروغی 

 داشتتز  دوست کتز  باورنیم حت   تو که جوری میکنه

 باشه داشته وجود

** 
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م یم دارم »داده تکست مونا  پاره دلم بند ومن «یاب می 

 بخوره استخوانش به کارد وقت   مونا میدونم چون میشه

  میگه درداش از

رش به اگر حت   کنه جلوه ضعیف خواد نیم هرگز  ضز

م یم دارم واین بشه تموم  خودواقعیش جز معتز  هیچ می 

 نداره

ز  عشق قربایز  اونم میشه کباب هم مونا برای دلم  دروغی 

 ...بزرگه دورغ همون یادگار اشدرد کردن پنهان واین شد

نم بار چندین رو واحدش زنگ ز  نمیشه باز رو به ودری می 

 

ی ز  دیدن از ومن میشه درباز که نمونده کردنم گریه تا چی 

 کنم یم تیه غالب اشوپریده زرد رنگ

ز  به ونزدیک داره نگه خودشو تونه نیم  با که خوردنه زمی 

م جلو هیتز  ز  سمج اما میدم بازوش زیر دست می   سنگی 

 هردومون که سنگینه زیاده الجون من برای مونا جون وی  

ز   میکنه بیشی   رو ترسم مونا دردناک یناله خوریم یم زمی 

 میخواد گریه دلم قوا تمام با هنوز ومن
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 کنه کمکم خوان یم مونا واز فرستادم یم لعنت خودم به

 بکنه سعیشو کنم یم التماسش ومن نداره بلندشدن جون

 زنگ اورژانش به خوام یم برمش یم مبل تاروی سخت   به

 میگه نه رسهم پشت وارناله میشه اممانع اما بزنم

 مبل روی شینم یم وکنارش کنم یم درست قند آب براش

ه ومن کشید دراز  خوام یم وتا دستاشم لرزش به خی 

سم رو دلیلش  بنده یم دهنمو پاش زیر قرمز بزرگ لکه بی 
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 ...مونا_
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 دنبال منو نگاه وجهت کنه یم باز سخت   به رو هاش پلک

 مبل روی رو خون بزرگ ولکه پاش زیر تونه نیم کنه یم

ه خ   به میدونه ندارم شک اما ببینه رنگ توش  شدم خی 

س- ی... نی  ز  نیست چی 

 نیست عادی...نیست پریودت خون این_

 کنم عوض لباس... کن کمکم-

 کرد یم بیان تکه وتکه شل مست آدم یه مثل رو جمالتش

 دکی   بری باید_

 خوام نیم...نه-

 

 بزنم زنگ اورژانس به خوام ویم دم نیم گوش حرفش به

 ...هست   :گفت که

 کتز  رسوام خوای یم...نکن اینم تراز بدبخت: گریه زیر زد

 های کالغ به خواستم ونیم چیه منظورش دونستم نیم

 زدم پس رو وقارقارهاشون بدم بها مرس  توی شوم
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 اما میده رخ خ   دوروبرمون داره میدونم ها وقت بیشی   ما

نیم راه اون به رو خودمون عامدانه ز  دروغ پذیرش چون می 

 ...تره راحت برامون خودمون از حت   شنیدن

 

 نه، نه،دروی   دروغ میدیم شعار که مای   خود این گایه

 ترویــــج رو ودروی   دروغ مداری که هستیم همونای   نه ظلم

 اما حرف پراز ها آدم گوش نیست یادمون چون میدم

 ...عمل از خایل چشمشون

 عمل اما دادیم شعار که بود مونای   منو حال درست این

 رفتیم قهقرا به خودمون یپوسیده های طناب وبا نکردیم

 

 شبانه کلینک یه به ، خودش پیشنهاد به منو اضار به

 کم برای رو الزم کارهای تا بردیمش شتدا آشنا که روزی

 دردرسوی   برامون اینکه بدون بدن انجام خونریزیش شدن

 باشه داشته همراه به آبروی  

 خونریزی خاطر به نبود ومعلوم بود وصل مونا به رسم

  ...رفته خواب هابه خاطرمسکن به یا بیهوشه وضعف
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 صورت از رو نگاهم میدم تکیه سفید پالستیک صندیل به

 که قطرای   به مونا یخورده اماترک زده ژل ولبهای رنگ ی  

 دم یم چکه یم رسم از

 

 پرسیده تکست   با ومامان گذشته شب نه از ساعت

؟  خاتمه برای کدوم وهیچ قهریم باهم دیروز از کجای 

 با حق چقدر اینکه به نذاشتیم پاپیش قهر این به دادن

 ازش هک سییل به اما دم نیم اهمیت بامن چقدر اون

 ...چرا خوردم

 بودم بیشی   معمویل هرسییل از دردش چون
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 هم تا میدم جواب« مونام با »کوتاه یجمله با رو جوابش

 ...دلخورم ازش بدم نشون هم بیارم درش نگرایز  از

 کیفم توی گوشیمو ندارم مامان از تماش یا تکست دیگه

م دستام توی صورتمو دممی رس  کالفه رو ونفسم میگی 

ون   میدم بی 

 رسیــــع پره یم مونا پلک صداش واز میخوره زنگ گوشیم

 میکنم روصل تماس

 بله_

 زدم؟ زنگ بدموقع--

 بااینکه میاد حایل ی   نه زبونم به اما میگم ایاره دلم تو

 اما باشه حالم جویای داره وسیع نگرانمه آیهان میدونم

 خوام نیم رو شبودنا این

 

ز  برای وقت   از  به کردم دوره رو دورم روزهای بار چندمی 

 از که دیگه یوعده پراز دنیای یه که رسیدم اطمینان این

 خوام نیم رو است دیگه گرم صدای یه
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؟--  خوی 

ز  های سوال_ س وتکراری روتی   ذهنم تو بازم بذار نی 

 بمویز  جذاب

 آورد حساب هب شوخز  رو حرفم اون نه کردم شوخز  من نه

 خراب حال کردن پنهان یا متز  جذابیت شدن کم نگران--

 ...خودت

 

نه نیش چشمم به اشک ز  پوزخند خودم حال به ومن می 

نم ز  می 

  هردوش_

 ؟ کجای  --

 خونمون_

 نیست   هم خوی   دروغگوی حت  --

 هرروز که دروغگو مشت هستیم،یه مون همه...هستم_

 این از توهم...خوبه حالم من میگیم الگ خودمون به
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  خودت به دروغا
 

 امید نا ازت که نگونه نه؟ مگه مییک

 میشم

 خودم به دارم نیاز چون میگم هم هرروز...میگم اره--

 کنم خوشحال رو موندن برام که های   آدم تا بگم دروغ

 

 رو اسمش بیا:میده ادامه ثانیه چند وبعداز میکنه سکوت

ی ناورد دست به برای امید بذاریم نذاریم، دروغ ز  که چی 

 داریم رو لیاقتش ما چون باشیم داشته میخوایم اما نداریم

؟ نیاری دستش به وقت هیچ اگه_  خ 

 کنم یم تالش من کنم نیم ها واژه به محدود خودمو من--

 ناامید های احمق مثل خواد نیم دلم...بیارم دستش به تا

و وهمه کنم ناله ز  بسپارم،رسنوشت رسنوشت دست به چی 

 قوی اون از من وقت   بسازه ناتوان آدم یه مناز  تونه نیم

 ...ترم

 

 ایخودشیفته زیادی فقط تو نظرم از_

 کردم احساس تلفن پشت از رو لبخندش
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 ...وقتا گایه اره--

 وقتا بیشی  _

 شکنم یم من رو بینمون کوتاه وسکوت میشه سکوت

 همو بذاریم قرار تا بزنم زنگ بهت امشب میخواستم_

 نشد که ببنیم

 خوبه کارت بعداز افرد--

 که بود اون واین داشت وقت برام همیشه پرس این

ز  که صوری   در میکرد مچ باهام همیشه خودشو  مطمی 

 نیست بیکاری آدم بودم
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 زنم یم پس رو افکار این

ز  پس بشه هم فردا نکنم فکر_  گم یم االن همی 

 دمون منتظر اوگ با

 زور که نیستم آدیم من بیای   خواستگاری به نیست الزم_

 پدرومادرم موضوع این از جدا کنم تحمل رو کش واجبار

ز  پشت  برنمیاد ازش کاری وپدربزرگم میز

 اما نداشتم اعتماد بودن پشتم پدرومادرم اینکه به خییل

 درقبالم مسئولیت   که کنم راحت اونو خیال بود الزم االن

 نداره

 

و همه من االن یدنکش پس- ز رتو به چی   کنه یم تموم ضز

رهر به هم نکشیدندت پس_  بیا...میشه تموم دومون ضز

 ویه ماه دوسه رابطه یه ازدواج برای باشیم راست رو باهم

 هم ایوعالقه عشق حت   ما نیست کاقز  سطچ شناخت

 بار یه ،من کنم نیم باور که هست ،نگو نیست بینمون

 تحت رو زندگیت تموم که نگهقش دروغ یه عشق فهمیدم
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  پراز ادم یه تو واز میده قرار شعاع
 

یم وشکاک دوگانیک

 ...سازه

 ...هیچ بریم خوایمیم ما که رایه ته

 

 کنم نیم فکر تو مثل من--

 ازت بچمون روزی ویه کردیم ازدواج باهم اگه واقعا؟_

؟ بهش داری خ   شدی آشنا مامان با چطوری پرسید
 

 بیک

 
 

 کنم بازی نقش باهاش خواست ازم اومد وقت    مییک

ای چه ما شد؟ پخش عکساش وقت   یا شدم عاشقش ز  چی 

 
 

؟ کنیم تعریف براش که داریم قشنیک  بتونیم شاید هیچ 

 اما هست حش بینمون که بدیم فریب رو دیگران

 ...بدیم فریب تونیم نیم که رو خودمون

 

 به رو رسم وبادیدن رسبزنه مونا به تا میاد داخل پرستاری

 آیهایز  به رو میکنه جدا مونا دست از اونو میاد جلو اتمام

 :میگم کرده سکوت که

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1782 | 3699 

 

ز  به توهم مطمئنم فکر حرفام به  رش یم نتیجه همی 

 خداحافظ...

 کنم یم قطع رو وتماس مونم نیم خداحافظیش منتظر

 پرستار دم یم رو بودنش بیدار واحتمال لرزه یم مونا پلکای

 و بزن صداش دیگه یقیقهد ده :گفت شد تموم کارش که

 بشه بلند آروم باشه حواست

 

 رو مونا رسد دست. کنمیم تشکر وازش میدم رستکون

م دستم توی    کنه یم باز رو مرطوبش های پلک میگی 

؟_  خوی 

 موهاش سمت به راهشو چشمش یگوشه از اشیک قطره

ه   میگی 

 خوبم-

ز  عجیت   تناقض  زبون به که وخوبیم خیس چشمای بی 

 داشت وجود آورد
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ونش های لباس تا کنم یم کمک مونا به  دربیاره رو بی 

 رو پتو. بکشه دراز تختش روی داروهاش خوردن وبعداز

 کشم یم بدنش روی

 ؟ کنم خاموش چراغ_

 کردم؟ غلیط چه پرش خوای نیم-

 مونای بش  ... ش  خوب زودتر میخوام فقط االن !...نه_

 دارت آب های بافحش وتو بزنم حرف من تا همیشه قوی

 ...کتز  راهنماییم

نه لبخند ز  ورس چشماش توی براق اشک باوجود حت   می 

 میده تکون
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 کشم یم ودراز میذارم کاناپه روی وبالش   پتو

 

 یم اتاقش توی موندم یم مونا یخونه که هروقت

 من باشه نهات داره نیاز امشب کردم احساس اما خوابیدم

 بزنم هم روبه خلوتش خواست نیم دلم هیچ

 ،منم بود خودمم به مربوط خوابیدن تنها این از بخش   یه

 قطع بعداز که عجیت   سنگیتز  با تا باشم تنها داشتم نیاز

 باید. کنم فکر کردم یم احساس دلم روی آیهان با تماسم

 نبود اما  کردم یم سبیک واحساس بود یم بهی   حالم

 

 وبا خوردن فریب دوباره این خواستم نیم حالو این

ز   عمیق نفسای خواستم نیم رو بعدش خوردن رسزمی 

  کشیدم رسهیم پشت

 پا اتاقش طرف وبه پریدم خواب از مونا جیغ صدای با

 کرد یم صحبت تلفن با داشت کردم تند

 کتز  یم توغلط...نداره ربیط هیچ تو به-
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 کردم نگاه لرزید یم شدت به که وبدنش فریادش به شوکه

ز  وروی کرد قطع رو گوش    آی   لیوان براش کرد پرتش زمی 

  ریختم

 

 توی رو صورتش.زد روپس ولیوان خورد قطره چند فقط

 زد گریه وزیر کرد پنهون دستاش

 با خواستم نیم میکرد آب رو سنگ دل هاشهق هق

 مطئمن چون کنم همدردی باهاش سطچ واژه چندتا

 عوض در.نیست من کار ودرکش نیستم جاش بودم

 تا بریزه اشک دادم اجازه دستش نوازش وبا موندم کنارش

ه آروم کیم  بگی 

 ...زندگیت کارو دنبال برو پاشو:گفت شد که آرومی  

  شده کنسل امروزمون قراره وگفت زد زنگ صبح امی  _

 

 کنسل من بودیم کلینک توی وقت   دیشب رو قرارامروز

 خودش وبابتش ونهبد اینو مونا نخواستم اما کردم

 رومقرصبدونه
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م_  کنم آماده صبحانه می 

 رفتم بهش ایغره چشم ومن گفت آرویم خورم نیم

 سیتز  بخوره چندلقمه کردم مجبورش شدن اماده وبعداز

خونه به رو صبحانه ز  هیبت با چرخیدم وهمینکه بردم آشی 

 شدم مواجه مونا خونه وسط آرمان

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 532پارت#

 

 

 اهمیت ی   توهمش اخمای با واون کشیدم هیتز  ترسیده

 نیم ودر رفت مونا اتاق طرف به بلندی های قدم با من به

 دیوارکوبید به رو باز
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 مونا رفتم طرفش وبه آوردم فشار شدم خشک پاهای به

 هم تو رو اخماش آرمان وبادیدن پرید درازجاش صدای از

 کشید

 تو میای اجازه بدون که ستنی بابات طویله اینجا-

 رم تا ببنده تورو رفته یادش که تو بابای طویله نه :آرمان

 نکتز 

 ات یونجه نیست   هم توی،مقرص کرده رم که اویز  فعال-

 زیادبوده

 

 

 نبستمش تامن ببند دهنتو :آرمان

 ...تویز  نیم غلیط هیچ تو-

 به کنم یم کاری چون نزن حرف اینجوری بامن :آرمان

 بیفت   وپام دست

 سنگیتز  بغض چه فهمم یم ومن خنده یم حرص با مونا

 هست هاش خنده پشت
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 هرخ   من...تر دیونه تو از ام ییک من ، نکن تهدید منو-

سون باخت از رو بازنده آدم باختم داشتم  از االنم...نی 

ون گمشو امخونه  ...بی 

 ؟...نبیتز  منو ودیگه برم ترش نیم :آرمان

 

 که آرمایز  هم دیدم من هم رو امون چشمای تو اشک برق

نه نیشخند رحیم ی   با ز وزش حس که آدیم این از.می   پی 

 میخوره هم به حالم موناست بده حال تراز مهم

سه نفر یه اگر  نشون رو زندگیت توی آدم منفورترین بی 

 میدم رونشونش آرمان شک ی   بده

ی تنها...نه دیگه- ز ز  میکردرواز وصل من به تورو که چی   بی 

ز  چون کشتمش خودم دستای ،بابردم  اونم بودم مطمی 

 .باشه پدرش تو مثل عوضز  خواست نیم

 

ه ز  دردش داشت سیع که بودم مونا صورت خی   هیچ ازبی 

ون به هاش واژه از کدوم  نکنه درز بی 
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 پریده رنگش کرد اون معطوف رو نگاهم آرمان یخفه خ  

 کرد یم نگاه مونا به وشوکه بود

؟ خ   :آرمان  گفت 

 من ، رسه نیم تو به هیچ   ازمن...شنیدی که نهمو -

 استفاده سو ازم ذارم نیم هرگز اما کنم اشتباه دوباره شاید

 دم نیم سواری کس هیچ به من بشه

 کردی؟ غلیط چه :گفت فریاد با آرمان

 

 کردم برآب نقش رو کثیفت های نقشه-

ت ی   یقه کرد حمله مونا طرف به آرمان  رو رو تنش رس 

 کشید باال ومونارو گرفت

 کردم سیع دستاش به زدن وبامشت کشیدم ای خفه جیغ

 کنم جداش مونا از

 کرد پرت عقب به ومنو کوبید ام شونه به آرنجش با

 کردی؟ غلیط چه :آرمان

 کردم سقطش-
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؟ چطوری:آرمان  کثافت تونست 

 هان اومد؟ دلت چطوری...آشغال...حیوون...هرزه

 چطوری؟

 

  ـــیـ❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 533پارت#

 

 

 جمالت اما بود هویدا مونا چشمای یز یز  توی ترس

ز   ...گریه زیر بزنه شد باعث آرمان زهراگی 

 های نقشه برای حت   که بودی پدرش آشغال توی چون-

  کردی استفاده ات بچه از کثیفت
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 نیم کارو این خودش بچه با حیوویز  هیچ...کثافت :آرمان

 کنه

 داد هل عقب به نوواو  کرد ول مونارو یقه

 توی بندازم تف نداری ارزش حت  ...لیاقت ی   :آرمان

 صورتت

ی شدت شدوبا پرت تحت روی مونا  کرد، یم گریه بیشی 

ز  روی ترسیده من  بودم ولو زمی 

 

ز  منو :آرمان  دویم که ام کثافت   میکردم فکر ،همیشه ببی 

 آشغایل یه توی...بدتری منم از تو فهمیدم امروز اما نداره

 کنه نیم رحم هم خودش بچه به که آشغایل...

 آرمان شد یم بیشی   اشهرکلمه با مونا گریه شدت

 های وشونه بود کرده قرمز رو صورتش که باخشیم

ون مونا اتاق از افتاده  بسته صدای بعد وچندثانیه رفت بی 

ز  ایوقفه هم در شدن  .ننداخت مونا های گریه بی 

 شدم بلند ازجام ومددرا منم اشک هاشوگریه مونا حال از

 نشستم تخت یلبه وکنارش
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 نکن گریه بسه من جون...مونا_

 نیستم حیوون من نیستم آشغال من-

 هیش_

 بود تو با حق بود، کشیده نقشه برام بود نقشه اولش از-

 رسم تو خاک...خر ،من نفهمیدم ومن بود باتو ،حق

 رو شددستش هول ومن کوبید رسش توی دست کف با

  گرفتم

 بسه هست   جون...ننک_

 

 قلبش بود اشهفته شیش ...هست   کشتم بچمو من-

د،من ز  شنیدم قلبشو صدای وقت   تونستم چطوری می 

 چطوری؟...

 مونا_

ز  نتونستم  کرد خیس صورتمو اشک بگم ایدیگه چی 
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د درمیون ییک ترس از قلبم امحامله فهمیدم وقت  - ز  می 

ز  شد نیم باورم   سوی   چنی 
 
 وبا شدیدن رفتم دادم بزرگ

 چشماش ترسناک برق دیدن واز گفتم بهش ترس

 دارم که دادم یم دلداری خودم به.لرزید بدنم چهارستون

ه اما کنم یم اشتباه  نظرت به:وگفت چشمام توی شد خی 

ز  واسه بزرگت پدر  میکنه چیکار آبروش نرفی 

 

دم دستام توی رو دستش  فرس 

 .کرد خایل پشتمو اون داشت گرمیش دل به نیاز وقت  -

 طناب خودش دستای با خودش که داشتم رو آدیم حس

 که روش   هر با برو گفت .انداخته گردنش دور رو دار

 ...بگی   پس رو شده گرفته ازم که حف   بلدی

 از خواهیش زیاده با که حف  ! خواست یم رو حقش

از ی   من از .خواست یم من از رو بود داده دست  همه خی 

 ...جا

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 همیشه چرا میدویز  ...خوردم یم آدم این از باید چندبار-

 ترم،یه احمق تونهمه از من چون من؟ روی میذاره دست

 دانش فریب برای تالش به نیازی که الوصل سهل موجود

 ...نیست

 داد اجازه نه داد هامو تلفن جواب نه دیگه روز همون از

 داری »میداد تکست نم تماس هر بعداز ببینمش،

 مثل اشجمله این «بجنبون دست...دخی   کتز  یم ناامیدم

ز  کارد یه  وقت   هفته یه بعداز. رفت یم فرو قلبم توی تی 

 سمعت   پرس به آقاجون طرفم اون واز کنم نیم کاری دید

داده م امضا قایمیک آقاجون از آوردتا برگه چندتا گی   . بگی 

  بکنم کارو این گروا  هردومونه نفع به این گفت یم

هارو بقیه خودش ز  میکنه درست چی 
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 میکشه باال رو دماغش

 ناامید ازش اشخونه توی روز همون  دونست نیم احمق-

ز  نگرانیم افتاده،تنها چشمم واز شدم  یچندهفته جنی 

  بود شکمم توی

 برگه بدم نشون خودم از موافقت   یا مخالفت اینکه بدون

از بخدا .مفکرکن خوب تا گرفت ازش هارو  به خودم بیشی 

ت به جون آقا واعتبار ابروی به کردم فکر بقیه  و پدرم غی 

ز  اون به حت   ، مادرم غرور از هم جنی   خودم بیشی 

 خرای   باعث که نبود حقشون کدوم هیچ . فکرکردم

 بشم زندگیشون

 

شنونده فقط صدا ی   انسان یه ومثل کنم یم بغل رو مونا

 میشه جمع بغلم توی ام،

 سنگ مونا هرزه، مونا احمق، مونا بگن دنیا یهمه ذارب-

ز  قضاوتم همه بذار...کافر،حیوون مونا دل،اصال  به بکیز

ز  مونا کدوم هیچ چون درک  کش وقت   بفهمن که نیسی 
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 اومده دنیات خرای   برای دنیاته همه میکردی فکر قبال که

  ...نمونده ازت هیچ   که زده پاتک آبروت به وجوری

 

 با همراه های نفس ریتم وبه کنم یم نوازش رو موهاش

 میدم گوش هقش هق

 اعتماد از میگه آرمان به اشعالقه از گونه هزیان مونا

 سوزه یم عموم دخی   برای دلم وسط این من محمود عمو

 باشه مقرص اگه هرچند

 تصمیم واز داره برنیم گریه از دست هم ایثانیه مونا

 هزاربار میخوره وقسم میگه گرفته رو جونش که سخت  

 که بینم یم پردردش چشمای توی ومن کرده مرگ آرزوی  

 دادن ازدست برای بیشی   ها اشک واین میگه راست

ز  همون  ...آرمان دادن دست از تا است چندهفته جنی 

 

 برد خوابش کم وکم افتاد جون ی   گریه شدت از که مونا

ون اتاقش از   مثل ، ببندم درو اینکه وبدون اومدم بی 

 خودمو دارم نیاز است آشفته افکارم که وقتای   یشی  ب
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م آروم تا کنم رسگرم خونه وارد بگی  ز  آروم وبا شم یم آشی 

وع ممکن حالت ترین ی به رس  ز  میشم آشی 

اض درمقابل همیشه عزیز   به ما های اعی 
 

 ومشکالت زندگ

 خوش خدارو مادر نکن ناشکری:گفت یم درشتش ریزو

ز  بکن دتخو  دورتراز به نگاه نمیاد،یه  چه دیگران وببی 

 قرار رسراهشون مشکالی   وچه ندارن که دردای

ین ناشکری که بگو شکر...نداره  ....شیطانه یحربه بزرگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 به اخم وبا میگه خ   ی   ی   کردم نیم درک موقع اون

اض حرفاش  ...بود ی  ی   با حق میدونم االن اما میکردم اعی 

 داره که رو دردی صدم یک وشاید نیستم مونا جای من

 قلبم اما ندیدم رو هست روش که فشاری میکنه تحمل

 گرفته آتیش براش

**** 

ز  آیهان برای آقاجون که رو روزی  من رو بود کرده تعیی 

ی هیچ وهمینکه بودم مونا پیش  نیک فال به نبودرو خی 

 مامان برگشتم خونه به رو روز همون وفردای گرفتم

ز  رس رو سالمم جواب   . داد وسنگی 

 

 این به دادن خاتمه برای تالش   ومنم بود قهر باهام هنوز

 ...بامنه حق هم کیم بودم معتقد چون نکردم قهر

 بود زمیتز  سیب کردن خالل درحال که مامان به رو

 آقا به هم شما نیاد خواستگاری گفتم آیهان به :گفتم

 باید خودش چون نذاره مدار رارق خودش برای بگو جون

 بشه ها سمییع عروس بره
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 کرد تهدیدنگاهم از پر و وبااخم افتاد کار از مامان دست

ز  برگشتم اتاقم به نزد حرکت   نگاه جز وقت    بودم مطمی 

رم به خییل که وجوری سانسور با مامان  نباشه ضز

 ...میگه بابا به رو موضوع

 

 نوشته نا قرار یه طبق اما گرفت یم تماس هم آیهان

 یم رو مونا حال اون زدیم نیم حرقز  خواستگاری درمورد

  وروز کار از میدم جواب ومن پرسید
 
 پرسید یم هام مرگ

 قبل تراز عادی هم اخر ودر میدادم جواب ومن

 میکردیم خداحافیطز 

دم مونا به رسی کارم بعداز هرروز ز  حالش جویای   وتا می 

 همراه عمو وزن موع شدم متوجه جریان اون بعداز باشم

ز  کیش به تفریــــح برای دوستانشون  بودن تنها ودلیل رفی 

 یخونه ام دوروزه بودن به مامان های ندادن وگی   مونا

ز  هممونا  بوده همی 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1800 | 3699 

 

 بود افتضاح روخ نظر از اما بود خوب جسیم نظر از

 وقرمزش ملتهب چشمای واز بود تخت روی رو روز تموم

 کردن گریه به رو زرو  در چندساعت   فهمید شد یم

 از نه میاریم میون به حرقز  آرمان از نه ...میده اختصاص

ز  رس با رو مونا که ایرابطه  بیشعور یه خوام نیم . زد زمی 

 درموردش قضاوی   هیچ کنم یم تالش پس متظاهرباشم

 . نکنم

 

خونه توی رو گرفتم براش که موادغذای   ز  واز میذارم آشی 

نم صداش جا همون ز  می 

 بیای   تویز  نیم بشم توجیح تا مردی که بگو...مونا_

 ...استقبالم

 وبعد رسید گوش به فرشیش رو های دمپای   لخ لخ صدای

 کرد علم قد مقابلم اششکسته درهم قامت

 گرفت دلم اش ژولیدهووضع رس دیدن از

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ک خر سن _  میاد مهمون برات نمیشه رست داری رو رس 

 !من استقبال بیای

 کلید شدی خونه صاحب شما :دادوگفت تکیه کانی   به

 میکتز  خرید تو میای میندازی

نم ظاهری ویل نما دندان لبخند ز  می 

 ...میکتز  شعوروکیف خدای  _

 !برداشت   منو کلید رسخود !دیگه؟ بیشعوریه منظورت-

 بخوره هوا خوابیدی روش که مرغای   تخم نخواستم بده_

 کابینت داخل از ماگ ودوتا کردم روشن رو ساز ایچ

 برداشتم
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ا؟ چه_  خی 

ی-   ندارم خی 

کت؟ بری خوای نیم_  رس 

 چیکار برم-

ن کشور این جمعیت از میلیون۲۷_  چیکار رسکار می 

 ...بقیه مثل توهم

 ها داری دقیق هم رو آمارهمه-

 نیست دقیق_

؟-  خ 

ز  آمار_  زیاد تمالاح به بود۹۷ سال مال امار ،این شاغلی 

 کرده تغیی   االن

نم لبخند اشغره چشم به ز  توی رو امده جوش وآب می 

یزم ها ماگ  می 

 

 دربیای   زیز بهمحال این از تارسکارت برگرد گفتم، جدی_

 برم فردا شاید-
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 برم :گفت که بودم نیاورده زبون به هنوز رو امخوبه

 بیارم رو وسایلم

و همه قید داری عوضز  اون خاطر به...رست به زده_ ز  چی 

یز  ز  می 

  بود عوضز  اون رسی صدقه از شغلم-

 ...چون نیست ،قرار درک به_

 کردن اخراج منو-

 موند باز دهنم

 

 خ   قراردادت پس_

ه گفت:وگفت انداخت باال شونه  تا برم صدا رسو ی   بهی 

 ننداخته راه وصدا رس اون

 بکنه؟ غلیط چه میخواد مثال_

ز -  کافیه بوده من با بگه که همی 

 ماگ توی کاپوچینورو های وبسته رسوند من به خودشو

 رو خرید های پاکت برداشت هم قاشق ودوتا ریخت ها
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ز  باال  رو بیسکویت یبسته یه داخلشون واز کرد وپایی 

 زورگ لبخند میکردم نگاهش که من به کرد وباز برداشت

 زد

 

 نکن فکر بهش-

فه ی   خییل_  رس 

 یاندازه به خودمم چون نیستم ناراحت ازش من اما اره-

 مقرصم اون

ز  با  روی کنارش رفت هال به ها وبیسکویت ماگ برداشی 

 نشستم مبل

 نیست کم شهر این توی تو واسه کار_

احت مدت یه...کار رس برم فعال خوام نیم-  تا میکنم اسی 

 بشه بهی   حالم

 

 ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 قلبش صداهای تا:داد هادام خیس چشمای گزیدوبا لب

 ...بره یادم

  کرد پاک رو چشماش نم انگشتاش نوک با

م اینجا از مدت یه- احت به خودم کم ،یه می   واز بدم اسی 

 کنم یم رها خودمو مسخره بودن قوی این

  نیست مسخره تو بودن قوی-

 .کرد عوض رو حرف «خیایل ی  » وبا داد تکون رس اشک با

 

از  شام موقع تقریبا موندم مونا شپی دیگه روزای بیشی 

 مامان کنار سکوت ودر کردم عوض رو لباسم رسیدم

ز  کردن جمع توی مامان به حرف ی   خوردم غذا وبابا  می 
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ز   کردم خشک رو دستام کردم کمک ها ظرف وشسی 

  خونه بیا زودتر فردا :گفت که بشم خارج وخواستم

م_  بزنم رس مونا به می 

 خورده رسما مونا میکرد فکر مامان

نم زنگ- ز  اینجا بیاد می 

 میگم لت   زیر یوباشه میدم تکون رس

 

 پام رس تقریبامدام داریم روزه هر که های   عکاش خاطر به

  از پاهام کف واخرشب
 

 کنه یم گز گز خستیک

 قرار که میکنم فکر این وبه میدم ماساژ رو پام انگشتای

 مسلما نبودش وبعداز جورکرده آیهان رو جدیمون داد

 ...داشت نخواهیم خوی   این به قراردادهای   گهدی

ز  رو نفسم ون سنگی   از عجیت   حس که این وبه میدم بی 

 دم نیم اهمیت میده دست بهم زندگیم توی آیهان نبود
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  احساس شدت به
 

 زدن مسواک بعداز. میکنم خستیک

نم اینستا توی چرخز  ز  نگاه رو فرشته های واستوری می 

 حلقه گردنش دور رشتهف دستای که فرزادی به میکنم

 ...مقابلشونه که تولدی وکیک شده

 منو ستز  اختالف... میکنم مرور رسم توی امروزرو تاریــــخ

از .نیست بیشی   ماه یک فرشته  اغراق تشکرهای بیشی 

ز   فضای گرفته براش که تولدی برای فرزاد از فرشته آمی 

 میکنه مجذوب منو کافه آشنای

 

 بود کرده خواستگاری ازم توش میثم که ایکافه همون

 استورش دیدن انتظار فرشته دونم نیم پره یم باال ابروهام

 با استوری این مطمئنم اما نه یا داشته من طرف از رو

 شده گذاشته ریزی وبرنامههدف

 تمام بدجنش وبا میکنم ارسال براش خنده استیکره چندتا

 داری عادت!...است کافه همون اینکه» میکنم تایپ

  «بزیز  لیس رو بقیه یپسمونده
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 بودم امیدوار سوخت یم دلش حرفم این با که درک به

ه آتیش  زیادی زمان به ونیاز بود عقده از پر فرشته...بگی 

 بشه تخلیه تا داشت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 538پارت#

 

 

ون اینستا از  چک رو ها اپ یبقیه وناخودآگاه اومدم بی 

ی قبل روزهای برخالف که بود عجیب کردم  آیهان از خی 

 کردم اخم کشیدم یم رو انتظارش که خودم به نبود

 وخوابیدم گذاشتم کنار رو وگوش  
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 مسئول مدیری آقای که بود سه وحوش حول ساعت

 وخسته اومد ما طرف به غذای   مواد بندی بسته بخش

 گفت نباشیدی

 به برید اششونه روی بازدن وبعد کرد پچ پچ کیم امی   با

 عیاق باهم انقدر گ اینا پرید باال ابروهام گفت سالمت  

  نفهمیدم من شدن

 

وع مکث ی   امی    کرد وسایل کردن جمع به رس 

 بریم خواد نیم دلت نکنه-

 !بریم خواست زود امروزچه_

؟ عجله مگه-  نداشت 

م زودتر امروز گفتم فقط نه_  بود ساعت یه منظورم می 

 !دوساعت نه

 هستیم هم دیگه ساعت یه بگم بزنم صداش ناراحت   اگه-

 جمع رو وسایل بود هم خدام از تازه نبودم که ناراحت

ز  تا کردیم  بردیم ماشی 
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ز   دنبالت بیاد قرارنبود سارا:پرسیدم شدیم که سوارماشی 

و به منو میشه دیرت اگه نه-  برسون می 

و با_ ی می   ؟!!می 

 کنم یم جوی   ضفه مخارجم توی دارم...امخونه دنبال اره-

ی رو عیال دست قراره بابا ایول_ ی بگی    توش بی 

 اره کنه قبول سارا بابای بخواد خدا اگه-

 میش   داماد داری پس مبارکه_

 زد لبخند

 دربیایم بالتکلیفز  این از بشه کن دعا-

 

 توعه پیش دلش که ساراست مهم میشه_

ز  طبقای   یفاصله...مهمن اشمخانواده-  قدآسمون ما بی 

نم دارم زورمو تموم... وزمینه ز  خونه یه بتونم شاید که می 

 اونم...کنم اجاره اونا ی محله توی اونا خونه چهارم یک

 ...بشه اگه
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 اما بدم شعار ایکلیشه کلمات با تا کنم یم باز دهنمو

  میشم پشیمون زود خییل
 
ز  واقع امی   مطمئنا  اینه تراز بی 

 کرد دلخوشش جمله چندتا با بشه که

 

رو  مامان برگشتم خونه به نیم چهارو وساعت مرسوند امی 

 کشید هم تو رو اخماش اومدم دیر بازم که متز  دیدن با

ازم وبا  کمکش وبه کنم عوض لباس رسیــــع خواست ترس 

ز  همون رو کیفم مانتو برم  قرار مبل روی دراوردم پایی 

خونه وبه دادم ز  رفتم آشی 

 نیومده مونا_

 بشور ور  ها میوه...کردم قایمش جیبم تو اومده-

 نگاه میوه نوع وچند ایستادم سینک ومقابل لبخندزدم

 کردم

 ؟!داریم مهمون_

 لب زیر که ایجمله وبا روگرفت ازم رو غره چشم با مامان

 داد ادامه کارش به گفت
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 539پارت#

 

 

  سبد داخل رو شسته های میوه
 

 ابشون تا چینم یم بزرگ

ی دستمال با انوهمزم بچکه ز وع تمی   خشک به رس 

 صدا به در زنگ نشده تموم هامیوه میکنم کردنشون

خونه از کنم یم باز من  وبا درمیاد ز  درو میشم، خارج آشی 

م اسقبالش وبه میکنم باز مونا برای  از مامان صدای می 

خونه ز  کیه؟: پرسید که میاد آشی 

 مامان موناست_

 جلوی وازهمون میاد داخل ومرتب شیک باظاهری مونا

 میکنه بلند دست برام در
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یه؟-  خی 

ز  این  بود من به بعدازرسیدینش جمله اولی 

سم تو از میخواستم_  اینجا؟ بیای   چرا نگفت مامان...بی 

 گفت لب زیر ونوخ   انداخت باال رو رسش

س رفت   االن_  بی 

یم داخل باهم همراه میگه ای باشه  از گریم به مامان می 

سه رو وحالش کنهمی استقبال مونا  میی 

یه-  دارید مهمون عمو؟ زن خی 

 

 یم نگاه هردومون صورت به پرید باال ابروهای با مامان

 دستم توی پرتقال کردن پاک مشغول خودمو من ندازه

 میکنم

 !!دونید نیم دوتا شما یعتز -

 چیو؟-

 انداخت من به کوتایه ونگاه پرسید مونا اینو

 باورکردم ومن گفتید شما-
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ه چه دونیم نیم بخدا-  عمو زن خی 

 نگفته؟ بهتون پرسه این یعتز -

 پرسه:پرسیدم مامان به ورو کشم یم کار از دست

  کیه؟کیو
 

 مامان مییک

 

 از بهت اونوقت داری خی   تو میخوره آب آیهان-

ی امشب خواستگاری ز  نگفته چی 

نم زل مامان به باز بادهایز  ز  می 

 ؟!گ از خواستگاری_

؟ نیم همینو مگه...ست  ه نکن رنگ منو...من از-  خواست 

 از عصبانیت با کوبم یم کابنت رو رو وپرتقال دستمال

خونه ز ون آشی  نم بی  ز  می 

 وباال دم نیم نشون العمیل عکس مامان یشده دیونه به

م  کنم نیم توجه موناهم های قدم صدای به حت   می 
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م یم تماس آیهان با مکت   وبدون دارم بریم رو گوشیم  گی 

 کشم یم فحش به رو آیهان مونا به رو ومن نمیده جواب

 از چرا این میگم ده،من نیم جوابمو دروغگو عوضز _

ی دیروز ه زیرآی   داره آقا نگو نیست ازش خی   می 

 یواشی   وحش   چته:وگفت بست رو اتاقم در مونا

 نکرد گوش چرا خواستگاریم نیا گفتم بهش_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 540پارت#

 

 

 رفته خودشو راه نداری عقل فهمیده-

 مونا؟_
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 دارم فاصله تو با قدم دو من چته...صداتو بی   مار زهر-

 تصمیم واسم رسخود نداره حق...نکن داری طرف ازش_

ه  خودخواهیشه ته این بگی 

 شده خ   االن-

 ندارم دوسش...من...من...کنم ازدواج خوام نیم من_

 اومد جلو قدم وچند نشد شوکه مونا انتظارم برخالف

 گرفت رو ودستام

 

ز  بیا-   بشی 

 دربرگرفت منو ودسش نشستم تخت لبه

؟ فکریم فرزاد به هنوز-  کتز

 ...خد به نه_

میکشه قلبم کنم نیم کامل رو ام جمله  اوجبه ومن تی 

  حماقت
 
 دستام توی برم،صورتمو یم ی   خودم وسادگ

م  دونم نیم:میگم وباناله میگی 

 میکنه امدهز  خجالت گوشم کنار هیش
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 بدش صفات از صدتا میتونم االن...متنفرم ازش بخدا_

 رسم توی از چرا نمیدونم اما بگم رسهم پشت رو

ه،راست  میگم نمی 

 میده فشار رو دستم آزاد که دست   با 

 

از میدونم،من-  میدونم حت  ...میکنم درکت هرکش بهی 

 دست چقدراز میشه مجسم رست تو تصویرش وقت  

 پر رو بدنت افسوش وچه میش   عصت   خودت

ز  غلبه بهت حسا این نده اجازه هست  .میکنه  از کیز

س درقلبت بازکردن  های آدم بده اجازه خودت به نی 

ی  بشه عاشق بده اجازه قلبت به بشناش رو بیشی 

 میذاره امسینه رو دست

 بزنه پرقدرت دوباره بده اجازه-

؟ کردم اشتباه دوباره اگه_  خ 

 

ز  میتونه گ...داره اشکایل چه-  شناخت تو باشه مطمی 

 نسبت االن همینکه خوبیه پرس کنه،آیهان نیم اشتباه آدما
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 خییل میکنه مسئولیت احساس اومده پیش اتفاقات به

اییط هر توی نفر یه بدویز  خوبه،اینکه  ...عالیه کنارته رس 

 گ است رسبسته یهندونه مثل ازدواج ی  ی   قول به

داره ز ...نتظارشها در اتفاقای   چه خی   هم پرسا باش مطمی 

ا اندازه به  اما دارن ترس احساس ازدواج به نسبت دخی 

ل ی ومدیریت کنی   احساستشون روی ما به نسبت بهی 

 دارن

 

 نیست   پشیمون آرمان به احساست از تو_

 که تصمییم از حت   نیستم نه،پشیمون احساسم از-

 از کش دوم نیم اجازه من.نیستم پشیمون هم گرفتم

 باشه کش آدم اون اگه حت   کنه استفاده سو حساسما

 بشه،وقت   ختم دادنش دست از به اگه عاشقشم،حت   که

 بدی انجام کارو اون مجبوربارها بدی باج بار یه

 فرزاد به سال پنج کردم من که کاری مثل میگم خودم با

 ماند باق   برام احساسم تمام از هیچ یک وتهش دادم باج
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  ــــی❤️ارمـــد_آنــچه_تــمام#

 

 

 541پارت#

 

 

نم چنگ رو موهام کالفه ز  می 

 کنم ازدواج خوام نیم_

ز  نیست قرار-  عمو تا مونده اصال کتز  ازدواج االن همی 

 سمیعیه؟ پرس با دلت بشه،نکنه راضز  محمد

ز   ایغره چشم صورتم توی شده ریخته تارموهای ازبی 

م بهش  می 

 نیا ستگاریمخوا گفت   آیهان به چرا پس :گفت خنده با

 نیست بینمون حش چون_

 توکارش برم من هست   جدی اگه!!...الگ-
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ز _  میکردی عاشقانه قدقد داشت   االن همی 

 

 میشم اینم عاشق ندارم شک که هست جذاب اونقدر-

 بذاری؟ میخوای خ   اسمشو_

 رو؟ بچمون اسم-

 !رو اتمرده صاب کاروانرسای نه_

م فاصله ازش تا میشم بلند جا از اشخنده با  اینکه به.بگی 

 ...خوشحالم خندیدنش از وحت   واقفم میکنه شوخز  مونا

 ؟ فهمیده حتما آیهان-

 چیو؟_

 میذاشت   باال وطاقچه میکردی ناز براش داشت   که-

 ...براش

 

 من خواهر نکن:داد وادامه خندید من حرض صورت به

 ترش   یدبه موندی وتو گرفت جدی دیدی یهو

 رفتم دراتاق طرف وبه کردم اشحواله عوضز 
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 داره عرقت بوی که بگی   دوش برو بیا احمق کجا-

 صورت اون به ویکم کن انتخاب لباس بعد میکنه بیهوشم

 برس اتمرده

 موناست با حق دیدم اما ندم اهمیت   خواستم اولش

ه دلم به ودلشوره  شد چی 

 نگرفتم دوش هنوز من میشه شیش داره ساعت_

 

 لباس خواستم مونا واز انداختم حموم توی خودمو

 پررنگ های فحش روی به رو حمام در کنه انتخاب

 با که داشتم قبول رو اش سلیقه انقدری بستم لعابش

 بسپارم اون به رو سخت مرحله این راحت خیال

ون گرفتم رسرسی دوش  اومدم وبی 

 وقت بیشی   باید امشب کردی؟اسگل شو گربه خودتو-

 میذاشت  

 !...حجله برم میخوام مگه_
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 نیستیم شما یرابطه درجریان ماکه واال-

 ...عزیزم شو خفه-

 رو وموهام پوشیم مونارو ی زده واتو آماده انتخای   لباس

 کشیدم سشوار

 پاییتز  صدای تن وبا ایستاد دراتاقم جلوی مونا

 بیاریش راحت باخیال تا کردم مرتب برات اینجارو:گفت

 دربیاری بازی اسگل اگه مدیویز  فقط باال

 بفهمم رو منظورش تا بیارم فشار خودم به نبود نیازی

 وبا داد خایل جای واون کردم پرت طرفش به رو ریملم

یتز  خود لحن م :گفت شی   کنم کمک عمو زن به می 
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 دادم ترجیح ومن اومد یم مامان ریز زدن تعارف صدای

از  به خواستم نیم برسم خودم به ایدیگه هروقت بیشی 

 خط وسواس با بیام نظر به کم آیهان پدرومادر چشمای

  رژ کشیدم ریمل رو هام ومژه کشیدم چشم
 

نیک  خورس 

 رو بقیه موهام جلوی قسمت جز به و کشیم لبهام روی

ام به کردم جمع  رسم روی سبیک شال جون وآقا بابا احی 

ز  عطر زدن بعداز انداختم  هم رو اماننظرم تا رفتم پایی 

سم  بی 

 

ز  برق  خوبه» جز حرقز  اما بود مامان چشمای توی تحسی 

داشت   نه بودی راضز  نه  نیاورد زبون به«!! خی 

 کردم نگاه مامان به کرده بغ ومن خندید غشغش مونا

خونه توی وآقاجون بابا اومدن تا ز  دیدن چون موندم آشی 

 هم هامون .کرد خایل دلمو ته بدجوری محمد بابا اخمای

 نداد،به حت   رو سالمم وجوابکرد اخیم دیدنم رسیدوبا

اض خواستگاری بابت بابا و آقاجون  آقاجون اما کرد اعی 

 کرد ساکت اونو خودش روش به
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 شد نیم که بود ونریم چرب یلقمه آیهان آقاجون نظر از

 با.خوردم تاسف اون خودم حال گذشت،به ازش راحت   به

 .گرفت دربر رو هخون فضای عمیف   سکوت رسیدنشون

ز  ایستادم مامان کنار  که بود پوش   شیک مرد نفر اولی 

 امد یم اشچهره به اندازه ی   گندمیش موهای تارهای

 تری خانومانه همیشه برخالف تیت   با آیناز نفربعدی

 که وآیهایز  تکیده صورت با اندام الغر زیز  رسش وپشت

 شد داخل دست به وگل زن کمر دور دست بایک

 

ز  از قبل  دیدم مانع مقابلم پدرش قامت آیهان بیشی   آنالی 

ز  نگاه از شد  سالم ودستپاچه هول وکنکاشگرش سنگی 

 وارد بابا راهنمای   با ندیدم رسش تکان جز ،جوای   دادم

 ونشون جنگ بدون همیشه برخالف اما آیناز شد پذیرای  

یتز  بزرگ یوجعبه داد سالم دندوناش دادن  به رو شی 

 چر رس .دادم مونا دست وبه گرفتم کرتش با گرفت طرفم

 که دستام.شد آشنای   نا چشمای قفل ونگاهم خوندم
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 وبه گرفتم چشم شد گرفته ولرزان رسد دستایز  توسط

 .دوختم مقابلم زن صورت

؟ هست  -  توی 

 ،بله سالم_

 ترشد چشماش اماهمزمان لبخندزد

 هست   خوشگیل دخی   تو-

 

نم ایزده خجالت لبخند ز  هم که خوبه فتمگ دلم وتوی می 

 رس:گفت گریم بالحن مامان .نیست اشسلیطه دخی   نظر

 بفرمایید ملگ خانم موندید پا

 گذاشت پذیرای   طرف به وقدم کرد ریزی تشکر

 رفت آیهان مادر با همراه وتخمش اخم برخالف هم مامان

 مقابلم حمله به آماده یفرمانده مثل همه برعکس هامون

 بود دوخته چشم ما به درهم اخمهای وبا بود ایستاده

 سالم--
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ه وناآشناش غریب نگاه به  حضور مالحضه میشم خی 

 پاسخ وجز میذارم جگر روی دندان کنم یم رو هامون

 زنم نیم حرقز  سالمش

  رزهای گل دسته
 

 همیشه مثل ده یم دستم به رو رنیک

ز  محکم نه حرف ومطمی    چه دونستم نیم :می 
 

 دوست رنیک

 گرفتم برات اشازهمه داری

 با... مغزم های عصب روی میندازه خط هامون پوزخند

 هیچ من برعکس آیهان کنم یم نگاهش ودلخوری ناراحت  

ه عقب وقدیم نمیده نشون واکنش  طرف به ومنو می 

 افتم یم راه عمیف   نفس با میکنه هدایت پذیرای  
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ز  کیم جو  به خاض حرف مامان فاتتعار  وجز سنگی 

س با نمیاد میون  یم رو شصتم انگشت ناخن گوشه اسی 

 نه میاد باال رسم نه مقابلم مرد نگاه سنگیتز  زیر .کنم

 میشه راحت   به ندازم یم جمع به کوتایه نگاه...نفسم

 شد متوجه رو هست جمع این توی که نارضایت  

 ذوق توی زیادی آیهان پدر و وهامون بابا اخموی صورت

نه ز  که درجهت   رو نگاهم میشه جابجا رسجاش آیهان. می 

ه ریزی اخم با ، چرخونم یم نشسته  با پدرشه یخی 

 طلبکاربودنش نگاهش.بزنه حرف خواد یم ازش نگاهش

 ...رو خواهشش نه میکنه القا من روبه

 

ند لبخند همه صورت به مادرآیهان ز  نام با رو همرسش می 

ند صدا جان فرخ ز  وبرخالف کنه یم باز لب رهبالخ مرد می 

وع جوردیگه رو بحث دیدم من که های   خواستگاری  رس 

 میگه نیست دیگه که ورسومای   رسم از آیهان پدر .میکنه

ه من  آیهان مادر به که هستم زیز  یرنجیده صورت به خی 

 از فقط نه نباشد مادرها شبیه نیست،نکه شبیه بودن

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1828 | 3699 

 

 رنگ موهای با یز ز بود خانم هاله شبیه آیهان مادر نظرم

 که زیز  این نه گرفته رسباال ملیح آرایش با وصوری   کرده

ه های لباس با  رسش وروی سفید تارهای   که وموهای   تی 

  کند یم بیداد

 

ه نگاه به نه لبخند امخی  ز  کنم یم فکر باخودم ومن می 

 .است امشب لبخندهای ترین صادقانه زن این لبخندهای

 که هرچه اما نشدم متوجه خییل را بزرگ ملگ حرفای

 رو وحرف بیاره حرف به هم رو آقاجون شد باعث گفت

ی بکشونه اصلیش مسی   به ز  با خواست نیم بابا که چی 

خونه وبه بلندشدم مامان زمزمه ز  دنبالم موناهم رفتم آشی 

 نشست صندیل روی وکنارم اومد

 

 حایل چه در-

ه متعلق خواستگاری ترین مسخره اسکار_  ...من به میگی 

ز  نباشه رضا خواستگاری به عروس دل وقت  -  میشه همی 

 ...دیگه
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م به ایغره چشم   مونامی 

 کردی دقت آیهان به-

 ادامه ومونا میدم تکون ورس کند یم اشاره خ   به میدانم

 میده

ز  توهم باعث اما شده تر جذاب اینکه با-  اخمای رفی 

  شد عمو بیشی  

رهای   وبه گزم یم ولب میدانم
 نیم کند یم آیهان که ضز

 کنم فکر خوام
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 کنم یم حس...حالم این دچار که شده مرگم چه دونم نیم

 به گایه که واوی   من . تنهاییم هایمخانواده میان ما

 یم تبدیل موذی وصدالبته وناشناخته فریبکار موجودی

  شود

 این ازحمایت خواهد ونیم جونورم من نظرش از که اوی  

 .بردارد دست جونور

 میشه ریخته مونا وتوسط کشید دم مامان توسط که چای  

 یم جمع افراد تک تک ومقابل برم یم پذیرای   به رو

  چرخونم

 

 است خودخواه زیادی معتقدم همیشه که مردی مقابل

ز  همیشه از متفاوت چشمان رنگ با واون میشم خم  حی 

ز  نه ولب میکنه اهنگ صورتم به چای برداشی  ز  نگران می 

ان ومن نباش  .نیست نگران دیگر که هستم هست   حی 

 کردم یم احساس بار هر که جوری بود عجیب مرد این

ز  حس این و شناسمش نیم  باعث اوایل آن ها نشناخی 
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ز  وحاال شد یم او از ووحشتم ترس  ونگران حس همی 

  کنه یم آرومم آورده لب به که نباش  

 

  میکنم بلند رس بابا سوال با

  از مهیم بخش که درست-
 
 میده تشکیل عالقه رو زندگ

   یهمه شامل اما
 

 بگم صادقانه بذارید...نمیشه زندگ

 ندارم اعتماد شما پرسش نیت حسن به من ملگ جناب

 داشته که خواد نیم شایدهم یا ندارد دفایع هیچ پدر ملگ

نه تکیه صندیل به باشه ز  طرف به رو توپ سکوت با می 

 رو امکرده عرق های دست کف . میده پاس آیهان ودخ

س از پاهام تا میدم فشار زانوهام به  درنیاد لرزه به اسی 

ند حرف بابا صورت به خونرسد من برخالف آیهان ز  :می 

م خرده ازتون نه ز  به دارم انتظار نه میگی   زودی همی 

  .واقفم کردم کاری به کنید،من اعتماد

 

 پدرم :میده ادامه تری محکم لحن وبا میکشه عمیف   نفس

 پات وجای برنگردی که برداری قدم جوری میگه همیشه
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ی لغت بعد که بزیز  حرف جوری کتز  نگاه رو  باعث بهی 

 هرگز که کن رفتار جوری تر مهم همه واز نشه افسوست

،جناب خوایه عذر  با دررابطه من مودت نکتز

شمااشتباه  کردم دخی 

یزه قلبم ه کنم یم گاهن صورتش به وشوکه می   آیهانیم وخی 

ه که  نیم دور چشمم از پدرش وپوزخند محمد بابا یخی 

 مونه

 

تون شما به من--  وتوی بدهکارم عذرخوایه یه ودخی 

ز   وقت   بدونید میخوام اما خوام یم عذر ازتون جمع همی 

 یهمه بلکه منطق تنها نه کنه غلبه آدم به احساسات

ن وهوا میشن دود هاست آموخت  می 
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ون تکه تکه نفسمو  رو خودم ترسیدم میدم،اینکه بی 

 رسم توی یشده قطار های وسوال میکنه متعجب

 .میکنه عصبیم

 آغوش   هم لحظه که واخیم پرحرف سکوت با بابا

ز  به نکرده رها رو ابروهاش  برق اما میکنه نگاه زمی 

ی آقاجون چشمای ز  .باباست نظر فخال چی 

ز  همه ظاهرا که جون آقا  رفته پیش اشخواسته طبق چی 

وع ه محمد بابا به.میکنه صحبت به رس   متوجه شم یم خی 

ه،با باال رو ورسش میشه نگاهم سنگیتز   به ناراحت   میگی 

 میکنم نگاه صورتش

 

به  میدم مامان به رو ونگاهم میخره پهلوم به ایضز

 کن راهنمای   اتاقت طرف به رو آیهان آقا-

ز  هاینگاه زیر پرتیم ازحواس باخجالت ه سنگی   بقیه یوخی 

م جلو حرف وی   میشم بلند ازجام ز  بااجازه صدای می   گفی 
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 منتظر رسیدم که اتاقم در به میشنوم رسم پشت رو آیهان

 بشه داخل اون اول مونم یم

ه باال لبش گوشه  می 

 متهم شخصیت   بیشعوروی   به امشب میدم ترجیح--

 ...شما م،اولنش

 

نه جونه لبهام روی کوچیک چند هر لبخندی ز  صندیل می 

ز  مقابل  تخت روی وخودم میکشم عقب براش رو می 

 میشنم

 میندازه اتاقم دور دورتا نگایه

 میکردم تصور دیگه جور رو اتاقت--

 تون دخی   دوست اتاق به که بیکارید پرسا شما چقدر_

 میکنید فکر

نه برق خباثت از چشماش ز  برای فکری ورزش نوع یه :می 

مونه دوست اندام از افکارمون انحراف  دخی 
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 میشینه تخت روی کنارم میکنم، نگاهش شوکه

 سخت   خودمون وبه شعوریم با چقدر پرسا ما بیتز  یم--

 میدیم

 خدا نکنه،لطف درد دستتون واقعا اره :میشه کج دهنم

 بشه حالتون شامل

 برم غره چشم بهش میشه باعث کنمش یم خواهش

 صف ییک ییک هام دلخوری تموم بودیم تنها که حاال

 که بود متفاوتش چشمای رنگ همه راس ودر کشیدن

 کرد قفل درهم رو وهامون بابا اخمای

ز _ ؟ لیز  گذاشت 

 میاد؟ بهم--

 

 کارو این نباید :گفتم مشهودی دلخوری با

ارو این من سنت   میکردی،خانواده ز  هامون پسنده نیم چی 

ام به ز  اما نزده حرقز  مادرتو  پدر احی   تیکه از باش مطمی 

 ش   نیم نصیب ی   اش
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ای   چه--
ز  رو؟ چی 

ز  دوختم چشماش به رو دلخورم نگاه  منظورمو بودم مطمی 

 میندازه دست منو وداره گرفته
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 خواستگاری نیای   خواستم ازت_

 داشته رو ملگ پرس تک کردن رد افتخار تا اومدم--

،منظورم  بینیه اخباریم تو منو که وقت   به باش 

 شد وبسته باز صدای   هیچ ی   هام ولب موند باز دهنم

  خندید اروم

 !!بیوفته کردن جیک جیک از جوجه کردم نیم فکر--
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ز  رو فکش بود حقش  پرس فک رسویس تا آوردم یم پایی 

   بشه  اضافه افتخاراتم به هم ملگ

  

 بادوانگشت کوبیدبعد پیشونیم اخم روی شتشانگ نوک با

 گرفت رو بینیم وشصت اشاره

ه--  اینکه ذوق از باید االن میدویز ...نشناس قدر یدخی 

ه اخالقت این با تورو خرشده ییک  نباش   بند پا رو بگی 

 ...چاک به بزنه ندارم،میتونه دوست خر من اینه مشکل_

 هم اتاق یوتو  داره نظر روت که پرسی نیست نفعت به--

 ...رسشو به بزنه ممکنه چون کتز  تهدید رو تنهای   باهاش

 

 بردم جلو رسمو

؟ تهدید منو_  میکتز

  کرد ریز رو چشماش

 برمیاد؟ من از کارهای   چه میدویز _

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1838 | 3699 

 

 دست بهم :تمسخرپرسید وبا رفت باال لبش یگوشه

ز  با نکتز  درازی  ندارم مشکل ایدیگه چی 

 کوبم یم اش سینه تخت به

 بیتتر  ی  _

 بچه نکن خایل تو تهدید نداری رو اشعرضه وقت  --

 بلندشد جاش از

  داری عرضه خییل تو نکه: گفتم لب زیر

 

ب به ومنو شد کشیده توسطش دستم  به کشید باال ضز

 شد داغ لبهام بیام خودم به وتا کردم برخورد اشسینه

 به محکم میکنه غلیط چه داره تابفهمم برد زمان چندثانیه

 توی جیغم گرفتم لبم از که گازی وبا کوبیدم اششونه

 درش که حایل از تارکرد رو چشمم واشک شد خفه دهنش

 از اما کنه رهام تا کردم تقال خورد هم به حالم کردم گی  

 اومدم نیم بر پسش

به  بود اومده باال ترس از که وهیتز  خورد دراتاقم به ایضز

 رسید گوش به گلوم از خرخری مثل هم
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؟-  هست 

ز  هست   صدای  گرفت وپام دست از جون هامون گفی 

 باصدای که داشت من حال از متفاوت حایل اما آیهان.

ی قدرت حرص وبا پیچید دورم به بیشی   هامون  به بیشی 

د بوسه لبهام ز  چنگال به که داشتم رو ایطعمه حس.می 

 افتاده رحیم ی   گرگ

ی جنبید نیم خودش به اگر که ایطمعه ز  باق   ازش چی 

 گاز رو لبش بود مونده باق   برام که جویز  با موند نیم

 و بزنه پس منو آیهان که بود حدی به ظاهرا گرفتم

 بیاره زبون به وهیجان لذت با رو وحش   جونور
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 :گفت عصت   لحتز  وبا دوباره هامون

؟-  هست 

 داداش بله_

 کنید تموم رو حرفاتون-

 چشم اشهب_

 طرف به کرده فتح رو صورتش تموم که لبخندی با آیهان

ه آینه نه لب کنایه وبا می  ز  می 

 کتز  گوش حرف دخی   چه--

 میکنه پاک دستمایل با رو خونیش لب یگوشه

 کردفکر بدترم لبش کنار خون ودیدن میلرزید ازترس بدنم

 بود سالم پیش ساعت نیم تا که لت   برای جوای   چه اینکه

 بود وحشتناک باشیم، داشته

 

 میارم زبون به وای   ای

 هست   وحش   خییل تو--
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 بشه اینجوری خواستم نیم_

 صالبه به امشب ات،خانواده دست دادی جرم مدرک--

ز  داغ سیم کشنت، یم  وای یه...حلقت تو میکیز

ز  نیم کارهارو این از کدوم هیچ ز  تونسی   شک ی   چون بکیز

 بودم دهمر  من چشماشون به کردن نگاه از قبل

 وغش میندازه نگاه پریده رنگ من به چشم یگوشه از

 گوشه کوچییک قرمزی جز چرخه یم وقت   میخنده غش

ی لبش  نیست زخم از خی 

 

 افت   یم پس داری--

 میاد جلو دوقدم ییک

 نیست   بلد بازی آتیش وقت   نکن بازی آتیش با--

 بیشعوری خییل_

 ربط وی   میکنه نوازش رو امزده یخ یگونه شصتش با

 پرسید

 ترسیدی؟--
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 میکردم سکته داشتم_

ی کش قرارنبود-- ز ز  ذاشتم،برای نیم بفهمه،من چی   همی 

 .اینجام

 

 زدم نیم چرا ومن داد ادامه لبم تا گونه نوازش رو شصتش

 نکنه؟ بازی باهام تا صورتش تو

 تا گریم جریان لبم به انگشتش لغزش از زده؟ خشکم چرا

ه راه شکمم  میگی 

 جون به تورو های نابلدی یهمه امامن نابلدی--

 میخوام هاتو بازی وحش   میخرم،من

 اونوروی رسونه یم گردنم دور افتاده شال به رو دستش

 گونه طواف رو صورتم دوطرف موهای کشه یم رسم

نه پیشونیم به ایوبوسه میشه دست ز  می 

یتز  رخوت وحس میشه گرم آیز  به تنم  فرا رسارسمنو شی 

ه  میگی 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1843 | 3699 

 

یتز  وخلسه گرفت فاصله گ هممف نیم   غرق منو که شی 

 توی کلید میکنم باز که چشم میده خاتمه رو کرد اون

 خارج از قبل میکنه باز رو اتاقم ودر چرخونه یم در قفل

 صورتش خبیث حالت چرخیدوباهمون عقب به شدن

م من :میگه  ندارم جایز  امنیت اتاق این توی چون می 

ون ها ولب برمیداره قدم من به پشت  عرض به من حی 

ه شکل متفاوت لبخندی وطرح میاد کش صورتم  میگی 
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 به شدم آیهان جای شدن عوض متوجه برگشتم وقت  

راس تادر بود نشسته جوری لبش گوش   قرمزی خاطر  تی 

ز  نگاه  .نباشه وهامون بابا تی 

سید رو نظرم کش  مامان کنار حرف ی   هم ومن نی 

 پدر ظاهرا گرفت دست به رو جمع ،آقاجون نشستم

 رو تالشش وتمام بود تاییدش مورد کیس همان آیهان

 برای اینکه از.بخوره جوش پرسودش معامله تا میکرد

 تاسف واقعا بودن وامالکش ملک مثل هاش نوه آقاجون

 .آوربود

 

ی اخم با هنوز اما محمد بابا  هبقی کنار فکری ودرگی 

 عقد برای مبارگ تاریــــخ خواست آقاجون وقت   بود نشسته

 بابا به روی تند همه این از وناراحت ،عصت   کنه پیدا

ه اض خودم شدم ناامید بابا از اگر تا شدم خی   من.کنم اعی 

 فکر آیهان به تا کناربیام خودم با تا داشتم زمان به نیاز

 که وکش همرسم عنوان به رو آیهان وقت ،هیچ کنم

 جون وآقا نکردم تصور باشم کنارش زندگیمو همه قراره

ه تصمیم رسیــــع انقدر برام نداشت حق  محمد بابا .بگی 
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  به توجه بدون
 
گ  به رو همه توجه ایرسفه با من نگاه خی 

 .کرد جلب خودش

 

ها زیر ها بچه مدت یه میدم ترجیح من آقاجون-  نظربزرگی 

 بودکه این نظرشون بازهم واگر وآمدکنند رفت باهم

ز  ازدواج میخوان  رو مبارگ وتاریــــخ میشیم جمع دورهم کیز

 ملگ؟ جناب چیه شما کنیم،نظر یم پیدا

 :داد رستکون وبارضایت کرد مرتب رو کتش یپدرلبه ملگ

 دست وقیچ   ریشه میدونید صالح شما طور هر

 ...خودتون

 یمعامله افتادن تعویق به از دلخوری لحن با آقاجون

 به پس :وگفت انداخت چنگ راهش یناخر  به پرسودش

 ...تا بشن محرم هم

 

 تمرکز هم شناخت روی فقط بهی   :وگفت نکرد قبول بابا

ز   کیز
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 حال به رو جوون دوتا نیست درست محمد:جون آقا

  کنیم رها خودشون

 چیه؟ شما نظر:وگفت کرد آیهان به رو بابا

 :گفت بابا به رو من به کوتایه ونگاه مکث با آیهان

 میدونید صالح هرطور

؟ بهم رو امرفته دست از اعتماد میتویز :بابا  برگردویز

 پیش رو وهردومون گندزدم که بودم من این قبل بار اینکه

مسارباشم خودم پیش باعث کردم خراب بقیه  .رس 

 

ز --  به سوتفاهیم هیچ دیگه دم نیم اجازه باشید مطمی 

 .واردکنه لطمه وهست   شما ابرو

 قبل یدفعه هرخ   که رسوند اینو اباب به اشجمله با آیهان

 طوالیز  آیهان به بابا نگاه بوده تفاهم سو فقط داده رخ

 ماه سه بعداز اگر:گفت جمع به رو بابا ودرنهایت شد

ز  ها نظربچه هنوزهم ز  بود همی   عقدکیز

 فرستادوراه صلوای   دید رو آقاجون درهم اخمای که ی  ی  

 . بست همه مخالفت برای رو
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ز  که هانآی یخانواده  بابا به رو عصبانیت با آقاجون رفی 

؟ یم چیکار داری معلومه هیچ:گفت  کتز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 نیم حرقز  آقاجون حرف روی که همیشه برخالف هامون

 دیدکه پرسه این توی خ   واقعا شما آقاجون:گفت زد

 شد عوض درجه هشتاد صدو نظرتون

 سمییع داریم،فکرکردی رایه مگه :فتک باخشم آقاجون

 توی از شب ونصف کرده غلطای   چه خواهرت بفهمه

 باید !!توصورتمون میندازه نگاه کردیم جمعش مهمویز 

ز  به بدیمش  نشده عوض نظرش تا پرسه همی 
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لحظه اون های حس ترین مشخصه ،خشم ،بغض حرص

 رو دستم مامان که بزنم حرقز  تا کردم باز بوددهن ام

ز  وبا گرفت  شد من مانع هیس گفی 

 توی دستمو مونا ، کردم نگاه مامان به اشیک چشمای با

 آقاجون کرد هدایت ها پله طرف به منو گرفت دستاش

اض در دوباره  بامحرمیت چرا :گفت محمد بابا به اعی 

 نکردی؟ موافقت

 موقت محرمیت یا من میدونید خودتون آقاجون-بابا

 مخالفم

 !خداست حکم:آقاجون

 

 یه بدم اجازه تونم نیم:گفت خورده فرو خشیم با هم اباب

 وهروقت بخوره میخواد هرگیه محرمیت اسم نفربا

 بند جا هیچ به دستم ومن خوامش نیم بگه نخواست

ع چون نباشه  !!اونه پشت وقانون رس 

ز  نفرت بحث این ادامه تا ایستادم ها پله باالی  رو انگی 

 تادایس وکنارم نکرد اضاری هم مونا بشنوم
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تو جلوی باید تو!گناه محمد گناهه :آقاجون ی دخی   بگی 

 است دریده اون

ل خودشو نتونست محمد بابا  بلندتراز وباصدای   کنه کنی 

 !!!بابا :گفت معمول حد

 

 حرفاست چه این بگردم دورت حاخ  :گفت ترس با ی  ی  

م شما ،دخی  یز ز  برگ مثل شاهده خدا اما شیطونه یکم می 

 اینجوری نیست اماحق درست کرده خطا جوونه پاکه، گل

 
 

 .بیک

 نفر یه چطوری کرد بد حالمو آقاجون االهللاالاله صدای

 بره یادش اما بیاره زبون به ثانیه هر خدارو اسم میتونست

ه؟ وحکم کنه قضاوت که خدانیست درجایگاه  !بی 

 رو حرفا این خودش خون هم به میتونه چطوری اصال

 بزنه؟

 

،شنی تو بریم بیا- ا این دنهست  ز  .میکنه ناراحتت فقط جی 

 موندم جام رس لجبازی با انداختم رسباال
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ی نکردی تحقیق پرسه این درمورد مگه:آقاجون ز  ازش ،چی 

 کردی؟ پیدا

 آورد زبون به ایخفه نه که بود هامون

 بشه پشیمون اگر کردی ناز که چیه مشکل پس:جون آقا

؟  خ 

 رو نمت پاره من بشه، پشیمون که درک به:بابامحمد

م اعتماد بهش ایذره که کش به بسپارم  ندارم،دخی 

 تا کنم نیم خایل رو من،پشتش پای کرده هرخطای

 
 

 بدره اونو تنهایش بادیدن هرگرگ
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 صالح خلع بابا درمقابل میداد نشون آقاجون سکوت

ز  با بازهم درهرصورت اما شده  که بهادادی انقدر :گفی 

 بریم خانم حاج بریم...این شده

ز  صلوات درمقابل  نشون العمیل عکس ی  ی   بفرستی 

ز   ندادوتا  جریان خونه توی سکوت در شدن وبسته رفی 

 ورفت کرد خداحافیطز  آروم هم داشت،هامون

 

 زود خییل میکرد مرصف که های   قرص خاطر به مونا

 وقت   یددید اومد نیم چشمم به خواب من اما برد خوابش

 بدنت اما کتز  یم حس رو درد اولش میشکنه استخون

 باگذشت کمکم اما نیست تحمل قابل غی   ودردخییل گرمه

 هم رفتارها از بعیصز  .استدهنده چقدرآزار بیتز  یم زمان

 اما نمیش   بودنش بد متوجه اولش تو که اینطوریه دقیقا

 .رفت   اشتباه چقدر میشه متوجه میگذره هرخ   وقت  

 آسیب خییل به بلکه خودم به تنها نه فکریم ی   اب من

  رسوندم
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ت غرور  وآبروی عزت بردم سوال زیر رو پدروبرادرم وغی 

ز  خودمو  همه چشم توی هم رو آیهان وحت   آوردم پایی 

 نباشه بد هم خییل بقیه نظر از من کار شاید.کردم خراب

ا این ما جامعه توی اما ز  فرار برای. شه نیم عادی هرگز چی 

 با .کردم رسگرم گوش   با خودمو امدهنده افکارآزار از

 داد تکست آیهان شدنم آنالین

 'بره؟ نیم خوابت خوشحایل از'

 میتونه آیهان انگار رفتم تکستش به ایغره چشم

 .میکنه هم یادآوریش کاشته گل ببینه،خییل

 

 داشتم بهش نسبت پیش چندلحظه تا که وجدایز  عذاب

 دلسوزی هیچ لیاقت مردم این چون رفت هوا وبه دودشد

 .نداشت رو

 "دانه پنبه بیند خواب در شی  "

 ذوق میتونم هم فاصله این از من اما دونم نیم رو شی  '

 '...کنم احساس رو زدگیت

 "متوهم"
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ز ...توله نکن انکار' اف پیش روز چند همی   من کردی اعی 

 موضوع این از وتو زندگیتم توی پرس ترین جذاب

 'خوشحایل

 گوش فال از یا گرفت حرصم گفتنش توله از نمدو  نیم

 ایستادنش

 

 یه ؟نه!است ضایع خودی   ،بگم میده لقب بهم عوضز 

 به بود زده گرفت امخنده...میمون مثال بدم بدتر فحش

 ...رسم

 داد تکست ندادم جواب هنوز

 'نیست راضز  پدرت'

ی اشجمله ی بود خی  ز از خییل خودم که چی   اون بهی 

 بودم متوجهش

 "تو وپدر هامون لمث"

 'نیست مهم اونم پدرمم،...نیست مهم که هامون'
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از  بشم ناراحت نظرهامون بودن اهمیت ی   از اینکه بیشی 

 شدم شوکه پدرش نظر بودن اهمیت ی   از
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 "!!نیست مهم پدرت نظر"

 اون دگیمزن یمسئله ترین مهم راجب دم نیم اجازه من'

ه تصمیم  'بگی 

؟ مادرت"پرسیدم قبل تراز متعجب  مهم نظراون خ 

 "نیست؟

 'میکنه فرق مادرم'

 نوشت خودش که فرق   چه بنویسم میخواستم
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 دست به برای ایوسیله نه بینه یم پرسش منو مادرم'

 '...بیشی   وقدرت پول آوردن

 ...آقاجون مثل گفتم دلم تو

 'بریم کجا فردا گرفتیم مجوز که حاال خب'

 

 کردم کج براش دهنمو اینبار

 تو به وگرنه کرده باز رسش از تورو فقط بابام...جا هیچ"

 "نیست بده دخی  

ز  یکلمه سه به من دراومد آنالین حالت از  باالی التی 

س که رایه تنها به رفتم غره چشم صفحه  رو بود دردسی 

 بود فحش قصار کلمات اونو آوردم

ز  همون توی اما  از ومن خورد زنگ گوشیمو فحش اولی 

 مونا تا کردم وصل رو تماس رسعت به پریدم جا از ترس

 .نشه بیدار خواب از

 

 میکردی ساعت به نگاه یه کاش_
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 نبود دستم دم ساعت--

 ...بنداز گوش   یصفحه باال به نگاه یه_

 منو بابات گفت  ...بده امان گو سخن طویط ور ور ور--

 پیچونده؟

  انداخت باال ایشونه خودآگاه نا

 گذاشته باز رفتنت واسه رو راه ؟ چیه پیچوند_

 تو بیارتت خودش که ببندم جوری راهو من چیه نظرت--

 امخونه

 کردم اخم

؟ یم چیکار مثال_  کتز

 تو هنوز ببینم بگو...وقتش به بمونه سوپرایز بذار--

؟ رسیدی یا فضای   ز  زمی 

 

 ...منظورت فضا؟_

 خییل :گفتم عصبانیت با ومن زد جرقه رسم تو منظورش

 برید یم رو هردومون رس میدید هامون اگه گاوی،
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 بوسه هیجان از نخواستم کردم بد :گرفت اش خنده

،انقدر محروم خواستگاری شب یواشیک  قدرنشناس بش 

ز  تشکر باید االن...مودت خانم نباش ،آدرنالی   خونتو کتز

 ...کهکشان به رسوندم

 نیاوردم زبون اما منفه مردیکه کردی غلط گفتم دلم تو

 

 تا کردم قطع رو تماس حرصم کردن خایل برای درعوض 

د گایه آیهان نشنوم رو هاش خنده صدای ز  جاده به می 

ی   یه به و خایک  شاید میشد عیارتبدیل تمام حیایبیشعور 

ز  فکر که پرساست تموم مغزی سیستم این هم  اگر میکیز

ز  تربیت   ی   مزخرف های شوخز   . شنمی باحال خییل کیز

ه گردن نفر یه بودم امیدوار  ...بیاره درشون اشتباه واز بگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1858 | 3699 

 

 552پارت#

 

ین با ز  خوردن آب وبرای شدم بلند جا از حالت آرومی   پایی 

 بود خاموش ها چراغ یهمه حال توی آباژور جز به رفتم

خونه طرف به رو راهم ز  آب تنگ یخچال از و گرفتم آشی 

 . ریختم لیوان توی برداشتم رو

ز  خونه از که همی  ز ون آشی   بابا یسینه به سینه اومدم بی 

 ...رفتم عقب قدم یک ترسید شدم محمد

 هنوز؟ بیداری-

د بود،خوابم تشنم_  نی 

 

 بده من به مسکن ،یه میکنه درد رسم منم-

 آی   ولیوان مسکن رفتم داروها سبد ورساغ دادم رستکون

ز  پشت که بابا مقابل  .دادم قرار ، بود نشسته می 

 بخواب بگی   برو-
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 خاطر به رسدردتون:گفتم درنهایت اما کردم پا وان پا این

 منه؟

 خورد آب وبا کرد جدا ورق از را قرص سکوت در بابا

 ناراحتید،نه؟ ازم هنوز_

 

 آیندته خاطر به رسدردم اما دلخور هم ناراحتم ازت هم-

 نیاد گفت   رسهپ این به گفت مامانت...کارت نه

 خواستگاری،چرا؟

 کنه ازدواج بامن مجبوره کنه فکر خواستم نیم_

 رفت باال بابا ابروهای

؟ یعتز !مجبوره-  خ 

 مسبب من میگه میدونه مقرص تولدم،خودشو...بعد از_

 شدم اتفاق اون

 گفته همینو هم آقاجونت داره،به دوست گفت من به-

 .بدیم فرصت بهش داشته واضار
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 نشون کرده سیع همیشه اما واضح نه گفته، خودمم به_

 ...اما داره هوامو همیشه...بده

؟ اما-  خ 

 که رسیــــع انقدر کنم ازدواج زود انقدر خوام نیم من بابا_

 میخواد آقاجون

 مابدونیم خوای نیم که میدویز  پرس این از خ  -

 داشته کاری پنهان قصد که نیست هیچ   بخدا_

 نیست؟...زوده االن باشم،فقط

 بودی؟ بغلش وتو بود این نظرت-

مزده ز  رس رس   سالها من کردم فکر خودم وبا انداختم پایی 

منده بابا پیش موضوع این خاطر به باید  باشم رس 

 

 االن داشتم کامل اعتماد بهت ماجرا این از قبل اگرتا-

 بلغزه پاش دوباره هست   نکنه نگرانم  همش
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 جوره ههم هست  ... سازه توریم ی آینده ماه سه این-

 یه جلوی که نکن کاری اما تنیمی،پاره ،جونیم پشتتم

 ...بخنده امنداشته ریش به اون بشه خم رسم بچه الف

 بشکنم غرورتو خواستم نیم بابا،بخدا ببخشید_

،آبروم من غرور- تم توی   تر باال هرچه تو...توی   توی،غی 

 عشف   اما نشناسش طرفتو گم ترم،نیم بلند رس منم باش  

 بابا،مثل نیست بیادعشق دست به خیابون کف از که

 میکنه خراب وجودتو گل که هرزیه علف

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 553پارت#

 

 ...هیچ   ، بگم داشتم خ  

ت همه وقت    .نبودم مواظب اما بودم پدرومادرم غروروغی 
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از لحظه اون  تموم از گرفته آیهان با منو مچ بابا این بیشی 

 .بودم زده خجالت فرزاد با امه لحظه

ز  نظر در بدون که فرزادی  جسم به فامییل حرمت گرفی 

دوبه پاتک من ز ز  بهانه می  د پسم نخواسی  ز  گ وسط این می 

 دستاش اما خواست نیم منو که بود،فرزادی تر کار گناه

دیا وجب رو بدنم ز  .میکرد هموار براش رو راه که هست   می 

 دبر  خوابم کن خراب خونه بغیصز  با

 

نم رس همتا به دادم واطالع زدم زنگ مامان به ز  به.می 

کت خواستگاری مراسم توی نتونست وضعیتش خاطر  رس 

 .کنه

ز  ون رو ماشی   برای که خانیم زدم رو وزنگ کردم پارک بی 

 بازکرد روم به دررو بود کنارش همتا روزمره کارهای انجام

 زن دیدمش یم که بود اویل یدفعه اومد استقبالم وبه

از که هربویز م  خونه گل به منو نداشت سال ش بیشی 

 میخوردش چای جواب ودر کرد راهنمای   همتا کوچیک

 تشکرکردم
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 پخش کوچیکش ایخونه گل توی کالیم ی   آروم موزیک

 بود داده لم راحت   مبل روی وخودش بود

؟ هم اینجا_  میخوای 

  لبخند کرد باز وچشم لرزید پلکاش
 
 آرویم وبه زد بزرگ

 کرد صاف رو خودش

 کردی گم خانم،راه عروس سالم-

ز  روی مقابلش  .نشستم چوی   کوچیک می 

 بیارم طاقت نتونستم دیگه بود شده تنگ برات دلم_

 معرفت ی   توی وگرنه شد تنگ که دلت به بازصدرحمت-

 کتز  نیم یادم که

 

؟ جدا دل صاحب واز دل جدیده مدل_ ز  میکیز

ز  ومن خندید قشنگ همیشه مثل  هربار با بودم مطمی 

 میشه عاشقش دوباره فراز خندیدنش
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 دلم خییل...چطوربود دیشب بگو کن ول اینارو-

س گفت نذاشت فرازبدجنس بیام میخواست  برات اسی 

 نیست خوب

 دادم رستکون

 ...کرد خوب_

ی- ز  شد؟ چطور،چی 

 عجله که آقاجونم...توهم اخماشون همه...هیچ  _

ه رس معامله زودتر داشت سیدمن ازم اصال...بگی   حرف ی 

ز  رسیدین،رسیــــع کوفت   ینتیجه چه به زدین  تاریــــخ خواسی 

ز  عقدومشخص  کیز

 

 گرفت تودستش رو دستام ناراحت

 مهریه درمورد اصال که کردن هول انقدر میشه باورت_

 نزدن حرقز 

 زد پوزخندی
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سه توافق به باهاشون قبلش مهریه رس آقاجون-  بعد می 

 دادن بدون نداره امکان اصال...میده خواستگاری یاجازه

 ...رسمعامله بیان بذاره قیمت

ی تو_ ز ؟ چی   میدویز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 554پارت#

 

 

 خودش گفت پرسیدم فراز از اممهریه رقم درمورد بار یه-

 اون بعداز اخه دادم قسمش کردم شک من اما خواسته

 اهاشتب واون کنیم اشتباه که هرچقدرهم دادیم قول ماجرا

رمون به  که گفت.نکنیم کاری ومخفز  نگیم دروغ باشه ضز
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ط ز  مهریه آقاجون اول رس   روز...بوده من سنگی 

 .نشد مهریه از حرقز  هیچ منم خواستگاری

 میکنید؟ عقد میشه خ   حاال

 

 ما نظر زیر آشنای   ماه سه گفت نکرد قبول بابا نه_

ز  بعداگر  ...عقد خواسی 

 نمیذارم گفت بابا اما بشیم محرم کرد تالش خییل آقاجون

ع اسم با  بکنه خواست هرغلیط رس 

 اعتقاداتشه...نامزدیه زمان  محرمیِت  مخالف بابا-

 خواهری؟ دلخوری تو دیگه،االن

 نیم هنوز من همتا هستم، ممنونشم اصال بابا؟نه از_

 ...چندچندم آیهان خودمو با دونم

 

 نداری؟ دوسش-

 ندارم دوسش خییل کنم دونم،فکر نیم_

؟ یعتز -  !نداری دوسش خییل خ 
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 ...نیست مشخص تکلیفم بخدا_

 بفرمایید-

ز  روی خرمارو وکیک چای تاسیتز  شدم بلند جا از  قرار می 

 خانم ازمعصومه دو وهر اورد من برای هم صندیل بده

 کردیم تشکر همتا

ز  که ایوقفه واز خوردم تکون رسجام معذب  حرفامون بی 

  کردم استفاده هم افتاد

 

 وقت   جواری   ویه داره وجذابه،هوامو تیپخوش آیهان_

س خییل کنارشم  خییل اما دارم یعتز  ندارم خودمم،اسی 

ه یادم زود  ییک هم پولداریش ،حت   میکنم بازی دیوونه می 

 اون از من متاسفانه میدویز  خب...خوبشه های مالک از

ا دسته  اما خایل یسفره به امقانع من بگم که نیستم دخی 

  باشه پولدار بایدخییل بگم نکه...عشق پر

  کرد هولم همتا خنده

 ...دیگه بگم نخندبذار خدا تورو_

 داد تکون رس
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 پول فقط که برم سقف یه زیر برم آدیم با خوامم نیم_

 به...باشم داشته دوسش منم که داره،میخوام وخوشگیل

 نه؟ وحسابگرم احساس ی   خییل نظرت

د برق همتا شفاف نگاه ز  می 

 انقدر خانواده پرتوقع   هست   کردم نیم فکر وقت هیچ-

ای  ...کنه فکر منطف  
ز  نظرم بدنیست،به اصال گفت   که چی 

 باشن راست رو باخودشون تو مثل دخی   یهمه اگر

 .نداریم خورده شکست های انقدرازدواج

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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؟ نیم که اممسخره همتا، میگه داری جدی_  کتز

وع وقت  ...اصال نه-   کردی رس 
 

 نکنه که لرزید دلم ته بیک

 ...میکتز  فکر اون به هنوز

 خواهرم نبود عجیب نیاورد زبون به رو اسمش همتا اینکه

 نیم کنارفرزاد منو وقت هیچ ذاتیش محبت تموم با

 یم مقرص اون به احساسم بابت وخودشو خواست

 دونست

 ،اینا میکنه بغ دلم... میکشه تی   قلبم یادآوریش از گایه_

 همتا؟ ،هست نیست فکرکردن که

 

 میکنه بغض خندون های لب با

 قهره باخودش که آدیم...بره باید رفتتز ...هست   بذاربره-

 آدم تونه نیم فرزاد...باشه تو برای همسفرخوی   تونه نیم

 
 
 ...بمونه وفادار کس هیچ به تونه باشه،نیم تو زندگ

 نیم خلق رو مرگ خدا بود خوب ها موندن یهمه اگه

ز  رو فصال تغیی   ..کرد  زمستون واسه دلت میاد بهار ...ببی 

نه لک ز ه تابستون ..می   میخواد خدا هست  ...بهار واسه می 
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 حس رو رسیده های زیبای   تا الزمه رفتنا بعیصز  بده نشون

 .کتز 

 با رفته حاالکه داشتنت واسه داشت فرصت خییل اون

 گم نیم بخدا...ننک مقابله زندگیت یدیگه های فرصت

 داری،خودتو شدن عاشق واسه وقت کیل آیهان، حتما

 واحساست قلب برای سودی هیچ که عشف   حصار توی

  ...نکن زندویز  نداشت

 که هست   اویز  از تر عاقل ندارم شک وحاال نیست   توبچه

 خونه وقت االن کن باز دلتو های میکردم،پنجره فکر

 ...تکونیه

 

 ودل جون با همتارو کلمات تک وتک میکشم عمیق نفس

 نفر یه تا بزنم حرف داشتم نیاز سپارم یم خاطر به

 بدباشم که هرچقدر من میدونم که ییک  ..کنه راهنماییم

 .نیست من دردوناراحت   به راضز  اون

 فندوقش ریز های تکون از واون میخوریم چای کنارهم

نم جیغ خوشحایل با ومن میگه ز  شکمش روی دستمو می 
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ز  اام میذرام  با.ده نیم آشنای   افتخار اشماهه پنج جنی 

  گلدوناش به خودش راهنمای  
 

 از وبرام کنم یم رسیدگ

 واژه تک تک توی رو امید من میگه نوزادش های دغدغه

 .کنم یم لمس هاش

 

 تابلوهای مثل رسم توی که سوایل فراز اومدن از قبل

 پرسیدم رو شد یم وخاموش روشن قرمز بارنگ(LED)روان

 کرده؟ خیانت فرشته به ادفرز _

 میذاره؟ تاثی   زندگیت برای تو تصمیمات توی جوابش-

 فکرکردن به رو زیادی زمان بره، یم فکر به منو سوالش

سم نتیجه به زود خییل و دم نیم اختصاص  .می 

 نه_

 .میکنه خیانت نه، کرده خیانت-

ز  رو پاش آب و میلرزه دستم  میذارم زمی 
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 کنارشه گلدون بزرگ های برگ کردن پاک مشغول همتا

، آشفته، حایل با میاد دیر گایه فراز-  حت   خسته، عصت 

 ی   مقابل میاره کم داره گفت شدم که  پاییچش ..درمونده

 ...هاشبندوباری

 نفهمیده؟ کش چطور_

 زد پوزخندی

 ...که بگن ما به نمیان دیگه-

 همیگی   نفش

 

ه مچشو دوبار ییک فرشته-  دعوا به کارشون و میگی 

 سکوت هم بقیه میده باج بهش جون هاله میکشه،
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، ز  ی  ی   قول به بیاد، کوتاه مجبوره هم فرشته میکیز

 نیست تدبی   را خودکرده

ز  نفسم  ...سخت بازدمم و دم میشه، سنگی 

 نامرد، خودش مثل که باییک بالخره اینکه پذیرش

 همون هنوز بفهیم که ترازاینه حترا خییل خوشبخته

 ...قبله موجود

 !تقدیریه چه این میسوزه، خییل مریم عمه برای دلم-

 

ز  صورت  با میکنم تصور رو مریم عمه مهربون ویل غمگی 

ز  اینکه  وقت   اما هست زیادی ستز  اختالف وعمه ی  ی   بی 

ند قرار کنارهم  کیم خییل ستز  اختالف بیک میتویز  میگی 

 .دارند باهم

 افتخار وبــهشون گذروندم وهمتا فراز کنار رو خوی   شب

 ارسائییل بتز  های بهونه فراز دادم، رو دستپختم خوردن

ز  خودم اما گرفت یم  ،من شده عایل ماکارانیم بودم مطمی 

 تنها چون دارم کاقز  تبحر و تجربه ماکارایز  پخت توی

 بلدم خوی   به که غذاییه
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 خوردم صبحانه متاه کنار و رفتم همیشه از دیرتر صبح

 آیهان کنار گفتم که بوده حواسش گفت رفتنم از قبل

ای   ازهمه واین خودمم
ز  محسوب مالک رسم تو که چی 

ه میشد  باش   خودت کنارش که آدیم میشه پیدا ،کم مهمی 

س بدون  ...افکارش از اسی 

س آیهان کنار گایه من  رو توسطش شدن قضاوت اسی 

 دونم نیم بود اوایل ونا برای بیشی   حس این اما داشتم

 ایبرجسته نقش آیهان ذهنم توی هنوز چون هم شاید

ز  خودم به داشتم داشت،  برام اون که میکردم تلقی 

 ...متفاوته

 

 میکردیم کار آتلیه وتوی بریم عکاش برای نبود قرار امروز

  از کاربودیم غرق امی   هم من هم
 

 گردنم درد و خستیک

 دادم تکیه صندیل به رو رسم

 امستهخ_

 بکش دراز یکم برو-
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 پیداش هست چندوقت   سارا اصال...هستم هم گشنه_

 نمیاره ناهار واست چرا نیست

 خندید امی  

ه این_   درد به دخی 
 

ز  من از خوره نیم زندگ  بود گفی 
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 واسه دار نگه رو عرایضت ویل راهنمایت از ممنون-

 خودت

 دادم تکون براش تاسف روی از یرس 

 نداری منو نصایح لیاقت_
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 تا برداشتم رو گوشیم خیال ی   که رفت ایغره چشم

 رو آیهان یزدشماره رسم به فکری اما بدم غذا سفارش

 که زمایز  ودرست خورد متوایل بوق چندین گرفتم

 داد جواب کنم قطع خواستم

 بله--

 بودی؟ خواب_

 !االن خواب قعمو  چه گذشته دو از ساعت--

 میکتز  چیکار داری پس_

 

 هست   رسکارم--

از تو مگه_  !میکتز  هم ایکاردیگه افتادن من دنبال غی 

 آورد ذوق رس منو حرصش پراز پوزخند

 االن؟ کجای  _

 خوبه!...رسکارم میگم خوبه؟دارم انقد فازت زدی خ  --

 رواعصاب و کردن چک اما بودی وازدواج دوست   مخالف

ز   کنم؟ قطع کارنداری اگه االنم...لدیب خوب رو رفی 
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 گشنمه من_

م نه-- ز  دارم رستوران ،نه آشی 

 کردم نگاه گوش   به پوکر ومن کرد قطع رو تماس تق

 

 رفتاراش دیدم بعدش اما ببندمش فحش به خواستم اولش

 .بود طبییع من رفتارهای درمقابل

 
 

ی امی   دادم ادامه کارم به وباانرژی رفت یادم گرسنیک ز  چی 

 گفت خ   نفهمیدم دادم،اصال تکون رس فقط که گفت

 صدای بعدش ساعت ونیم شدم رفتنش متوجه فقط

  دردناک دنیای به منو قاروقورشکمم
 

 .گردوند بر گرسنیک

 بگی   آروم جدت رس اما هست   خایل خایل میدونم لعنت  _

 نرم فنا به تا کنم سیو اینارو

 

ی خودت با همیشه کال--  !درگی 

 عقب دفعه یه صندیل که کشیدم عقب خودمو هیتز  با

 کرد پا کله ومنو افتاد عقب از رفت
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 من های ناله تراز پررنگ اما هوارفت به من واخ جیغ

 وبه بود ایستاده رسم باال بود آیهان های خنده صدای

ز  روی شده ولو همونطور خندید یم من افتضاح وضع  زمی 

م هیچ   نشد که قطع اشخنده زدم پاش به لگدی  بیشی 

 .شد

 مردی از تاهم کوبیدم یم پاهاش وسط به بود حقش

ز  درد از هم بیوفته ه گاز رو زمی   بگی 

 

 بود گرفته درد حدی به کمرم اما شدم بلند جا از سخت   به

 کنم صافش نتونستم که

 ایستاد وکنارم برداشت خندیدن از دست

 داری؟ درد خییل--

 میکنم روامتحان شدن دوال دارم نه_

 خندید باصدا دوباره

 زندگیه مهم های تمرین از شدن دوال اصال--

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1879 | 3699 

 

 هدف به ناراحت   و ازدرد که کردم پرت سمتش به مشت   

 نخورد
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 های خندیدن از دست شد باعث من درهم صورت

  برداره اش احمقانه

 بابا کردم شوخز  دخی   یهیه--

 کرد مرایهه مبل تا ومنو گرفت رو بازوم

 درمانگاه بریم داری درد هنوز اگه--

 به وتا نشست کنارم ،آیهان دادم تکون باال به رو رسی

 کشیدم کنار خودمو زده کنار رو مانتوم بیام خودم
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 ...فرصت   دنبال کال...کتز  چیکاریم_

 کنم دستمایل میخوام فقط ندیدم دخی   نکه اره--

 

 شدو بلند جاش از داد جواب بااخم واونم کردم اخم بهش

 بخوریم ناهار بریم پاشو:گفت

 ناهار،االن؟_

 ای؟گرسنه نگفت   مگه--

 نیستم االن_

 نیومده خوشم لحنش از اما گفتم یم دروغ خ   مثل

  کشید پوقز .بود

 برم؟ تنهای   خودم نمیای   پس--

 برخورد بهم قبل از بیشی  

 بفرمایید بله_

 خودش به استدیونه صاحبش که بگو معدت به--

 گش
 

 میده نیک

 توی   دیوونه_
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ش با آدم ادب ی  -- نه حرف اینجوری بزرگی  ز  عمو می 

ز  بینیمو د حرف بچه یه با داشت که لحتز  واز دادم چی  ز  می 

ز  رو بینیم.اومد جوش به خونم  گرفت انگشت دو بی 

 بریم بخورم، تو با اومدم نخوردم ناهار من خانم نیز --

 بکنیم رستوران تو رو دعوامون یادامه

 میگه راست داره کردم واحساس کردم چشماش به نگاه

 کوتاه زودی این به خواست نیم درونم لجباز هست   اما

 بیاد

 

 کنه نیم رسو ناهار جا هیچ االن_

 من به بسپارش--

ز  وبا گفت اینو  به قبال.کرد خودش همراه منو دستم گرفی 

 یتجربه خسته آیهان کنار اما بودم رفته دیوان رستوران

  اینکه با بود جدیدی
 

 یم رسوروش از خستیک

 رفت یادم که جوری میکرد شوخز  باهام باریداماهمچنان

 اینکه از قبل کرد ناراحتم چقدر اینجا به اومدنمون از قبال

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1882 | 3699 

 

 وپمادی داشت نگه داروخانه جلوی برسونه خونه به منو

 به لبخند کارش واین باشه یادش کردم نیم فکر ، خرید

 آورد لبم

 

 بعداز گذشت یم آیهان منو وامد فتر  از ایهفته یک

ون خواستم ازش من که وقت ی   ناهار اون  دوباره بریم بی 

ون کار بعداز های تایم هم دیگه  همون آیهان.رفتیم بی 

 قبل به نسبت من اما قبل رفتارهای باهمون بود قبل آدم

 یم نظر به ناراضز  هنوز بابا . میکردم نگاه تر متفاوت

اضز  رسیداما  آیهان با وآمدم ورفت ها تماس هب هم اعی 

 شد یم کارهام جویای بابا برعکس ویل مامان داد نیم بروز

. 
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 نتیجه این به حداقل اما نبودم اطمینان دچار هنوزم

ین میتونه آیهان بودم رسیده  . باشه دخی   یه انتخاب بهی 

 وهرروز کرد نیم چت باهم ها ساعت هرشب که درسته

سه حالمو تا گرفت نیم تماس  ...بی 

 هربار همینکه اما زد نیم عاشقانه حرفای مدام که درسته

 تماسام جواب کاریش های مشغله وجود با زدنم زنگ با

 ،بود،برام داشتم نیاز حضورش به وهروقت میداد رو

 کرده معرقز  بهمون کار برای که رابیط هنوز.بود ارزشمند

ایط از گایه وآیهان داشت رو هوامون بود ان رس  ز  ومی 

 پرسید یم رضایتمون

 

  واز بستم رو تاب لپ
 

 صدای کشیدم ایخمیازه خستیک

ز  از پای    بود رفته زودتر امروز امی   رسید گوش به پایی 

 باالم  من:گفتم بلندی صدای با آیهان اینکه خیال به ومن
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 مزد لبخندی رسید یم گوش به محکمش های قدم صدای

 درویز  شادی یه باعث حضورش کردم فکر وباخودم

  ذوق احساس بیشی   نه باشه هیجان نکه میشه
 

 ازیه زدگ

 بود خوب اتفاق

 

 دوریمو طاقت توکه :گفتم که بود نرسیده باال هنوز

 درمیاری رو مشغله پر آدما ادای خ   واسه نداری

 انتظارش که کش شدن ظاهر با بزرگم نمای دندان لبخند

 ماسید هام لب روی تمنداش رو

 باش   منتظرم نداشتم انتظار :گفت حرض نیشخند با

 پریدم جا از حضورش از شوکه

 کردم فکر من...تو_

ون نفسمو  یم خ   اینجا:گفتم قبل تراز ومصمم دادم بی 

 خوای؟

 

 ...فامیلیم سالمت   میشکنه،نا دلم نگو اینطوری+
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ی با  یز ونگرا بااخم فرزاد حضور از ناش   فکری درگی 

 میکردم نگاهش

 بیام بزنم زنگ کنم،بهت نگات من بود خدات از قبال+

 چه !نامردیه دنیای...کتز  یم اخم االن اما دیدنت اینجا

 گذاشت نافرجام که رو عشقای  

 کردم تکرار ربطش ی   حرفای از عصت  

 میخوای؟ خ   اینجا_

 

س+ سم حالتو اومدم بابا نی  یک بهت بی   اون نکه.بگم تی 

یک خواستگاریت اومده یالقد یمرتیکه  بودی الزم تی 

 آیهان بود مشهود خوی   به کلماتش تک تک توی حرص

 از بیش نه اما بود بلندتر فرزاد واز داشت بلندی قد

 خدا.بشه اضافه پرس اون جذابیت به که حدی به...اندازه

 .بود کرده ودلبازی دست حسای   آیهان برای

یک که حاال ممنون_  بفرمایید گفت   تی 

 اومد جلو پرروی   درکمال اون اما کردم اشاره در طرف به

 .نشست اتاق داخل های مبل وروی
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 ببندم رو آتلیه میخوام من_

 بودی تر مودب قبال+

 بمونم همونطوری نبود قرار بودم هم تر احمق قبال_

 زد نیشخندی

 دور ژیگول بچه یه تا !...دراومدی خودت زوداز چه+

 رفت شد دود منمات ومنم وعاشق عشق دیدی وبرت

 بودی، مغزم رو مته مثل دراوردی منو صاحب پدر...هوا

 رفت   کردی ول تهش اما کردی صاف دهنمو

 گذاشتم جلو قدم یه عصبانیت با

 من نه بودی تو رفت گذاشت که اویز _
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  میخوای+
 

 ی   اون با...نبودی مرتیکه او با من عقد قبل بیک

 ...نداشت   وتاک تیک پدرومادر
 

نم نه بیک ز  پر تودهنت می 

ف ی   من چون بشه خون  تو دیدم خودم چشم با رس 

 ...بودی ولو بغلش

 حرارت واز جوشید یم بدنم توی مذاب مواد مثل حرص

د که های   قل ز  شد داغ تنم تموم می 

 بغلم تو گ اما درپیتت داشتنای دوست با گاییدی منو+

 ...کنم بغلت پفیوز اون مثل من اشت  گذ گ بود

ی زندگیم به زدی گه  ازم رو بود عاشقش که رو ودخی 

 گرفت  

 

 هیچ به بشه اذیت ایذره افکار این با اون باشه قرار اگر

 با شد اضافه حالم به هم بغض حاال.کنم نیم انکار عنوان

 اینجا از گمشو :گفتم درد

 بده جوابمو+
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 بود جای   ؟اصال...کتز  غلمب نزاشتم که چیه دردت االن_

ز  من که بود شلوغ دورت انقدر...من واسه  دیده اونا بی 

 که نداشت   که ؟معلومه داشت   لیاقت تو اصال...شدم نیم

 گرفت نیم ازت رو سما خدا داشت   اگه

 

 شدی باعث تو...شو خفه:گفت خشم وبا جهید جا از

 باشمش نداشته

ز  عمرش...خدام من مگه عوضز _  ،اما نفهم بوده قدر همی 

 تورو های کاری کثافت تا مرد که شد ؟خوب چیه میدویز 

 ندید

 ببند دهنتو+

 قصد دلم یکرده رسباز چرگ های دمل با عصت   اما من

 نداشتم اومدن کوتاه

 

 نیم که باره زن یهرزه بودی،یه کثافت یه اولم از تو_

ه رو خودش نفس جلوی تونه  بود هم سما حت   اگه...بگی 

ا این دنبال دیگه یبهونه یه با باز ز  تو...رفت   یم چی 
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 نه فامییل نسبت نه تعهد نه برات بودی مستعدهرزگ

ز  هیچ  اصال...نجش خوک یه تو نداره معتز  ایدیگه چی 

 ...خوک حیف

 عکس رسعت به وذهنم موندن جا دهنم توی کلمات

 داد نشون العمل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 560پارت#

 

ز  روی وقندون کنارکشیدم رسمو  وبه خورد دیوار به می 

 خودم ندادبه مهلت اما فرزاد شدفریاد تبدیل تکه هزار

 ایستاد امسینه به سینه بیام

  مستعد من توعه با حق اره+
 
 کثیف یباره زن یه ام هرزگ

 یه رفت امایادت تعهدش نه حالیشه فامییل نسبت نه که
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ی ز   رو چی 
 

 کنه نیم حمر  هیچکس به نجس خوک این بیک

 ...رو کثافت گندو این مسبب...رو عشقش قاتل خصوصا

 دنبالم بیوفت   دوره میکنم کاری...هست   میکنم بدبختت

مت بیام کتز  والتماس  بگی 

 

 رس وپام اومدودست نیم باال نفسم ووحشت ترس از

 تموم با اومدم خودم به شد تنیده تنم دور که شددستاش

 به منو بود من تراز عصت   خییل امااون زدم پسش قدرت

ب به رسم پشت دیوار ز  کردم ایناله ازدرد کوبید ضز  وبی 

ز   زد صورتم به محکیم سییل زدم وپا دست وآسمون زمی 

 پرید رسم از برق که

 کشیدم جیغ

ف ی  ... کن ولم کثافت_  رس 

 آروم دلم بشه،بذار خنک دلم بذار بگو بیشی  ... بگو+

ه   بگی 
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 منو فریادی با که یدمکش قدرت تموم با رو رسش موهای

 وروی برخوردکردم مبل یدسته به کرد پرت اتاق وسط به

ز   لگدی. شکست هام استخوان کردم ،احساس افتادم زمی 

 بود من توان خالص تی   کرد پهلوم یهواله اون بعداز که

 تموم به ودرد کرده فرو پهلوم توی چاقو میکردم ،حس

 .میکنه نفوذ بدنم

 طرف دست حالم به میتاه شدم،ی   جون وی   سست

 حق این.کردم سقوط تاریک ایدره ته به ومن برد لباسم

 درنده حیوون این برای سال پنج که متز  حق نبود من

 رسدادم عاشف   رسود

 

 امید ایروزنه انتظار وبه سوختم هاش نامردی یهمه با

 نشستم

 خانم هاله جون...خدا تورو...فرزاد:گفتم هق وهق ناله با

 کن...ن

ه یه مثل درد اما دادم تکویز  بدنم به داد نیم گوش ز  ینی 

 برد هوا به رو جیغم کردو فلجم داغ

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1892 | 3699 

 

 زدم زجه زنان نفس نفس

 خداا رو...تو سما...ح...روح...به...رو تو_

 شوووو خفه+

 

 خدا...رو تو کردم...غلط_

نم صدا با ز   سما روح به وار وطویط گریه زیر می 
 
 وبزرگ

 میدم قسمش خدا

 بلند جاش واز میشه سست شلوارم کمر ردو  از دستاش

 عصت   رو وموهاش میکشه صورتش به دست   میشه

 وقدیم میندازه نگاه امولورده له جسم به ناباوری با میکشه

ه عقب به ی تا میکنه باز دهن...می  ز  لبهاش اما بگه چی 

 ترسناک کابوس یه از که آدمیه شبیه میخوره تکون فقط

ون  اومده بی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_هآنــچ_تــمام#
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 561پارت#

 

 

ه کوبیدی به رسخش پوست  من که میاد جلو دوباره می 

  میکنه حضور اعالم دوباره ودرد میخورم تکون ترسیده

 دوید دررو به مونده دوقدم وییک رفت عقب عقب فرزاد

ون زد آتلیه از بفهمم میتونم قدمهاش دورشدن از  بی 

،وحشت حس  امگریه منه های حالت بارزترین درد،تحقی 

ه شدت  ...میگی 

 

ی بودم ویرایز  مرز توی من ز  وقرار نبود من انتهای تا چی 

 بسازه هیچ یک ازمن مرد نام به موجودی بود

  دنیای  
 

ی آیز  به من رنیک  نفرت مرگ شدوحس خاکسی 

ه من به واندوه  وعق جوشید یم ام معده شد چی 

دم،داشتم ز  وردمآ یم باال رو ام کورکورانه باورهای می 
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اف بهش بارها که های   حماقت.  قبل از وهربار کردم اعی 

 میکرد ناامیدترم

 

 خرد جسم.رفت تارییک به هوارو تا کردم گریه انقدر

ز  روی گوش   به رو ام شده وخمی    ی وشماره رسوندم می 

 پیچید یم امسینه تموم توی که دردی از گرفتم رو مونا

دم جیغ ز  ...می 

 بله-

ی یک فتمسا کردن یط خاطر به  نفس گوش   تا می 

دم نفس ز  می 

 نا...مو_

  کشید جییعز 

 هست  -

 لیه...آت...یا...ب_

 میدونه واون میکنم گریه اش شده خ   جواب در

ی نبایددیگه ز سه چی   بی 
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 ساعت یاندازه برام ثانیه وهر پیچم یم خودم به درد از

 روی رو وعرق میسوخن آتیش توی بدنم میگذره ها

 بود نشسته بدنم پوست

ی طوالیز  زمان اما گذشت چقدر دونم نیم  تا شد سی 

 نداشت   دوست سکوت مونا گویان هست   هست   صدای

ز  احتماال شکست رو آتلیه  باال که میگشت دنبالم پایی 

 جیغ دید اتاق کف افتاد که منو کشید طول اومدنش

 رسوند من به وخودش کشید

 

 اومده رست بالی   چه-

 شد هل من یناله وبا کنه بلندم کرد سیع

 آمبوالنس برنم زنگ-

 به تا کردم جمع رو وتوانم گفتم ینه درهم صوری   با

 احساس برمیداشتم که قدیم هر وبا بشم بلند مونا کمک

 میکردم ضعف
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ز  صندیل روی وقت    کشیدم راحت   نفس نشستم مونا ماشی 

 خالض این اما شدم خالص وفشار درد از ایلحظه وبرای

ز  وباهرتکون نداشت دوایم د نیش جسمم به درد ماشی  ز  می 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 562پارت#

 

 شده؟ دعواتون آیهانه؟ کار-

 که جسم درد از نه ودلم میخوره رس صورتم روی اشکام

 شاید بود کارآیهان کاش...میده رس فغان قلبم درد از

از و وهمه کشیدم یم درد حاال کمی  ز  به میدادم ربط چی 

 . نیست بینمون که عشف   بهکمم، شناخت

فو،اصال ی   کن ولش-  مرد رو هرنری که ماست تقصی   رس 

 میدونم من بیمارستان برسیم بذار. کنیم یم فرض
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 قربونت نکن گریه. دربیارم ازش پدری یک کنم چیکارش

 ...ازش کنیم یم شکایت برم

 

 فحش آیهان به ریز یک بیمارستان به تارسیدن مونا

 خ   مگه کرد نیم شک اون جز کس هیچ به چرا.میداد

  !!بود،هیچ   دیده ازش

 میداد قرارش قضاوت مورد راحت وانقدر هیچ  

 زدم صداش ایستاد که اورژانس جلوی

 کردم تصادف بگو...مونا_

 !...خ  -

 افتم یم دردرس تو_

 ندادم مهلت بهش اما کرد باز دهن کردوباعصبانیت اخم

 نیست آیهان کار_

 

 تجسم فرزادرو قرمز صورت یرتصور  بندم یم وچشم میگم

 میدم فاصله رو پلکام رسعت به ترس واز میکنم
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 عوضیه؟ فرزاد اون کار-

 رسیده مادرش به که ایبچه ومثل میدم رستکون

 بوده گناه ی   بگه هم کنه چغیل میخوادهم

 ترسیدم من...کنه اذیتم میخواست:گفتم

 کردوبا پاک رو صورتم اشک دست کف وبا لرزید مونا لب

ز  واز میکشه عقب ضبغ  اشک نم نا میشه پیاده ماشی 

 نبینم رو چشماش

 

 همون مونا فرستاد ارایام برای ومنو کرد اممعاینه دکی  

 نشون که نگایه با اون داد دکی   تحویل منو احمقانه دروغ

 گفت صحیح یه باورنکرده رو مون حرف بده

 بخش تو ودرنهایت میکرد جابجا ویلچر روی منو مونا

ی نساورژا  شدم بسی 

ز  تحویل برای هم ومونا بود وصل دستم به رسم  گرفی 

 به رسدی عرق قبل دوساعت ییک برخالف بود رفته عکس

 مرور به اهمیت ی   حالم واین کردم ولرز نشست بدنم

 نبود افکارم
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 که همزمان بندازه روم پتوی   خواستم ازش اومد که مونا

 متز  من میکرد مرتب تنم روی پتو

 زد زنگ آیهان...ست  ه:کردوگفت

 کردم نگاهش منتظر

 بیمارستایز  گفتم-

ی کش به قراربود_ ز   چی 
 

 نیک

 راستشو ،گفت میگم دروغ دارم نگفتم،فهمید اولش بخدا-

 نداره خی   مادرشم نمیده گوشیشوجواب هست   بگو

هم  بگم شدم مجبور من دیدتش آتلیه تو گفته امی 

  بیمارستانیم کردی تصادف

 نیست مهم گفت   که حاال_

ه- ز  میاداینجا داره...چی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 563پارت#

 

 

 آیـهـــان

 

یال آنت   پرده نم کنار رو اورژانس بخش باکی  ز  روی مونا می 

د چرت پالستییک صندیل ز  وحشت با تخت روی وهست   می 

ه من به ه ایستادم تخت کنار.بود خی   رنگ صورت به وخی 

 ...شسفید های ولب پریده

ز  در صحنه این  بودآب آورهم زجر بود آشنا که حال عی 

 مرور رو خاطرات میکنم وسیع میدم قورت رو دهانم

 !میشه مگه اما نکنم
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 که تکرارخاطرای   با من افته یم بدنم به ایرعشه

ز  شدن قصدمدفون  رصد رو مقابلم دخی   ،صورت نداشی 

 کنم یم

 

 نداره حیات از نشویز  هیچ که صوری   ، سفید های لب

 روی وکناری ،وسط اشاره انگشت سه جای که ایوگونه

 کند یم خودنمای   بیشی   وسط انگشت رد...انداخته رد آن

 ...زجرآورم خاطرات شبیه دقیقا.

   صورت
ه جون بیشی   ذهنم توی دخی  سینه یقفسه میگی 

 ...فشارمیاره قلبم به ام

نم پلک ز ه کنار دخی   وتصوریر می   تیله قفل وچشمام می 

 که چشمای   میشه هست   وردرآب قوطه زمردی های

 القا مخاطب به رو مظلومیت وترس داره لرزش مردمکش

 میکنه
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 دوباره رسم توی دخی   تصویر که زجردادنمه درحال مغزم

 روی بلندش های ومژه اسبسته پلکاش...میگره شکل

 ...انداخته سایه رنگش ی   صورت

 برده ردهخو  سییل که سمت   همون راستش چشم گوشه
 

 گ

ی شدن کشیده مثل داره ریزی ز  سییل شخص ناخن تی 

 ...زننده

ز  از  گوشه وتا میخوره رس اشیک قطره بسته های پلک بی 

نگ های لب کبود ز  دخی   بی  نه نبض رسم...میاد پایی  ز  می 

نم پلک ومن ز  اما میشه محو دخی   لب گوشه کبودی رد می 

 ...نه اشک رد

 

 سالم-

 از تا بود الزم زمان چندثانیه فقط میارم باال رو نگاهم

 واقعیت به میدیدم بیداری توی   که های   کابوس

 ...بشم پرت مقابلم وحشتناک

 قراره ایدیگه کس برای بلکه من برای نه که واقعیت   این

 باشه وحشتناک
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 هست   روی دوباره رو چشمام میدم تکون مونا برای رسی

 کنم یم زوم

 شده؟ خ  --

 جواب ومونا میدزده مچش که بود ازهست   سوالم

 کرده تصادف:میده

 گ؟ با--

 

 چنگ پتورو نیست وصل بهش رسم که دست   با هست  

نه ز  می 

 کرده فرار...راننده-

 بعدش؟ یا بزنه سییل اینکه از قبل--

 میکنه سکوت شوک با ومونا میگزه لب هست  

ز -  خورده زمی 

ز --  زمیتز ...انداخته رد انگشتاش وچای داشته دست زمی 

 نبوده آسفالت جنسش که
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 برمیداره اشاحمقانه های دروغ از دست بالخره مونا

ی دیگه نیست الزم ...بنده یم رو ودهنش ز  مورد این در چی 

سم  بی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 564پارت#

 

 

 چطوره؟ وضعش--

 یم داشتم وقت  ...نداره خاض خداروشکرمشکل-

 ویل کردم شتباها اما شکسته اشدنده فکرکردم رسوندمش

 ...کبودشده تنش نصف

 به ،دستم برم یم هست   قرمز یگونه سمت به باال دستمو

 ...میشه جمع خودش توی بینم ،یم نخورده صورتش
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 از سوزایز  گرمای بنده یم محکم رو اشترسیده چشمای

ون رو نفسم افته یم راه به رسم تا قلبم  فریادم تا میدم بی 

ز  رو رسمون باالی سقف  نیاره پایی 

 

 کشم یم پس دستمو

؟ یم مرخصش-- ز  کیز

یه امشبو نه-  بسی 

  نیم مگه--
 
 نداره؟ خاض مشکل گ

ز  خییل فشارش...گفت اورژانس بخش دکی  -  توجه وبا پایی 

ی امشب کبودی وسعت به ه باشه بسی   بهی 

 کنم یم مشت دستمو

 دادی؟ خی   اتخانواده به--

 نزد حرف قصد ظاهرا اما بود هست   خود مخاطبم

 نداشت
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 گوشیشم منه پیش هست   گفتم زد زنگ عموم زن...نه-

 ...گذاشته جا آتلیه

 گرفتم طرفش به رو وسویچم کردم مونا به رو

احت خونه برو--  مونم یم هست   پیش من کن اسی 

 !مونم یم توخودم چرا نه،-

 نامزدشم من فکرکنم--

 خییل اما بزنه حرقز  وخواست کرد گرد برام رو چشماش

 شد مونپشی زود

 بیاد محمدخوشش عمو فکرنکنم-

؟--  ازخ 

 ...تو پروی   از-

 .نکنم فکر !رسیدم؟ تو پروی   درجه به یعتز --

 

 کرد گری میانچ   هست   کنه باز دهن مونا اینکه از قبل

 خاطر به خودت نداره لزویم آیهان:گفت آرویم صدای وبا

 ...نداری هم ایوظیفه اصال کتز  اذیت من
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ه شماشچ به کردم خم رسمو  شدم خی 

نه؟ رسم به خ   میدویز  !؟ وظیفه-- ز ز  اینکه می   امشب همی 

 بشم میخواد دلم...پدرت با تعهداتم تموم به بزنم پا پشت

 نه پدرت ،نه نکنم فکر کس هیچ روزگاروبه نامرد

 ...اعتبارش نه پدرم نه...آبروش

 تا بزنم سییل من رو صورتت طرف این میخواد دلم حت  

 تایید مهر مونا ی احمقانه دروغ وبه تز نک نگاه چشمام تو

 نزیز 

 

 دزده یم دم،چشم نیم اهمیت ومن کرده بغض

 کن نگاه منو--

نه فریاد داره درونم ودیو گفتم خشن ز  می 

 یم سیع اگه :میدم ادامه میشه چشمام قفل که نگاهش

 که حالیه واسه نیست اسگلیم واسه بمونم خونرسد کنم

ی میتونم من وگرنه داری ز  تویز  نیم اصال که مباش چی 

،وقت   تصور  یم بازی خاله نه خونتون توی گذاشتم پا کتز

 داشتم رو وقتش نه مردم
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 .اومدم خودم لرزیدبه که هاش لب

ک  میکنه التماس رنگیش خیس چشمای با رسم توی دخی 

 ...خونم نیم رو نگاهش حرف ومن

ز  من  ...نداشتم توانای   چنی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 565پارت#

 

 

 آیهان_

 انفجار درحال امشقیقه های رگ گفت تردید با رو اسمم

  بود
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م فاصله ازش  معذرت :میده ادامه وهست   میگی 

 نگران رو بقیه خواستم نیم فقط...میخوام

 .میدم شد،توضیح بهی  ...حالم..کنم

 رو توضیحاتش دارم قصد دونم میدم،نیم تکون رس

 قرارنیست هرگز کرده ثابت من تلخ یتجربه...نه یا بشنوم

 .بشنوم رو مقابلم وزشت عریان حقیقت

 

ه درهم اخمای با مونا  از میکنم وتعجب ماست یخی 

 ...سکوتش

 هستم اینجا من نه،اما یا بمویز  خودته میل--

 اندخت باال ایشونه

 تنهانمیذارم گوریل تو پیش رو هست   عمرا منم-

 مقابله پتانسیل ومن داره رو سلیطه یه کامل پتانسیل مونا

 توی دخی   ویادآوری هست   حال اما رو باهاش کردن

 دارم نیاز. ده نیم رو بیهوده های جدل اجازه خاطراتم

ک کنم جمع رو امرفته وقوای کنم ،تمرکز کنم فکر  دخی 

 . میکنه گیجم ،حضورش بزنم پس رو خاطراتم
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 .مبگی   تصمیم درست اینبار بتونم وتا بیام خودم به باید من

ز  رو تخت کنار پالستییک صندیل  روش میکشم تخت پایی 

نم زل هست   صورت توی سییل رد به وانقدر میشینم ز  تا می 

 قلبم ومن میکشه وشونه شاخ برام درونم دیو برد خوابش

 لرزید

 ...تخت روی نقش ریز دخی   بسته های پلک از

 ...براقش زمردهای ندیدن از

م ازش نگاه ز  به و میگی  ز  سفید های کورسامی زمی   زمی 

 .دوزم یم چشم
 
 تمام از وداری انداخته کل من با زندگ

 کنه یم استفاده من روی کردن کم برای توانش

 

ز  طرف به میدم قرار زانوهام روی رو دستام  خم زمی 

 مونا که تازمایز  ... بیارم کم من نیست قرار اینبار میشم

ز  به بیاد داخل رساسیمه ه زمی   .شدم خی 

 رو بیمار دور زدوخواست ترس   بهمون پرستاری دیشب

ه من به پروی   با مونا کنیم خلوت  داشت وانتظار شد خی 
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 چشم هست   به هردو به اهمیت ی   اما بشم خارج من

ون من به فحش وبا ناچار به موناهم دوختم  . رفت بی 

 میان دارن عمو وزن محمد عمو-

 کردم نگاه اضطرابش پر حرکات به

 

دی حرف جوری دیشب-- ز  خییل دروغت از انگار که می 

ز   بودی مطمی 

 رسیدن،نمیدونم من گه شانس دیشب نبودن مادرم پدرو-

 من یخونه منووهست   میدن اطالع هم به وچطوری گ

  بود عصت   خییل محمد عمو.نیستیم

ونش های زمرد میکرد نگاه ما با وگیج شد بیدار هست    حی 

 هبش تر سبک هام شونه روی های وزنه میشد باعث هم

 بود دزدی نکنید،بگید تکرار رو توناحمقانه دروغ بهی  --

 کرده مقاومت وهست  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 566پارت#

 

 

ز  شکایت اگه- ؟ بکیز  خ 

ش--  ...من به بسی 

 درمیاد گندش-

 شده؟ خ  _

 گرفتم رو امی   یوشماره انداختم باال رسی مونا برای

 های مودت کردم تعجب بود نشده هفت هنوز ساعت

اشون نبود کشف به تا بیدارشدن که  !برسن دخی 

 بله:داد جواب خوابآلود امی  

 آیهانم امی   سالم--

 تری هوشیار صدای با بعد وچندثانیه کرد مکت  

ی داداش جانم:گفت ز  شده چی 
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 از رو هست   گوش   آتلیه برو...دارم برات زحمت   یه--

س  کن خارج دسی 

 بودند کرده فوکوس من روی ساکت ومونا هست  

ی- ز  افتاده؟ هست   برای اتفاق   شده، چی 

ز  رو گفتم کاری فقط میگم بهت میام نه--  انجام االن همی 

 بده

 ...باشه-

  کردم قطع رو تماس

 

ی زودتراز هست   ومادر پدر ز  رسیدن داشتیم انتظار که چی 

ز  مودت محمد اما پرید هردو رنگ هست   دیدن با  بی 

 اشبرادرزاده وبه کنه اخم من به داشت وقت هاش نگرایز 

 ...بره غره چشم

ون بیمارستان بعداز و دادم جواب من سوالهاشون به  بی 

ز  اینکه زدم،با  احتمال خواستم یم اما کارکیه بودم مطمی 
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ز  .برسونم صفر به رو خطا  پارک آتلیه جلوی رو ماشی 

م وداخل میکنم با می   میداد نشون که وضیع رس امی 

ین   نشده ذاشتهگ براش وقت   کمی 
 

 میاد جلو باآشفتیک

 خوبه؟ هست   حال شده؟ خ   دیروز آیهان-

 ببینم رو مداربسته دوربینای فیلم میخوام--

 اومده؟ رسهست   بالی   چه خدا یا-

 

،حالش--  گفتم خ   شنیدی...خوبه هیچ 

ز  یه فقط-  دره جلوی برای دوربی 

 خوبه همونم--

 وردهخ دیدن از افتادم راه دنبالش رفت باال طرف به

ز  کف های شیشه  اومد جوش به خونم شده کج مبل زمی 

 به وایستادم رسش پشت نشست سیستم پشت امی  

ه مانیتور  شدم خی 

ف ی   فرزاد تصویر  میشه اتلیه داخل خونرسدی با که رس 

سونه جنون به منو   می 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1915 | 3699 

 

 رسا حیوون اون بعد دقیقه بیست بره یم جلو رو فیلم امی  

ون سیمه نه بی  ز  هست   با شدنش موناوخارج رسیدن وتا می 

ه راه سخت   وبه گرفته رو بغلش زیر که ی می   نیست خی 

 

ی بگو- ز  نیست کنم یم فکر که چی 

ون نمیدم سوالش به اهمیت   نم وبی  ز  افتاده راه پشت امی   می 

ف ی   اون آیهان-  خورده گیه چه رس 

ی اگه میخورم قسم میدم فشار بهم خشم از دوندنامو ز  چی 

 کردن یم دفنش باید شب تا باشه تدرس میکردم فکر که

 میذارم جواب ی   منم پرسه یم سوال رسهم پشت امی  

ز  سوار ز  طرف به میشم ماشی   حیوون اون که جای   اولی 

 متالش   افکارشومم از داره رسم افتم یم راه داره حضور

 میشه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 567پارت#

 

م یم مونارو یوشماره میکنم ترمز اشخونه جلوی  گی 

ز  روی آدم ترین تحمل کم قطعا  هربوق با که منم زمی 

 کشم یم رو کردنش خفه نقشه مونا ندادن وجواب

 بله-

 میدی جواب وراست رک وتوهم پرسم یم سوال یه ازت--

 بدم؟ جواب نخوام اگه-

 میام تو رساغ فرزاد بعداز وقت اون--

 اشوپ دست که هستم جدی اونقدر میده نشون سکوتش

 کنه جمع رو

 

 آورده؟ رسش بالی  --

 درحال ومن بود بدتر هم کندن جون از کلمه سه این

تم غرور شدن متالش    پرسیدم وغی 
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ت غرور:وگفت کرد خودنمای   وجدانم ی برای غی   که دخی 

 !؟... گرفت   بازی به

 به رو مشت این خواد یم ودلم کوبم یم فرمون به مشت  

 بکوبم رسم

 کشه نیم پس وپا ترسه نیم ازخشمم وجدانم

 رسددخی   جسم ؟برای کیه برای ها زدن جز جز این بگو»

 «بیمارستان؟ ترسیده دخی   یا خاطرات خانه غسال توی

نم فریاد گوش   توی کرده فوران باخشم ز  می 

 کری؟--

 !!نه-

 

ه میاد نفسم  دارم توضیح به نیاز فهمه یم مونا ومی 

 از ...ردهک واذیتش ترسونده بدجوری رو هست   ویل نه-

فه؟ ی   کاراون فهمیدی کجا  رس 

ز  فرمون روی ورسمو میکنم قطع مونا روی رو تماس  ماشی 

 شدن کم دلیل این اما میگره تری آروم ریتم نفسام میذارم
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 مقابلم تخش بچه مثل لعنت   وجدان شه نیم خشمم

 جوابشه ومنتظر ایستاده

ک  یم خونمای   رسدخونه تخت روی بسته چشمای با دخی 

 لرزه یم رسخانه رسمای از وبدنم کنه

 

 درست من چسبیده گلوم به رسطایز  یغده مثل بغض

 ...میخواد کردن وگریه زدن فریاد دلم پیش دوسال مثل

 ...میخواد مرگ دلم

 تموم روی باطل خط وخیش براق های زمرد تصویر

 تا...دروغگو میگه تمسخر با وجدانم میکشه خاطرت

 فراری مرگ از تو هست بودن زنده برای دلییل وقت  

 ...هست  

 

یتز  خندهای وصدای میشن تر براق خیس زمردهای  شی 

 ...پیچه یم رسم توی

ن جون هاش شیطنت  دنیا نامردی از خسته من وبه میگی 

ز  نفرت موجود   توان کناری ساختمان انگی 
 
 ...ایستادگ
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ون وبرای کنم یم نگاه وبلند شیک ساختمان به  بی 

 منم،قاضز  قانون اینبار.نمک یم شماری لحظه اومدنش

 یصفت،لکه حیوون رادمهر فرزاد وبرای منم منم،عدالت

م رو مجازات اشد رادمهرها ننگ  میی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 568پارت#

 

از  واز دادم کشیک ساختمان جلوی چهارساعت بیشی 

ونم خودم توی صی   همه این تحمل  ...حی 

 های ساعت باشه قرار اگه حت   بیام کوتاه خواستم نیم

 رو امی   خوردوجواب زنگ بشم،گوشیم معطل بیشی  

 .دادم
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 پرس؟ کجارفت  -

 میشه؟ مربوط تو به بودنم کجا--

 شده بودنم عصت   متوجه میداد نشون اشکالفه پوقز 

 ی   بحث مورد ی   دخالت بدونه که هست عاقل واونقدر

 ...تعطیل مورد

 

ف ی   این-  جوابشو گرفته تماس منبا بار ده صبح از رس 

 روپرسیده هست   حال داده تکست ندادم،االن

 مشت فرمون روی دستم فشاردادم هم روی رو دندونام

 شد

ی اجازه زدی زنگ--  بدی جوابشو که بگی 

 کنم نیم حال جماعت نامرد با نداشتم،من نیاز اجازه نه-

 حساب من روی داری نیاز کمک به اگه بگم زدم زنگ

 ...رفیقه یه وهمکار همکالش از بیشی   برام هست  ...کن
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 آیهان به کنه کمک من به میخواست زدم نیشخندی

  !...ملگ

 زمردی چشم جونور رفیق توذوق تا شدم مسلط خودم به

 ...نزنم

ت داشتم الزم کمک--  میکنم خی 

 نگاه ساختمان به عصبانیت تمام وبا کردم قطع رو تماس

 رقیبت به هرگز که بود این فرخ های درس از کردم،ییک

شماره روی. باشه توروداشته به غلبه فرصت تا نده مهلت

به رندش ی  تماسم بده جواب تا موندم ومنتظر زدم ضز

 کرد پیدا خاتمه بشه داده پاسخ اینکه بدون

 

 !...وجود ی   ترسوی  

 یم تا اما بده منو جواب تلفن ازپشت که نبود مرد انقدر

 کرد یم استفاده سو هست   مقابل در نرینگیش از تونست

 فرستادم وبراش کردم انتخاب رو نظرم مورد لوکیشن

 دادم تکست وبعدش

 «دارم حرف باهات بیا داری تخم اگه»
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ز   اینکه گرفتم فاصله ساختمان کردمواز روروشن ماشی 

 امیدواربودم اما دونستم نیم رو گذاره تاثی   امجمله چقدر

 دارکنه خدشه رو کاذبش غرور

 

ز  بعد دقیقه بیست  ازش فاصله وبا شد خارج فرزاد ماشی 

ش وقت   افتادم راه  خودم به لبخندپرغروری دیدم رو مسی 

 لوکیشن به وقت   افتادم راه دنبالش ام فاصله وباحفظ زدم

 بردم باال رو رسعتم شد پیاده نفس به اعتماد با رسید

 الستیکای صدای متوجه بود مقابلم دوپای کثافت وهدف

ز   تردد وکم خلوت خیابان حاشیه هب خودش شدو ماشی 

ی کرد پرت ز  وبدون کردم ترمز جلوتر چندمی   در به بسی 

 فکش به مشت   بیاد خودش به تا کردم حمله طرفش به

 زدم
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 569پارت#

 

ز  هرچند مشت با که بود این تراز جون سگ  من سنگی 

 دستش اینکه از شدوقبل بلند جاش بیوفته،از براش اتفاق  

ز  زانو با کنه بلند رو  واین زد اینعره کوبیدم پاهاش بی 

به توی پرده رنگ صورت تصویر برای ضز  خاطراتم دخی 

 جای همون به زانو با دوباره که بود نکرده صاف کمر.بود

 بود همراه دردنایک یناله با همراه دوم ینعره کوبیدم قبیل

 زمردی چشم جونور یپریده رنگ صورت برای دویم

ز  روی جون ی   فرزاد.بود  یم خودش به درد واز افتاد زمی 

 .پیچید

 

 صورت کشیدمش،روبه باال وکیم گرفتم رو اشیقه

 پاشو...بزن سییل من به شو بلند کثافت:گفتم رسخش

 ...بکش وشونه شاخ من واسه
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توی بلند های پلک تصور  خیس های خاطرات،زمرد دخی 

 توی که خشیم وموباتم کنم مشت دستمو شد باعث

 زدم وفریاد کوبیدم کردم حس جونم

 روشنای   روی به رو بره هرز من ناموس رو که چشیم--

 شکنم رویم بشه بلند روشون که دست  ...بندم یم روز

  

 نیم اروم ایذره دلم شد جاری بینیش دهان از خون

 وبه کرد باز رس امدوساله کهنه عقدهای وحت   گرفت

 گردنش تا زدم کردانقدر یم هاضاف مشتام وشدت قدرت

ل یارای  های واستخوان نداشت رو رسش داری نگه یا کنی 

 حساب ویه گرفتم فاصله وازش زدن فریاد رو درد انگشام

 اونم کوبیدم دستش مچ روی محکم پا کف با انگشت   رس

 توی خفیفش های ناله صدای که اونقدر بار یک نه

  پیچید خیابان

 

 زوزه سگ یه مثل داشت وبیدمک کمرش به هم لگد چندتا

  کشید یم
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 برای هم حسای   نبودحت   جویز  وی   الغر پرس فرزاد

ی. کرد یم ضف زمان باشگاه توی هاش عضله ز  های   چی 

 الکیل مرصف شد یم من مقابل در ضعف این باعث که

 دوم و نداشت زمایز  محدویت هیچ کودن این برای بودکه

 دش نیم کم جوره هیچ که بود من خشم هم

 

ون رو تندم نفسای م عقب وچندقدم میدم بی   وبه می 

 .کنم یم نگاه شاهکارم

 جونت از...نبینم هست   طرف هم رو اتسایه دیگه--

 نداره هم مردن ارزش حت   تو مثل حیوویز  چون میگذرم

 خیس باعث وجودت دیگه یکبار اگه خورم یم قسم اما

 خرم یم جون به رو اعدام ی   بشه هست   چشمای شدن

 میکنم لهت خایک کرم یه مثلو 
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 570پارت#

 

  

 عکس شد یم تر ضعیف لحظه هر که های   ناله جز

 وبه باشه شنیده امیدواربودم. نداد نشون حرفام به العمیل

 کس هیچ چون بده انجام رو خواستم که کاری بود نفعش

ه من یاندازه به ز  .نداشت رو کشتنش یانگی 

 تماس اورژانش با خودش گوش   واز رفتم ماشینش رساغ

 آرامش وبا کردم پاک گوشیش  از خودمو وتکستای گرفتم

ز  وسوار گذشتم وخونش خاک غرق تن کنار از  ماشی 

 .افتادم وراه شدم

 

 ایدیگه زمان هر از امروز فهمید یم فرخ اگر مطمئنم

به  یم باال رس غرور با کردم گوش هاش توصیه تمام بهی 

 .باشم اون وغرور افتخار باعث نبود قرار من گرفت،اما

 نیم کاری هیچ فرخ امثال ایدرنده های حیوون برای من

 .باشه بینمون وپرس پدر خویز  نسبت اگر حت   کردم
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ز  تمام کور ینقطه که خیابایز  از  خارج بود ها دوربی 

 از رو فرمان دستام هنوز  میشم اصیل خیابان وارد میشم

ز  وبه ام عصبایز  وهنوز میده فشار خشم  از زودی همی 

 ...پشیمونم داشتنش نگه زنده

 کشش زجر ذره ذره که خوردم نیم قسم وقت هیچ کاش

 کنم

****** 

 

 بخوری میتویز :دادوگفت دستم به رو سوپ ظرف مامان

 دهنت بزارم یا

 اخه؟ چیه ،سوپ خوردم رسما مگه مامان_

 مارس  که کسیه برای فقط سوپ گفته تو به گ-

 کمی   بخوری غذا تر سبک هرخ   حالت این با...خورده

 میش   بلند

ه سوپ یکاسه به غصه وبا برچیدم لب  از شدم خی 

 منو بازم اما دونست یم اینو ومامان بودم متنفر سوپ
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 خوردم سخت   به قاشف   چند کرد یم خوردنش به مجبور

ز  با   زدم پس رو کاسه شدیم سی   گفی 

 

ز  وبا رفت من به ایغره چشم مامان  روی از سیتز  برداشی 

 به وازدرد کشیدم دراز سخت   به.کرد ترک اتاقمو پاهام

 آتلیه توی اتفاق به دیروز تموم ومثل پیچیدم یم خودم

 .کردم وبغض کردم فکر

 خودم راحت چه که خودم از فرزاد از نه بودم دلگی  

ز  فرزاد درحد  اوردم پایی 

ش به اعتماد با که داشتم رو بازی چی   حس  پره یم چی 

ش بندای بودن پاره متوجه پریدن وبعداز ز  میشه چی   وهمی 

 هاش وداشته هاش وهدف رویاهاش تموم احمقانه طور

 میکنه موردش ی   اطمینان فدای رو

 

 یگوشه رواز اشک خورده رس های قطره انگشتام نوک با

 چندبار دم فشاریم هم روی رو لبام میکنم پاک چشمم

 کنم دور خودم از رو دهنده آزار رافکا تا میدم تکون رس
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ون ناموفقم جدال از رو نفسم تا  باز ایتقه ی   در میدم بی 

 گرده یم بر اتاق داخل به ومامان میشه

 داریم مهمون ها نخوای   هست  -

 ندارم دوست که متز  برای میتونه که اتفاقیه بدتری این

 بیوفته ببینم رو هیچکس

 نیست خوب حالم خدا به مامان_

ز  ساعت نیم میان برم قربونت که شهنمی- ن میشیز  این ومی 

 تو،نیم برای نشده رازابه اورژانس توی صبح تا شب بچه

 .کن تحمل ساعت
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 به اهمیت ی   واون کنم یم نگاهش مامان یجمله از گیج

ه کمد طرف به من ز  می  ون ازش توش وشومی   میکشه بی 

 میاد طرفم وبه

 مامان؟ بیاد قراره گ_

؟ نیم تو یعتز ! اهان-   دویز

ز    گذاشت پاهام روی رو وبرس شومی 

 بیاد بچه این بکش صورتت به دست   یه پاشو میتویز  اگه-

سه ببینتت  نی 

 داشت دوست همیشه بامن درمواجه مامان چرا دونم نیم

 !...کنه بازی رو نامادری نقش

 

ز شو  با رو لباسم سخت   به  کردم عوض مامان انتخای   می 

 .بافتم طرفه ویه زدم شونه رو وموهام

 رو اومدنشون وخی   اومد باال مامان که نکشید طول خییل

ز  کرد وکمکم داد  برم پایی 

ز  مقابلم ومادرش آیهان  برخاسی 
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 کلماتش در خفیفز  ارزش که لطیفش باصدای آیهان مادر

م چرا :گفت بود فت ما ؟ کردین اذیت رو دخی   ...باال یممی 

 لطفا بفرمایید ملگ خانم حرفیه چه-

 

 های پرش احوال وبه نشستم ومادرش آیهان مقابل

 دادم جواب مادرش

 تظاهری لبخندهای با ومن اورد ومیوه چای مامان

 ازنگاه...رو آیهان ومادر مامان فقط البته میکنم نگاهشون

 گفته کنارگوشم مونا دیروز...ام فراری آیهان صورت به

و همه آیهان دبو  ز  کردم نگاهش دلخور ناراحت فهمیده چی 

 که زمایز  تا نکردم باور نبوده کاراون خورد قسم وهرخ  

تکست ز  آتلیه کشونده اونو صبح آیهان که داد امی   ودوربی 

 کرده چک رو مداربسته های

 

  رزهای از رو نگاهم
 

 چشمای وبه اوردم باال احتیاط با رنیک

 .دوختم آیهان
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 خییل :گفت آیهان ومادر پرسید رو ازآین حال مامان

 داشت درس اما بزنه رس جان هست   به داشت دوست

 میاد حتما فرصت توی انشاهللا

 به باهم وهمزمان شد دوخته چشمام به هم آیهان نگاه

 به آیناز دونستیم یم هردومون زدیم لبخند مادرش یجمله

  ببینه منو میخواد دلش نه داره دوست نهمنو عنوان هیچ

 

ه نگاهمون  احساس متفاوتش چشمای بودرنگ هم یخی 

 میکنه رسوخ مغزم به میکردم حس اما داد نیم بهم بدی

 بخونه رو افکارم ومیتونه

م ،کمک پرسم آیهان-  شده خسته...باال بره کن هست   دخی 

ز  نگاهمو  میندازم پایی 

 خوبم نه_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 572پارت#

 

احتاس توباید-  جان آیهان...عزیزکم کتز  ی 

 میدید اجاز:گفت مامان به رو شد بلند جا از آیهان

 مجبوربه اما ریخت یم مامان صورت از که بود نارضایت  

 داد رستکون اجباری لبخندی شدوبا موافقت

 انداخت ام شونه زیر دست شد وخم کنارایستاد آیهان

 کرد وبلندم

 بده تکیه من به--

 مامان که جای وبه دادم انجام گفت که کاری معذب

 چشماش که نداشتم شک اما نکردم نگاه بود نشسته

 پشیمونه کرده قبول اینکه واز شده درشت

 

 انداخت صورتم به نگایه وآیهایز  گرفت امخنده

 ؟!میخندی خ   به--
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ز  که پرسی به_  گذاشته لیز

ز  روی وپا رسیدیم ها پله به  وصورتم گذاشتم پله اولی 

 انداخت پام زیر دست آیهان بیام خودم به تا رفت درهم

 اومد لبهام پشت تا که جیغ کرد بلند دستاش روی ومنو

ل رو  اشسینه توی رسمو کارش خجالت واز کردم کنی 

 کردم پنهان

 از کیم فاصله وبا کنم رسبلند شد باعث اشخنده صدای

 زدم لب صورتش

 

 ...کنه یم پوستمو ببینه مامان کاریه چه این دیوونه_

 رفت یم باال هارو پله اشخنده اهمونب

 خندی؟ یم خ   به االن_

 درمیاره مظلومارو ادای که جونوری به--

 میده هل رو اتاقم در پاش با  کنم یم جمع لبمو ناراحت   با

 میشه جدا بدنم از که دستاش.میذاره تخت روی منو

 میکوبه لبم روی انگشتاش بارس
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 کنن تالش خودت دادن نشون مظلوم برای--

  یعتز _
 

 گذارنبود تاثی   مییک

 میندازه باال رس

 اصال--

 ...که شد بد_

  بدم ادامه نداد اجازه نگاهش

ی؟--  بهی 

  فقط کفت دکی   اوهوم_
 

  کوفتیک
 

یم...وخونمردگ ز  چی 

 نیست

 نشست تخت یلبه

 نبود جسیم منظورم--

 دست اما کنم بغض خوام نیم میدم قورت رو دهانم آب

 میدزدم نگاه نیست من
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 573پارت#

 

ه وار نواز دستش توی رو امبافته موهای  میگی 

 آتلیه رفت   گفت ،امی   نیستم بد_

 کن شکایت ازش--

 نمیشه؟_

 نباش ترسو--

 همتا اما کردم فکر موضوع این به خییل خودم... نیستم_

ایط تو س بدیه رس   نیست خوب براش واسی 

 ...گذشت این از نمیشه خوشحال اون--

 اما میشه ودلخور عصبایز  ازم بفهمه اگه حت   میدونم_

 است همه نفع که بکنم کاری میخوام من
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نه پوزخند ز نه داد داره که نگاهش وبا می  ز  به احمف   یه تو می 

ه صورتم  میشه خی 

ز  رس   میندازم پایی 

   خودت پیش حتما_
 

ا این تراز احمق مییک  وجود کجا دخی 

 داره

ز  به ادقیق اره--  میکردم فکر داشتم همی 

 میشه آویزون وصورتم میشم شوکه گویش ازرک

 هامخودی از همیشه که میام بیخودی ادم نظرت به_

به  میخورم؟ ضز

 

 بار این داد جواب رسیــــع خییل که قبل چنددقیقه برعکس

ین من :وگفت کرد کوتایه مکث  ترین ودردناک بزرگی 

به  زندگیم های مآد ترین نزدیک از رو زندگیم های ضز

 اصال !...دنیا یا هاست آدم خاصیت دونم نیم.خوردم

ه دردش که همینه واسه  انتظار که جای   از چون بیشی 

به نداری  میخوری ضز
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 خوردی؟ گ از تو_

 بخورم تو از خوام نیم کن،من ول رو بقیه--

 نیستم نامردی اهل من:گفتم نفس اعتمادبه با

 

 من به اعتمادی هیچ تنها نه داد نشون زدوبــهم نیشخندی

 باورنکرده هم رو حرفم حت   که نداره

 چرخونم یم رو رسم وبااخم نمیاد خوشم نیشخندش از

ز  دستاش متوجه  که م پایی  ز  مانعش بخوام وتا میشم شومی 

 میخوام ایخفه جیغ با ومن میده باال لباسمرو بشم

 بشم مانعش

 نکن...هیع....آیهان_

ز  رو اسملب تونم نیم که گرفته سفت انقدر  پایی 

 ومن میشه قرمز هام کبودی جای از آیهان بکشم،صورت

 داده باال ام سینه باالی تا رو لباسم اینکه از
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 که کنه رها رو لباسم کنم التماس میخوام میکنم ایناله

م بالخره وآیهان میشه باز ارویم یتقه با در ز  رها رو شومی 

ز  ورسیــــع تند ومن میکنه  .میکشمش پایی 

ز  منتظر مادر نجا آیهان-  شماهسی 

 اگه:گفت مامان به رو میشه بلند تخت یلبه از آیهان

ی تا رو هست   فردا بدید اجازه م کالنی   بی 

 همراهش میکنم صحبت پدرش با پرسم نمیشیم مزاحمت-

 بره

 انجام رو اموظیفه دارم من نیست مزاحمت--

 اونم به باید که داره هم کاره نیمه قرارداد یه هست  ...میدم

 
 
 کنه رسیدگ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  574پارت#

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1940 | 3699 

 

 

 

 پشت داد رستکون اجبار وبه نکرد مخالفت دیگه مامان

 محض به نداشتم شک اما شد خارج اتاق از آیهان رس

 ...برمیگرده دوباره رفتنشون

 فقط یا بودم آیهان جلوی لخت نیمه که دید دونم نیم

ز  تهدید هک دید رو شدنم وقرمز شدن هول  نگاه امی 

 که بود طبییع پس بود خودداری زن مهرانه مامان.کرد

 . کنه آبروداری آیهان جلوی

 داخل زخیم بی   مثل مامان بعد دقیقه پنج انتظارم طبق

 ورپریده؟ کش   نیم خجالت تو :گفت عصبانیت وبا شد

؟ ی   انقدر رفت   گ به  حیای 

 

 شدی متوجه اشتباه خدا به مامان_

ز  اینجوری...هست   شو ساکت-  محمد اعتماد میخواستی 

 خجالت ومادرش ازمن تربیت ی   یکنید،پرسه جلب رو

نه تورو کشه نیم ز  یم منم حیای   ی   دخی  ...بغلش زیر می 
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 رنگ به رنگ مادرش لبخندای جلوی باید من بهش چسپه

 .بشم

ین سکوت مامان حرفای درمقابل  چون بود دفاع بهی 

 یکردم ترش عصبایز  گفتم یم هرخ  

 شده رنگت که میکرد چیکار تو چفت تواتاق دوساعت-

 ؟... لبو بود

 

 که بشم وارد درانکار از وخواستم کردم درشت چشم

 لباست دیدم خودم نگوهست   دروغ :گفت باعصبانیت

ه نامرتب   یعتز  فهیم یم ونامحرم محرم خنگ یبود،دخی 

؟بابات نداره نه محرمیت میگه خ   که یسلیطه ،خی 

ا این ردهک تربیت ز  خودم چشم وزیر نیست حالیش چی 

 براش میشه لخت

 نشون بودرو اومده لبم پشت که ایخنده تا گزیدم لبم

 مامان توسط خودم دست به رو مرگم وحکم ندم

 صادرنکنم
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 حساب نمیشه هم ذره یه جدید نسل روشما موندم بخدا-

 وفراز همتا...عمل عملتون نه حرفه حرفتون نه کرد باز

 کردن نیم غلطا این از نبود عقد

 بودن عرضه ی   اونا:گفتم که رفت دهنم خدااز به

نیشگون حمله ومورد نرفت در مامان دست از بازوم اما

 گرفت قرار مامان های

 ...مامان اخ_

 نمیشد رو بودم بارزاییده سه بودم تو سن هم من زهرمار-

 !بیارم باباتو اسم

 

 !آوردی یمن اسمشو اما بش   بابام عاشق میشد روت_

 کشیدم جیغ دردش از اینبار دیگه نیشگون یه

نم حرف بابات با امشب- ز  عقد کنه،یا روشن تو تکلیف می 

 چقدر مانیفته،اینکه گردن گناهتون بشید محرم یا کنید

 ...ات پاره خودچشم یعهده به هم باش   خودت مواظب

 رفت یم در طرف به داشت مامان
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 تو هم همتا هباشم،تاز  من که بودی مواظب خودت_

ندارم فکرکردی داد آب بندو عقد زمان همون  خی 
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 بله هم مامان شنیدم مریم عمه زبون از اتفاق   بار یه

 فهمیدم خودم دیگه که هم همتا...

 خنده کردم نگاهم قرمز صورت ایستادوبا رسجاش مامان

 جذابیت جلوی تونست   تو خدای  :گفتم وتفریــــح گرفت ام

 تازه کنم تحمل آیهان جلوی بتونم من که کتز  تحمل بابا

 بودین هم تر بسته شما ها موقع اون

 من تیوی   های کرم از دوتا ییک ترکید عصبانیت از مامان

ز  روی از رو  کرد پرت طرفم وبه برداشت می 
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 ...سلیطه خورده حیارو-

 

 زیادی مامان اما میکردم شوخز  باهاش داشتم که بخدا

 خسته خودش که داد فحش من به وانقدر گرفت جدی

ز  میدونستم.شدورفت  دست اما میشه پشیمون نرفته پایی 

 .بود حساس زیادی موضوع این روی نبود خودش

 خودم از مامان کش   منت وبرای گذاشتم بالشت رو رس

 مامان قدییم گوش   تکست صدای کردم شماری لحظه

 ی   شد باعث کنارم از ودب دستم موقت صورت به که

 برداشتمش میشد طوالیز  داشت که انتظاری خیال

 

 'باشه جذاب انقدر فسفری کردم نیم فکر وقت هیچ--'

 ...سوخت خجالت از هام گونه

 تا کشید باال گردنم زیر تا رو لباسم بودکه رفت یادم

ز  واون ببینه رو پهلوم کبودی  نصیب ی   خودشو بی 

 کرده رویز چ چشم تونسته وتا نذاشته
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  هیچ نکنم فکر--'
 

 فقط قبال ...بیاد پوستت به انقدر رنیک

ه ییک این اما میکردم تصورت مشیک با  'محرس 

 

ز  خاک منو...رسم تو خاک  رو شاهکارام مرتیکه این که کیز

 ...نیاره روم به

 این باشم مراقب میکرد توصیه انقدر که بود مامان با حق

ف ی   قرمیداد نزده  رس 

ه گوش   به پدرجذابش ی   لبخندای اون با االنم  به شده خی 

 میخنده من یوارفته قیافه تصور

ی اخ کوبیدم پیشونیم به  مردیکه این جلوی که هست   بمی 

 نزیز  گند انقدر عوضز  جذاب

*** 

 

 مقاومت اولش پرید رسم از خواب زدتا زنگ انقدر صبح

 ودست نیست خوب حالم هنوز که توپیدم وبــهش کردم

 تهدیدم عوضز  یه مثل رحیم ی   درکمال اما برداره رسم از
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نه درو زنگ نرم اگر کردوگفت ز  درجریان رو ومامان می 

 ....میده قرار کاریم پنهان

ز  شدم اماده آویزون یولوچه بالب  مامان.رفتم وپایی 

ز  رو خونه داشت  رو برق   جارو وبادیدنم میکرد تمی 

 دنبالت؟ اومده: وپرسید کرد خاموش

 ...اره_

 خونه برگرد رسیــــع یکالنی   از-
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 576پارت#

 

 

 داریم هم کاری قرار مامان_

 !تاحاال گ از کاری؟ قرار-
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 کاری منم از دلجوی   وبرای نزد بابا به حرقز  مامان دیشب

 ...ایستاده مقابلم همیشه تراز بداخالق وامروز نکرد

 این راردادهایق نصف...گذاشته زندگیم تو پا وقت   از_

 ...اونم مدیون رو چندماه

 ایخونه ظهر از قبل تا هست  -

 اذیت میکردم شوخز  باهات داشتم دیروز بخدا مامان_

 دیگه نکن

 

 لباس یا کردناش بود،بغل شوخز  قسمتش کدوم-

 نامرتبت؟

 خدا تنهای   تو میکنید غلطا این از خودم گوش زیر

 محرم تا هست   نیست حالیم حرفا این من...میدونیه

 باش   تنها باهاش خییل نداری اجازه نشدین

 بدم نشون العمیل عکس چه مامان درمقابل دونستم نیم

 چون باش   ناراحت ازمن که میدادم حق بهش طرف یه از

 حق هم طرقز  از اما بودم شکتز  تابو درحال من نظرش از

 بودم نکرده کاری چون دادم نیم
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 ...سوخته ودهن نخورده آش بودم شده

 .شدم وخارج کردم خداحافیطز  آیهان زنگ تک با

 ...منتظرمه کوچه رس داد تکست آیهان

 آیهان بیشعوری رس رو وحرصم بودم عصت   رفتارمامان از

ون زور به رو مریض من کردم،نفهم خایل  رس کشوندبی 

 ...وایستاده رفته کوچه

 در که بودم نگرفته فاصله خونه از قدم ده هنوز

 شد پیاده مرگما مکش تیپ با شتهوفر  شد باز سفید۲۰۶

 زد وپوزخند ایستاد ومقابلم

 پرید باال ورفتارش موقع ی   حضور تعجب از ابروهام

 

بگن نه...توجه عاشق هست  -  من...توجه جلب عاشق بهی 

 ی   وخیابون کوچه تو افتاد راه تو عیادت اومدم

 !؟...ولگردی
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 خانوم انی   توی واسه دوروزه که منو یساده مامان بیچاره

 ...تو دیدن بیاد نداده اجازه کمرش درد که میکنه گریه

 خورد هم به حالم وحرفاش رفتار از

؟ آتش بزنم زنگ_ نه دود جات همه از داره نشایز ز  می 

ون  ...بی 

ی؟ رقت- ز  انگی 

 باشم زن هم به حال تو یاندازه به فکرنکنم تو؟ یا من_

 ست  ه جای تویز  نیم میکتز  هرکاری که میسوزه برات دلم

 اخ اخ...باش  

 

 صورتش.بود پر فرشته از دلم اما نبودم زبون زخم اهل من

 ...کرد عوض رنگ عصبانیت از

 هست   ییک بغل تو هرثانیه که توباشه جای میخواد گ-

 به !گفت یم من به داشت رو حرفا ،این گرفت امخنده

ز  که متز   !...بود آیهان واقعیم پرس دوست اولی 
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 گرفت رو دستم که بگذرم ارشکن از جواب ی   خواستم

 چه اوردی؟ فرزاد رس رو بال اون تو:گفت خشونت وبا

 داغونید؟ دوتاتون که کردین باهم غلیط

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 فهمم نیم حرفاتو از کلمه یه کن باور_

؟ اومده فرزاد رس بالی   چه...بفهمم خوام نیم بگو-  هست 

 چیه؟ من نامزد به ماش نامزد ربط--

 در ومن چرخاندیم رس آیهان طرف به همزمان وفرشته من

ودار  زودتر که بود فرشته بودواین فرشته حرف درک گی 

 منم:گفت آیهان روبه پوزخندی وبا اومد خودش به من از

 بفهمم اینو تا اینجا اومدم
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 چقدراز کردم فکریم بودوباخودم فرشته پوزخند به نگاهم

 تنفرمم پوزخندهاش

 

 ...اشتبایه آدم رساغ هم اومدی اشتبایه مکان هم--

ت دوست نیست عجیب برات یعتز -  پرس دوست با دخی 

 شدن بیمارستان رایه همزمان سابقش

 چنگ فرشته صورت به تا دادم فشار هم روی دندان

 :گفت من به رو تعجب وکیم خونرسدی با آیهان.نزنم

 قبال؟ داشت   پرس دوست تو هست  !قبیل پرس دوست

 

  میخوای-
 

 نداری؟ خی   وفرزاد هست   رابطه از بیک

 سکوت با شدکه منتقل منم به آیهان خونرسدی

ه آیهان به وکنجکاوی  شدم خی 

 که داده نشون های   واکنش یه نوجویز  توی هست  --

 نشده ختم دوست   به مطمئنم
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 فهمید وقت   هست   نفهمیدی یعتز ...فکر روشن چقدر-

 ....تو رساغ اومد ادفرز  لج از بامنه فرزاد

 رفت هوایم وبه شد یم دود اش هرکلمه با خونرسدیم

 

 ش   خفه کتز  لطف میشه_

 بهش؟ بودی نگفته چیه-

 :وگفت کشید خودش منوکنار گرفت رو دستم آیهان

 خانم هست  

 چقدر واقعا!!...خانم هست   :خندیدوگفت صدا با فرشته

 مبادا وزر  واسه بودی نمک آب تو ازاینکه... عارید ی   شما

 نیست   ناراحت

 به بگم باید که منه کنار بودنش دلیل شما ازدواج اگه --

 ...وفرزادم شما مدیون عمر

 زد آتیش دلمو فرشته یدوباره پوزخند

 

ای   یه--
ز  ...گفت   عاری ی   درمورد چی 
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 خونرسدتراز مراتب به صدای   شدوبا جدی آیهان لحن

ز  یلموف شده حمله آتلیه جلوی هست   به :گفت قبل  دوربی 

ه هست،شما اطراف اون یبسته مدار های  ببیتز  بری بهی 

 گ ناموس با گذاشته قال رو گ باز کرده غلیط چه فرزاد

ز  که پریده  باعار خانم...رسش ریخی 

 خواست وفرشته شد قرمز حرص از فرشته صورت

 فکرکنم...خانم:زد صداش آیهان که بشه سوارماشینش

ز  درجریان  نامزدیم ما هست چندوقت   که نیستی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 578پارت#
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ی لب زیر فرشته ز  آیهان اما نشدم متوجه من که گفت چی 

 آورد روش وبه شنید

 ...نظرلطفتونه--

 انداخت ام شونه دور دست آیهان رفت که فرشته

عمه از اصال:وگفت   نمیاد خوشم اتدخی 

 کشیدم آیه

 کردن ضشعو ...نبود اینطوری قبال_

 کمرنگه؟ پرس اون یا فرزاد گ--

ی از ز  چون اما گرفت امخنده بود داده ربط میثم به که چی 

ز  تو خودمو بودیم رسیده ماشینش به  تا انداختم ماشی 

 نبینه رو امخنده

 

 ...میثم بیشی   فکرکنم_

ز  زد استارت  نکن شک:گفت ها بغل آینه کردن چک وحی 

 وگرنه داشته رو وحسادت پلیدی همه این زمینه خودش
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 حسادت داییت دخی   به تو بگه طرف به نمیاد کس هیچ

 کن

  انداختم باال ایشونه

 هستم مریمم عمه عاشق من نیست، مهم برام فرشته_

  انداخت من به کوتایه نگاه

 کتز  تفکیک رو مسائل میتویز  که خوبه--

 آوردی؟ فرزاد رس بالی   چه ببینم بگو تو حاال آره من_

 

 نیستم،رسم افتاده براش که اتفاق   یاندرجر  من--

ازاینه  کنم تلف پفیوز اون وقتموبرای بخوام که شلوغی 

 کیک وقت   میندازه عقدشون زمان یاد منو حرفت این_

 تو پیش مدت تمام من گفت   تو برگشت فرشته لباس روی

 کارتوبود دقیقا که درصوری   بودم

 خواست   ازم تو اونو--

 بشم دقیق صورتش روی تا دادم تکیه در به

 باورکنم تونم نیم رو بودنت گودبوی فاز این_
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 زد چشمک صورتم به نگاه با و زد کچ   لبخند

ط اعتماد-- ز  بد انقدر... زندگیه اول رس   عزیزم نباش بی 

ز   بگو حاال:گفتم آشکار حرض با خودشه کار شدم مطمی 

 کردی؟ کارش خ  

 میکتز  ناراحتم داری--

 برسیم هم از شناخت به ارقر  وما مهمیه اصل صداقتم_

؟ تهدیدم داری جونور--  میکتز

 کن فکر داری دوست هرطور_

 

ه صورتم به کردو پارک پرترددی خیابان کناری  شد خی 

 به تبدیل رو دیشبم تموم پهلوت روی کبودی جای--

 اشزنده چرا فرستادم لعنت خودم به هزاربار. کرد کابوس

 گذاشتم

 آیهان_
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 افتاده مردی از وامیدوارم اهاشپ وسط کوبیدم بازانو--

ی هیچ باشه یادش که باشه  کردن برطرف یبرده دخی 

 به دیگه تا روشکستم نیست،دستش کثیفش امیال

ی هیچ روی نده جرات خودش  کنه بلند دخی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 579پارت#

 

 حال از که ناراحت   از نه بار این اما کردم بغض

 که بود پرسی حضورمعرفت گرمای پراز که حایل...خوبم

  که مردهست انقدر اما نشنید داریم دوست هیچ
 

 مردانیک

 ...کنه
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ی وجسم روح براش که  که هست باارزش انقدر دخی 

 باشه داشته بهش نظربدی نخواد

 افت   یم تودردرس_

سم دوهزاری فرزاد از که نشدم بدبخت اونقدر--  بی 

 

 قورت رو دهانم آب فتر  داروخانه طرف وبه شد پیاده

 یادآوری با که کردم یم رو تالشم تمام روز دوسه این دادم

ز  وهمه نکشم درد فرزاد کار  اما ظاهری هرچند رو چی 

ز  حاال که فهمید یم وگ بدم نشون خوب  جمله باهمی 

 جمع رو وبندیلش بار فرزاد رفتار بد حس آیهان های

 .کردورفت

ه داروخانه ایشیشه در به  وجدیت اخم با تا موندم خی 

ز  نزدیک شد خارج ز  از اخمش رسید که ماشی   وبا رفت بی 

 پام روی شکیل مستطیل وجعبه سوارشد عادی حالت

 داد قرار

 

 چیه؟ این_
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 !!!آیفون جدید مدل--

 :گفتم بهش رو شد کج بادهن

 !بش   خوشمزه بلدی هم شما عه_

  دونستم نیم--
 

  خوشمزگ
 
 شماست دراختیار انحصارا

 گرفتم عقاب سیس دادم الب ابروهامو

 درجریایز  که خوبه_

ز   توی کوتاهش خنده تک وصدای کرد روشن رو ماشی 

ز  اتاقک  پیچید ماشی 

 هات کبودی روی بزن رو پماد این--

ز  باال رو پماد  کردم پایی 

 

دم همونو بود داده دونه یه دکی  _ ز  می 

 هست هم زددرد این میخورد خودش درد به پماد اون--

 ؟ آیهان_
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 انتظار.داد تکون چیه معنا به ورسی انداخت وتایهک نگاه

 تفاوته؟ ی   زیادی یااون شدم توقع پر ،من جانم بگه داشتم

یم؟ کجا_  می 

 بخوریم صبحانه--

 .دارم رساغ خفن خییل جای ؟یه... بریم کجا بگم من_

 

  بگو--

  کشیدم جیغ

 ....توپیه جای چه دویز  نیم_

د رو مسی   وآیهان دادم رو آدرس  رسیدن تا ومن ادتغیی 

 محمد بابا با پارسال...گفتم وفضاش محیط از ریز یک

 شدم محیطش عاشق ومن اینجا اومدیم شام برای ومامان

 بیام دوباره نشد فرصت وقت هیچ اما

 کردم انتخاب خوشگلش نمای   آب نزدیک تخت یه

 دور تا ودور ایستاد کنارتخت آیهان درآوردم رو وکفشام

 کرد نگاه رو قدیم سبک به سنت   خونه سفره
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 580پارت#

 

 داشت کاهگیل نمای که طبقه دو ساختمان به اشاره با

 :گفت چوی   های ونرده

ون--  اینجا پهلوت اون با نیست خوی   فکر... رسده بی 

 داخل؟ ،بریم بشنیم

ه تو از حالم نیست،منم هوا این حیف...نه... نه_  بهی 

ز   نکن خودتولوس بشی 

 میش   اذیت بیشی   بخوری رسما هست  _

 نارنچ   نازک انقدر گ چسپه،من نیم من به تهمتا این_

 !بودم؟
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 سنت   لباس با گارسویز  نشست ایثانیه چند مکث با

 دقیقه پنج داد صبحانه سفارش وآیهان ایستاد کنارتخت

 به کوتایه نگاه لرزوند منو رسما سوز که نشد بیشی  

ی داشت گوشیش با که آیهان ز  انداختم میکرد چک رو چی 

 شدم جمع خودم توی وبیشی  

 

 شدم پشیمون سگ مثل لجبازیم واز گرفت درد پهلوم

 داخل بریم پاشو کردم غلط آقا بگم شد نیم رومم حاال

 ...بشینیم

  خورد زنگ آیهان گوش  

 بدم جواب مجبورم کاریه تماس--

 کرد وصل رو وتماسش دادم رستکون گفت من به اینو

 گفت وقت   کردم فکر.کرد یم صحبت کنارم همونجا

ه فاصله تا بیاره دلیل میخواد کاریه تماس  بعدجواب بگی 

 نقش لبهام رو کوچیک هرچند لبخندی کارش از. بده

 بست
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 داد نشون من به اما بود افتاده پا پیش خییل کارش شاید

ام وبــهم قائله ارزش برام  رو امزده یخ دستای.میذاره احی 

 نگایه آیهان.دارم نگهشون گرم تا بردم پالتوم جیب توی

 رسگرم وخودمو زدم لبخند وبــهش انداخت من به کوتایه

سفارش تماسش قطع با همزمان  کردم اطرافم دیدن

 هام شونه روی درآورد رو کتش آیهان رسید هم هامون

 کدومش گفتم خودم گزیدموبا داخل از رو لپم.انداخت

ین ز ...تره شی   باشه؟ بهت حواسش اینکه یا جانم گفی 

 .شد خودم به لبخند یه جوابم

 

ز  دادم ترجیح برقرار رو فرار صبحانه خوردن محض به  وتی 

 که کنه رس رو وپام دست رسما کمی   تا شدم بلند جام از

ی کشید تی   پهلوم ز  کله تخت روی از که بود نمونده وچی 

 .بشم پا

 شد نمافتاد ومانع انداخت کمرم دور دست آیهان

ز  به خودتو االن باش آروم--  .میدی کشی 

ی...خوبم_ ز  ...نشدکه چی 
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ی ببنیم کنم ولت میخوای:زدوگفت نیشخندی ز  میشه چی 

 نه؟ یا

 زدم نمای   دندان لبخند

؟ خیانت امانت در امانتم،میخوای دستت_  کتز

 

 داد تکون تاسف با رسی

سه ذهنت به چطوری باقز  فلسفه همه این--  .می 

 نشده کشف بوغن...باال هوش_

 تخت یولبه شدم جدا ازش.داد تکون تاسف از رسی

 واقعا پهلوم نتونستم اما بپوشم رو هام کتویز  تا نشستم

 میکرد درد

ز  آیهان  من به پوشیدورو رو اومدوکفشاش پایی 

 بوش دست بیان کفشات منتظر دیگه بپوش:گفت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 581پارت#

 

سه شعورشون ببینم میخوام نه_  پام تو بیان خودشون می 

 کشیدم عمیف   نفس.رفت من به وپشت داد تکون رسی

 رو دستام از ییک بپوشم رو کفشام تا شدم خم ودوباره

 رو ییک ناله با کنم کم رو درد شدت تا گذاشتم پهلوم روی

احت خودم به کیم دویم برای پوشیدم  ونگایه دادم اسی 

 تموم.انداختم میکرد سابح داشت که آیهان به هم

 خر آیهان... گرفتم پس رو کردم ازش که های   تعریف

  ...تربیت ی   میدادی کمک به سخته برام شدن خم خوب

 

 رو بنداش اینکه وبدون پوشیدم رو کتونیم دیگه یلنگه

 سینه که شدم بلند جام واز فرستادم داخل اونارو ببندم

 شدم آیهان سینه به

 داخل وبندهای نشست ومقابلم بود هام کتویز  به نگاهش

ون رو زده   بست حوصله وبا آورد بی 
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 کشیدم عقب رو پام معذب

 نیست الزم آیهان_

 جا از وبعد رفت دویم رساغ شد تموم اویل با که کارش

 شد بلند

 

 اما میکنه کار دوشیفته زبونت دادن پس جواب برای--

ز   حواسش اونقدر هیچکس !...میش   مظلوم مشکلت گفی 

 .بشه متوجه رو مشکلت نگفته که نیست عجم

 بدم فحش بهت دلم تو تا کن دعوام انقدر االن_

 .داد تکون تاسف با ورسی خندید اخموش نگاه

ز  رو جونور-- ک یگربه پیش دودقیقه...ببی   بودی رس 

ک خر به برنداری دست اگه_  ثواب بدی ادامه بودن رس 

ز  از کارخوبت ه بی   می 

 

 داد فشار همیشه تراز محکم گرفت رو بینیم
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هم...نکن دارزی زبون انقدر--  وقدر ادب ی   انقدر دخی 

 نشناس

نم دستش زیر ز  میکشم عقب ورسمو می 

 کتز  یم انگولکش همیشه که چیه من دماغ با مشکلت_

 دارم خوشگیل دماغ میشه حسودیت

 اومد دنبالم که شدم متوجه افتادم راه آیهان از جلوتر

 

 خنده خودم.رسید گوش به مکنار  از دقیقا آیهان یخنده

 بود بزرگ کیم رسش که من مال با آیهان دماغ گرفت ام

 بادها این با که نبودم بیدی من اما نبود قیاس قابل اصال

 بلرزم

ی-- ز  دماغت نه زبونته دارم مشکل باهاش من که چی 

ز  انه ی   ویل نکردم انگولکش حاال تا باش ومطمی   صی 

 فرصتشم منتظر

 راننده در طرف به خبیت   نگاه با ردک باز رو ماشینش در

 .رفت
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ت قسم یا باورکنم رو خروسش دم دونستم نیم  حرصز

 تربیت   ی   نه هاش بازی جنتلمن این به نه...رو عباسش

 هاش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 582پارت#

 

 

 سوارمیشد داشت که آیهایز  به و کردم غنچه رو هام لب

 کردم نگاه

ز  اینو سما-  بانمکه چه ببی 

ی سه وبه چرخیدم صدا طرف به  رسم پشت که دخی 

 یه کردن خطابش دوستاش که نایم سما کردم نگاه بودند

 بافت کاله که بود مشیک لخت موهای با بانمک دخی  
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 خونه سفره مقابل یگربه بچه ومقابل بود رسش سفیدی

 .نشست

؟--  هست 

 من نگاه مسی   از رو نگاهش چرخید آیهان طرف به رسم

 داد چشمام به

 سوارشو--

 

 

 .وسوارشدم دادم تکون رس

 خوی  --

ا به کوتایه نگاه دادم تکون رس  انداخت دخی 

 میشناسیشون؟:وپرسید

  دادم تکون وراست چپ به رسمو نیه حالت به

 در کوتایه مسی   .کرد حرکت ایثانیه چند سکوت از بعد

 درخواستم با که بودم من واین گذشت هردومون سکوت

 .شکستم رو تسکو 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  1970 | 3699 

 

ی؟ جای   یه تا منو میشه_  بی 

 کجا؟:وپرسید چرخوند رس

 زهرا بهشت_

 بدون اما بخونم نگاهش توی رو تعجب تونستم یم

ز  پرسیدن  داد رستکون ای دیگه چی 

 

 نیست کالیم فقط سکوت میگم اینکه... سکوت دوباره

 از وقلبم میکنم بغض. میکنه سکوت مغزمم وقتا اینطور.

 
 

ده دلتنیک  میشه فرس 

 یم گ اما نکشید هم دوسال به سما منو دوست   که درسته

 وباتموم داشتم دوسش قلبم صمیم چقدراز من دونه

 قلبم از ایناشناخته درد میخواستم رو بودنش وجود

وع  دلم افتم یم سما یاد که هرزمایز  مثل من میشه رس 

 ...میخواد گریه

 

 ...گفتم دروغ
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 دیگه هروقت از ی  بیش که کنه نیم سکوت تنها نه مغزم

  ...فعاله

ه نگاه ون به من یخی  ز  توی وکاش میشه تار بی   ماشی 

 فریاد درونم هست   رس رسخودم تونستم ویم نبودم آیهان

  بزنم

 رو لیاقتش فرزاد دیدی احمق که بکشم موهاشو

 گ؟ واسه دادی پر سمارو دیدی...نداشت

 ...تری بازنده دنیا آدمهای یهمه از تو

ز دا فرصت تو   دادی دست از رو سما مثل دوست   شی 

 

 برم؟ کجا--

نم پلک ز ستان وتصویر می   به انگشت با میشه تر واضح قی 

 میکنه حرکت حرف ی   که آیهایز  واز میکنم اشاره مسی  

 .ممنونم

ز _  وایستا جا همی 
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ز   ابدی یخونه  به بشم پیاده اینکه ی   ومن ایسته یم ماشی 

 کنم یم نگاه دوستم

؟ نیم پیاده--  ش 

 نمیشه روم_

  لرزید صدام
 
 شد امگریه متوجه آیهان ومطمئنا

 تر نزدیک فاصله این از نکردم جرات وقت هیچ_

 میکنم نگاه دور واز میام همیشه...برم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 583پارت#

 

ز  رسعت که اشکام  میکنم پاک تند تند رو گرفی 

 ندارم رو وایستم مقابلش اینکه شجاعت_
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 تر خییل من نظرت به :پرسم یم آیهان از چرخونم یم رس

 نه؟ ام سو

 میدم ادامه گریه با ومن میکنه نگاهم اخم پراز سکوی   با

ز  یه که امقماربازی مثل من...بزدلم یه من_  رو باارزش چی 

 بار یه که افتم یم زبانم دبی   حرف یاد االن...باخته رسهیچ

 ازلیاقتش ترزیاد کس هیچ واسه»گفت کردو ما روبه

ر که شمایید این چون نکنید تالش  زمان اون «کنید یم ضز

م طال رو حرفش باید دونستم نیم داشت باد رسم  اما بگی 

 هواییم رسبه این از میسوزه قلبم االن

 

ز  در کردن باز وبعداز میکنم پاک رو اشکام  پیاده ماشی 

 نزدیک وبراق سیاه قی   سنگ به کوتاه قدمهای   با...میشم

ی فاصله از وقت   ممیش  بینم یم رو وفامیلش اسم چندمی 

م رس از رو امگریه  بلند صدای وبا میشینم قی   کنار.میگی 

 خوایه معذرت ازش وبارها بارها دلم وتو کنم یم گریه

 من که ایاندازه به فقط برگرده عقب به زمان کاش.میکنم

 فرزاد جز که احمف   هست   گوش   توی بزنم محکم بتونم

ز  هیچ  از کشون وکشون گوشش توی بزنم.بینه نیم یچی 
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ونش نامزدی اون  این فرزاد تا...باشه سما تا...کنم بی 

 ...نباشه پراززخم هست   تا...نباشه ترسناک هیوالی

 

 ویرایز  چه احساش ورفتار تصمیم یه با که متز  به وای ای

 نیاوردم بار به که ها

 کاری هر از قبل ما کاش»

 ...حرقز  هر

سیم خودمون واز کنیم مکث ثانیه یه ؟ بعدش بی   «خ 

 قی   به حرف وی   نشست مقابلم آیهان شدم که ارومی   

ه  شد خی 

 خوشگل دخی   یه...بود فرزاد مامان دوست دخی  _

 بهت بوداونجا هرجا اصال بود شیطون خییل...ومهربون

 ...میگذشت خوش

 

 ...بزنم پس رو بغضم بتونم تا گزیدم لب

 بود کاش دهش تنگ براش خییل دلم_
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 تنگ دادم دست از که های   آدم برای دلم گایه منم--

 میشه

ی تنها جمله این ز  زد حرفام یهمه بعداز آیهان که بود چی 

  این از من_
 

 من چون...چون...میکشم خجالت هم دلتنیک

 نبودنشم باعث

 کرد اخم

 زهرمار تراز تلخ های حقیقت ومیخوام میدم باال شونه

 رمبیا زبون به رو زندگیم

 

 ازدست رو فرزندش تنها مادری شدم باعث من_

 بشه عوضز  یه به تبدیل فرزاد شدم باعث...بده

  میشه درهم بیشی   آیهان اخمای

 این هم فرزاد باورکن اما بیاد دروغ نظرت به شاید_

 نبود بیتز  یم که اهریمتز 

ز  که اویز  همه تو نظر از--  باعثشون وتو نبودن هسی 

 .شدی
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  ــــی❤️ارمـــد_آنــچه_تــمام#

 

 

 584پارت#

 

 داد وادامه زد نیشخندی

 داریم،اینکه درونمون خوب بعد ویه بد بعد یه ما یهمه--

 یه گایه مربوطه خودمون به کنه غلبه ما به کدومش

 میکنه شیطان به تبدیل رو خوب آدم یه کوچیک محرک

ز  یه هم گایه  متحول بدرو خییل آدم یه افتاده پا پیش چی 

 خودماست درون از هردوش...خوبه آدم شهمی میکنه

ویز  وعوامل ز  اصیل دلیل بی   شدی باعث تو نه...نیسی 

 تغیی   باعث دیگه کس نه بشه هست که عوضز  این فرزاد

 مرگ که خدای   تو نه...شده بیخودت یعمه دخی   اون

 
 
ون بریز...بزیز  رقم رو کس وزندگ  بهم حال افکار این بی 

 ...رو زن
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 کنم بحث آیهان با اونکه وی   میدم روقورت دهانم آب

ز  رس  حس از اما کنه نیم امقانع میندازم،حرفاش پایی 

 ... کم هرچقدر ،حاال کنه یم کم گناهکاربودنم مزخرف

 دوباره ومن گرفت فاصله من از کموکم شد بلند آیهان

 خیس چشمام...شدم تنها سما وسیاه رسد قی   سنگ کنار

 دلت حس برای بیشی   اینبار شدن
 

 .شدم دچارش که نیک

 

 زهرا بهشت صبح سکوت زنانه کفش   های پاشنه صدای

 وکف میکنم پاک دست پشت با رو اشکام. میشکنه رو

 تا قی   سنگ ورسما میذارم زده یخ سنگ روی رو دستم

ده هم قبل از وقلبم میکنه رسوخ قلبم  میشه تر فرس 

ز  برای واشک نه نم چشمام به بار چندمی  ز  .می 

 چرخونم یم رس بالخر ومن میشه متوقف کنارم پا صدای

 رنگ هم وکت مشیک شلوار به  براق چرم های کفش واز

 سال از حت   که موهای   زیز  وشکسته خسته صورت بعد

 بینم یم رو شده بیشی   سفیدش تارهای هم قبلش
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نه لبخند صورتم به ز  ...میشم بلند جا واز می 

 جون شهره_

 مکث ایثانیه بدون من کنه یم باز روم به رو آغوشش

 سما برای ودلتنگیم بغض تمام میندازم بغلش توی خودمو

 لرزش متوجه .کنم یم خایل مهرمادرش پر آغوش توی رو

 ...میشم اش بریده بریده های نفس جون شهره ریز های

 آغوش توی ازسماء اینشونه دنبال که من مثل اونم شاید

ش از ردی دنبال میگردم اون  ...منه توی دخی 

 ...سما ونارفیق معرفت ی   هست   توی

 

 به برسه چه امزده خجالت هم وجدانم پیش حت   من

 ...جون شهره

یم فاصله هم از  بوسه یم مهربویز  با رو صورتم واون میگی 

 قرار سنگ روی رو دستش.نشست مقابلم آیهان رسجای

 ...میخونه فاتحه وبراش میده
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سه ازم ییک اگه  ستونقی   من دنیاکجاست صفر ینقطه بی 

نم مثال براش رو ز  گ بودی گ تو نیست مهم که جای   می 

 ...هست  

 روی رو داشت دست تو جون شهره که رزی شاخه چهار

 .داد قرار سما اسم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 585پارت#

 

 

 ...یادمه رو سما من فقط کردم فکر-

 زدم جویز  ی   لبخند

 خییل براش داشت دوست بقیه از بیشی   تورو هم سما-

 بودی عزیز
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 که ایتز  از ومن داد نیم ادامه جون شهره کاش میگزم لب

م بودم  .کرد نیم تر زده وخجالت زده رس 

ز  دونستم نیم_  برگشتی 

مه سال نزدیک-  بذارمش انتظار چشم تونستم نیم...دخی 

 سوزنه یم رو چشمام داغ اشک

 

 رکنا سما نبودن با بیاد،هنوز نتونست...نیومد ایرج-

د غر جونم به بود سما وقت   نیومده،تا ز  رو دخی   این کم می 

 کنه قبول خواد ونیم شده لوس خودش حاال کن لوس

 نیست سما جدی جدی

م رو  وجای   قی   تاسنگ نبینم رو جون شهر اشکای تا میگی 

 دلیل اما نبینم رو خوابیده توش داشتتز  دوست سماء که

 شده سماء ودنب باعث که ایشده نفرین عشق به شه نیم

 .نفرستم لعنت

 

 معدیز  آب بزرگ بطری دوتا دستش توی میگرده بر آیهان

 شهره به کنجکاوی با فاصله همون از گالبه شیشه ویه
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 من مقابل گ که حدسه قابل خوب اما میکنه نگاه جون

 کرد وسالم ایستاد رسید که نزدیک نشسته

 ممن ایستاد آیهان ومقابل کرد پاک رو اشکاش جون شهره

 شدم بلند اون از تبعیت به

؟ نیم معرقز -  کتز

 آیهان به رو خجالت با ومن گفت جون شهر اینو

ز  سماء مادر جون شهره ایشون:گفتم  هسی 

 

 !کردی معرقز  فقط منو-

  برد جلو رو ودستش نداد مهلت من به آیهان

 خانم شدم خوشحال ازدیدنتون هست   نامزد آیهان--

د رو آیهان دست گریم به جون شهر   فرس 

،...عزیزم شدم خوشحال واقعا منم-  سوپرایز واقعا هست 

ین این ورودم لحظه واز شدم ی بهی   که بود خی 

یتز  طلب ازت دونم نیم گیجم شنیدم،االن  یا کنم شی 

 کنم؟ گالیه معرفتیت ی   واسه
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ی پیشنهاد من--  ...کنید تنبیهش دارم بهی 

 

 خایل رو ودلیت دق من میخوای رسه نیم زورت تو نکنه-

 کنم

 ...که رفتم لو داد ای :گفت صمییم لحن با آیهان

 شد خم آیهان کرد خوش جا مون هرسه لبای رو لبخند

ز  وبا وع گلها برداشی  ز  به رس   اخر ودر کرد قی   سنگ شسی 

 ومن ریخت جاش رس هارو گل ودوباره ریخت گالب

 .نشست رسجاش دوباره جون وشهره میکردم نگاه ایستاده

ز  توی :گفتو  شد بلند آیهان  مونم یم تون منتظر ماشی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 586پارت#
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ز  که جای   به بود،نگایه جون شهره مخاطبش  آیهان ماشی 

ز  هیچ انداختم بود پارک  . نبود اطراف اون ایدیگه ماشی 

 رو وقتتون من برید شما... عزیزم شم نیم مزاحمتون-

م،با  برمیگردم تاکش نمگی 

ز  برای ایعجله ما راحمیدم--  ....جان هست  .نداریم رفی 

 رستکون...بیا دنبالم کرد اشاره واون کردم نگاهش

 .گذاشتیم تنها باسماء رو جون وشهره افتادم راه ودنبالش

 یه تلفن پشت داد جواب واون خورد زنگ آیهان گوش  

ی ز   داد توضیح مخاطبش به چی 

 

 اومده پیش راشب کارمهیم گفت وقت   دیگه کاری تماس یه

 .گرفتم رو وقتش حسای   شدم بیادناراحت نتونسته که

 برس کارت به برو تو آیهان:گفتم کرد قطع که رو تماسش

یم تاکش جون شهره با من  .میگی 

 مزاحمتونم؟--

  شدم کارت مزاحم من ویل نه_
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ز  به  بودتکیه نشسته جون شهره که جای   ،روبه ماشی 

 دربرم زیرکار از میخواد دلم کن فکر:دادوگفت

 نمیاد فکرم_

 کن وسکوت نگو چرت پس--

 نداری دلسوزی لیاقت_

 

 خیالم خداروشکر شد؟خب تموم نقاهتت یدوره--

دیگه آدم کردنات ناله چس بعد نیست قرار شدکه راحت

 بش   ای

 زدم بازوش به مشت  

رست ادب ی  _  ایکرده تحصیل خی 

  شما--
 

 همیش حساب ادی   ی   ما واسه نداره عیب بیک

دم عوضیش داره زوایه فک به مشت یه اگه االن ز  بد می 

زش همه انقدر چرا میمون این اصال بود؟  عوضز  چی 

 وجذابه؟

 .دادم اشطرفه یه لبخند به چشماش از رو نگاهم
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 ونگاهم بیام خودم به شد باعث جون شهره پای صدای

م آیهان از سخت   به رو  رفتم عقب قدم یه دستپاچه...بگی 

 .کردم نگاه موبر  دور وبه

ز  در آیهان  با واون کرد باز جون شهره برای رو ماشی 

ز  نشست تشکر  داد انجام منم برای کاررو وهمی 

  کردم تون معطل-

 ...جونم شهره شدی تعارقز  انقدر گ از_

 کنید تلف من واسه رو وقتتون شما نیست راضز  دلم-

 میگذره تر قشنگ بودن شما با ما وقت_

 آیهان به رو رفت امصدقه قربون جون شهره

مو دل چطوری:گفت  بردی؟ دخی 

 

 کردو تنظیم جون شهره صورت روی رو آینه آیهان

 تله توی منو که بعدش برد دلمو اون :گفت باشوخز 

 چسپیدمش سفت نذاشتم که دربره خواست انداخت
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 جواهره هست   کرده رو بهت شانس حال هر به-

 کرد تایید آیهان

 کردین؟ نامزد وقته چند-

ز  هنوز...دوهفته ییک نیست ییلخ_  ورسمیش خودمونه بی 

 نکردیم

 ...گفت باشیدی وخوشبخت سالمت   به

 رو دعوتش و رسوندیم داد که آدرش به رو جون شهره

ز  داخل برای  کردیم رد اشخونه به رفی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 587پارت#

 

 ... مونم نیم بیشی   دوماه ییک من بزن رس بهم-
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 یم ایران به جون شهره که هرسال گفتم محکیم چشم

دم رس بهش مدام من اومد ز  داشته آرامش سماء هم تا می 

 باشم داشته رو مادرش هوای هم باشه

ز  هروقت- ید جشن خواستی   مثل کنید دعوت منو بگی 

 خوام نیم دیگه که هاله...نباشید معرفت ی   وفرزاد فرشته

 بیارم اسمشو اصال

 

 ...معرفتیشون ی   پای نذارید_

 صورتم به نگاه از بعد کردآیهان خداحافیطز  زدی لبخندی

 ...هست   هم همه مدافع وکیل :گفت عصت   لحن با

ه جاده به سکوت وبا نکردم بحث باهاش  منو شدم خی 

 ومن بود گذشته یک از ساعت رفت وخودش رسوندخونه

 بیشی   خواستم نیم کردم رد ناهار برای رو آیهان پیشنهاد

 نگاه ورودم با مامان .بشم زندگیش کارو مزاحم نازای

  کارات به :وگفت انداخت من به کوتایه
 
 کردی؟ رسیدگ

 کارام؟ کدوم_
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 افتاد دوهزاریم تازه ومن داد تکون تاسف از رسی مامان

دم روهم ولب  مامان به رو نشستم مبل روی فرس 

 برگشته؟ جون شهره میدونست  :گفت

 برگشته؟ گ نه-

سیدم_  دعوتش بزن زنگ...هست دومایه یه گفت ویل نی 

 کن

 دیدیش؟ کجا...باشه_

 سماء رسخاک_

 میخوری ناهار-

 

 طرف به قدم ویک شد بلند ومامان دادم رستکون

خونه ز  نفر چند شنیدی:وگفت برگشت دوباره اما رفت آشی 

ز   زدن؟ وکتکش فرزاد رس ریخی 

 :گفتم تعجب با
 
 ...نه!...جدا
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ا ی   خدا از-  یم کردن،همتا داغون رو مردم جوون خی 

 هم صورتش شکسته انگشتاش از ییک و دستش مچ گفت

 ....که کنه لعنتشون خدا...شده داغون

 نفرین چرا:وگفتم بشه کامل مامان یجمله ندادم مهلت

 ؟.... مامان کتز  یم

 

ز  !...چته-  مثل هم بدبخت آوردن،اون رست بالی   چه ببی 

 نداره؟ نفرین...تو

 دارم فرق خییل اون با من_

؟ شاه دخی   ؟شما فرق   چه-  پریویز

 یا محمدمودتم دخی   میدویز  خودت دونم نیم که من_

 ...وسطه خودت پای اینجا...پریون شاه

 طرف زدوبه بهم گردیز  پس ویه اومد جلو مامان

خونه ز  معلوم :گفتم رفتنش وقبل نرفتم رو امااز رفت آشی 

ز  که خورده گیه فرزادچه نیست  محاضز  وگرنه رسش ریخی 

 ....بوده وناموسیه نبوده دزدی قضیه بخورم قسم
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 588پارت#

 

 

ی تو :وگفت ایستاد مان ما ز ؟ چی   میدویز

نیم حرف درموردفرزاد داریم اما نه_ ز  می 

 ونشور وگناهش نکن غیبت-

 ...انداختم باال شونه

 رو خودمون دامن ناحق نفرین که نکن نفرین توهم_

هم  ....یگی 

 راست:دادوگفت رستکون شدچون قانع مامان

 
 

 شده مرخص امروز خونشون بریم بخوریم ناهار....مییک

ل رو اومد یم زبونم روی داشت که رو سوالم   کردم کنی 
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 برو تنهای   خودت نمیام من_

 نکن بحث من با خانم هست  -

م خودت جون به نداریم بحث_  اومدن اونا مگه نمی 

 هم شیشه خورده پرسشون مثل من هتاز ...من عیادت

 مجهوله؟ پراز که کش عیادت بیام من...ندارم

 زد غر لب زیر من رسهم پشت جمالت از کالفه مامان

خونه وبه ز  رفت آشی 

 نفر چند گفته کشیدم دراز مبل روی فرزاد حال به فکر با

ز   روش که خورده کتک آیهان از انقدر حتما...رسش ریخی 

 بوده نفر یه بگه نشده

 

 گفت مامان وقت   شدم حایل یه فکرش واز زدم نیشخندی

 تصور از واما سوخت براش دلم لحظه یه شکسته دستش

 پس رو لباسام که دستش اون وبدتراز خوردم که سییل

د ز  ...لرزید وگوشتمو پوست تموم رفتم یم تنم طرف وبه می 
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 که افتادم حرفش یاد کردم تشکر آیهان از دلم توی

 مردی از وامیدوارم پاهاش وسط دمکوبی بازانو»گفت

ی هیچ باشه یادش که باشه افتاده  برطرف یبرده دخی 

 به دیگه تا روشکستم نیست،دستش کثیفش امیال کردن

ی هیچ روی نده جرات خودش  «کنه بلند دخی 

 

 ...شکسته رو دستش عمدا

ز  وبا زدم لبخندی  'ممنون'دادم تکست بهش گوش   برداشی 

 جواب که ندادم پیام صالا...نموندم جواب منتظر

 انداخت خطر تو رو خودش من خاطر به آیهان.بده

 خ   برای دقیقا نگم اگه هرچند تشکرکنم ازش بود وحقش

 ...بوده

احت تا رفتم اتاقم به ناهار بعداز  هم مامان کنم اسی 

اره با ومن برم خوام نیم که مطمئنم که پرسید ازم دوباره

 کردم راحت رو خیالش محکیم ی
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 گوشیم بازنگ خوابیدم دوساعت ییک ومن رفت امانم

 دادم جواب ساعت به نگاه وبعداز بیدارشدم

 شده آدم خانم هست   دراومده طرف کدوم از آفتاب--

 میکنه تشکر

 دوستم واسه اون شد اشتباه...فرستادم تو واسه عه_

 کن پاکش گوشیت بود،از

 ؟...میدی تکست اشتباه که گیج یا کوری--

 حواس باهاشون زدن رسکله زیاده دوروبرم یها دیوانه_

 کرده پرتم

 اون اما بود روی   جشم ی   اخرت آیهان با صحبتم نوع

 دلم میکرد تبدیل هست   این به منو که بود کش

 تهش اگه حت   کنم کل کل باهاش ها ساعت میخواست

 بشم ضایع

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  589پارت#

 

 

 مگه؟ داره وجود هم وت تراز دیونه--

 دوروبرتم آدم ترین عاقل من...تربیت ی   ای_

ز  شدم بلند جا واز بود ام تشنه  جای به اما رفتم وپایی 

 کردم روشن رو ساز چای آب خوردن

 بامنه؟ گوشت--

؟ یم خ  ... اره هان_  گفت 

 پرته؟ حواست که میکتز  چیکار بدونم کنجکاوم--

 میکردم، خوب بخو  کارای داشتم...بدویز  اگه اخ اخ_

 ...چای   چه اونم میکنم آماده چای دارم
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ات ته--  ...ریختنه چای همون هیز

نداری پس_  رو انگشتات پزم یم غذاهای   یه من !خی 

 میخوری باهاشون

 جونور بلدی خ   ببینم بگو--

 روغن کم...وساده دار شکل...ماکارایز  واقسام انواع_

 خودم واسه ام بانوی   کت...وچییل وچرپ

ات با--  همون فقط اما...بانو کت کردی نابودمون هیز

 هست   کتش

 نیم ناراحت گفتنش جونور از بود وقت خییل زدم لبخند

ز  محبت یکلمه جور یه نظرم وبه شدم  مواقع ودر بود آمی 

 با خودم که هم حاال میکردحت    استفاده ازش احساش

 دادم واتو کردم استفاده ازکت کدبانو کلمه از استفاده

 نداشتم بدی حس هم تشدس

 

 .دویز  نیم قدرمو تو محمد بابا با حق_

 فرمایند یم خ   درموردم دیگه بابامحمدتون--
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 پرسه این فرمایند یم:گفتم خودش مثل خبیت   لبخند با

ه من نیست اعتماد قابل  دل خون با که گلمو دسته دخی 

 رو الماسم ومن دم نیم بهش رو کردم بزرگ قو پر والی

 دم نیم دست از

  جدا؟:گفت مشهودی حرص با

 از رو مردم پرس نداشتم دوست چون خندیدم صدا با

 ...بدم سمته حرص

 

 بازی شی   دم با نباید میدویز  جونور :گفت عصبانیت با

 کتز 

 :گفتم لوش لحن با

 !نداری دمم تازه...غویل نیست   شی   که تو_

 بدم مثبت امتیاز ده خودم شدبه باعث کوتاهش سکوت

 
 

 ریختم چای خودم وبرای شتمبردا مایک

 میقویل؟ چای ریختم،ببینم چای   چه ببیتز  نیست   حیف_

؟ دعوتم داری--  میکتز
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 دودقیقه توی میتویز  اگه:وگفتم انداختم باال ایشونه

 تو االن من چون نیست مجاز بیشی  ...اره برسویز  خودتو

 ام بانوی   کت جو

 بزن درو پس اوگ--

  صدا به آیفون اشجمله با وهمزمان
 

 که رو دراومدمایک

 وتعجب دادم عقب رو بودم برده دهنم نزدیک

 دری؟ پشت:پرسیدم

 کردی؟ دعوتم کردم فکر--

 ...اما اره: گفتم ورسیــــع انداختم پام رستا به نگایه

 پرس من انقدر نیام کرده دعوتم نامزدم وقت   ادبیه ی  --

 ام مودی  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 590پارت#

 

 

یزه زبویز  چه بیشعور  ...می 

؟ درو خوای نیم--  بازکتز

نم درو من مودب پرس_ ز  باشه؟ بمون حیاط توی ویل می 

 پوشیدی؟ خ   مگه--

ز  رو دماغم  انداختم خودم به نگایه ودوباره دادم چی 

 که بودم خسته انقدر فقط نبود بودنش باز لباسم مشکل

 نداشتم پوشیدن مرتب لباس حوصله

ز  که هخوب گفتم دلم تو  این اال هست هرخ   تصورت اولی 

 هستم االن که زامت  

 

ز  همون رو وگوش   زدم درو ندادم رو جوابش  قرار پایی 

 شلواروبلوز یه با رو ولباسام رفتم باال رسعت وبه دادم
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ی  جمع رو موهام زمان کمبود خاطر وبه کردم عوض بهی 

 . بستم ایگوجه رسم وباالی کردم

 ایستاده حیاط توی کن شگو  حرف پرس یه مثل آیهان

 وبا چرخید طرفم به کردم سالم وبــهش کردم دروباز بود

 کرد نگاه رو تاپام رس نیشخندی

م--  اما بدم گوش گفتنات وپرت چرت به روز یه حاضز

 ببینم رو قبلت تیپ

 

 میگه چرت اتعمه_

 ندارم عمه--

 کردم نگاهش پوکر

 باشه نکن قبول تو اما تو کنم یم تعارفت_

 ...سگیلا مگه--

 هر ممکنه اما نیست خونه کش !چیه اسگل...تربیت ی  _

ز  تنها بامن خونه تو تورو بیان لحظه م فنا به ببی   می 

 نشست پله یلبه اومدو جلو
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 ...جونورموذی--

 جیگرت بخوری که میارم چای برات جاش به قهرنکن_

 ...بیاد حال

 ریختم چای وبراش اومدم داخل کرد نگاهم نیشخندی با

 قرار وبیسکویت نبات شکالت خشک انجی   چایش روکنا

 دادم

 

 بانوی   کت تا کردم ورو زیر رو مامان های کابینت تموم

 به پوستمو مامان بعدش که هرچند بکشم رخ به رو گریم

ز  بهم خاطر ز  ریخی   ...کنه یم اشخونه آشی 

 هارو وخورایک ماگ وسیتز  نشستم پله دیگه لبه کنارش

 ...قراردادم بینمون

ی:وگفت انداخت سیتز  به ایهنگ  بهی 

  اوهوم_

ز  واسه دوتامون دهن فردا--  رسویس رسد یپله رو نشسی 

 میشه
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 ...لوش خییل هیکلت این با_

 

 خورد ازش وکیم برداشت رو چای   ماگ

 استخوشمزه_

 میده مخصوص سس با کباب مزه اره--

 کوبیدم بازوش میکرد،به اممسخره داشت گرفت ام خنده

 لباسش روی چای از وکیم خورد نتکو  ولیوان

 چایش یادامه حرف وی   رفت بهم ایغره چشم.ریخت

 خورد رو

 شده مرخص امروز فرزاد_

 زد پوزخندی

 داره جون هفتا گربه مثل--

ی که زدیش انقدر آیهان_  شده بسی 

یش یعتز  که شده مرخص اگه-- ز  نیست چی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2002 | 3699 

 

 

 

 591پارت#

 

 

  شکسته انگشتاش از وییک دست مچ_

 باشه وسطش انگشت امیدوارم--

 داری؟ خاطره وسطش انگشت با_

 شوخز  من با میخوای واقعا :وگفت چرخید طرفم به کیم

؟ کثیف  کتز

 ...فقط من...نه که معلومه :گفتم لحنش از شوکه

 خودکار صورت به که...فکری ی   جونور یه فقط تو--

 میکنه کار خاموش   وبدون

 ببخشید خب خییل_

 کنم فکر باید--
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؟ به:گفتم تعجب با  !خ 

 

 نامزدم کثیف شوخز  یه واسه نداره ارزش...بخشیدنت--

 بخشمت یم پس بشم دلخور

 دستم مچ گرفتم نیشگون رو فکربازوش وی   گرفت لجم

 تو شدم پرت تقریبا کشید خودش طرف وبه گرفت رو

 تکون:گفت که بکشم عقب خودمو وخواستم بغلش

یزه ایچ نخوری  روت می 

 آیهان کن ولم_

وع تو--   کردی رس 

 

ز  رو ورسش  حس گردنم روی رو نفساش هرم من آورد پایی 

 یم لذت کردنم اذیت بیشعوراز واون کشیدم وجیغ کردم

ز  برد  گاز رسوند گلوم به رو دندوناش هاش خنده وبی 

 چندایز  درد... کشیدم قبیل بلندتراز رو دوم جیغ.گرفت

 جواب زودتر بازی کویل بود کرده بتثا تجربه اما نداشت

 در که بکشم رو سوم جیغ خواستم...میشه دور وازم میده
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 دور آیهان از تا کشیدم عقب خودمو ومن شد باز حیاط

 اومدن داخل رساسیمه وهمتا فراز شدو دیر اما بشم

 ایستادن رسجاشون شوکه آیهان بغل تو من وبادیدن

 

 از شده کرخت تتز  اب ومن گرفت فاصله ازم آیهان بالخره

ز  رسمو خجالت وبا بلندشدم جا  انداختم پایی 

 بلند میشد مسلط خودش به زود همیشه مثل که آیهان

 سیتز  وتا شدم خم مهلکه از فرار برای من کرد سالم شدو

 گرفتوماگ رو دستم آیهان که برم و بردارم رو چای

 طاقت داد قرار من ینخورده دست ماگ کنار رو خالیش

 زد نیشخند وار عوضز  که کردم نگاهش حرص با نیاوردم

 .رفتم باال عصت   ومن

 

خونه توی وقت   ز ز  روی رو سیتز  حرص با رسیدم آشی   می 

 ذره یه همون.فرستادم لعنت آیهان خودمو وبه کوبیدم

 منو تورس خاک...رفت باد به داشتم فراز پیش که آبروی  

 ...کشیدم جیغای   چه...هام بازی کویل
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 چشم دوباره شد باعث همتا بفرمایید ایصد شدو باز در

 ببندم

  بدید هست   به شما اینو شم نیم مزاحم--

 برو دقیقه ده نشست   توحیاط ساعت نیم پرس تو بیا-

 ...بهش بده خودت  داخل

 صورتمو شد وباعث کرد آب خجالت از منو فراز تیکه

 کنم پنهان دستم توی

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 592پارت#

 

 بشم؟؟ ناپدید ساعت نیم برای فقط من شد نیم 
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خونه به پای   صدای ز  برای خودمو ومن شد یم نزدیک آشی 

 قامت شدن ظاهر با اما کردم آماده همتا به دادن توضیح

 .شدم سوپرایز در مقابل آیهان

 زدی گند جیغات با کنم فکر اوم--

منده تنها نه ظاهرش  داشت آبروریزی این از بلکه نبود رس 

 داشت اون که بود بدتراین تفریحش واز کرد یم تفریــــح

 .بود برعکس کامال که درصوری   میدونست مقرص منو

 

 دادم نشون صورتم توی رو هستم عصت   چقدر اینکه

 فراهم رو خبیث موجود این تفریــــح بساط وبیشی  

 اومد داخل خندیدوقدیم.کردم

ز  درک هرگ از بهی   اونا دخی   خیال ی   یه--  ینا...میکیز

  ...ناپذیره اجتناب نامزدی توی رویدادها

 آیهان ببند دهنتو فقط_

 رو تسلیم حالت به رو دستاش آوردوکف باال رو دستاش

 گرفت من به

 ...توعه برای این فقط...اوگ--
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ز  روی رو بود دستش که کوچییک پاکت    .داد قرار می 

 

 اون از:گفت خبیثش لعنت   نگاه اون وبا رفت عقب قدیم

 بزن هم گردنت روی حصب پماد

 اما کردم پرت طرفش وبه برداشتم خشک انجی   دون یه

 .بود رفته آیهان برسه بهش اینکه از قبل

 خودمو بالخره ومن رسید گوش به خداحافظیش صدای

 .بشم رو روبه وفراز همتا با باید کردم قانع

ون آیهان همراه فراز نبود هال توی کش همتا جز  رفته بی 

 بود

 سالم_

 چرخید لبخند با اهمت

 

 سالم-

؟ ژکوند ولبخند نکتز  نگاه اینطوری میتویز _  نزیز

 گرفت شدت اشخنده
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 نیست خودم دست اما میخوام-

 شنیدن روز چند بعداز :گفت که رفتم بهش ایغره چشم

 این شکار با نیست حقم شما یرابطه درمورد مامان نگرایز 

 .بشم شاد کم یه لحظه

 پلیدی خواهر خودش مثل کردم وسیع دادم باال ابروهامو

 باشم

ز  الزمه_  فراز با رو اتشت   نصف وفرار شمال سفر اولی 

 کنم؟ آوری یاد

 

ایط به ومن شد تبدیل قهقه به اشخنده  اومده پیش رس 

 .فرستادم لعنت

ز  رس خجالت با ومن واومد داخل وفراز شد درباز  پایی 

 وبدون بود باشعورتر همتا از فراز خوشبختانه.انداختم

 .بریم شو آماده خانم هست  :گفت بیاره روم به اینکه

 کجا؟_
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 خونه وبه شمارتوگرفت هرخ   مامان... جون هاله خونه-

 تورو رسراهمون خواست ازما ندادی جواب شما زد زنگ

 .برداریم هم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 593پارت#

 

ون نفسمو  ...شانس این به لعنت گفتم دلم وتوی دادم بی 

ز  نفرت های موقعیت این توی اینکه از  گرفتم یم قرار انگی 

ز  همه از حالم  خورد یم هم به چی 

ه خونه بمونم...امخسته کم یه من راستش_  بهی 

ز  خنده با همتا  زور به گفت مامان :گفت رحیم ی   ودرعی 

مت شده  به میدم ترجیح پیش لحظه چند اتفاق وبا بی 

 کنم گوش حرفش
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 چشم خجالت از شد باعث فراز لب روی محو لبخند

 ...بفرستم صلوات هم همتا خبیث ذات وبه ببندم

 

شدم الکپشت   ورسعت نارضایت   با ز  به واصال حاضز  گرفی 

ز  خوشبخت زوج وقت  خونه به وقت   .ندادم اهمیت پایی 

 از ومن بود شب هشت نزدیک ساعت رسیدیم فراز پدر

 .شدم هم خوشحال بلکه نبودم راضز  تنها نه موضوع این

ز  پا محض به  اعضای یهمه دیدن از خونه داخل گذاشی 

ی اما شدم شوکه امخانواده ز  بود تر عجیب همه از که چی 

 مبل روی مغرورش ژست اون با حضورآرمان

 .بود کنارپدربزرگش

 

 به اشخانواده اعضای کنار رسحال آرمان دیدن از قلبم

 که بود نامردی ته این اما کنم حسادت که اومدنه درد

 انقدر حالش واون افرسده دخی   یه به بشه تبدیل مونا

 ...باشه خوب
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 یخانواده جز نشستم مامان وکنار دادم سالم همه به

ز  حضور همه محمود عمو  من مثل هم وهمتا فراز داشی 

ز  برای رو آرمان از نقطه دورترین  واز کردن انتخاب نشسی 

 مثل اوناهم بزنم حدس میتونستم ناراحتشون های صورت

 .اند ناراضز  حضورش از من

 

 موندم جوابش منتظر کجاست دادم تکست مونا به

 .گذاشتم کنار رو گوش   ناامید دقیقه ده وبعداز

ی  ثریا پذیرای   وبعداز نبود فرزاد وحت   وفرشته هاله از خی 

 سالم دست فرشت که درحایل شد پیدا شون وکله رس

 کرد یم کمکش ظاهری صورت وبه بود گرفته رو فرزاد

 مراقب میخواست اومدوازشون یم کنارشون هم وهاله

 شدم شوکه فرزاد وزخیم کبود صورت دیدن از باشن

 .باشه شده داغون انقدر نداشتم انتظار واقعا

 

 رسعت به ومن کرد مکث ایوثانیه افتاد من به فرزاد نگاه

 عبور بدنم از نگاه اتصال این از خفیفز  لرز گرفتم نگاه
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ی وحشت و ترس دوباره تا بود کاقز  وهمون کرد  وتحقی 

 .بچشم ورو کردم قبالحس که

 عزیزم؟ خوی  ...جان هست   اومد خوش-

 آوردم زبون به وممنونیم دادم تکون خانم هاله برای رسی

 مهم برام. کردم دریافت ایسقلمه مامان از ادبیم ی   وبرای

ز  در مامان که نبود  شماتتم رفتارم خاطر به فرصت اولی 

 .میکنه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_ـمامتـ#

 

 

 594پارت#

 

 جمع شلویعز  از وثانیه خوردم آشفته حایل با رو شام

 اتفاق بشم تنها اگر میکردم خیال مدام نگرفتم فاصله

 بازم اما منه ذهتز  توهمات اینا میدونستم میده رخ بدی
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لش برای  کنارگوشم مامان.اومد برنیم ازم کاری کنی 

 ومن میکرد نگاهم سوایل هربار مه وهمتا شده چم:پرسید

دم نگاهش نفهمیدن به رو خودمو ز  . می 

 دوروبرمون ها تنش از مدت یه چیه نظرت هست  :فرشته

 میشه عوض هم فرزاد تو وهوای حال اینطوری دورشیم

 

 وگیج لرزکردم خودم اسم کنار فرزاد اسم اومدن از 

 شدو خوشحال حالم از کردم نگاه فرشته به زده وحشت

 وفرزاد من و نامزدت تو...دوستامون با سفر یه:داد هادام

 ...دوستامون از دیگه وچندتا

 وفراز بابا ،اخمای آرمان نیشخند انداختم همه به کیل نگاه

 بود بقیه تفاوت ی   های نگاه سوای وفرزاد

نه درمیون ییک قلبم چرا ز  میکنم ضعف وحس می 

 

 شلوغه بیام،رسم بتونم نکنم فکر...من_

ایط این توی هست  :فرشته احت به نیاز توهم رس   اسی 

  برمیاد آتلیه پس از هم تنها پرسه اون ...داری
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 بود شده حاال بود دوستاش جزو امی   دیروز تا

م نفش...پرسه  االن ما:گفتم قبل از تر ومسلط میگی 

 داریم بزرگ یپروژه چندتا

ز  نه عکاسیه فقط شما های پروژه:فرشته  !ایدیگه جی 

ه اهمیت ی   درنظرفرشته من یرفهوح شغل اینکه ز  وناچی 

 ... بودم ترسیده امامن نداشت اهمیت ایذره

 

 بود اون حرفای پشت که هدقز  از

 تونستم نیم پشتش خوی   نیت   هیچ که سفری یبرنامه از

 ...کنم پیدا

 از باشه دیگران فکر به که نبود آدیم وقت هیچ فرشته

 بود هانآی با وحق داشت رو خصلت این بچگیش همون

 خود محرک یه وبا داشته درونش رو پلیدی یزمینه اون

ز  باید پس داد نشون رو واقعیش  چه برام میشدم مطمی 

 مهربون ظاهر پشت رو صفتیش روباه که داره اینقشه

 کرده مخفز  اشدوستانه
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 بندیم یم داد قرار عکاسیمون فقط های پروژه برای ما_

 ذکر ویدیوها و عکس تحویل زمان دادمون قرار وتوی

 ...قائلم ارزش کارم برای من اینا وجدای شده

 جمع سکوت باعث من عصت   حدودی وتا جدی لحن

 بذارید رو موضوع این:گفت که بود محمد بابا واین شد

 بعدا برای

 داد رستکون من کردن عصت   از راضز  لبخندی با فرشته

یک راست   :هاله  کردی نامزد شنیدم...جان هست   میگم تی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_ــمامت#

 

 

 595پارت#
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 نکردن نامزد هنوز:وگفت نداد مهلت هیچکس به ی   ی  

ی سخت ازدست  ...محمد های گی 

ی یه دای   حتما:فرشته ز  کرده مخالفت که دونه یم چی 

 :گفتم عصبانیت با کردومن درهم رو بابا اخمای اشطعنه

ز  هیچ آیهان  دارم املک اعتماد بهش ومن نداره بدی چی 

 هست  -

 ی   من کرداما صدا رو اسمم تذکرگونه اما آروم مامان

 ادامه دونستم نیم رو دلیلش که بغیصز  با همه به اهمیت

 اعتماده،بهت قابل که پرسیه تنها آیهان من نظر از :دادم

 بزیز  بدی حرف راجبش دم نیم اجازه

 

 ...هست  -

 بود قبل وبلندتراز تر محکم بار این مامان ترس  

ز  من:تهفرش  نداشتم قصدی چنی 

 تو شده چت... هست   بکش خجالت-
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ایط...بلندشدم جا از ناراحت   وبا گرفت شدت بغضم  رس 

لم از   .نبود خوب اصال این بود شده خارج کنی 

 نداشتم منظوری بخدا:گفت که فرشته نادم صدای

 کرد ترم عصت  

 تر همیشه از هوا وامشب گذاشتم بزرگشون حیاط توی پا

 بود

 

ون بابا ومامان شد باز در   پدرفراز سعید آقا اومدن بی 

 ...رسشون پشت بدرقه برای وهاله

ز  به خداحافیطز  وبدون سکوت با  شدم نزدیک بابا ماشی 

ز  زود برای هاله های تعارف وبه  اهمیت پدرومادرم رفی 

 ندادم

 شماتت مورد ومادرم پدر طرف از امشب شک بدون

 بود منتظر رو تبرگش مسی   از ثانیه هر.گرفتم قراریم

وع یکیشون  ی   ومن نرفت پیش من انتظار طبق اما کنه رس 

ون لباس وباهمون رفتم اتاقم طرف به حرف  روی بی 

 کشیدم عمیف   نفس .نشستم تخت
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 بزنن گندش_

به  شدومن باز مامان توسط ودر خورد اتاقم در به ایضز

 برای رو وخودم گفتم دلم توی رو دوم بزنن گندش

 کردم آماده مامان عصبانیت

ی؟-  بهی 

ی  این ز   بشنوم داشتم انتظار که نبود چی 

 نه_

ون مانند آه رو نفسش مامان  دادن بی 

 باش   داشته دوست انقدر رو آیهان کردم نیم فکر-

 

ز  دوست مسئله_  فرشته... مامان نیست آیهان داشی 

 بشم عصت   من که میکنه رفتار جوری

 .گرفت ودستمرو نشست کنارم

ا دونم یم- ز م ی   ازش که هست ی  چی   بدویز  میخوام اما خی 

 .کنه اذیتت تونه نیم کس هیچ ندی واجازه نخوای تو تا
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 دادم بهش قبال رو اجازه این ویل میدونم_

 هان؟ بزنیم حرف فلسفز  بیا-

 میدم تکون رس خنده با

 کن قوی دادی نشون ضعیف که همونجا از خودتو-

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 596رتپا#

 

 

 باشه:میگم لبخندم حفظ با

 کردم صحبت محمد با وآیهان تو راجب-

 کنم یم نگاهش سکوت وبا زنم نیم حرقز 
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ز  فقط که کردم راضیش اما کرد نیم قبول-  خودمون بی 

 محرم هم به بشه متوجه جونت آقا حت   اینکه بدون

 کنیم؟ اعتماد تو به میتونیم ما...بشید

 هم روی محکم رو هام شموچ چرخونم یم رس ناراحت   با

 عزیزترین از حرفارو این که دردناکه واقعا این. بندم یم

 میشنوم کسام

 

 میشه بدتر هم قبل از حالم ومادرم پدر اعتمادی ی   این از

 حرفاش میکنه تالش که میشه متوجه منو ناراحت   مامان

 کنه توجیه رو

م آینده برای نگرانم، تو آینده برای فقط من هست  -  دخی 

 بهش باشه خوب هم هرچقدر آیهان که بده حق وبــهمون

 .باشیم نداشته اعتماد

 کردومیکنید بامن آقاجون که کاری دقیقا دارید_

 نیست اینطوری-

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2021 | 3699 

 

 میکنم صحبت آیهان با من...اینطوری دقیقا مامان چرا_

ز  همه میخواد منو با ازدواج که اینه نظرش هنوزم واگه  چی 

 میشه برطرف ونگرانیتون...حله

 

 دارید بیشی   شناخت به نیاز شما...جان هست  -

ه شما نگرایز  ...مامان خیال ی  _  فردا بخوابم من...مهمی 

 ...آتلیه برم باید

ون رو نفسش ناراحت   با مامان  بلند جاش واز داد بی 

 کشیدم دراز مامان به پشت تخت شدروی

خونه توی توعه برای این کنم فکر- ز  بودی گذاشته جا آشی 

 بست درو مامان که زمایز  تا ندادم نشون العمیل عکس

ز  وبرای کشیدم عمیق نفس.  بغضم درمقابل بار اولی 

  کردم مقاومت

 

ه سقف به چرخیدم  ....شدم خی 
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 من اون ازنظر میکرد سنگیتز  امسینه روی مامان حرفای

 میکرد درست دردرس که بودم هوای   به رس دخی   همیشه

 شاید...گذاشت نیم درمیون باهاش رو مشکالتش وهرگز

ز  وهمتا منو فرق  ...بود همی 

 از کاراش همه وتوی میکرد رفتار عاقالنه همیشه همتا

 ...من برعکس ودرست میخواست نظر مامان

 دخی   میکردم،من درک رو مادرم من اما بود وحشتناک

 ...وقت هیچ نبودم براش عاقیل

 

 چشمم یگوشه از واشک میکنه غلبه بهم بغضم بالخره

 میدم فشارم بالش به رو صورتم راست سمت همیش جاری

 به نگاهم.میکنم پنهان خودم از حت   رو کاراشکام این با

 که پاکت   افتاد بود اورده باال باخودش مامان که پاکت  

ز  روی آیهان خونه توی می  ز  بود گذاشته  آشی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 میشم بلند جام ،از بودم کرده فراموشش کیل به که پاکت  

م طرفش وبه  برام... میکنم تعجب محتویاتش دیدن از می 

 !خریده گوش  

ون رو گوش   کارتون ون پاکت از کاغذی وتکه میارم بی   بی 

 ...میدارم برش میشم خم افته یم

این ترین شانس خوش برای"  "...کشور دخی 

م دستام توی صوتمو میذارم کنار رو گوش   کارتن   میگی 

 ... داره ندهخ
 

 ...دردناک کمدی یه به شده تبدیل من زندگ

 

زش همه ز  چی   ...داره خنده بودن دردناک درعی 

 ...ندارن اعتماد بهم پدرومادرم

  میشه تبدیل بودن شیطان به بودن عوضز  از فرزاد
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 هنوز من ...سوال از پر...ابهامه پراز برام اون... آیهان و

 امشب .کنم رکد زندگیم توی رو موقعیتش تونم نیم

 مامان به اطمینان وبا کردم دفاع فرشته درمقابل ازش

 ...ترسیدم اما کنم یم ازدواج باهاش گفتم

  ترسیدم دلم توی شناخته نا های حس از من

 

ون افکارم از منو قدییم گوش   تکست صدای  ،به میاره بی 

 میدارم برش برمیگردم تخت

 "بیداری؟"

 رسیــــع واون ممیگی   تماس تکستش به جواب جای به

 میده جواب

 بکش   برق از زودی این به نداشتم انتظار--

 رو؟ خ  : پرسم یم حواس ی  

 گرفتم رو منظورش تازه ومن خندید جواب جای به

 ...برق تو بودم نزده اصال_

 ...بودی نشده لود پس--
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؟ واسه_  خ 

 

ز  گیجیت--  زدن گیج این اما نیست جدیدی چی 

 ؟...تو چته...متفاوته

 :وپرسیدم وندادمر  جوابش

 لحاظ؟ چه از کشور این دخی   ترین شانس خوش نوشت  _

 صداش...بشه بسته چشمام شد باعث که کرد هویم

 حس این واز انداخت راه به شکمم توی رو گریم جریان

 افتادم نفس نفس به جدید

 گفت باید نوشتم اشتباه...هست   افتضاخ بپیچون--

این ترین خرشانس  ...خایک یکره دخی 

 

 رو خودم شد خارج امحنجره از که ولرزویز  ضعیف واقعا

 کرد شوکه هم

؟ هست  --  ،خوی 

؟ فکر اینطوری چرا نگفت  ...آره...آره_  میکتز
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 نفسم....جریان همون ودوباره عجیب هویم همون دوباره

ون آهسته رو   دادم بی 

 تو سهم وجنتلمن وجذاب خوشتیپ پرس یه--

تت میخواد که پرسی...شده  انقدر گ بهت لعنت... بگی 

 شانسه؟ خوش

 هم تست حت   نبودم دوست باهات بیشی   ماه سه دو من

 خواستگاریت؟ اومدم که زدی گولم چطوری! نکردم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 598پارت#

 

 

 واز میخواد رو تماس قطع شدت به ودلم میگزم رو لبم

 ...کنه نیم روی پیش تصمیمم انجام برای دستام طرقز 
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ز  گی   راز خوای نیم--  بدی لو منو انداخی 

 بانمک انقدر که بودی خوابیده نمک توی صبح از_

 شدی؟

 وبه کتز  ازدواج باهام خواست   تو کنم آوری یاد بهت باید

 ... خواستگاریم اومدی زور

 کردی؟ طلسمم عجیبه؟ خودمم برای--

 میارم باال زیادت نفس به اعتماد از دارم_

 

ون ناله چس فاز از که حاال:وگفت خندید  بگو اومدی بی 

 چته؟

 وراجه؟ گ حاال_

 تا منتظرم من...واراج جونور یه با همنش   پای بذارش--

 برات غروب امروز اتفاق...شده خ   بدی توضیح

 شده؟ دردرسساز

 میدی؟ اهمیت تو باشه اینطور اگه_
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 مکان بعد دفعه میکنم میدم،سیع اهمیت که معلومه--

 عمل تر ومحتاط کنم انتخاب بازی نامزد اسهو  رو مناست  

 ...کنم

 

 گرفت امخنده بازیش عوضز  از

 ...کنم رعایت یکم میدم قول من بزن حرف تو هست  --

 از میکنم احساس میدویز ...تونیست به مربوط فقط_

 همه به نسبت اعتمادی ی   حس یه...خورم یم دارم همه

ز  خودت ویل نیستم متوهم...دارم  دوسش هک ازهرگ ببی 

 خوردم لطمه بود ودوستم داشتم

 ...وزنش فرزاد--

 .بود حرفش به تاییدی مهر سکوتم

 

 نا دونفر ازاین وقت هیچ چطور داره تعجب جای برام--

 ش   نیم امید

 ...نیست اینطوری_
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،تو باش صادق خودت با بیا--   دلت هست 
 
 مزخرف زندگ

 برف توی کبک مثل رست که زمایز  همون میخواد قبلتو

  اون میخوای تو...دبو 
 

 اونقدر چون باش   داشته رو زندگ

،تو مقابله مشکالتت با بتویز  که نیست   قوی  ازتغیی   کتز

فت از ترش یم انه ،از پیرس    حقی 
 

 بهت وباید نکردن زندگ

ز  رقت این بگن  ...زندگیه نوع ترین انگی 

 

  تو که آشغایل این من_
 

 نیستم مییک

 که تره قبول قابل تبرا چون...باش   داری دوست اما نه--

ز  عوضز  دورت های عوضز   نیسی 

 باشن؟ بد انقدر نزدیکات که بپذیری تویز  یم تو_

 دارم قبول حت   من...صادقم خودم با من! معلومه--

ز  یم بقیه که اویز  خودم  نیستم بییز

 توعه با حق کتز  ثابت داری دوست فقط تو_

 خ   بفهیم ؟میتویز  خ   تو !بامنه حق واقعا چون--

 ؟میخوای

 کنم قبول تو کادو تونم نیم من_
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 رو وگوش   ترسیدم لحظه به من که جوری خندید صدا با

 دادم فاصله خودم از

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 599پارت#

 

 

 عمل افتضاح واقعا من پیچوندن توی تو...ترسو جونور--

 بدی؟ پسش میخوای چرا ببینم بگو...میکتز 

ز چ برام تو نداره دلییل_  بخری؟ گرویز  کادوی نی 

 کردی؟ قبول رو قبلیم کادوهای تو... بانمیک خییل--

 بیام یاد به رو قبلیش های کادو تا فشارآوردم مغزم به

ز  لباس که نکشید طول خییل  وبه اومد یادم رو ودوربی 

 فرستادم لعنت خودم
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 تو گوش  ...نیست کادو گوش  :داد ادامه که بود آیهان

 باق   بدی رو اش جعبه باید تو تهالب گرفتم واینو دادم

 میکنم کرس جدید قرارداد از هم رو پولش

 داد؟ قرار کدوم_

 قرار باهاش امروز...مهرجو استاد جدید کالکشن--

 آزاد رو وقتت فردا نشد اما پیشش بریم گذاشتم

 خوابیدی؟...بذار

 شدی؟ ناراحت ازم_

 زد نیشخند کردم حس

 میکنه؟ حالت به فرق  --

 دونم نیم_

 

 دیگران جوابت اگه حت   باش صادق خودت با...خوبه--

 رو رست وقت   وقت هیچ اینطوری...میکنه ناراحت رو
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 ناراحت ازت...نمیاد بدت خودت از میذاری بالشت روی

 ...نشدم

 میکنه فرق...آیهان_

؟--  خ 

 مهمه برام نش   ناراحت ازم اینکه_

 ،بدشانش میکردم فکر تو شانش خوش به داشتم وقت  --

 خییل که دخی   کردی ،امیدوارم اومد چشمم به نم

 ...نیستم بدشانس

 

ز  یه_   به ندارم دوست من...هست هم دیگه چی 
 
 قبلم زندگ

 روزام اون حس یادآوری از...میگم اینو واقعا برگردم

 اذیت باشن بد انقدر اطرافیانم اینکه از فقط...متنفرم

 میشم

 ...طوالیز  سکوت یه کرد سکوت آیهان

به کردن عتمادا از من_ سم خوردن وضز  ... میی 

 ...سکوت بازم
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 اویز  واون باشم داشته دوست رو ییک دوباره اینکه از_

سم هم میده نشون که نباشه  میی 

 وقت   ببینم رو آیهان واکنش تا مونم یم منتظر ثانیه چند

 کوتایه خداحافیطز  با کنم یم دریافت رو سکوتش بازم

 میکنم قطع رو تماس

 

 به رک رو حرفم اینکه...میکنم سبیک احساسو  ندارم بغض

 ...نمیاد بدم هم خودم واز ندارم بدی حال گفتم آیهان

 بیشی   منو امشب خ   میکنم فکر خودم وبا بندم یم چشم

ی وبا کرد ناراحت همه از ز  سوپرایز میشم مواجه که چی 

 ...میشم

 خودم و آیهان به اشطعنه درمورد فرشته پهلوی دو حرف

از ز  همه بیشی    . کرد ناراحت منو چی 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ز  روی رو وخودم میدم قرار امکوله روی رو دوربینم  اولی 

 هم اطراف ،شلویعز  بندم یم وچشم میندازم نزدیک مبل

 رو وآیهان امی   های وغرزدن کنم باز چشم نمیشه باعث

 ...کنم یم حساب مبارکم ور یه یه هم

 به کردن فکر وبدون میکرد ناله درد از وجودم دبندبن

ه چه بفهمم تونستم یم هم تاریــــخ  ...خی 

نم وکله فکررس ی   مدل مشت یه وبا رسپام صبح از ز  .می 

 

 یم وسیع کنم یم جمع مبل توی خودمو میدم لم بیشی  

 نکنم تمرکز اطرافم وشلویعز  درد روی کنم

 ...خودتو کن جمع پاشو نیست خاله خونه هست  --

 رو وجوابش کنم یم اخم آیهان به بسته چشمای همون با

 اما شه خفه بخوام ازش میخواست دلم لحظه اون دم نیم
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 از.باشم آدم کرد ویادآوری اورد خودم به منو شعورم

 کردم باز چشم وحشتبا صورتم به سخت   جسم برخورد

 کمر به دست عزرائیل مثل که شخصیت   ی   آیهان وروبه

 توپیدم ادهوایست رسم باالی

 

 داری؟ مرض مگه روایز _

 چپه خ   واسه :زدوگفت نیشخندی جیغوم جیغ صدای به

 شدی؟

  خواستم کن فکر...توچه به_
ُ
 .کنم پیدا رو مفتشم...گ

 اوپس:وگفت شد خم.گرفتم رو زبونم جلوی موقع به

  چندمه؟ امروز

 چندم امروز امی  :پرسید امی   به رو چرخز  نیم با شد صاف

 بود؟

 امی   اینکه از وقبل افتاد قلقل به خونم یتعصبان از

  شدم بلند جام از پاش به محکیم بالگد بزنه حرف

  عوضز  خییل_
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 رو بود افتاده ناگهانیم بلندشدن خاطر به که امکوله

 کنارش واز کوبیدم اششونه به ومحکم برداشتم

 ....گذشتم

 خروخ   طرف وبه ندادم رو جوابش اما زد صدام امی  

 ...رفتم

 اذیتم وبازم مرگمه چه فهمیده...گاو...بیشعور آیهان

 جاده به کرده بغض گذاشتم خیابون تو که پا.میکنه

ه خلوت ز  خی   دردناک برام هم قدم یه حت   شدم،برداشی 

 هرروز تنبل من   چون میشدم تاکش معطل باید بودوحاال

 .بخوابم ساعت نیم شده تا اومدم یم آیهان با

 

ز ماش به جاده از نگاهم از افته یم آیهان ی   خودم وبیشی 

 از خایل خیابان به دوباره رو پرآبم نگاهم میشم کفری

  میدم تاکش
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 وهمینکه میشه نزدیک بهم رس پشت از پای   صدای

ه رو دستم آیهان برگردم بخوام ز  طرف وبه میگی   ماشی 

 ...میکشه

 ایوب صی   روز چند این تو تحملت واسه خدا بایداز--

 کنم طلب

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_متــما#

 

 

 601پارت#

 

 

اضم دادن نشون وبرای چینم یم لب  یم عقب خودمو اعی 

ه غره چشم بهم عصت   نگاه با که کشم  دزدگی   زدن وبا می 

ز   سوارشدن برای وقت   کنه یم باز برام رو جلو در ماشی 
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 نیست مهم :وگفت داد کمرم به فشاری نکردم اقدایم

 ...سوارشو

ی از ز  سوارشدم حرف وی   گزیدم لب بود ذهنش تو که چی 

 شد خم آیهان کشید تی   صندیل پشت   به تکیه با وکمرم

  خوابوند رو وصندیل

 

م--  . نمیکشه طول وبیارم،زیاد وسایل کنم کمک امی   به می 

 ماساژ رو پاهم رون دست کف با. ورفت دادم تکون رس

 ودز  گفت که همونطور آیهان.  نداشت ایفایده اما دادم

 کرد حرکت امی   برای بوق   وبازدن برگشت

 وایستم بگو دیدی داروخانه هرجا--

 خونمون بی   منو نکرده الزم_

قابل عادی درحالت--  این توی کن فکر حاال تحمیل غی 

 میش   خ   به تبدیل حساس یدوره
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 رو خشمم دردو همزمان تا گرفتم دندون زیر رو پایینم لب

ل لحن وبا انداخت رتمصو  به نگایه آیهان کنم کنی   تغیی 

؟ بریم بده خییل حالت اگه:پرسید  دکی 

 نگه داروخانه مقابل بعد دقیقه وده گفتم ایخفه نه

 داشت

ز  از من به نگاه بدون اما کردم نگاهش حرص با  پیاده ماشی 

 .بکنم رو موهاش ذهنم توی شدم موفق تنها شدومن

 دبو  وخورایک معدیز  اب ییک وتوی برگشت مشما دوتا با

 بهداشت   وپد قرص بسته یه دویم وتوی

 

ون رو پدبهداشت   نیشخند با  نتونستم دیگه ومن آورد بی 

ل رو خودم  وبه گرفتم دستش از رو پد یبسته کنم کنی 

 کوبیدم صورتش

 وسایل با نداری ادب اصال...نوچ نوچ :گفت باخنده

ز  خشونت اعمال هم نامزدم خصوض  میدی انجام آمی 

 ببندی؟ دهنتو قیقهد دو بلدی آیهان_

ات یا ادی   ی   انقدر همیشه--  .است دوره این تاثی 
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 ورقش از رو قرص...ایفایده کاری   موجود این با کلکل

 درد کاهش با حداقل تا میدم قورتش آب وبا میکنم جدا

 بشه تر تحمل قابل آیهان

 

 وایستم؟ کنارپارک--

 برم؟ پارک میتونم حالم این با نظرت به_

 بهداشت   رسویس که بود پارگ منظورم :وگفت زد نیشخند

از تو وبرام متمدنیم آدم من بگم البته...باشه داشته  مهمی 

ز  نخوای شاید گفتم هرحال به خب اما ماشیتز   ماشی 

 ...بشه کثیف

 هست   بیشعوری آدم واقعا_

 شد بلند هم گوش   صدای اشباخنده وهمزمان خندید

 نمک وی   ملتح قابل غی   موجود این که جدیدی گوش  

 از تودلم ازش استفاده هربار با ومن بود خریده کنارم

 .میکردم تشکر آیهان

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 602پارت#

 

 از آپ واتس از که تماش دیدن با آوردم در رو گوش  

ه صفحه به ناراحت داشتم مونا  زنگ انقدر شدم خی 

 شد قطع تا خورد

 بدی؟ جواب خوای نیم هنوزم--

ه ندادم رو آیهان جواب ون به وخی   یم پس رو بغضم بی 

 .زنم

 بود شده تنگ براش دلم اینکه ،با بدم جواب خواستم نیم

 خواستم نیم هنوزم اما بودم قرار ی   صداش شنیدن وبرای

 .بزنم حرف باهاش
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رفتنش ی   برای اون دلیل دونم نیم  من اما بود خ   خی 

ید دنیا یه ندادنم جواب برای  .داشتم لگی 

 که شت   همون درست بودمش ندیده که بود شده ماه یک

 شدم عصت   فراز پدری خونه وسط آرمان بادیدن من

از ی   اون دادم تکست وبــهش  شده هواپیما سوار من خی 

 ... بود ورفته بود

 احساسات فوران واز کنم یم پاک رو چشمام خیش

 ...متنفرم دوره این توی شدید

 خودشه میدونم ندیده ومن میخوره گزن دوباره گوشیم

 نشنیدن واز بشه قطع تا بخوره زنگ انقدر میدم اجازه...

 .میکنم قراری ی   خودم توی صداش

 

  سکوت با آیهان
 

 روبه برای میشم ومتوجه کنه یم رانندگ

ز  برای تری طوالیز  مسی   شدنم راه  انتخاب خونه به برگشی 

 ...میکنه

 ... نانوشته قرار یه مثل
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 منو اون میکنم سکوت من مونا های تماس بعداز هرباز

 دیگران مقابل نباشم مجبور تا چرخونه یم خیابونا توی

 ...بودن شاد به تظاهر .کنم بودن خوب به تظاهر

 . میکنم نگاه جدیش یچهره به چرخونم یم رس

 

توش چشمای قرار ،ی   هوا وی   شده گی   بهانه دلم ز  سی 

 .. مردمیشه این

 وقت   از شاید شدم مزمن بیماری این دچار گ از دونم نیم

ز  نه خودشه واقیع چشمای رنگ این شدم متوجه که  ...لیز

اه بد بهش ساعت یه بافهمیدنش بماندکه  اون گفتم وبی 

 توجه جلب برای که کرد توجیه خودشو راحت خییل

ز  نکردن  ...میذاره ایقهوه لیز

ز  نداره حق دیگه کردم تهدیدش کیل که بماند  اون هبذار  لیز

ای اون از گایه کردوهنوزم نگاهم حرض سکوی   با ز  لیز

 میکنه عصت   ومنو میکنه استفاده اشمسخره

 

 آیهان؟_
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ه رو روبه به ودوباره انداخت کوتایه نگاه  ی   دلم شد خی 

 هوا رسبه دل به اهمیت ی   ...نبود قانع کم وبه ترشد قرار

ی منو میشه :گفتم گوشم وبازی ایطم...خونه بی   رس 

 نیست اسبمن

 مسی   حرف ی   اما کنم یم آماده گرفتنش بل واسه خودمو

داد خونه طرف به رو  .تغیی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 603پارت#

 

 

 بشم پیاده خواستم وهمینکه داشت نگه خونه جلوی

 پدر با تا خونتون بیاد امروز میخواست مامانم :گفت
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 اول خواستم...منداد اجازه من اما کنه صحبت ومادرت

 .بذارم درجریان تورو

 نیست بهی   :داد ادامه واون کردم نگاهش منتظر

 کنیم؟ رسیم رو نامزدیمون

 ...نشده ماه سه هنوز_

 نیست قرارم !؟...رسبرسه موعدش باید که قرارداده مگه--

ز  که   مسئولیت االن همی 
 

ی عهده به رو زندگ  فقط...بگی 

 کمی   اتخانواده حساسیت هم واینجور کنم یم رسمیش

 ...میشه بسته ها خییل دهن هم میشه

 

اییط در ز  از منظورش که نیستم رس   متوجه رو خییل بسی 

 رو گذشته ماه تموم ...چرا رو خانواده حساسیت اما بشم

ز  رس وباهاش گذروندم مامان از ودلخوری قهر با  وسنگی 

 همه از حدامکان تا بود شده باعث موضوع واین بودم

ز  به ربط ی   ازهمه دوریم والبته بشم ورد آیهان حت    رفی 

 ...نبود هم مونا
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 مهرانه مامان عجیب رفتارای از بهش نبودتا همدمم تنها

ز  رسم.بخوام راهنمای   وازش بگم ه بود پایی   شلوار یخی 

ز  ه امروز لباسام بیشی   اینکه از وخوشحال زغالیم جی   تی 

 .است

 

 دیل؟ دو هنوزم...میکنه اذیتت خ  --

 یم چشماش وصال به قرارمو ی   ودل میکنم لندب رسمو

 روشن تاریک توی که صورتش دیدن از ودلم رسونم

م لب...میلرزه افتاده سایه کوچه ز حنجره از صدای   اما می 

ز  تصور اینکه میگفتم؟از خ  ... نمیشه خارج ام  گفی 

 دیل از یا زجرآوربود توبرام به امخانواده عجیب یخواسته

 !شده چش دونم نیم که

ز  تنهای   شاید میگم باخودم گایه  این دلیل دوستام ونداشی 

 ...کنه نیم دوا من از دردی هم افکارم واما حالمه

 

؟ بامن خوای نیم تو هست  --  باش 
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فت اونم اگه...میخواستم که معلومه...خواستم نیم  می 

 میکردم چیکار دیوونه دل این با من

 ...میکنم درک من نخوای اگر--

ون نندما آه رو نفسش  من :میگه کوتایه مکث با میده بی 

 ...ک نیم مجبورت

 ...میخوام_

 نداشتنش ترس از که من...تره دیوونه کدوممون دونم نیم

 های جمله با اونکه یا کنه کامل رو اشجمله دم نیم اجازه

 میکرد کالفه رو هردومون داشت عجیبش

 

ه بهم  خواستتز  اندازه ی   برام که صوری   به من بودیم خی 

ه بود  ...من یترسیده چشمای به شاید اون بودم خی 

 پس :میشکنه رو سکوت که خوددارتریه آدم آیهان قطعا

 ...کنه راه روبه کارارو خودش میگم مامان به

م ازش چشم باالخره  پیاده هم آیهان میکنم ودروباز میگی 

ز  میشه  با...میده دستم به خریده که رو وساییل و دوربی 

 :گفت بهداشت   پد بسته به اشاره
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 مینداخت   جا داشت   رو مهیم این به محموله--

 

م دستش از م فاصله لبخند وبا میگی   رس در جلوی میگی 

ه ایستاده رسجاش چرخونم یم  ...منه یوخی 

نکن سد اینجا آقا برو_  معی 

 میکتز  استفاده حتما محموله اون از بده قول شما--

 کردم باز درو تصنیع اخم وبا کردم درشت چشم براش

 این دادم تکیه وبــهش بستم درو مکث وی   رفتم داخل

قابل لعنت   موجود  .بود تصور غی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 604پارت#
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ون وهمتا شد باز خونه در  در از رو ام تکیه اومد بی 

 .گرفتم

؟ سالم_  اینجای 

 شده تنگ نامردش خاله واسه دلش نیمونیز  اره-

 کردم وبغلش مزد لبخندی

 بشم دوتاتون قربون من_

  خدانکنه-

ون تو بیاید:زدوگفت بلندصدامون مامان  رسده بی 

 

 طرف به همتا نشستم وکنارشون کردم سالم وفراز بابا به

 دیدن از ایستاد کنارم سونوگرافیش وباجوابرفت کیفش

 کشیدم جیغ لبش روی لبخند

ه بگو هست   جون_  پرس یا دخی 

 بزن حدس :وگفت انداخت البا ایشونه همتا

 همه لب روی انداختم ،باباوفراز مامان صورت به نگایه

  بود لبخند
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 کنه راهنمای   یکیتون_

 ندارم رو جراتش من:وگفت برد باال رو دستاش فراز

 بودن خی   ی   ظاهرا هم وبابا مامان

 

 میخوام دخی   من:گفتم رفت نیم کنار اصال که ایباخنده

ی ز  کنم یم رو پوستتون شهبا این از غی   ،چی 

 خندیدن بقیه اما رفت غره چشم مامان

ه-  دخی 

 میکردم بوسش کردم،محکم بغل وهمتارو کشیدم جیغ

 منو مامان.رفتم یم وفندقش خودش یصدقه وقربون

 ...بشینه خواست وازش کرد جدا ازهمتا

ز  سالمت   ازشنیدن انقدر  درد که بودم خوشحال همتا جنی 

 ...فتر  یادم مونا ونبود بدن

ی  بار یه چندثانیه وهر رفتم یادم وبابا مامان از دلگی 

 کردم یم بوسش نداختم یم همتا گردن دور دست
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 که وساییل داد نشون واکنش هام ُورجه َورجه به که بدنم

 پاتند اتاقم طرف وبه برداشتم رو بودم کرده رها در جلوی

ز  وضعم رسو کردن وبعدازمرتب کردم  رفتم پایی 

 رو جوابش ایخوبه با من پرسید رو یهانآ حال همتا

ز  خی   همه تقریبا...دادم گ یپروژه داشی   داریم باهم مشی 

 هر وتقریبا باشه کنارمون تونست نیم هرروز آیهان اما

 من بردن برای اومداما یم عکاش برای بار یک دوروز

سوند خودشو  .می 

 

 تماس دوباره امروز فرشته:گفت مقدمه ی   بابا رسشام

 تگرف

ز  رسش  مهم برام کردم یم پر غذا از رو قاشقش بود پایی 

 شد باعث دوباره کلمه اما زده زنگ چرا فرشته که نبود

 وبابا نیومد در صدای   کس هیچ از.بکنم کوتایه اخم

 ... مسافرت برای خوبیه فرصت االن گفت :داد ادامه
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 باال ورس کردم احساس خودم روی رو همه نگاه سنگیتز 

 مزخرفیه دعوت همون این که بفهمم ودنب سخت گرفتم

 .بود شده حرفش قبال که

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 605پارت#

 

 

 گفتم هم فرشته خود به بابا شلوغه رسم من_

 باش   نداشته تفریــــح وقت که کردی شلوغ رستو انقدر چرا-

 نیست کننده خسته اصال وبرام ام عکاش عاشق من_

 ...تره بخش تلذ هم سفر از ،حت  
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ی اما عالیه داری دوست انقدر رو شغلت تو اینکه- ز  هرچی 

 روز یه کاری هر توی روی زیاده...داره رو خودش جای

ز  تحلیل باعث  ...میشه انرژیت رفی 

 کور اشتهام میکردم جابجا رو بشقابم محتویات قاشق با

 بود شده

 

 بینتون که دلخوری از فرشته:گفت دید رو سکوتم که بابا

 هارو دلخوری این میکنه تالش وداره ناراحته اومده پیش

 دادم رو سفر قول بهش تو طرف از من...کنه برطرف

 دادم فشار دستم تو رو قاشق

ز  یم من به قبلش باید_  گفتی 

م از من اگر-  بذاره کنار هارو کدورت کنم خواهش دخی 

؟  اما نیستم ماجرا جزئیات درجریان من که درسته خ 

ای رس که شناسممی وتورو میدونم ز  ناراحت الگ چی 

 . نمیش  

 دادید؟ قول چرا پس_
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 بهش میخوام ازت ومن برده ی   اشتباهش به اون چون-

ان بدی اجازه  کنه جی 

 

ز  بابامحمد مثل من  فرشته نیت ُحسن وبه نبودم خوشبی 

از اگر چون نیستم بدبیتز  آدم داشتم شک  الزم بود این غی 

 کنه خوایه عذر ازم دبو  ،کاقز  بزنه زنگ بابا به نبود

 تکرارکنه رو ودرخواستش

برنامه نتونه آیهان شاید...بابا نیستم من فقط موضوع_

 کنه فیکس رو اش

نم حرف باهاش من- ز  می 

 وخودخوری گرفتم نیشم های دندون به رو زبونم

 فهمیدیم؟ نیم همو حرف اموخانواده من گ از...کردم

 

 ترین اشتتز د دوست جمع از شدن دور برای کردم سکوت

 قرار ی   امخانواده کنار اینکه...کردم شماری لحظه هام

ز .کرد یم اذیتم بودم  مشغول حرف ی   کردم جمع رو می 

 دم چای مامان شدم ظرفشوی   داخل به ها ظرف چیدن
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ز  های صندیل از ییک وهمتا کرد یم  وسط خوری غذا می 

خونه ز ون رو آشی   ونشست کشید بی 

 پرسید رو لتحا زد زنگ امروز مونا:همتا

 ندادم نشون العمیل عکس

 بهت خواست ازم...دی نیم رو تماساش جواب گفت-

 میکنه اتمیادوپاره بدی ادامه اتگه رفتار این به اگه بگم

 

د ترس   اشعزیزدردونه به ندرت به که مامان ز  همتا:گفت می 

 نکنم سانسور داد قسمم هست   جون-

 بذار مایه خودت جون از_

  راست-
 

 حاال !که نداری جون استخوان وستپ توی مییک

 دی؟قهری؟ نیم جوابشو چرا

 شلوغه رسم_

ون ریخت چای استکان دوتا مامان  نبود از وهمتا رفت وبی 

 کرد استفاده مامان

 نه؟ کرده کات باهاش...بوده ییک با مونا میدونم-
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 میدم تکون رس

؟ پرسه تو...بود این حالش دلیل پس-  رومیشناخت 

 

  ــــی❤️ارمـــد_آنــچه_تــمام#

 

 

 606پارت#

 

 دادم جواب ایاره امادراخر کردم فکر کیم جواب برای

 است پرسه اون قهرت دلیل-

ز  در  کردم وروشنش بستم رو ظرفشوی   ماشی 

 ...معرفتیشه ی   دلیلم...نه_

 قانع اگه بده گوش حرفاشو اما کنم دخالت خوام نیم-

ی  نصف...نده رو جوابش دیگه بعدش نشدی  های دلگی 

ز  واسه ما  .حرفاست ونشنیدن کردن قضاوت زود همی 
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*************** 

 

 آیهـــان

 

 دلگی   هنوزم اما روشنه ها چراغ یمیشم،همه خونه وارد

 خونه همه مطمئنم گذشته نه از ساعت...استوخفه

 غی   صورت به اما مامان هم داره بابا هم خونه این...اند

 زمستون یچله روح،مثل وی   ساکت تحمیل قابل

 یه وصمیمیت نداره ،صفا نیست گرم خونه این...رسده

 ...دوره خیایل خوش

ز  روی رو وکلیدهام سویــــچ  صداش با میکنم پرت می 

 خواهرک های وشونه میشه شکسته خونه سکوت

 یم برده خوابش خونه وسط یها مبل روی که مظلومم

 کنه یم وبیدارش پره
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 وبیداری خواب حاصل وگیچ   ترس وبا نشسته رسجاش

 به رو دلم اشپریده رنگ صورت .میکنه نگاه من به بدش

 یم لعنت دیراومدم انقدر که خودم به و میاره درد

 یم نبود خونه که خونه این وسکوت تنهای   از آیناز.فرستم

 اما روداشت عضوهاش یهمه که تنهای   ،سکوت ترسید

 پذیرترینش آسیب والبته عضو ترین کوچیک حال به فرق  

 هیچ حال به فرق   خونه این های آدم ونبود بود...کرد نیم

ز  اوضاع بازم حال هر در نداشت کدوم  بود همی 

 

 کردم وبغلش نشستم آیناز کنار

 کردم بیدارت--

 ببینیم فیلم باهم میای   دادی بودی؟قول کجا-

 فرستادم لعنت خودم به ودوباره نبود یادم قولم

 خوردی؟ شام...بینیم یم--

 رو دستش...میسوزه براش بیشی   دلم ومن ازهمیند باال رس

م خونه به باهم میکنم وبلندش میگی  ز یم آشی   کمک وبه می 

ی خودش ز  کنم یم آشی 
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 بودی؟ هست   پیش-

ز  ز  های برگ کردن خرد حی   بدون ومن پرسید اینو کاهو سی 

 دادم مثبت جواب کاری مخفز 

 

 میاد بدم ازش-

ون رو نفسم  دندوناش ها غریبه با درمواجه آیناز میدم بی 

 دادم اجازه...بود مظلوم واقعیت ودر میداد نشون رو

 بشه اذیت کمی   تا بیاره زبون به رو احساساتش

 چرا؟--

 بینمت یم کمی   دیگه شد پیدا اشرسوکله وقت   از-

 ناراحت هم رو خودم موضوع واین داشت حق

ون اصیل یجاده از بود وقته خییل میکرد،زندگیم  زده بی 

فت ناکجاآباد سمت به بود  می 
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 607پارت#

 

 خوبیه دخی   هست  --

 ،لبم بزرگه دماغش...زشته خییل ندارم،تازه دوسش من-

 نداره

 خییل که نبود زشت تنها نه هست   نظرم به زدم نیشخندی

ی اما بود خوشگل هم ز  ناراحت   بتونه آیناز تا نگفتم چی 

 کار این با آیناز که میدونستم...هکن خایل رو درونش های

 که کاری بندازه چشمم از رو جونور اون میخواد

 ... محاله میدونستیم هردومون

 باش   پیشش کمی   میشه--

 کردم نگاه طوالیز  صورتش به من گفت بغض با اینو

 

 کرد گریه لرزیدوآروم آغوشم توی کردم بغلش وقت  

 کردم نوازش رو بلندش موهای
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 ...کارم رس تاوق بیشی   من--

 داری؟ دوسش-

 یم خوشم ازش زمایز  یه دونستم ؟نیم...داشتم دوسش

 یه از...دونستم نیم رو وحاال هدف یه شد بعدش اومد

ی هیچ بعد به تاییم ز  میکردم فکر که اونطوری چی 

 دادن جاخایل وقت کردم احساس فقط نشد ومیخواستم

 ایستادم کارم وپای نیست

 

 ...دارم دوست ی  بیش دنیا یازهمه تورو--

 کرد رسبلند

از حت  -  هست   بیشی 

 واز بودم فرخ هم آیناز برای من بوسیدم رو پیشونیش

 گرفتم عهده به هم رو مادری سمت پیش دوسال

 حت  --

 کنم نیم حسودی بهش دیگه پس-

 زدم لبخند
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،قول داشته دوسم بیشی   باید همیشه-  بده باش 

 باشه--

 

 مادر؟ اومدی گ-

 رس پشت نامرتب که مامان موهای بهو  کردم بلند رس

 کردم نگاه حالش ی   وصورت بود کرده جمع

 ... خوای   کردم میشه،فکر ساعت   نیم--

 میخوابم کمی   نداره اثر دیگه قرصام-

ز  داشت که بود آیناز حرکات روی مامان نگاه  کوچیک می 

خونه ز  چید یم دونفر برای رو آشی 

 مامان بذاریم بشقاب برات--

 ددا تکون رسی

 تو...بود عصبایز  خییل امروز فرخ...ندارم اشتها عزیزم نه-

 مادر؟ گرفت   رو تصمیمت
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 قراری ویه بگی   تماس هست   مادر با کن لطف فردا آره--

ز  برای  بذار هفته همی 

؟ مادر آیهان-  بهت چقدر من میدویز  خودت مطمئتز

 اضار عزیزکم، گه نیم بد هم فرخ اما دارم اعتماد

 میگه فرخ چیه؟ ازدواج این واسه اشوعجله پدربزرگش

ز  کیسه تو ومنال مال واسه  با حق الل زبونم نکنه دوخی 

 باشه؟ اون

 دارند کارخونه هست   وپدربزرگ پدر--

 زبون به رو بعدی یجمله نداد اجاز فرخ طلبکار صدای

 بیارم

ی!پرس ایداره،ساده صاحب صدتا که ایکارخونه-  با پی 

 واسه فکرکردی... عسل یخمره وسط افتاده ماتحت

 خاطر من،واسه یساده پرس نه دنبالته؟ اشنوه صالح

 ...اموالته

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 608پارت#

 

انیش به  کنم یم اخم سخیز

 نیست مهم برام--

 زد فریاد

 بدی باد به تو که نکندم جون من-

ز  صدای  ریز های وتکه رسید گوش به رس پشت از شکسی 

خونه کف لیوان درشت ز  شونه روی از شد پخش آشی 

 ورو رسوندم بهش رو وخودم شدم آیناز ترس متوجه

 میاری؟ رو نوشابه ماشینم تو از:گفتم بهش

 که مردی به رو.گذشت کنارمون واز داد تکون رسی

 کن محرومم ارث از:گفتم پرسش نه بود اموالش نگران

 

ه اون به توجه ی   من اما زد صدام ناله با مامان  حاکم یخی 

 .کرد نیم دریــــغ ما برای آزاری هیچ از که بودم ستمکاری
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 گوش به هاش آرواره وصدای سابید هم به دندان

 اهرم تنها اون نظر از چون کرد رونیم کار رسید،این

ز  من روی فشارش  خاطر به من میکرد خیال بود،اون همی 

 کنار دلیل تنها که درصوری   میدم سواری بهش ثروتش

 وحشت مرد این از که بود ایساله۱۵ آیناز بودن اون

 ...وظالمش رحم ی   پدر از داشت

 منم که آورد یادم وبه کرد سوسو دلم اعماق از حش

 دارم وحشت

 

از حت    مردچه این از میدونستم خوی   به چون آیناز بیشی 

 نداره مردرحم این میدونستم چون...برمیاد کارهای  

 کارو این که نکن شک بدی ادامه هات عقیل ی   به اگر-

 کنم یم

 رفت وبلندی محکم های قدم وبا ماکرد به پشت

 کرد خایل در روی رو وعصبانیتش

دی رو حرف این نباید- ز  می 

 مامان نکن فکر بهش--
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؟ بده انجام گفت   روکه وکاری کنه لج باهات اگر-  خ 

 ...واموالش مال نه مهمه خودش نه برام--

 

 نمیشه راضز  ارو از کردنت محروم به که میدویز -

 وغمگینش شکسته صورت وبه گرفتم رو هاش شونه

  زدم بوسه

 نیم کاری هست نیاز این که وتازمایز  داره نیاز بهم اون--

 کتز 

 این با میخوای و کردی لج فرخ با نکنه... نگرانم من-

 کتز  ازدواج دخی  

 کنه دخالت زندگیم توی اون ندم اجازه خوردم قسم من--

 انتخاب هست   مامان...نکنه کارو نای داده قول اونم

 خوبیه ودخی   خودمه

 

 میخوام نیست؟ خوشحال چرا...چشمات اما میدونم-

 ... بش   خوشبخت تو حداقل
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ی:گفت مظلویم صدای وبا گرده بریم آیناز ز ز  تو چی   ماشی 

 نبود

 نظرت:گفتم آیناز وروبه کنم یم نوازش رو مامان یشونه

 بخوریم؟ شام نوشابه بدون چیه

 داریم یخچال تو-

 برداره رو شیشه های تکه بشه خم وخواست اومد جلو

 شدم مانعش که

ز -- ز  رو می   کنم یم جمع من بچی 

 ترک مارو صدا ی   هم ومامان رفت یخچال طرف به آیناز

 کنیم دوره رو تکراریمون های ثانیه بود قرار دوباره وما کرد

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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ی  درحال وسواس با چیدم،مامان ظرفش توی رو ها تز رس 

ز  همه کردن چک  تماس آیهان مادر روزپیش دو .بود چی 

 برای رو امشب بشه سوپرایز اینکه بدون ومامان گرفت

 اعالم ما نامزدی کردن رسیم تاریــــخ مورد در صحبت

ی از زودتر.کرد ز ز  همه داشتم انتظار که چی   رفت پیش چی 

 ی  ی  .داشتم دلشوره اینم از عدب روزهای برای عجیب ومن

 به ورسومات ورسم آیهان یخانواده ودرمورد ایستاد کنارم

  میداد تذکرای   ومامان من

 

 نداشت هم اهمیت   وبرام نبودم حرفاش متوجه اصال من

ها بعیصز  جواب ودر میداد گوش بادقت مامان اما ز  چی 

 میکرد زمزمه ایباشه راحت خیالتون

یتز  چیدن  ومن کشید طول بیشی   نرمال یمتا از ها شی 

 بدم خرج به عجله چیدنشون کنارهم برای نداشتم دوست

 مرتب هارو واستکان سیتز  بگه من به اینکه بدون مامان.

 عجله خواست منم واز برد پذیرای   به رو ومیوها چید
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خونه واز دادم انجام رو خواست که کاری کنم،ناچار ز  آشی 

ون  رفتم بی 

 

یز  وسایل انتخاب حال ودر بود ادهد لم مبیل روی همتا

 زد صدام دیدنم با بود نیش

ز  بده نظر بیا هست  - ه کدوم ببی   بهی 

 کردم نگاه گوش   صفحه وبه نشستم مبل یدسته روی

ایطش اگر- م میکردم خرید حضوری داشتم رو رس   امادکی 

ه کدومش بگو...کنم رعایت فعال کرد تاکید  بهی 

  های طیف یتو  یونیکرن وطرح چوی   رسویس به
 

 رنیک

 سفید طرح بعدی ومدل انداختم نگاه وای   وصوری   یاش

ان  بود ممی 

 

 شد جمع همتا های ولب کردم اشاره اول عکس به

 لوازمش بقیه برای انتخابم اینطوری!؟...مطمئتز -

 محدودنمیشه؟
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 چیه نظرت:گفت ناراضز  وهمتا میگم حواش ی   ینه

ان سفید رسویس  لوازمش بقیه واما کنم انتخاب رو ممی 

  رو
 

 ...رنیک

 اره_

 منه؟ با حواست-

 اره_

ز  کنار وبا خندید ز  گوش   گذاشی   من :گفت دستم وگرفی 

ز  که ؟ مطمی   نیستم،خوی 

 

 همتا اما بیارم زبون به اینو خواستم ونیم داشتم دلشوره

 طبیعه ونگرایز  ترس :گفت که فهمید رو دردم هم نگفته

 رو خاص های مراسم یهمه عروش از قبل تا منم

 داشتم دلشوره

 همون با مامان...در بازنگ شد همزمان اشجمله اتمام

س خونه از اسی  ز  وفراز بابا زد صدا رو وبابا شد خارج آشی 

 کنار شدم بلند عمیف   نفس با ومنم رفتند استقبال برای
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 صمییم قبل یدفعه از ورودشون با ایستادم مامان

 کردم تربرخورد

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 610پارت#

 

 

 غریت   حال بادیدنش اما بودم دیده رو آیهان صبح اینکه با

 مدت بعداز رو عزیزش که آدیم شبیه حایل داد دست بهم

  از باری وکوله بینه یم ها
 

 ...هاشه شونه روی دلتنیک

  رزهای گل دسته
 

 جونور :وگفت داد دستم به رو رنیک

؟ حجله دم رو گربه میخوای یا خورده رو سالمش  بکش 

 وحضور دادم هام گل به لبخندجذابش از ونگاه زدم لبخند

 کردم فراموش کنارم رو مامان
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 ای؟گربه تو مگه_

 حرف از زده خجالت لبخندی وبا زد ترس   کنارم از مامان

 کرد راهنمای   داخل به رو آیهان من

 

 تعارف مامان وبه ایستاد عقب میکنیم خواهش با آیهان

 وقدم برم که خواست ازمن مامان بعدازو  بره تر جلو کرد

 کرد زمزمه گوشم کنار برداشتم که رو اول

 نیستیم حجله دم نبود حواسم--

م خجالت از ،نه گزیدم لب ل برای وتنها ورس   کنی 

 توی که مرد یه عنوان به وآیهان بود دیر اما...لبخندم

ز  موارد اینجور ل یخنده وبزه تی   هوا روی رو امشده کنی 

 نباشه گناه خانم حاج نیستیم محرم هنوز :فتوگ گرفت

ه گناه_  آقا حاج است کبی 

 

 نشست بقیه کنار لبخند با وآیهان شدیم نزدیک جمع به

 نشستم آیهان از صندیل یک یفاصله با پرروی   کمال در
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 با اما بود یم برونم بله باید امشب ی  ی   های گفته طبق

ز   داشت اوتتف کامال دیدم قبال و شنیدم که های   چی 

 تعارف جز ومن میکرد پذیرای   خوب عروس یه مثل ترانه

یتز   خواستگاری روز به نسبت بابا نکردم کارخاض شی 

 آیهان به نسبت رو سنگرش هنوز هامون اما بود تر اروم

 بود کرده حفظ

 

وع ای رسفه با رو موضوع آیهان پدر بالخره  کرد رس 

 بزنیم رفح ها بچه نامزدی درمورد تا شدیم جمع امشب:

 سه این ها بچه داشتم دوست محمد آقا مثل من ،هرچند

 که کنیم چه اما برسونن اتمام به هم شناخت به رو ماه

 خوایم ونیم ارزشمنده برامون مودت جناب حرف

ز  رو حرفشون  بذاریم زمی 

 

 نگاه جمع در حضور افراد تک تک صورت به شک با

ز  عصت   نگاه روی مردم ه که آیهان وخشمگی   پدرش یخی 

 زدم استوپ بود
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ی دقت وبا دادم قورت رو دهنم آب  پدر حرفای به بیشی 

 کنم درک رو منظورش تا دادم گوش آیهان

ام شما رسومات به وما دارید هم حق البته -  میذاریم احی 

 کرد قطع رو پدرش های صحبت ایرسفه تک با آیهان

 :وگفت

 ور  ماه سه مودت جناب نشدین متوجه ظاهرا شما بابا--

ز  اما دادن وقت ما به بیشی   شناخت برای  تونیم نیم نگفی 

م رو تصمیمون ماه سه این از قبل  من خواست این...بگی 

 کردن لطف وایشون مطمئنیم هم شناخت از که وهست  

ز  سخت بهمون مورد این ودر  ...نگرفی 
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 میکردم درک خوی   هب من که لبخندی با آیهان پدر

 خانم هست   شما خب...صحیح :گفت جمع روبه اجباریه

 چیه؟ برنامه االن بگید بهمون

 مشت دست به نگاهم انداخت نگایه جمع وروبه خندید

 یک هرکس افتاد بابا فکری واخم پاش روی هامون یشده

  میداد نشون واکنش مرد این رفتار درمقابل جوری

از چرا دونم نیم اما بود کرده یخ دستام  نگران اینکه بیشی 

  بود آیهان صورت رنگ تغیی   نگران باشم بقیه رفتار

ده صورت نگران ز  که آیناز یپریده ورنگ مادرش یخجالی 

 بود مرگ روبه انگار

 

 داد فاصله گلوش واز زد لباس ییقه به دست   آیهان

 جاش به من اما آورد دست روبه خودش وخونرسدی

  احساس
 

 قصد مودت جناب :گفت بابا وبهر  کردم خفیک

 مثل منم. نداشتم رو ها وبزرگی   جمع به جسارت
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ها یوبقیه شما که زمایز  ،هر پرسخودتون  صالح بزرگی 

 کنید مشخص میدونن

ه نگاه بابا  آیهان پدر به رو گرفت آیهان از رو اشخی 

 بچه بیشی   شناخت روی نظرتون هنوزم اگر :گفت

 نداریم مشکیل ما هاست

 

 من یبیچاره قلب مثل شد مشت هم آیهان دست حاال

ی اغراق ایخنده با بودپدرآیهان شده گیج که ز  :گفت آمی 

 توی خوام نیم ومن داره عجله من پرس که بینید یم

 کنم دخالت تصمیماتش

 انگار پام زیر مبل. گرفت فرا رو جمع ایثانیه چند سکوت

فت فرو تنم وتوی بود خاردار سیم پراز  وی   ودرد می 

 آورد باال امسینه تا رو قراری

 وپدرش آیهان به رو ابهت   وپراز جدی لحن با جون آقا

 مارو دخی   که ماه سه از بیشی   شما پرس :وگفت کرد

 به که جای   وتا کرده تر دراز گلیمش از رو وپاش میشناسه
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 اضار ما بادخی   ازدواج به بود خودش این دارم خاطر

 داشت

 

 وکه بودن زهر به آغشته خاردارها سیم وانگار گزیدم لب

د وکندتر کند قلبم ز  کم ما دخی   :داد ادامه آقاجون.می 

 کرد هوایش که بود شما وپرس نداشت خواستگار

 بشم بلند میخواست ودلم شد مشت منم دست حاال

ونشون اینجا واز بکشم جیغ رسهمه  شده حت   یا کنم بی 

 .دوربشم ازشون خودم

 

 روی درست،من حرفتون :گفت قبل تراز مصمم آیهان

 وقلت   عقیل خواسته واین خواستم هستم،خودم حرفم

 بلرزه دلم امروز که نیستم ساله بیست جون یه من...منه

 توی اینو که باشه ادی   ی   بشم،شاید فارغ دنیا از وفرداش

ها ودرمقابل جمع  بیارم زبون به هست   یوخانواده بزرگی 

 هست   چشم به تا کندم جون دوسال بدونید میخوام اما
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 نیستم حاضز  که ارزشمنده برام اونقدر وهست   بیام

 بدم ازدستش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  612پارت#

 

 

 شد کم قراریم وی   ودرد شدن محو خاردار های سیم

 نگاهش عصبانیت با وپدرآیهان شد باز بابا اخموی صورت

ز  به رو  داد زمی 

 رسیم برای :گفت آیهان ومادر پدر صورت به نگایه با بابا

 دارند خاض برنامه ها بچه واگر نیست ایعجله کردن

ز  رو کارهاشون فرصت رس میتونن  بکیز
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 لب که ومادرش پدر به کوتایه نگاه وبا کرد تر لب آیهان

 برنامه واسه هفته دوسه :گفت کردند نیم باز لب از

  هست   وکارهای خرید برای اونم...کافیه هامون

 

ون رو فسشن بابا  تالق   آیهان مصمم نگاه با نگاهم داد بی 

ی مصممش ظاهر برخالف کرد پیدا ز  چشمای توی چی 

د سوسو خاصش ز  رونیم ترس یا بود خشم اینکه می 

م رو دستش میتونستم وکاش بدم تشخیص تونستم  بگی 

ز  تو مثل منم وبگم  میکنم تنهای   احساس امخانواده بی 

 معرفت ی   ومادرپدر  وتاثی   همنشیتز  کمال شایدم

نم پوزخند خودم به اما...اونه ز  میگه رحمم ی   وذهن می 

ز  همنشیتز  برای وقت ها خانواده  نداشی 

 

 میشه بلند جاش از آیهان مادر میشه مشخص که تاریــــخ

ز  تک انگشی   صورتم بوسیدن وبا  از اجازه با درشت   نگی 

ها  میندازه دستم به بزرگی 
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ز  عزم آیهان خانوادیه ز  رفی  ز  ومن میکیز ه رسپایی   وخی 

 اره ؟ خوشحالم پرسم یم خودم واز دستم انگشی  

  غم اما خوشحالم
 

 که غیم...انداخته سایه قلبم روی بزرگ

 بلند جام از سخت   به.نیست امخانواده جز کش عاملش

 نگاه میکنه تعلل شدن بلند برای من مثل هم وآیهان میشم

 هفهمید...شده حالم متوجه میده نشون من روی دقیقش

ز  از قبل که هست مرگش یک هست    کنار کنارم از گذشی 

نه لب گوشم ز نم زنگ بهت خونه برسم :می  ز  بزنیم حرف می 

 

 واون کنم یم نگاهش فقط میارم باال چشماش تا رو نگاهم

دن با  برای ومن میگذره کنارم از هم روی هاش لب فرس 

 دارم برنیم قدم از قدم اشوخانواده خودش از بدرقه

ز  کسای   ا،هامون،همت فراز  سالن توی من مثل که هسی 

 ... موندن

 ؟ هست  :همتا

  میکنم نگاه فراز به همتا صورت به نگاه جای به

 وبی   وبگی   زنت دست_
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 چرا؟:وگفت انداخت باال ابرو

س چون_  جنگ امشب قراره ومن نیست خوب براش اسی 

 کنم پا به

 

 فراز اما موند باز همتا ودهن رفت هم تو هامون اخمای

 براش هیجان یکم :گفت زدو مهربویز  لبخند اونا برعکس

  چون نیست بعد
 

 ی   بابت هست   از گفته بارها ها تازگ

 شدم ناامید زبونیش

 خوای نیم رو پرسه این اگر :وگفت اومد جلو قدیم هامون

 نیست جنگ به الزم پشتتم من

نم قلبم ازدرد پوزخندی ز  رو اومده باال گلوم تا وبغیصز  می 

نم پس ز ز  اشک برای ومن نبود وقتش االن می   صبح تا ریخی 

 داشتم وقت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 به رو شدن نزدیک من به رسم پشت که پاهای صدای

 داشتم سیع که صدای   با هامون به رو کردم حس خوی  

 دلم ومن فهمیدی نیم رو حرفام وقت هیچ تو :گفتم نلرزه

 رو حرفام اوناهم وقته خییل اما وبابا انمام به بود خوش

 ...فهمن نیم

 نیم دیگه گ از:دم یم ادامه مادرم پدرو به رو چرخم یم

 بفهمیمم؟ همو درد...کنیم درک همو تونیم

 آقاجون به رو بیام کوتاه من شه نیم باعث سکوتشون

 فکر خودم با هرخ   ؟ میشم قربایز  دارم خ   واسه :میکنم

 !نداره کارخونه به ربیط هیچ هانآی بینم یم کنم یم
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؟ تو:میکنم همتا روبه یک آیهانم نکنه میدویز  جدیده رس 

یم؟ ی   وما  خی 

ز  رو نگاهش همتا   میندازه پایی 

 باالی گفته تو به گ باز :وگفت اومد جلو آقاجون

 رس گذاشت   اوردی خودت دیگه اینکه...ابروعه چشمت

 دیمکر  باز برات رو راه کردیم بد...ما یسفره

؟ چه به_  میشه؟ عایدتون خ   من دادن صدقه از قیمت 

 شو ساکت: آقاجون

 چه هاش خوایه خود با کنه قبول خواست نیم مرد این

 زده اطرافیانشون به ایلطمه

 

 انتخاب مادر برم قربونت:وگفت کرد وبغلم اومد ی  ی  

 نیست مخالف که هم کش خودته

ون ی  ی   بغل از خودمو  گم ویم میکشم بی 

 مثل بامن کردین؟ چیکار وغرورم من با بینید نیم واقعا_

 ...میکنید رفتار انبارتون ته یگرفته وخاک بنجل جنس
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 رفت تر باال صدام

 قبل جلسه همون چرا ام اضاقز  ام،انقدرزیادی انقدر_

ز  ز  خوایمش نیم نگفتی  ید االن همی   بی 

؟ :گفت ترس   با بابامحمد  هست 

ه من به بغضم بالخره  لرزید صدامو  شد چی 

 

ز  چرا_  خواستینم نیم انقدر اگه شناخت؟ ماه سه گفتی 

ز  اینو چرا  گفتی 

  خواستم چون-
 
 نیوفت   کردن غلط به بعدا

 به زدین زنگ ؟هان؟ شد عوض نظرت چرا پس بابا_

ز  آیهان  شد عوض نظرمون گفتی 

 ...نه که معلومه-

 ...رو هاش تیکه...رونشنیدین پدرش حرفای  !نه_

 منو جمع های گوینده تنها اومد نیم در صدای   بقیه از

 بودیم بابامحمد

 ...بودن تو انتخاب خانواده این-

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2085 | 3699 

 

 

 گناه خاطر به بزرگم پدر گ از مقرصم؟ من فقط گ از_

 وبقیه میکنه همکاری مادرم میکنه، پیشکش منو کاربودنم

 ... استقبال

 باشه رسخود که دخی   :گفت خشم وبا عصبانیه جون آقا

  یکنهم پاره افسار

 : گفتم غصه با بهش رو

 مردی جلوی غرورمو...درک به کردین ارزش   ی   منو_

 نیارم خودم روی وبه کنم نگاه چشماش تو عمر یه قراره

 از چطوری...درک به کردین خورد نخواستنم امخانواده

ز  خودتون وآبروی عزت  گذشی 
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 جوجه یه واسه نبودم مجبور منم بودی دمآ اگر :آقاجون

 بره نکنه ولت که بدم تکون دم خروس

ه؟ چه اینجا :گفت تعجب با محمد بابا  مهرانه؟ خی 

 زد صدا با ومامان زد صدا عصبانیت با رو مامان اسم

 زیرگریه

 هیچ :داد جواب عزیزش عروس جای به بودکه جون آقا

ی ات به انقدر نیست خی  ام دبا که میدی رو دخی   واحی 

ه یادشون  ...می 

 !آقاجون؟ چیکارکردین شما-

 داد اینطوری رو بابامحمد جواب آقاجون

 

 من واعتبار ابرو...بخنده ریشمون به بچه اون نذاشتم-

ت بازیچه  تونیست جمیع وخاطر دخی 
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 تار رو تصویرش وچشمام کشید تی   حرفش درد از بدنم

 :گفت یناناطم وبا دادم تحکم خشمم پراز لحن به میدید

 مودت ینوه نگم هیچوقت کردم عقد وقت   میخورم قسم

 مال ،همش بمونه روم ورسمت اسم نمیذارم...هستم

نم قیدتو نمیام دیدنت به وقت هیچ...خودت ز  می 

 از رو شکنه یم رو گلوم یزده بند بغض محکمش درک به

م تکشون تک  برمیدارم ها پله طرف به وقدیم میگی 

 

 که قلبم ترسیده بخش اون بریده دهبری لرزویز  صدای با

 از رو هست   جوری :میکشم دار به رو تپه یم اونا برای

 از ردپای   زندگیتون کجای هیچ که میکنم پاک زندگیتون

 نباشه من

 میشه خارج دونفر ییک زبون از که اسمم ،به میکنم تند پا

 بودم داده قول خودم به کنم نیم توجیه مامان وگریه

 گریه صبح تا میخوام...باشم قولم رس میخواستم وحاال

 ... کنم
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 زندگیم از جدیدی فصل فردا واز میکردم گریه رو امشب

وع رو  میکردم رس 

 

 وبعداز میکنم عقد کنم یم ریزی برنامه هام گریه میون

م عقدم  میخرم جون به رو آیهان پدر های تیکه وی   می 

 اوب بره نیم رس اره وبا مشخصه بامن تکلیفش اون حداقل

 کنه نیم پاک پنبه

 امشب نیست آیهان جز کش میدنم میخوره زنگ گوشیم

 از پرم امشب خوام نیم ،توضیح خوام نیم توجیه

 ...وپشیمانیه ترس پراز نشده عمیل که تصمیمای  

 «بزنیم حرف فردا میدم »وتکست کنم یم رد رو تماسش

 چقدر .میکنم خاموش رو گوش   میخوره زنگ دوباره وقت  

 ....میشه ااحساسمون نبود

  

 لعنت خودم به میاد داخل همتا ورس میشه باز اتاق در

 نکردم قفل رو در چرا فرستادم

 تو بیام میشه-
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ی؟ نه بگم اگه_  می 

 دردمیکرد وگلوم بود گرفته شدت به صدام

 ... میکتز  غلط-

نم نیشخندی ز   میاد داخل اون می 

 شدی صاحب رفتنم بعد اتاقمو مدیویز  بهم تو-

 میدم پس بهت دیگه ماه یه_

 بزرگ کیم شکمش میکنه، بد حالمو کلمات توی بغض

 میکنه بغلم میشینه وکنارم میشه نزدیک احتیاط با شده

 نشکنم آغوشش توی دارم سیع من
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 شفقت از بوی بزرگمون پدر که متاسفم...متاسفم-

ده ش های نوه که متاسفم...نی   اولویتش هیچوقت دخی 

ز   نیسی 

 توی وقت هیچ ما بگم موند دلم وتوی شکست بغضم

 داره رو وفرشته فرناز هوای ناجور وگرنه نیستیم اولویت

 زود خییل ومن داد داریم ودل کرد نوازشم موهام همتا

 بده دلداریم تا نیست مونا رفت یادم

***** 

 

 یم کشیده هام پلک روی که گریم دست نوازش با صبح

 من مثل که مامایز  پلکام پشت تصویر خوردم وتکویز  شد

 که همیشه برعکس و میکرد تجسم رو بود ملتهب پلکاش

 از پر گذشته من به خ    قبل شب بیاد یادم میکشید طول

  حس
 

 ی   صورت دیدن با کردم باز چشم وغم گرفتیک

 بینم یم خواب دارم کردم وخیال زدم پلک شوکه نقصش

 یاد وبــهم داد قلقلک رو بینیم یها سینوس عطرش بوی

 ... عطرشم بوی عاشق کرد آوری
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 بش   رسایز  روز به تا میکشه طول چقدر--

 

وع ومغزم میکنه اخم  وخییل کتز  یم رش حساب به رس 

سه نتیجه به زود  وبوش وصدا وتصویر نیستم خواب می 

 وبا نشسته زانوهاش روی تختم کنار درست واون حقیقیه

 میکنه نوازش رو امپلک گرمش های انگشت

 رد تماس میکنه خاموش رو گوش  ... درآورده دم جونورم--

 بلدی؟ چیا دیگه...میکنه

 باال؟ اومدی چطوری_

 ...شخصیم جت:گفت پهن بالبخندی

 

 نگاه شیطونش صورت به حال وی   کشیدم باال خودمو

ز  از رو زانوهاش کردم  نشست تخت یولبه داد فاصله زمی 

 آیهان؟ اینجای   چرا_

 جدی !کنم وتخم واخم باشم شایک باید من کنم فکر--

 !!کش   یم حجله دم رو گربه داری جدی
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 کشیدم طرح ایژله پتو روی انگشت وبا زدم پلک رمق ی  

 هیچ به هامون خانواده فایده چه اما شایک تو شایک من_

 نیست جاشون

 

 انگشت کردوبا دورم یآشفته موهای بند رو دستش

 زد شون شونه هاش

ه--  ؟..نه نداری کشیدن سخت   یجنبه...لوس یدخی 

 مثل اونم.برگشت دوباره هام شونه روی زیادی سنگیتز 

 خفت دچار چقدر بقیه رفتار از من کرد نیم درک بقیه

 که دادم فشار رو پتو های پرز ناخن با .شدم وخاری

 آورد باال رو ورسم گرفت رو ام چونه آیهان دست

ز  ما های خانواده-- ز  با...همییز  وخود عجیب اخالقای همی 

 تغیی   اونا کتز  ناراحت خودتو که هرچقدرم تو خواهانه

ز  نیم  کیز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 616پارت#

 

 

 .نیست راضز  پدرت_

 دلسوزی رس از نارضایتیش نیست،چون مهم اما میدونم--

 نیست

 گرفته درنظر برات رو ایدیگه کش_

 خندید

دوستش با پرسش میخواد پدره که فیلما این مثل--  دخی 

ی نداره سودی براش چون اصال نه !کنه؟ ازدواج ز  هم چی 

 خوره نیم ملگ فرخ درد به نباشه سود توش که

 وبا کرد جدا پتو از رو ودستم رهاکرد رو امچونه

 کرد ازجابلند هم منو بلندشدنش
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 دراز جز کاری خواست نیم دلم اما نکردم مقاومت

 بدم انجام کشیدن

 ندارم کار یحوصله_

 ریم رسکارنیم--

 آیهان روی به رو ودر رفتم اتاق مسی   رسویس طرف به

ون شستم رو وصورتم دست بستم  روی آیهان اومدم وبی 

 داشتم توقع بود دستش توی وگوشیم بود نشسته تخت

ز    باشه رفته پایی 

 کرد؟ باز برات درو گ_

 خودم--

  درحیاط_

 برگردوند جاش رس ویر  وگوش   گرفت باال رسشو

 

 زدم زنگ ،هرخ   مامانت...بذار پسورد گوشیت برای--

 دیشب...بیام اینجا تا کردی مجبورم بودی خاموش

 کنم تعریف برات اومدم دیدم خوابتو
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 ورس دیدم چشماش توی خوی   به رو خباثت برق

راس از رو صورتم چرخوندم  کردم دور نگاهش تی 

ون برو_  بشم آماده بی 

 بیتز  نیم منو کن فکر کنم نیم نگات من شبا راحت--

ز  تونم نیم_  دی اچ فول صورت به وقت   کنم فکری همچی 

 !مقابلیم

 

 پاشم نیست ضایع االن بودم باهات صبح تا دیشب من--

 برم

 مرض فاز روی که آیهایز  رس وتا گزیدم داخل از رو لپم

ز   نکشم جیغ بود ریخی 

 ...نباش مزخرقز  آدم انقدر_

 رو خواب فرشته یقه برو نیست من دست که خواب--

 تو این بعدم میکنه اغفال رو ها جون تربیته ی   که بچسپ

 ...بودی کرده منو که بود

ونه مامانم_  بی 
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؟--
 
 که باشم کرده کاری یه بذار  کنم عقدت قراره جدا

 
 
 گرفتم گردن الگ نسوزه دلم بعدا

 

ز  روی از رو افتابم ضد کرم  وبه برداشتم آرایشم می 

  داد خایل جا که کردم پرت طرفش

 هیچ اقتصادی اوضاع این توی کن رفتاری خوش من با--

ز ... بگی   زن نمیشه خر کس  از...جواهریم چه من ببی 

 ...امقانع هم کم به من بذار مایه کم یه خودت

ون برو پاشو_  نیومدم تا بی 

ط به میکنم استقبال باز آغوش با من...بیا--  از اینکه رس 

 اتاق یه...باشیم داشته دیشب های پوزیشن همون

 مهیاست خ   همه خایل،تخت

ت پرویش از   موندم زده حی 

؟--  نمیای 

ون برو پاشو_  بی 
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 چشمام که اینه بکنم بهت میتونم که لطفز  تنها رم نیم--

 بشمارم وتاصد ببندم رو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 617پارت#

 

وع بست چشم من موافقت از قبل  با.کرد شمردن هب رس 

 کرد باز رو چشماش از ییک که کردم نگاهش حرص

 فرصت از من بعدش چون کن استفاده زمانت از:وگفت

  میکنم استفاده طالییم

ز  با و زد بازنیشخند چشم همون با  طرف به لباسام برداشی 

 که رو حمام در.بستمش فحش به لب زیر رفتم حمام

 لباس درسی گوش به اش خنده تک صدای بستم محکم

ون پوشید  انگار شدم مواجه خایل اتاق با اما اومدم بی 

ز  بابت از خیالش وقت    رفت شده راحت مرضاش ریخی 
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 وبا وزدم برداشتم تخت طرف اون از رو افتام ضد کرم

ز  ز  وگوشیم کیف برداشی  ز  آیهان کنار مامان. رفتم پایی   پایی 

 کردن بلند رس پام صدای شنیدن وبا بود ایستاده ها پله

 بخورید صبحانه بیاید :گفت من به رو ومامان

 ندارم میل مرش_

 بیاید هست   با میکنم درست ناهار :گفت آیهان به رو

 توزحمت رو ممنون،خودتون:داد جواب متانت با آیهان

  نندازید

  نیست زحمت  -

 داریم کار مامان نباش منتظرمون_

 

 به توجه ی   که دوخت من به رو هردو نگاه خشکم لحن

 میایم :گفت آیهان اما کرد سکوت مامان رفتم در تسم

 نکشید زحمت اماخییل

 پرسم رحمتید شما-
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 مامان از رو لبخند با که کردم نگاه آیهان به حرص با

 ومنتظر پوشیدم رو کفشام اومد من طرف وبه گرفت

 نموندم آیهان

ون تا ومن بود در جلوی ماشینش  رو حرصم اومدنش بی 

ز  الستیکهای رس  زدم لگد وبــهش کردم ایلخ ماشی 

 

 رو حرکتم پریده باال ابروهای   با که وباآیهایز  کردم بلند رس

ز  رس کار خطا های بچه ومثل شدم کرد،مواجه شکار  پایی 

 ...انداختم

ز  سوار ز  شد ماشی   فرستادن کردباصلوات روشن رو وماشی 

 کمال در اما رفتم شاگرد در طرف به تخیلیم شانس به

 وبا انداخت هاش آینه به نگاه انآیه بود قفل در تعجب

 قدم چند کرد وحرکت گذاشت گاز روی پا عینکش زدن

ز  که جهت   طرف به  وقت   وایستادم رفتم کرد حرکت ماشی 

 قدم دوباره حرص با ایستاد من از صدمی   یفاصله با

ه برداشتم  با نشد باز وقت   گرفتم رو در یودستگی 

به چند شیشه به عصبانیت  زدم ضز
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 تکون جام از اینبار کرد حرکت دوباره کردو نگاهم خونرسد

 بلکه دلم توی نه اونم کردم مستفیض رو روحش نخوردم

 جلوتر صدمی  ...شنید نیم که حیف اما وعصبایز  بلند

 نخوردم تکون جام از ومن ایستاد دوباره

 عصت   اسمش دیدن با و خورد زنگ دستم توی گوشیم

 ؟...صبچ رس کردی مرصف خ  : دادم جواب

ز ...دیشبه خواب اثرات--  کردی خورم چی 

 خندید منظور وبا وقیحانه

 من...میکنم حالیت میام وگرنه شو دور چشمم جلوی از_

 نمیام جا هیچ تو با

 تا هست  ...کتز  حالیم به حایل وفقط بیای   خدامه از من--

ز  تو واگر میشمرم ده نم زنگ نباش   ماشی  ز  مامانت به می 

 میخواد هست   گردیم یم بر شد عوض نظرمون ومیگم

 فقط...یک،دو،سه...دایز  خود دیگه...کنه درست ناهار

 ...چهار...مونده است ثانیه هفت

 عوضز :گفتم مهابا ی   برداشتم قدم حرص با
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 بشه ناراحت حرفم از اینکه بدون خندید

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 618پارت#

 

 

 نزدیک های انرستور  از ییک توی کنارهم اینکه از بعد

 آتلیه به منو خودم یخواسته خوردیم،به صبحانه آتلیه

 از قبل کرد تاکید اما رفت امی   به زدن رس وبرای رسوند

 به رو قولش که ناهاری به تا میاد دنبالم یک ساعت

 کردم سکوت اما نارضایتم وجود با .برسیم داده مامان

ز  برای حیل راه دنبال دادم ترجیح   یبرا تصمیمم گفی 
 

 زندگ

ک  ...کنم پیدا عقد بعد مشی 
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 اما گرفتم عصبانیت روی واز خودخواهانه که تصمییم

 آیهان وامیدواربودم کنم نظر ضف ازش خواستم نیم

 
 
  آمادگ

 
ک زندگ  ...باشه داشته رو مشی 

 

 عکسای آتلیه داخل سیستم واز ریختم چای خودم برای

 رصتف رس خونه تا دادم انتقال فلش توی رو نظرم مورد

 رسیدم افتادم عقب کارهای به هم کیم کنم ادیتشون

 در شدن باز صدای وباشنیدن بودم گرم رس ساعت   ویک

 داخل رو وگوشیم وفلش کردم خاموش رو سیستم آتلیه

ز  انداختم کیف  .برگردم خونه به آیهان همراه تا رفتم وپایی 

 با قدوقامتش که مردی بادیدن ها پله باالی همون از

د دید رو آتلیه من به وپشت داشت فرق آیهان ز ز  می   پایی 

 هنوزم که مردی دیدن از ومن برگشت پام وباصدای رفتم

 .شدم شوکه شد یم وحشتم باعث نگاهش با

 

 کنم؟ کمکتون میتونم بفرمایید_
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ی نگاه ز آمی   فکر واقعا :وگفت انداخت تاپام رس به تحقی 

؟ کمکم میتویز  میکتز   کتز

 !باشید ینجاا نباید کنم فکر خالفشو اگه_

مانه باهاش میکردم سیع  هنوزم اون اما کنم صحبت محی 

 بود گرم نظاره اشادبانه ی   ونگاه لحن همون با

ی- عموت از خی   رسبه خودشو که بگو...نیست دخی 

 کرده وخوشحالم کرده نیست

 جوشید امآوردمعده زبون مونابه مورد در که ایجمله از

 زد نیشخند که کردم نگاهش عصبانیت با

 ...باشه داشته رو اشعرضه فکرنکنم که هرچند-

 

 اون:داد بودادامه کلماتش واو به واو توی که خشیم با

 میکنه آزمای   زور خودش تراز ضعیف برای فقط

 شاید:گفتم خشم با خودش مثل منم نیاوردم طاقت

 مگه...گرفته یاد شما مثل ایپخته استاد از رو درسش

از   شما ساله دچن های عقده که اینه غی 
 
 زیر رو مونا زندگ

 کرد رو
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انش نگاه به  اهمیت برام اما شد اضافه هم نفرت حقی 

 نیم میلرزید نهفته وترش خشم از که پاهای وبا نداشت

 رفتم جلو قدیم

ین_   های سال بهی 
 

 های طلت   جاه خاطرت به مونا زندگ

ز  شما خوهانه خود  تا کشید زجر سال پنج. رفت ازبی 

ز  براش که باتالق   زا خودشو تونست ون ساختی   بکشه بی 

ز  دوباره اما  داشته تمام که زدین زمینش جوری برگشتی 

 کردین خرد رو هاش

 

 رفتم جلو ایدیگه قدم

یه ترین قوی مونا بگم باید اما_  تموم توی که دخی 

ش از که ققنوسیه مثل دیدی زندگیت  دوباره خاکسی 

 میکنه ابتث زندگیش لیاقت ی   های آدم وبه میشه متولد

 که میخورم تاسف برات...بشکنش دوباره تونن نیم

ز  فرصت ز  داشی  ی چنی   حاالم ...دادی دست از رو دخی 

 میتویز  که اینه فرقش فقط برگرده مونا تا بمون منتظر برو

 بخوری وحرست روببیتز  رشدش ازدور
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  619پارت#

 

 

 زد پوزخندی ریختم عرق یلک زدنش بابت که حرفای   به

 ازدخی   داری :وگفت شد تبدیل خنده به کمکم وپوزخندش

  بزنه، حرف میگرفت اجازه زنش از باید که محمودی
 

 مییک

 بود جالب خییل!دیگه؟؟

 مونارو اون بوداما درست عمومحمود راجب حرفش شاید

ز  کم این شایددلیل گرفته کم دست واقعا  مونا دونسی 

 من.بود خودش به مونا رسیــــع نشد جذب آرمان توسط

از  که ایوجذبه قدرت کردم یم درک مونارو هرکش بهی 

 خواسته بود مونا خواسته یهمه هست آرمان رفتار توی

 ساخت یم محکم گاه تکیه به شبیه رسای   مرد این از که ای
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 ام حافظه اگه البته...بمونم ققنوس منتظر برم من پس-

 رو مهم غی   های آدم من یز میدو...کنه آوریش یاد بتونه

 میکنم فراموش زود رو

 لبخندی به پوزخندم اما زدم پوزخند بهش من بار این

 که مردی تصویر مقابلم هیوالی این واز شد تبدیل

 کرده پنهان ترسناکش نقاب وپشت بود دلباخته

زش تند جمالت توی حت   که مردی.بود،دیدم  مونا به وتی 

ایم ی    غی   از اهمیت ی   یواژه ایج به وحت   کرد نیم احی 

 هم من دادن فریب با ومیخواست میکرد استفاده مهم

 بده وسامون رس رو اوضاع خودش مثل

 

 روی پای مونا خاطر به فقط کردومن اخم لبخندم به

مغروضانه لحن وبا گذاشتم مرد این به نسبت نفرتم  ایغی 

 ...داشت عالقه بهت مونا :گفتم

 نیشخندش ندم اجاز کردم سیع من اما زد نیشخند دوباره

 ...بشه ذهنم توی کلمات فرارکردن مانع
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  زندگیش توی تعالقه حضور بدون اینکه از قبل_
 

 زندگ

ه یاد رو کردن  داره رو لیاقتش مونا...رساغش برو بگی 

 امبچه قاتل تونم نیم من:وگفت شد کوری یگره اخماش

 ببخشم رو

 

  دارم شک اما باش   داشته بچه میتویز  بعد سال دوسه _

 ...باش   موناروداشته چندسال گذشت بعداز بتویز 

 بگو بهش:گفت در طرف به چرخیدن وبا داد تکون رسی

 نداره تاثی   روم شدتون هماهنگ خزعبالت

 ... ورفت گفت

 داخل به آرمان توسط در شدن وبسته باز از رسدی باد

م لرزیدن وباعث نفوذکرد  توسط دوباره در شد بیشی 

 کرد یم نگاه رسش پشت به که وهمزمان شد زبا آیهان

 خواست؟ یم خ   اینجا مرتیکه این :رسچرخوندوگفت

 

 یبرنامه اونکه ی   ومن کرد رصد رو صورتم دقت با

 وعطر چسبیدم اشسینه به رفتم جلو باشم داشته خاض
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زش  با ومن پیچید دورم دستاش کشیدم نفس رو سحرانگی 

 دم وگذاشتم عضالنیشسینه روی رس آسوده خیایل

 نشست بازوهام روی آیهان دستای... گرفتم تری محکیم

 .کرد جدا اشسینه از ورسمو اومد باال وارونوازش

 سقوط باعث که چشماش وبه کردم بلند رس نارضایت   با

 کردم ونگاه شد یم رسکشم قلب آزاد

 داشت؟ کارت خ   آرمان--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 620پارت#

 

 تونستم خوی   وبه بودم نگرایز  از ردی دنبال چشماش توی

 یادم...کرد طغیان دیگه بار یه ودلم کنم ولمسش پیدا

سیدم یانه دیده رود آرمان قبال که نبود  کجا از ،نی 
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 کنان ورقص کوبید یم پا وار دیوانه فقط قلبم میشناسیش

  نگاه ملموس نگرایز  از
 

 برد یم لذت روم به روبه مرد رنیک

 گرفت یم مونارو اغرس _

ون آسوده رو نفسش ون که نفش از دادوقلبم بی   اومد بی 

ز  پناه برای ورسم کشید وهلهله جیغ  این یسینه توی گرفی 

  شد موفق وبالخره مرد تالش مرد

 

 شد آیهان یخنده باعث که موفقیت  

 درو اول بذار فقط میکنم درک حالتو هست  --

 نشیم ،اذیتاینجا  داری جا اصال ببینم...ببندم

  گرفتم باال رس گیج
 

؟ واسه:پرسیدم وخنیک  خ 

 چیتز  مقدمه داری اینجوری که مطلت   اصل واسه--

 ...میکتز 

 هان؟_

سینه به ومشت   شدم منظورش متوجه تازه ومن خندید

 . رفت وعقب خندید بلند کوبیدم اش
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 قافله از تو یا تخیلیه شانسم کال منکه...عزیزم نخواستم--

 نخورده آش میشم ومن میشه پیدا اشوکلهرس  ییک یا پری  

 سوخته ودهن

 روبــهش حق کامال مورد این وتوی گرفت امخنده خودمم

 دادم

 

ز  بستیم رو آتلیه در  زد استارت وقت   شدیم وسوارماشی 

ز  که نخوریم ترافیک به امیدوارم:گفت  هم جوری همی 

 شد دیر

 میدادی قول مامانم نبایدبه:گفتم دودیل با

ز  متونست نیم-- یتز  واسه فرصت اولی   ازدست رو خودشی 

 بدم

 ...بزنم لبخند اون مثل نشد باعث شوخیش

 مامانم مخصوصا...ام عصت   شون همه از من_

 گفتم خ   شنیدی :پرسیدم من بود کرده سکوت

 شنیدم--
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 بوده؟ خ   نظرم نیست مهم برات_

  نداشته بدی قصد مادرت مطمئنم--

 ؟...وحرفاش پدرته مثل_

 

 !شاید:گفت ینیشخند با

 جلو رو دستش خیال ی   واون کردم نگاهش عصت  

  کردم قطع رو موزیک حرص با کرد پخش بردوموزیک

 خیال ی   خودم تا کتز  اذیتم انقدر نه؟ استنقشه همش_

 هست؟ هم پدرت خواسته این بشم؟ ازدواج

 زنگ...که رفتیم لو بابا ای :وگفت انداخت من به نگایه

 ...Bپلن رساغ بریم رفت لوA پلن بگم فرخم بابا به بزنم

 به نگاه با واون گرفت امخنده لوسش لحن از دفعه این

 زد لبخند صورتم

 

 ومدام خندوندنم برای گفتم خودم پیش لحظه یه برای

 از حواسم تا کنه یم رو تالشش وتمام میکنه شوخز 
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ی نتیجه این از... بشه پرت هام نارحت    میشه گرم دلم گی 

 پیداه عابرین آمد ورفت ها خیابون به ور  پررنگم ولبخند

 ...دوزم یم

ه اخم ،با شد پیاده من از وقبل پارک در جلوی  در به خی 

ز  در آیهان که بودم خونه ون از رو ماشی   کرد باز بی 

دفعه مثل نه بودم ناراحت مامان از.کرد نگاهم ومنتظر

 پشت واز کرده خیانت بهم کردم یم احساس قبل های

 درد وبدجور رسیده قلبم به که خنجری... زده خنجر بهم

 ...داره

 هست   شو پیاده--

 هیچ دیگه:گفتم بهش رو ولجبازی حرص وبا میشم پیاده

یتز  خود واسه نداری حق وقت  ....بذاری مایه من از شی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 621پارت#
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 مهربونیه العادهفوق زن مادرت :گفت خونرسد جوابم در

 ...خودته خاطر به فقط زده هم اگرحرقز  نکن شکو 

  کرد فوران من توی لجبازی

 کنه کاری واسم کس هیچ خوام نیم_

ی از میتویز  هست  -- ز  اما دلخورباش   چیه دونم نیم که چی 

ام نداری حق  مخصوصا بشکتز  رو بزرگت احی 

  نکن کاری...رو پدرومادرت
 
منده رفتارت برای بعدا  رس 

 ...باش  

  نکن صیحتمن لطفا تو_

 با دنیا یه من :گفت خونرسد آیهان اما بود بد خییل لحنم

 رو حرمتش کنم یم رو سعیم تموم اما دارم مشکل پدرم

 که خواستگاری وسط بود این از غی   اگه که نشکنم

ون گرفته باال بارس دراومد جونم واسش  رفت نیم بی 

 

هفاصل تو و در دقیقامقابل که وآیهایز  شدومن باز درحیاط

ی یه ی  چرخوندیم رس بودیم ایستاده ازش می 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2114 | 3699 

 

 از زودتر آیهان شد ظاهر مقابلمون محمد بابا باند قامت

ز  ورسی دلخوری با من کرد وسالم اومد خودش به من  پایی 

 به مارو همیشگیش متانت بابا دادم لت   زیر سالیم افتاد

 کرد دعوت داخل

 داخل بفرمایید-

 برداشتم که اویل قدم جلوبرم خواست ازم دستش با آیهان

 شدم میخکوب جام رس محمد بابا باجمله

ز  یوادامه داخل بیا-  بگو خونه تو رو هات نخواسی 

 

ز  رسمو بابا تیکه از ناراحت  یم حیاط تو نباید انداختم پایی 

 کمرم روی آیهان کرددست یم گوش حرفام وبه ایستاد

 اونا به توجه ی   کرد هدایتم جلو به ونامحسوس نشست

 آوردم در رو کفشام وباعصبانیت رفتم داخل

 

ز  کردن جمع بابا ز  می  د من به رو ها ظرف وشسی   واز سی 

 ...بریزه چای وآیهان اون برای خواست مامان
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 هرچند نداد منو به مخالفت مجال وجدیش محکم لحن

 با تونستم وفقط بودم داری آبرو به مجبور آیهان جلوی

ز   .کنم خوری خود هرتیکه برداشی 

 من بود آورده باخودش آیهان که رو گیل دسته مامان 

ی روی رو نشدم متوجهش مسی   توی ز  پذیرای   توی می 

ز  وبا داد قرار  رفت وآیهان بابا پیش چای استکان سه ریخی 

 

ز  توی هارو ظرف خونه دادم قرار ماشی  ز  مرتب رو وآشی 

 برداشتم رو گوش  ...نبود شلوغ هم خییل که هرچند کردم

ش آتلیه به آرمان اومدن واز مبد تکست مونا به تا  باخی 

 آشنا زیادی که رندی یباشماره تکست   دیدن با اما کنم

 وخایل خشک «متاسفم» یه پیام محتوای شدم شوکه بود

 شد خشک کویر مثل گلوم...بود

ون صندیل   هیچ که متاسفیم به کشیدم بی 
 

مندگ  رس 

ه کردم نیم احساس پشتش  شدم خی 

 !بود؟ متاسفم واقعا
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 بودویادش اومده صدادر به وجدانش روز ده تقریبا بعداز

 !...متاسفه بگه فقط اشوقیحانه زشت کار بابت افتاده

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 

 622پارت#

 

 

 روز اون که رو وحقاری   درد کرده خیال شایدهم یا

 ...کنه آوری یاد وخواسته کردم فراموش رو شدم متحمل

 خییل دوم مورد داشتم فرزاد از که شناخت   وجود با

 هرکدوم من دونست یم باید اینطوره اگه که بود تر منطف  

 ...ره نیم یادم رو ییک این کنم فراموش رو رفتارهاش از
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م یاد میخوام...نه خودم دادن زجر واسه نه  بار باهر بگی 

ز  ی مسی   خوردم زمی   برای زخمام واز کنم انتخاب بهی 

م آگایه  کنم استفاده بیشی 

 میتونه کجا تا اشتباه انتخاب یه که بمونه یادم میخوام

 ...کنه سیاه دنیامو

 

ون بخوام اینکه از وقبل کردم منظم رو نفسام  بیام بی 

 افته یم دریافتش ساعت به نگاهم

 زیاده خییل شده متوجه آیهان اینکه واحتمال صبحه برای

ز  هم آرمان دیدن یدلهره دلیل وشاید  ...باشه همی 

 مطمئنا اما سیونبود جدیدم گوش   توی فرزاد یرهشما

 رو رندش شماره که بود این قوتراز آیهان یحافظه

 نشناسه

 ونگرایز  آیهان رفتار از خوی   وحس میشه محو بدم حال

 ...میده دست بهم نداشتنم برای

م نیش های دندون زیر شوق با رو پایینم لب   میگی 
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 بره میخواد آیهان آقا هست  -

نم رو حهصف قفل ز  بلند جا از مامان صدای وباشنیدن می 

 میشم

 از وتشکر بابا با دادن دست وبا پوشید رو پالتوش آیهان

 ورودی در نزدیک که من طرف وبه گرفت فاصله مامان

 آیهان ومن نیومدن اشبدرقه وبابابرای مامان اومد بودم

 کردم همرایه در پشت تا رو

 شلوغه رسم یکم فردا من :گفت شدیم خارج که خونه از

یم فردا پس اما دم امی   به...آزمایش کارای دنبال می   اگه سی 

زیادی کنه،تقریبا تموم کارو تونست ز  نمونده ازش هم چی 

 بود

 

 نه؟ دیدی رو فرزاد تکست_

 پالتوش کردن مرتب حال در که وآیهان پرسیدم مقدمه ی  

ز  که همیشه وبرخالف کرد نگاهم بود  میداد جواب مطمی 

 داد تکون رس دودیل با

 ...دارم شک اما متاسفه نوشته_
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 مهمه؟ برات تاسفش--

 ...حیوونه چقدر ره نیم یادم وقت هیچ...اصال_

 کرد عوض رو بحث عامدانه

 تومنو قراربوده...مسافرت بریم قراره گفت پدرت--

 بدی؟ قرار درجریان

 ریزی برنامه...کتز  قبول ندارم دوست اما رفت یادم_

 برم مسافرت باهاشون خوامب عمرا استفرشته

 

 ...بگم نه پدرت به نتونستم من--

 ای؟بچه آیهان،مگه_

 حال تغیی   برای میکنه خواهش ازم وقت   نداری توقع--

 لطفا نه بگم کنم ازاد وقتمو شده که هم تو وهوای

 نکنید خواهش

 تا میکنم پیدا رایه یه خودم:وگفتم کردم نگاهش حرص با

 نریم
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یم...نگی   سخت--  مونیم نیم بیشی   دوروز ییک اما می 

 
 
 فعال...نداشتم آزاد وقت بیشی   میکنه درک پدرت مطمئنا

 کن تمرکز خودمون برنامه روی

 

 دودیل وبا افتادم تصمیمم یاد آورد که مارو برنامه اسم

 بشینیم رسفرصت باید...گرفتم تصمییم یه من:گفتم

 بزنیم حرف

 فعال...هباش:گفت کردو نگاه اضطرابم پراز صورت به

 ....دادم تکون رس براش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 623پارت#
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********** 

 قشنگم دخی   تو بیا-

 یبسته شدم داخل دادنش هل با ومن شد درباز

 چپم دست به رو جونشهره یعالقه مورد بیسکویت

دم  گذشتم الی   کنار از بستم درو راست دست وبا سی 

 دمش آسانسور وسوار

 کرد بغلم خوشحایل با بود منتظرم در جلوی خاله

  بوسید رو وصورتم

 

  با
 

مندگ  فوران درمن جونشهره با مالقات هر در که رس 

 راهنماییم مبال طرف به .رودادم مهربونیش جواب میکرد

خونه به وخودش کرد ز  همونجا واز رفت اشجزیره یآشی 

دم،بهش حرف ایرج با داشتم :گفت ز  داری گفتم می 

 ویژه صورت به خواست وازم رسوند سالم بهت...میای  

یز  بهم که کنم تشکر ازت ز  رسمی 
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ز  به خجالت با ه زمی   انقدر ومرد زن این کاش شدم خی 

اذیت کیم تا کردن نیم لطف من وبه نبودن مهربون  کمی 

 شدم یم

 بود؟ خوب ،حالشون باشن سالمت_

 

 کنارم بود توش چاکلت هات ماگ دوتا که سیتز  با

  نشست ومقابلم شتبرگ

 بود خوب-

 بود بدتر هم بود بد صدتا واز بود غمناک بودش خوب

 نشستم میای   گفت   که دیروز از خوشگلم دخی   بفرما-

 خداکنه کردم لیست رو عالقت مورد های خورایک تموم

ی ز  باشه نیفتاده قلم از چی 

ز  به  یها پاستیل دیدن وبا کردم نگاه مخالفات پراز می 

ی خنجر لمث بغض  قلت   ز  ...کرد نمای   خود تی 

 عاشق که بود سماء این اما داشتم دوست پاستیل من

 بود قلت   رسخ های پاستیل
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 کشیدین زحمت چرا مرش_

؟ چه ببینم بگو...اخه زحمت   تو نزن الگ حرف-  هاله خی 

 پرس همون با میکتز  عقد داری گفت

 درسته؟...آیهان...خوشتیپه

 دادم تکون ورس دادم فرو رو بغضم

 رفته خودم به زرنگیت...نداره حرف اتسلیقه-

 داشتنیش دوست یخنده به هم ومن خندید صدا با

 زدم لبخند

  وچشم چهارشونه...دیدیم رو ایرج های جویز  باید-
 

 رنیک

  چشم ومرد زن وقتا اون که هرچند
 

 نبودن شاخ خییل رنیک

  وچشم بور مردای از من اما
 

 اخه اومد یم خوشم رنیک

 هم باشه،ایرج ها خارخ   شبیه شوهرم تمداش دوست

  بود رفته خارج هم بود شون شبیه

 

 باید این گفت خودم با دیدمش تا:وگفت زد چشمیک

 بشه شوهرم
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 غم یهاله زود خییل... خندیدم وشادش بانمک لحن به

 ازم هم ایرج:داد ادامه بغیصز  وبا گرفت بر در رو صورتش

 اما کردیم ازدواج زود خییل وما بود اومده خوشش

 کرد درمونم دوا کیل داربشیم بچه تا کشید طول چندسال

 بهمون رو سماء خدا تا برد درمان کشوربرای چندتا ومن

 داد

 به رو نگاهم کرد تر رو چشماش واشک لرزید صداش

ز  ز  شلوار روی اشکم دوختم زمی   واون چکید روشنم جی 

ه رو قسمت  ترکرد تی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 دادیم دستش از وزود نبودیم الیقش که حیف اما-

لحظه از...گرفتم دهنم جلوی رو ودستم زدم کوتایه هق

 مهر پر رفتار کنار دیوارسماء روی بزرگ تصویر ورودم ی

ز  رو نفسام خاله  سد حرفاش شنیدن وبا کرد سنگی 

  حرست وسیل شکست مقاومتم
 

مندگ  از اشک مثل ورس 

 عزیزو دوست برای  قلبم از گوشه یه افتاد هرا به چشمام

 بود عزادر همیشه انرژیم پر

  گرفت بغل ومنو نشست کنارم جون شهره

 کردم ناراحتت نازنیم دخی   ببخش منو-

 ...له...خا_

 چشمات قربون نکن گریه....عزیزم جونم-

 

ش مرگ باعث من... ترکید یم داشت دلم  اون شدم دخی 

 کرد یم نوازش رو رسمو  میکرد بغل منو خالصانه

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2126 | 3699 

 

 تقصی  ...منه تقصی  ...نرو امصدقه قربون...اینطوری نگو_

 نیست سماء که منه

 باش آروم عزیزم تونیست تقصی  -

ون بغلش از  فایده اما کردم پاک رو واشکام اومدم بی 

 ...میکرد پر رو جاشون جدیدی های وقطره نداشت

  ظلم باراین همیشه برای بار یه میخواستم
 
 که ور  بزرگ

 وحقیقت بردارم هام شونه روی از رو کردم تحمیل بهش

 پرتم اش خونه واز میشه متنفر ازم نداشتم شک...بگم رو

  میکنه

 

 دیگه نبود مهم اما صورتم توی مینداخت تف شاید حت  

 حق شهره کنم،خاله بودن خوب به تظاهر خواستم نیم

ش قاتل داشت  ...رو قاتالش شایدم بشناسه رو دخی 

 کنه تصادف سماء شدم باعث من_ 

ز  بغل برای که دستاش  روی بود اومده جلو امدوباره گرفی 

 ...موند هوا
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 رو سماء من خاله بشه اینطوری خواستم نیم بخدا_

 کردم خیانت دوستم به کردم حماقت اما داشتم دوست

ه شدم باعث من...زدم خنجر ازپشت وبــهش  بمی 

 کردی؟ دستکاری رو ماشینش-

 

ز  از نفسم  وحشت ترس وبا شد حبس شنیدم که یچی 

 دادم تکون رس ها دیوانه مثل بودم شده شوکه که درحایل

 شب...نه بخدا...خدا...ب نه...نه :گفتم بریده وبریده

 ... بوش...فرزاد...زدیش...نام

 خجالت وبا کنم کامل رو امجمله نتونستم گزیدم لبم

 وی   زدم وهق کردم پنهان دستام میون رو خیسم صورت

 کردم گریه مهابا

 وباصدای نشست هامشونه روی جون شهره دستای

 میدونم: گفت لرزویز 

دارم :کرد تکرار ودوباره زد کنار صورتم از رو دستام  خی 
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م بخدا:گفتم گریه ومیون نشد کم امگریه  نصف ...حاضز

 ونکنم غلط این ...تادوباره عقب برگردم ...بدم رو عمرم

ه...سما ندم...واجازه  بمی 

م من:گفت گریه با  اما روبدم اممونده باق   عمر همه حاضز

م  نیست امکانش نمیشه... باشه دخی 

 ببخشید...ببخشید_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 625پارت#

 

 

 

 تصادف من دخی  ...ببخشمت باید خ   واسه عزیزم چرا-

 تقصی   میگه ایرج... نمرده بوسه یه خاطر به سماء... کرد
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ز م منه  تو...انداختم گوش پشت ومن داشت مشکل اشی 

 
 

 راهنمای   پلیس...بوسیدم رو فرزاد که منه تقصی   مییک

 
 

 زده بهش پشت از که ایراننده پری   حواس میگه رانندگ

ز  نتونسته اون ل رو ماشی   کنه کنی 

 

 این قسمتش میگم من:میده وادامه میکنه پاک رو اشکام

 ...گرفت پس داد که رو امانت   خدا...بود

 ...خاله_

 قشنگم دخی   جونم-

 نه؟ کرده چیکار خائنش دوست گفته بهت سما_

 خر خییل هست   گفت :وگفت گرفت رومحکم دستم

 ایجمله دقیقا این...مرگشه چه نگفته بهم که ونامرده

 کرد تکرار صدبار نامزدی شب همون از بودکه

 شب؟ همون_

 دید شب همون اره: داد وجواب کوبید هم رو پلک

 عصت   من کرد تعریف برام وقت   اومد من پیش کهوشو 

 نفهمیدم زودتر چرا: گفت ناراحت   با سماء اما شدم
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به وخاله گریه زیر زدم دوباره  بیشی   که آرویم های ضز

 همون از :وگفت کوبید دستم روی داشت رو نوازش حکم

 فکرکنه میخواد گفت نداد رو فرزاد جواب دیگه شب

 من خواست مشورت ایرج منو از...کنه رفتار وعاقالنه

ز  همه ایرج اما بودم تصمیمش مخالف  خودش وبه چی 

د  نیست خودش هست   استچندهفته گفت یم.سی 

 خودش دست از فهمید رو دلیلش وقت   بود ونگرانت

  نبوده عادی هم فرزاد رفتار گفت یم حت   بود عصبایز 

 فرزادی چون نمیشه خوشبخت فرزاد کنار کرد اموقانع

 ... نیست اون عاشق بوسید یم عاشقانه تورو که

 

 اعالم ما به رو تصمیمش صبحش تصادف روز همون

 تماس دوستش وبا بزنه هم به رو نامزدیش میخواد کردکه

 اما رفت حساب تسویه وبرای کنه پاک رو فیلم تا گرفت

 ...برنگشت

 بود شده الهام بهش شاید :وگفت کشید حرست پراز آیه
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 برگشت فلش وبا رفت اتاقش رفط وبه شد بلند جاش از

 کوتاه فیلم یه برداشتیم ماشینش توی از رو فلش این-

 تا دادم فرزاد به رو ازش کت   یه البته توعه برای که توشه

 بمونه یادم تا گذاشتم خودم برای رو واصلش بده بهت

م روز  بود لبش روی لبخند اخردخی 

 

 بشاش وصورت زد فایل وروی کرد وصل TV روبه فلش

 نکشید طول وخییل شد نمایانTV صفحه روی ماءس

  دل از ودلم کرد نوازش رو گوشم هم صداش
 

 براش تنیک

 شد مچاله

 وازمن میش   عاشق...خدا خر سالم...جون احمق سالم»

 ...شخمیت سلیقه تو ریدم بگم باید...عوضز  میکتز  قایم

 به بودم نامزدش روز نصف من !آدمه؟ دلقک فرزاد اخه

 یه توی باهاش آبم رسیدم نتیجه وبه مافتاد کردن غلط

ه جوب ط یه فقط تو مال میخوایش خنگ تو اگه نمی   رس 

 حرف...دهنش تو بزن کرد اضافه غلط اگر... دارم

ز  کرد بازی دخی  ...چایش تو کن تف زد نامربوط  تو کن فی 

 ...غذاش
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 626پارت#

 

 

ز  ایرج عمو گونه هشدار صدای  انداخت وقفه حرفاش بی 

ز  پشت به نگایه با واون  باشه باشه:وگفت خندید دوربی 

ای   همه :گفت من به رو دوباره
ز  رعایت گفتم که رو چی 

  کنه استفاده سو ازت مارمولک اون ونذار کن

 ببینم زرتو زر قیافه خواست نیم دلم چون نیومدم خودم

شد که حالت  من قتاونو  تا بوش، دست بیا آدم مثل بهی 

  ....ننه بچه کنم یم ردیف برات کارارو یهمه

 خودتو زود پس ها دارم دوست :وگفت فرستاد بوش برام

 «کن وجور جمع
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  بود جاری هنوز من داغ واشکای شد قطع فیلم

ز  میکنم نگاه رو فیلیم این هربار- م میشم مطمی   تو دخی 

د برق چشماش بود خوب حالش اخر روز ز  ...می 

 :میگم کریه با

 ببخش بازم ...خاله_

 نیم پیدا بخشیدن براش دلییل:وگفت زد غمگیتز  لبخند

 احساستون ندارم شک و داشت دوست سماء.کنم

  سهم فرزاد بوده دوطرفه
 

م زندگ  توهم سهم نبود دخی 

 پیدا خوی   آدم زندگیت واسه که وخوشحالم نبود

 هیچ میگم دلم ته واز عزیزی سما یاندازه برام...کردی

ه لیاقتت چون باش   فرزاد با اشتمند دوست  بیشی 

 

 بده؟ من به تا دادی فرزاد به رو فیلم این گ_

 رو فیلم که روزی...سماء چهل مراسم روزبعداز چند-

 ایران خواست نیم ایرج داشتیم پرواز شبش دادم بهش

 دیدن با میکردم فکر بیارم برات خودم نداشتم بمونه،وقت
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 بهت دونستم نیم....یشهم بهی   دوتون هر حال فیلم این

ی ز  تو میکردم خیال اومدم یم که هم بعدها...نگفته چی 

 باز با ونخواستم کشیدی عقب فرزاد رفتارهای واسه

 کنم اتزده خجالت موضوع اون کردن

 متهم هربار از ریخت فرزاد ساله پنج ظلم از اشکام اینبار

 شدم نبودنش باعث من اینکه از...سماء قتل به کردنم

 

 بهت رو فیلم میدونستم اگه خورم یم قسم عزیزم هست  -

 میدادم بهت خودم حتما نداده

  بدون واینبار کرد بغلم
 

مندگ  توبغلش وجدان وعذاب رس 

 نزد لب بهش شدوکش رسد ها چاکلت هات...خزیدم

ز  روی های تنقالت  ازحس اما موند باق   نخورده دست می 

ی بودن گناهکار تلخ   وآسمان نبود خی 
 

 این نبودن با زندگ

 ...تر آی   حس

 نه بود شده هواتاریک شدم خارج که شهرجون خونه از

ونمم وحت   انداخت صورتم تو تف نه شد متنفر ازم  بی 
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 از جنش بود گلوم توی گردو ی اندازه به بغیصز  نکرداما

 
 

 بود نامردی از بغض این جنس نبود دلتنیک

 

 نگرد به رو دادوگناهش عذابم سال پنج که مردی نامردی

 یچهره با من تا گذشت یم وچقدرباید انداخت من

 کنه پنهان ازم دیگه چندساله قراربود...آشنابشم پلیدش

 از پرده چندتا....آورکنه وعذاب دردناک حش اسی   ومن

 ... نکرده رو برام که مونده وظالمش نامرد هویت

 فرزاد جفای از تلمبارشده دردای تا نبود تاریک هوا کاش

  بردم یم سماء روبرای

س همتا کاش سینه روتوی بغضام تا نبود سم براش اسی 

 میکردم خایل اش

 کاش میداد تسکینم باحرفاش تا دورنبود انقدر مونا کاش

 ...نبود نامردی از فرشته جنس

 بود شنونده اما نه درمون که بردم یم گ برای رو دردام

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 627پارت#

 

 

 

 نمایان اشصفحه روی آیهان واسم خورد زنگ گوشیم

 آیهان ورسحال گرم وصدای کنم یم وصل رو شدتماس

 میکنم نوازش رو گوشم

 بمون خانیم شهره ی خونه هنوز ؟اگه...جونور کجای  --

 ...دنبالت بیام افتخاربدم بهت میخوام

 هستم ساختمونشون جلوی_

 ...شده خ   !!هست  :گفت ومتعجب شد نگران صداش

 عاشف   کنار سال پنج فقط!!؟هیچ   گفتم یم خ    یدبا

 یم حمل خودم با ایکننده ویرانه گناه حس امابلهانه

 ...کردم
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 بازی منو ایمسخره طور به نفر یه گفت یم باید

 پیدا اشناجوانمردانه رفتار این برای دلییل هیچ ومن...داده

 کنم نیم

 

 میام دارم همونجا بمون--

 که درخت   یتنه به حال اهمونب ومن میشه قطع تماس

 بودم جون ی   وانقدر دادم تکیه بود خیابان حاشیه توی

ز  روی همونجا رسید یم دیرتر دقیقه پنج آیهان اگر که  زمی 

 .نشستم یم رسدوخایک

 درخت یتنه راز ام تکیه بشه پیاده آیهان اینکه از قبل

ز  وسوار گرفتم  ملتهب صورت به نگایه آیهان.شدم ماشی 

؟:وپرسید انداخت اشکم زا وخیس  خوی 

 کرد اخم واون کردم نگاهش

 بریم؟ اینجا از میشه_

 کجا؟--

 ...برو فقط...هرجا:وگفتم انداختم باال ایشونه
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ز   تارییک به رو روندهوا ساعت   ،نیم انداخت راه به رو ماشی 

 رو آیهان بار یک هرچندثانیه های نگاه میتونستم بود

ه خیابان به زنمب حرف اینکه بدون اما کنم حس  بودم خی 

 کم ینقطه وتوی پیچید تردد وکم خلوت کوچه یه توی

 ایستاد نوری

 ...هست   شده خ   بدونم میخوام--

 کنم نگاه صورتش وبه کرد وادارم وجدیش محکم لحن

 راه به بودنددوباره بنداومده بود ایچنددقیقه که واشکای  

 ...افتادن

 ...میشه_

مظلومانه حالت وبا کردم صاف رو وخشکم گرفته صدای

؟ بغلم میشه:گفتم ای  کتز

  کرد نگاهم چندثانیه وبرای داد تعجب به جاشو اخمش
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 هام دورشونه رو ودستاش کشید روجلو اشتنه بالخره

 اعماق واز کردم پنهان اشسینه توی رو رسم. انداخت

 حرف...کردم گریه شد درحقم سالها که نامردی به وجودم

 یم رو دلم روی یتلنبارشده یهغص داشتم زدم نیم

 یم آزارم بدجوری بودن واحمق خیانت حس...گریستم

 ...داد

 خوردم یم رو بودنم ساده چوب داشتم من بود حقم شاید

... 

ا این به کردن فکر ز  امگریه وشدت کرد یم بدتر حالمو چی 

 ...روبیشی  

د بوسه رسم روی آیهان ز از هرثانیه می   توی منو قبل بیشی 

 میداد فشار وششحصارآغ

 

 سکسه به که امبشم،گریه وآروم کنم گریه خوب گذاشت

 وروی کشید خودش طرف وبه کرد بلند شدمنو تبدیل

 هنوزی پاهام که درحایل نکردم مقاومت   نشوند پاهاش

 به پشت .بودم،قرارداشت نشسته که صندیل روی
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 نفس وبا کردم پنهان گردنش توی رو رسم درراننده

ی مثل که اشالعاده فوق عطر کشیدن  جادوی   اکسی 

 وحس انداخت جریان به وجودم بند بند توی رو آرامش

 .کرد کم رو امآزاردهنده مزخرف های

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 628پارت#

 

 

ز  تو ندارم آب--  تا کنم تف دهنت تو میتونم اما ماشی 

 بیاد بند اتسکسه

ون رو نفسم حرض کوبم یم مشت اشسینه جون ی    بی 

 میده فشار رو صورتم گردنش با که که میدم
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 دعوت نوع یه...بله مستقیم غی   یعتز  کارت این--

ه ز  ...شورانگی 

 صورتش شدم متوقف رخش به ورخ کشیدم عقب رسمو

ی مییل چند تو  مردمک توی نگاهم بود صورتم می 

 حرف شوخش لحنش براخالف...شد قفل نگرانش

 بود متفاوت نگاهش

 خوردم وترک خشک های ولب رسوندم هیچ به رو هفاصل

 دادم قرار لبهاش روی رو

 

 رو بدنش شدن گرم...شنیدم رو دهانش آب دادن قورت

 پهلوهام روی بازوهام روی از دستاش کردم احساس

 ...داد کمرم به آرویم وفشار نشست

 لبهای نشست، صورتش اومدودوطرف باال منم دستای

وع دادم فاصله هم از رو خشکم  بوسه این ی کننده ورس 

 ...کنه همراهیم آیهان تا کشید طول ثانیه چند شاید شدم

 ها بوسه جنس یمقایسه درحال ومغزم بوسید یم لبهام

 ...بود
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 رسباز قلبم چرگ هایتوده هم روی لبهامون لغزش هر با

 .آورد یم درد به رو قلبم مهلگ سم ومثل کرد یم

 

 زدن نهیب بهم عقلم تتز نداش دوست مقایسه واین ازدرد

 فاصله کارم خجالت بردارواز زشت رفتار این از دست که

م  نفس صدای میدم قرار آیهان ایسینه روی ورسم میگی 

ز  اتاقک داخل موزون ریتم تندمون های  به میشه ماشی 

نم چنگ آیهان لباس ز  غر رسخودم دلم وتوی صدا ی   می 

نم ز یزم واشک می  اهن که اشیک می   یم خیس رو آیهان پی 

 ... کنه

ز  با آیهان  فاصله ازش میکنه وادارم هام شونه گرفی 

م،از  دزدم یم چشم زده وخجالت میاد بدم خودم بگی 

 ...بزن ؟حرف...هست   شده خ  --

 

ه نیم آروم جوره هیچ... میکنه درد قلبم_  گی 

 بش   آروم تا بگو بهم--
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 باق   هستم که احمف   اون...همیشه چون شم نیم آروم_

 ممون یم

 !هست  --

 فریبم راحت میتونه هرکش باورم وزود ساده خییل من_

 بده وبازیم بزنه بده،گولم

 روشن رو کوچه وآی   قرمز نور میکنه نگاهم اخم با شوکه

ز  دیدن و عقب شیشه به نگاه با ومن میکنه  پلیس ماشی 

 به نگاه با آیهان میکشم راننده کنار صندیل روی خودمو

ز  پلیس وهشدار عقب  یم راه وبه میکنه روشن رو ماشی 

 ...افته

 

 بغل آینه کردن باچک آیهان میشیم که اصیل خیابان وارد

یم :گفت محکیم وبالحن میکنه نگاهم کوتاه هاش  می 

 شده خ   میدی توضیح واضح ماوتو یخونه

 لرزه یم صدام پلیس دیدن تاثی   تحت

 نیست خوب...حالم...نه_

یم--  کنیم بهی   حالتو که می 
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 نمیام شما یخونه...حالم این با_

ز  به  بابام:وگفت زد دور رسید که برگردون دور اولی 

 حوایل همون دوستش یخونه بردم هم نیست،آینازو

یم...خانم شهره خونه   وتو میشنیم می 
 

 این ودلیل چته مییک

 ...پدریه ی   کدوم روزت و حال

 هاش واژه میون لرزش...نگاهش تحکم که من به لعنت

 کنهمی گرم رو دلم

 

 ناشناس_پیام#

 :* از جدید پیغام ��

 

 جون آسیه سالم

 امشب های ازپارت ممنون

 شد برداشته هم برهست   عالوه من دوش رو از باری انگار

ز  چرا که داستان تو بفهمیم امیدوارم نامرد فرزاد  همچی 

 کرده کاری
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 کرده کینه کشیده دست ازش زود سما ازاینکه شاید

 نبود هست   حق ویل

  هک البته
 
 فوق مجازات یه خودش فرشته درکنار زندگ

  فرزاد مادر وهمینطور فرزاد برای است العاده

 

 باز رو ها پارت برای کانال العمل لطفاعکس .ممکنه اگه

 بدیم نشون پارتها خوندن بعد رو احساساتمون تا بزارید

 

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

 ️❤️❤️❤موافقم باهات شدت به رو فرشته قسمت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 629پارت#

 

 

ز  که همزمان  که پیایم میکنه پارک قبل جای رس رو ماشی 

 میکنم سند رو نمیام شام دادم اطالع مامان به توش

 مطمئنم حیاط عمیق وسکوت خونه خاموش های چراغ.

ز  آیهان با همزمان ومن نیست خونه کش میکنه  درماشی 

 گرفت رو داغم دست یهانآ.میشم وپیاده کنم یم باز رو

 پیشونیم روی رو راستش ودست شد شوکه گرماش واز

 گذاشت

 شدی داغ انقدر چرا--

 ...میکنه درد رسم_

 وصورت بود تاریک حیاط کرد نگاه صورتم به ناراحت

 به هنوزم اما بود فرورفته تارییک از ایهاله توی آیهان

 برد یم دل من از شدت
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 تکیه بهش کرد وادارم انداخت ام شونه دور رو دستش

 روشن وبرای کرد روشن راهرو چراغ.افتاد راه وبه بزنم

 ظلع بزرگ های پله طرف به منو نکرد اقدایم بقیه کردن

 توی حت   که چوبیش دوبلکس های پله برد خونه جنوی  

 ژست کیل برای میداد جون کرد یم خودنمای   تاریک

 ...عکاش

 یاندزه به نه اما درسدبو  خونه دمای رفتم باال هارو پله

ون   به ومن بی 
 

 دمای این داشتم که خاطرگرماوگرگرفتیک

 داشتم دوست رو هوا

  ایستادم ایقهوه بزرگ در مقابل آیهان شونه به شونه

 

 اتاقش برم داخل تامن وکنارایستاد کرد باز رو در آیهان

 داخل که رو اول قدم بود تاریک خونه بقیه مثل هم

 رسارس تو نور زد رو مدوکلیدبرقاو  داخل آیهان گذاشتم

ز  با شد پخش اتاق  اتاق شدم متوجه دوم قدم برداشی 

 :گفت بست درو...کامله سوئیت یه تقریبا آیهان

ز  جاراحت   هر--  بشی 
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 رو افکارم وذهنم رفت اتاق کافه میتز  طرف به خودش

وع زد پس  ویه  دوپله با چپ سمت کرد کنجکاوی به رس 

ی چوی   دیوار  شده جدا دکورداشت جنبه بیشی   که دومی 

 بود خواب اتاق بود

 پنجره که بود چسی   نفره پنج رسویس یه روم روبه
 

 بزرگ

 به رو حیاط زیبای نمای   داشت ارتفاع تاکف سقف زیر که

 ...آیهان یکافه میتز  هم کنارش میکشید رخ

 

 وکنار باشه رسویس دادم احتمال که در دوتا راستم سمت

 بقیه از ال صورت به که چهاردر  سه فضای یه هم درها

 بود دیگه دستگاه وچند تردمیل وتوش میشد جدا اتاق

 ...کوچیک باشگاه ،تقریبایه

ه وتقریبا چوب طرح اتاق دکور  ...بود تی 

 کوچیک آیهان ازاتاق هم با وهامون وهمتا من اتاق 

 درموردامکانات بود اتاق یاندازه فقط این تازه.تربود

 اختالف این از رو نفسم.زنمن حرف اصال که ودکورش

ون اومد یم چشمم به داشت تازه که طبقایز   بی 
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 مکایز  به اهمیت ی   شدومن بیشی   گرگرفتگیم حس...دادم

 درآوردم رو وجورابم کتویز  شدم خم هستم که

 

 خوش   ایرسدوقهوه های پارکت به پاهام کف برخورد از

 نداشت دوایم که افتاد،خوش   جریان به بدنم توی ریزی

ز  میکردم احساس خودم توی که وناراحت   غم  تراز سنگی 

ی ز انه های فانی   ...بود امدخی 

 دیدن چرخیدواز طرفم به دستش توی ماگ دوتا با آیهان

 رفت توهم اخماش قبلم رسجای برهنه پاهای با من

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 630پارت#
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ز  روی هارو ماگ  نشست هم وخودش گذاشت می 

 بودم ایستاده که همونجای   هم رو کردکوله منتظرنگاهمو 

  وبه کردم رها
 

 آیهان ندادم،مقابل اهمیت   رفتارم شلختیک

 نشستم

 کن خب،تعریف--

 چیو؟_

ی-- ز  انداخته روز این به تورو که چی 

  منظورت_
 
 !لوحیمه؟ وساده سادگ

 یم حس رو نگاهش سنگیتز  اما کردم نیم نگاه صورتش به

 روی پایینم رس خاطر وبه افتاد راه هدوبار  اشکام کردم

 قطره وجای شدن خیس دوباره چکید یم جینم شلوار

 ...اشک های

دوباره همون دوباره...رحم ی   وبغضای قلبم فشار دوباره

 ...دهنده وآزار تکراری های

 های دایره شلوارم روی اشک رد دور اشاره انگشت با

 کشیدم یم فرضز 
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؟ حرف بتویز  تا کنم بغلت خوای یم--  بزیز

 آغوش   هیچ میکردم حس ،االن نه یعتز  دادم رستکون

 بزنه صدمه بهم میتونه واونم نیست اعتماد قابل

 ...هست  --

 تو درست پیش سال پنج :وگفتم بده ادامه ندادم مهلت

 بوسیدم رو فرزاد من سما نامزدی شب

دم ولب کردم مکث  برونم عقب رو بغضم تا فرس 

 فکر چون بوسیدم نامزدیش توشب رو دوستم نامزد من_

 ...عاشقشم میکردم

 

ز  همون با  مشت روپاش آیهان دست دیدم افتاده رسپایی 

 ...خواستگاری شب مثل درست شد

 دادم بودادامه خیس که وصوری   شکسته بغیصز  با

 فرزاد شد وفوت کرد تصادف سما روزبعد سه_

 دادزد رسم...بودم تنها من نبود کس هیچ اومدخونمون
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 واون من دیده رو نامزدی فیلم کشتیش تو اتیلق تو وگفت

 ...رودیده کذای   بوسه

 منو...عذاب ملکه شد وفرزاد قاتل شد ساله پونزده هست  

 ...میدونست مقرص

 

م دستام روتوی صورتم  هنوز کنم یم گریه وبلند میگی 

 سوزند یم منو وبدجوری داشت درد فرزاد سیم کلمات

 توی ومن کرد مااحاطه خودش از زودتر آیهان عطر

د بغلش توی منو آیهان رفتم فرو آغوشش حصار  وبا فرس 

 ییک ییک دلم قدییم زخمای کنم گریه داد اجازه سکوت

 :دادم ادامه گریه با حال همون توی ومن بود کرد رسباز

د نیش دید یم منو هروقت ز  بودن گناهکار حس تو ومن می 

 که یوهرجور  خوابید یم همه میداد،با ،عذابم میکرد غرق

 من کنه ثابت تابهم گرفت یم بازی به رو روانم تونست یم

  شدم سماء مرگ باعث
 

 اونوقت...کردم نابود اونم وزندگ

 دوست اونو مثل وکثافت   میکردم دق دوریش از ابله من

 داشتم
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 ...هیس--

 من آیهان :گفتم وروبــهش گرفتم فاصله آیهان از کیم

 فرزاد ارهایرفت از مردم سماء قی   سنگ بادیدن هربار

 خ   امروز میدویز  اما دادم جون حرفاش از مردم

 اینکه...داد نشون بهم خ   شهره خاله میدویز  ؟...فهمیدم

 طبییع یحادثه یه خاطر به که من خاطر به نه سماء

 هیچ وبدون فهمیده شب همون سماء اینکه...شده فوت

 یه برام...میشه دور فرزاد از خشیم هیچ بدون ای کینه

 ... داره دوسم وگفته کرده ضبظ کوتاه فیلم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 631پارت#
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 توهمه اخماش اما ودلسوزیه ترحم غرق آیهان چشمای

 ...خیسم چشمای روی ونگاه

 از قبل سماء که فیلیم نداشتم خی   فیلم از من_

 پیش فرصتش اما بهم بده تابیاره گرفته برام تصادفش

ه شهره خاله از پیش سال پنج فرزاد که ،فیلیم نمیاد  میگی 

 سیع سال پنج تموم عوض در...نمیده من به وقت وهیچ

 کنه گناه وجدان عذاب دچار منو میکنه

 

 ،برای میشه بریده وبریده تند من مثل هم آیهان نفسای

 ...عصبانیت از وآیهان ازناراحت   من

سم ازش برم میخوام_  ذابمع دروغ به سال پنج چرا؟چرا بی 

 داد؟

 بچه وکار من سماء تصادف دلیل ونگفت نخواست چرا

سم برم میخوام نبود؟ امگانه  مرد انقدر میدونم اما بی 

 پست انقدر نفر یه چرا بگو تو بده جوابمو که نیست

 میکنه سواستفاده خودش به ییک یعالقه واز میشه
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از لحظه بودوهر گرفت صدام  رفتم یم تحلیل قبل بیشی 

 شدن غرق درحال جواب ی   چراهای از نیای  د توی اما

 بودم

 

 سال پنج من... میکرد درک نه فهمید یم نه کش حالمو

 ... خوردم فریب

 ...کذای   عشف   فریب

ز  معشوق   فریب  ...دروغی 

  خ   یعتز  نوجویز  نفهمیدم سال پنج
 

 یعتز  گناه بدون زندگ

 ...خ   یعتز  وجدان عذاب بدون کشیدن نفس...خ  

  ویک بیست یآستانه توی من
 
 میان زن یک حس سالگ

ین از هیچ   میکردم خیال چون داشتم رو سال  ترین شی 

 ...نفهمیدم زندگیم دوران

 

 از بیشی   شددستاش کوبیده آیهان یسینه به امشقیقه

 بدن به که فشاری از میاد فشار رو تنم معمویل حالت
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 دردی اما داشتم درد احساس میشد وارد هام واستخوان

 ...نباشه خواستم نیم که

 چیکارکنم :زد لب گوشم کنار ایگرفته صدای با آیهان

شه حالت ف ی   کاراون تا چیکارکنم ؟...بهی   بره رست از رس 

ون  ...بی 

 زدم هق اشسینه توی رو دردم زدم چنگ لباسش به

 کرد زمزمه نگاهم وتو کرد جدا اشسینه از رو صورتم

 کنم؟ آرومت چطوری من به لعنت--

 

 آروم جوره هیچ من...نمیشه بگم بدم تکون رس استمخو  تا

شدونفسام لبهام شم نیم  شده ردیف های وواژه اسی 

ز  رژه رسم تو افکارم...جاموند همونجا لبهام پشت فی   می 

 آیهان دستای حرکت اما بودن خودنمای   برای رایه ودنبال

 نداد نفوذی راه کدوم هیچ به لبهاش ولغزش

 خودم با دارم میکنم خطا دارم ممی   اشتباه دارم میدونستم

 یم تکرار بدتری نحو به رو رفتم اشتباه قبال که رو کاری
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 نیم بشه مانع خواست نیم درمن لجوخ   حش اما کنم

 نکنه همکاری خواست

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 632پارت#

 

 به رو مغزم ولبهاش میکرد فتح رو بدنم آیهات دستای

 مخالف بدون ومن کرد بلندم دستاش یرو  برد یم خواب

 کردم یم باز رو لباسش های دکمه زدم چنگ لباسش به

 از تیکه هر من از شدن جدا بدون نشوند تخت روی منو

ون تنم از رو لباسم  ولبهاش زد خیمه تنم میکشید،روی بی 

ز  شد جدا لبم از  ...لغزید وپایی 

 لمث درست کرد نیم مکث ایثانیه حت   آیهان داغ دست

 ...من دستای
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د بوسه تنم به ز ی هیجان خواب که آدیم مثل ومن می  ز  انگی 

 زدم یم نفس نفس بینه یم

 

 خودش به مغزم میشنه شلوارم دکمه روی که آیهان دست

 میده ایست فرمان میاد

م یم رو دستش  ؟ آیهان:میگم ایترسیده صدای وبا گی 

 ثلم اونم انگار میکنه نگاه صورتم وبه ایسته یم حرکت از

 تنم از میشه بیدار وازش شده موقت   خواب دچار من

ه فاصله ز  تخت واز میگی  ه پایی   توی دست   کالفه می 

ون شدت با رو ونفسش کشه یم موهاش  ... میده بی 

ه چسی   مبالی طرف به ز  به لگدی عصبانیت وبا می   می 

نه ز ز  روی خودش که وماگهای می  ز  بود گذاشته می   یم پایی 

 شکنه ویم افته

 

 وهرلحظه کردم وحشت پره یم باال ترس از هام شونه

 ونیمه شدم مانعش وکارکه کنه حمله طرفم به منتظرم

 ...کنه تمام رو مونده تمام
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 ونگاهم موندم تخت روی حالت همون توی شده خشک

 خاطر به که وپوست   برهنه یباالتنه با که آیهان روی

  مونده شده قرمز وعصبانیت هیجان

به در به کش نه ایضز ز  صدای که کشه نیم وطویل می 

سه گوش به در پشت از آیهان مادر  می 

ی...آیهان- ز  شده؟ ؟چی 

 وعکس اتفاق هر با ومن میشه تر کالفه لحظه هر آیهان

 ...تر زده وحشت اون العمل

 

 صدای وحت   دیده ومنو بوده خونه مادرش اینکه تصور

 باز آیهان توسط اتاق در میکرد بدتر حالمو شنیده منو

ز  ومن دش  اونها به خوی   دید دکوری دیوار های شیار ازبی 

 خودم کشم یم تنم روی وپتو افته یم کار به عقلم داشتم

 پنهان پتو زیر رسمم حت   که جوری میکنم گوله پتو زیر رو

 شنیدم یم راحت رو صداشون اما کنم یم

  بود؟ خ   صدای-

 کردم؟ بیدارت...افتاد دستم از ماگ--
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 داروهامو دوباره وبعدش بخورم شام بیدارشدم نه-

 خوردی؟ شام تو...بخورم

ی یه-- ز ون چی    خوردم بی 

 نه؟ کردی بحث بافرخ دوباره خوبه؟ حالت-

  نه--

 

سم نکن بحث باهاش-  ...کنه لج باهات میی 

 نکردم بحث--

 شده دعوات باهست  -

 شاید:وگفت وخندید دراومد کالفه حالت اون از صداش

 دست مادرتو :گفت کوتایه مکث با هم مادرش

  همون...میندازی
 

 قبول قابل کردی دعوا فرخ با بیک

 کتز  ناراحت اونو نمیاد دلت تو...تره

ون پتو زیر از رو رسم نصف کنجکاوی با  آیهان آوردم بی 

ز  رو رسش  هیچ با:گفت وهمونطوری بود انداخته پایی 
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 داشتم نبود حواسم...بحث نه کردم دعوا نه کدوم

 میکردم خرابکاری

 صداش اما رفت کنار در جلوی واز داد تکون رس ادرشم

 خرابکاری هم تو گایه نداره اشکایل :گفت که اومد

به ،کمی   ...بگی   سخت خودت کتز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 633پارت#

 

 پیشانیش دروبست کردو سکوت مادرش درجواب آیهان

ون وارکالفه رو ونفسش داد تکیه در به رو  بلند ددا بی 

 آیهان گرفتم ام برهنه نیمه یباالتنه دور پتورو و شدم

ز  چرخید من طرف وبه جداکرد تخت از رو پیشانیش  ازبی 

 وبرای کرد نگاهم دیدمش یم من که شیارهای   همون

 به که بودم من واین شد قفل هم توی نگاهمون  لحظه
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ز  رسمو رسعت  خودم توی اومدومن طرفم به انداختم پایی 

 دادم فشار امسینه به وپتورو شدم جمع

 

 وی   داد چشمام به امبرهنه های شونه رس از نگاهش

ت وی   شد خم حرف  کنارم تخت روی رو ومانتوم رس 

 گذاشت

 لباس من به کتز  پشت میشه:گفتم خروسیک صدای با

  بپوشم

 من به وپشت دورشد ازم برچرخیدن دادوعالوه تکون رس

وع  دونم نیم کرد تهشکس ماگ های تکه کردن جمع به رس 

ین با چرا ین صدا کمی  تم ی   رسعت وبیشی   یه پوشید رو رس 

 نظرش ممکنه کردم یم بودوحس درونم عجیت   ترس

 که هرچند بکنه رو نباید که کاری وبخواد بشه عوض

 هست مادرش که وجای   خونه توی که بود انتظار دوراز

 کنه کاری بخواد
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ز  تخت از  ریختگیش بهم از نگاه خجالت وبا اومدم پایی 

 اون وباالی کردم مرتبش بشم پشیمون وقبالزاینکه گرفتم

 به و انداخت من به کوتایه نگاه آیهان ایستادم دوپله

 رفتم بود مبل روی که شایل طرف به داد ادامه کارش

 رو وجورابام کوله هم وبعد وبرداشتمش

 برم دیگه من:گفتم قبلم صدای باهمون...برداشتم

 بری االن تویز  نیم--

 ترسم کردم وسیع دادم فشار دستم توی رو امکوله بند

 باز ازقبل اما کنم مخالفت ومحکم نذاره تاثی   لحنم توی

 روش   روبه بامامانم خوای نیم اگه :گفت دهانم کردن

 ...نرو االن

 

 نیست خونه کش گفت  _

 ...میخوره قرص...بیدارنیست تایم این معموال--

ز  رو وشکالت قهوه به آغشته های پارکت  کردوبلند تمی 

منده کامال بالحتز  من روبه شد  ...متاسفم:گفت رس 
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ز  رسمو  اینکه از:داد ادامه مکث با واون انداختم پایی 

 مزخرفات غرورواین بخاطر نه متنفرم کنم عذرخوایه

 عذرخوایه مجبوربه که بدم انجام کاری ندارم دوست...

ز  توهمه با مقابل در اما بشم یزه بهم چی   رایه هیچ...می 

 فکرکنم اما نرسید ذهنم به وتو خودم کردن آروم واسه

 زدم گند

 ...،هردومون گندزدیم_

 

ز :وگفت زد لبخندکوچییک ی یه بشی  ز  بخوری بیارم برات چی 

 پریده رنگت

 بپوش   لباس اول میشه_

 به مقابلم رو جذابش هیکل نبود حواسش اصال انگار

ه رژه ومقابلم گذاشته نمایش ی   ی   می   وبرای کرد نشت رس 

 اما نداشتم دوست قهوه کرد درست کاپوچینو هردومون

 اشقهوه میتونم که بود های نوشیدیز  جزو کاپوچینو

 تا رفت وآیهان موندم رومنتظر ساعت   نیم. کنم روتحمل

ز  مادرش خوابیدن از ون وباهم شد مطمی   از وقت   رفتیم بی 
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 دمدا احتمال بود روشن باال های چراغ شدم خارج اتاقش

 بود عکس پراز دیوارها از ییک روی کرده روشن مادرش

  عکسای
 
 میخورد چشم به کمی   حضورپدرش که خانوادگ

ی صورت به نگاهم ثانیه برای اما  تو سفت آیهان که دخی 

 موند بود گرفته آغوش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 634پارت#

 

 

 فاوتشونمت چشمای ورنگ ناپذیر انکار شباهت اگر شاید

 باشه نامزدش عکس توی خندون دخی   میکردم فکر نبود

 خویز  نزدیک نسبت به میتونست دقت   ی   آدم هر اما

ه ی   شون  ...بی 
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 گرفتم عکس از نگاه وکشید گرفت رو دستم که آیهان

ز  وهمراهش ه تاکش برام خواستم ازش. رفتم پایی   اما بگی 

 یه جلوی. رسونه یم منو خودش گفت نکرد قبول

ون غذای که ستورایز ر  ز  هم بربی   خ  :وگفت ایستاد داشی 

 میخوری؟

 بریم فقط...هیچ  _

 باشه--

 

 از ساعت.کردم نگاهش تعجب با شدمن وپیاده گفت اینو

 خودم وبرای دادم تکیه صندیل به بودرسمو گذشته نه

 ودوباره خورد نیم سنگ به رسم چرا...خوردم افسوس

 فرق آیهان به سمح میکردم،درسته تکرار رو اشتباهاتم

 میکنه قراری ی   براش دلم کنارشم وقت   حت   ومن داشت

 این اما فکرکنم نبودنش به تونم نیم حت   وقته وخییل

ز  رو حس  یم منو چون نداشتم دوست بودن خوب درعی 

 ... ترسوند
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ز  که بشم وابسته انقدر دوباره خواستم نیم  وترک نخواسی 

 بشه من زدن درجا باعث نفر یه

 

  قشن فرزاد
 

 به من رفتنش وبا نداشت زندگیم توی پررنیک

  تمام که آیهان اگر رسیدم حال این
 

 واحساش کاری زندگ

 چه من رفت یم بود قرارداده شعاع روتحت واجتماعیم

 .اومد یم رسم بالی  

ز  همه بیتز  ویم میای   خودت به جاهای   یه میدونید  به چی 

ز  درسته عادی غی   طور  دلشوره حس پراز برات وهمی 

 ...میشه ونگرایز 

 فکروبدون ی   مواقع درصد نود که بودم عجویل دخی   من

م تصمیم منطق  میگی 

 داشت بدی طبعات که ایبوسه مثل

 آیهان به دوستیم درخواست مثل

ز  مثل  وصدهامثال فرشته به زندگیم حقایق همه گفی 

 ...دیگه
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ون مانند آه رو نفسم  همیشه که خودم دست میدم،از بی 

م یم متصمی احساش  آینده رس حت   من...عصبانیم گی 

 از کمی   وحاال کردم عمل احساش هم آیهان با وزندگیم

 درجریان رو آیهان هنوز من عقد به مونده دوهفته

  برای تصمیمم
 
ک زندگ  نیم واصال بودم نذاشته مشی 

م درنظر رو العملش عکس تونستم  بگی 

  هیچ هم خودم حت   که من به لعنت
 

 تمنداش براش آمادگ

 کنم نظر ضف ازش خواستم نیم عنوان هیچ وبه

 

 خوش بوی داد قرار پام روی رو وغذاها سوارشد آیهان

ز  توی غذا   واحساس پیچید ماشی 
 

 بیدار درمن رو گرسنیک

 .کرد

ز  داشت نگه خونه مقابل آیهان  کرد خاموش رو وماشی 

 تا انداختم آیهان صورت به کوتایه ونگاه نشدم پیاده

ز  کردن موشخا از رو منظورش  ما خونه جلوی اونم ماشی 

 .بشم متوجه

 کارا؟ یبقیه دنبال بریم فردا--
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 ... شلوغه رست گفت  _

 نیست مهم-

 فرزاد؟ رساغ نرم باش   مراقبم میخوای_

 ...نه--

 برس کارات به برو پس_

؟ ناراحت رساغش نری بخوام ازت اگه--  میش 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 635پارت#

 

سم ازش میخوام_  کردم درحقش بدی چه من...چرا بی 

 چون نمیده جوابتو اون:شدوگفت متمایل طرفم به کیم

 آزارات میتونه باحرفاش اما نداره جوای   مطمئنا
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نه وپا دست داره که آدمیه االن فرزاد...بده ز  بیشی   اما می 

 کاری هر خودش کشیدن باال واسه آدم این میشه غرق

 ...هست   میکنه

 ی   به باعلم تونست چطوری آیهان میخوام وابج من_

 ...بدونه مقرص ،منو من گنایه

ی نیم جوای   ازاون--  غرورش به زد حدس میشه اما گی 

 برای تو اما کرده سماء فدای تورو با اشرابطه...برخورده

 سماء من...داد ترجیح تورو اون بودی فرزاد از سماءمهمی  

 نفس به اعتماد پراز دخی   یه مطمئنم ویل ندیدم رو

 شده فرزاد ونقیض رفتارضد متوجه وحتما بوده وباهوش

 

 بینه یم تا رو آیهان صورت اشکم

 شک اما کنم درک تو آزار خاطر به تونم نیم رو فرزاد--

  تو کردن اذیت با خواسته ندارم
 

 رو خودش های سوختیک

ز   بده تسکی 

 متنفرم ازش_
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 تونیم نیم ور  فرزاد...کنیم کاری یه بیا:وگفت گرفت نفش

 بهش فکرنکردن با میتونیم اما کنیم حذف زندگیمون از

یم انتقام ازش  بگی 

 میشه حالش به خوش اینجوری_

 دادن وجدان عذاب باحس تا کنده جون چندسال اون--

 کردنش فراموش با توهم حاال داره نگه کنارش ،تورو تو به

 ...بگی   انتقام

 کتز  یم فکر خودت به فقط چون میخوای اینو تو_

 

 که باشم ایرابطه توی حقمه چون میخوام اینو من--

 باشه نداشته نفرسویم

 ...بزنم حرقز  نخوام شد باعث محمکش لحن

ف ی   اون از تو از بیشی   خییل من--  نیم اما متنفرم رس 

 روزای دارن وقت   خوام نیم...باشه زندگیم وسط خوام

 دلم...بزنم حرف ازاون میگذرونم رو زندگیم نشدیز  تکرار

 اون وقت   کردنت آروم برای نه ببوسمت باعشق میخواد

ف ی    نه کنم لمست هوشیاری با میخوام...دلیلشه رس 
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 من...اومده جوش به اون های کاری کثافت از خونم وقت  

 فهیم یم اینو...باشن وکاراش فکرش هرثانیه تو خوام نیم

 یانه؟

  آدم مثل وبذار ننداز حیوون اون قتل فکر منوبه
 
 زندگ

 کنیم

 

 درصوری   ترسیدم  که زد حرف وپرازخشم عصت   جوری

 داره حق میدونستم که

یم فردا وپس برس کارات به فردا_  ...عقد تدارکات دنبال می 

ون رو نفسش  تو...آیهان :پرسیدم من من با ومن داد بی 

 داری؟ خونه

 کرد نگاهم سوایل

 خانوادت از جدا یخونه_

 مجردیه؟ خونه منظورت:زدوگفت حرص با نیشخندی
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 کردم نگاهش چپ چپ ومن شد مرض پراز دوباره لحنش

  خندید واون

ز  من اگه فکرکردی--  گفتم یم توعه به داشتم جای   همچی 

 !خرم ؟مگه

ه غره چشم با  عصبانیت راحت خییل اون شدم اشخی 

 خندید ویم بود کرده فراموش رو پیشش چندلحظه

  توش بتونیم که ایخونه منظورم_
 

 بود نیمک زندگ

 کنه تموم رو اش خنده شد باعث جدیم لحن

 میشه خایل موقع اون تا حاال نیست خایل اما دارم--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 636پارت#
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ز  وبرای گرفتم دندونم زیر رو لبم  اما بودم دل دو گفی 

 زدم دریا به رو دل بالخره

  باهم عقد بعداز میخوام_
 

 ...کنیم زندگ

 کرد نگاهم متعجب

 ...اما نداری رو آمادگیش میدونم_

یم؟ باهم رو وعروش عقد میخوای نشدم متوجه--  بگی 

 هم قبال ندارم مشکیل هم ساده عقد باهمون من نه نه_

 خوام نیم آنچنایز  وعروش عقد گفتم

سم میتونم:وگفت کرد نگاهم مشکوک  ساده چرا؟عقد بی 

 اینو شده باعث خ   !...هیچ   که هم عروش وخودمویز 

 ؟...بخوای

 هیچ  _

 

 بدونم رو هیچ   این میخوام--

 دارم دوست من !بدویز  میخوای چیو...هیچ   هیچ  _

 ...باشم مستقل زودتر
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 شجاعتت همه این :وگفت زد تمسخری پر ایخنده تک

 وبالی   باشم روایز  یا جایز  یه من ترش نیم...تقدیره قابل

 بیارم رست

سیدم اگه_ اش قرارعقد میی  ز  تمنمی 

ز  موضعش از ی نمیادوبالحن پایی   چرا :داد ادامه جدیی 

 نه داشتیم مدی   طوالیز  دوست   نه بریم تند انقدر باید

 عقد داریم باعجله که االنم...وحسای   درست نامزدی

 میکنیم

 شدم پشیمون بگو_

 

 با االن نیست،اگه کشیدن پس پا آدم من... نگو چرت--

 این بعد قتو  چند کنم موافقت ات عجوالنه تصمیم

 ...میش   پشیمون که توی  

 خوشم هیچ مخالفتش واز میدم قورت رو دهانم آب

 حال وقت هیچ ما آقاجون وجود با مطمئنم نمیادچون

ز  در.نداریم خوش  دست شدم پیاده تا کنم بازیم رو ماشی 

 میکنه ومتوقفم میشینه پام روی آیهان
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  قشنگ های لحظه بده اجازه--
 

 کتز  تجربه رو زندگ

 باهم عقد بعداز نیست قرار اگر :گفتم ولجبازی اخم با

 
 
 وتصمیم بکن فکراتو...کنیم نیم عقد اصال کنیم زندگ

 .بگی  

 

 روی رو حرفاش وحرص بستم محکم رو ودر شدم پیاده

 رفتارم میدونستم بود جوری یه حالم.کردم خایل در

 حدی به اما بود حق حرفاش میدونستم.نیست درست

 کوتاه خواستم نیم که بودم وعصت   ناراحت ازهمه

 نیم رو وحرفم کنه نیم درکم کش میکردم احساس.بیام

 ...فهمه

ز  کنارهم وبابا مامان  رسیال از ییک که وهمزمان نشسی 

ز  نگاه رو داخیل های شبکه های  سالم.مینوشن چای میکیز

م ها پله طرف وبه میدم آرویم  می 

ز  بیا هست  -  بزنم حرف باهات میخوام بشی 
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م باال کنم ونگاهش برگردم کهاین بدون  جواب وهمزمان می 

 میدم

 ...بعد برای ،بذار مامان امخسته_

سم که اتاق به  امکوله رس رو بدم وحال ناراحت   تالقز  می 

 کنم یم کمدپرتش طرف به عصبانیت وبا کنم یم خایل

ز  روی کمد با برخورد وبعداز  ایتقه وصدای افته یم زمی 

م میشم ناراحت یمگر  وحش   از دلم وته میده  با جلومی 

ز   آسیت   بهش وامیدوارم گوشیمم دنبال کوله توی گشی 

ون کوله از. باشه نرسیده  آسیب وبادیدن میارمش بی 

 کشم یم راحت   نفس ندیدنش

 کنم یم وبازش گوشیمه روی آیهان تکست

ز  به آسمونم'  برای...خوره نیم هم به قرارعقد بیاد زمی 

 
 
 'اریمد وقت دوهفته فعال هم زندگ

 هوا وبه دودمیشه بدم وحال میاد لبم روی نمک نم لبخند

ه ی هیچ بگم دورغ تونم نیم خودم به. می  ز  یاندازه به چی 

  برای مخالفتش
 

 کار حت   نبود کننده ناراحت زندگ
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 نفر یه اینکه از دلم وته تسکینه برام حرفش فرزادواین

 میکنه خوب حالمو مونده پام جوره همه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 637پارت#

 

 ای؟آماده هست  -

 بوس هوابرام توی ذوق با واون چرخم یم همتا طرف به

 فرسته یم

  شدی ماه-

س با نم لبخند اسی  ز  قدی آینه توی خودمو دیگه بار ،یه می 

 انتخاب امروز سفیدبرای وشلوار کت یه.میکنم نگاه سالن

 رسم روی رو داشت بلندی تور که سفید کاله یه کردم

 گذاشتم
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ز  عوض نظرمو کردن سیع وهمتا مامان  توی رو تاعقد کیز

یم خونه ی رو ولباسم بگی  ز  انتخاب تنمه که ایتز  جز چی 

ی توی ودیگه کرد قهر مامان.نکردم قبول اما کنم ز  نظر چی 

  بود شده قبل از بیشی   بینمون نداددلخوری

 

 ردهزیباترک منو الیتم بودوآرایش بافته طرف یه رو موهام

ش.بود  خوردن با رو بود اومده باال گلوم پشت تا که اسی 

ز  آب  ده باید نداد جواب زدم زنگ آیهان به.دادم پایی 

 محرصز  وقت یک رسید،ساعت یم پیش یدقیقه

 وبا کرد مرتب رو وگشادکرمش بلند مانتوی همتا...داشتیم

 نشست من به صندیل ترین نزدیک روی احتیاط

ز  زنگ آیهان به داری-  یز می 

 جواب:گفتم داد تماس رد آیهان وقت   اره دادم رستکون

 کرد رد ،تماسو نمیده

 بشم نزدیکش خواست وازم اومد باال طرفم به همتا دست

 .گذاشتم دستش تو رو یخم دست
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 بکش عمیق نفس چندتا-

 ...بهش لعنت_

س همه این...هست   آروم: وگفت خندید  برای اسی 

س جای چیه؟به  بی   لذت ها لحظه نای از وعصبانیت اسی 

ی وهیچ باشیم محرصز  باید دیگه ساعت نیم_  ازآیهان خی 

نم زنگ نیست ز  نمیده جواب هم می 

 نداره ناراحت   انقدر ونیم،اینکه یک نه یک حاال-

 میگذره نوبتمون_

ی،آیهان سخت خودت به انقدر تونباید هم بگذره-  بگی 

ز  نیست هوای   رسبه پرس  داره کار باش ،مطمی 

 ...منم فقط شامروز  کار_

 

د رو ودستم لبخندزد تخسیم به  فرس 

 حد از بیش...توی   کارهرروزش بعد به این از...معلومه-

ز  همه به کردن فکر   از خییل میشه باعث چی 
 

 های قشنیک

 
 
 شاید که قشنگیهای  ...برن دست واز بشن کمرنگ زندگ
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 که های   وازثانیه بکش عمیق نفس...نشن تکرار هرگز

 ...بی   لذت میگذره

 بکشم عمیق نفس چندتا میشه باعث حرفش

 هست   میش   عروس داری نمیشه باورم-

 گرفت امخنده ومن کرده بغض

ایز  داری ساعت یه_  تا بشه کم عصبانیتم که میکتز  سخیز

 دربیاری اشکمو خودت

نیم باهم وهمزمان میکنه نگاه صورتم به ز  ...خنده زیر می 

 

از  کموکم نیممو  یم آیهان منتظر دیگه ساعت نیم بیشی 

 خورد زنگ گوشیم که میشد نگران داشت هم همتا خود

 کنارکیفم ازمن صندیل دوتا فاصله با که گوشیم طرف به

 هم عقدت روز که نوبره واقعا :گفتم همتا وروبه رفتم بود

 ...کتز  بدقویل

 برداشنم رو گوش   کردومن نگاهم کننده نگران لبخندی با

سم همتا حرفای دوجو  با کردم اخم آشنا شماره وبه  اسی 

گذاشته امحافظه بودوروی حد از بیش  نیم یادم بودو تاثی 
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ون رو نفسم کیه برای اومدشماره  رو وتماس دادم بی 

 کردم وصل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 638پارت#

 

 

 بله؟_

 شدت به اممعده اسید بود جوابم تنها مخاطبم سکوت

س کنار...شده داغ ام معده کردم وحس میشد ترشح  اسی 

ی وی   نگرایز   زد چنگ دلم به آیهان از خی 

 ...الو_

  لرزید صدام

 سالم+
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 اونم بود صدام لرزش برای قدری رقیب بدنم لرزش اما

 که صدای   کردم نیم فکر...صداش شنیدن بعداز درست

 یه واین بلرزونه رو تنم آورد یم در لرزه به رو قلبم زمایز  یه

 دبودب اما بزرگ واقعیت

 

 ...من...هست  +

؟بدون تماس چرا_ ز  :گفت سوالم به دادن جواب گرفتی 

 تو رو کردم من که کاری...نگی   انتقام ازم اینجوری+

ز  نکن،بیا ون بیا ازاونجا تو کنیم تمومش جا همی   تامن بی 

 همیشه فرزادی همون بشم...میخوای تو که همویز  بشم

 میخواست  

 قلبم کرد لبممنق اشمردونه بغض وپر لرزون صدای

 ...ترکید یم امسینه یقفسه حصار پشت داشت

 رساسیمه وضعیتش اون با همتا لرزید یم زانوهام

 برم قربونت شده خ  : زد لب جلواومدونگران

 رسخورد امگونه روی چپم چشم از اشیک یقطره
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ون اشک یه شبیه که بود قلبم دردداغ این  اومد بی 

ی داری تو که رایه...سگ مثل پشیمونم من هست  +  می 

 نیم واست وپشیمویز  حرست جز هیچ   بخدا تهشم من

 نکن تو بغلمه تو خوردم گویه عجب عالمه یه...مونه

فو ی   من توکار...  قربونت میشنوی هست  ...نکن رس 

ف ی   اون واز شده خراب اون از تو...برم  من شو دور رس 

و همه خودم ز  بزیز  هم به چشم تا.میکنم درست چی 

ز  هوهم کنارتم  میخوای تو که میشه همویز  چی 

 رنگ داره که صورتش به ومن میده فشار رو همتادستم

 میکنم نگاه میشه پریده

 

 صورت روی از رو تمرکز پیچه یم گوش   توی که صدای  

نه هم به همتا ز  ...می 

 میکنه پیدا برات دلیل صدتا شب تا من نه بگو... هست  +

 باشه؟ ...کنه قانع رو خانوادت که

 الو نگرایز  وبا میکشه دستم از رو گوش   طاقت ی   همتا

 میگه
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 تکیه رسم پشت دیوار روبه ورسم میشینم صندیل روی

 چون نیست مهم اما میشه جابجا کیم سفیدم کاله میدم

ون درون از تنم   میلرزه وبی 

 

ز  الو الو ه نیم اینتیجه وقت   داره ادامه همتا های گفی   گی 

ز  رو گوش    ینهمیش وکنار میاره پایی 

 برم؟ قربونت گفت بود؟خ   گ هست  -

 واژه با جمله یه انقدر چرا پس برم قربونت گفت هم فرزاد

 ییک جنسش چرا!؟ داره متفاوی   انعکاس هم مثل های

 نیست؟

 آقا خانوم عروس :ومیگه میاد طرفمون به سالن منش  

 ...دره پشت داماد

ز  وبا میکشه راحت   نفس حرفش شنیدن با همتا  گرفی 

 وسایلمون بردن تو میخواد منش   ،از میکنه لندمب دستم

 لبخندی بودبا روی خوش دخی   که ومنش   کنه کمک

 ما دیدن وبا منتظرن در پشت وفراز آیهان میده رستکون

 میان جلو
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 639پارت#

 

 جمع خودتو یهو شد چت:میکنه زمزمه گوشیم کنار همتا

 ...کن

ه وهمتا منش   دست از رو وسایل فراز  یه توی میگی 

ه رو همتا بازوی راستش دست وبا دستش  ...میگی 

م پس ازتون رو خانمم-  میگی 

 رو وبازوم میده تکون براش رسی اجباری لبخند با آیهان

ه  میگی 

 خوشتیپ همیشه مثل بازم اما بود نامرتب کیم موهاش

ی تا وعطرش میداد نشون جذاب  خوش اونجارو چندمی 

 ...کرده وب
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 بریم--

ی تنها این ز  سکوت با ومن آورد زبون به که بود چی 

 افتادیم راه وهمتا فراز رس پشت کنارشو

 

ز  در ز  باز برام رو ماشی   حرف ی  .نبود خودش کردماشی 

 گفت لب زیر زشت   فحش نشستنش محض وبه نشستم

 کشید صورتش به دست   نگاهم دیدن وبا کردم نگاهش

 .کشید بلندی پوف وکالفه

 ...دیر که متاسفم هست  --

 کنه کامل رو اش جمله نداد ومهلت خورد زنگ گوشیش

 فحش ودوباره زد تماس ورد برداشت عصت   رو گوشیش

 داد

 رو خودش واقیع روی عقدش روز آدم که بده خییل_

 ...بده نشون

 بوق   با کرد نگاه صورتم به بود چشماش توی که حرض با

ز  گرفت ازم رو نگاهش زد فراز که  کرد روشن رو وماشی 
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ون به رو نگاهم  همون با که بودم شده گی   بهونه دادم بی 

 هولگ ام،عقدهولزوری عروس درسته:گفتم سیم لحن

ز  که نبود ختمم مجلس اما شد  نزدی گل رو ماشی 

 پروند جا از منو کوبید فرمون روی که مشت  

فی   یحرومزاده--  رس 

ز  نیم باورم... پوشوند رو چشمام حریراشک  شدهمچی 

ی ز  عصت   انقدر حاال تا که درسته. بده نسبت بهم چی 

قابل بازم اما بودمش ندیده ز  بامن که تصوربود غی   چنی 

 یم فکر که ایگله برای فقط اونم باشه داشته رفتاری

 بود حقم کردم

ز  درست باید چرا  این با فرزاد تماس وبعداز امروز همی 

 میشدم؟ آشنا آیهان ازشخصیت جنبه

 افتاده؟ روز حال این به دلم چرا

 

؟ گریه داری-- ز  نزدن گل واسه!میکتز  نیم فکر !!ماشی 

 نیم زدنش گل بدون وگرنه باشه مهم برات انقدر کردم

 ...دنبالت اومدم
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از ارزششون ها حرومزاده...نیست مهم_  نیست اینها بیشی 

ز  ترمز با  بودم نبسته کمربند شدم پرت جلو به ماشی 

 توی صورت با گرفت نیم بلممقا رو دستش واگرآیهان

ز .رفتم یم شیشه دن بوق رسمون پشت های ماشی  ز  وبا می 

اض  هم آیهان گوش   همزمان میشدن رد ازکنارمون اعی 

ز . خورد زنگ  وصل رو وتماس کرد روشن دوباره رو ماشی 

 کرد

 

ی-- ز  ماییم برید،داریم شما جان فراز نیست چی 

 تونبودم با من هست  :وگفت گذاشت کنار رو گوش  

قز  ی   اون با...لعنت    پوکوند رو ماشینم زد که بودم رس 

 منو ساعت یک...بریزه هم به هامون برنامه شد وباعث

 اعصابم به رید هم بابام خودش تخلف واسه کرد عالف

 ...زد زنگ ازبس

 داد ادامه واون چکید اشکام

اندازه منم آیناز جون به ببخش...دخی   میخوام معذرت--

نم دور که نکن گریه ت  هس...ناراحتم تو ی ز م می   رساغ می 
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 خراب رو امروزمون تا میکنه جون داره که پدری ی   اون

 ...کنه

 به بکنم خودم کردن آروم برای تالش   بخوام اینکه بدون

  چرخونم یم رس راستم طرف

 میخوره آب کجا از داستانا اینا میدونم که من...برپدرت--

 ...حرفش از ریخت دلم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 640پارت#

 

 بهش کوتایه نگاه اضطراب وبا حرفش از ریخت دلم

د وکیم گرفت دستمو انداختم  فرس 

 میخوام معذرت...بود یم این حالمون نباید امروز--

 کو گلم دسته_
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ز  تو از رفت یادم:وگفت کشید پوقز   انقدر...بردارم ماشی 

ز  همه صبح از  خشک شدم عصت   شده غریب عجیب چی 

دار،هیچ   تصادف فروش   گل شوی    ...نبود رسجاش فیلمی 

 استشایدنشونه_

 چیده برنامه برام که اویز  تودهن بزنم من اینکه نشونه اره--

 

 ...کیه کار دونست یم انگار

 گرفت ایوشماره برداشت رو گوشیش

ز ...خوی   سالم--  خودت یسلیقه به گل دسته یه ببی 

 محرصز  بفرست...بگی  

-.... 

ز  موند--  ...توماشی 

سید گوش به کم خییل صداش که خط پشت دخی    می 

ی ز   انداخت پام تا رس به نگاه وآیهان پرسید چی 

 میشه عروس داره...سفیده رستاپاش--
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 جمع رو لبخندش وکه رفتم غره چشم لبش روی لبخند به

 دقیقه بیست ما کن عجله :گفت مخاطبش روبه کردو

 باشه...اونجاییم دیگه

 

 بود؟ گ_

 نباش نگران نیست خطرناک برات:وگفت زد شخندینی

 خیال ی  :وگفت دید که رو وناراحتم عصت   صورت

 ...تدارکاته مجری کن فکر...دخی  

 نیاز تدارکات مجری گرفتیم نفری هزار مجلس نکه اره_

 !...داریم

 خوام؟ نیم عروش گفت یم که نبودی اویز  تو--

ا دوست که گیل من درضمن...میگم هنوزم_ عفریته یدخی 

ز  انتخاب ات م نیم دستم رو کیز  گی 

،داستان شد راحت خیالم-- وع هات سازی خودی   رس 

 که نیستیم فکر روشن های خانواده اون از ما واال ...شد

مون دوست  کنم دعوت عقدمون واسه رو دخی 
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 کرد دعوتش خانوادگیه که عقدی توی یعتز _

 اضز ر  خانم حاج نیا تو بگم نشد روم بخدا:وگفت خندید

 نیست

 به انگشتام که جوری زدم بازوش به محکم دست کف با

 گزگزافتاد

 کردی بیخود تو_

 زدن جا مرد که ،حیف داری بزنم دست...بددهتز  خییل--

 وناشکری،من نشناس قدر .گرفتمت یم عمرا وگرنه نیستم

ه رو وحش   توی میاد دیگه گ نباشم  ...بگی 

 خندید صدا با که بزنم چنگ موهاش به میخواستم

ز  کردم نیم فکر :وگفت ز  توی دعوامون اولی   روزی همچی 

 ...باشه

 وشوهری زن دعوای:داد ادامه که کردم یم نگاهش اخم با

  نه؟نمک مگه همینه
 
 ...داستانا واین زندگ
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 هنوز نیستیم وشوهر زن_

  دیگه بگو...هستیم ساعت نیم بااختالف حاال--

 زدم جویز  لبخندکم

 کنم فکر_

  کنم میگن چرا--
 

ینه خییل... زندگ  خوشم من که شی 

 میشه مون اصیل های برنامه جزو فردا از...اومد

 نبود عصت   دیگه که صورتش وبه گرفت جون لبخندم

 کردم نگاه

 عقد دوتای   دیگه جای یه بریم نریم؟ محرصز  هست  --

 قال رو ملت عروسیم تو داشتم دوست همیشه... کنیم

 بذارم

 رفتم ایغره چشم خنده با

 دارم پدرم یاجازه به نیاز عقد واسه نم_

 االن بود نگرفته دستمو روز اون اگه...شانس بخشیک ای--

 نبود الزم اجازه دیگه
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 641پارت#

 

 خندیداما اشناله با همراه اون کوبیدم مشت شکمش به

 مقابل... وخندیدم کنم مقاومت نتونستم خودمم

پارک شون خانم حاج همه :کردوگفت محرصز  من میاد گی 

 . گرفتم بروسیل قاتل رفتم

  دادم افتخار بهت من نگرفت  _

 من؟ به بندازی خودتو که--

وع از قبل رو ودیابت خون فشار که خوای نیم_   رس 
 
 زندگ

؟ تجربه  میخوای؟ کتز

  وشکر نمک دیگه نه:گفت خنده با
 

 وعده یه روزی زندگ

ان به ز  ...نیازه کاقز  می 
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 شدیم پیاده باهم وهمزمان دادم رستکون براش اطمینان با

 کردیم رویط محرصز  قشنگ حیاط هم یشونه به وشونه

 آروم گوشم وکنار نشست کمرم روی آیهان دست

وع بد اولش شاید:گفت  بد نمیذارم وقت هیچ اما شد رس 

 بره پیش

 به بوسه وآیهان کردم نگاه صورتش وبه بودیم در مقابل

ز  رنگ کم لبخندتو نمیدم اجازه :تزدوگف پیشونیم  کیز

 رس آورد فشار کمرم به زدم لبخند صورتش به بغض با

 رو روبه عصت   چشم جفت وچندین باز در وبا چرخوندم

  شدم

 های نگاه نداشت همراه به ترس کس هیچ نگاه برام دیگه

آقاجون تهدید ز  بقیه بهت پر های وصورت وهامون آمی 

 ...لبخندمه مراقب دبو  گفته کنارگوشم نفر یه چون

 

 نکشیدم خجالت بودن شاهدش همه که ایبوسه از

 رسباال بود قلبم گرمای از حاصل که غروری با ودرعوض

 پدر خشم نه...گذاشتم محرصز  داخل به وقدم گرفتم
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 اخموتخم نه کرد کم رو دلم توی خوش   تاخی   برای آیهان

 ...آقاجون

 تموم فرشته ارکن فرزاد وحضور فراز یخانواده بادیدن اما

 .هوابرد وبه کرد دود رو خوشیم

ه نگاه های مثل وپرحرفش خی  ز  تی   پرت طرفم به اتشی 

 ...سوزند یم قساوت با رو وتنم میشد

د مامان به منو آیهان دار وکنار سی    رفت محرصز

 مادر؟ خوی   هست  -

 ...نه_

 

 کردمن بغلم ومادرانه گذاشت روکنار دلخوریش مامان

 این وچقدر داشتم نیاز آغوشش به چقدر فهمیدم تازه

ش که عطری...داشتم کم رو تنش عطر روزای  هیچ نظی 

 مامان:گفتم بغیصز  پر باصدای.شد نیم پیدا دنیا کجای

 ترسم یم

 من:وگفت کشید هام شونه روی رو دستاش

 نیاز کردی حس هروقت...عزیزکم دارم هواتو...کنارتم
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 بیا زیز ب نق کش برای کتز  لوس خودتو کش واسه داری

 تموم که میذارم وقت تغاریم ته واسه انقدر...خودم پیش

ز  وترسهاش ناراحت    بره ازبی 

 

ون ازبغلش  عروس باید حتما:گفتم بغض وبا رفتم بی 

 داشته دوست همتابیشی   و هامون از منو که میشدم

؟  باش 

 دوست اندازه یه رو تونهمه من:وگفت کرد محبت   با اخم

 بود بیشی   انتظاراتت هوا رسبه توی فقط دارم

از باید هم منو :ایستادوگفت کنارمون آیهان  ترانه بیشی 

ز  داشته دوست وآقافراز خانوم  باشی 

 خدا شدن دوتا بود کم ییک:گفت وهمتا خندید مامان

بگذرونه  بخی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 642پارت#

 

 االن:گفت ایحوصله ی   لحن با هامون خندیدن هم بقیه

 کنید تموم مارو کردن عالف خواین نیم بالخراومدین که

 اصال من برخالف آیهان کردم نگاه صورتش به ناراحت   با

 تحمل هم دیگه چنددقیقه :گفت وخونرسد نشد ناراحت

 میشم ممنون کنید

 جان آیهان هست   کش منتظر:گفت مامان

سه دیگه االنا بله--    نزدیکه می 

 نشستیم هامون صندیل ویور  عقدرفتیم یسفره طرف به

ه منتظراون اگه بخدا:گفتم آیهان گوش کنار  باش   دخی 

 نمیدم بله بهت من

 منتظر من هرحال در...بگو نه داری رو شجاعتش اگه--

ه اون  بیاد گل دسته با که امدخی 
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 عقدکن من جای اونو پس_

  خواست   خودت--
 
 !؟...زیرش نزیز  بعدا

 شد باز محرصز  در بدم رو جوابش خواستم تا

 شدید من معطل اگه ببخشید-

 اومد داخل دست به گل ودسته رساسیمه که مونا دیدن از

 پرسید ازش که ی  ی   به رو اومد ما طرف به موند باز دهنم

 دیشب داد جواب اومده گ

 بمون حرفت وپای مردباش:گفت کنارگوشم آیهان

 خانم عوضز  شد خوشکل چه:وگفت ایستاد مقابلم مونا

 آوردم نیم اسمتو دیگه اومدی نیم اگه_

ز  بگذره امروز بذار خوردی گوه-  یم چیکارت من ببی 

 خانم نکبت میکنه قهر من کنم،واسه

 

 ...خانوادگیه تون دهتز  بد--

 وبه گرفت ازش رو گل دست وآیهان رفت غره چشم مونا

  داد من دست
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ز --  میاد خوشت ببی 

 ست مونا نگفت   چرا_

 بمویز  حرفت پای وایخ نیم اگه...نگم خواست خودش--

ز   نشدم پشیمون تا بشی 

 نیست   بشو پشیمون تو نکن تهدید خودی ی  :گفت مونا

 ...زیاده رستم از هست  

ز --  مجرد هنوز سن این توی شده باعث اخالقت همی 

 باش  

 ببینید خانومارو ما استقالل ندارید چشم-

 

 رو هاتون شوخز :گفت زدو مونا یشونه به دست   مامان

ها بعد واسه بذارید  منتظرن همه بزرگی 

 هست بهت حواسم من:گفت آیهان روبه مونا

 من:گفتم آروم ومن نشست حالت   به خوش با آیهان

 کنم عوض مونا با جامو ندارم مشکیل
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 تو :گفت من لحن وباهمون رفت ایغره چشم آیهان

 همون کنم تحمل اونو تونم نیم روزم یه من...میکتز  غلط

م یم ابتودی فشارخون از اول روز  رو سیب گ بعدم می 

نه؟ گاز زمیتز  سیب میکنه ول ز  می 

 االن :وگفت خندید عار ی   اون گرفتم بازوش از نیشگویز 

 !نمیاد آقاتون چشم به جزخودت کش کتز  ذوق باید

 

 اگه:بشینیم رسجامون صاف شد عاقدباعث صدای

وع ما میدن اجازه شیطونمون داماد وآقا خانم عروس  رس 

 کنیم

ها شد بلند دونفر ییک یهخند صدای  یمبال روی بزرگی 

ز  اطرفمون  وآیناز ایستادن مون دوطرف وهمتا مونا نشسی 

 .ایستاد رسمون پشت دست به قند هم

وع عاقد  کرد رس 

یل ُموکلت   أنکحُت 
ِّ
کاَح  قبلُت ...المهرالمعلوم عیل ُموک

ِّ
 الن

یل
ِّ
 ...المهرالمعلوم عیل لُموک
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 اینکه واز دیدم یم رو انآیه زدن لب کردیم باز رو قران 

 دست بهم غریت   حال میخوند رو عری   هایواژه داشت

 دقایق های شیطنت اثری دیگه که جدیش صورت به داد

 .کردم نداشت،نگاه رو قبل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

 643پارت#

 

 

 نگاه درجمع حاضز  افراد تک تک صورت وبه رسبلندکردم

د موج ما به عشق شتو  که های   صورت کردم ز  صورت می 

 ...نفر یک منتظر نگاه وکناراون خیال وی   تفاوت ی   های

 خاطرش به خودمو وبارها رفتم دنبالش سال پنج که ییک

 کردم رسوا
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 رو گفت،نامردی ،دروغ زد زخم بهم مدام که نفری یه

 صدها وبعداز کرد خیانت بارها وبارها کرد تموم درحقم

ز  بار  ،حاال میکنه پشیمویز  واظهار ومدها حاال من زدن زمی 

 ومن لبخندامه شدن کم نگران که هست کنارم نفر یه که

ه یادم کنارش ز  کیا دورم می  ه یادم میگذره وخ   هسی   می 

 ...کنه یم حمل بغض عالمه یه ودلم دارم غصه دارم درد

 بیخود پیشمویز  من میکنه خیال که است دیوانه فرزاد

نه حرف که ییک باورمیکنم رو آبکیش وقولهای ز  وفقط نمی 

 میذارم کنار رو میکنه عمل

 

 کوتایه دوست   میکنم دوره رو آیهان با کوتاهم خاطرات

 وآیهایز  رفت هردومن از که وابروی   شد افتضاح تهش که

ایم ی   باوجود که  نکشید پس پا شد بهش که های   احی 

شما این نیاورد کدوم هیچ روی به هم یکبار وحت    دخی 

 بشم پرسش دوست خواست ازم لاو  که بود

 طلبکارمنه مردونگیش با چقدر که نیاورد روم به

 ...وبدهمارشم
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 نگاهم وکینه بااخم که میندازم فرشته به کوتایه نگاه

 سال وپنج نبودم فرزاد مناسب وقت هیچ من میکنه،شاید

 شدم یم متوجه اینو تا گذشت یم باید

 

 و دائم ازدواج عقد آسمایز  پیوند میمنت و مبارگ به:عاقد

 
 

ز  همیشیک ه بی  ز مه دوشی   و مودت هست   خانم رسکار محی 

 .گردد یم اجرا و منعقد ملگ آیهان آقای

ه ز مه دوشی   مودت خانم هست   خانم رسکار مکرمه محی 

  و دائم زوجیت عقد به را شما وکیلم بنده آیا
 

 همیشیک

  و ِصداق به ملگ آیهان آقای
 
 هللا کالم جلد یک :مهریه

 مجید

 شمعدان جفت یک آینه، جام یک

 نبات شاخه یک

ز  مهریه و   ۱۳۷۹ تعداد به بقیه و العقد ضمن معی 
 
 سکه

  که آزادی بهار تمام طالی
 
  به تماما

 
م زوج ِذمه ر 

َ
 ِدین ُمک

الُمطاِلِبه و است ثابت
َ
 خواهند تسلیم عایل رسکار به ِعند

 .داشت
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ویط و ز  توافق مورد که رس   .آورم در بوده طرفی 

 کیلم؟و  بنده آیا

 

 سکه قیمت رفت عروس آقا حاج:گفت که مونا صدای با

سه رو  آقا حاج نه:گفتم اومدم خودم به بی 

 فرزاد افتاد جمع توی تاریک یپرده یه مثل بدی سکوت

 کرد نگاهم لبخند وبا خورد تکویز 

م شنیدم درست:گفت عاقد  دخی 

 شجاعت با کرد یم اذیتم که فرزاد لبخند به اهمیت ی   

 بدید اجازه لحظه یه:گفتم قدعا به رو

 نگاه ومنتظرش شوکه صورت وبه چرخیدم آیهان طرف به

 کردم

 ... خوام نیم من_

  این از بدجنسانه ومن پرید رنگش
 

  بردم لذت رنگش پریدگ
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 روبه بود حاضز  افراد تک تک تن توی حرفم از که ترش

 هامون وعصت   محکم قدم ازاینکه وقبل کردم لمس خوی  

 :گفتم رسا باصدای   سهبر  دویم به

ز _  هرچقدر ها سکه این تعداد...خوام نیم ایمهریه همچی 

 من مثل ایدیگه دخی   وهیچ منو آینده باشه زیاد که هم

 رو داد امانت مردش رو وقلبش گرفته وبغل آروزهاش که

ز   ...نمیکنه تضمی 

 وفاداریت مهرم میخوام ها سکه این جای به من

ام ،ازت باشه وصداقتت باشه،مهربویز   اگر!میخوام احی 

 کنارهم قراره که روزاوسالهای   تموم توی اینارو میتویز 

ی  ...که نه اگه بدم بله من بده بهم کنیم سی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

  احمدی_آسیه#
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 644پارت#

 

 

 جدید برام که برق   وبا نشست صورتم روی آیهان دست

 تو بخوام ازت ارواین منم اگه میتونم من :گفت بود

؟ ازپسش  برمیای 

 میدم رستکون اطمینان با

 نیومد در هیچکس از صدا زدیم لبخند هردو وهمزمان

ای   این با همونه مهریه :گفت عاقد به رو وآیهان
ز  که چی 

 بدید ادامه شما گفت

 آقا حاج نه_

 خوام نیم سکه...ندادم شعار من :دادم ادامه آیهان روبه

اض آقاجون ی یه کشکردوهر  اعی  ز  وبابامحمد گفت چی 

ام هست   نظر به من:گفت همه روبه  وبه میذارم احی 

م خوشبخت   ها سکه تعداد نظرمنم ز  رو دخی   نیم تضمی 
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 زندگیش مراحل یهمه توی پدرش عنوان به ،من کنه

 راضز  هردو واگر وهمرسش خودش حایم مونم یم حامیش

 سکه وچهار صدوبیست پیامی   هزار۱۲۴ نیت به باشن

 باشه هرشم

 

 تکون براش تایید به بابامحمدرسی حمایت لبخنداز با

وع خواست عاقد از وخودش دادم  با دوباره عاقد.کنه رس 

وع اللیهبسم  بودچشم مقابلم فرزاد عصت   صورت.کرد رس 

 این توی خواستم خدا از وجود وباتموم بستم

جدیدوپرازناشناخته  دست  .باشه داشته رو هوام ها مسی 

 به کردم باز چشم شد گرفته آیهان توسط بود زیرقران که

ه صورتش  نگاهش توی که وحش چشماش برق شدم خی 

 .بود کننده دلگرم عجیب اما ناشناخته برام بود

 چشماش از رو نگاهم وکیلم پرسید بارسوم عاقدبرای وقت  

درجمع تکتک وروی گرفت  وبا چرخوندم افرادحاضز

های یاجازه با:گفتم اطمینان   امید وبه معج بزرگی 
 

 زندگ

 بله وآرامش پرازعشق
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 ریزی تکون آیهان کنارگوشمون از مونا جیغ باصدای

  کوفت:گفت باخنده خوردوزیرلب

 خودت یحنجره رست مافدای گوش:گفت مونا بلندروبه

 نابودشد

 بده جواب نکرد فرصت مونا بقیه زدن خاطردست به 

ز  آیهان عاقدبالبخنداز  ستخوا یم آیهان که پرسیدهمی 

 گل رفته داماد:گفت شادوریزی صدای با آیناز بده جواب

 بچینه

 
 

 به:گفتم آیناز روبه رسبلندکردم خندیدن باصدا همیک

ان ز  جی   ...دیگه گلم دسته جاگذاشی 

 ماکردباصدای هایخنده که ایغره بعدازچشم آیهان

 داد بله بلندورسای  

 

 روبوسیدن وصورتم جلواومدن بقیه زودتراز مامانوبابا

 آیهان یشونه روی دست رودادندبابا ادوشونوک

داشته رو دلش هوای:قراردادوگفت  باشه بیشی 
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 بودند بعدی نفرات آیهان دادپدرومادر رستکون آیهان

 گفت بشیدی روبوسیدوخوشبخت صورتم مادرآیهان

 آیهان گردن دور رو دستاش ایستاد آیهان مقابل وقت  

 آیهان کرد گریه بود بلند کیم که وباصدای انداخت

د حرف وزیرگوشش گرفت آغوش توی روتنگ مادرش ز  می 

 بدجوری زن این اشکای اما بذارن شوق اینوپای بقیه شاید.

 حرفای مادرآیهان نداشتم وشک آورد دردیم به رو دلم

 تکون ومن بست چشم میکردآیهان گریه رو اشنگفته

 دیدم رو گلوش سیبک ریز خوردن

 

 آرویم دادوبالحنقرار  کمرهمرسش روی دست پدرآیهان

 جداشدند مادروپرسازهم نکشیدکه زدوطویل صداش

یک دست منوآیهان دادوبا دستم به پاکت   پدرآیهان  دادوتی 

 روهمراه همرسش کنه روبغل آیهان اینکه وبدون گفت

ز  کردوازمافاصله  صورتش اما نداشت وتخم اخم...گرفی 

یک برای هم بقیه ترتیب به .نبود هم خوشحال  تی 

ودیل حایل ومن جلواومدن  رو همه ترجواب سبک بهی 

ی دیگه بودکه وجالب میدادم س از خی   قبل ترسواسی 
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 خ   به :وگفت انداخت انشونه دور دست آیهان.نبود

؟ فکر  میکتز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

  احمدی_آسیه#

 

 

 

 645پارت#

 

؟ خ   توبه !!هیچ   به االن_  فکرمیکتز

 تره تحمل قابل اینجا کرده گم رو شگور  ازوقت   اینکه به--

؟ کیو_
 

 مییک
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چرخوندم توی رو نگاهم باکنجکاوی  وباندیدن محرصز

 شدم منظورش متوجه فرزادوفرشته

ز  گ نفهمیدم اصال: گفتم آیهان روبه  رفی 

ز همه میکردم خیال ازصبح ...دادی بله همینکه--  زیر چی 

 میخورده آب دیگه ازجای نگو منه رسبابای

ز  برای حرقز  کردم سکوت ناراحت  آیهان.نداشتم گفی 

 دونم نیم اما دیدم جورآدیم همه زندگیم توی:داد ادامه

 ...فرزاده مثل های   لجن پراز دنیا کنم نیم عادت چرا

 

 های ورگ قرمز صورتش پوست رنگ بخورم اگرقسم

ون وپیشونیش گردن  گفتم دروغ نزده بی 

 متاسفم_

ی واسه وقت هیچ-- ز  متاسف رهدا اون به ربیط که چی 

 برای نباشه قائل ارزش   شعورخودش برای که ادیم...نباش

که اشنادیده جوری پس نیست قائل هم دیگران  وقت   بگی 

نه حرف ازش کش ز ؟ کیو بگو باتعجب می 
 

 مییک

 دادم رستکون بالبخند اومد خوشم حرفش از
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ای:گفت اومد جلو مونا  عکس خواید نیم عاشق کفی 

ید؟  !بگی 

ز  آیهان  از تنظیم وبعداز بود آورده رو اشپایه وسه دوربی 

ه عکس خواست مونا  ازمنو خودش هم عکس چندتا بگی 

 .گرفت وبقیه

 

ون محرصز  از  بود،پدرومادر پنج نزدیک ساعت اومدیم بی 

 جالب برند شونخونه به تا کردن دعوت ازهمه آیهان

 کردند قبول زود خییل بقیه بودکه

 بندازی زحمت به نبودخانوادتو الزم_

س:زدوگفت نیشخندی آیهان ی شام یه با نی  ز ازدارای   چی 

 نمیشه کم ملگ فرخ های

 نبود این اصال منظورم_

 کردم برداشت اینوازش من--

یم مرض برداشتات ازدست_  خیلیه قندنگی 
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 همه نگاه خندید وباصدا انداخت امدورشونه دست

 بعداز که آقاجون درهم نگاه ماشد،مخصوصا معطوف

 بودوچپ کورشده یگره به تبدیل ها سکه تعداد تغیی  

م فاصله کیم خواستم باخجالت ومن کرد نگاهم چپ   بگی 

 

ز  ندادودرعوض واجازه شد متوجه آیهان روبازکرد درماشی 

 وکیل کوتاه خداحافیطز  با سواربشم خواست وازمن

 .کرد شدوحرکت سوار خودشم

 ماحرکت نیفتادن راه هامون خانواده نیست زشت_

 کردیم؟

 کال عملکرداش که شده تونصب روی سیستیم هچ--

 برعکسه؟

 میده ادامه اهمیت ی   واونم کنم یم اخم بهش

 بقیه تفکر بقیه نگاه بقیه حرف ی   حواست انقدر--

 ...جزمن البته...نباشه

 کنه نیم قبول تورو هیچ   ویروسه ضد کال من سیستم_
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 شد فریع وارد کردو چک رو بغالش آینه خنده با

 قشنگ کنم نصب که رو خودم های برنامه باشن نگران--

 افت   یم راه

 اما صورتش به بزنم خواستم و بردم باال رو گل دسته

 ...گرفت هوا توی رو دستم

 چیه؟ مجازاتس عقد روز توی همرس زدن--

  کردم کج براش رو دهنم انداخت بهم کوتایه نگاه وقت  

ون میکنم پرت گلتو دسته--  دیگه تاشب اونوقت بی 

 نیست   وسعر 

 ؟!گله دسته به بودن عروس مگه_

تور یه اون اگه--  معلمای شبیه نباش گل دسته واین می 

 چهیل دهه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

  احمدی_آسیه#
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 646پارت#

 

 ندادم امان بودامابهش اسی   دستش توی هنوز دستم یه

 یه مجبورشد که جوری کوبیدم شکمش به مشت وبا

 .نکنیم تصادف تا رهدا جانگه

 جدا نشده خشک تامهرش بریم آزاد جونم حالل مهرم--

 بشیم

 تومهرداری؟:گفتم عصبانیت وبا سابیدم هم روی دندون

 کتز  حاللش که مهری به برسه چه نداری توکوفت

 کمربندش کردن باز خندیدوبا باصدا خوردنم حرص از

 از تنم تموم کارش از کرد بغل رو عصبایز  شدومنه خم

 انقباض اون از وتنم گرفت آروم هاش شوخز  صبانیتع

ز  دچاررخوی   وخشم  شد دلنشی 
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ز   از کنارش فکرمیکردم خودم با داشتم پیش چندثانیه همی 

م یم حرص ی می  ز  حاال اما مونه نیم باق   ازم وچی 

 نمک ی   های شوخز  بعداز همیشه قرارباشه اگه میفهمیدم

 رشعط وبوی کنه بغلم اینطوری خوردکنش واعصاب

م جون دوباره قطعا کنه اغوام  ...میگی 

 ازم نیست راضز  اصال دلم که درحایل چندثانیه بعداز

ه فاصله ه چشمام به میگی  ز  همیشه تو:شدوگفت خی   درعی 

 
 
ه جذابیت یه سادگ  ازش ندارم وشک داری کننده خی 

ی  اومدن چشم به برای خاض تالش وقت هیچ که باخی 

 ...شیمچ توی همیشه که درحایل نمیکتز 

 

 هرکس ندارم شک...(خزد یم)میخزه پوستم زیر خوش  

 خوب حس دنیا دچاریه مردش زبون از حرفا این باشنیدن

 زیبای   از دارند نیاز زنها میگه همیشه مهرانه مامان...میشه

باشن با اگرازش حت   بشنوند هاشون  ....خی 

م صورتش جلوی میارم باال رو توشه حلقه که دست    میگی 
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 بزیز  گولم خواد نیم پس ردشدیم مرحله ینا از ما_

 دارم امشبه اصیل یمرحله :کردوگفت دستم به نگایه

 میکنم چیتز  مقدمه اون واسه

 اسمش باعشوه ناخواسته گزیدم لب خجالت با

 لعنت   :گفت چشمیک نکردوبا نامردی هم آیهان روصدازدم

ز  اگه...داد جواب  کشه نیم شب به برم پیش فرمون باهمی 

 

 به گلم دسته با بیاد خودش به آیهان ازاینکه قبل عهایندف

 مثبت شوخز  بامن تا کوبیدم وجذابش خوشگل صورت

 نکنه هجده

 کشید وعقب خودش آیهان

 از اینه عادی حالت توی رفتارات...هست   وحش   خییل--

 نگران بدجوری میکتز  پاره تیکه منو که بش   خود خودی  

 ...امشبم

 به اون اما نبینه رو امخنده تا بچرخونم رسمو کردم سیع

 آیهان.شکارکردوهردوباصداخندیدیم رو لبخندم موقع
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ز  توی موزییک ز  باال کردوبا پخش ماشی   گوشیش گرفی 

 دارم اجاز خانم حاج:گفت

 

 یه اولش دادم رستکون بود نمک با گفتناش خانم حاج

 هم وقفل داشت حلقه توش که دستاهامون از کوتاه فیلم

 بدنش که درحایل دونفره عکس یه وبعدم گرفت شدن

 ورولب کردیم نزدیک هم روبه ورسامون منه به متمایل

 .داد قرار پیجش توی وهردورو لبخنده،گرفت هردومن

 باز جای به وآیهان رسیدیم توجیه قابل زمایز  فاصله یه با

ز  بازش زدومنتظرموند بوق چندتا ریموت دربا کردن  کیز

سم رو کارش دلیل ازاینکه قبل ز  اومد دمیا بی   خودش ماشی 

 بازکردند رومون به دررو تا کشید طول چنددقیقه. نیست

 بادکنک شدوکیل پخش موزیک شدنمون داخل وبا

 شدم پیاده شوکه کردند رها هوا توی رو سفیدوبنفش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 

 

 647پارت#

 

ز ماب بود بودوچراغویز  شده دیزاین خونه حیاط  درخت ی 

 .بودند قرارداده فانوس ها

؟ تو: گفتم آیهان روبه داشت   خی 

 اومد؟ خوشت--

 خوب حسهای از ماالمال دادقلبم لبخندرستکون با

 وروبه کشوند خونه طرف وبه گرفت رو دستم مونا.بود

 گردونم برش تا بزن دور یه:گفت آیهان

 کجا؟_

م کشیدمیخوام طول اومدنتون-  ازت سالمت تست بی 

 مبگی  
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 همتا برد داخل ومنو خندید که گرفتم نیشگویز  بازوش از

 اومدن داخل رسمون پشت هم وآیناز

 

ز  های اتاق از ییک وارد  رگال روی که نبای   لباس شدیم پایی 

ین این از آورد لبم به لبخند بود  خوشم بدجور تکرارشی 

 دروغ میخوام ساده عقد یه گفتم قاطع وقت  .بود اومده

ز  همه اگه حت   نبود  یه بازم رفت نیم پیش رسیــــع انقدر چی 

ی وجور جمع عقد  ها بپاش بریز چون میخواستم محرصز

ی پوشید عروس لباس  اما نداشتم دوست رو ز  یهمه فانی 

است  آیهان شخصیت از وجه بوداین جدا وبحثش دخی 

ز  بدون که ز  همه خودش حرفت گفی   میکنه مهیا رو چی 

 ...وخواستنیه جذاب خییل

 

 موهام بافت پوشیدم رو داشت براق   تور که نبای   لباس

ز  صورتم توی رو ازش ودوتیکه کردند باز رو  انداخی 

 روبه گیل یحلقه آیناز کردند جمع عقب جلورو وقسمت

ز  وآیناز همتا.گذاشت موهام روی تاج عنوان  تا رفی 
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 مثل:وگفت ایستاد مقابلم مونا کنند عوض رو لباسشون

 عوضز  شدی خوشگل همیشه

،فکر هک خوشحالم_  ناراحت خییل نیست   اینکه برگشت 

 بود کننده

بشه حالم یکم تا رفتم...دیوونه بودم مرده مگه-  بهی 

ی؟ االن_  بهی 

  بریم؟...میشم بهی  :زد غمگیتز  لبخند

 

 یم ازم رساغتو آتلیه اومد آرمان پیش وقت چند...مونا_

میکنه حالتو اگه زد، حرف وعصت   گرفت،طلبکار  باید بهی 

 .بود نگران حرفاش برخالف ظاهرش بگم

 وقتهای   یه...نمیشه :زدوگفت برق اشک از چشماش

ا بعیصز  ز  از هم آرمان منو بودن نشدنیه،کنارهم چی 

 . همیناست

 نبود ناامید انقدر میشناسم که مونای  _

 !روبکشه؟ خودش بچه میتونست میشناخت   که مونای  _
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 نزنیم حرف فعال یا...نزنیم حرف درموردش اصال بیا

 ببخشم رو خودم که تاوقت   اقلحد

 

 دادم وفشار گرفتم رو اشزده یخ دست

 داشت   نیاز هروقت اما بخندیم دل ازته رو امروز بیا_

 کن حساب رومن بذاری درمیون ییک روبا دلت حرفای

ون اتاق از گلم دسته دادن وبا داد تکون رسی  اومدیم بی 

 مقد طرفم به دیدنمون وبا بود منتظر سالن تو آیهان

 . گرفت دستم به رو وبازوش برداشت

 نمیاد دلم باز اما زنید بهم حال بگم میخوام-

 ونگفت   کردی خودداری ازاینکه مرش--

 گفت آیهان جواب در میکنیم خواهش و خندید مونا

ون اول ما تا ایستاد وعقب  بریم بی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 648پارت#

 

 

 وجیغ دست ما ورود وبا بود پخش حیاط توی موزیک 

 جون شهره هامون خانواده جمع شدبه اضافه هم

 بودند آیهان اقوام از احتماال نفرکه وچند وساراوامی  

 شدند اضافه

 خییل حیاط دیزاین :گفتم حیاط به کیل نگاه با

 قشنگه،مرش

 اومدم برنیم ازپسش نبود وآیناز همتاومونا کمکای اگه--

 کرده کاری من خوشحایل برای کوچولو فریتهع ازاینکه

 اومد خوشم

 برقصید اول :وگفت ایستاد جلومون آیناز

 بشینیم دودقیقه بذار--
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ی تهدید صدای با مونا ز  دوردور روزرو نصف:گفت امی 

 سه...بشه باز تون رفته خواب پاهای بدید قر یکم کردید

 بگید رو تون درخواست   اهنگ دارید وقت ثانیه

 

 آیهان برای گفتم مونا به نظرم مد واهنگ کردمن مقاومت

م رو پشتت داشت انتظار که  باال ایشونه بگی 

ز  امی   رفتیم وسط هم تودست دست.انداختم  به دوربی 

 رو آیهان های دست آهنگ ریتم وبا ایستاد کنار دست

 انداختم گردنش دور کردم رها

 زدم لب خواننده با وهمزمان

 ورت و دور شمعارو مهه بچینم میای وقت   میخوام»

 «رست رو رز بغل یه بریزن و کتز  وا درو

ه هم آیهان  کرد همرایه چشمام توی خی 

م»  «بکنه تر چشماتو بخواد که کش هر دل تو می 

  بستیم چشم همزمان چسپونیدم هم پیشویز  به پیشویز 

نم داد اسمتو انقد» ز  «بکنه کر دنیارو گوش می 
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 تنم به بش   هوصل میشه پرم رو بکش   دست میشه»

م بغلت از و باشم تو جلد کبور که نمیشه  «بی 

 زدم لب قبل بلندتراز درونم احساس تموم با

 کشیدم قد تو کنار من کشیدم خط خیلیا دور»

 «نمیدم دل ها ستاره ریزه چشمک به و ماه عاشق شدم

وع لبش کنج غرور پر لبخند  یدیونه دل هایلرزه پس رس 

 بود من

ز  رو زا بتای   بهم میشه»  شم بلند زمی 

 شم بلد خوشگلتو چشای اون زبون

 بپیچم بهت بذار نشکن هامو ساقه تو

ه جون که دستات تو کنم گل که  «امریشه بگی 

 

 شد باز بود گرفته ومحکم سفت که کمری دور از دستاش

 شد صورتم اومدوقاب باال وار ونوازش
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 تنم به بش   وصله میشه پرم رو بکش   دست میشه»

م بغلت از و باشم تو جلد کبور که نمیشه  بی 

 کشیدم قد تو کنار من کشیدم خط خیلیا دور

 «نمیدم دل ها ستاره ریزه چشمک به و ماه عاشق شدم

 رو آزاد سقوط دوباره وقلبم نشست پیشونیم روی لبهاش

 نبود بردار دست طغیانگرم کردواحساسات تجربه

ز  ورسآیهان رفت باال اطرافم وجیغ دست صدای  تر پایی 

واژه بهار ودلچسپ خنک نسیم یه مثل گوشم وکنار اومد

 کرد زمزمه رو دارم دوست ی

 

 پیچیدواز کمرم دور راستش ودست لرزیدم دستاش میون

 بود متفاوت باهمیشه که بغیصز  احساسم طغیان

 . شد رسم پناهگاه اشسینه.ترکید

 جمع رو جلوپالسش ذهنم گوشه یخورده خاک افکاری

 دوست هست   گفت یم که افکاری رفت یم وداشت کرد

 ...تحمیلیه ازدواج یه ازدواج واین نیست داشتتز 
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 موجود براش .داشت دوست رو هست   که بود نفر یه

 ونگران پذیره مسئولیت که ییک نبود وآویزویز  زننده

 ...لبخندامه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  احمدی_آسیه#

 

 

 

 649پارت#

 

 وپیشونیم کرد صورتم قاب رو دستاش دوباره وقت  

 وبا گرفت قرار تاثی   تحت همه تقریبا دیدم روبوسید
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 یخنده وبا گرفت امخنده.کنند یم مارونگاه ولبخند اشک

 شد ومتفاوت خاص جشنمون :گفتم پربغیصز 

 !نیست   چراعادی تو...داشتتز  دوست یدیوونه--

ین دلچسپ اولش یجمله انقدر ادامه متوجه بودکه وشی 

 .نشدم اش

 میگفت دورنم از صدای   ویه بود ومتفاوت براق نگاهش

 شوخز  شوخز  بازی واین استوخالصانه دوطرفه حس این

 شد جدی

 یویز  خاص وپرس شد حس به تبدیل شوخز  شوخز 

  میکنه زمزمه دارم دوست کنارگوشم

 

ی هیچ وقت   اونم  وآغوش نگاه واین نیست فرزاد از خی 

 .استهمیشه تراز واقیع

 بادرست وقت   کردیم اشتباه میدونیم گ ما نیدمیدو 

ازهمیشه روزها این توی ومن میشیم مواجه  فهمیدم بیشی 

 ...رسیدم بهش موقع وبه نه دیر من که درستیه اون آیهان

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2231 | 3699 

 

 وبا رقصیدم هم دیگه اهنگ چندتا با بقیه کاری کنارشلوغ

 .خندیدم بلند صدای

 نفر جاهپن به بودند جشن توی که کسای   یهمه تعداد 

ین نظرم به اما رسید نیم هم  تجربه که بود جشتز  بهی 

  کردم

 

ی  ی   پدرآیهان ودیگه نبود جون آقا درهم اخمای از خی 

 کرد نیم نگاهمون تفاوت

 به رو کیک کردند یم پذیرای   که ایخدمه تا سه دو

ز  روش که کییک دیدن از ومن اوردن طرفمون  بزرگ دوربی 

  وسیاه
 

 پریدم هوا وبه کردم ذوق بود رنیک

 شد پیدا هم وفرزاد فرشته رسوکله کیک رسیدن با همزمان

 العادهفوق این :گفت آیهان به رو اونا به توجه ی   ومن

 بمونه همینجوری بذاریم نکنیم خرابش میشه...است

 کتز  بوسش هرشب میخوای حتما--

 دادم رستکون خنده با بود لباس با درمواجه من جمله این

 ببوش منو داری حق فقط امشب زا بیخود:گفت که
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 نمیاد تو به بوسم_

 روت سیستم امشب بیاد،بذار میکنم کاری نباش نگران--

 کنم نصب

  گزیدم لب خجالت با

 داد قرار دستام ومیون برداشت کاردرو

ش --  کارشون ی   برن بیارن رو شام زودتر که بی 

 رو کیک بقیه وسه دو یک وصدای رفتم ایغره چشم

 شد روشن هم رسمون پشت آبشارهای مزمانوه بریدیم

 از حت   ومن شد دوربرمون های بادکنک ترکیدن وباعث

 بردم لذت هاهم بادکنک ترکیدن صدای

 

 مسعود مسکن اهنگ با بار واین رقصیدم آیهان با دوباره

 بود آیهان درخواست که صادقلو

؛ من اعصاب رو چقدر هر»  من برای مسکتز  باز بکوی 

 !خوی  
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؛ من میل الفخ هرچقدر  یه ماهر دستای هیز  باش 

 …نقاش  

 …داری دل حکم یه دستت، توی !جلوت ارادم ی   من

 گل و آب حق من گردن کردی؛ حایل عشقو بهم تو

 …داری

 «!خیلیا گوشم به آمارتو رسوندن !بیا بیا بیا بیا ارادم ی   یه

 …تنگ دلت شده آهنگ این با که»

 !هسیا منو نکن تو فروشم؛ زغال خودم من

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

 

 

  احمدی_آسیه#
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 بدجوری چشمات ی وزنه سینه، از میوفته قلبم داره»

 سنگینه

 «!مینه روی پام، تا دو انگاری که جوری

 یم صدا با فقط ومن کردند یم همخوایز  آیهان با هم بقیه

 مخود به تا داشت ام نگه آیهان شد تموم موزیک خندیدم

 وارد بهم رو بعدی شوک چیه کارش دلیل وبفهمم بیام

 گرفت فاصله زود وخییل کاشت لبم روی ایوبوسه کرد

 بدهکاربودی بهم تولدت از اینو--

ز     محوشد بقیه وجیغ سوت صدای توی من هی 

 رو صحنه این تصوراینکه از چون کوبیدم بازوش به آروم

ز  یم آیهان پدرخود وحت   وبابا آقاجون  کشیدم التخج بییز
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 نیوفت   پس :گفت خنده وبا برد جایگاه طرف به منو

ز  قندداری آب به نیاز میکتز  فکر اگه...هست    االن همی 

 ...کن اعالم

 کردی یم کارو این نباید آیهان_

 نکردم هنوزکاری منکه--

 داد بقیه به رو ونگاهش بود لبش روی خبیت   لبخند

 یکار  اما میخوره حرص هامون میاد خوشم:وگفت

 برنمیاد ازدستش

 واقعا ایبچه خییل_

 نخورده اش شدم...بود مونده دلم رو بدجوری تو جون--

 ازش مشتم چندتا هیچ نکردی بوسم...سوخته ودهن

ه تو ناموفق بوس واسه خورد  فسو فس ی،دخی 

 

 جون به رو اشغره وچشم خندیدم خوردنش حرص از

 خریدم
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ز  عزم کم کم رسوشدومهمونا شام  وسارا می  کردندا رفی 

یک بعداز  رو دستام جون شهره کردند خداحافیطز  تی 

د آغوشش توی منومحکم گرفت  .فرس 

ز  بعداز- ز  امشب سما رفی   دلم ته از که بود شت   اولی 

 ببخش ومنو قشنگم دخی   بش   بودم،خوشبخت خوشحال

 .کردم که کوتایه برای

ز  همه خاطر به منم_  خاله متاسفم چی 

ارو ماخییل...نگو اینو- ز  که اتفاق   وبرای کنیم نیم درک چی 

 هم مراقب...نداره ایفایده خوردن غصه خارج ما درک از

 باشید دیگه

 

 پاکت از عکس قاب بالمس ومن داد دستم به پاکت  

ک عکس یه کردم خارجش  که بود وسما منو از مشی 

 عکس توی سما صورت به...بودیم بازی دیوونه درحال

 گناهکار حس بهش کردن نگاه از دیگه کشیدم دست

  حس وفقط گرفتم نیم بودن
 

 دوست برای عمیف   دلتنیک

 چکید عکس قاب شیشه روی اشکم داشتم خوبم
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ین این خاله مرش_  گرفتم که ایهدیه بهی 

 روی آیهان دست شد دور ما از بشیدی خوشبخت با

 دادم تکیه اش سینه روبه امشونه ومن نشست کمرم

 

 خایل هم کم ونایمهم همون از آیهان پدری خونه حیاط

 برام که فراز مادر پدرو والبته بودند من یشدخانواده

ز  هنوز چرا داشت جاتعجب  هم رو دوتا اون وتا نرفی 

ن باخودشون  هست  :گفت تردید وبا اومد جلو مامان بی 

 عزیزم بریم

ز  قصد عنوان هیچ به  خواست نیم دلم وحت   نداشتم رفی 

م آیهان از رو امتکیه  .بگی 

  گرفت فاصله کتز  که نداشت من به شبیه خیایل اام آیهان

 روزه دو ییک سفره یه برنامه ما بمونه هست   بدید اجازه--

 داریم رو
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ییک درجریان طبیعتا  خیالم همینکه اما نبودم دوروزه سفر 

 .بود خوب ارهند رو کردنم رایه قصد آیهان شد راحت

مون که نداریم مارسم پرسم راستش-  بگم؟ چطوری...دخی 

 است مسخره زیادی رسممون دونست یم هم خودمامان

ای فقط که رسیم...بگه شد نیم روش که  باید مادرم دخی 

وی ازش  دید رو مامان بودن معذب که آیهان میکردن پی 

 اقا از کنم خواهش ازتون خواستم اما میدونم بله:گفت

ید مداجازهمح  بگی 
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 رودید صورتم ناراحت   حالت وقت   کرد نگاهم دودل مامان

 !روز دو ییک فقط:گفت

 

  برنامه ندارید اجازه یعتز  این
 
ک زندگ  آیهان.بریزید مشی 

ز   کنه صحبت بابا تا رفت دادومامان رستکون مطمی 

 زدیم؟ حرف باهم کردم فکر_

؟ درمورد--  خ 

 !نزن راه اون به خودتو_

 روندارم یشآمادگ من--

 ؟!کتز  زایمان میخوای مگه_

یه تو اصال هیچ   من:گفت جدیت وبا کرد اخم ز  ات جهی 

 من یخانواده برای چقدر مسئله این میدویز   است؟آماده

  !داره اهمیت

 ،دوری داری حق:وگفت کرد بغلم که کردم نگاهش پوکر

یم لذت بازیمون نامزد از بذار اما سخته ازمن  بی 
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 نداشتم وشک بودم خوردن حرص درحال وندر  از اینکه با

یه یمسئله ز  اما منه کردن منرصف وبرای الکیه هم جهی 

 .گرفت امخنده

 با بابا رفتار خورد یم آب کجا از مسئله این میدونستم

 مردونه خونمون توی که روزی ازهمون درست آیهان

 جلب برای آیهان نداشتم وشک شد عوض زدن حرف

 ...گذاشته مایه ممتصمی منو از بابا رضایت

 سوزهوا گذشت یم زمان میشدوهرچقدر رسد هواداشت

 رو وکتش شد تنم لرز متوجه آیهان میکرد اذیت منو

 کتش توی تعارف ی  . انداخت هام شونه وروی درآورد

 دادم تکیه خودش به بعد شدم جمع

 

 کردین دیزاین رو حیاط چرا رسما تواین_

 !کتز  اضاعی   افتاده یادت االن داری؟ دییل--

 !شد رسدم االن خب_

  پیچوند دورم رو بازوهاش

 میش   گرم االن--
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 خودم بار واین شدن نزدیک بهمون هم همراه وبابا مامان

 گرفتم فاصله آیهان از که بودم

 دارید برنامه بودی نگفته:گفت مهربویز  با بابا

 بودم من مخاطبش

 نبود جریان در هست   :گفت وخودش نداد اجازه آیهان

ز  جبهه بدون بابا  :گفت همیشه تراز منعطف گرفی 

 میکرد بهونه کارهاشو وگرنه کردی کارخوی  

 

اض ومن زدن لبخند ومامان آیهان  کردم اعی 

 بابا_

 باش هماهنگ باهام ویل بگذره خوش بهتون برید-

 گفت محکیم چشم بابا درجواب آیهان

******* 

 آیهـــان
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 بودبه روشو  خنده پراز پیش ساعت نیم تا که حیایط

 وکوری سوت همون به دوباره برگشت قبلش حالت

 ...روح ی   رسدو...قبل

وصندیل اگر  ز  متوجه هیچکس نبود حیاط وشلویعز  ها می 

 دیده خودش به شادی رنگ حیاط این شد نیم

 وآرایش صورت به ومن خورد ول بغلم توی هست  

 کردم نگاه بود همیشه از زیباتر که چشماش

 دنیای   که بود خ   قران  های آیه اون حکمت دونم نیم

 کرد گرم رو درونم رسد
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 به بازوهام میون ظریف موجود این با درمواجه رو قلبم

ز  های تجربه به وادار ومن انداخت یم شور  میکرد ها اولی 

ز    خودم از رونمای   اولی 

ز   عالقه ابراز اولی 

ز   درویز  شادی اولی 

ز  ز  وهزار آرامش اولی   اسم میتونستم صبح تا که دیگه اولی 

م  بی 

ز  داخل وآیناز مامان ز  با ومن رفی   به هست   کمر گرفی 

زش چشمای با که فرخ طرف  رفتم میکرد نگاهم تی 

 حس راحت   به میتونستم رو وافسوس شماتت نگاهش از

 کنم

 

 ایستادم بهش نزدیک

زکردن برای چندنفر فردا--  میان تمی 

 گردی؟ بریم گ-
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 نیست معلوم--

رنگ  از اما کردم حس رو شدنش وعصت   صورتش تغی 

 تربودم وریلکس آرومی   همیشه

 !شلوغه رسمون-

 مسئولیت زیربار از قراربود من و بود شلوغ رسمون اره

 یاد منو پدرم. نبود راضز  اون کنم خایل شونه اون های

 ازش وقت   کردو یم گریه که نداخت یم کودگ اون

 مدادرو نمیده اجازه همکالسیم گفت چیه دلیلش پرسیدن

 کنم فرو چشمش تو

 

 برگرد دیگه روز دوسه-

ز  برام  کارطبیعیش واین همیشه مثل میکرد وتکلیف تعیی 

 بود

ون مامان  کرد وصدامون اومد بی 

 میشه رسدتر داره هوا داخل بیاید-
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 ومخالف گرفت فاصله ازمن بود زده رو حرفش که فرخ

 بیاید از منظورمامان میدونست خودشم رفت خونه مسی  

 واقع ها ملگ شخصیت وخوی   شد نیم اون شامل داخل

 .بود شون بیتز 

 مسی   به رو متعجبش نگاه بود کنارم سکوت با که هست  

ز   نگاه بخاطر سکوت این نداشتم شک. دوخت فرخ رفی 

ز  های  مظلوم موجود این به تبدیل واونو بود فرخ سنگی 

 بود کرده

 

 جلواومد رفتم یم طرفش به ما که همزمان مامان

د برید:وگفت  شدین خسته بخوابید بگی 

 بوسیدم رو پیشونیش شدم خم

یم ماداریم--  ...بخواب بگی   برو تو ویال می 

 فردا واگه میخوام راحت امشب...باالت  قدو قربون باشه-

م نیم دل به حرست نکنم باز چشم  می 

 ...نگو آیناز جلوی اینو هیشش--
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 رسراه که مرش:گفت هست   به رو گرفت رو چشماش نم

 گرفت   قرار پرسم

ز  زدو ایزده خجالت لبخند هست   خانواده انداخت رسپایی 

 گ!داشت حق بود نشده حل معمای یه براش من ی

 برسیم ها خانواده به وکه بشناسیم همو کردیم فرصت

 

ز  شناخت  فرزاد اون به ربطش به گشت بریم منم ناچی 

 ...زاریدوه

 انداختم هست   دور رو ییک واون مامان رودور دستم یه

  کن عوض لباستو برو:گفتم هست   روبه رفتیم وداخل

 به مامان رفت اتاقم طرف به مکت   وبا کرد نگاهم کوتاه

ز  بردم اتاقش ز  داروهاش ازداشی  ون شدم مطمی   که بی 

  لباس با رو آیناز اومدم
 

 سیع که ترش.دیدم منتظر خونیک

 لمس چشماش یقرینه پشت از رو کنه مخفز  داشت

 کردم

 نخوابیده کوچولوم خرگوش چرا--

 زدم لبخند نگرانیش به ومن انداخت بغلم تو خودشو
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از من-  دارم دوست اون بیشی 

 کردم نوازش رو موهاش

ازاون منم--  دارم دوست بیشی 

 وناراحتیش ترس از وقلبم کردم حس ندیده رو ندشلبخ

ده  ترساش فرخ یا مامان توآغوش باید االن آیناز. شد فرس 
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 نگفته درد عالمه یه خودش که برادری نه میکرد خایل رو

 مون فریبنده ظاهر پشت ما بود بیمار خانواده این...داره

 نبود فرخ جز کش عاملش که داشتیم رسباز زخمای کیل

ز  زخم این  بود تر دردناک خودی از داشی 

 

 مهربون اما ومحکم دادم فاصله خودم از رو آیناز

از:گفتم  باشه مامان به مونم،حواست نیم روز دو بیشی 

 افتادبهم اتفاق   وهر بخوره رسوقت رو داروهاش که

بده  خی 

 رو وپدرم مادر نباید من میکرد ناراحتم هم ارومش یباشه

 توی که نبود حقش این. مبسی   امساله پونزده خواهر به

  این به مسئولیت   نوجویز 
 

ه عهده به بزرگ  بگی 

 داری؟ دوست خ   سوغای  --

 نیار خودت با اونم بیا زودتر-

 تعریف خوشگلیت از وهمیشه داره دوست خییل هست  --

 میکنه

 زشته خودش چون-
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 بود بانمک هست   مثل تخسیش

ایم ی   داری من سلیقه به--  !کتز  یم احی 

 

 بیاره روش به بودکه اینا پرروتراز اما کشید خجالت

نم زنگ بشه تنگ برات دلم هروقت- ز   بده جواب می 

 بخواب برو باشه--

 رو هست   چرخوندم رس رفت اتاقش طرف به لبخند با

 خییل میداد نشون ایستادنش دیدم،حالت در به داده تکیه

 وخرگوش دونست یم آیناز واحتماال اونجاست وقته

ور کوچولوی  برای ومن زد رو حرفا اون عمد از من رس 

 کردم آماده رو خودم هست   از کش   منت

 ایستادم نزدیکش

 ندارم لباس_

 کردم نگاه دقیق صورتش به بود ناراحت   هر دوراز لحنش

 دیدم چشماش تو رو اشک برق من اما دزدید چشم که
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 منظور حرفا اون از منم...آینازمتاسفم خاطرحرفای به--

 ادامه باتورو لجبازیش اینکه برای فقط، نداشتم خاض

 این کنم یم متوجهش یواش گفتم،یواش اونطوری نده

 بذاره کنار رو گانه بچه لجبازی

 بدی توضیح خواد نیم میدونم:وگفت گرفت رو دستم

 ظاهر برخالف هست   هرچند نداشتم رو برخورد انتظاراین

ی بودوتا گذشت   با دخی   وشیطونش تخس ز  واقعا چی 

 اما کرد نیم مطرح رو موضوع اون شکست نیم رو دلش

 عقد شب توی درست نامزدش زبون از حرف این شنیدن

 نباشه حقیقت هرچند رسید نیم نظر به جالب

 کنم یم درکش من گفتم هم قبال_

-- 
 

 بهش خییل نمیده اجازه داره من به که زیادی وابستیک

م خورده  بگی 

 

  میخوای یعتز _
 

 اولمون قاتمال توی که نبودی تو این بیک

ز   !ما؟ ینشده تشکیل رابطه وسط انداخت   می 

ز  بهت خواستم نیم--  کنه توهی 
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  زدی گند داری قبول پس_

ز  رو بینیش  کار این از دادم وفشار گرفتم انگشتم دو بی 

ز  مثل بردم یم لذت اششده جمع وصورت  دادن چی 

 ...ودهنش لب کردن وکوله وکج بینیش

 

  ــیــ❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 654پارت#

 

 

م من بریز زبون کم تو برو--  میارم وشلوارتو کت همون می 

 بردارم تالباس گفت   یم بهم باید_

 زبون وبه رفتم وعقب زدم بینش نوک اشاره انگشت با

 که زمایز  درست بود عقد بعداز یهوی   تصمیم یه نیاوردم

 به اگر.بدم فشارش توبغلم ها ساعت میخوام کردم حس

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2252 | 3699 

 

 خونه به دادم نیم اجازه وقت هیچ بود نداده قول پدرش

 برگرده

 وبدون رسیــــع اتفاق یه بودو زود نظرم عقدبه از قبل شاید

 اون بعداز درست االن اما خواستم نیم ایدیگه یبرنامه

 اون به فرصت دادن دست واز خودم حماقت به خطبه

 ...خوردم وافسوس تاسف کنارم داشتنش نگه برای خوی  

 

 یم اتاقم توی کنجکاوی با وهست   بردم باال لباسهاشو

 ...گرفت لباسشو اومدو طرفم به وباورودم چرخید

 کنم؟ رسم خ  _

 کالهتو--

ز  حوله ودوتا لباس چنددست  رفتم کمدم طرف به  تمی 

 دادم جا دست   ساک یه وتوی برداشتم نشده واستفاده

نفس نفس صدای اما ندیدم رو هست   چرخیدم وقت  

 به شدم ساک خیال ی   رسید یم گوش به جذابش ایزدن

 بود اتاقم کوچیک باشگاه  قسمت توی رفتم صدا دنبال
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 به نیشخند با بمونه دور من چشم از خواسته ومثال

 کردم نگاه لباسش زیپ کردن باز برای تالشش

 

 کنه بازش تونه نیم دونست یم هم خودش که بود جالب

 ...کشید نیم تالش از دست اما

 کنم نگاه کارهاش وبه بشنیم ها ساعت داشتم تدوس

  احساس وقت وهیچ
 

 االن برای حسم این نکنم خستیک

 از بود جذاب برام دیدم که باراویل همون از هست   نبود

ز  فرخ که پیش دوسال همون  این به زندگیمون اما بود همی 

 ...نبود سیایه پراز انقدر ودلم نبود مزخرقز 

ایط ایحمقانها صورت به اما !!بود شایدهم  روپذیرفته رس 

ز  وهمه افتاد راه طوفان تااینکه بودم  ...ریخت هم به چی 

 

ز  نفسام  پشت که هست   های تالش دیدن اما شد سنگی 

د بالبال داشت من به ز ز  به برد من می   که باری اولی 

 داشت سیع آموزش جلوی بزرگ برد ،مقابل دیدمش

 نیم که بود شلوغ حدی به اما ببینه رو ایاطالعیه
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 ایستاد راهرو توی های صندیل از ییک روی . ببینه تونست

ز  ببینه نتونست فاصله خاطر به وبازم  وصندیل اومد ،پایی 

 نذری مگه:زد نشدداد موفق بازم وقت   جلو کشوند رو

 ؟ چیه ببینم بخونه بلند ییک خب...اونجا میدن

 رسی ویه خنده با رسی ویه چرخیدن طرفش به همه

 دنکر  نگاهش بااخم

ه انقدر اما من  دورشد چشمام جلوی از تا موندم اشخی 

  ورفت

 

ز  گذاشتم زیپ روی ودست رفتم جلو ناخداگاه  وپایی 

ز  کشیدم  تا گرفت تنه باال قسمت از رو کشیدولباس هی 

 نگاهم شونه روی واز چرخید طرفم به کیم رسش نیوفته

ز  رو رسم کرد وادارم تنش بوی کرد  رو وعطرتنش بیارم پایی 

 بود کننده وسوسه اشرسشونه سفید پوست بکشم سنف

یل اونکه ی   که آورد هیجان به منو جوری  رفتارم روی کنی 

 رسوندم بوش خوش پوست روی رو لبم باشم داشته

 بوسیدم وعمیق
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ی ترین بخش لذت تنش لرزمحسوس ز  میشد که بود چی 

 ...کرد تجربه
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  احمدی_آسیه#

 

 655پارت#

 

 

از ازاینکه قبل  .گرفتم فاصله ازش بشم خارج خودم بیشی 

 بریم بپوش رسیــــع--

  از
 

 چیه دلیلش میدونستم اما کردم تعجب صدام گرفتیک

ز  چون برداشتم هست   برای رو هام هودی از ییک  مطمی 

 ...میشه الزمش بودم

 کردم عوض اسپورت لباس دست یه یه رو وشلوارم کت

ون اماده هم هست   من با وهمزمان  سفیدش اومدکاله بی 
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 از داد قرار نبای   لباس روی رو داشت بلندی تور که رو

 ی   واون گذاشتم رسش روی دونه یه خودم های کاله

 کردیم یم رو تالشمون دومون هر کرد مرتبش حرف

ز  با نیوفته هم به نگاهمون  واونم رفتم جلو ساک برداشی 

  افتاد راه دنبالم صدا ی  

 

 شده رسد شدت به بود خوب شب نیمه از قبل تا که هوا

ز  ودر  شدم خودش تو هست   شدن جمع بود،متوجه  ماشی 

 هودی نشستنش محض وبه کردم باز هست   برای رو

 وخودمم گذاشتم عقب رو ساک دادم قرار پاش رو مشیک

ز  سوارشدم  کردم روشن رو وماشی 

 نموند،این دور چشمم از پدرم اتاق ی پرده خوردن تکون

 بچه وقت هیچ چون خوابیش ی   پای گذاشتم رو شحرکت

 بشه ودلواپسشون نگران بخواد که نبودن مهم براش هاش

... 

د داخل از دررو ریموت  کردم وبازش برداشتم داشی 

ز _  کیه؟ ماشی 
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 انداختم بهش کوتایه نگاه

 

 پشت دیگه که چندسالیه ویل بود مامانم برای قبال--

ز   کنممی استفاده من گایه نمیشنه ماشی 

ی میخواد کردم حس ز سه چی   بست لب اما بی 

س--  هست   بی 

سم_  بش   ناراحت میی 

ی گرفت،حت   خنده از طرخ هام لب  مثل هاشم دلی 

ین خودش  بود داشتتز  ودوست شی 

ش تو--   شم نیم بی 

 زد تکیه در به لبخندزد

 میکنه؟ مرصف دارو مامانت چرا_

  آینازمامان تولد ازبعد--
 
 اخی   وسالد اما داشت افرسدگ

ی هم چندمایه که جوری بدترشد خییل  شد،یعتز  بسی 

یش مجبورشدم  کنم بسی 

 !خیلیه!سال پونزده یعتز _
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  کمی   دوسال ییک--

 اینکه به برسه چه بود خییل هم بیان توی حت   سال چند

  رو وسالش وماه ودقیقه ثانیه
 

 باش   کرده زندگ

 اریبیم این هرسال انگار اما نبود شدید اوایل اون--

 میشد بزرگی   بامامان

 خورده لطمه خییل آیناز حتما_

 وتنهای قرارهاش وی   آیناز با که روزهای   تصور از قلبم

ده گذروندم هاش  شد فرس 

 ،من نداشتم ستز  منم اما کردم براش رو تالشم تموم--

 ... برای هم آیناز وسهم رفت آیناز برای کودکیم

دم هم روی لبم...مادرم از مواظبت برای بگم نتوستم  فرس 

 میتونستم من انداخت سایه دلم روی ابرسیاه مثل خشم

 اجازه اورد عزیزانم رس اون که بالی   اما ببخشم رو فرخ

 داد نیم
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 کرد عوض رو بحث که شد ریختگیم بهم متوجه هست  

 دوست باهات خواست   وازم دیدمت که باراویل همون از_

  بودی خاص برام بشم

 باهم خواستم ازش دیدنش اربعدازچندب که بود یادم

 من گفت وخ   گفتم خ   دقیقا اومد نیم یادم اما باشیم

 توی رفتم فرو من بعد به روز کردواز رد اون خواستم

 هست  ...شدم زندگیمون دردناک طوفان ودرگی   باتالق

 نه دارم رو توانش نه که میدونستم اما بود جلوم همیشه

سه،برای بهش دستم ه داشتنش می  ز  اشتمند انگی 

 آورد خودم به منو دوباره هست   صدای

 پولداری و وجذابیت خوشتیت   نظر از میگم که خاض_

 امشب اما بود رست پشت که شایعای   باوجود حت   بود

 که پرسی...گرفت معنا برام ایدیگه جور بودنت خاص

 یه خواهرش برای محکم پشتوانه ویه حایم مادرش برای

 یه اون برای پدرش با فشاختال وجود با وحت   پدرمهربون

 یم خاص همیشه خاص های آدم که راسته...پرسخوب

 ...مونن
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 656پارت#

 

 

 تحت کرد بیان صادقانه کامال که حرفاش باوجود اگربگم

 !نظرمیام؟ به ضعیفز  آدم کردم وبغض قرارگرفتم تاثی  

 صدام روی حالم دگرگویز   تا دادم قورت رو دهانم آب

 پرسیدم رو بود مهم اندازه ی   برام که وسوایل نذاره تاثی  

 ام؟ خ   تو برای--

 رو جزش جز میکردکه لمسم صورتم داشت نگاهش انگاربا

 رفت یم بعدی ورساغ میکرد نگاه آرامش با

 مرد یه_

  ...مرد
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 کناراین شدم شوکه که گفت محکم رو واژه این انقدر

د به ت  صف هیچ کلمه  بودویه مفهوم پراز براش وانگار کارنی 

 صورتم قفل که چشماش به...پشتش واطمینان حرف دنیا

 کردم نگاه بود

 

 توی بتونم وتا کناربزنم جاده وسط خواست یم دلم

مش آغوش وصله ته بدم فشارش خودم تن به وانقدر بگی 

 ...بشه حل من توی تا بشه وجودم از جزی   تا بشه تنم ی

 رو ام سینه یقفسه های واستخوون پوست دستاش انگار

بانش گرم که گرفت روبینشون وقلبم زد کنار  شدوضز

 دادم جاده به دوباره رو نگاهم زد یم پرقدرت اما آروم

 ...کردم قطع هارو نگاه واتصال

 یعتز  ندادی نشون العمیل عکس هیچ تو شایعات گفتم_

؟ تاییدشون  !میکتز

 اصال که شدم حرفاش ایقیهب درگی   انقدر زدم نیشخندی

 بود بعید ازمن انگاریسهل واین نکردم توجه کلمه این به
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؟ چه--  شایعای 

ز  یم همه_  نیم هرکش وبا داری دخی   دوست کیل گفی 

 ...پری

 خودت مثل که ودرجریایز  پریدم نیم هرکش با من--

 پسندم خاص

 رفت توهم بانمک صورتش اما کردم اشاره خودش به

 ...داشت   دخی   دوست چندتا بگو ننپیچو  منو_
 

 نیک

 کنم باورنیم که نداشتم

ا این اهل من-- ز  رو وقتش بگم صادقانه ،بخوام نبودم چی 

 تقریبا اما نه نبود زندگیم تو هیچکس گم نیم نداشتم

 ...بود مدی   وکوتاه معتز  ی   های رابطه بود که همونای  

 رو ووقتت قائیل ارزش خودت برای گفت   بهم بار یه_

 کتز  نیم تلف هرکش اسهو 

وقتا من--  میگم رو حقیقت اکی 

 

 اومد بدم ازت لحظه اون من_
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 بده ادامه میخواد اگر تا کردم وسکوت زدم لبخندکوچییک

 سوال یه...گفت   یم درست چقدر میفهمم االن اما_

 چون نده جواب خواست   اگه اما پرسم یم تر خصوض

 میکنه ناراحت هم منو شنیدنش کنم یم حس

 باکش تاحاال :گفت که موندم منتظر سکوت اب

 خودت...نباید که اونطوری بگم چطوری یعتز ...بودی

 ...دیگه بفهم

ز  همون از بودم فهمیده  ...اشجمله اولی 

 ناراحتت بیشی   ندادنم جواب چون میدم جواب من--

 سخت   باوجود که مهمه برات سوال این میکنه،میدونم

 ...بدویز  خواست   کردنش بیان

 

ون رو نفسم   حکایت هست   میدویز :میدم بی 
 

 من زندگ

 میوه اون از هم وخودش داره میوه باغ که آدمیه اون مثل

 ویم میشه رو به رو بدی یصحنه با بار یک اما میخوره

 رو باغ تموم گندش وبوی گندیده باغ هایمیوه تموم بینه

ز  هنوز برداشته،باغ  تنها اون...رسافراز ودرختاش رسسی 
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 افته یم صاحبش ازچشم باغ اما افته یم اتفاق این که باریه

 ... میشه خراب هاش ومیوه باغ به نسبت وذهنیتش

 هست   صورت به اینکه وبدون فشارمیدم هم روی دندونام

 که اجتمایع موقعیت خاطر به :میدم ادامه کنم نگاه

ای دوربرم داشتم ی یه اما بود زیادی دخی  ز  جاش رس چی 

ز  از باورت بودوقت   نم ذهنیت واونم نبود  خییل بره بی 

اازچشمت ز  فهمیدم که بود سالم نوزده فقط...افته یم چی 

  دلیل
 

 های ونیومدن دیراومدن به داره ربط مامانم افرسدگ

 ...پدرم مدوام

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 657پارت#

 

میکشه هام شقیقه  نفرت بخش بیان از متنفرم ومن تی 

ز ان  ...زندگیم گی 
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  کردن اشاره رسم به اشاره انگشت با

 گندکارهای بوی ییک طرف به برم خواستم که هربار--

 ...خورد بهم هردومون از حالم ومن کرد خفه منو پدرم

 
 
  حس میونش اما قشنگه دور از ما زندگ

 
 اگه...داری خفیک

ش آیناز از  اون کرده تجربه رو پدرش آغوش چندبار بی 

 هم پدرش بغل تو آدم مگه جیه؟ منظورت پرسه یم ازت

ه ش...می   شوکه اون پخته غذا برات مادرت چندبار بی 

 ...میشه

 رو مغزم داره وخشم عصبانیم...میکشم دست صورتم به

 کنه یم متالش  

 

ه رو دستم هست   ون رو نفسم بادرد ومن میگی   ... میدم بی 

 یم ،گایه نمیشه اما ندونم مقرص رو فرخ فقط میخوام--

 یاد اونم میگم خودم با بعدش اما موند یم نباید مامان گم

ز ...ازآدما خییل مثل بریزه دور رو خراب یمیوه نگرفته  رفی 

ز   وحت   نداشت ما مادر که میخواد شجاعت گذشی 

  گرفته ازش فرخ هم رو شهامتش که بخورم قسم میتونم
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 ...وآیناز تو خاطر واسه نرفته شما واسه شاید_

 گرفت تصمیم اگه...هست   کرد بدتر رو ونحالم موندش--

درد چطوری میداد یاد ما وبه جنگید یم باید بمونه  کمی 

 موند مامان...رسبشیم تا بکشیم درد انقدر اینکه نه بکشیم

 نداره وجدان که کش اما بده وجدان عذاب فرخ تابه

ه نیم درد وجدان  ...گی 

 

ز  وانقدرازت هست   تو میدونسته شاید_  که بوده مطمی 

 ...کنارکشیده رو خودش

 دونست نیم اما بده دلداریم میکنه تالش داره میدونستم

 وبه بده چقدر مسئولیت بار زیر از کردن خایل شونه

 سخت چقدر من برای مسئولیت این تحمل اندازه همون

 ...بود

 وبگی   بخوابن رو صندیل شدی خسته خییل امروز --

 ...بخواب

 ...مبخواب امشب خواد نیم دلم نه_

 کنم اجاره ویال اطراف این چیه نظرت--

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2267 | 3699 

 

 ساعت مثل تونستم ونیم گرفتم هوا توی که پروند مشت  

 شد عوض موضوع ازاینکه اما بخندم دل ته از قبل

 .شدم خوشحال

 

ای  
ز   های وتلچز  تارییک دهم یک گفتم که چی 

 
 زندگ

و همه امشب هست   نداشتم مابودودوست ز  درباره چی 

 هست  .کدرشد ناامیدبشه ازاینکه دلم ته بشنوه امخانواده

 دوساعت از بیشی   بخوابه خواد نیم گفت اینکه برخالف

ین وبا ایستادم ویال در مقابل خوابید  شدم پیاده صدا کمی 

ز  کردم وباز ودر  اینجا های محیل از .بردم داخل رو وماشی 

د رس اینجا به یکبار  اینفرهفته یه ز ز  رو ویال و می   تمی 

ز  بابت میکرد ی اینکه اما بود راحت خیالم یتمی  ز  توش چی 

ز  بشه پیدا  نبودم مطمی 

 

 روشن رو سقف های هالوژن از وچندتا کردم باز درو 

 هست   اوردن از قبل دادم وترجیح بود رسد ویال  کردم

ون از هست   صدای.کنم روشن رو شومینه  گوشم به بی 

د صدا منو داشت رسید ز  می 
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 داخل بیا--

 بود بزرگ زیادی براش من دی،هو  شد ظاهر در قاب تو

 وموهاش نبود رسش کاله بود شده گم توش وهست  

 لحظه ،یه نکردی بیدارم چرا:گفت بود،شایک ریخته دورش

 وایستاد قلبم

ی از تو مگه-- ز ش هم چی   !میی 

 خورد وول رسجاش قرار وی   رفت ایغره چشم

 کجاست؟ دسشوی  _

ز  رسویس دست وبا زدم لبخندی  مداد نشونش رو پایی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 657پارت#
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 وبه درآورد در جلوی رو سانتیش هفت پاشنه صندل

 روشن رو شومینه.کرد تند قدم کردم اشاره که سمت  

 داخل از رو ساک بود دستشوی   توی هنوز هست   کردم

ز  ون ماشی   رفتم یخچال رساغ مبالانداختم وروی آوردم بی 

ی بزرگ معدیز  آب بطری دوتا جز رانتظا طبق ز  . نبود چی 

 تشنمه_

 مقابل ها صندیل روی خودش که هست   به شونه روی از

 انداختم ولوکرد کانی  

 ...بگذره تخلیه از دقیقه دو بذار--

اض تو منه پای زحمتش--  !میکتز  اعی 

ون ها کابینت از ییک توی رواز ساز چای  کشیدم بی 

 

 بدم تلخ چای بهت نممیتو  فقط نیست اینجا هیچ  --

 ...ریزیت برنامه با نکشیمون_

یتز  حس...زدم لبخند  به واین گرفتم یم هاش تیکه از شی 

 داشت ربط خودش حضور
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یم صبح--  خرید می 

م طالق ازت کتز  بیدار دوازده قبل منو_  میگی 

ل برا اما مردم اشحواله میکتز  خود ی   دلم تو  کلکل کنی 

ی ز  برداشتم بچکانآ از لیوان دوتا نگفتم چی 

 نداری؟ لیوایز  چای با مشکیل--

 آب تا موندم ومنتظر دادم تکیه کابینت وبه چرخیدم

ز  انداخت بیادرسباال جوش  تنش از گرفت رو هودی پایی 

ون  یشونه وروی کرد جمع دورش از رو کشیدموهاش بی 

ه راستش  موهاش تار لغزش حت   بودم حرکاتش ریخت،خی 

 میکرد گرمم هم روی

 

 توی رو خشک وچای گرفتم نگاه آب اومدن شجو  با

  ریختم قوری

 خودتونه مال اینجا_

 متوجه خوی   به هست   اما گفتم لب زیر نامفهموی هوم

 وبزرگه خوشگل خییل:شدوگفت
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 کانی   روی هست   ومقابل پرکردم چای از هارو لیوان

 گذاشتم

 ندارید؟ ویال شما:گفتم مغزوافکارم انحراف برای

ز  رو لیوانش  کجا ویالمون بابا نه:وگفت گرفت ستاشد بی 

 ... داره باغ کرج توی آقاجون...بود

 !که کنه نیم فرق  --

 خاض اخالقای من بزرگ پدر...میکنه فرق دیگه چرا_

 هم کارخونه سهام دیگران نه خودشه برای اموالش داره

 ...استوبقیه خودبابام وزحمات تالش حاصل

 

 تو پدربزرگ منو پدر مثل های آدم...نداره تعجت  --

 میدارن نگه خودشون دور رو بقیه اموالشون باحفظ

 میکنه کارو این ابهتش نشدن کم واسه من پدربزرگ_

ام واسه نیست پدرش مال دنبال من محمد بابا وگرنه  احی 

 ...تو مثل...کنارشه که پدرشه

  کردم نگاهش دقیق
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 !نیست؟ فرخ پول واسه میدویز  کجا از--

 نیم رو حرمتش اما ام عصبایز  ازش گفت   خودت چون_

 میشه عصت   آقاجونم ازدست گایه منم محمد شکنم،بابا

امش از اما  چندوقت   یه همتا ازدواج رس...نمیکنه کم احی 

ز  آقاجون با  بود رسوسنگی 

 

 نبود؟ موافق جونت ؟آقا چرا!وفراز همتا--

 طرف پول اول آقاجونم...است پیچیده یکم داستانش_

 پول فراز....طرف قول وبعدش شابرو  بعد مهمه براش

 رو همتا زور به نرفت پیش آقاجونم میل طبق اما داشت

 رو طالقش خواست زور به بعد نشوند عقد یسفره پای

ه  ...بگی 

 پرید باال ابروهام

ز  خرشیطون از زود همتا آوردیم شانس_  وگرنه اومد پایی 

 رفت یم فنا به زندگیش

سنم نظر به ترازاین عاشق وفراز همتا--  درگی   بتونم که ی 

ا این ز  !کنم تصورشون چی 
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 ...مفصله داستانش که گفتم_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 658پارت#

 

 

 کتش دکمه دو کردن باز وبا نوشید رو چایش از کیم

 سفید تاپ یه کتش زیر پیچید هم به نفسام ودرآوردنش

 اش برهنه ایوبازوه ها شونه کت حذف با بود پوشیده

 میکرد امدیوونه داشت تراشش خوش وبدن شد نمایان

ز  این  من دیدم یم اینجوری رو هست   که نبود باری اولی 

 آغوشم توی دیدم ایدیگه جور هست   قبل دوهفته ییک

 ی   خود از منو تا بود کاقز  بار یک وهمون کردم لمسش

 وبیداری خواب تو شب چند تا که جوری کنه خود
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 وشدت قدرت با حس اون دوباره وحاال دممیکر  تصورش

 بود برگشته دوبرابری

 

ز  چای زور وبه سخت   روبه دهنم آب  که هست   دادم پایی 

 زد منو خالص تی   کردم حس داد وقوس کش تنش به

 متز  روی چشماش.شدم وبلند زدم کنار رو چاییم لیوان

 میشدم نزدیک بهش داشتم که بود

ز  شده صبح آیهان وای_   ...میشه روشن رهدا هوا ببی 

 میکرد،توی قراری ی   براقش پوست لمس برای دستم

 اولویت اخرین هام مندی ،عالقه من های خواسته زندگیم

ز  نمیکردم فکر وقت هیچ...بودند زندگیم های  جز چی 

 ...بخوام خودم برای فقط رو عکاش

 

 شد شوکه دستم دایعز  از کرد لمس رو بازوش که دستم

 زمان گذر فهموندم بهش چشماش به نگاه با کرد وسکوت

یه اخرین روزه شبانه از تاییم چه االن واینکه ز  که چی 

 .بزنم حرف ازش یا کنم فکر بهش میخوام
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 بدون کردم بلندش کردم بازوهاش وصل رو دستام

 آب دادن قورت.نشست کانی   روی بلندشد مقاومت

 یه مثل بینمون سکوت توی صداش وپیچیدن گلوش

 ...کرد عمل من برای قوی محرک

 درشت چشمای گذاشتم صورتش طرف یه رو دستم کف

د برق رنگیش ز از هرثانیه ومن می   میشدم آشفته قبل بیشی 

 

 کج رو انداختم،رسش سایه هست   روی کردم خم رس

از بشه قطع نگاهمون اتصال نداد واجازه کردم  کمی 

 ومثل بودم بوسیده دخی   این دست یک های انگشت

 لب بودم بوسیدنش طالب کویر توی شده رها ایتشنه

 جون ترش های لب کردن مزه از دادم قرار لبش روی

ی کردم نزدیک تنش به خودمو گرفتم ز  مانع که وهرچی 

 دوطرف هست   پاهای زدم پس رو شد یم بهش رسیدنم

 امسینه به رو تنش دست بایک ومن گرفت قرار کمرم

دم   زدم چنگ موهاش به امدیگه دست وبا فرس 

 واونم شد حلقه گردنم دور اما تاخی   با زونشلر  دستای

وع تاب ی   من مثل  کرد رس 
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وی شجاعت دستام  کم به وقت هیچ ومن داشت پیرس 

 گوش به وشکستنش لیوان افتادن صدای نبودم قانع

 کدوم هیچ که بود اهمیت ی   انقدر موضوع واین رسید

 منو هست   یناله بدیم نشون العمیل عکس بهش نخوایم

م نفس دارم نیاز منم داد هشدار وبــهم وردآ خودم به  بگی 

نبودن کم واگر ی دادم نیم اجازه حت   نبود اکسی    میلیمی 

ه فاصله ازم   ...بگی 

د نفس نفس هست   ز  تر دیونه رو افسارگسیخته ومن می 

ه نفس نیمچه یه بتونه که ایاندازه میکردبه  بهش بگی 

ینش های لب دوباره دادم مهلت  کردم اسی   رو شی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 659پارت#
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 توی رو هینش کردم جداش کانی   واز زدم بغل رو تنش

 کمرم دور رو پاهاش سقوط ترس از کردم حس گلوش

 اونو که ترس این از ومن دورگردنم رو ودستاش کرد قفل

 ویال های پله .بودم راضز  میکرد وصل من به ازقبل بیشی  

 بود من به متعلق اینجا که اتاق   مقابل رفتم باال رو

 هلش راستم پای وبا کردم باز آرنج با رو اتاق در ایستادم

 شدم

ی هست   ظاهرا اما کنم رهاش ایثانیه خواستم نیم ز  چی 

 عقب هوا ی   رو رسش که میکرد فکر من مخالف

  بشم مانعش نداشتم فرصت کشیدومن

 

اض از قبل  من زد مکچش من به سفیدش گلوی اعی 

 دادم مثبت جواب داشتتز  دوست پیشنهاد این به حریص

 فاصله هیچ بدون اونم گذاشتم تخت روی ،هست  

 ...وجدای  

  دادم فشار نرم تشک وبه کردم دستاش قفل رو دستام
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 خواستم نیم عنوان هیچ کردب،ه جدا رو دستاش هست  

ه فاصله بدم اجازه بهش  نیم هم اندازه همون به بگی 

ز  عوضز  یه به تبدیل منو هام ورمونه خواستم  تا کیز

ی ز  برخالف اما کنم تحمیل هست   به خواد نیم که رو چی 

 وبا گذاشت بلوزم های دکمه روی رو دستش اون تصورم

ز  کردن باز   کشید آتیش به رو درونم دکمه اولی 

 

 عمل رسعت هست   نشدن بیدار وبرای خورد زنگ گوشیم

ز  تخت واز دادم خرج به  توی از رو وگوش   اومدم پیایی 

 کردم وصل رو آیناز تماس درآوردم شلوارم جیب

 جانم--

؟ داداش   سالم-  بودی؟ خواب خوی 

 دادم ماساژ رو چشمام دوانگشت با

 افتاده؟ اتفاق  --

 خواستم وقت هر گفت  ...بود شده تنگ برات دلم نه-

 بزنم زنگ

 ...کوچولو خرگوش شده تنگ برات دلم منم--
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 میکنید؟ چیکار-

 زدم خندینیش

 الگ بگم باید دربیاری رو هست   حسادت میخوای اگر--

 !خوابه هست   نکن تلف تو انرژی

 

ش وازاینکه کنم حس رو پوکرشدنش میتونستم ندیده  تی 

 گرفت امخنده خورده سنگ به

 !میخوایه چقدر دوازده دارم،ساعت چیکار اون به من-

 مچاله پتو توی هست   چرخوندم تخت طرف به رسمو

 یه ومثل نبود پتو پناه در راستش پای اما بود شده شده

 درخشید یم طوش روتخت   کنار الماس تیکه

 تا رو هست   بگم ام ساله پونزده خواهر به تونستم نیم

 مرصف انرژی هردومون وانقدر داشتم نگه بیدار صبح

 شدیم هوش ی   که بودیم کرده

 

 تنبله کم یه--
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 استفاده هست   برای منفز  صفت ازیه کرد یم فکر که آیناز

  تو :وگفت گرفت انرژی دوباره کردم
 

 اون کردی رانندگ

 استخسته

ا--  دیگه لوسن کم یه دخی 

 ..وحساسیم ظریف فقط ما...نیستیم لوس اصالنم-

ی هر ذات واین میکرد دفاع داشت خودآگاه نا آیناز  دخی 

 داشت،هرچند تعصب جنسش وهم جنسیت روی که بود

 ادنی خوشت ازش خییل که

یز  حرف داری بایک- ز  آیناز می 

؟ حرف باهاش خوای یم...مامان آیهانه-  بزیز

  نیومد مامان صدای

 خوبه؟ حالش--

 ...حاِل  ی   دوباره امروز:گفت آیناز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 660پارت#

 

 

 خورده رو داروهاش--

 بدم بهش رو همه بود حواسم آره-

ش به اول میشه بدتر داره لشحا دیدی اگر--  زنگ دکی 

یز  زنگ من به بعد بزن ز  ...می 

ز  رو صداش  خونه بابا نباش نگران:وگفت آورد تر پایی 

 است

ی از ز  چند که شدم ومتعجب اونقدرشوکه شنیدم که چی 

 کردم سکوت ثانیه

 رفت؟ هم مامان اتاق--

 چندثانیه میدادم رو مامان داروهای داشتم که صبح-

 اومد داخل نه زد حرقز  نه اما ادایست در جلوی
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 کننده نگران که نبود کننده دلگرم تنها نه فرخ حضور پس

 بود هم

 

 باشه نداشته کاری هم فرخ وبه بکن رو گفتم که کاری--

 کرد پیدا خاتمه که تماسم.کرد راحت رو خیالم اشباشه

 ایچنددقیقه وجود با. نشست تخت یلبه هست   کنار

 کمش هرچند شلویعز  به کنش  وا  هیچ کردم صحبت که

 خاردار پیچ یه مثل نگرایز ...بیهوشه واقعا انگار نداد نشون

 دادم قرار وصورتش پیشویز  روی دست پیچید دورقلبم

 کشیدم راحت   نفس بدنش دمای بودن عادی واز

 از وپتو خورد تکویز  لمس این واز کردم لمس رو موهاش

ون اشوشونه رفت کنار تنش روی  افتاد بی 

 

 کردم حبسش بازوهام میون قبل های ساعت تموم اینکهبا

 داشتم رو قبل حال هنوز اما بوسیدم رو پوستش ذره وذره

 با که بود عجیب.بودم وتشنه تاب ی   لمسش برای ،هنوز

 در اونم ببوسمش داشتم ونیاز میشد خشک گلوم دیدنش
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 جامونده من های بوسه رد پوستش جای جای که حایل

 یم لذت سفیدش پوست با رنگ ضادت این دیدن از ومن

 ... برم

ز  رسمو  خورد تکویز  بوسیدم رو کبودی ورد بردم پایی 

 ...داد فاصله کیم رو وپلکاش

 آزار کنارمردم برو_

 سمفویز  ترین جذاب آلود وخواب گرفته خش صدای

 بود زندگیم

 

 گذشته دوازده از ساعت--

 وقت   مال دوازده ساعت:گفت لحن وباهمون زد پس منو

 ...صبح هفت نه میخوابم پنج میکردم خیال که دبو 

 خوش   والگ رسخوش   آدم...خندیدم دل ته واز صدا با

 زندگیم توی همیشه میاد یادم وقت   از برعکس حت   نبودم

 غی   رویای   برام دل ته از یوخنده بودم غم به محکوم

 اونم بخندم ها ساعت داشتم دوست االن اما بود ممکن

ز  به  ...کوچییک هرچی 
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از خودشو صحنه یوهمه کرد گوله پتو زیر قبل بیشی 

 از وحاال کرد پنهان رو دیدم توی داشتتز  دوست های

 نبود بیشی   پتو گوله یه هست  

 

 خودم درون انقدر رفتم حمام طرف شدموبه بلند جام از

 نبود هست   وضعیت حال نگران اگر که داشتم انرژی

 دعوت صبح یشاهانه ضیافت به دوباره رو خودم

 بونیه زبونش توان برخالف هست   که کنم چه اما میکردم

ز  اون از وجدا داشت ضعیفز   ترسناکه همیشه بارها اولی 

 یم جمع بهش رو بایدحواسم که بود ایدیگه دغدغه واین

 کردم
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ون گرفتم دوش  رسو ی   بود خواب هنوز هست   اومدم وبی 

ز  صدا  برای فکری باید بود یک نزدیک ساعت رفتم پایی 

 تنها ویال توی رو هست   تونستم میکردم،نیم خایل یخچال

 برامون خواستم وازش گرفتم تماس مرتیصز  آقا با بذارم

ه وجگرتازه مرغ  آنالین هم رو غذای   مواد وبقیه بگی 

 دادم سفارش

خونه به ز  بهش سامویز رسو  سفارشا رسیدن تا رفتم آشی 

  چندسال...بدم
 

 آچر ازمن عزیزام خاطر به کردن زندگ

 بر از رو داری خونه کارهای از وخییل بود ساخته فرانسه

 بودم

 کردم جمع رو هست   چای نیمه لیوان های شکسته  اول

ز  رو خونه وکف  کردم تمی 

 

 یمحوطه بیادبه جوش آب تا کردم روشن رو ساز چای

ز  اصال ونبی   داخل برخالف رفتم ویال  ها چمن نبود تمی 

 یم چشم به گوشه به گوشه هر توی هرز وعلف نامرتب
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 ویال در بود ها چمن مثل وضعشون هاهم شمشاد خورد

 دیدنم اومدبا داخل کنان هن هن مرتیصز  آقا و شد باز

 بلند صدای با فاصله همون کردواز بلند دست

 بخی   رسیدن...مهندس سالم:گفت

عهده به که کاری از شد نیم لیلد این اما بود خوی   مرد

  شد اخمام متوجه شد که تر نزدیک...کنه کوتایه بود اش

؟ داری امانت اینطوری...مرتیصز  آقا سالم--  میکتز

 

 دادم نشون رو بسامانش نا ووضع محوطه دست با

منده ز  رسش رس  منده: انداخت روپایی   زنم مهندس رس 

 یه میاید میدونستم...بودم درمونش دوا گرفتار بود مریض

 کشیدم یم ویال روی رس به دست  

ز  تو مومن مرد--  قراره ما وقت   نباید که حتما مای   امی 

 خ   اومد یم پدرم من جای اگه...برش اینجا به بیایم

 ؟...بدی جواب میخواست  
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 اومد یم سلیمه هرهفته بودم گرفتار...آقا روسیاهم-

ز  اینجارو ز ... نتونستم من اما میکرد تمی  وع االن همی   رس 

 میکنم

وع رو کتش ز  تازدن به درآوردورس  اهنش های آستی   کرد پی 

 

ای  --
ز  بود تر مهم بخری گفتم که چی 

دم بهش جمع خاطرتون میاره میخره براتون پرسم-  تازه سی 

 بخره

 دم کتز  کاری خواد نیم فعال خوابه خانمم مرتیصز  اقا--

 میکنه بیدارش صدا رسو خوابیده صبح

 ...آقا کهمبار !!مهندس؟ خانمتون-

یک رسهم وپشت کرد وروبوش گرفت محکم منو  یم تی 

ز  با خودم گفت  جونور اون اینکه وتصور خانمم گفی 

ین کامم منه خانوم  آقا وخوشحایل حرکات واین شد شی 

 انداخت خنده منوبه هم مرتیصز 
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 ...وقته چند سالمت   به-

 ...حاال تا دیروز از--

نم اومدین،زنگ خانم عروس با پس- ز  ناهار انممخ می 

 پزه براتون

 نیست الزم  مریضه خانمت ...نکنه درد دستت--

 برو کنیم،توهم یم درست خودمون بندازیش توزحمت

  خانمت پیش

  مهندس رحمتید شما-

 داری لطف--

 بدم؟ رسوسامون گ حیاط بیام گ-
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 ممید خی   بهت عرص--

  ی   بود خاموش ساز چای برگشتم وداخل داد رستکون
 

 بیک

 وقابل چای دمای شدن کم تا انداختم ماگ توی برداشتم

 کردم چک گوش   با رو هام ایمیل خوردنش

 ده اختالف وبا رسید غذای   مواد اول شد زده ویال زنگ

،خواست آقا پرس دقیقه  جابجا وبرای بیاد داخل مرتیصز

 باال هست   ،وقت   نکردم قبول اام کنه کمکم وسایل کردن

خره نره بذارم که بود حماقت نداشت مناست   ولباس بود

 بچرخه توویال اون مثل ی

 

 از بعد وخودم کنه روشن رو باربیکیو خواستم ازش

ز   جا به جا رو وسایل کردنشون دار ومزه وجگر مرغ شسی 

 کارشو وگفت کرد صدام مرتیصز  آقا پرس عادل  کردم

 وجگر ها جوجه رفت واونم کردم تشکر ازش داده انجام

 عادل بعد ربــع یه گذاشتم زغال وروی کشیدم سیخ هارو

تیم ومن برگشت محیل نون با  ...شدم شوکه ازحواسی 
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سیدم باید   چشم جونور ازاینکه میی 
 

 هوش داشت رنیک

 میداد باد به رو وحواسم

 هست   رفتنم داخل با وهمزمان بردم داخل خودم رو نونا

ز  هم  اومد پایی 

 

ت ی   از ییک بود دورش وخیسش بلند موهای  من های رس 

  بود پوشیده داشت براش رو تونیک حکم که

 بود برهنه تراشش وخوش باریک پاهای

 بخی   ظهر_

 باید اما نبودم جنبه ی   دادم قورت رو دهنم آب صداش با

 یه و اومد طرفم به.کرد توصیف رو حالم بودتا من جای

 کند نون تیکه

  از ارمد آیهان_
 

م یم کشنیک  ؟!کباب چیه؟ بوی...می 

 تکون به گرفته برق مثل ومن درخشید یم رنگش های تیله

 میکردم فکر صورتش های ولب سفید موهاش،پاهای
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 طرف به خواست وضع رس باهمون نموند جوابم منتظر

 گرفتم رو بازوش که بره در

 میخوری رسما خیس موهات توهم رسده هوا--

ت متوجه خواستم نیم  درونم افتاده جریان به غی 

قابل خودم برای وقت   بشه،چون   اونم پس بود باور غی 

 های زیبای   من مثل ییک تصوراینکه بودامااز سخت درکش

 شدم یم دیونه ببینه رو بکرش

 تورو برسونم ها مزه خوش اون به خودمو نذاری اگه_

 میخورم

 

 هست  ... بودم هاش زدن وحرف نکردن فکر این عاشق

ز  همه به زیادی اما نبود ایساده ی  دخ  بود توجه ی   چی 

ز  مسلما کمون صبح اولی  ز  نباید مشی  د رو حرقز  چنی  ز  می 

 جدی داشتم دوست ناجوانمردانه صورت به من چون

م   بگی 
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 توی مشت   دید که رو صورتم روی یخنده

 ابراز شبیه بیشی   که هاش فحش از هواپروندوچندتا

 آورد زبون به هم بودرو محبت

 !....گشنمه من آیهان_

ی یه من بریم بیا-- ز  بخوری میدم چی 

 نمیام باهات جای   من کن ولم...تربیت   وی   گاو خییل_
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 بود جذاب برام هم هاش بازی کویل حت  

 !گاوم؟ گرسنگیتم بفکر اینکه--

خونه وارد ز ون رو شکالی   یبسته کابینت واز شدیم آشی   بی 

 گرفتم طرفش وبه آوردم
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 بحث خ   رس داشتیم رفت یادش کال گرفت ذوق با

ز  جفتک درحال واسه میکردیم  هم چای بودبراش اندخی 

ز  وروی ریختم  وگفت نشست گذاشتم می 

 های زمان مختص یا داری همیشه رو آپشنا این میگم_

 خاصه؟

 داری ددر  چون االن... خاصه خییل زمانای مختص--

 دارم هواتو

 

 بدون که کرد پرت طرفم به رو شکالتش از تیکه یه

 حرص به خورد کابینت به گذست کنارم از بامن برخورد

 زدم لبخند خوردنش

 نداری؟ درد خوبه حالت--

ز  رو ورسش دزدید نگاه  بادیدن من یوهمه انداخت پایی 

ز  بغل کشیدنش خجالت  فریاد رو وچلوندنش گرفی 

 آوردم نیم دووم االن تا مطمئنا بود قبال ساح این اگر...زد

 وبه رفتم یم در زیرش از احمقانه ومن بوده شایدهم

های ز زننده گول ظاهر شاید هست   میدادم ربط دیگه چی 
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 دخی   چه بفهیم باش   کنارش کافیه فقط اما داشت ای

 ...وخجالتیه باحیا

 

  گرفتم رو دستش

 ومشکیل خوبه حالت که کتز  راحت خیالمو میخوام--

 نداری

ز  رس همون با   خوبم:گفت پایی 

م-- ون می  ی ببینم بی  ز  که بیارم،حاال برات شده آماده چی 

 کارداریم باهم حسای   که برسم بهت کم یه نداری مشکیل

ون وباخنده نموندم اما کردم حس رو شدنش شوکه  بی 

ز  که حایل داشتم عجیت   حال...اومدم  بودن جدید درعی 

 ودرمقابل نشستم فرخ روی روبه که روزی بود العادهفوق

 فکر وقت هیچ کردم معامله  همرسم انتخاب و کارباهاش

 کنم ازدواج بخوام روزی یه کردم نیم

 

 ما از دیگه ییک خواستم نیم که بود این برای معامله این

 برای من...بشه وخاکسی   بسوزه فرخ های خواسته برای
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 پدرم با املهمع پای امخانواده مونده باق   عضوهای حفظ

 اما کردم انتخاب نداشتم دوست که رو شغیل نشستم

 به انقدر موضوع این کرد نیم خطور ذهنم به وقت هیچ

 ...بشه تموم نفعم

 داد دستم به رو کباب های وسیخ شد تموم عادل کار

 پر دست ورفت کرد تشکر اما بیاد داخل کردم تعارف

ز  روی که های نون روی هارو کباب رفتم داخل  می 

 دادم قرار بود جامونده

 

وع برای منتظر نگاه با هست   ه کباب های سیخ به رس   خی 

 دارم نگهش منتظر بیشی   پریده رنگش نیومدوقت   دلم بود

 گرفتم مقابلش جگری سیخ

و بخور اینو-- ز  بچینم تامی 

  کنم کمکت بذار نه_

  دادم قرار اششونه روی رو دستم

ز --  پریده رنگت...وبخور بشی 
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ز  اما گرفت دستم از جگررو وسیخ دکر  قبول  اشتیکه اولی 

 گرفت من ومقابلم کرد جدا رو
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 :دادوگفت زاویه کیم رو کردم،رسش نگاهش متعجب

 ...بخوریم باهم_

ز  حس همون دوباره  خشیک همون شدیدودوباره خواسی 

 ...گلو

ز  رسمو  یادم...گذاشت دهنم توی جگررو تکه بردم پایی 

 تو وغذا بوده من فکر به انقدر مونث جنس یه گ نمیاد

 خودم من که بوده وقت   بار اخرین شاید...گذاشته دهنم
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 دستم قاشق بودم گرفته یاد نداشتموهنوز رو توانایش

م اف خودم پیش حت   که بود سخت.بگی   این با کنم اعی 

 ...باشه من کرف به گایه ییک دارم نیاز هیکل

 

 نیاز میکردم،نه نیاز حس شدت به من اما نبود اغراق

 خوب حالمو که کش نیازبه... عاطفز  نیاز بلکه جنش

 ...کنه

 رفت بعدی رساغ شدوهست   من سهم جگر از تکه اخرین

وع ومنم نشستم کنارش  گرسنه انقدر هردومون کردم رس 

 حسها درگی   من هرچند بخوریم حرف ی   که بودیم

 بودند وجود ابراز درحال که بود هم جدیدم یازهایون

ز   کردی وقت گ:پرسید وهست   کردیم جمع باهم رو می 

؟ خرید بری  کتز

 

 پرس آورد عادل هم وجگر مرغ...کردم خرید آنالین--

 دستشونه ویال ما نبود تو که ایخانواده
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 هم کبابا...پولدارا شما دارین رفایه چه:وگفت داد باال ابرو

 بود عادل کاراقا

 دادم تکون رس

 نصفش--

 میدادی انجام خودت هم کلش اگه اما نکنه درد دستت_

 بدهکاربودی بهم بازم

 بدهکار؟ چرا-

 ...برنامه بدون کارای...برنامه بدون مسافرت_

 

ت با  :گفتم حی 

 !!میخواد برنامه مگه--

 بودم منتظرکاخ   سال بیست !...بیشعوری فاز زدی باز_

 باشمش هنداشت شدی باعث تو

 بود رفتاریش جنبه ترین جالب گویش رک این

 :گفتم متعجب
 
 ؟!جدا
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 نداریم مارسم باش   هم خونه فکر به باید حاال...خ   پس_

 ...بابامون خونه برگردیم بعدش

 کنم؟ درست کاخ   برات میخوای--

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

 

 خونه فکر به آیهان آقا نکرده الزم:وگفتم زدم نیشخندی

 ...نباش منم یهجهزی نگران باش

 خواست عروش دلم من شاید--

یز  خ  _ ز ا... بگم باید من اینو !!ناموسا می   عشق چون دخی 

 ...میخوام عروش دارن عروس لباس

؟ پرسا حق--  خ 

ی شما_ ز  حق ادعای که مگه داشت   نگه عروش واسه چی 

 ...میکتز 

 اما بچسبونم امجنله تنگ هم مرتیکه یه میخواست دلم

 گرفت ام دهخن نچسبونده

 دارم دامادی لباس عشق من کن فکر--
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 665پارت#

 

 

 ...تنته وقتا بیشی   توی اونم که وشلواره کت یه_

 تحویلم همه چقدر شب اون میدویز ...اشتبایه در کامال--

ن یم   !؟..گی 

 ویلتتح خودم سال یه میدم قول کن اوگ رو خونه تو_

م  ...بگی 

 به میکردم خیال من بعدم...ندارم دوست تورو مال نه--

 خونه رس بریم زودتر داری اضار مسئله اون خاطر

وع اخر از همون برای...وزندگیمون  کردم رس 

 اومد هال توی از وصداش خورد زنگ گوشیم
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 مسئله؟ کدوم_

 درآوردم زبون آیهان پرتفریــــح صورت وبرای شدم بلند 

 

 شدت به اما میذاره رسم رسبه داره بودم توجهم اولش از

 طرف به که همزمان...باهاش کنم همرایه میخواست دلم

 با داره فرق چقدر آیهان کردم فکر باخودم رفتم یم گوش  

ی ز ی تصورات توی که چی  ز  باشه بد که نه بود هام وفانی 

  اصال
 
 ...برعکس اتفاقا

از خییل ی اون بهی  ز  وایلشا...کردم یم فکر که بود چی 

 همیشه من نداخت یم فراز یاد منو اشمغرورانه رفتارهای

 که مردای وهمه ،فراز ،فرزاد هامون با اونو ذهنم توی

 شبیه اون فهمم یم حاال اما میکردم مقایسه بودن دورم

 ...خودشه مثل وکامال نیست هیچکس

 

ی برخالف ز  مهربون پرس بده نشون داره سیع که چی 

ی روییه وخوش ز  متوجهش اصال اول چندبار توی که چی 

 ش   نیم
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 کردم وصل رو مامان تماس

 مامان سالم_

 ...خوی   عزیزم سالم-

ز  شما...ممنون_  خوبی 

 طاقت دلم اخر بزیز  زنگ منتظربودم صبح از خوبیم-

 زدم زنگ خودم نیاورد

 ...شدیم بیدار رسیدیم،دیر صبح نزدیکای_

 خوبه؟ آیهان-

و داره_ ز  رسوند یم سالم وگرنه کنه یم جمع می 

 

خونه از آیهان صدای ز  رسید گوش به آشی 

 برسون سالم...زبونم نه کنم یم جمع دستام با--

ینت که شنیدی:گفتم مامان به ورو خندیدم  دامادخودشی 

 گفت خ  

 ...هست   باش مودب :وگفت خندید هم مامان
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 تره باز زبون ییک اون از ییک دامادات دیگه حقیقته_

 دارم خوی   دامادای که منه شانش خوش از این-

 

ی بدون ما  خانم مهرانه_  عاشقتیم هم دلی 

خونه از آیهان داشتم دوست رو مامان یخنده ز ون آشی   بی 

 آغوش در پشت از منو ایستاد پشتم حرف وی   اومد

بان.گرفت ز  ونفسام گرفت باال قلبم ضز  توی  شد سنگی 

 خم رو رسش آیهان. دادم تکیه اشسینه به حالت همون

 هام لب چرخید منم رس رسوند گلوم به رو شولبا کرد

ه شکل ایبوسه اینکه بدون  ریشش ته زبری روی بگی 

 نشست

 ...کشیدیم عمیق نفس هم تن عطر از زمان وهم

 زدیم ولبخند کردیم نگاه هم صورت به

 خیط؟ پشت هست  -

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 666پارت#

 

 مامان تماس اومد یادم وتازه کرد هاشار  گوش   به آیهان

 ...وصل هنوز

 مامان جانم_

 ...گفتم خ   شنیدی-

 شد ووصل قطع لحظه یه_

 رفتم غره چشم براش ومن خندید آیهان

 مازندران رفته هست   که حاال وگفت زد زنگ صبح فرشته-

 توی بود داده قول بهش قبال چون ،محمدم بریم ماهم

 ...باشه بگه شد مجبور رودربایست  

 نزنه گند حضورش با فرشته شد نیم...پرید خوشم حال

 ...هام لحظه تو
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 هم هرچقدر میشد آزاردهنده داشت واقعا دیگه رفتاراش

 اونم باشم تفاوت ی   بهش نسبت تونستم نیم میخواستم

 میکرد کردنم اذیت برای رو تالشش تموم اون وقت  

ز  تصمیم من جای به این هست   ،جون مامان_  رو گرفی 

 چیکار برم مسافرت فرشته با نخوام اگه من...بذارید ارکن

 کنم

  کرد بغلم  محکمی   شد ریختگیم بهم متوجه که آیهان

 نداشتیم رو جاش ی   یخواسته این انتظار ماهم-

 ...کردین قبول رو جاش ی   خواسته اما_

 

 خواستم نیم بخدا بود کننده ناراحت برام مامان سکوت

ز  نیم اما کنم ناراحت رو مادرم   ذاشی 

ز  هارو کدورت داره سیع فرشته جان مامان- ه ازبی    بی 

  نزنم نامربویط حرف تا گزیدم لبم

 داشت تاکید خییل آیهان پدر مامان بگم آیهان به باید_

 برگردیم زودتر
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 بزنه؟ حرف باهاشون بگم محمد به خوای یم-

ید اجازه میخواد ولیش از که است بچه مگه_  مامان!!بگی 

  دارن وکار سال اخر

 دخی   این واال...کن خواهش آیهان از من طرف از-

  زد زنگ انقدر کشت خودشو

 

ون رو نفسم  نیست معلوم که کنه لعنتش دادم،خدا بی 

ه چه رسش توی  ...خی 

 میدم خی   بهتون_

م باشه-  بگذره خوش...برسون سالم هم آیهان به دخی 

 بهتون

 تراز وضز ع شوهر اون با عوضز  فرشته اگر گفتم دلم تو

 بده اجازه خودش

 توی ورسمو چرخیدم آیهان بغل توی کردم قطع رو تماس

 با وآیهان داشت نم هنوز موهام کردم پنهان تشسینه

د شونه انگشتاش با وآروم احتیاط ز  .می 
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 گفت؟ خ   مامانم شنیدی_

 اره--

 دونم ببینم،نیم رو کدوم هیچ نحس ریخت خوام نیم_

 وقت هیچ که ایگربه شتهفر ...تورسشه اینقشه چه باز

ه نیم موش خدا رضای   محض  گی 

 زد رسم به ایبوسه

 ریم نیم نکن ناراحت خودتو--

 داشتم بدی یدلشوره نشد راحت خیالم چرا دونم نیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 667پارت#
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 .کرد صورتم قاب رو دستاش که فهمید اینو آیهان

 بگذره،هوم؟ خوش بهمون نذاره اینهاشنقشه شاید--

 بود آیهان با حق کشیدم عمیف   نفس

ز  خراب خوبمو حال دوتا اون دوم نیم اجازه_  کیز

 کاشتم لبش روی ایوبوسه شدم بلند پام انگشتای روی

 تاثی   ی   شدن شجاع این در پیوندمون بودم شده شجاع

 میون ندادومنو اجازه اما بشم جدا رسیــــع خواستم.نبود

  گرفت امخنده بوسمون وسط کرد قفل اشسینه

 

 کشید عقب سوایل وصورت رفته باال ابروهای با آیهان

 کنه یم پوستمو کردم چیکار دیشب بفهمه مامانم_

 زد لبخند

 کرد مجبورم زور به بگم تو گردن بندازم باید_

 !...حیوونم من مگه بیخود:وگفت کرد بانمیک اخم

 آیهان؟ بگم خ   پس:گرفتم خودم به زاری یقیافه

  باید حتما مگه!هیچ  --
 

 !!بیک
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  یعتز _
 

 نداره دروغ با فرق   کنم کاری پنهان مییک

  خ  :کردوگفت نگاهم عصت  
 

 خصوض این!...هست   مییک

ی درموردش کش به ونباید دوتاست ما مسئله ترین ز  چی 

 
 

 .بیک

 

 وقت   بردم یم لذت خوردنش حرص از که بودم من حاال

 میذارم رسش رسبه شددارم توجهم دید رو خندونم صورت

 داد تکون ورسی گرفت اشخنده

 خری انقدر واقعا کردم فکر لحظه یه--

 خودی  _

 انداخت اششونه روی برنج گویز  مثل و گرفت منو

 ...که نبود هیکل ماشاهللا

 با زد باسنم روی آروم اما دست کف با واون کشیدم جیغ

اض  باال زدنم وپا دست به توجه ی   اونم کشیدم جیغ اعی 

 رسم هم وهمزمان گذاشت پایینم رسیدم که اتاق به.رفت

ی درد یه هم رفت گیج ز  کردم حس زیردلم تی 
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 چنگ بازوش به بسته چشمای وبا رفت هم توی صورتم

 پیچید گوشم توی آیهان نگران وصدای زدم

 میکنه؟ درد کجات هست   شد خ  --

 بود جوابم منتظر کردم ونگاهش کردم باز چشم

 ...خوبم_

 ندادومقابلم اجازه که بشینم روش تا رفتم تخت طرف به

 ایستاد

 میکنه؟ درد کجات--

 رفت گیج رسم کردی پام ،کله بابا جا هیچ_

ز  دروغ تو هرخ  --  استادی کاری پنهان تو ایرفوزه گفی 

 دلت؟ میکنه؟ درد کجات بگو...خودت واسه

 

 بااخم که کردم عریضه نبودن خایل برای الگ یخنده

ز  جای به اینکه از متنفرم:تگف  به گزی یم لبم دردت گفی 

ی سخت خودت  میگی 
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 کرد املوردهله زد فرزاد که بود وقت   به بیشی   منظورش

ز  توی وهروقت  انداز دست هر توی بودم آیهان ماشی 

 لب وزیر میدید حالمو آیهان گشت وبریم رفت یم نفسم

اه فرزاد به  ...گفت یم بدوبی 

 روی برداشت ازداخلش ایولهوح رفت کمد طرف به

 بشه گرم تا گذاشت شوفاژ

م--  ...کنم پیدا قرص برات می 

اض خواستم تا  زمزمه آروم رفت غره چشم بهم کنم اعی 

 ...بخور منو بیا:کردم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 668پارت#

 

 شنید خوی   به امااون گفتم آروم
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 نمیده مزه خوردنت باش   مریض--

ون نیشخندی با  حرف از چطور حیا ی   وندیدمن رفت بی 

 یکم تا زدم ترس   خودم به گزیدم لب اومد خوشم

 تا رفتم غره چشم هم قرارم ی   قلب وبه خوددارباشه

 ...کنه جمع وپاشو دست

 خوردنش وبعداز برگشت آی   ولیوان قرص با آیهان

 .گذاشت شکمم روی وحوله بکشم دراز که مجبورم

 ...نمیاد ،خوابم آیهان بودم خواب رتاظه_

 بکش ،دراز نخواب--

 نمیاد درازم_

  شد خم صورتم روی

؟ تخت رو از نخوای کنم کاری میخوای--  بلندش 

 

م حس یه...کشیدم خجالت واقعا بگم اگه نبود دروغ  رس 

 یه دوید یم پوستم زیر بینمون اتفاق یادآوری از خاض

 چشم میشد عثوبا بود شوروهیجان با همراه که حش
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 درصدی شاید...کنم نگاه آیهان توچشمای ونتونم بدزدم

ه میکردم خیال اینکه به داشت ربط هم  به شدن باخی 

 ...بره یم ی   رسم افکارتوی به اون آیهان

 قلب کارش از بوسیده وآروم نشست پیشونیم روی لباش

 یهمه به رو جاش وآرامش گرفت آروم پرازهیجانم

 داد شورم پر حسای

 

احت کم یه--  خرید بریم تا کن اسی 

 برم باخ   ندارم لباس_

ز  میندازم رو همونا--  ...توماشی 

 بیاری برام گوشیمو میشه...باشه_

 داد دستم به رو گوشیم. شدورفت وبلند داد رستکون

ز  خودش دوباره  اما بمونه کنارم داشتم انتظار رفت پایی 

ی هم رفت وقت   ز  اما مداد تکست ومونا همتا به.نگفتم چی 

 تقریبا کردم بازی گوش   با کیم ندادن جواب کدوم هیچ

 کماومدکم یم هم عجیت   بوی بودم رسگرم ساعت   یک

ز  برای گرفت یم خوابم داشت ی همی   اینکه تا نکردم پیگی 
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 باال تخت رو خودمو.اومد داخل کوچییک سیتز  با آیهان

 .کشیدم

 

 مارکو؟ آوردی برایمان چه_

 ...کاخ  :دادوگفت الت  ج حالت درشتش های لب به

 بلند میکنه اممسخره داره اینکه خیال وبه پرید باال ابروهام

 شد قطع امخنده و نشست تخت یلبه کنارم...خندیدم

 !نه یا شده خوب دونم نیم--

ی یه...کردم نگاه ومحتویاتش بشقاب به ز  قلبم توی چی 

 ...چشمام شدن شدتار وحاصلش جوشید

 آیهان_

 روهم موادش از دوتا ییک برداشتم گوگل دستورشواز--

ز  واسه نداشتیم  مهم اما کنه فرق اشمزه شاید همی 

 ...پشتشه که تالشیه
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  خندیدم بغض با

 نگفتم جدی اصال من_

 کردنش درست خی   از نتونستم داره خواص دیدم وقت  --

 بگذرم

 کنم تشکر ازش میخواستم گرفتم دستام توی رو صورتش

 حش تونم نیم بازم دیدم اما مردی انقدر که مرش بگم

 بدم انتقال بهش رو دارم که

ز  گردنش تا دستام  سیتز  شد حلقه ودورش اومد پایی 

 کمرم روی آیهان داددست نیم نزدییک یاجازه بینمون

ز  باال نوازشوار  رفت یم پایی 

 ابروش انتهای خاروندن با وآیهان شدیم جدا ازهم

 مونیم یم زنده کنیم امتحان نظرت به:گفت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 669پارت#

 

 !کنه؟ ازخودگذشت   گ حاال:خندیدم بارسخوش  

 میخرم جون به رو ریسکش کردم درست خودم چون

 ییک واون برداشت رو وییک بود سیتز  توی قاشق دوتا

 تو میدم ترجیح:گفتم آیهان وروبه برداشتم من روهم

 باشم کنارت هرکاری

 به:وگفت کشید کنار آیهان من گذشتیک خود از سبرعک

 بزنه زنگ اورژانس به تا باشه هوشیار یکیمون الزمه نظرم

 نیم کنار لبام از خنده عنوان هیچ به نبودکه خودم دست

ز  هام خنده ومیون رفت  گذاشتم دهنم توی رو قاشق اولی 

  بود خوب طعمش

ه گیج نداری؟رست عجیت   حس--  وپات دست نمی 

 کنه گزگزنیم

 

 !...کنم سکته قراره مگه_
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 !!...پرسم یم دارم رو مسمومیت  عالئم من--

 چون خنده زیر زدیم همزمان کردیم نگاه هم صورت به

 ربط مسمویت به نه پرسید که عالئیم از کدوم هیچ

 ...سکته نه داشت

 این با دراومد لرزه به وپرورش آموزش های ستون--

 ...ما اطالعات

 دوم وقاشق گزیدم لب سکوت تو بود آیهان با حق چون

 داشت   کم خ   حاال:گفتم دادنش قورت وبعداز خوردم رو

 موادش از

ه هل پودر--  کم یه هل پودر جای انگور،به یوشی 

ه وجای ریختم بیشی   زعفرون  خودتو اما...شکر هم شی 

 داره متنویع دستورای بود نوشته نکن نگران

 

 شدم بلند خوردنش بعداز...دادم تکون رس براش خنده با

 ...گفتم هیتز  زده وخجالت شوکه تخت دیدن با اما
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 صبح بخدا :گفتم خجالت افتاد،با تخت به هم آیهان نگاه

ی دیدم  همتا مثل من نیست حتماقرار فکرکردم نیست خی 

 بندازم راه سیل

م با امجمله شدن باتموم  االن من به لعنت بستم چشم رس 

 گفتم خ   دقیقا

 !......بشم خفه موقت شده حت   گایه کاش  

 کردم بلغور خ   من بیاره روش به اینکه بدون آیهان

 یمالفه من کن عوض لباستو توبرو نداره اشکایل:گفت

 کنم یم عوض رو تخت

 

 .ندارم... هیچ  _

 گریه به داشت وبغضم بردم ی   ماجرا عمق به تازه انگار

 میشد تبدیل

 بوسید رو ورسم کرد بغلم آیهان

 این بابت متاسفم... نه زیر لباس اما خریدم دپ برات من--

،خودتو ی  
 

ز  برنامیک  ...شوریم یم ولباستو کنه تمی 
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 شورم یم خودم_

ی اخرین ز  منو خویز  لباس که بود این میخواستم که چی 

 ...بشوره اون

 اتاق مسی   رسویس توی وخودم نموندم آیهان تایید منتظر

ز  خودمو انداختم  روی تمشس رو توریم ولباس کردم تمی 

  گذاشتم کن خشک حوله

 

ون بیام خواست ازم کوبیدم در به بار چند آیهان  اما بی 

 لعنت انگاریم سهل این بابت خودم به شدوفقط نیم رو

ه چه نفهمیدم که لمسم انگار فرستادم  ...خی 

 انقدر چرا میدادی رو احتمالش که تو جون احمق خوب

 ... گذشت   کنارش از اهمیت ی  

 میکردم بازی باشک قایم آیهان با ایقهدقی چهل خالص

ون تهدیداتش با بالخره  از خیالم وقت   اونم اومدم بی 

ز   تا شدم اماده آیهان کمک شدبه راحت زیر لباس داشی 

 وهودی کردم مرتب رو موهام من بزنه اتو رو شلوارم اون
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 رو وکالهش پوشیدم رو بود خودش به متعلق که مشیک

 انداختم رسم روی

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 670پارت#

 

 

 وصنعت پوشیدم کفشم همون با رو نودم قد شلوار

ز  آیهان با کردم تحول دچار مدرو  که ومردی رفتیم پایی 

 حیاط توی عادل پرسش با برد اسم ازش مرتیصز  آقا آیهان

ز  تحویلم کیل وبادیدنم بودند ویال  ازدواجمون وبابت گرفی 

یک ز  تی   رس رو حیاط برگشت زمان تا بود قرار.گفی 

ز  سوار اینکه از بدند،قبل وسامون  مرتیصز  آقا بشیم ماشی 

 میکنه آماده براتون شام خانمم مهندس:زد صدا رو آیهان
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 مرتیصز  آقا انداختیش توزحمت چرا--

 براتون شام تفریــــح برید...نیستید زحمت شما که گفتم-

ز  میارم  ...جا همی 

 

ز  طرف وبه کرد تشکر آیهان  شدیم که سوار رفتیم ماشی 

 ؟...خ   مهندس مهندس؟:گفتم آیهان به رو

ز  وبا انداخت من به نگایه  من صندیل روی دستش گذاشی 

 مهندس نباشم هیچ   مهندس:وگفت گرفت عقب دهنده

 هستم توکه مخ زدن

 ازت که بودم من این رفته یادت !زدی؟ مخمو تو_

 باش   باهام خواستم

 زد نیشخندی

ساد--  ...من یهدخی 

 العمل عکس بدون که گرفتم سفتش بازوهای از نیشگویز 

 انداخت بهم نگایه نیم خاض
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 بود خ   منظورت_

  بودوباسکوت لبش روی کوچییک لبخند
 
 یم رانندگ

 زدم صداش باحرص.کرد

 ...آیهان_

ز  از--  باشمت داشته میتونم کردم حس که باری اولی 

 رخیدچ یم تو محور که چیدم جوری هامو برنامه

 ...پرید باال ابروهام

ز  این_  هست دادم پیشنهاد من که شت   حتما بارهم اولی 

 ...دیگه

 ...برخوردیم هم به فرزاد بارهمراه یه یادته--

 میگه رو گ اومد یادم فکر کیم با

 دادم رستکون

 

ز  اون--  میتویز  گفت بهم قوی حس یه که بود باری اولی 

 های نگاه متوجه مهدی وقت  ...باش   داشته رو دخی   این

ه ه کنارگوشش فرزادشد توبه خی   روت بدجوری گفتدخی 
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ز  غرورخندید فرزادبا...زده قفیل ز  که وهمی   گفت شمارفتی 

 کنم نیم باز براش رو قفل من اما رومن قفل چندساله

 هم وآدیم داره قبول خودشو زیادی فرزاد فهمیدم اونجا

ز  همه زود توهمه دچار که  میده دست از رو چی 

ز چ یه کرد گلوم توی سفت ی   حرست شاید نبود بغض گی 

 دادم دست از که بود روزای  

 

ون از منو اشجمله یادامه با آیهان  اورد فکربی 

 باشم چشمت جلو بیشی   کردم یم سیع روز اون از--

ز  خودهمه خودبه هم مهرجو استاد باپیشنهاد...  مهیا چی 

 از حتما باید کارکنم براش من بخواد اگه گفتم شد،بهش

 بخواد توهم

 موند باز تعجب از دهنم

 !...میکتز  شوخز _

ز  میذاشتم کردی فکر...امجدی کامال نه--  فرصت همچی 

 !...بره دستم از خوی  
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 زد بینیم روی اشاره انگشتش وبا ایستاد پاساژی جلوی

 جلوترم رقیبام از قدم وچند ازتو قدم یه همیشه من--

ز  بی  : گفت چشمیک با وآیهان کشیدم عقب رسمو  تا پایی 

 خودکش   از رو ولباس مد های طراح برات لباس خرید با

 بدیم نجات

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 671پارت#

 

 

ز  ببندمش فحش به اینکه از قبل  از وحرصم رفت پایی 

 .موند دلم تو خودش کارهای بابت شدن مسخره

 هرچند مبگی   هم خونه توی لباس دست یه بودم مجبور

ز  خودم  رگال طرف به آیهان وقت   اما نداشتم قصدی چنی 
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ت های  درست اونم کردم سکوت رفت وشلوارها تیرس 

 ...راحتم تو لباسای با بگم اینکه از قبل

 بود گرفته شدیدی بارویز  برگشتیم که شد تاریک هوا

ز  در جلوی تا آیهان  در به خودمو دو با ومن برد رو ماشی 

 بلندی وجیغ رسخوردم در جلوی های پله روی رسوندم

ز  تا ایستاد پشتم پرش دستای با آیهان کشیدم  نخورم زمی 

 

 جیغ وبا چرخیدم آیهان طرف وبه کردم حفظ رو تعادلم

 افتادم یم داشتم:گفتم ولرز

 وبا کرد بجا جا دستش یه توی خرید های پاکت آیهان

 وکشید گرفت رو هودی بندای اششده خایل دست

 شد مخفز  کاله توی صورتم

ون ولبم بینیم نوک وفقط  موند بی 

 ...آیهــان_

 شک که گفتم لب زیر عوضز  بلندش یخنده مقابل در

 شنید نداشتم
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ون کاله توی از صورتم بتونم اینکه از قبل  تا بیارم بی 

 فرابنفش جیغ ومن کشید تی   ازدرد بینیم ببینم رو اطرافم

 کشیدم

 

ز  رو آیهان خندهای صدای  شنیدم یم مگرفتنا نفس بی 

 احتمالیم افتادن از تا بود انداخته کمرم دور رو دستش

ی جلو  ...کنه گی 

 بدم فحش بهش خواستم وهمینکه دادم عقب رو کاله

 پشت از در شدن باز صدای داد قرار لبم روی رو لبش

 عکس هیچ زدم توهم اینکه خیال با ومن اومد رسمون

ز  اما ندادم نشون العمیل  همونجا از نفر یه کشیدن باهی 

 چرخیدم عقب به رسعت وبه کشیدم عقب رسیــــع

 شدم شوکه متعجب چشم جفت چندین دیدن از

 

 زدواین خشکمون رسجامون زده شوک آیهان هم من هم

 میخواستیم ما:وگفت اومد خودش به که بود فرشته

 ...کردین سوپرایزمون شما کنیم سوپرایزتون
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 توهم اشاخم شدت به که کردم نگاه آیهان به خجالت با

ه عصبایز  نگایه وبا بود  .بود وهمراهاش فرشته خی 

 مهندس شدید خیس:وگفت اومد جلو قدیم عادل

 اخمای به ربط ی   ترسش واین بود مضطرب صداش

 .نبود آیهان  درهم

 که بود وحواسش اومد باال هارو پله اخم همون با آیهان

ه باال خودش همراه هم ومنو بذاره کمرم روی دستش  بی 

 

نداشتم...المس--  یز  زودتربر حتما وگرنه داریم مهمون خی 

 گشتیم

ی کنایه جز حرفش ز  یدسته رس که فرشته اما نبود چی 

 خطا احتمال کردن سوپرایز نداره اشکایل:گفت بود همه

  داره هم

 ما واسه که هرچند: داد ادامه ایمسخره یخنده با

 نرسید صفر به خطاش احتمال
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 672پارت#

 

ز  باال راحت   به میتونستم  عصبانیت از رو بدنش دمای رفی 

ده هم روی که لبهای   کنم حس  که وچشمای   میشد فرس 

 ...شد کینه پراز

 شکارخ   یه مثل اینکه بود جدید برام آیهان حال این

ه شکارش به نفرت با عصت    ....بشه خی 

 رفت عقب و شد پاک فرشته لب از خنده آیهان نگاه با

 فاصله ازش قدم نیم که فرزادی به رو وخودش

 .داشت،رسوند

ز  داخل برای تعارقز  اونا به اینکه بدون آیهان  بکنه رفی 

 .رفتیم وداخل گذشت کنارشون از من همراه
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منده امی   ما شدن وارد وبا بودند در پشت وسارا امی    رس 

ز  رسشو  سارا به امی   از رو امگالیه پراز نگاه انداخت پایی 

  با. دوختم
 
مندگ  .دونستیم نیم مامانم جون به:گفت رس 

 گذشت کنارشون از سکوت با بازم آیهان

ه میثم ه ریزه ودخی  ز  بودند نشسته مبل روی هم کنار می 

 اما داد رستکون سخت   به آیهان کرد سالم شدو بلند میثم

 اومد برنیم ازم همونم من

 شد نیم باعث اما بود پیچیده خونه توی غذا خوش بوی

 ...بشه باز اشتهام

ومیثم  جز به ک دوستای نفراز دوسه امی   من مشی 

ز  حضور هم وفرشته  داشی 

 

 ازم آیهان شدیم اتاق وارد وهمینکه رفتیم باال هم همراه

 های پاکت کردن پرت با رو وعصبانیتش گرفت فاصله

 .کرد خایل گوشه یه به خرید
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 ونفس کرد فرو نشبارو  خیس موهای توی رو دستاش

ون رو وبلند پر های  این تراز عصبایز  انگار اما داد یم بی 

 .بشه تخلیه اینجوری بخواد که بود

 با که وخوش   ناراحت   از زده بارون یجوجه یه مثل من

ز  از حضوربقیه  بودم ایستاده در یگوشه بود رفته بی 

 

 کال یا اوناست خی   ی   اومدن از آیهان عصبانیت دونم نیم

 اونم داشت دلیل یه من ناراحت   اما خودشونه حضور زا

 باشم خوشحال من نده اجازه تا اومده فرشته اینکه

ز   .نبود دلیل ی   من یدلشوره بودم حاالمطمی 

به سه گوش به عادل اروم وصدای میخوره در به ایضز  می 

 ؟... مهندس آقای-

 آیهان به که مهندش آقای به بود ایدیگه هروقت اگر

 بود رسشده لبام انگار االن اما خندیدم یم بود ادهد لقب

 .نداشت حالت   هیچ که
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 داخل کرد واشاره کرد باز روش به رو در عصت   آیهان

س با بیچاره پرس بیاد  وبا مالوند یم هم به رو دستاش اسی 

ز  رس  اومد داخل پایی 

 بخدا مهندس-

 ....هیش--

 خوردیم تکون عصبیش هیش از از عادل هم من هم

 شدیم جمع خودمون ویوت

 بدون اونا دادن راه برای بیار کننده قانع یجمله یه فقط--

 
 

 ...بامن هماهنیک

س زدم زنگ- عمه دخی   گفت هم خانم اون نبودین دردسی 

ایم ی   شاید گفتم ایشونه ی  خانم واقوام مهمونا به احی 

ون نذارم خواست ازم کردم مشورت بابام با...باشه  بی 

 این شد یم ناراحت میدونستم اگر عزیزم جون به...بمونن

 .کردم نیم کاررو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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  673پارت#

 

 

 هرکش اگر که میکردم درک من اما بود نشده قانع آیهان

ز  بود عادل جای ای دیگه  نسبت.کرد یم کاررو همی 

 توانش یباهمه فرشته میشد وباعث بود همیشه بینمون

 به داشتم بدی حس چه...کنه استفاده سو نسبت این از

 ...فامییل نسبت این

ون اونو عادل به غرش   با آیهان  عصبیش ونگاه فرستاد بی 

 دوخت من به رو

؟ خی   تو--  داشت 

ز  معمویل سوال یه بود سوایل اشجمله  در شاید که وروتی 

ز  استفاده ازش بار ها نفرمیلیون هزاران روز  ... کیز
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 حلزون از عبور اجازه از پس من های گوش چرا پس

 ...شدن ناتوایز  دچار مغزم به خی   حامل ورسوندن گوش

 وحاصل رفت اغما حالت به وقلبم کرد استوپ مغزم چرا

 دیوار به دادنم وتکیه وپام دست شدناتوایز  اینا یهمه

 ....رس پشت

 با اون که کردم نگاهش انقدر حرفش پر باسکوی  

 گ پس:گفت وباحرص پروند هوا توی لگدی عصبانیت

 ...داده اونا به رو شده خراب این لوکیشن

 بودکندوکم موت به رو فرد یه مثل هم امعملکردریه

 ....جون

 

 مثل گشت وبریم رفت یم رو اتاق وعرض طول آیهان

 ...ساعت پاندول

 وبه گرفتم  خوردکنش اعصاب های قدم از رو نگاهم

ز  بعداز هم نمتوا ذره یک همون رفتم حمام طرف  در بسی 

 رسد های رسامیک روی در پشت ومن شد تموم حمام

ی رسعت با ورسما بود خیس لباسم.ریختم فرو کف  بیشی 
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 توی نو درد یه من وقت   نبود مهم اما میکرد رسوخ تنم به

 ...داشتم قلبم

 !اعتمادی وی   شک اسم به درد یه

 حقی  ت منو کرد بودن گنهکار به متهم منو بار هزار فرزاد

 نگاه چرا اما کاشت وجودم توی رو بودن کم وحس کرد

 گرفت یم رو نفسم داشت سوالیش یجمله واون آیهان

 

از کرد یم درد قلبم  حقیقت نامردی با فرزاد که وقت   بیشی 

 با که وقت   از بیشی   بود کرده پنهون رو سما تصادف

 کرد عقد فرشته

 آقاجون با مهرانه مامان کردم حس که وقت   از بیشی   حت  

ک هدف از االن...داره مشی   قلبم دیگه وقتای یهمه بیشی 

 خودی قلبم تصالی برای نبودن حاضز  واشکام میکرد درد

 بدن نشون

کنم رو دردش تا رسونم یم گلوم به دستمو  ورایه کنی 

  کنم پیدا کشیدن نفس تر راحت واسه
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 وسوالش آیهان بود،نگاه درد فرشته ونگاه خنده از پر لبها

  بود درد هم
 
 همیشه ما وچرا بود درد وساراهم امی   سادگ

 کنیم؟ یم دریافت وناراحت   درد انقدر نزدیکامون از

به چرا  آدم قلب وسط ودرست تر کاری ها خودی هایضز

ه فرو  ؟...می 

 تا ما بگم بزنم زنگ بابا به آیهان مشورت با امروز بود قرار

وبرنامه نداریم موندن برای ووقت   گردیم بریم غروب فردا

 که بودم غرق خوش   تو انقدر اما بعد برای بمونه سفر ی

 هم شاید بود کوتاه انقضاش تاریــــخ که خوش   رفت یادم

 من نبودن شاد هدفش یوهمه بود قدر زیادی من رقیب

 ...بوده

 

 ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

   احمدی_آسیه#

 

 674پارت#
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 ها احمق مثل میکشم دراز حمام کف های رسامیک روی

 رس بالی   چه شدن بلند بعداز اینکه وبه کردم لج خودم با

 کنم نیم فکر میاد هام استخوان

 احمف   دنیا وکجای   میدم ادامه لجبازیم به اما لرزگرفته تنم

 ...داره وجود هست   مثل

از  انگشتای بودم درازکش حالت توی ساعت نیم کمی 

 حس شده مسول دراومده گزگز حالت از وپام دست

 یه قراره که نیست مهم وهنوز زده یخ استخوانام میکنم

  رسما
 

 کنم تجربه رو شدیدی خوردگ

 

 بوی خودش از قبل همیشه ومثل میشه باز حمام در

 میکنه حضور اعالم عطرش

 میده هل بیشی   ودررو میگه لعنت   یه زیرلب

ز  یگوشه ه پام یبرهنه قسمت به در تی   واحتماال میگی 

 لمس اون بعداز پاهام که میده خراش رو قسمت اون
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ی درد حسیم های وعصب طوالیز  شدن ز  تنم به رو تی 

 میده انتقال

 احمق رست به زده--

 حد چقدر دم نیم بهش جوای   اما منم مخاطبش میدونم

ز  فاصل ام عشق بی   ...کمه واحی 

 کنار نگاهش توی احتماال که تاسف تا بندم یم رو چشمام

 لعنت خودم به خودمم و نبینم رو کرده خوش جا شکش

 نکردم قفل درو چرا که فرستم یم

 

 متوجه تنش گرمای از اینو ومن میشنه پاهاش روی کنارم

 میشم

  پاشو--

 کامال ولحنش نیست انعطاقز  هیچ صداش توی

 دستاش دم نیم نشون العمیل عکس هیچ وقت  ...دستوریه

ه بدنم زیر رو سینه روی رسم میکنه بلند جا از ومنو میگی 

ه قرار اش  خارج انقباض حالت از وقلبم میگی 
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ز  از اشیک یوقطره میسوزه چشمام...میشه  رس پلکام بی 

  میخوره

 یم دل راحت که وضعیفم ساده زیاده من شاید

ز  میتونه نفر ویه میشم عاشق بندم،راحت  حال درحی 

  خودش که دنیای  
 

  کنه روسیاه رو کرده رنیک

 ببخشه نور دلم ریکتا جهان بیاد سیایه میون خودش

 

وع میذاره تخت روی منو  لباسای کردن عوض به ورس 

 میکنه خیسم

 بمونه بسته چشمام میکنم سیع ومن کردیم سکوت هردو

 ،تا کنم پشت بلدم کنم قهر بلدم منم کنه خیال آیهان تا

 قلبم ودرد ناراحت   تموم با که اموابسته انقدر من نفهمه

 .میدم جون دارم هم سکوتش برای

ون تنم روی پتورو کرد تنم که رو لباسم  رفت کشیدوبی 

 فرو تخت نرم بالش توی رو وصورتم چرخونم یم رو رسم

ز  از وخنده موزیک صدای.برم یم  باتموم ومن میاد پایی 
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 خراب باعث اومدنشون با که اونای   یهمه از وجودم

 میاد بدم شدن خوبم حال شدن

 

 چنددقیقه میکنه پاک رو اشکم های قطره بالش روکش

 صدا رو آیهان که امی   وصدای میشه درباز دوباره بعد

نه ز  می 

 خوبه؟ حالش هست  -

 ...بخوابه میخواد شده خسته آره--

 خوایه عذر چطوری دونم نیم من آیهان-

 ...شما پیش میام داریم دونستم نیم کنم،تاندیدمتون

 بزنیم حرف درموردش بعدا بهی  --

نیومدودر از صدای   دیگه  شد بسته اقات امی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 675پارت#

 

 

 روی از پتو شد یم تر نزدیک آیهان های قدم صدای

 حس پام توی که سوزش   گرفت رو وپام رفت کنار پاهام

 لبهام پشت رو امناله شد بیشی   دستش تماس با میکردم

 از بیشی   پام سوزش وخیس نرم پنبه برخورد با کردم حبس

 شده قبل

 به کردپشت رها که رو کردپام ضدعفویز  رو پام زخم

 .چرخیدم آیهان

 میارم شام برات--

شدم مثل رسید ذهنم به جمله کیل لحظه این توی  یا سی 

 .کردم سکوت امافقط ندارم میل

 نوازش بینش گایه فقط دیدم آشفته های خواب تاصبح

 .شدم یم آرومی   میکردم حس که های  
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 تخت روی از بودم تنها تخت روی بیدارشدم وقت  

 وازدیدن کردم چک رو شدم پیچیده باند پای بلندشدم

از خییل که زخم  گزیدم لب بود تصورم بیشی 

 اما برگردوندم رو آیهان باتصور ومن شد باز ایتقه با در

 رسچرخوندم سارا صدای با

 تو؟ بیام میتونم-

 دادم رستکون مکث وبا نگاهشکردم

 !...ها بیدیخوا خوب-

 نشست تخت لبه کنارم

 میگه الگ فکرکردیم خوابیدی گفت آیهان که دیشب-

 خودم از اومدیم وباال گرفتم احازه وقت   وقهرکردی

 کشیدم خجالت

 

 منوامی   کنم خداحافیطز  ازت اومدم:وگفت گرفت دستمو

یم داریم  کنم خوایه عذر ازت خواستم قبلش فقط می 

 شدم ناراحتیت عثبا ناخواسته که متاسفم وبگم
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 بمونید_

ازاین خوام نیم-  کنم تحمل رو فرشته بیشی 

 بمونید من خاطر به_

 ...میدم ترجیح رو دوتای   مسافرت:وگفت زد چشمیک

 ...ما دوتای   مسافرت ترزدیدبه بعدازاینکه_

منده  تازه دیدمتون وقت   امی   جون به:وگفت کرد نگاهم رس 

 !...چیه عفریته این اضارای دلیل فهمیدم

 

 ...بکنه من دل به خون میخواد_

 جای من میکتز  صاف براش رو راه راحت خییل که توهم-

ون میکردم وپرت گرفتم یم گیساش از دیشب توبودم  بی 

 نگاه امپدروعمه روی تو چطوری بعدش_

 برنامه نشسته هفته چند نمیشناش رو توفرشته.میکردم

 رفع اسهو  انداخته رسهمه تو کرده جارو همه وفکر ریخته

 راه جنگ بامن کوچیک بحث یه واز اومده کدورت

 ...میندازه
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ز    به فکرکن حاال استتشنه خونم به پدربزرگم جوره همی 

ی عزیزش ینوه ز  بگم هم چی 

 

ز  اشتباهت-  وازهمون میدونه اینو فرشته...جاست همی 

 شکست نداری انتظارشو که هم وتو میکنه حمله جابهت

 میخوری

 ...میشه ضعیف سهبی   حمله از که ادیم

  مگه_
 
ا خییل از تو سارا...جنگه میدون زندگ ز  خی   چی 

 کینه پراز زندگیم تموم فرشته مثل خوام نیم من نداری

م لذت هام لحظه از میتونم وقت   خوام بشه،نیم  به بی 

ی انتقام  نشه تکرار دیگه شاید که وروزای   کنم فکر درگی 

 .کنم تلچز  پراز رو

 حرفای   واقعا اگر نیست درست مه راهت این اما قبول-

 بده نشون بهش...نشو پنهون اینجا داری قبول رو زدی که

 .نیست مهم برات کاراش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 676پارت#

 

 

 یه منتظر اما بکنیم باید چیکار میدونیم وقتا مابیشی  

 برای هتاییدی همون سارا وجمله هستیم تایید یه یا محرک

 .بود من

م دوش تامن_  بردار لباس برام تو بگی 

 برات:گفتم ببندم رو حمام در ازاینکه قبل زد لبخند

 کرده استفاده ازت فرشته که متاسفم

 بگم گفتم:دادم ادامه خباثت با ومن رفت توهم صورتش

 ..نباشم مدیونت

ون ورسیــــع گرفتم دوش  اتاق تو آیهان سارا بجای اومدم بی 

 گوشیم کشیدم سشوار رو موهام بهش توجه ی   من بود
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 دادم آیهان به گوش   از رو نگاهم ومن شد گرفته مقابلم

 گرفتم رو گوش   حرف وی  

 

 تماس مکث وبا کردم نگاه مهرانه مامان خودمو تصویر به

 کردم وصل رو

 بله_

 هست    سالم-

  مامان سالم_

 ؟ خوبه ،آیهان جان هست   خوی  -

 که نمیدید اجازه نیستیم خوب ما نه بگم خواستم یم

ز  خرده همه این اما باشیم خوب  برام مهرانه مامان به گرفی 

 موندم منتظر و کردم زمزمه خوبیم سخت   به .بود سخت

گ حرف هیچ انگار بزنه رو حرفش مامان تا  نداشتم مشی 

ک حرف که خواست نیم دلم هم شاید  بزنم مشی 

 مامان تقصی   ماجرا این از قسمت   یه کردم یم احساس

 . است مهرانه
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 شنیدم هست  : گفت که شد من حال متوجه انگار مامانم

 هم پدرت ، محمدگرفته از رو آیهان ویالی آدرس فرشته

 آیهان خانواده از رو آدرس شده مجبور رودربایست   توی

ه  بگی 

مانه خییل جمله یه توی تونستم یم کاش   تموم محی 

   بگم مامان برای رو هام ناراحت  

یم اجازه حداقل کاش :گفتم ناراحت   با و روگزیدم لبم 

ین یا بدیم خی   بهتون دادید  تونستید یم که کاری کمی 

 مامان صدای بدید خی   بهمون قبلش که بود این بکنید

 شدم متوجه دیر خییل :گفت و بود ناراحت   از پر هم

ین نمیخواد دلم منم میکردم اینکارو حتما وگرنه  روزات بهی 

  باش   ناراحت رو

 

 مامان برای بخوام که نداشت دلییل اما بودم ناراحت من

 نمیکنه درکم کس هیچ کردم یم فکر هم شاید بدم توضیح

های   بود این مشکل
ز  برای بود مهم من خانواده برای که چی 

 دارند دوست همیشه من مادر و پدر  نبود مهم خییل من

  روابط
 

ی بمونه مستحکم خانوادگ ز  از بعد من که چی 
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 نظر نمیتونم نمیدم اهمیت بهش خییل فرشته رفتارهای

 نمیتونم که همونطوری کنم تحمیل خانوادم به رو خودم

 هم با کیم  ما اعتقادات باورها بپذیرم رو اونها نظر

ز  اما متفاوته ز  من که شده باعث ها تفاوت همی   اولی 

  تلخ تجربه
 

کم زندگ  . کنم تجربه رو مشی 

 

 در انقدر که بود خودم تقصی   هم ماجرا بزرگ قسمت

 خودشون به همه که  کردم عمل ضعیف اتفاق   هر مقابل

 رو اممکالمه بدند نظر رفتارهام و من مورد در دادند اجازه

 آیهان نباشه من نگران گفتم بهش و کردم کوتاه مامان با

 بود رفته سکوت با

 خودم سلیقه به و نیومد خوشم سارا انتخای   های لباس از

 و ،آیهان فرشته به میخواستم کردم انتخاب باسل دوباره

 ثابت هستم ضعیفز  آدم من کردندیم فکر که کسای   همه

 ثابت خودم به بود قرار هم شاید نیست اینطوری که کنم

 کنم

ه خودش با رو من نمیتونه  بادی وزش هر که  ...بی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 677پارت#

 

  

 هایرژ از ،ییک کشیدم خودم برای اسموگ شمچ خط

 روی رو بود دیروزم خریدهای توی که رو عالقم مورد

 به نفس به اعتماد با و ایستادم آینه مقابل زدم لبهام

 اون وقت حاال بودم راضز  ظاهرم از کردم نگاه خودم

  .کنم رفتار درست که بود رسیده

ز   ویال یگوشه چند از صحبت و خنده صدای رفتم پایی 

 نشون رو الیکش انگشت دیدنم با سارا رسید یم گوش به

ز  اومد من طرف به و شد بلند امی   داد  که ای جمله اولی 

  تا زدم لبخند صورتش به «متاسفم» بود این آورد زبان به

  کنم راحت رو دوستم خیال
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 بودم ناراحت سارا و امی   دست از شدت به دیشب شاید

 فرشته نقشه از جزی   هم اونا که فهمیدم خوی   به اینو اما

 دیشت   دخی   باهمون میثم ...بازیچه بقیه مثل و بودند

ی بود نشسته  مبل روی  ی   نبود فرزاد و فرشته از خی 

 کنار و گرفتم و امی   دست اونها حضور به اهمیت

 به این از یعتز  نیست مهم کن باور :کردم زمزمه گوشش

  نیست مهم دیگه بعد

 بازی جوری این از مهمه برام چرا: گفت ت  ناراح با امی   

  خوردن
 
 بیدار تا بودیم منتظر سارا و من عصبانیم واقعا

 برگردیم خوایم یم دیگه ساعت نیم بش  

 

 به! کتز  یم بیخود خییل: گفتم و کردم اخم مصنویع 

 بمویز  نیست   حاضز  من خاطر به اومدی فرشته خاطر

ز  منو میخوای!؟  تا میمویز   اری؟بذ تنها ها مانیک این بی 

  بگم بهت من که وقت  

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2350 | 3699 

 

خانه به نگایه با امی   ز  راضز  آیهان هست  : گفت آشی 

 از میثم داد تشخیص میشه حرکاتش تمام از اینو نیست

  اینجاست اینکه
 
 ناراحته واقعا

 انداختم بهش نگایه کردمنیم درک رو میثم حضور  

ه ریزه دخی   اون به نگایه ز  بود نشسته کنارش که می 

 .شد نگاهم متوجه اختماند

 

وساراچرخوندم طرف به روبه رسم   امی 

 چیه؟ شدنتون کشونده اینجا دلیل نمیدونید_

 اضار  انقدر است دوستانه سفر گفت نشه باورت شاید-

 عقب کار کیل که هرچند کنم قبول شدم مجبور که کرد

 داشتیم افتاده

 خوردن تاسف این نمیدونستم دادم تکون رسی تاسف با

 برای...هردومون برای هم شاید فرشته یا بود خودم یبرا

 انقدر که ای فرشته و بودم باور خوش انقدر که متز 

  که ایکینه بود کینه و انتقام دنبال
ا
 نیم رو دلیلش اصل

خونه از آیهان دونستم ز  بهش میشد کاش کرد صدام آشی 
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 درست   کار اصال موندنم اینجا اما  نرم واصال ندم محل

  نبود

 

 ی   کردم یم احساس خودم روی میثم نگاه سنگیتز  وزهن

 طرف به گفتم ای اجازه با امی   به اونها نگاه به توجه

خونه ز   رفتم آشی 

ز :گفت باورودم  بخور صبحانه بشی 

 جمله یه با بودم منتظر که بود زیادی توقع شاید نمیدونم 

ز  محبت وع تر آمی   ...متاسفم بگه حداقل یا کنه رس 

 واق دستوریش لحن 
 
 خودش مثل بود کننده دلرسد عا

  ندارم میل :گفتم خشک

خونه از که این از قبل ز  های خنده صدای بشم خارج آشی 

 پیچید خونه توی فرشته

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 679پارت#

 

 

 تازه روخوردم امصبحانه ادامه سکوت با رفتنشون از بعد

 بدون و کردم ضعف احساس و گرسنه چقدر فهمیدم

 بود آورده برام آیهان که چای   استکان و لیوان به اینکه

 با اونم زد صدام آیهان شدم بلند جا از بزنم دست

ین  از زدنش صدا به توجه ی   میخواستم لحن آرومی 

خونه ز  کرد متوقفم و گرفت را بازویم اما بشم خارج آشی 

  بزنیم حرف بایدباهم--

 که شما: گفتم محکیم لحن با و مانداخت باال رو ابروهام 

 دوست جور هر میدم ،اجازه ندارم حرقز  منم زدی حرفتو

  کتز  فکر داری

 

 رو اسمم ایدهنده هشدار لحن با و رفت هم تو اخماش

ون به نگایه نیم.زد صدا ز  بی   چند متوجه وقت   و انداخی 
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  لبخند شدم خودمون روی چشم جفت
 

 روی زدم ساختیک

 زدم  بوسه آیهان زبر گونه به و دمش بلند پا های انگشت

 کردم زمزمه گوشش کنار و

 مثال...آشنای   آغاز روزهای  مثل کنیم بازی دوباره بیا _

 کنیم نیم شک هم به اصال که همیم عاشق انقدر

 کنه کم هم از مارو اعتماد تونه نیم هیچکس

 که درحایل اونم لبخندم حفظ با ومن میکرد نگاهم جدی

ده شتدا قلبم درون از   :دادم ادامه شد یم فرس 

 کردن بازی نمایش توی که ما ...مثال الگ نباش نگران

  چیه؟ نظرت ...داریم تجربه

 

 فاصله ازش و زدم چشمیک ومن نداد نشون العمیل عکس

 بود پرازتیغ پام زیر انگار اما نشستم وسارا امی   کنار.گرفتم

 بودم قرار ی   که

ز  از دقیقه چند از بعد آیهان ون خونهآشی   از و اومد بی 

 روی بست رو در که ای لحظه تا نگاهم شد خارج ویال

  من ویل زدند یم حرف سارا و امی   بود اون
ا
 متوجه اصل
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ه نگاهم نبودم هاشون حرف  داخل از را لبم بود در به خی 

 به و شدم بلند جا از و شد تموم طاقتم باالخره میگزیدم

  بگردم آیهان دنبال اتاق بالکن از تا رفتم ها پله طرف

 

ی ز  محکم آیهان مقابل که این با کردیم گزگز قلبم ته چی 

 شده آشفته نگاهش دیدن از دلم اما زدم حرف و ایستادم

 این و کردم یم درک رو چشماش توی ناراحت   حس بود

ی ز   که بود چی 
ا
 شدت به منو آیهان خواست نیم دلم اصل

 حس که ای هلحظ همون از چرا دونم نیم اما کرد ناراحت

 نشون شد خراب حالم کنم ناراحتش تونستم منم کردم

 که میدونستم خودم اما شدم حش چه دچار ندادم

 بدشد حالم چقدر

 

 توی رو آیهان نتونستم چرخوندم چشم چقدر هر

 داخل به شد بیشی   امآشوبه دل کنم پیدا ویال محوطه

 باهاش خواستم یم برداشتم رو گوش   و برگشتم اتاق

م تماس م رو شمارش اینکه از قبل بگی   کارم از بگی 

 تصمیم یه دوباره اینکه از قبل بود بهی   شدم پشیمون
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م فکر بدون  به تا بدم فضا آیهان به حت   و خودم به بگی 

 کنیم فکر زدیم که حرفای   به کردیم که کارهای   و رفتار

به  پشت امی   سارا اینکه فکر با من و خورد در به ای ضز

ز  در  تو بیا: فتمگ هسی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 680پارت#

 

 

 ازحضورش شد ظاهر در قاب توی میثم شدو باز در

  رفتم جلو دستپاچه و هول کیم شدم متعجب

  داشت   کاری_

  کنیم صحبت لحظه چند داری وقت-
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 با کرد یم سیع و بود مودب همیشه فرزاد برخالف میثم

 االن: گفتم و دادم تکون رسی کنه صحبت خاض پرستی   

ون میام   بی 

 با مشکیل رفت عقب و داد تکون رس من مثل هم میثم

 توی تنها کردن صحبت اما نداشتم باهاش کردن صحبت

 رسید نیم نظر به درست   کار اصال آیهان اتاق

 

ون اتاق از دست به گوش     که راهرو انتهای میثم رفتم بی 

  تراس  به
 

 رفتم طرفش به بود ایستاده شد یم ختم بزرگ

ز  تراس توی کردم باز رو تراس ودر  سه صندلیهای و می 

 واز بخوری چای بشیتز  اونجا میدا وجون داشت قرار نفره

ی لذت زیباش ویوی  ...بی 

 زیبای   یهمه لذت طعم چشیدن از حضورشون لطف به

 نشست ها صندیل از ییک میثم.شدم محروم اینجا های

 ...مقابلش ومنم

یک -  بود واضح کردی ازدواج نبودم جریان در میگم تی 

ز  چون میگه دروغ  به شده هرطور فرشته بودم مطمی 
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 پیدا جدید یفرشته از مه شناخت   وبا رسوند یم گوشش

ز  انتقام برای  نداشتم شک بودم کرده  شده هم ازش گرفی 

 ...گفته بهش کنه اذیتش موضوع این با شده اینکه وبرای

 

 دوختم ویال محوطه به را نگاهم و کردم یمخترص  تشکر

 میثم بکنم آیهان کردن پیدا برای رو تالشم خواستم یم

 مقدمه ی   که شد آیهان دنبال گرم جستجو نگاه متوجه

 ؟ داری دوسش خییل :پرسید

 منتظر دادم میثم به و کندم ویال محوطه از نگاهمو

ز  دوست کنم فکر گفتم و کردم فکر کیم بود جوابم  داشی 

  کنم یم تجربه دارم رو واقیع

 اومد وجود به هاش لب  روی حرض لبخندی حرفم از

  نبود مهم برام میشد ناراحت اینکه

 

ز  روزی یه که بود یادم خوب خییل اما  مقابل مردم همی 

 رو فرزاد جز کش هر میده ترجیح» گفت و ایستاد من

 داشتم دوست رو آیهان اگر گفت و باشم داشته دوست
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سم ازش داشتم دوست« سوخت نیم لشد انقدر  االن بی 

؟ و عصت   چرا  ناراحت 

 نیشخندی با بمونه خودم برای سوال این دادم ترجیح 

 رو قبیل آدم آخه کتز  یم اشتباه داری دوباره شاید: گفت

 داشت   کامل اطمینان وبــهش داشت   دوست همینقدر هم

  شد جاری لبهام روی جوشید سینم از شدیدی حرص

 ساله چند که راحته خیالم امااالن  میکردم تباهاش شاید_

ز  بازم بعد دم رو حرف همی  ز ز  به وبه می   اطمینان اندازه همی 

 نبودی میخواستم که اویز  واقعا تو دارم

 

 تمام با من و قرمزشد به میثم روشن و سفید پوست

ایده وقت هیچ میثم. نبودم ناراحت زدم که حرقز  از وجود

 نه بود دوست یه برام فقط همیشه نداشت منو هایآل

 کردنش رفتار خوب بودنش عزیز فهمیدم کم کم ... بیشی  

 فرشته به خبیثانه که نیت   پشتشه نیت   هاشم مهربویز 

 شاید کرد اهریمن به تبدیل رو امعمه دخی   و داد نشان

 در کم کم که بود فرشته خود ذات به مربوط درصدی

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2359 | 3699 

 

ایط   اما داد بروز مختلف رس 
 
 روی میثم ی  تاث مطمئنا

 ی   فرشته به تبدیل رو اون که بود زیاد آنقدر زندگیش

 کرده االن مغرور و خودخواه و رحم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 681پارت#

 

 

 چه به را دیگران  هامون رفتار با نمیدونیم گایه ها ماآدم

ی ز  رو پاک عشق یه فرشته اگر شاید میکنیم تبدیل چی 

 نفرت و کینه انقدرپراز وجودش وقت هیچ کردیم جربهت

 رو کینه درخت میثم که بود بزرگ حقیقت شد،اینیم

 ...کرده آبیاری فرشته دلت توی

 شد بلند جا از عصبانیت با و شد مشت میثم دست 
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ز  تو باید شایدمن: گفت و ایستاد مقابلم  موقعیت   همچی 

 بوده اشتباه چقدر انتخابم فهمیدم یم تا گرفتمیم قرار

 ... میشدم نزدیک وفرشته تو به نباید وهرگز

 

ی ترین مسخره این زدم پوزخند حرفش به ز  آدم که بود چی 

 آدیم ترین رو چشم ی   میثم و بشنوه زندگیش توی میتونه

  شناختم زندگیم توی من که بود

 ما جمع توی خواست یم همیشه که بود میثم خود این

  حس من به اون های وجهت گایه شاید باشه ما وکنار

 کردم سیع نه خواستم ازش نه هرگز اما میداد شدن دیده

 به اینها همه بشه بیشی   ها توجه این که کنم رفتار جوری

 که باشه روی   چشم ی   آدم میتونست چقدر میثم ...کنار

ه رونادیده فرشته با شرابطه دوسال  راحت خییل و بگی 

  بگذاره کنارش

 

  این
 
 ...بود کدردنا  واقعا
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 که متز  بودم من کنه درک رو فرشته میتونست کش اگر 

 از دنیا کردم احساس  ازدواج با فرزاد عالقه ابراز  بدون

ز   باشه داشته میتونسته بدی حس چه فرشته پس رفته بی 

 هم عالقه ابراز حتما که رابطه دوسال از بعد که وقت  

  بشه گذاشته کنار بوده توش

 گفتم وجود تمام با و گذاشتم جلو قدم عصبانیت با 

  تو وقت هیچ کاش:
 
 که ایتز  به فرشته تا نبودی ما زندگ

ین از انقدر من شدو نیم تبدیل هست االن  دوستم بهی 

 شدم نیم دور

 

 احمق انقدر نمیشه باورم: گفت و زد پوزخندی میثم 

ین فرشته کتز  فکر که باش   بوده  تمام! بود دوستت بهی 

ی تنها شناختم رو  فرشته که سال چند ز  مهم براش که چی 

، میدی نشون که ایتز  تو کنه بودثابت این بود  نیست 

 رابطه از همیشه... کنه خرابت میکردم سیع همیشه

 جالبه و کردیم صحبت رسوپا ی   یپرسه بااون تو پنهایز 

 داییش دخی   پرس دوست رو گذاشت دست دقیقا که برام
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 تحریک منو میتونه کردنش ازدواج با کرد یم فکر احمق...

  کنه

 

 کن صحبت درست من عمه دخی   به راجع: گفتم عصت  

  مسخره و حرص با
 

 با رفت تو عمه دخی   خندید بلند گ

 خیانت بهت درحقیقت کرد ازدواج تومیخواست   که کش

 بهشون هنوز که نگو کتز  یم رو طرفداریش هنوز کردوتو

؟ فکر   !لطفا نباش عار ی   !میکتز

 که توی   عار ی  : گفتم عصبانیت با و مکوبید شونش به

داییش از وقاحت با بودی دخی   یه با تمام سال دو  دخی 

 کردی خواستگاری

  آدما: گفت کنش خورد اعصاب نیشخند همون با 

ز  یم زندگیشون توی زیاد حماقت  استثنانیستم منم کیز

ین و فرشته با دوست     اشتباه بزرگی 
 
 بود من زندگ

 

  ــــی❤️ـــدارم_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 682پارت#

 

 

ز  لرزید یم خشم از تنم  میثم کلمات از که حقاری   و توهی 

 شد قلبم شدن سوزن سوزن باعث شد یم پرتاب طرفم به

 کرد تحقی   منو قوا تمام با و رسید هدفش به که میثم

 به بدم اجازه خواستم نیم بشه خارج تراس از خواست

ز   خییل و کند لگدمال پاهاش یرز  و من غرور راحت   همی 

  زدم صداش محکم بره بزاره راحت

 _ 
 
  کن صی   لطفا

  انداخت من به کوتایه نگاه شونه روی از و ایستاد

 تا اومد پیش موقعیت این که خوشحالم خودت قول به_

 حت   روببینم تو واقیع روی تونستم ومنم زدی حرفاتو تو

 روی   و چشم ی   آدم شدن باعث که کسایز  تمام از باید

 تاچند دقیقا چون کنم تشکر بده نشون خودشو تو مثل

 وجود تمام با دادم منفز  جواب بهت اینکه از بعد روز
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 جمع توی که میسوخت برات دلم داشتمو وجدان عذاب

 شدی ضایع

  

ز  در و آرامش با رو حرفم  دیگه حاال زدم خونرسدی عی 

  دنبو  چشماش توی تحقیق از پر نگاه اون نیشخند اون

 بود راحت   خییل کار ها آدم شمردن کوچک کردن تحقی   

 کوچیک خودت شد یم باعث هم اندازه همان به اما

 تراس از شدن خارج از قبل اما گذشتم کنارش از ...بش  

بان عنوان به: گفتم بهش رو برگشتم سمتش به ز  نگه می 

ز  امت داشی  ه پس الزمه احی   میهمان عنوان به هم تو بهی 

ام   نش   همرسم و من ناراحت   وباعث نگهداری وخودت احی 

 

ز  و نموندم العملش عکس منتظر و زدم که رو حرفم  پایی 

ز  و بودند شده جمع هم دور ها بچه اومدم  درمورد داشی 

ی ز ی هنوز میکردن بحث چی   صدام امی   نبود آیهان از خی 

 بازی وحقیقت شجاعت  خواهیمیم هست  :گفت و زد

 نمیای؟ کنیم
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 رو آیهان برم :گفتم و ویالانداختم خروخ   و در به نگایه 

 بزنم صدا

خونه توی : گفت و نداد مهلت امی   به سارا ز  از است آشی 

 ی   عروس بنما رخ شاداماد آهای...بزن صدا همینجا

 ...قراره

 مقابل و رفتم خندیدن که دونفری وییک سارا به غره چشم

ین بدون همه چشم خونه طرف به حرقز  کوچکی  ز  آشی 

  کردم پاتند

 

 ...نبود بازی حت   و نمای  سیاه یا تظاهر بحث

 خواست ویم وقرارنداشت تاب که بود دیل رس بحث

  دلم انگار ببینه را آیهان نگاه و رفتار حالت
 
د شور واقعا ز  می 

  انگار
 
ان چه که بودم این نگران واقعا ز  کردم ناراحتش می 

خونه به من شدن وارد از قبل ز  ماگ دوتا با آیهان آشی 

ونب  برات قهوه: گفت و گرفت سمتم به رو ییک اومد ی 

  کردم آماده
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 اونم ندارم دوست قهوه که من :گفتم و زدم لبخندی

 شکالت دونه یه بهت کنارش  میدونم:گفت و زد لبخندی

  میدم هم

  خندید هم آیهان گرفت خندم حرفش از

 

 من لبخند اما نه یا کرد یم تظاهر داشت اون نمیدونم

ی یه نبود تظاهر ز  سنگیتز  حرفش از هنوز قلبم گوشه چی 

 ناراحت او که خواست نیم دلم عنوان هیچ به اما میکرد

 آیهان و باشه من دل توی دنیا ناراحت   میخواستم بشه

 نکنه احساس اینو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 678پارت#
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ز  از ایستادم جام رس  نفس با شدم پشیمون بقیه پیش رفی 

ز  طرف به عمیف    یپنجره کنار خوری صبحانه می 

خانه ز  و نشستم ها صندیل از ییک پشت چرخیدم آشی 

 طعنه با آیهان کشیدم خودم طرف به رو خامه ظرف

 !نداشت   میل:گفت

 من و زد نیشخندی اومد میلم:گفتم و انداختم باال شونه

 پشت از فرشته صدای رفتم غره چشم نیشخند به هم

ه هام شونه باعث رسم   بی 

 

؟ شدی بیدار-  خوای نیم حاالها حاال کردم فکر هست 

ون بیای  بی 

 دیدن از انداختم بهش کوتایه نگاه شونه روی از 

 تاپ یه نیاوردم خودم روی به اما کردم تعجب ظاهرش

 یم میبود جون آقا باید.بود بود پوشیده نما بدن و سفید

 هاش قرمز خط تموم چطور اش دوردونه عزیز نوه دید

 خارج خودش از فرزاد با همنشیتز  چندماه با و کرده رد رو
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 تیکه یه و چرخوندم مخامه ظرف به دوباره را نگاهم شده

  کردم فرو خامه وتوی کندم رو محیل های نون از

ون بخواهم نداشته دلییل_  خوابیده کاقز  اندازه به نیام بی 

 بودم

 

  بودی خسته خییل اینکه مثل: گفت کنایه با فرشته 

 لوش صدای با آیهان به رو اون به توجه ی   و گفتماهویم

ز  چای   لیوان یه میشه:گفتم  ...بریزی؟پلی 

 به و داد تکون رسی گربود نظاره باسکوت تااالن که آیهان

 صدای دادم ادامه صبحانه خوردن به چرخید گاز طرف

 به فرزاد که ای فرشته رسید گوش به هم سویم نفر پای

 که رفت یادش من دیدن با انگار نداشت ادامه وردآ زبان

 گذاشت مقابلم رو چای استکان آیهان بگه میخواست خ  

ون رو کنارم صندیل خودش و وع و کشید بی   خوردن رس 

 چای امی  :گفت و زد صدا و امی   همونجا از کرد صبحانه

 ؟ میخوری
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 فرشته واضح طور به...گفت یونه  کرد تشکر هم امی  

 گرفت یم نادیده رو وفرزاد

 یعتز  بشیم مزاحمتون نمیخواستیم متاسفم :گفت فرزاد

ز  ناراحت کردیمنیم فکر   بشی 

ز  به ما ناراحت   جز مگه شما گفتم دلم توی  هم دیگه چی 

 کامال صورت به و انداختم باال ای شونه کنیدیم فکر

 میشه تجربه براتون درعوض نداره اشکایل: گفتم اجباری

  نبدو  دیگه دفعه که
 

 نرید جای   هماهنیک

  که زدم لبخندی  هم بعدش
ا
 لقمه کردم شوخز  مثل

 گرفتم آیهان طرف به و کردم درست

 تابلو رفتارش که این از قبل اما کرد نگاهم مکث با آیهان

 گذاشتم دهنش روتوی لقمه و کرد باز رو دهنش بشه

 

 برای اما بود نمک ی   زیادی نظرم به بقیه جلوی کار این 

 باید بود الزم بودن ایستاده رسمون باال که ی  دوتا اون

 اینجا حضورشون که فهمیدندیم فرشته فرزاد

 درست اونم بود آیهان خانواده به متعلق که جای  ...زیادیه
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 ی   این و نداشتیم خی   اومدنشون از کدوم هیچ که وقت  

 یم باید کرد بد خییل رو حالمون اومدنشون مقدمه

 یم اونها که اونجوری شههمی نیست قرار که فهمیدن

 قدم شدن دور صدای بعد ثانیه چند بره پیش خوان

 برن باید که فهمیدم باالخره انگار رسید گوش به هاشون

 بشن دور وازمون

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 679پارت#

 

 

 تازه روخوردم امصبحانه ادامه سکوت با رفتنشون از بعد

 بدون و کردم ضعف احساس و گرسنه چقدر فهمیدم

 بود آورده برام آیهان که چای   استکان و لیوان به اینکه

 با اونم زد صدام آیهان شدم بلند جا از بزنم دست
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ین  از زدنش صدا به توجه ی   میخواستم لحن آرومی 

خونه ز  کرد متوقفم و گرفت را بازویم اما بشم خارج آشی 

  بزنیم حرف بایدباهم--

 که شما: گفتم محکیم لحن با و انداختم باال ور  ابروهام 

 دوست جور هر میدم ،اجازه ندارم حرقز  منم زدی حرفتو

  کتز  فکر داری

 

 رو اسمم ایدهنده هشدار لحن با و رفت هم تو اخماش

ون به نگایه نیم.زد صدا ز  بی   چند متوجه وقت   و انداخی 

  لبخند شدم خودمون روی چشم جفت
 

 روی زدم ساختیک

 زدم  بوسه آیهان زبر گونه به و شدم بلند پا های انگشت

 کردم زمزمه گوشش کنار و

 مثال...آشنای   آغاز روزهای  مثل کنیم بازی دوباره بیا _

 کنیم نیم شک هم به اصال که همیم عاشق انقدر

 کنه کم هم از مارو اعتماد تونه نیم هیچکس

 که درحایل اونم لبخندم حفظ با ومن میکرد نگاهم جدی

ده داشت قلبم درون از   :دادم ادامه شد یم فرس 
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 کردن بازی نمایش توی که ما ...مثال الگ نباش نگران

  چیه؟ نظرت ...داریم تجربه

 

 فاصله ازش و زدم چشمیک ومن نداد نشون العمیل عکس

 بود پرازتیغ پام زیر انگار اما نشستم وسارا امی   کنار.گرفتم

 بودم قرار ی   که

خونه از دقیقه چند از بعد آیهان ز ون آشی   از و اومد بی 

 روی بست رو در که ای لحظه تا نگاهم شد خارج ویال

  من ویل زدند یم حرف سارا و امی   بود اون
ا
 متوجه اصل

ه نگاهم نبودم هاشون حرف  داخل از را لبم بود در به خی 

 به و شدم بلند جا از و شد تموم طاقتم باالخره میگزیدم

  بگردم آیهان دنبال اتاق بالکن زا تا رفتم ها پله طرف

 

ی ز  محکم آیهان مقابل که این با کردیم گزگز قلبم ته چی 

 شده آشفته نگاهش دیدن از دلم اما زدم حرف و ایستادم

 این و کردم یم درک رو چشماش توی ناراحت   حس بود

ی ز   که بود چی 
ا
 شدت به منو آیهان خواست نیم دلم اصل
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 حس که ای لحظه همون از اچر  دونم نیم اما کرد ناراحت

 نشون شد خراب حالم کنم ناراحتش تونستم منم کردم

 که میدونستم خودم اما شدم حش چه دچار ندادم

 بدشد حالم چقدر

 

 توی رو آیهان نتونستم چرخوندم چشم چقدر هر

 داخل به شد بیشی   امآشوبه دل کنم پیدا ویال محوطه

 باهاش تمخواس یم برداشتم رو گوش   و برگشتم اتاق

م تماس م رو شمارش اینکه از قبل بگی   کارم از بگی 

 تصمیم یه دوباره اینکه از قبل بود بهی   شدم پشیمون

م فکر بدون  به تا بدم فضا آیهان به حت   و خودم به بگی 

 کنیم فکر زدیم که حرفای   به کردیم که کارهای   و رفتار

به  پشت امی   سارا اینکه فکر با من و خورد در به ای ضز

ز  در  تو بیا: گفتم هسی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 680پارت#

 

 

 ازحضورش شد ظاهر در قاب توی میثم شدو باز در

  رفتم جلو دستپاچه و هول کیم شدم متعجب

  داشت   کاری_

  کنیم صحبت لحظه چند داری وقت-

 با کرد یم سیع و بود مودب همیشه فرزاد برخالف میثم

 االن: گفتم و دادم تکون رسی کنه صحبت خاض پرستی   

ون میام   بی 

 با مشکیل رفت عقب و داد تکون رس من مثل هم میثم

 توی تنها کردن صحبت اما نداشتم باهاش کردن صحبت

 رسید نیم نظر به درست   کار اصال آیهان اتاق
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ون اتاق از دست به گوش     که راهرو انتهای میثم رفتم بی 

  سترا  به
 

 رفتم طرفش به بود ایستاده شد یم ختم بزرگ

ز  تراس توی کردم باز رو تراس ودر  سه صندلیهای و می 

 واز بخوری چای بشیتز  اونجا میدا وجون داشت قرار نفره

ی لذت زیباش ویوی  ...بی 

 زیبای   یهمه لذت طعم چشیدن از حضورشون لطف به

 نشست ها صندیل از ییک میثم.شدم محروم اینجا های

 ...مقابلش ومنم

یک -  بود واضح کردی ازدواج نبودم جریان در میگم تی 

ز  چون میگه دروغ  به شده هرطور فرشته بودم مطمی 

 پیدا جدید یفرشته از مه شناخت   وبا رسوند یم گوشش

ز  انتقام برای  نداشتم شک بودم کرده  شده هم ازش گرفی 

 ...گفته بهش کنه اذیتش موضوع این با شده اینکه وبرای

 

 دوختم ویال محوطه به را نگاهم و کردم مخترصی تشکر

 میثم بکنم آیهان کردن پیدا برای رو تالشم خواستم یم

 مقدمه ی   که شد آیهان دنبال گرم جستجو نگاه متوجه

 ؟ داری دوسش خییل :پرسید
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 منتظر دادم میثم به و کندم ویال محوطه از نگاهمو

ز  دوست مکن فکر گفتم و کردم فکر کیم بود جوابم  داشی 

  کنم یم تجربه دارم رو واقیع

 اومد وجود به هاش لب  روی حرض لبخندی حرفم از

  نبود مهم برام میشد ناراحت اینکه

 

ز  روزی یه که بود یادم خوب خییل اما  مقابل مردم همی 

 رو فرزاد جز کش هر میده ترجیح» گفت و ایستاد من

 داشتم دوست رو آیهان اگر گفت و باشم داشته دوست

سم ازش داشتم دوست« سوخت نیم دلش انقدر  االن بی 

؟ و عصت   چرا  ناراحت 

 نیشخندی با بمونه خودم برای سوال این دادم ترجیح 

 رو قبیل آدم آخه کتز  یم اشتباه داری دوباره شاید: گفت

 داشت   کامل اطمینان وبــهش داشت   دوست همینقدر هم

  شد جاری لبهام روی جوشید سینم از شدیدی حرص
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 ساله چند که راحته خیالم امااالن  میکردم اشتباه شاید_

ز  بازم بعد دم رو حرف همی  ز ز  به وبه می   اطمینان اندازه همی 

 نبودی میخواستم که اویز  واقعا تو دارم

 

 تمام با من و قرمزشد به میثم روشن و سفید پوست

ایده وقت هیچ میثم. نبودم ناراحت زدم که حرقز  از وجود

 نه بود دوست یه برام فقط همیشه نداشت ومن هایآل

 کردنش رفتار خوب بودنش عزیز فهمیدم کم کم ... بیشی  

 فرشته به خبیثانه که نیت   پشتشه نیت   هاشم مهربویز 

 شاید کرد اهریمن به تبدیل رو امعمه دخی   و داد نشان

 در کم کم که بود فرشته خود ذات به مربوط درصدی

ایط   اام داد بروز مختلف رس 
 
 روی میثم تاثی   مطمئنا

 ی   فرشته به تبدیل رو اون که بود زیاد آنقدر زندگیش

 کرده االن مغرور و خودخواه و رحم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 681پارت#

 

 

 چه به را دیگران  هامون رفتار با نمیدونیم گایه ها ماآدم

ی ز  رو پاک عشق یه فرشته اگر شاید میکنیم تبدیل چی 

 نفرت و کینه انقدرپراز وجودش وقت هیچ کردیم تجربه

 رو کینه درخت میثم که بود بزرگ حقیقت شد،اینیم

 ...کرده آبیاری فرشته دلت توی

 شد بلند جا از عصبانیت با و شد مشت میثم دست 

ز  تو باید شایدمن: گفت و ایستاد مقابلم  موقعیت   همچی 

 بوده اشتباه چقدر انتخابم فهمیدم یم تا گرفتمیم قرار

 ... میشدم نزدیک وفرشته تو به نباید وهرگز

 

ی ترین مسخره این زدم پوزخند حرفش به ز  آدم که بود چی 

 آدیم ترین رو چشم ی   میثم و بشنوه زندگیش توی میتونه

  شناختم زندگیم توی من که بود
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 ما جمع توی خواست یم همیشه که بود میثم خود این

  حس من به اون های توجه گایه شاید هباش ما وکنار

 کردم سیع نه خواستم ازش نه هرگز اما میداد شدن دیده

 به اینها همه بشه بیشی   ها توجه این که کنم رفتار جوری

 که باشه روی   چشم ی   آدم میتونست چقدر میثم ...کنار

ه رونادیده فرشته با شرابطه دوسال  راحت خییل و بگی 

  بگذاره کنارش

 

  این
 
 ...بود دردناک واقعا

 که متز  بودم من کنه درک رو فرشته میتونست کش اگر 

 از دنیا کردم احساس  ازدواج با فرزاد عالقه ابراز  بدون

ز   باشه داشته میتونسته بدی حس چه فرشته پس رفته بی 

 هم عالقه ابراز حتما که رابطه دوسال از بعد که وقت  

  بشه گذاشته کنار بوده توش

 گفتم وجود تمام با و گذاشتم جلو قدم انیتعصب با 

  تو وقت هیچ کاش:
 
 که ایتز  به فرشته تا نبودی ما زندگ

ین از انقدر من شدو نیم تبدیل هست االن  دوستم بهی 

 شدم نیم دور
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 احمق انقدر نمیشه باورم: گفت و زد پوزخندی میثم 

ین فرشته کتز  فکر که باش   بوده  تمام! بود دوستت بهی 

ی تنها شناختم رو  فرشته که سال چند ز  مهم براش که چی 

، میدی نشون که ایتز  تو کنه بودثابت این بود  نیست 

 رابطه از همیشه... کنه خرابت میکردم سیع همیشه

 جالبه و کردیم صحبت رسوپا ی   یپرسه بااون تو پنهایز 

 داییش دخی   پرس دوست رو گذاشت دست دقیقا که برام

 تحریک منو میتونه کردنش ازدواج با کرد یم فکر احمق...

  کنه

 

 کن صحبت درست من عمه دخی   به راجع: گفتم عصت  

  مسخره و حرص با
 

 با رفت تو عمه دخی   خندید بلند گ

 خیانت بهت درحقیقت کرد ازدواج تومیخواست   که کش

 بهشون هنوز که نگو کتز  یم رو طرفداریش هنوز کردوتو

؟ فکر   !لطفا نباش عار ی   !میکتز
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 که توی   عار ی  : گفتم عصبانیت با و کوبیدم شونش به

داییش از وقاحت با بودی دخی   یه با تمام سال دو  دخی 

 کردی خواستگاری

  آدما: گفت کنش خورد اعصاب نیشخند همون با 

ز  یم زندگیشون توی زیاد حماقت  استثنانیستم منم کیز

ین و فرشته با دوست     اشتباه بزرگی 
 
 بود من زندگ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_متــما#

  احمدی_آسیه#

 

 682پارت#

 

 

ز  لرزید یم خشم از تنم  میثم کلمات از که حقاری   و توهی 

 شد قلبم شدن سوزن سوزن باعث شد یم پرتاب طرفم به

 کرد تحقی   منو قوا تمام با و رسید هدفش به که میثم
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 به بدم اجازه خواستم نیم بشه خارج تراس از خواست

ز   خییل و کند لگدمال پاهاش زیر و من غرور راحت   همی 

  زدم صداش محکم بره بزاره راحت

 _ 
 
  کن صی   لطفا

  انداخت من به کوتایه نگاه شونه روی از و ایستاد

 تا اومد پیش موقعیت این که خوشحالم خودت قول به_

 حت   روببینم تو واقیع روی تونستم ومنم زدی حرفاتو تو

 روی   و چشم ی   آدم شدن ثباع که کسایز  تمام از باید

 تاچند دقیقا چون کنم تشکر بده نشون خودشو تو مثل

 وجود تمام با دادم منفز  جواب بهت اینکه از بعد روز

 جمع توی که میسوخت برات دلم داشتمو وجدان عذاب

 شدی ضایع

  

ز  در و آرامش با رو حرفم  دیگه حاال زدم خونرسدی عی 

  نبود چشماش توی تحقیق از پر نگاه اون نیشخند اون

 بود راحت   خییل کار ها آدم شمردن کوچک کردن تحقی   

 کوچیک خودت شد یم باعث هم اندازه همان به اما
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 تراس از شدن خارج از قبل اما گذشتم کنارش از ...بش  

بان عنوان به: گفتم بهش رو برگشتم سمتش به ز  نگه می 

ز  امت داشی  ه پس الزمه احی   نمیهما عنوان به هم تو بهی 

ام   نش   همرسم و من ناراحت   وباعث نگهداری خودتو احی 

 

ز  و نموندم العملش عکس منتظر و زدم که رو حرفم  پایی 

ز  و بودند شده جمع هم دور ها بچه اومدم  درمورد داشی 

ی ز ی هنوز میکردن بحث چی   صدام امی   نبود آیهان از خی 

 بازی وحقیقت شجاعت  خواهیمیم هست  :گفت و زد

 نمیای؟ کنیم

 رو آیهان برم :گفتم و ویالانداختم خروخ   و در به نگایه 

 بزنم صدا

خونه توی : گفت و نداد مهلت امی   به سارا ز  از است آشی 

 ی   عروس بنما رخ شاداماد آهای...بزن صدا همینجا

 ...قراره
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 مقابل و رفتم خندیدن که دونفری وییک سارا به غره چشم

ین بدون همه چشم خونهآ طرف به حرقز  کوچکی  ز  شی 

  کردم پاتند

 

 ...نبود بازی حت   و نمای  سیاه یا تظاهر بحث

 خواست ویم وقرارنداشت تاب که بود دیل رس بحث

  دلم انگار ببینه را آیهان نگاه و رفتار حالت
 
د شور واقعا ز  می 

  انگار
 
ان چه که بودم این نگران واقعا ز  کردم ناراحتش می 

خونه به من شدن وارد از قبل ز  ماگ دوتا با آیهان آشی 

ون  برات قهوه: گفت و گرفت سمتم به رو ییک اومد بی 

  کردم آماده

 اونم ندارم دوست قهوه که من :گفتم و زدم لبخندی

 شکالت دونه یه بهت کنارش  میدونم:گفت و زد لبخندی

  میدم هم

  خندید هم آیهان گرفت خندم حرفش از
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 من لبخند اما نه یا کرد یم تظاهر داشت اون نمیدونم

ی یه نبود تظاهر ز  سنگیتز  حرفش از هنوز قلبم گوشه چی 

 ناراحت او که خواست نیم دلم عنوان هیچ به اما میکرد

 آیهان و باشه من دل توی دنیا ناراحت   میخواستم بشه

 نکنه احساس اینو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 683پارت#

 

 

 برگشتیم بقیه کنار و انداخت امشونه دور دست آیهان

  بریزی هم ما برای میخواست  : گفت آیهان به رو امی  

 چهارستون ماشاهللا: گفت و انداخت باال ای شونه آیهان 

 بریزی خودت میتویز  سالمه بدنت
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 متاسفم برات: گفت و کرد اخم نمایش   صورت به امی   

 خواست   رو کش هست   بردن و پیچوندن برای دوباره

 ...نیا من رساغ

 هم منو و نشست مبل روی نفس به اعتماد با هم آیهان 

  نشوند خودش کنار

  بپیچونیم نیست نیازی دیگه--

 

 این به گفتم دفعه صد امی   :گفت و خندید صدا با سارا

  نیومده خوی   اینا به نکن خوی   تا دو

 امی   به رو کردندیم نگاه ما های شوخز  به سکوت با بقیه

  بریزم  برات من میخوای:گفتم

 بدی رو خودت قهوه اگه اما نه :گفت و داد تکون رسی

 یه کرده درست ایهان که ایقهوه کنم نیم رد رو دستت

 داره دیگه یمزه

 آیهان با من: گفتم بهش رو گرفتم امی   سمت روبه قهوه 

  میخورم
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 روی به اما کردم تعجب هم سارا و امی   حت   حرفم از

  گرفتم آیهان مقابل رو دستم و نیاوردم خودم

 

  میخورم تو یقهوه وگرنه بیاد کن رد منو شکالت_

 شکالت چند ها بابابزرگ مثل و کرد جیبش توی دست

 گذاشت دستم کف گردوی   مغزدار

ز  موفقیت رمز!! ها مجهزی خوب :ساراگفت   همی 

 ؟ شکالتاست

ز  اغراق و بلند صدای با اما نگرفت خندم حرفش از  آمی 

ز  خندیدم ز  هم میثم موقع همی   همون کنار و اومد پایی 

ی  به فرشته. نشست بود همراهش دیشب از که دخی 

وع شد تموم هات بازی لوس اگه: گفت عصت   حالت  رس 

 کنیم

 

 که کردند درست حلقه یه بقیه انداختم باال ای شونه

  کنمنیم بازی من :گفت آیهان

ش چیه:گفت پوزخند با فرزاد   بری؟ لو میی 
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ی که من: گفت خونرسدی با آیهان  ز  کردن پنهان برای چی 

 کردم نیم بازی بودم تو جای اما ندارم

 دور اینجا وقت  :گفت و نداد مهلت کدوم هیچ به فرشته 

  کنیم بازی همه باید یعتز  شدیم جمع هم

ایطش اگر که داد یم نشون آیهان صورت   بود رس 
 
 یه حتما

د فرشته به تودهتز  ز  گفت که بایدی کلمه از مطمئنم می 

 که نخواست و کرد سکوت اما نیومد خوشش الاص

 بذاره دهن به دهن بافرشته این از بیشی  

 

 و نخوردن تکون جاشون از آیهان  مثل هم سارا و امی   

 که بطری فرشته موندم کنارش اون از تبعیت به من

 دخی   دوست طرف به بطری ته چرخوند بودرو دستش

 ...آیهان طرف به رسش و بود میثم

ه  جمع به رو نگایه با دونستم نیم اسمشو هنوز که دخی 

سم؟ باید من االن:گفت  بی 

 :گفت آیهان روبه و دادن تکون رس براش ها بچه 

 ؟ حقیقت یا شجاعت
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 حقیقت :گفت کنه تامل اینکه بدون آیهان

 ازدواج اینکه از  بدونم خوام یم اما نمیشناسمت من -

؟ پشیمون کردی  ایبر  زوده خییل نظرم به آخه نیست 

 !...ازدواج

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 684پارت#

 

 

 نگاه طرز اما کنار نیومدبه خوشم اصال اشجمله از اینکه

 گفتم دلم تو. بود جدای   بحث آیهان صورت به کردنش

 دخی   یه میثم خود مثل دقیقا میاد میثم به که حقا

ه...بود نمک ی   و نچسب کیدخی 
ُ
ن
ُ
 ...خ
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 گفت و زد پوزخندی انداخت بهش که بدی نگاه با آیهان 

ه دلش که کش واسه:  تا بدم لفت خواستمنیم...نه گی 

 ...دربیاره چنگم از دیگه روییک میخوام که اویز 

 نشون العمیل عکس نگاهم به کردم نگاه آیهان  صورت به 

 نداد

 

 .انداخت تیکه فرازاد به کردم حس بود ابهام پراز حرفش

ه خود بار نای   روچرخوندرسبطری بطری نچسب یدخی 

 از ییک که احسان طرف به انتهاش و ایستاد امی   طرف به

 هاشو شونه.ایستاد بود، میثم و فرشته های همکالش

 ؟ حقیقت یا جرات:پرسید امی   به رو و کرد صاف

 ... جرئت: گفت مکث یکم هم امی  

ین-   بگو رو ضعفت نقطه بزرگی 

وع همه اضاع به رس  ز  و کردن ی   شبیه بیشی   این: گفی 

  حقیقته یه پرسیدن
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 شجاعت خییل باید آدم من نظر به :گفت احسان اما

 !بگه جمع توی رو ضعفش نقطه که باشه داشته

 
 
 کردن سکوت که بود کننده قانع بقیه برای حرفش ظاهرا

بانگاه نگاه امی   صورت به منتظر  رو بقیه به کیل کردندامی 

ی دادن دست از رست :گفت سارا به ز  که دخی   مطمی 

  برسم بهش نیستم

 درآورد را سارا اشک اما شد جمع سکوت باعث حرفش

ز  رس ز  به سکوت با و انداخت پایی  ه زمی   .شد خی 

 عقدم مراسم درگی   وقت   از آورد درد به رو قلبم حرفش

ی جریان در و شدم دورتر امی   از شدم  نبودم هاش درگی 

 تالش خونه کردن اجاره برای امی   میکردم خیال وهنوز

 .میکنه

 

ز  انتظار که احسان  :کرد امی   به رو نداشت رو جوای   چنی 

منده   داداش رس 
ا
   نبود تونکردن ناراحت قصدم اصل
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ز  روی خودشو و انداخت باال رس خیایل ی   امی     خم زمی 

 که بود حواسش زمان هم و چرخوند رو بطری و کرد

  هبذار  سارا هایشونه روی دستشو

ه امی   سارا به ناراحت   با    جرات:گفت فرشته که بودم خی 

 ؟ یاحقیقت

 فرشته طرف به انتهاش که بطری به و چرخوندم رسمو

  کردم نگاه من طرف به وابتداش بود

 

 نمیکنه فرق  :گفتم آوردم باال فرشته صورت تا رو نگاهم

 جرات به من پس کنه نیم فرق   اگه:گفت و زد پوزخندی 

  کنم یم انتخاب رو

 موندم منتظر و انداختم باال شونه پس نبود مهم برام

 میبینه خوای   چه برام فرشته ببینم

  وسط وبذارش بردار گوشیتو -

 به کرد رو بعد دادم روانجام خواست که کاری

 هست   با دونه دونه طرف همون از ترتیب به حاال:وگفت

ید تماس ه ببینیداسمتونوخ   و بگی   .کرده ذخی 
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ز  سارا   این از قبل و برداشت رو گوش   که بود نفری اولی 

ید تماس که  ! آخه کاریه چه: گفت بگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 685پارت#

 

 

 چیه کارش این از فرشته هدف دونستم یم خوی   به

 دوست وحش   رو افتاداسمش اسکرین روی سارا عکس

 داد لت   زیر فحش اسمش دیدن از بودم کرده سیو داشتتز 

 سیوشده بامرام رفیق با که بود امی   بعدی کردنفر قطع و

 اسم عکس بقیه گرفتندیم تماس ترتیب به ها بچه. بود

ش دوست و میثم شماره بجز بود خودشان های  که دخی 
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 اما بود فرشته خود بعدی نفر نبود گوشیم توی اصال

  بگی   تماس تو:گفت فرزاد به رو و نگرفت تماس خودش

 

  الزمه: گفت و کرد فرشته به عصت   نگاه  فرزاد
 
 ؟ حتما

 رو احسان همینه روالش:گفت تظاهری یخنده با فرشته

 باید نزدی زنگ روالش طبق خودت چرا :گفت فرشته به

  کتز  رعایت

 کرد روعصت   آنقدرفرشته اما داشته شوخز  جنبه حرفش

  نکن فضویل تو:گفت بدی بالحن که

ز  فرزادبرای نیاورد خودش روی به احسان   برداشی 

ز  تماس و گوشیش  در فرشته اما نکرد اقدایم هیچ گرفی 

 گرفت مقابلش و برداشت رو گوش   پرروی   کمال

 

س-   !!نداره ایهزینه که تماس یه نی 

 سفت متوجه  چشم یگوشه از.بود کنایه پراز حرفش

 اخیم با فرزاد شدم قهوه ماگ دور آیهان دست شدن

 گوشش شد مواجه اشغال های بوق با اما گرفت تماس
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 بودنش خاطربالک به نه اما بود عصت   گذاشت کنار رو

ز  براش و نکرد تعجب اتفاق این از اصال انگار  ایتازه چی 

 گرفت تماس گوشیم به فرزاد که باری آخرین از .نبود

 . قراردادم لیست بلک توی شمارشو

 ندادم ت  اهمی اما شدم ها بچه اکی   مشکوک نگاه متوجه

 

 رساغ بریم  :گفت بقیه به رو شد بلند جا از فرزاد 

 دو ییک و امی   کنه سی   مارو شکم نیست قرار بازی...غذا

خونه طرف به و شدن بلند فرزاد همراه دیگه نفر ز  آشی 

ز   اول و کارش دلیل  کردم نگاه فرشته صورت به رفی 

 کش هر که میدونست میشناخت منو اینکه پای گذاشتم

 با رو مخاطبینم واسم دارد خاض مفهوم برام ندگیمز  توی

ه خاض ومفهوم معتز  ز  حاال اما کنم یم ذخی   بودم مطمی 

 رابطه از و بزن دست   یک فرزاد حت   یا من به میخواست

 کارش این به  کنه مطلع رو بقیه باشه بینمون شاید که ای

  خوردم تاسف
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 و شد بلند جا از آیهان شدن پراکنده کم کم ها بچه 

م :گفت  کنیم چیکار قراره ببینم می 

 شد راحت خیالش ها بچه شدن ازپراکنده که سارا 

ه این فاز دقیقا: گفت و رسوند بهم خودشو   چیه؟ دخی 

 درکش دیگه منم کن باور :گفتم و انداختم باال ای شونه

 .کنم نیم

  کردن درست جوجه ناهار برای 
 

 خوردیم هم کنار همیک

ز  یهانآ گذشت یم هرخ   اما  از تر وساکت تر رسوسنگی 

 بود لمس قابل برام رفتارش این شدو قبل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 686پارت#
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 شد یم مهربون ی معشوقه یه به تبدیل بودیم تنها وقت  

ز  اما ایط که همی  اییط نبودوتوی میلش طبق رس   که رس 

 و ساکت آدیم به  تبدیل گرفت یم قرار  نداشت دوست

 . شد یم عبوس

 اتاق یا ویال یمحوطه توی رو وقتش آیهان ناهار بعداز

 ساراوامی   خاطر به اگر کرد یم دوری جمع واز گذروند

ز  نبودمنم  هنوز ازش دلخورم اینکه با.کرد یم کارو همی 

 ترجیح بهش رو بودن کنارخودش اما بود رسجاش

 اما زدیم یم حرف وباهم بودم نشسته سارا کنار.میدادم

 بود وتخماش واخم آیهان پیش ذکرم فکرو تمام

 

خونه طرف وبه شدم بلند جا از کالفه ز  ساز چای رفتم آشی 

  شدم آب جوشیدن ومنتظر کردم روشن رو

 خوای؟ نیم کمک-

 انداختم فرشته به نگایه شونه روی از

 ممنون نه_

 زد تکیه من کناری کابینت وبه شد ونزدیکی   زد پوزخندی
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  بازشده روتو  رنگ-

 بعداز وفرشته کردم تشکر کوتاه خاض اکشنری بدون

 بش   خوشحال اومدنمون بااینجا میکردم فکر:گفت مکت  

 کنیم نیم فکر هم مثل که متاسفم_

 

 تموم رو بینمون های کدورت دادم قول محمد دای   به-

 .کنم

  چرخیدم طرفش به زدم پوزخند که بودم من بار این

 ؟!بینم نیم کالمت رفتارو توی ت  نی حسن هیچ من چرا_

 نیست مهم برات بینمون رابطه تنها نه که واضحه خییل

ی که  من ناراحت   برای رو تالشت تموم حاضز

ی...بکتز   رو تالشت...کتز  خراب همه پیش منو حاضز

 راه با االنم نفرم چند با من بدی نشون میثم به که کردی

ز  ز  سوتما بقیه به اضارات و بازی این انداخی   گرفی 

 واقعا؟ چرا !کتز  خراب آیهان پیش منو میخواست   هاشون

؟ خ   دنبال  هست 
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 به تاییدی مهر لبهاش بالبخندروی نکردکه تکذیب تنها نه

  زد حرفام

  کتز  یم ودل درد میثم با پس-
 
 هم به منو از هاتون وگلگ

 گید یم

 دل که من به ولعنت جوشید یم اموی   رگ توی خشم

 تونستم نیم وحت   نداشتم کس هیچ شپی رو ازش بدگوی  

 درست بگه بد راجبش میثم مثل ایغریبه بدم اجازه

 ...اون برعکس

گ حرف هیچ من مسمومت تصورات برخالف_  مشی 

 تو داره وتالش توعه مثل دقیقا اونم اما ندارم باهاش

 بشناسونه بهم رو واقیع

 

 ازش که ایجمله اخرین یادم چون جالبه !...واقیع من-

 (بشناسمت تونم نیم) بود این یدمشن

 توی بغض ونتوتست گفت کلفت   روباصدای اخر جمله

ل رو هاش واج  .کنه کنی 

ه صورتش به  ...لبخندش فروپاش   وشاهد بودم خی 
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 توی رو خشک چای گرفتم ازش ونگاه اومد جوش آب

ی بردارم لیوان دوتا تا چرخیدم وقت   ریختم قوری  از خی 

ل رو فکارما میخواستم نبود فرشته  تجزیه به تا کنم کنی 

دازه فرشته ورفتار جمالت وتحلیل  ساده خییل باید اما نی 

میثِم  هنوز دلش فهمیدم نیم که بودم یم  ....گی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 687پارت#

 

 

ز  وروی ریختم چای همه برای  دوتا دادم قرار بزرگ می 

 شکالت چندتا وهمراه گذاشتم کوچییک سیتز  توی لیوان

ون  وتا میکرد صحبت تلفن با داشت آیهان رفتم بی 

 عصت   کردم حس کرد قطع رو تماسش بهش من رسیدن

 ...شده قبل تراز
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 افتاده؟ اتفاق  _

ون؟ اومدی اینجوری چرا رسده --  بی 

 کرد اشاره لباسم به

م االن_  تو می 

 تسویرس   سکوت با که شد کلماتم توی ناراحت   متوجه

 انداخت هام شونه روی درآورد رو تنش

 برگردیم باید صبح فردا--

 

 رو مسافرتمون راحت چه اینکه وبه دادم رستکون

ز  با آیهان .کردم فکر کردن کوفتمون  طرف به سیتز  گرفی 

 وی   رفتم پشتش نشست وروش رفت وفلزی بزرگ تاب

 !دارید تابا این از جاهم همه :گفتم حوصله

 ...وردنهخ تاب عاشق آیناز--

دم هم روی لب  .نشستم وکنارش فرس 

ون بریم شبو میگه سارا_  بی 

 ...بگذره زودتر تا بکنیم میخوان هرکاری امشب یه--
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 هم رو خودش وبرای داد دستم به منو چای لیوان

ز  روی رو وسیتز  برداشت  چایش سکوت با.گذاشت زمی 

ز  سکوت از ومن خورد تلخ رو ی که بینمون سنگی   دلگی 

د فریاد رو ز  بخورم رو چای لیوان نتوستم حت   می 

 

 زد صدام آیهان که داخل برگردم تا بلندشدم ازجا

 ...هست  --

 که ها بچه شلویعز  با اما بزنه رو حرفش تا موندم منتظر

ون رسهم پشت  بست رو دهنش دوباره اومدن یم بی 

 بریم گرفتیم تصمیم :وگفت انداخت ما به نگایه فرشته

ون   بخوریم شام بی 

 بیخودکردید شما:گفت لب زیر حرص با نآیها

 روش تا کردم اخم آیهان به اما بود منم دل حرف اینکه با

 تا ننداخت من به هم نگایه نیم حت   اون اما نشه باز

 بشه متوجه
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 به امی   شدن خارج که بودن نفرات اخرین جزو ساراوامی  

 دیگه؟ میاید :وگفت شد نزدیکی   ما

ز  ینشونه به شونه  آیهان به رو امی  .انداختم االب ندونسی 

 ریم نیم ماهم نرید شما اگه :وگفت کرد

یم:گفت نبود راضز  خییل که صوری   با آیهان  می 

 بشید حاضز  برید پس:سارا

 حرکت ویال طرف به آیهان وجلوتراز دادم رستکون

 وپوشیدم برداشتم رو آیهان انتخای   چرم کابشن.کردم

 طرف به وعصت   ومدا داخل آیهان که بودم آماده تقریبا

 بری نداری دوست وقت  :گفتم نیاوردم طاقت رفت کمدش

 !نیست   مجبوری

 

 برام مریضت یعمه دخی   نمیاد خوشم :وگفت کرد نگاهم

ه تصمیم  بگی 

ه نذار پس_   بگی 
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 زد پوزخندی که کردم نگاهش وطلبکار گفتم حرص با اینو

 شک داره توانای   خییل کنه خیال بذارم میخوام :وگفت

نم جوری کنن ز  نمونه براش وپری کرک که پرش تو می 

 بود کینه پراز لحنش

ز  گفت نیم اینوهم اگر حت   کردم نگاهش حرف ی    مطمی 

 فرشته کار کردن تالقز  برای فرصت   دنبال آیهان بودم

 هست وفرزاد

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 688پارت#

 

 

ز  چندتا توی ها بچه ز  ماشی  ز  وآیهان نشسی   نفری اولی 

ز  بودکه  ایلحظه از ودرست کرد خارج ویال از رو ماشی 
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 شد دادن تکست مشغول دست به گوش   افتادیم راه که

ز  که نداشت اخالقا این از کردم تعجب کارش از  حی 

 
 

 اون تذکردادم دوباربــهش ییک باشه رسگرم گوش   با رانندگ

 گرفت نشنیده راحت خییل هم

 وبعداز ایستاد رستورایز  مقابل ودشخ انتخاب به آیهان 

ز  کردن پارک  . شد پیاده ماشی 

نبود:گفتم روبــهش شدم پیاده  یم هم رو بقیه نظر بهی 

 پرسیدی؟

ون بقیه نظر مگه-- ون نبود؟اینجاهم اومدن بی   بی 

 !...دیگه

 

 خوشم خیالش ی   لحن از افتاد راه داخل طرف وبه گفت

 توی ممن میکنه فکر هنوز میکردم احساس نیومد

 افکار این از ناراحت   با دارم نقش اینجا حضورشون

ز  آیهان رفتم دنبالش   می 
 

 انتخاب ها بچه تعداد به بزرگ

 حال ی   وبالحتز  رفتم جلوتر بود ایستاده وکنارش بود کرده

ز  ردمون بودیم جلوتر ما:گفتم بود افکارم خاطر به که  نکیز
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وفرزاد برای:وگفت انداخت رسباال  تادمفرس لوکیشن امی 

 هربار.کرد یم عصبیم وضدنقیضش عجیب رفتارهای این

سیدم اینتیجه به رفتارهاش از که  خط راحت اون می 

 کشید یم اون روی باطیل

 

ش که میکنه مرصف خ   بگو مردونه_   ...اینه تاثی 

 اخم من واسه :دادم ادامه عصت   ومن پرید باال ابروهاش

 نشه گم فرست   یم لوکیشن اون برای بعد میکتز  وتخم

ون صندیل ی:وگفت نشست روش کشید بی  ز  که چی 

 است شوکه بدنم ساخته بهم خییل کردم مرصف

 پام رستا به آلودی هوس ونگاه زد نیشخندی بعدم

 زیر ووحش   دراومد اهش که زدم پاش به لگدی انداخت

 که داشتم حرص حدی به کارش از رفتارش از گفت لب

 لگد ترشدم عصت   بهم دادن لقب شنیدن وبا نبود گفتتز 

 کردم پرت بیشی   شدت با رو دوم
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 عقب پاشو خنده با بود دویم منتظر انگار که آیهان

 هوارفت به وآخم خورد صندیل یپایه به من پای و کشید

 انداخت کمرم دوی ودست شد بلند جا از خنده با

ز  گورخیدن،فکر همه! نکن-- ی ایمیونه دیوونه میکیز ز  چی 

 ...هست  

 نخود که میثم دخی   دوست صدای خودی   بگم خواستم تا

 ...رسید گوش به بود هرآش  

ید؟ انقدر همیشه-  درگی 

 شمال وهوای آب:وگفت نداد مهلت کس هیچ به فرشته

دای   به
 رو رو هاشون وتوانای میسازه هامدخی 

ز  محکم رو پاشون جا شمال تو دقیقا...میکنه  ومیخ میکیز

 جلد تو ارنند نیاز دیگه که بعدم کوبن یم رو اصیل

 بمونن مظلومشون

 

 به وفرزاد آیهان اما درنیاوردن رس حرفاش از خییل بقیه

ز  رو منظورش خوی   ه نگاهش فرزاد گرفی   اما شد من یخی 

 رو ندادم اهمیت نگاهش خوردبه یم خونمو خون که متز 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2408 | 3699 

 

 نداریم پا جای کردن سفت به نیازی ما :گفتم فرشته به

 شلش تون نیم یچ  ه که هست محکم انقدر جامون چون

 کنم یادآوری الزمه...نداریم کاری ریا به هم نیازی...کنه

از آیهان  منو اخالق خوی   به میشناسه منو دوساله بیشی 

 مشکالت حل برای رومن تمرکز جای به کن لطف میدونه

 ...بذار وقت بیشی   خودت

ز  یم فکر خ   بقیه نباشه مهم برام که بودم عصت   انقدر  کیز

 

  ــــی❤️دارمـــ_ـچهآنـ_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 689پارت#

 

 

 به نیست قرار میدونستم اما شد درهم فرشته صورت

ز   .کنه نشیتز  عقب من جمله دوتا وبا راحت   همی 
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ون آیهان که صندیل روی  سمت سارا نشستم کشید بی 

هم راستم  ...کنارش وامی 

 دقیقا فرشته نشست چپم سمت صندیل روی هم آیهان

 اخرین فرزاد ونشست کرد انتخاب رو رمیثمکنا صندیل

 بچه کرد پر رو فرشته کنار خایل صندیل که بود نفری

 که فرزاد جز همه البته بودند منو از غذا انتخاب مشغول

ه ز  یخی   چت حال ودر گوش   تو رسش که وآیهایز  بود می 

 چته درحال باهاش که وکش کنارشم من اینکه از...کردن

 شدم عصت   نیستم من

 

ی اما ز  خییل آیهان که بود این میکرد ناراحتم بیشی   که چی 

 کردنمون چت هربار وتوی نبود داستانا واین چت اهل

ه تماس تا بود بهانه دنبال  به تونستم نیم حت   ومن بگی 

 اونم مطمئنم چون باشه آیناز شاید که بگم دروغ خودم

 یم خیالش وبه بود گرفته تماس بار سه صبح از آیناز نبود

نداشت دربیاره منو لج واستخ  غول درگی   من خی 

از خییل هامدغدغه بودم زندگیم خطرناک  با کلکل بزرگی 

 ....است بچه دخی   یه
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 کردیم انتخاب ما:وگفت گذاشت مقابلم رو سارامنو

 

ز  منورو  ازش اینکه تابدون دادم قرار وآیهان خودم بی 

 وبا داد جواب خوشبختانه بذار کنار رو گوش   بخوام

 .قرارداد کتش داخل اونو گوش   یصفحه کردن قفل

ز  برام بشناسم رو مخاطبش خواست نیم اینکه  چی 

ز  بود ملموش همی 
ا
 ...کرد یم عصت   منو موضوع اصل

 پرت حواسم چون خوردم وخ   کردم انتخاب خ   نفهمیدم

 شد گرفته بیشی   وقت   وحالم بود آیهان های پری   حواس

 کرد مطرح شخود روش به اینو هم فرشته که

 

 آشت   جشن ما بگید شده تبدیل قهر به جنگتون اگر-

ین کاممون هم بشیم خی   سبب هم بندازیم راه  کنون  شی 

 !بشه؟

 این واسه نه ما :گفت محکم اما خشک آیهان اینبار

ی که کش کمک به نه داریم وقت هابازی مسخره ز  چی 
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 کم انقدر هم مون رابطه...داریم ،احتیاج نیست حالیش

 ...قهربشه به منجر شوخز  با که نیست رزشا

دی کارد دیگه حاال ز  جوری اومد،یه نیم در فرشته خون می 

 ذهنش تو خورم یم قسم که کرد نگاه آیهان به عصت  

 بود آیهان کردن خفه درحال

 

ز  واسه-  !توهمه اخماتون مدام ارزشتون با رابطه همی 

ه مغزت انقدر یعتز -- ز  به که فقی   نیم ربطش ایدیگه چی 

 ؟...بیتز  یم خودت مال مثل رو همه روابط کال یا دی

 جواب خواست وتا شد قرمز فرشته پوست روشن رنگ

 نه مسافرت اومدیم...ها بچه بسه:گفت احسان بده

 بیاید کوتاه بابا خیال ی  ...که جنگ

 دیگه بیاید نظرم به:گفت احسان حرف تایید در هم سارا

 ...نیا پیش کدورت تا ندیم کش

 شاد جیغ صدای که بود نشده کامل اشجمله هنوز 

ی خراش وگوش  داد تکونم رسم پشت از دخی 
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  احمدی_آسیه#

 

 690پارت#

 

 

قدبلندی بچرخونم رس بخوام من تا  موهای که دخی 

 موهاش پوشاندن وبرای بود کرده رها دورش رو بلوندش

ز  بود داده قرار رسش روی کپ کاله یک تنها  زد دور رو می 

 جیغ صدای وباهمون رسوند فرزاد به رو وخودش

  سوپرایزی چه هایز  وای :گفت مانندش
 

 ...قشنیک

 ومحکم انداخت فرزاد گردن دور رو شدودستاش خم

 شوک توی جوری همه.بوسید رو فرزاد یگونه دار وصدا

ون کس هیچ از صدای   که بودن رفته ز  اومد نیم بی   اولی 

ز  وبا پرید جا بوداز فرشته اومد خودش هب که نفری   گرفی 

ه بازوی  .کرد جدا فرزاد از اونو دخی 
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 .گرفت رو فرشته شدودست بلند جا از هم فرزاد

ه ی نگاه که دخی  ز آمی   فرزاد به رو انداخت فرشته به تحقی 

 گرفتش؟ جو که باهاش   وقته چند:گفت

 ؟ طناز+

ز  صدای  نام طناز یخنده باعث فرزاد هشدارآمی 

 دیدمش اومدکجا نیم بادم اما بود اشنا برام شدصورتش

 از ییک اینکه حدس داشت ربط فرزاد به که اونجای   واز

اش دوست  بود کارراحت   بود دخی 

 با وقت  :گفت فرشته روبه شد تموم اشخنده که طناز

 باشه داشته آشنای   هم دورش بودن شلوغ با باید فرزادی

 .همیش بیشی   مرصفت تاریــــخ اینجوری

 

 ...نیستم دورش های وهرزه تو سطح هم من:فرشته

 :گفت بربخوره بهش یا بشه ناراحت اینکه بدون طناز

  خودت
 

 ؟دوز نه یا مای   مثل پس دورش های هرزه مییک

 
 
 ؟ فرزاد اره باالتره؟ شما هرزگ

 ...همرسمه فرشته+

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2414 | 3699 

 

ز  شد طناز بلند یخنده باعث حرفش  خشم وهمچنی 

 شد فرشته

  !...کتز  یم شوخز  داری کردی؟ اجازدو  واقعا: طناز

 بده طنازادامه که شد باعث فرزاد سکوت

 ...این با اونم -

 

ز  تحقی   رو این  آورد زبون به آمی 

به دست با فرشته  از  .طنازکوبید یشونه به ای ضز

 بابا: گفت فرزاد  به رو و رفت عقب کیم طناز حرکتش

 ! وحشیه خییل این

 پرید طناز طرف به و دکشی جییعز  قبل از تر عصت   فرشته

ز  رو خودش فرزاد ی مانع تا انداخت دونفر اون بی   درگی 

  که طناز. شدن بلند جاشون از کمکم هم بقیه بشه
 
 ظاهرا

 بلندی صدای با بود اونجا فرشته کردن عصت   برای فقط

 فدای رو فرزادازادیت کنم نیم درکت: گفت فرزاد به رو

ای این  کردی؟ امل دخی 

 کثافت توی امل: گفت و یدکش جیغ فرشته 
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 کشید عقب و گرفت رو فرشته شونه عصت   فرزاد

 آبرومونو بگی   آروم:گفت محکیم لحن با کنارگوشش

  بردی

 با تو آبرومونو :داد جواب تر عصت   فرزاد جمله از فرشته

 بردی هات کاری وکثافت ها بازی دخی  

 و مبارز دو مثل دو هر کرد نگاه فرشته به خشم پر فرزاد

ه هم صورت به جنگجو  نگاه جنگ از که طناز بودن خی 

 عقب به قدیم خنده با رسید یم نظر به راضز  نفر دو اون

 موکه شماره: گفت فرزاد روبه بلندی صدای با و برداشت

   بزن زنگ بهم خواست   وقت هر داری

 . رفت و زد ما به رو هم چشمیک

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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یت مثل حرفش  فرشته بود باروت انبار توی کشیدن کی 

 ییک و ،فرزاد سارا کرد حمله طناز طرف به و کشید جییعز 

ها از ز  مانع  دخی   شدن فرشته رفی 

 به رو بود تر عصت   هم قبل هایثانیه از حت   که فرشته 

قز  ی   خییل: گفت و کرد فرزاد   رس 

 خودتو چرا پس: ددا جواب عصت   فرشته مثل فرزادهم

ف ی   بااین که کشت   ؟چرااضار ازدواج رس   این با داری کتز

ف ی     کشید عقب و روگرفت فرزاد بازوی ؟امی   بمویز  رس 

 عصبیه داداش-

 آیهان داد تذکر ما اومدبه جلو رستوران پرسنل از ییک  

 عقب صندیل کردامی   ایاشاره امی   وبه کرد عذرخوایه

 .رونشوند کشیدوفرزاد
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ز  یدیگه طرف رو فرشته  اراس   روبه میثم نشوندن می 

 بگم که این شاید زد پوزخندی و بود نشسته فرشته روی

 تونستم یم اما بود رویزیاده کردم یم درک رو فرشته

  حت   و کرد تحمل لحظه اون توی که رو رنچ   و ناراحت  

 ...کنم حس  رو کرد لمس که او تحقی  

ه و دبو  گرفته چونه  به دست فرزاد  ز  خی   انگار بود می 

 فرشته اون برعکس درست بود قبل های لحظه از تر آروم

 بدنش تمام و شد یم تر عصت   لحظه هر انگار که

ه: گفت جمع  به رو و شد بلند جا از میثم  .میلرزید  بهی 

 شد آبروریزی کاقز  اندازه به نمونیم جا این

 

  شد بلند همراهش اون از تبعیت به که کش تنها 

ش وستد  صورتش به شماتت و ناراحت   با بقیه بود دخی 

 نگاه بدون که بود اهمیت ی   قدر اون براش کردنداما نگاه

 دلگی   نگاه فرشته بشه خارج رستوران از دیگران به توجه و

 عکس وتنها دوخت فرزاد صورت به رو عصبانیش و

 به رو نگاهش که بود این داد انجام  فرزاد که العمیل

 بچرخونه یادیگه جهت
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 همه مریض آدم...بابا خیال ی  : گفت فرشته به رو احسان

م من هست، جا  رفت هم میثم که بهی   بدم سفارش می 

ش دوست از من   نمیومد خوشم دخی 

 

 سفارش برو داداش آره: زدوگفت اششونه به دست   امی  

  بده

 شد بلند جا از فرشته برداری قدیم احسان که این از قبل

 میخوای هرخ   خودتون ویال میگردمبر  من: گفت و

 بدین سفارش

 هم صورت به ها بچه رفت خروخ   در طرف به و گفت 

ون هم رس پشت سکوت با و کردن نگاه دیگه ز  بی   امی   رفی 

 اجازه آیهان اما کنه حساب تا رفت پیشخوان طرف به

ه خودش  تا بره بقیه با خواست ازش و نداد  تا غذابگی 

یم  به موندم آنها کنار من اما شدن خارج هابچه بی 

ه صورتش   شدم خی 

 

 بودنه؟ تو کار_
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؟: گفت متعجت   حالت با و انداخت باال ابرو   !خ 

 ؟ بود تو ،کار آمد پیش که داستایز _ 

ز  چرا-- ی همچی  ز  ؟ رسید ذهنت به چی 

 !میکردی چت نفر یه با داشت   رو راه تمام_

اونو دوست باید کجا از --  !؟ شناختم یم دخی 

 باید چرا !مهمه خییل خودم برای که سوالیه  این یقادق_

ی اونم!بشناش رو فرزاد دخی   دوست داشت   که دخی   خی 

 مازندراِن؟ توی  

  و نرفت بار زیر آیهان  
ا
 نشون اطالع ی   خودشوکامل

  موضوع میگفت من به قوی حس داداما
ا
 بهش کامل

 ...مربوطه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 692پارت#
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 این درگی   ذهنم تمام برگشتیم ویال وبه گرفت رو ها غذا

 تهدید من مقابل واضچ صورت به آیهان بود مسئله

 ذهنم داشت سیع آوردم روش به من که وقت   بود کرده

  اما کنه منحرف رو
ا
 نبوده کاراون نگفت قطع طور به اصل

ز  ز  از و کرد پارک ویال تو رو ماشی   در شد هپیاد ماشی 

ز  از را داده سفارش غذاهای و کرد باز رو عقب  ماشی 

 ایستادم کنارش و شدم پیاده رسش پشت کرد خارج

  نبوده کارتو بخور قسم _

  کن تمومش هست  --

 !  کارتونبوده کتز  ثابت بهم که کنم یم تمومش وقت  _

 

 کنم ثابت خوام نیم--

ز  چرا !!بوده پس_  ،اونم کردی کاری همچی   یجلو  میدویز

 !جمع؟
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به یه عمت دخی  --      ...خود ییک زد ضز

 ویال طرف به و کرد من به پشت راحت خییل و اینوگفت

 جیغ رسش میخواست دلم که  حدی به بودم عصت   رفت

 بزنم

ز  داخل غذاهای از اینکه بدون  ی ماشی  ز  دنبالش بردارم چی 

 زدم صداش بلند صدای با افتادم راه

  کن صی   آیهان_

 کن تمومش: گفت و دایستا در جلوی

 

 میکردی کارو این نباید_

وع اون اول رفته یادت اینکه مثا--  در باهام نباید کرد رس 

 افتاد یم

 گفته رفت داخل تفاوت ی   اون اما کردم نگاهش عصت    

 انتظار اصال اما  کنه کاری تا فرصت منتظر که بود

 به من .کنه ریزی برنامه یا بذاره وقت انقدر براش نداشتم

 عنوان هیچ به و بودم دلگی   فرشته دست از دتش

 سخت برام اما ببخشمش کاراش خاطر به نداشتم دوست
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 غی   شایدم باشه رحم ی    انقدر میتونه آیهان بپذیرم بود

 بود هضم قابل

  

ناشناخته و ترسناک های نگاه از همیشه اوایل اون یادمه

سیدم آیهان ی  نیم  شد یم خایل دلم توی همیشه میی 

 حس همون  دوباره چشماش به نگاه با امروز اما چرا ونمد

 داد دست بهم  ترس

ز  بشم خارج ویال از تا کردم گرد عقب  باز درو که همی 

 داخل باید میکردم فکر  دیدم در پشت رو فرشته کردم

 باشه

 ویال از و گذشتم کنارش از دزدیدم نگاهش از چشم 

 های چراغ رفت داخل سکوت با هم فرشته شدم خارج

 پله از ییک روی بود کرده روشن ویال محوطه توی  روشن

ه آسمون به و نشستم ها  شدم خی 

 

 کنارم سارا که بودم نشسته اونجا دقیقه ده از کمی   

  نشست
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 اومدکنار انقدر  شد تلف بدبخت...تو بیای خوای نیم-

 شده؟ دعواتون کرد، نگات پنجره

 انداختم باال ایشونه باشه آیهان سارا منظور زدم حدس 

  عصبانیم ازش ویل نه: گفتم و

ز   اینکه- موجودات پرسا نیست عجیت   چی 
ا
 اعصای   رو کل

ز   هسی 

؟ یم چیکار میش   ناراحت امی   دست از وقت  _   کتز

 میخورم حرص- 

 دالور نباش   خسته_ 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 693پارت#
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 هرخ   منکه !میاد بر دستم از ای دیگه کار چه نظرت به-

 میکنه خودشو کار اون میگم

ز  کارهای منظورم_   اخالق   که کاری ! که نیست روتی 

 نباشه

 - 
ا
ز  مثل  ؟...دخی   دوست یه داشی 

اخالق   از منظورم دیوونه نه_  رابطه  زدن هم ،مثالبه غی 

 ...بقیه ی

 !بود؟ امروز به منظورت نکنه  ببینم- 

 کردم نگاه آسمون به ناراحت   اب و کشیدم عمیف   نفس 

 تالقز  کارشو میخواست :گفتم کنم کاریپنهان اینکه بدون

دادن بدون که این کنه  ...ویال اومد خی 

  

ی خالف بر ز  ایول: گفت خندید سارا  کردم یم فکر که چی 

 چته؟ تو حاال... گرم دمش

 خوب کارش نظرت به: گفتم و رفتم بهش غرهای چشم 

 ؟!بود
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 دیگه زاویه یه از بخوام اما  نه بگم صادقانه بخوام اگه- 

 یم تالقز  بودم آیهان  جای منم اگه کنم نگاه بهش

 !میخوری؟ غصه فرشته برای نشست   که نگو...کردم

 از بدی خییل حس من اما میام احمق نظرت به میدونم_

 گرفتم کارش

 نشده متوجه رو حرفم که انگار کرد یم نگاهم منتظر

ی وتوضیح  بیشی   کردم باز دهان تا خواست یم بیشی 

  و شد باز در بدهم توضیح

 شد زدنم حرف مانع زدنمون صدا با امی   

 

 بخوریم شام خوایم یم تو بیاین ها بچه- 

 که این بدون داد تکون رس امی   برای و برگشت سارا 

ه رو به رو به  بچرخم  شونم روی دست سارا بودم خی 

 دور بریز هم رو الگ فکرای بلندشو: گفت و گذاشت

ز  نیم فکر ما مثل  پرسا  هم کش هر اگر مطمئنم من کیز

 نشون العمل عکس فرشته رفتار مقابل در بود آیهان جای

  داد یم
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 اما نزدم حرقز   کردم نگاه سارا صورت به ناراحت   با

 ها خییل شاید نبود شدنم توجیه یا موافقت دلیل سکوتم

 اماباز بدن نشون اون با مشابه رفتار  آیهان موقعیت تو

 که رو ورفتاری بکنه رو کار این که شد نیم دلیل هم

  بده انجام رو اشتباه

 بر دلیل میدن انجام را کار این که افرادی زیاد تعداد

 نیست بودنش درست

  

 حال در همه فرشته جز برگشتیم داخل به سارا همراه

ز  چیدن  بودفقط نیفتاده خاض اتفاق وانگارهیچ بودن می 

  که ودمب من
 
ز  پشت گرفته قرار اتفاق تاثی   تحت ظاهرا  می 

 هم کمک به شام بعداز خوردیم غذا سکوت توی نشستم

ز   هر پرسان رفت باال اول همون آیهان کردیم جمع و می 

ز  گوشه یه کدوم ا و سارا و من نشسی   به رو ها ظرف دخی 

خونه ز  سارا و من فقط شستنشون برای اما بردیم آشی 

 درگی   فکرم انقدر من اما زد یم غر لب زیر سارا موندیم

   بزنم حرقز  نخواستم که بود
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ز   کمک :گفت و اومد امی   شد تموم که ها ظرف شسی 

 خانوما؟ خواید نیم

 

  براتون نشه زحمت :گفت باحرص سارا

 نیست زحمت  :داد جواب پرروی   ودرکمال باتفریــــح امی  

 بفرمایید امر شما

 پرت طرفش به و بود دستش که دستمایل حرص با سارا 

خانه از و کردم خشک رو دستام کرد ز خونه از آشی  ز  آشی 

 شدم خارج

 باز رو اتاق در  باشم مزاحم بودنم اونجا با خواستمنیم

 توی گوشیش و بود کشیده دراز تخت روی آیهان کردم

 ی   انداخت من به کوتایه نگاه گوش   باالی از بود دستش

ز  نگاه به توجه  رفتم ویسرس  طرف به وحضورش سنگی 

ون .زدم مسواک دندونامو و شستم را صورتم  اما اومدم بی 

به کنم عوض رو لباسام اینکه از قبل  اتاق در به ای ضز

 رسید گوش به امی   صدای اون متعاقب و خورد

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 694پارت#

 

 

 بیدارین؟ هابچه-

 جانم_ بازکردن امی   روی به درو و رفتم در طرف به 

ی ز  شده؟ چی 

 کردن روشن آتیش ساحل کنار ها بچه نشو نگران نه- 

 بیاید هم ،شما

 بخوابم خوام یم من اما میگم آیهان به_ 

 میخوای نشده ده هنوز ساعت :گفت و کرد تصنیع اخم 

ز  نکن لوس خودتو! بخوای    منت واسه من منتظرتم پایی 

 !!کتز  یم ازن تو وقت اون بودم اومده آیهان کش  

 حس اما چرا نمیدونم کردم سکوت هاش حرف مقابل در 

ی   بزنم حرف راحت تا داد نیم اجازه بهم داشتم که دلگی 
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 باید  آیهان: گفت بلندتری باصدای امی   دادم تکون رس

 
 
 بیای حتما

 اون از بعد و کردم احساس رسم پشت را آیهان حضور 

 میام االن :گفت امی   به رو گوشم کنار از که صداش

ز    پایی 

 در  بدون که این اما بودم دلخور دستش از کاقز  اندازه به

ز  نظر  گرفت تصمیم منم جای به من خواسته گرفی 

 به کوتایه نگاه رفت که امی   کرد روبیشی   دلخوریم

 یم ازم بود خوب: گفتم حرض لحن با و انداختم صورتش

 ! خوام یم خ   پرسید

 متاسفم  :گفت کوتاه اما کنه بحث باهام داشتم انتظار

میخوای رو بودن جمع تو کردم فکر   بیشی 

 

ون اتاق از آیهان از جلوتر بکنم خاض کار اینکه بدون  بی 

 کش میشنیدم رسم پشت رو هاش قدم صدای و زدم

 از ها بچه های رسوصداوخنده صدای اما نبود ویال داخل
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ون م میومد بی   با آیهان دادم ادامه صدا طرف به رو مسی 

ز   شونه و رسوند من به رو خودش بلند های قدم برداشی 

  یحلقه بطرف هم شونه به
 
 آتیش دور ها بچه که بزرگ

  رفتیم بودند کرده درست
 

 ماسه روی راحت خییل همیک

 هم کنار فرزاد و فرشته دیدن از بودن نشسته ساحل های

 برعکس نیارم خودم روی به کردم سیع اما شدم متعجب

 غره چشم زد صداداری پوزخند دنشوندی با آیهان من

 کنار نداد نشون من به خاض العمل عکس اون اما رفتم

  نشست ها ماسه روی امی  

 

  میخواست دلم که گرفت حرصم جوری رفتارش از

م چنگ توی موهاشو  رو خودم اما بکشم محکم و بگی 

ل به زدن با تنها و کردم کنی   و پاش به کوتایه یضز

 و کردم کوتایه وعذرخوایه بود فاق  ات که کردم وانمود

 به کش اما کرد توجه جلب کیم حرکتم نشستم کنارش

ی تهدید نگاه که آیهان جز نیاورد خودش روی ز  به آمی 

 بود تاریک: گفتم و انداختم باال ایشونه انداخت صورتم

 ندیدمت
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 حداقل اما بود گانه بچه کردم که کاری اندازه به حرفم 

 . شد مک درونم حرص از کیم

 

 از اما کردمیم رسما احساس ازپشت بود رسد کیم هوا

 بود گرمم آتیش خاطر به مقابل

وع بودن دست به گیتار که ها بچه از نفر دو ییک  به رس 

  که حکمت   چه نمیدونستم کردن زدن گیتار
 
کنار باید حتما

 بزنند گیتار بتونن تا بزنند حلقه آتیش دوره و ساحل

 که گرفت یم خوابم داشت کم کم موزیک صدای با

 از داشتیم رسیم یه ما:گفت و کرد جمع به رو فرشته

 وقت هر کرد ازدواج فرزاد برادر من دای   دخی   که وقت  

 یم گیتار پرسا شدیم یم جمع آتیش  دور اومدیمیم شمال

 میخوند آهنگ دونه یه کس هر و زدند

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 695تپار #

 

 

ز  نه بگه دروغ اینکه نه زدن پوزخند حرفش به  کارو ماهمی 

 ویالی توی آوردیمیم گی   فرصت   وقت هر کردیم یم

 و ها مشغله وجود با فرزاد و شدیم یم جمع فرزاد پدری

 برای پوزخندم  رسوند یم رو خودش هاش بازی دخی  

 های آهنگ خوندن با داشت سیع همیشه که بود هست  

 به رو حرفش عاشقانه های آهنگ درخواست یا عاشقانه

  و بزنه فرزاد
ا
 من به موضوع این یادآوری فرشته احتمال

 اطمینان به وقت   نکردم که های   حماقت چه کنه یادآوری

 مثل نمیخوای هست  : گفت و کرد من به رو که رسیدم

 کتز  عاشقانه آهنگ درخواست همیشه

  

 بچه کت تک صورت به شوکه نشست من روی همه نگاه

 نشون عادی العمل عکس بود سخت برام کردم نگاه ها

 من به میدی گیتار: گفت و کرد احسان به رو آیهان بدم
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 سوت ها دادبچه دستش به را گیتار و شد بلند احسان 

 من به توجه ی   که انداختم صورتش به کوتایه نگاه زدن

وع ز  به رس   آشنا برام آهنگ ریتم انقدر کرد آهنگ نواخی 

 تمرکزش کردم نگاهش  به برانگیخته احساش با که بود

وع وقت   بود ریتم روی  تو نگاهش کرد خوندن به رس 

 .شد قفل چشمام

 ورت و دور شمعارو همه بچینم میای وقت   میخوام»

 رست رو رز بغل یه بریزن و کتز  وا درو

م  بکنه تر چشماتو بخواد که کش هر دل تو می 

نم داد اسمتو انقد ز  بکنه کر دنیارو گوش می 

 تنم به بش   وصله میشه پرم رو بکش   دست میشه

م بغلت از و باشم تو جلد کبور که نمیشه  بی 

 کشیدم قد تو کنار من کشیدم خط خیلیا دور

 «نمیدم دل ها ستاره ریزه چشمک به و ماه عاشق شدم

 که جوری میخونه وجود باتموم رو هرکلمه کردم حس

 کردم بغض
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ز ز  رو از بتای   بهم میشه»  شم بلند می 

 شم بلد خوشگلتو چشای اون زبون

 بپیچم بهت بذار نشکن هامو ساقه تو

ه جون که دستات تو کنم گل که  ریشم بگی 

 تنم به بش   وصله میشه پرم رو بکش   دست میشه

م بغلت از و باشم تو جلد کبور که نمیشه  بی 

 کشیدم قد تو کنار من کشیدم خط خیلیا دور

 «نمیدم دل ها ستاره ریزه چشمک به و ماه عاشق شدم

 

ز  به که دیونه دل این با میکردم چه من  یه با راحت   همی 

 یم افتادویادش یم وروز حال این به شعر وچندبیت نگاه

ز  رفت  قطره یه بود دلخور چقدر پیش چندثانیه تاهمی 

 روی از رو دستش آیهان خورد رس صورتم روی اشک

  داد قرار صورتم وروی برداشت گیتار تارهای

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2435 | 3699 

 

 جای  و صورتم روی اشک قطره کردن پاک از بعد و  

 آیهان گوش   اومد نیم در ازبقیه صدای    .بوسید رو اشک

 به نگایه گرفت فاصله من از اجبار به و خورد زنگ

  .شد بلند جا از و انداخت گوش  

  

 یه داری فرصت دقیقه یک: گفت و کرد امی   به رو سارا

 بهم آیهان نگاه از تر عاشقونه بزیز  برام عاشقانه آهنگ

 کتز  عالقه ابراز اون از بیشی   و کتز  نگاه

 ...فرشته و فرزاد جز به البته خنده زیر زدن همه

ه پام زیر های ماسه به     آهنگ یه هم امی   بودم خی 

 با سارا کنه راضز  رو  سارا نتونست اما خوند عاشقونه

ز  رسشون به رس هابچه و کرد یم بحث امی   اشی  ز  می 

 حال در ورتراون می   چند که بود آیهایز  به محواس

 دست موهاش به کالفه مدام بود تلفن با کردن صحبت

 فکر بودم ندیده صفحه روی آیناز اسم میکشیداگر

 که بود جوری حالتاش اما میکنه کارای   یه داره بازم میکردم

 شدم نگران
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 696پارت#

 

 

  شنیدم اینو فقط رسیدم نزدیکش وقت   شدم بلند جا از 

ش به بزن زنگ-- ز  الزمه اگه بگو و دکی   امشب همی 

یش سونم رو خودم صبح من کنه بسی    می 

ی رسعت هام قدم به  دادم بیشی 

مکالمه انقدر   که بود اشدرگی 
ا
 من حضور متوجه اصل

 به رو رسش گذاشتم بازوش روی رو دستم نشد کنارش

 شدم غمگینش صورت متوجه تازه من و چرخوند مطرف

ی» زدم لب صدا ی   ز  و گذاشت هم رو پلک«؟ شده چی 

 داد تکون هم رسی
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 اتفاق   که بود مشخص اما نه گفت رس تکون با اینکه با

 خداحافیطز  با کنه تموم رو تماسش تا موندم منتظر افتاده

ز  رو گوش    افتاده؟ آیناز برای اتفاق  _  آورد پایی 

 برگردیم فردا باید نیست خوب مامان حال کمی-- 

ز  میخوای_   بریم؟ امشب همی 

 االن نداری مشکیل تو: گفت و کشید صورتش به دست   

 ؟ بریم

 خوب مامانت حال!نه که معلوم:گفتم انداختم باال رسی

ه نیست   برسونیم رو خودمون زودتر بهی 

ی تشکر نگاه ز  به اشاره رس با بعد و انداخت  من به آمی 

 کرد ها چهب

 

 کنیم؟ چیکار رو اینا --

 بریم باید ما که میگم  ...بمونن بذار  نداری مشکیل اگر _
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  برگشتم ها بچه کنار رفت ویال طرف به  و داد تکون رس

 گفت و من به کرد رو امی   بزنم حرف من اینکه از قبل

ون آیهان: ز  افتاده؟ اتفاق   نیست می 

 برگردیم یدبا نیست خوب مادرش حال که این مثل_ 

 نیست مشکیل بابا باشه :گفت و شد بلند سارا 

یم منوآیهان بمانید شما نه_   دوست وقت تاهر شما می 

ز   بمونید داشتی 

 آییم یم هم ما کاریه چه: گفت و شد بلند هم امی   

 

 حرکت شب وقت این خطرناک نمیشه  که اینطوری _

 این هم ما نبود آیهان مادر وضعیت خاطر به اگر کنید

 افتادیم نیم راه شب موقع

 بچه بقیه و امی   اما  بمونن کنم قانع رو ها بچه اینکه با 

ز  ویال داخل به و شدن بلند جا از ها  به و رفتم باال برگشی 

ز  و کردیم جمع و وسایل آیهان کمک  هر اومدیم پایی 

 با ایهام  کردن همدردی احساس آیهان با جوری یه کدوم
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ی اگر: گفت امی   به رو تشکر ز  زنگ داشتیم احتیاج چی 

   میفرستم  برات شمارشو عادل به  بزن

  نیست الزم: گفت رسیــــع خییل هم امی  
ا
 فردا هم ما احتمال

  کنیم حرکت صبح

 

 

ی کنایه لحن با فرشته  ز  و گرفت را امی   حرف دنباله آمی 

 که صابخونه! نمیشه که خونه صاحب بدون بله: گفت

ز  جمع  باید هم مهمونا بره   برن و کیز

 نگاه آیهان کردم نیم درک رو فرشته رفتارهای دلیل

 وعصبانیت حرص میتونستم انداخت صورتش به طوالیز 

 شبیه نگایه با هم فرشته کنم لمس رو نگاهش تو رو

 جنگ رس هم با نفر دو این انگار داد رو جوابش آیهان

 با آیهان و دادم قرار آیهان بازوی روی رو دستم داشتند

 من به کوتایه نگاه فرشته با نگاهش الاتص کردن قطع

 صدای با شد خارج ویال از خداحافیطز  بدون و انداخت

ون و کردم خداحافیطز  ها بچه از ضعیفز   سارا رفتم بی 
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ز  تا وامی   ز  اومدن همراهم کنارماشی   شدم سوار که همی 

ز  گاز پدال روی پاشو  آیهان ز  گذاشت ماشی   جا از وماشی 

 احمق سکولا: گفت حرض لب زیر شد کنده

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 697پارت#

 

 همیشه برعکس انداختم صورتش به کوتایه نگاه اخم با

 یم هام غره چشم و تخم و اخم کنار از تفاوت ی   که

 و انداخت من به نگایه عصبانیت با بار این گذشت

دم حرف خانوم نبایدبه چیه: گفت ز ه می   احمق ی ؟دخی 

 خودش مثل هم بقیه داره توقع خریت به زده ودشوخ

 تحقی   جمع جلوی که عاره ی   انقدر بیارم در و خرار ادای

 نیاره ابرو به خم بازم بشه

 کتز  تمومش میشه_ 
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 یه که من زن نمیشه ناراحت و نمیاد بدش خودش-- 

 !!میخوره بر قباش تریــــج به داره باهاش بیخود نسبت

 

ون رو نفسم  فرشته رفتار از آیهان نمیکردم فکر  دادم بی 

  اما بشه ناراحت انقدر
 
 اون تو که این با بود شده ظاهرا

 دادم ترجیح اما بودم عصبایز  اون اندازه به منم لحظه

ی فرصت توی و ندم ادامه رو بحث  مورد این در  مناسبی 

 کنم صحبت باهاش

ون کیفم توی از را گوشیم  وع حرف ی   و آوردم بی   به رس 

 که شدم متوجه. انداخت من به کوتایه نگاه دمکر  بازی

ی دنبال جیباش توی ز  ندارم اهمیت اما میگرده چی 

 لعنت   داشت قبل از که حش و خشم همون با لب زیر 

  گفت

 

ز  و گرفت ترمز  تفاوت ی   نتونستم داشت نگه رو ماشی 

 نگاه گشت رو جیباش تک تک اول کردم رسبلند باشم
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 توی رو گوشیم کنم فکر :گفت و انداخت من به کوتایه

   گذاشتم جا ویال

ز  و باشه من العمل عکس منتظر اینکه بدون  رو ماشی 

ز  و کرد روشن  مسافت زد، دور رو برگردون دور اولی 

  آیهان حرص زدم حدس و بودیم نکرده یط رو زیادی

 بود فرزاد و فرشته با دوباره شدن رو روبه برای

 از اما بود خاموش ویال های چراغ تمام رسیدیم ویال به 

 ویال محوطه توی فرزاد و فرشته و میثم آیهان شانش بد

 بودند

 

ی چند فاصله با که میثم و فرشته به    فرزاد از می 

دن حرف و بودند ایستاده هم روبروی ز  فرزاد کردم نگاه می 

 بود نشسته ای گوشه برش و دور های اتفاق  از فارغ اما

ز  و ز  حرکت با بود زمی   هاش وچراغ ها ماسه روی ماشی 

  شدن ما متوجه

ز  از آیهان اینکه از قبل ه :گفت بشه پیاده ماشی   روایز  دخی 

 داده تشکیل عشف   مثلث
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ز  واز گزیدم لب   و باال ابروهای با فرشته شدم پیاده ماشی 

 بهشون نگاه بدون آیهان  کرد یم نگاه ما به کنجکاوی

 و شد بلند جاش از فرزاد که بره داخل سمت به خواست

 ؟ میگردی این دنبال ! ملگ آیهان :گفت

 

 رو بود دستش توی که آیهان باالبردوگوش   رو دستش

 رو دستش و رفت جلو درهم های اخم با آیهان داد نشون

ه فرزاد از رو گوش   تا کرد دراز  رو دستش فرزاد اما بگی 

 کشید عقب

  بود سوال از پر تو مورد در رسم تو+  
ا
میذاری چرا مثل ز  لیز

 واقعیه؟ چشم ؟رنگ کدوم نه یا ضعیفه شمام؟چ

ی چند از حت   رو آیهان پوزخند صدای    هم می 

 بشنوم میتونستم

 دستش از رو گوش   و بزنه حرف فرزاد که نداد اجازه 

 گفت فرزاد بیاد من طرف به تا چرخید همینکه کشید

ین:   که این رسم توی سوال بزرگی 
ا
 دیدمت کجا قبل
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 حت   نیست مون آشنای   و ذشتهگ ماه چند به ؟منظورم

 اومدی یم آشنا نظر به دیدمت که اویل بار همون

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 698پارت#

 

 

ز  حرفاش  وروشن تاریک اماتوی رسید نظرنیم به مهیم چی 

 ببینم رو آیهان پوست رنگ تغیی   میتونستم ویال

ز  دست شدن مشت   و خشم زا بارز یمشخصه دومی 

 و زد فرزاد طرف به چرخز  بود آیهان فروخفته عصبانیت

ر به چون نرسه نظر به آشنا برات من از هیچ  : گفت  ضز

 دیگه دفعه میخورم قسم نیست،چون خودت جز هیچیک

 نکنم مکث کشتنت برای ایثانیه حت  
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 آیهان های دربرارحرف فرزاد العمل عکس نداشتم انتظار 

  و سکوت
 

 بود اما هباش رنگش پریدگ

 

ه نگاه   رو آیهان من که زمایز  تا هم به فرزاد و آیهان خی 

ز  طرف به داشت ادامه زدم صدا آروم  و کرد حرکت ماشی 

  انداختم فرشته و میثم فرزاد صورت به نگایه شد سوار

ز  استارت صدای با  چرخوندم رس آیهان طرف به ماشی 

ز  حرکت بارسعت لحظه یه توی  شک شدم کردوسوارماشی 

 سوار بدون آیهان میکردم مکث دقیقه یه اگر اشتمند

  رفت یم من کردن

 گفتم عصبانیت با برد باال رو ورسعتش شد خارج ویال از 

 بذاری جا منو میخواست  :

 باش ساکت: گفت غرش   با آیهان 

 کتز  صحبت اینجوری من با نداری حق !!متز  با_ 

  

  زد فریاد عصبانیت با و انداخت صورتم به بدی نگاه

 ببند دهنتو دقیقه دو--
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ه صورتش لرزیدبه هام شونه فریادش از   که شدم خی 

 :داد وادامه کوبید فرمون به مشت چند رسهم پشت

ز  میتویز   ش   خفه پنجمی 

 بغض به تبدیل گرفتم اشجمله و فریاد از که بدی حس 

 دیدم تاری شد آثارش و نشست گلوم توی که شد سخت  

ه رو به رو به و گرفتم آیهان از را نگاهم  اینکه با شدم خی 

 اون اما شدم خفه و بستم رو دهنم اش خواسته طبق

ز  فرمون دوباره قبل از  تر عصت    و کوبید مشت ماشی 

 بهت ،لعنت ،کثافت کثافت: زد فریاد هم رس پشت

  لعنت..

 

 از که :گفت عصبانیت با و بلند جوری رو دوم لعنت

 انقدر هاش دفریا و رفتار از شدم جمع خودم توی ترس

ون فکر لحظه یک که بودم کرده وحشت  از پریدن بی 

ز   زد رسم به ماشی 

 اطمینان بودنش مزخرف به که فکرم کردن عمیل از قبل

ز  آیهان داشتم  از و کشید خیابان حاشیه به رو ماشی 
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ز  ز  از بعد  شد پیاده ماشی   کشیدن دست قدم چند برداشی 

ز  به من به پشت و برگشت موهاش توی  ماشی 

 و ها فروشگاه رو نگاهم بودیم شهر توی دادهنوز یهتک

ز  باوجود که های   مغازه  هنوز شب نیمه از ساعت گذشی 

  .انداختم بودن باز

  

 پوزیشن همون با  هنوز آیهان و گذشت دقیقه ۵ از بیشی  

ز  به داده تکیه قبل  من بدن بود ای دقیقه چند بود ماشی 

ز  از  بود داده خاتمه لرزیدن به هم  و شدم پیاده ماشی 

ه فروشگاه طرف به بکنم توجیه آیهان به اینکه بدون زنجی 

 خ   دقیقا قراره دونستم نیم رفتم بود باز هنوز که ای

ز  اما بخرم ز  از بهی   بودم مطمی  ز  توی نشسی   فکر و ماشی 

 ....آیهان طبییع غی   رفتارهای به کردن

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 699پارت#

 

 

ز  خودم به فرودگاه توی چرخیدن با میخواستم  کنم تلقی 

 ... نیافتاده اتفاق   هیچ

م یاد از رو قلبم شدن تیکه کنم سیع میخواستم  ... بی 

ند عامل از میخواستم
ُ
بان شدن ک  ثانیه چند برای قلبم ضز

 و زد داد رسم چطوری بره یادم تا باشم دور شده که هم

 هم حرفاش دوباره مرور حت   ببندم رو دهنم خواست ازم

 بگم بقیه مثل نمیخواستم مینداخت سوزش به رو قلبم

 این به هنوز ناراحتیم وجود با بود کوتاه خوشبختیم عمر

 رو ها جریان این همه و بودم نرسیده ناامیدی از مرحله

 برای که  کیم فرصت و رسیــــع  ازدواج پای گذاشتم

   .داشتیم هم  شناخت

 

ز   نمیتونست مغزم انگار میگشتم هیچ   دنبال ها قفسه بی 

ی روی ز  ای کینه آدم من  .کنه تمرکز آیهان حرفای جز چی 
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 حق در بدی چه دیگران کنم یم فراموش زود خییل نیستم

 منفز  تاثی   روم اینقدر  و رفتار اون اثرات اما کردند من

  ...منگم و گیج ها ساعت تا که داره

ی سه فاصله  که زوخ   به   بودند ایستاده من از چهارمی 

ه میکردن بحث قهوه مارک رس  شدم خی 

 بخورم قهوه مارک این از نمیتونم من- 

 خورم یم من نداره اشکال- 

 بخوری من بدون نداری حق تو- 

  

 جواب خباثت با و خندید بود من مقابل دقیقا که مرد

  میخورم رو تو مال فقط من:داد

 که متوسیط قد باوجود بود من به پشت دخی  

 یم نظر تربه کوتاه روشروبه قامت بلند مرد اشتمقابلد

 و زد مرد بازوی و بهشونه محکم مشت چند دخی  .رسید

 بهراد گاوی خییل: گفت عصبانیت با
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ه جذابش لبخند با نام بهراد   و بود روبروش دخی   خی 

 موضوع این متوجه فروشگایه وسط :داد ادامه دخی  

 اصال هست  

 بادستش  نیست توش ماکش جز که ای فروشگاه:بهراد 

  داد نشون رو اطرافش خایل فضای

 

ه بهشون که من دیدن با اما  توهم اخماشو بودم خی 

 چرخوند رس شد بهراد حالت تغیی   متوجه که دخی   کشید

  آروم زد بهراد شونه به ای دیگه مشت من دیدن با و

ف: گفت  نذاشت   برامون رس 

 من میکردن نگاهمو  بودن شده من متوجه اینکه وجود با  

شون هنوز  مقابلم دخی   جذاب رویفیس ذهنم بودم، خی 

ز  لحن با بود کرده قفل  کرده خطابش بهراد پرسکه سنگی 

 منتظر خانم شد تموم فیلم:گفت داد قرارم مخاطب  بود

اژ ؟  پایایز  تیی   !هست 

  دادم اخموش همراه به دخی   صورت از را نگاهم 
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دم پلک ها احمق مثل ز  تا چند فاصله همون از دبهرا  .می 

 :دادوگفت تکون صورتم مقابل رو دستش و زد بشکن

ی-  ز  کردی؟ مرصف چی 

 از رفتم عقب قدیم و اومدم خودم به اش جمله با 

 خوایه معذرت روی حت   رسچرخوندم رفتارم زده خجالت

شدم ساعت یک داشت حق بیچاره نداشتم هم  وریزبه خی 

 منتظر انگار  بودبااون حق  دادم گوش رو ریزحرفاشون

اژ   بشم خارج ردیف  اون از اینکه از قبل  .بودم پایایز  تیی 

 ی   پیچید ردیف این توی  خریدش سبد با جوایز  پرس

ز  پخش و  کردم برخورد بهش حواس  شدم زمی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 700پارت#
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 و کردم ونپنه لبهام پشت رو آخم موند پهلوم زیر دستم

ولش لبم گزیدن با ی« وای ای »کردم کنی   پشت که دخی 

 کرده برخورد باهاش پرسی شنیدم خوی   به رو بود رسم

 وردکردی مجاز رسعت: گفت و ایستاد رسم باال بودم

 خنده زیر زد حرفش با خودش 

 ی   موجود به داری مادر پدر فحش تا کردم بلند رس 

 کنم باز دهن که این از قبل اما بدم رسم باالی شخصیت

ی ز  مرگ: گفت عصبانیت با بود همراهش که دخی   زمی 

 داره خنده دخی   یه خوردن

  

ز  با و شد خم  پشت دخی   کنه بلندم کرد سیع زوم با گرفی 

 از قبل و شدم بلند کرد کمکش و رسید دادم به هم رسی

 باهاش که پرسی همون کنم تشکر دخی   دوتا اون از اینکه

 چشم دیگه ییک: گفت طلبکارانه لحن با کردم برخورد

 من و فحشش گذاشته ماراتن دوی  فروشگاه توی بسته

 بشنوم باید
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 اوه: گفت که کردم نگاه پرس صورت به عصبایز  

 به خوردی شما کنم خوایه معذرت من آقا ...چشماشو

 ؟!حله من

  

ی شون ساعت یک من و بود نام بهراد کنار که دخی   خی 

 ...دیگه ،اتفاق میعاد بسه :تگف و کرد بهش رو بودم

ز  کره روی من از تر بدشانس   در که نداشت وجود زمی 

 مختلف آدم دوتا پیش رسهم پشت سوی    تا دو واحد آن

  ...بیان در آشنا باهم  اونا و بدم

 و کردم تشکر  کنم نگاه هیچکدوم صورت به اینکه بدون 

 گرفتم فاصله

ی ظریف صدای   از بیشی   و بود میعاد همراه که دخی 

 روبه که رسید گوشم به نمیخورد بهش سال هفده شانزده

  شخصیت   ی   خییل واقعا:گفت میعادنام

 

 حس اما نداشت اهمیت ای ذره برام میعاد چه من به

 افتاد  برام اخی   ساعت چند توی که های   اتفاق از  بدی
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 مقابله نمیخواستم کرد یم بدتر لحظه به رولحظه حالم

ون فروشگاه از خایل ستد چشم جفت چهار  و برم بی 

  انگ
 

 از و شدم بعدی ردیف وارد بزنم خودم به رو دیوانیک

 مختلف هایمارک با شکالت های بسته خوبم شانس

 تمرکز شکالت مارک روی خودخوریم وجود با بود مقابلم

 چند از و فکرم تونستم نیم که بود سخت آنقدر اما کردم

   کنم ورد آیهان رفتار حت   یا قبل ثانیه

 

ز  توی از که بغیصز   به لحظه بود همراهم آیهان ماشی 

 بشینم فروشگاه وسط داشتم دوست شد یم بزرگی   لحظه

 آغوش آرامش االن دلم گریه زیر بزنم بلند صدای با و

  مسخره با که رو مونا میخواست رو مهرانه مامان
 

 گ

ه ایدیگه سوی و سمت به رو ذهنم  هم همتا اگر حت   بی 

 ....بود اقز ک و بود

 بود بهونه اینها همه خورد رس صورتم روی اشک قطره یه 

ا این با دلم من ز  که ای آیهان از دلم گرفت نیم قرار چی 

 جز کردن وکش بود گرفته زد فریاد صورتم تو برحمانه

  کنه خوب حالمو تونست نیم  خودش
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 بگو صدای کنه عوض رو بدم حال این نمیتونه کس هیچ

 چند خاض دقت بدون شد باعث نفرچهار  اون بخنده

 بردارم شکالت نوع

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 701پارت#

 

 

 بود صندوق پشت که آقای   رفتم صندوق طرف به

 نداره قابلتونو :گفت من به رو و کرد حساب را هاشکالت

 میشه تومن ۱۰۵

 که ارمبی در کارتمو کیفم توی از خواستم کردمو تشکری 

 همراهم هم کیف  حت   که کارت تنها نه شدم متوجه تازه

ون رو نفسم نیست  :گفتم دار صندوق به رو دادم بی 

م ماشینه تو کیفم  بیارم می 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2456 | 3699 

 

 خوشش حرفم از انگار  انداخت من به کوتایه نگاه 

  باید من:  گفت و کشید هم روتو پهنش ابروهای نیومد

  کنم حساب رو بقیه برای تا ببندم را شما قبض

 

 وردم اول از که نفری چهار اون کوتایه نگاه شونه روی از

 شانس از انداختم، داشتم برنامه باهاشون فروشگاه به

 به لعنت   بشه تموم کارم تا بودند منتظر هم اونا بدن

 طول خییل :گفتم صندوقدار به رو فرستادم شانسم

 دقیقه ۵ حد در نمیکشه

 نیست نرمال دخی   این-  

 رسید گوش به  کردم برخورد باهاش که پرسی ی مهزمز  

 یم اما بزنم چنگ صورتش به و برگردم داشتم دوست و

  کارم این که دونستم
 

 محضه دیوونیک

 عجله کم یه اگه خانم: گفت بلندتری صدای با بار این 

ید را ما وقت کنید  میشم ممنون نگی 
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به با  و چرخیدم   کمال در کردم نگاه صورتش تحقی 

 یا ازمون داری طلب چیه:گفت و چشمام تو زد زل وی  پرر 

  ...زنیه مخ جدید های روش کارا این

 بیادرساغتو بخواد که  باشه مخ ی   خییل باید آدم_ 

ی   حلقه : گفت و زد بهش و سقلمه  بود کنارش که دخی 

  دیوونه داره

 بدتر دیگه: گفت و نرفت رو از پرس 

 گفت و شد اهمنگ متوجه زدم زل چشماش به اخم با 

 ندیدی؟ وجذاب خوشتیپ:

  پدوفییل ببینم بودم  کنجکاو اما چرا جذاب_ 
 
 چه هادقیقا

ز  شکیل  هسی 

 

 شدن عصت   هم همراهاش که خودش تنها نه حرفم از 

ز  ی بودم مطمی   اینواز نیست خواهرش کنارشه که دخی 

 همون یا پرس داد تشخیص شد یم شون وجهرشون ظاهر

ی عکس بر درست بود مشیک ابرو و چشم میعاد  دخی 

  بود کنارش که بوری
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دستش همون که آمد جلو قدیم   کرد سیع گرفت رو دخی 

 خشم با من به رو کشید رو دستش اون اما بشه مانعش

 بزن حرف درست: گفت

 دادم جواب طلبکاری با خودش مثل 

ام لیاقت    ...نداری اینو از بیشی   احی 

 

 لجبازی با اما کنه حمله طرفم به میخواد کردم احساس 

 باشم پشیمون حرفام از اینکه بدون موندمو جام رس

 قدم  طرفم تندبه  و کرد تحریکش رفتارم کردم نگاهش

ی دو برداشت  مانند جیغ بودن همراهشون که دخی 

 که ایپرسدیگه یاهمون وبــهراد زدن صدا رو اسمش

 برداشت طرف این به رو قدمهاش بود همراهشون

  و کرد دبلن رو میعاددستش
ا
 داشت منو زدن قصد احتمال

 شد پرت طرقز  به بشه من نزدیک دستش اینکه از قبل اما

 عقب قدیم و کشیدم جییعز  دیگه دخی   تو دو مثل منم 

 ایستاد رسجاش بهراد رفتم
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  احمدی_آسیه#

 

 702پارت#

 

 

 بود هشد راحت خیالش پرس اون کردن دور از که آیهان

؟:پرسید من به رو و چرخید طرفم به  خوی 

 کرد بغلم و اومد جلو  همه مقابل کردم یم نگاهش شوکه 

 کاشت رسم روی ای بوسه و

 نگاهش حواس ی   و گیج که بودم  شوکه  کارش از انقدر  

ز  میعاد میعاد  صدای   کردم یم  توی دخی   دوتا اون گفی 

  که اونا پیچید یم فروشگاه فضای
 
  من از زودتر ظاهرا

ز  پخش میعاد طرف به بودن اومده خودشون ز  زمی   رفی 

ابرای تالش به آیهان کنار از   ه آیهان کردن بلند دخی   خی 

   بودم
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 ماحمله طرف به شدن بلند از بعد  بودم منتظر درواقع

 بود قرار اگر قطعا گرفتم رو آیهان بازوی   ترسیده کنه

ی  مقابل در هاش انای  تو  تمام وجود با آیهان بده رخ درگی 

 یم آسیب بیشی   بودن خودش هیکل و قد هم که نفر دو

 گوش اش مکالمه به من  که پرسی همون یا بهراد دید

 لحظه هر کردیم مانگاه به پریده باال ابروهای با دادم

 بهراد از رو نگاهم بزنه حرقز  یا بشه عصت   بودم منتظر

ز  حاال که میعاد به بلند قد  بود تادهایس دخی   دو بی 

 یم نگاه ما به تعجب با نام میعاد انتظارم برخالف انداختم

ه یا کرد  :گفت تندی وبالحن کرد یم نگاه آیهان به بگم بهی 

 کردی داغونم مرتیکه

   

 رسید یم نظر به سالم ویل--

 بشم داغون باید: گفت و اومد جلو عصبانیت با میعاد  

 ؟..،گوسفند وحش   چقدر بفهیم تا
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 حلقه آیهان بازوی دور رو دستاش تعجب لکما در و 

ی دو منو کرد بغلش و کرد  از بودند اونها همراه که دخی 

 هم آیهان های دست بود مونده باز دهانمان تعجب

ز  فاصله هم از بعد کیم شد خلقه دورمیعاد  میعاد و گرفی 

 !گوساله خودی   نمیشهباورم: گفت آیهان به رو

 لقب دیگران به تو اتصف و نشدی آدم هنوز بینم یم-- 

  میدی

 رو حالتو میخواستم: گفت و خندید بیخیایل با میعاد

  داداش حالیه خوب کنم تجربه

 

 عکس یا دخالت تااالن که  قبیل پرس همون یا بهراد

ی به العمیل  دستش بود نداده نشون آنها رفتارهای و درگی 

 خوشحالم دیدنت از: گفت و گذاشت آیهان شونه روی

 ... پرس

 کن بغلش لبخندی با هم یهانآ

ی همون   گفت گنگ حالت   با بهرادبود همراه که دخی 

ه؟ چه اینجا بگه یکیتون:  !خی 
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ای: گفت اون به رو و چرخوند میعادرس   خوب خوب خی 

 ؟ داری دوست خ   شما

 درست باهاش: گفت میعاد روبه ای غره چشم با بهراد

 بزن حرف

  

 من نکن بد المونوح مردهات خاک ارواح به تورو:میعاد

ی که ز  !نگفتم بهش چی 

ز :بهراد  ی همی  ز  نگو دیگه هم رو نگفت   که چی 

ون هیچکدومتون امشب انگار:میعاد  ز ز  می   داستان  !نیستی 

 چیه؟

 ...ببندی دهنتو تو اینکه: گفت نیشخند با آیهان 

 تی   یه به تبدیل برام «ببند دهنتو» کوتاه یجمله این انگار

 یم درد به قلبم هرگ از یدنششن با که بود شده سیم

ون رو آهم...اومد  .دادم بی 

 زدن هم با نفر سه اون که حرف و شوخز  کیل از بعد

ون و کردیم حساب رو همه خریدهای  دو و من اومدیم بی 

 میکردیم نگاه پرسا به به سکوت با دیگه دخی  
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  احمدی_آسیه#
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ون وشگاهفر  از   کمرمن روی دستش آیهان  اومدیم بی 

ون طرف به منو و گذاشت  ما   میعادبه کرد راهنمای   بی 

 گفت آیهان به رو نشنوم من که مثالجوری شدو نزدیک

: 
 
ه این جدا  ...ها نداره مصاب اعصاب توعه؟ با دخی 

 مثله درست اما بود آگاه میشنیدم من اینکه از کامال  

ز  مرض فاز توی آیهان  بدون آیهان بود ریزی کرم ریخی 

 دندوناتو میگن که راسته: گفت و کرد بهش رو انعطاقز 

 نمیخوای؟
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 گ هر خورده  گوه: گفت و رفت عقب قدیم میعاد 

 !!!گفته

ام خودت به حداقل--   بزار احی 

 ...بود قحط دوخی   دوست:میعاد

 

 حال تنها نه اما بود پیدا صداش توی خنده خوی   به

 هاش بازی نمک ی   میعاد از هیچ که نداشتم شوخز 

 نیومد خوشم

ز  به  رو آیهان بشیم سوار اینکه از قبل اما هارسیدیم ماشی 

 کنم تون معرقز  هم به رفت یادم: گفت رو نفر دو اون

 همرسم هست  

 رو این شنیدن انتظار انگار رفت باال هردو ابروهای 

ز   اشاره با  و کرد من روی کوتایه مکث از بعد نداشی 

 آشناهای و دوست از میعاد و بهراد: گفت تدس

 
 

 ...ما خانوادگ

 : گفت خنده با میعاد 
 

 اومدی خوب خییل رو خانوادگ

 !؟ خانواده کدوم فقط...
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ی بهراد هرهرخندید حرفش به خودش هم بعد  بهش ترس 

 رو بهراددستش  انداخت باال شونه توجه بدون اون اما زد

ی شانه پشت  میکردند ثبح قهوه رس هم با که دخی 

 نورا همرسم :گفت و گذاشت

 زد لبخند صورتمو زدم یم گیج هنوز که من برعکس نورا 

 خوشبختم آشناییتون از: گفت و

 بلند رو  امزده یخ دست  کرد دراز من طرف به را دستش 

 لبخند حالتم به گذاشتم گرمش دست توی و کردم

 یه هم به  ما بود مشخص ازاولش :گفت و زد مهربویز 

 داریم یطرب

 از بیشی   اخمام شد باعث  و خندید حرفش به میعاد  

   بره هم تو قبل

 

 به کن ولش :گفت من به رو مهربونش لحن همون با نورا

   میکنه سی   دیگه دنیای توی کال  نکن توجه این
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اض بهت   پراز لحن با میعاد و خندیدن بقیه  به.کرد اعی 

 بشه لبخند هشبی تا دادن کش طرف دو به لبهامو اجبار

 باشم نشده هادلقک شبیه بودم امیدوار خوشبینانه  و

 معرقز  طناز رو بودر میعاد کنار همش که بوری دخی  

 کردن

 یا دارین ویال اطراف این: گفت و کرد آیهان روبه بهراد 

 هم آیالر ببینم بگو ؟اصال...هست   هتل توی اینکه

 همراهته؟

  

 داریم ویال:گفت رومآ کردم نیم درک که حالت   با آیهان 

  ...تهران برمیگشتیم داشتیم اما

 !! شب وقت این- 

 بود اومده پیش برام کاری یه رفتم یم باید- 

 چند میدویز  برگردی بدم اجازه االن که نداری توقع:بهراد 

  کردم ازدواج من کردی ازدواج تو ندیدیم هم ساله

ز  میعاد   کاله ی   من رس فقط: گفت و پرید حرفش بی 

  ندهمو 
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 سکوت با که بودم من تنها و خندیدن حرفش به بقیه 

 بودم شان گر نظاره

 کنارشون رو صبح تا شد قرار بهراد زیاده ارسار  به   

 کردو قبول اما  کنه قبول آیهان نداشتم انتظار بمونیم

ز  سوار  افتادیم راه به  اونا  رس پشت و شدیم ماشی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_یهآس#

 

 704پارت#

 

 

  سکوت با آیهان
 

 به خاض حرف ی   میکردومنم رانندگ

ه مسی    از ییک وارد کوتایه مسافت از بعد بودم خی 

 شدیم اطرافش ویالهای
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ز  پشت آیهان  شدن پیاده والناز کردمیعاد پارک اونا ماشی 

ز  وداخل  آیهان موندن ما منتظر همرسش و امابهراد رفی 

ز  بزنه حرقز  کرد باز تادهان  انداخت کوتایه نگاه  درماشی 

ز  کنار شدم پیاده و کردم باز رو  هم اون تا موندم ماشی 

 رفتیم دوستاش طرف به هم از کیم بافاصله شد پیاده

 اونوبه و گذاشت آیهان شونه روی رو دستش بهراد.

  کرد راهنمای   داخل طرف

 

 :گفت صورتم به لبخندی وبا موند من کنار هم نورا

 عزیزم بفرمایید

  جز به شدیم داخل دونفر ما وآیهان بهراد بعداز  

 با که بودند ویال داخل هم دیگه زوج سه خودشون

  به رو بهراد شدن بلند جا از وردمون
 

 آیهان: گفت همیک

 همرسشون هم ،ایشون ماست قدییم دوستای از ییک

  ...خانم هست  

 ترتیب به طرف این از: گفت و کرد ما به رو سپس 

ز  همرسش و رادمان کند یم معرقز     و ،مهدی نازنی 

 ...شادی همرسش و ،رایان ملیکا همرسش
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 دیدن از و دادم دست خانمها با هم من و آقایون با  آیهان

 ها مبل روی نورا تعارف با کردیم ابرازخوشحایل هم

دیگه شون شب نیمه بیداری از جدا. نشستیم ز  که ایچی 

 و شال با ها خانم همه  که بود این بود جالب من برای

ی خصوص به بودند رورسی ز  که دخی   معرفیش نازنی 

 هم بلندتری و پوشیده  لباس بقیه به نسبت بودند کرده

 لباس حجابشون وجود با...نه باشه بد اینکه نه داشت

  و شیک های
 

ز  هم قشنیک  رو و شد بلند جا از میعاد داشی 

؟ قهوه با  بقیه ملیکا جز به: گفت بقیه به ز  اوکی 

 

 روکرد آیهان ندارم میل بگم و تشکرکنم من اینکه از قبل 

 نمیخوره قهوه هم هست  : گفت و میعاد به

ی بقیه العمل عکس از قبل   کرده معرقز  ملیکا که دخی 

ز  من که  روشکر خدا: گفت و کشید جییعز  بودند  این بی 

 مانده تنها حس خور قهوه مشت یه کنار نیستم تنها قوم

  دارم رو درجزیره
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 رو کوچییک لبخنده که بود خالصانه قدری به شلحن

 نشوند لبهام

سهروبه منو نظر اینکه بدون میعاد   گفت و کرد آیهان بی 

 چای نسکافه:

  

 کرد نگاهم  سوایل و چرخوند من طرف به رسشو آیهان

 هیچکدوم _

 هیچ :قراردادوگفت مخاطب رو خودم میعاد بار این 

  ...قهری ما با یعتز  که کدوم

 نمیخوام رو ییک تو میگفتم بهش تا نبود ادب از دور کاش 

 ببینم رو ریختت

ز  نوشیدیز   موقع این_   خورم دارنیم کافئی 

و:میعاد   داریم هم آبمیوه شی 

 تشخیص لحنش از خوی   بود انداخته دست منو که این 

 :گفتم جدی خییل و گذاشتم کنار رو ادب بار این دادم

یم دندونای  هست سایل چند  تادهاف شی 
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 باالبرد رو دستاش  تسلیم حالت به و گفت اپش 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 705پارت#

 

 

 دعوا کال :گفت آیهان به رو لحنش ترین ادبانه بای   اما

  داره

ت کمال در  خوشش تو از: گفت و زد لبخندی آیهان حی 

 هشب داشتم انتظار شو جمع خنده باعث حرفش نیومده

 که اش خنده  .گرفت اش خنده  هم خودش اما بخوره بر

 نیومدن خوش با داریم عمره یه که ما: گفت شد تموم

 نصیحت شما به من از اما روش هم شما آیم یم راه بقیه

ل رو نفرتت حس این  پرس انقدر من خدا به کن کنی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2472 | 3699 

 

ز  که جنتلمنم انقدر  ...خوبیم  من غول نره همه این بی 

 نیتم حسن دادن نشون برای االنم ...کنم پذیرای   پاشدم

برات   ...اوم حاضز

 

  شد کشیده رسم پشت به من از نگاهش

 کنم درست داغ شکالت آهان،  ...داغ نه، گرم، ...اوم

 بال بال اما رفتارکن عادی کردن سیع همه رسچرخوندم

 شدم متوجه رو زدنشون

 خ   فهمید خودش :وگفت کرد صاف رو گلوش آیهان

 یدار  دوست

 کردم ریز چشم

 دراومده درست که زده حدش یه حتما--

  از من :گفت رسم میعادازپشت خود
 

 ی بچه بچیک

 بودم باهوش  
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  هفت تا اره :بهراد
 
ی سالگ ز سی  ز  خیار عنوان به رو هرچی 

نه سق کدو نمیکرد هم فرق   میخورد ز  ساقه یا می 

  ...بامبورو

 دبلن باصدای منم حت   رفت هوا به که بود خنده شلیک

 به کرد عقب شد کم روش بالخره که میعاد خندیدم یم

خانه ز   .رفت آشی 

 چندسال این ...کن تعریف خب :گفت آیهان به رو بهراد

  کردی؟ چیکار

خونه میعاد ز   بیام تامنم نگو هیچ   :زد داد ازآشی 

خونه از نگاه بالبخند آیهان ز  بگو تو اول:وگفت گرفت آشی 

  ایران؟ اومدین گ

  میشه سایل چند :بهراد

 

  چندسال؟ مثال--

 سال هفت-
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ندارم ومن اینجای   سال هفت--  که باری اخرین!!...خی 

 سال چهار زمان اون از ...ایران برگشت   نگفت   دیدمت

 ؟ ...نگذشته

 توایران موندنم دوی   بودم اومده کاری برای ...یادمه-

 شد عوض برنامه بعد اما بود موقت  

 بزیز  زنگ بهم نکردی وقت سال هفت ...دهنتو--

 کردم گم شمارتو ...میعاد جون به-

ون ماگ پراز سیتز  با میعاد  :گفت بهراد روبه اومد بی 

  ...نذار مایه ازمن دروغت قسمای ،واسه خودت جون

 

 نتونست اما آورد بقیه لب به لبخندش حرفش بااینکه

 کنه برطرف رو آیهان دلخوری

 آیهان روبه که شد موضوع این متوجه خوی   به بهراد

ایط:گفت  تو خواستم نبودنیم نرمال زندگیم رس 

 ...دردرسبندازمت

 ... اما کتز  ازدواج بودکه نرمال انقدر --
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ین ازدواجش:میعاد  بود زندگیش مشکل بزرگی 

 لحظه همون که رفت غره چشم میعاد به جوری بهراد

 ...کردم شوخز  خدا به کردم غلط:گفت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_سیهآ#

 

 706پارت#

 

 

 کردین نکردی؟عروش دعوتم هم ازدواجت برای حت  --

 دیگه؟

 تو با مورد این توی انصافا اما...عروش چه اونم اره:میعاد

 نکردی دعوت مارو توهم میشه یریربه

 من اصال...باشید ایران اصال کردم فکرنیم من بگم الزمه--

 داشتم شمارو ایران شماره
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 وقول میکنم عذرخوایه ازت بهراد رفط از من:میعاد

ان باش   هم خواستگاریم توی حت   میدم  بشه تاجی 

 کردند معرفیش رادمان نکنم اشتباه اگه که آقایون از ییک

ان تو:گفت ان که نکن جی   زخیم رو ملت کردنت باجی 

 کردی

 

 خندیدن یکصدا دوباره

 بیتز  نیم منو های جانفشایز  که کوربش  : میعاد

 دیگه خدای بنده یه مخ زدن واسه هات ایز جانفش واال-

 ما نه است

 سفید های کردگونه النازاشاره به گفت اینوشادی

 ده زدم فروشگاه توی که حدش به ومن النازقرمزشد

 وظاهرا بودن متأهل بفیه وطناز میعاد جز به...دادم امتیاز

 ...بودن اونا فقط جمع مجردها

 چاکلت هات الناز وصدالبته من برای اشگفته طبق میعاد

 قهوه،رسعت بقیه وبرای چای ملیکا بودوبرای کرده درست

  بود خوب ها نوشیدیز  کردن آماده توی عملش
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 وقت چاکلت هات طعم برای نظرم به اندازه همون به اما

 رو دلخوریش بود مشخص که آیهان...بود نذاشته

 چه مهراب از کردی؟ ازدواج چطوری:گفت کنارگذاشته

 نیست؟ جااین چرا خی  

 که ازدواجش:گفت نخودنشسته مثل دوباره میعاد

 داریه بچه مشغول مهراب...شبه هزارویک یقصه خودش

 ؟!!!داری بچه--

 شد ومزدوج داد تله به دم بالخره سلطان بله:میعاد

 میگیه؟؟ جدی--

 

 اعتماد میعاد به بود پرسیدومشخص بهراد از رو سوالش

 اومد وجود به لحنش ویت عجیت   شوق بهراد تایید با نداره

 اون خیال ی   بالخره مهراب میکرد رو فکرش گ...وای--

 ...بشه دخی  
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 پیداش رفت...که نشد خیالش ی   برادر نکن اشتباه:میعاد

 ...کرد

 تله توی هم منو داداش که کرد بدبخت خودشو تنها نه

 انداخت

 صورتش به دقیقا کرد میعادپرت طرف به نورا که کوستز 

 شلوارش روی دستش قهوی از کیم شد اعثبرخوردکردوب

 بریزه

 ...برد باال رو آخش وصدای

 

 ...گفتم صدآفرین نورا به دلم توی

 بهش رسیدن گفت یم که مهراب...شد چطوری--

ممکنه  غی 

ز  یه میخوام...بود سوتفاهم یه اشهمه:بهراد  بگم دیگه چی 

 بریزه پرات

 شد یمن باعث اما بود بعید بهراد صحبت نوع از لحن این

 وحت   زدنش حرف رفتارش نوع...افته ی   چشمم از

ام براش ذهنم توی بود شده باعث استایلش  زیادی احی 
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 خوشم ازش هیچ که میعاد برعکس درست بشم قائل

 بود نیومده

ون فکر از بهراد باحرف  اومدم بی 

مهرابه نورا-  دخی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 707پارت#

 

 

 :وگفت کرد اخیم آیهان

 !گذاشت   رسکارم...الگ--

  جدی اتفاق زیباترین این:دادوگفت تکون رسی بهراد
 

 زندگ

 ...منه
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 آیهان ابروهای انداخت نورا به ایعاشقونه نگاه بعدهم

 وعجیب:صدادارگفت نیشخندی با بعدهم رفت باال

ز ...ومهراب تو ازدواج...ترینش داشی   همه واز مهراب دخی 

 ودوراز عجیب اتفاقای اشهمه...شدنتون عاشقتر  عجیب

 میکنم فکر هرچند...دارم شناخت ازتون که تصورمنیه

ه درکوزه بذارم شناختمو  ...بهی 

 

 حالت ترین نمک ی   با ومیعاد کرد ایخنده تک بهراد

 ...کردن افسون رو نوام ی   عموی برادروپرس:گفت

 کشف از که داشتم جبهه میعاد به نسبت حدی به

 نداداصال دست بهم حش هیچ بهراد با برادریش تنسب

هرخ   این  میداد دست بهم عذاب حس من گفت یم برس 

 عمل ناموفق خییل بودن بانمک برای تالش توی نظرم واز

 اندازه همون به میکرد تالش بیشی   هرخ   انگار میکرد

 این مردن قبول مقابل در اما گرفت یم معکوس نتیجه

 میکرد مقاومت سخت موضوع
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 از کلمه یه:داد جواب میعاد به رو خونرسدی بالحن نورا

تو...عروس مادر
 
 اردکا جوجه مثل که نیست   اویز  احیانا

ی من مامان دنبال  ...میکتز  التماسش وخواهش می 

 دیگه استکوره گربه:شادی

 

 ومن خندیدن میعاد یواررفته صورت به جمعشون دوباره

 ...میشد خنک درپیشی   شدنای ضایع از دلم

ز  روی رو چایش لیوان ،ملیکا ایبچه یگریه باصدای  می 

ز  قدم ازقبل اما بلندشد جا واز گذاشت  اون برداشی 

ز  از که صدای   سمت به کشان جیغ والناز شادی  مبل بی 

ز  اومد یم شومینه به نزدیک های  بچه واحتماال رفی 

 کردن روح قبضه رو طفلک

اض کارشون به رسجاش همون از ملیکا  لحن وبا دکر  اعی 

 ...میکنه وحشت ام بچه ها وحش  :گفت واریناله

اضش به توجه بدون والناز شادی  بغل زیر رو بچه اعی 

وع کردنش آروم وبرای زدن  صداهای درآوردن به رس 

 کردن وغریب عجیب
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 کرد تالق   نورا با نگاهم همزمان گرفتم اونا از رو نگاهم

 لبم به لبخند دیوونن وحرکت کناررسش دستش باتکون

 ...آورد

ز  ی همرسش گوش کنار محجبه دخی   همون یا نازنی  ز  چی 

 هم همرسش کوتایه مکث وبا شد بلند جا واز گفت

 ...رفت دنبالش

 اما آورد دریم حرف کیل حرکتشون این برای بود فرشته اگر

 
 

 اتفاق   هیچ انگار که بودن تفاوت ی   عادی انقدر همیک

 ایدسته اون جزو خودش فرشته که هرچند...نیوفتاده

 ...بود همه روی وذربینش میکرد غلیط هر که بود

 شد حال جمع وحواسم زدم پس رو فکرم بهراد باصدای

 

 شده؟ بزرگ آیناز ببینم بگو ؟اصال...خی   چه آیالر از-

 رو جوابش وبامکث انداخت صورتم به کوتایه نگاه آیهان

 فروشگاه جلوی به زد پرش من مغز ایلحظه برای اما داد
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 آیناز وبه کالیم اشتباه پای گذاشتم من که آیالری اسمو 

 .دادم ربطش

ز  اما نشدم آیهان جواب دقیقامتوجه  آیناز جز بود مطمی 

ی ز ه نگاهم .نیاورد زبون به دیگه کس از چی   رخ نیم یخی 

 میشد متوجه رو نگاهم سنگیتز  نداشتم وشک بود آیهان

 کرد یم مقاومت رسش چرخوندن برای اما

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 708پارت#

 

 

 من...بگو آییل از:وگفت خورد تکون رسجاش میعاد اینبار

 جواب رو خطش اما زدم زنگ بهش ایران اومدم
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مرتیکه اون با احوالش میکنه؟ غلیط چه داره االن...نداد

 چطوره؟ پفیوز ی

 زهاندا به دراومد چاه ته از انگار آیهان صدای اینکه

ز   عکس قاب وذهنم است کننده نگران نام آیالر نشناخی 

زیبا   وچشم دخی 
 

  کنارعکسای  رنیک
 

 به رو آیهان خانوادگ

 میکشه تصویر

ندارم ازش وقته خییل--  ...خی 

حالت متوجه اصال میعادکه  تند نبود آیهان های تغیی 

نداری؟ ازش ازگ: پرسید  خی 

 

 ...تقریبادوسال--

نداری دوساله:میعاد  مثل که شما!! میشه مگه خی 

 شدید؟ نیم جدا ازهم ایافسانه دوقلوهای

  توهم اخماش من مثل بهرادهم
 

گ  زل آیهان به بودوباخی 

 که بغیصز  ومن خورد تکون آیهان گلوی بودسیبک زده

 کردم وروحس میداد نشون رخ گلوش توی ناجوانمردانه
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 یم ،بغض کرده بغض اینجوری من محکم مرد اینکه واز

 ...کنم

 رسش پشت مارو داد...ترجیح...نخواست خودش--

 جابذاره

 درحال که وبغیصز  آیهان نگاه دزدیدن رو میعاد خ   یعتز 

 داشت نگه نصفه رو بود مرد این استحکام فروپاش  

 

 لرزویز  لحتز  با دادودرادامه قورت رو دهانش آب آیهان

ز ...بود باردار ماهه هفت وقت  ...کرد خودکش  :گفت  گفی 

 خدمتکار اما کنه کمکش کش استهخو  نیم شوهرش

نه زنگ اورژانس وبه میسوزه اشواسه دلش خونه ز  ...می 

سیم ما وقت    بود گذشته فوتش از چندساعت که می 

 سکوت هم میعاد دفعه واین میکنه نگاه سکوت با بهراد

ز  به منقلب حایل وبا کرده  ...زده زل زمی 
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ل تابغضش گرفت صورتش به رو دستش وقت    کنه روکنی 

 بهراد و آیهان جزمنو.درمیام شوک از من نشکنه تا

  نیست نزدیکمون کش ومیعاد نورا وهمرسش

  یبچه دخی   مشغول ما از فاصله با بقیه
 
 ساله یک حدودا

  ...دستشونن توی

ز  مانع داشت سیع که آیهان برعکس  بشه بغضش شکسی 

یزه اشک مهابا ی   اما میعاد  من بهت بر عالوه واینبار می 

ه فرو بهت توی هم نورا ایط از... می   نفسام اومده پیش رس 

ز   حدسام کردن وصل از...میشوزه وچشمام میشه سنگی 

ی یه آیهان به ودادنشون ربط هم به ز  تصور از قلبم ته چی 

 خطاب شوهرش که مردی رحیم آیالروی   خودکش  

 .جوشه شده،یم

 

ی حت   ودیگه میاد وجود به وبدی عمیق سکوت  از خی 

ز  هم بچه اون برای که ق  وذو ها خنده  نبود،انگار داشی 

 بساط که بودند شده طرف این متشنج جو متوجه همه

ز  کردند جمع رو هاشون وخنده ها شوخز   جز البته ورفی 

 خودشو داشت سیع اینجا به ما ورود لحظه از که النازی
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 با وحاال بده نشون تفاوت ی   میعاد رفتارهای تمام به

 شوخز  از جدا که یمیعاده هخی   حرف پر ونگایه ناراحت  

ی برای نداشتنیش ودوست نمک ی   های  حاال که دخی 

یزه اشک نیست  ....می 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 709پارت#

 

 

 میده میعاد دست به آی   ولیوان میشه بلند جا از نورا

ه آیهان طرف به هم ولیوایز   رسرد تکون با آیهان...میگی 

 چون کنه باز لب از لب نتونه که میکنم درک ومن نهمیک

ز  به اعتباری  بلند بهراد.نیست گلوش پشت بغض نشکسی 

 بشه بلند جا از خواست کوبیدوازش آیهان یشونه به شد

ز   من   روبه بعد کرد بلند هم اونو برادرش بازوی وباگرفی 
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 هامون کله به هوا بزنیم دوری یه ما:گفت ونورا دلواپس

 بخوره

 من   نداری حق دادبزنم رسش میخواست وجوددلم مامبات

 خفته حرض با وحت   بذاری اینجا رو وابهام سوال پراز

 افتاد چشمم از هم بهراد گفتم دلم توی

 

ون وقت   تا نگاهم ز  بی   سوال پراز امید کردونا دنبالشون رفی 

ز  به ه زمی  ؟:وگفت نشست مقابلم نورا شدم خی   خوی 

 اینکه یا پرسید تکلیف رفعرس  از رو سوالش دونم نیم

  انداختم باال شونه...بود واقیع کالمش توی نگرایز 

 دونم نیم_

 دادنش منتظردلداری اینکه وبرخالف زد جوابم به لبخندی

 میکردم فکر همیشه:کشیدوگفت جلو خودشو بودم

 وخوب جذاب پرس یه بلدنیست من یاندازه به هیچکس

  شد عوض ظرمن دیدنت با االن اما کنه خودش مال رو
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 لبهاش روی لبخند کردم نگاه صورتش به متعجب

شد جلوه زیباش لبخند به سفیدش دندونای وردیف بزرگی 

 . گرفت خاض ی

 پرسخوبیه آیهان میدویز  کجا از_

ز :وگفت انداخت باال شونه من مثل اونم اینبار  که همی 

ز  باهم  محکمیه دلیل دوسی 

 الناز بدم جوابش به العمیل عکس بخوام من اینکه از قبل

 زد صداش

؟ لحظه یه نورا-  میای 

 شد بلند جا از مکث با رسچرخوند نشسته همونطور نورا

 عزیزم میام االن:گفت من روبه

 

 رفتم ویال درورودی طرف وبه شدم بلند رفت که نورا

 شب نیمه عمیق نبودتاسکوت صدای هیچ.کردم وبازش

ون مانند آه رو نفسم.بشکنه رو خنک  تراس روی دادم بی 

 
 

 دور رو دستام برداشتم قدم بود ویال دور دورتا که سنیک

 وبه باالگرفتم رسمو کردم بغل وخودمو زدم گره خودم
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 فرصت وآیهان من میدونستم اینکه با.کردم نگاه آسمون

 کوتاه دوست   اون وتوی نداشتیم هم شناخت برای زیادی

 هم شناخت به جدی صورت به کدوم هیچ مدت

ایط این اما یمبود فکرنکرده  اصال رو اومده پیش رس 

  کشیدم آیه.انتظارنداشتم

 

ز  که رسمو  زیاد فاصله با بهرادومیعادکه دیدن با آوردم پایی 

راس توی افتادآیهان بودند نشسته من از  از نبود نگاهم تی 

 کارم فکراینکه کردم حرکت طرفشون به شدم خارج تراس

ز  که اونا یوخواسته بده چقدر  رو باشن هاتن میخواسی 

 آهسته رو قدمهام غرییصز  کامال صورت به.زدم پس

 که آیهان ضعیف صدای متوجه شدم که نزدیکی   برداشتم

 شدم بود نامفهوم خییل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 710پارت#

 

 

 که بود ریخته هم به انقدر خانواده واعضای خونه اوضاع

 ...کیه به اومدگ نیم یادم

ی بیمارستان توی روزم تمام من  بسی   و مامان  درگی 

 
 

نداشتم. بودم بود، برگشته شدت به که افرسدگ  خی 

 توی وکارا کس ی   مول هم وبچه قراره چه از داستان

ش ی   خدا از پدر فهمیدم بهدها...مونده بیمارستان  خی 

 بچه که ،نخواسته نگرفته DNA آزمایش تاوقت   هم

 ...روببینه

 درمان دوره شدن کامل  با همزمان  آزمایش وابظاهراج 

 بچه خودشه بچه شد راحت خیالش وقت   نوزاداومدبودو

 ....بره یم باخودش رو

 

 فکر موضوع این به بخوام که نداشتم اینو وقت اوایل

ی بیمارستان توی مامان کنم ش بود شده بسی   یم دکی 
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 چون زیاده خییل کنه خودکش   بخواد اینکه احتمال گفت

 داده رخ هایاتفاق طرفم اون از داشته را اشزمینه قبال

 منم ودرس بودکار کرده روضعیف آیناز روحیه حسای  

 با رو فرخ بودم تونسته بالخره سال اون اخه بود هوا روی

 اون برکاربرای عالوه که کنم راضز  موفق پروژه تا چند

 نام ثبت عکاش رشته توی وتازه برم عالیق دنبال میتونم

ممکن دمکر   رخ برام زندگیم اتفاق باورترین دوراز ترین وغی 

 بود داده

 

یتز   یه ورفتارهای لبخندها میخواستم که ایرشته کنارشی 

ز  گوشه هم زمردی چشم دخی    ... بود شده مغزم نشی 

 ادامه دیگه جور رو حرفش چندلحظه وبعداز میکنه مکث

ز  که کش تنها وسط این:میده  همچنان و نبود خیالش عی 

روز  فرخ داد یم ادامه داشت و بود زندگیش های مره درگی 

 سالخز  را خودش جوونش دخی   که انگار نه انگار بود

ز  بود کرده  روایز  بیمارستان توی زنش که نبود خیالش عی 

یه  توی و میبینه شبهاکابوس سالشه ۱۳ ۱۲ ودخی   بسی 
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 میکرد خوشتیپ همیشه مثل و بود شده قراره ی   خونه

فت و  می   .... نبی 

 

 اون اما  میشد بدتر روز به وروز شد نیم بهی   مامان حال

 ها قراری ی   ...مونده آیالر از بچه یه  اومد یادش که بود

ی بهونه جدیدش و  منم که نوزادی بود شده هاش گی 

 که وقت   گرفتم تصمیم دکی   مشورت با بودمش ندیده

 چند برای  رو بچه پدرش اجازه با تره اه روبه مامان حال

 موثرباشه درمانش روند توی ببینه،شاید تا بیاریم ساعت

 هرچند نداد هم را داخل منو حت   خونه جلوی رفتم وقت  

 جاش به  که بودن انقدر دورش سگهای نبوداما خودش

 فشارهای از خسته وقت   روز همان غروب  ...بدن پاسبایز 

 داشتم وسیع بود نشسته رسآیناز باالی بود روم که

 دیدم نیم توش امیدی هیچ خودم که ایه باجمله

 رسوند ما یخونه روبه خودش کنم آروم رو خواهرم

 

ف آبرو اگه زد داد وایساد خونه حیاط وسط   نداشته ورس 

 نشه پیدامون  بچه سمت  به خواهیمیم رو دروغینمون
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 یهرزه یه مادرش که بگه بچه به خواست نیم چون

 بیوفته خونم حوایل تون سایه گفت ...نبوده بیشی   اشغال

 که میندازم جوری بوم روی از رو تون رسوای   طبل من

 ....کنه کر رو گوشمون صداش

 به میکنه نگاش فقط و ایستاده بز مثل فرخ دیدم وقت   

 نرسید ای نتیجه به خوردمون زدو و کردم حمله سمتش

 راحت خییل اونم و کنم یم شکایت ازش خوردم قسم

 کنم یم پخش خواهرتو فیلمهای منم گفت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 711پارت#
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  های پتک مثل حرفاش
 

 تازه خورد یم رسم به که بود سنیک

 ...نرفتم مرگش دلیل دنبال افتادم یادم

 روز این به خواهرم چرا بفهمم باید که اومد یادم تازه 

 ... افتاده

 و خودش ابودین به تصمیم گذاشت کنار رو امید گ از

 ...گرفت ما

 و گیشعالقه ی   آیالر خودکش   دلیل میکردم خیال اوایل 

 فیلم از حرف اما بود اجباریش ازدواج و نامردی اون به

 واهریم رسوای   تشت بود شده اسمش که بود عکسای  

ز  برای ز  نادیده دهنمون بسی   ....عزیزمون مرگ گرفی 

 

ز  هیچ فهمیدم کم کم  نبوده میکردم فکر من که اونطور چی 

زش همه بیخیال لحظه اون تا که فرخ .نیست و  چی 

ی فهمید وقت   رومیکرد زندگیشون  آیالرم خودکش   پیگی 

 گوش حرفش به خواستم نیم بردارم دست که کرد تهدید

  تجربه چون کنم
 

 هیچ بود کرده ثابت بهم خودش با زندگ

 فرخ من نظر از.نکنم قبول رو حرفاش بسته چشم وقت
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ز  بود اول یفرد مقرص  تحمیل آییل خودکش   دلیل واولی 

  خودخواهانه وفرخ نبود خودش خواست به که ازدواخ  

 بود گرفته تصمیم براش

 

 وحرفای عقده انگار کردم بحث موضوع رساین فرخ با

 آیهان که های   حرف میکرد سنگیتز  دلم رو چندساله

 قل وبرای نداشت رو گفتنش شجاعت ساله هجده

 های طلت   جاه قربایز  بودن دخی   رمج به که مظلومش

 آیالر، ازفشارمرگ  سوخت یم بدجور بود شده پدرش

 بودم عصت   بقدری مرتیکه اون حرفای و مامان وروز حال

 وقت   ...برام خالص تی   بود شده هم فرخ های بیخیایل  و

 وترسو آییل خودکش   و مامان بیماری اصیل عامل رو فرخ

 کردی فکر تو احمق یرسهپ :گفت کردم متهم بودن بزدل

 خی   و کردی برف رستوتوی... بزنم حرقز  میتونم من

  کرد نیم که غلطا چه خواهرت نداری

 

 
 
ت خوش پدر ظاهرا ا خییل از آیالر غی  ز  که داشت خی   چی 

 حرفهاش صحت از اینکه برای نداشت خی   احمقش برادر
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ز  ز  بشم مطمی   کمک به  بود بیمارستان رفتم که جای   اولی 

 آیاار کنم بررش رو بیمارستانش یپرونده تونستم وکیل

ب مورد خودکش   از قبل  این...بود گرفته قرار شتم و ضز

 اما بود شده درج اشپرونده توی واضح طور به موضوع

ی تا نداشته رو کش یتیم یه مثل آیالر  ...کنه پیگی 

ز  من خانواده از  روح ی   جسم رس باال که بودم کش اولی 

 نامردروی یه هایانگشت جای.رفتم نشجو  ی   بدن و

 چشای   و بود خورده ترک هم لبش یگوشه بود صورتش

ز   بود بسته همیشه واسه غمگی 

  اما خورد کتک شوهرش از  کردم خیال اولش  
 
 بعدا

 ...شدم متوجه

  

ی بدترین ز  و بشنوم تونستمیم لحظه اون توی که چی 

 هق هق صدای بیاد در لرزه به زانوهام شد یم باعث

ز  از شکستیم رو شب سکوت که بود آیهان یمردونه  بی 

 شونه که ببینم رو میعاد میتونستم درختان برگ و شاخ

ز  رو صورتش و میلرزه هاش  بود کرده پنهان دستاش بی 
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ز  بهرادبودکه تنها   به تر آروم نفر سه این بی 

سیدومدام  بتونه تا داد یم قورت را دهانش آب نظرمی 

 لحظات مثل درست بزنه پس ور  گلو پشت خفته بغض

 و نشه بغضش متوجه کش داشت تالش آیهان  که قبیل

  بشه شکستنش مانع شده که هم ظاهر حفظ برای

 

 به و آیهان سمت به کردن پرواز برای عجیت   میل پاهام

د بال وبال داشت رو کشیدنش آغوش ز  سنگیتز  اما می 

 نمیدم پاهام به را اجازه این که بود حدی به قلبم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 کرده خیس هم منو صورت اشک اما گ دقیقا دونم نیم

 ...بود

 بود؟ زده گ-

 عمیف   نفس پرسیدآیهان ایگرفته باصدای بهراد اینو

 کرد صاف رو کشیدوصداش

 ...شوهرش مثل ایحرومزاده یه--

 ...واقعا آیالر یعتز -

 خوی   به رو مفهومش اما نکرد کامل رو اشجمله بهراد

 داد جواب آیهان که رسوند

 ...بوده اما بوده حد چه در شونرابطه دقیقا دونم نیم--

 بار اومدواین وجود به دوباره پرحرقز  اما ترسناک سکوت

 یه چون!... خ   که خب :گفت باعصبانیت که بود میعاد

قز  هری    کرده خطای    کنه بلند روش دست میتونه رس 

 باشه؟ مرگ وحقش
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 درست   جواب هیچکس انگار ندادن کدوم هیچ رو جوابش

 به وباصدای   جاپرید از قبل تراز عصت   میعاد نداشت

 شما مگه!!!ها شما چتونه:گفت وبلند تر عصت   مراتب

ایطش مگه شناختید رونیم آیالر  نیم رو رس 

 کنید فکر بشنید...بود ها برنامه این اهل اون...دونستید

 حیوون یه شده پناهش که کرده چکارش مردک اون

 نخواسته عوضز  اون معلوم کجا از اصال...بدترازخودش

 بزنه؟ تهمت خودش گندوکثافت رسپوش برای

نه چنگ موهاش به ریخته بهم که وآیهایز  سکوت بازم ز  می 

 

 آییل کنید بشنیدقضاوتش نیست چون ندارید حق:میعاد

از  بود،من من خواهر باشه عوضز  توی خواهر اینکه بیشی 

از  بالی   چه مرد اون با ازدواج با میدونم هردوتون بیشی 

 اومد رسش

ت غرور باکارش آییل --   برد زیرسوال منو وغی 

تت غرور :گفت آیهان روبه تهاجیم حالت به میعاد  غی 

 عقد به رو اتساله هیجده خواهر وقت   نرفت سوال زیر
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ز  منو!درآوردن؟ سنش دوبرابر ییک  دارم نتظاریا چه ببی 

 !...اینو فهمه یم چه فرخ بچه!

 

ز  قلبم آیهان جای به من د شدوکند سنگی  ز  اماعجیب می 

 موافق بود،شایدهم ساکت حرفاش درمقابل آیهان که بود

 یم مقرص خواهرش مرگ توی بودوخودشو میعاد حرفای

 دونست

نه ترس   برادرش به بهراد ز  آیهان وروبه میکنه وساکتش می 

ی از:پرسید ی به کردی که های پیگی  ز  رسیدی؟ هم چی 

  داد جواب آیهان وقت  
 

 بود مشهود کامال صداش گرفتیک

ف ی   اون جز--  ...هیچ   به رس 

 بود؟ گ-

س--  فرق براش غریبه خودی که قهار باز دخی   یه...نی 

 کرد نیم

ز  یم سکوت دوباره ایثانیه برای ل وآیهان کیز ی باکنی   بیشی 

 داد ادامه صداش روی
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 خوب اخالقای تموم میشناختم رو آییل شما ازبیشی   من--

 میکردم فکر که کش اخرین نظرم واز بربودم از رو بدش

 ها توانای   از ما اینه مسئله اما بود اون بکنه کارو این

ف ی   اون که ونفوذی  مطلع داره بقیه روی رس 

 نبود حواسم که امعوضز  یه من میعادِ  با حق...نیستیم

 رو نامالیمت   همه بااین مقابله توان پذیرم آسیب خواهر

 آییل که روزای   تموم اندازه به من بدویز  میخوام اما...نداره

 زنمو دست چون نکن فکر...کردم لعنت خودمو رفت

ز ...نه وخرم خوش زندگیم وایستادم جلوتون گرفتم  همی 

 من...بود مو تار از کمی   جنون تا مرزرسیدنم امشب

 خوش مرگش های مسبب اام نیست آییل اینکه از هرثانیه

  دارند وخرم
 

ز  یم زندگ م یم کیز  ...می 
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 که ضعیفز  آیهان از همیشه من:وگفت میعادکرد به رو

 مگه اما میخورد به حالم نداشت فرخ مقابل قدری   هیچ

لم برای میتونستم چیکار ساله هیجده من
ُ
 ؟تو...بکنم ق

 همیشه که توی   ؟اصال...میکردی چیکار بودی من جای

 نفر سه بار که متز  داری کنه جمع گنداتو تا بود بهراد

   ؟...میکتز  خ   به متهم رو بود هام شونه رو دیگه

 حرست...گذاشت ما برای رو نبودنش داغ اما رفت آیالر

 هرروزه شدن خراب...گذاشت ما برای رو اشبچه ندیدن

 ...گذاشت من برای رو ریختناش اشک رو مادرم حال

 

م دهانم جلوی دستمو ومن میشکنه دوباره صداش  میگی 

ل رو هقم هق صدای تا  واژه تک تک توی درد...کنم کنی 

 روی دردتلنبارشده برای وقلبم لرزونه یم رو تنم هاش
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 واژه توی حرست برای دلم چقدر... میکنه فغان دلش

 ... میسوزه هاش

 اون محکیم به آدیم برای ندارم حق من... من به لعنت

 وبا ترین قوی بلکه مقرص نه ضعیف نه آیهان.بسوزنم دل

ز  ترین مسئولیت  که آدمیه ترین بدشانس حال ودرعی 

 مهری ی   مرد بدش بخت از چون بدشناس میگم.دیدم،بود

 ...پدرش شد ملگ فرخ مثل

 

 

 ومن مرد خواهرمن گذشته؟ خ   من به میدویز  خ   تو--

 مراقب باید چون کنم عزادرای براش نداشتم وقت حت  

 اونا تا بودم یم قوی باید بودم یم بودن برامونده که اونای  

سن اض وحق دلمه به امزاده خواهر دیدن حرست...نی   اعی 

ه هاش بچه از آبروش پدرم برای چون ندارم  من...مهمی 

  ابراز عزیزانم برای تونم نیم حت  
 

 ممکنه چون کنم دلتنیک

ز  استفاده سو من ضعف از هبقی  ...کیز
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 از چون هام بدبخت   تموم عامل گوش تو بزنم تونم نیم

 حفظ برام هنوز که من به لعنت چون...پدرمه بد بخت

 من از اما عرضگیم ی   پای بزار تو واجبه، حرمتش

 ...برنمیاد

 جونم که دخی   برای رو ونقیضم ضد رفتارهای برنمیاد ازم

ه در براش  نیم...کنه نیم درک منو اونم ت  ح چون بگم می 

 ...ناکه درد نداشتنش اندازه به کنارش بودن فهمه

 

 وبــهراد ومیعاد میکشه دستش موهاش به کالفه آیهان

 یم نگاهش سوال پراز تاثراما با من مثل درست

ز   شوک دچار من یاندازه به کدوم هیچ کردم اشتباه...کیز

  یهاله توی من مثل کدوم هیچ...نشدن
 

 ابهام از بزرگ

ز  فرو  تا کنم یم کنارم درخت یتنه وصل رو دستم...نرفی 

 پیش دارم کنم یم مغلطه دارم شاید. نکنم سقوط بازانو

 اما کنم یم اشتباه برداشت جمله یه واز کنم یم داوری

بان جون ی   انقدر قلبم چرا پس نه ضز ز  ...می 

 دلم که ایاندازه به ودرست میخوامش دوساله من--

 میکشم درد راجبش افکارم ،از هتپ یم براش
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 :پرسه یم کوتاه جمله یه تنها و کنه یم نگاهش پراخم بهراد

 دارن؟ ربط

 خوام نیم خودم هم شاید چیه منظورش فهمم نیم

ز  کنم یم واحساس لرزه یم تنم...بفهمم  پام زیر سفت زمی 

م فرو توش ومن میشه سست داره   می 

 پشت فرد به اونکه ی   ومن میشنه ام شونه روی دست  

نم چنگ دستش به کنم نگاه رسم ز  تا دنبالم که نورا.می 

ی دونم ونیم اومده اینجا ز  شنیده منو های شنیده از چی 

 دست وصدای   حرف ی   که میشه روزم حال متوجه یانه

 ...میکنه دور اونجا از منو میندازه کمرم دور رو اشدیگه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 ایستادن شجاعت خودم توی چون کنم نیم مخالفت  

 رو خودم احمقانه...بینم نیم رو آیهان جواب وشنیدن

نم ز  توی من بودن از آیهان کشیدن درد به تا نفهیم به می 

 ...فکرنکنم زندگیش

داشتم بودم احتمایل تحمیل یه براش من اینکه از  وچه خی 

 خوش وباحودم مزد پس رو موضوع این باورانه خوش

 ...بوده بزرگ عشف   وعالقه کردم فکر خیاالنه

ز  برای مناست   مکان رو تراس به منتیه های پله نورا  نشسی 

 رسد های پله روی خودش همراه هم منو که بینه یم

 
 

 میشونه وسنیک

 

 ریخته رداشکای و،از داره جریان هوای توی که خنیک باد

 میخوام...یشهم منتقل تنم به عجیت   رسمای صورتم روی

 رسمای به بدم ربط گرفته بر در رو روح قلب که برودی  

ز  و خیس صورت ،به هوا  ...پله روی نشسی 
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 جونم مونده ته با ومن میندازه صورتم به کوتایه نگاه نورا

 مردم برای چقدر حضورم باشه نشنیده میکنم دعا

 فرستم یم لعنت بدم شانس به زدنش حرف با...زجرآوره

سم یجهنت این وبه  مستجاب که دعای   اصال کاش که می 

  کردم نیم رو شد نیم

ی واقعیت همیشه-  ز  نیست شنویم ویم بینیم یم که چی 

 

نم پوزخند ایشکلیشه یجمله به ز  پس اینکه یوجمله می 

 نگه خودم برای رو کنیم کشف چطوری رو واقعیت

ی مسلما...میدارم  اتفاق اونوزیباترین همرسش که دخی 

 سه که رو هست   حال تونه نیم میدونه شزندگی جدی

 همرسش برای حضورش میشه متوجه عقد بعداز روز

 ...کنه درک رو دردناکه

 رد رو سنگالخ مسی   سواربراسب که آدیم معروف قول به

ازحال میکنه  ...نداره پابرهنه ی پیاده خی 
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 شنیده یا بیتز  یم مقابلت یصحنه از تو که تصویری-

 به...باشه ماجرا اون از تو اشتباه برداشت میتونه هات

 بده اجازه همرست به پس هست   عاقیل دخی   تو نظرم

 ...بگه برات مناسب فرصت   توی

 داشت رو فرصتش بارها وگرنه گه نیم وقت هیچ اون_

 داشتیم وکتاب درس یه یادانشگاه مدرسه توی کاش ای-

 ...قضاوت نه کنیم داوری پیش نه میداد یاد بهمون که

نم تلچز  پوزخند ز  باهاش کنم نیم سیع عنوان هیچ وبه می 

  ...کنم وقانعش کنم بحث

 

 زد صورتم به لبخندی دلخوربشه پوزخندم از اینکه بدون

 وایست   گوش فال رفت   نیم اصال کاش:وگفت

زکالمش با  دونستم نیم  زشت   متوجه منو میخواست طیز

 ..کنه پرت هامازشنیده حواسمو یا بکنه کارم

 شنیدم نیم رو حقیقت هیچ اونوقت_

 میکنه نگاهم آرامش با
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ای   مطمئتز  کجا از-
ز  حقیقته همه شنیدی که چی 

 نیست هات شنیده از تو وبرداشت

 پشت شنیدم که رو های   واژه ومیخوام میدم رستکون

 تموم...کنه نیم یاریم زبونم اما کنم تکرار براش رسهم

 اما واضح کلمات میکنم مرور رسم تو رو شنیدم که کلمای  

ز  تر گیج هم قبل از ومنو بودن مبهم جمالتش  میکیز

 رو بینمون کم وفاصله میندازه امشونه دور رو دستش نورا

 رسونه یم هیچ به
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 همینه واسه اصال...داری زمان همیشه کردن خراب واسه-

 خراب نیست حواسمون چون حرستیم پراز همیشه ما که

شدی که کم یه....نداره کاری کردن  کن فکر بهش آرومی 

 ...بزن حرف باهاش بهی   موقعیت یه وتوی

 

 دلم هایمهته اون انگار اما قراره وی   آشوب هنوز دلم

ای   اینکه میخوام همینو خودمم
ز  برداشت شنیدم که چی 

 ... حقیقت نه من   غلط های

 میدم اجازه اشکام وبه ارممیذ نورا یشونه روی رو رسم

ون ودلمه ها شونه روی که سنگیتز   کارم از نورا...بریزه بی 

 روی گونه وحمایت وار نوازش رو ودستش میکنه استقبال

 ...میده حرکت هامشونه

 مکان پرسیدن بعداز من رفتیم داخل شدم که آرومی  

 .رفتم گفت نورا که طرقز  همون به رسویس

 

 ،اصال بشه کمی   التهابش تا یدمپاش صورتم روبه رسد آب

م ز  رسد آب با رو پوستم التهاب که گی   با دادم تسکی 
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  روشوی به رو دستام...کردم یم چیکار قلبم التهاب
 

 سنیک

 ...کردم بند مقابلم

ون رو نفسم مغزم شلویعز  حجم از کالفه  که حاال.دادم بی 

های   فهمیدن وبرای جامونده درختا پشت ذهنم اینجام
ز  چی 

نه،شاید بالبال شنیدم نیم عادی حالت توی دشای که ز  می 

 ...زودی این به نه اما شنیدم یم

ون   این از مستاصل اومدم بی 
 

 که کش تنها به غریبیک

 گشتم نورا دنبال.زدم چنگ کردم راحت   احساس کنارش

خونه وتوی ز   کردم پیداش آشی 

 

 اومدم یم داشتم دیگه:گفت روبــهم دید منومه

، بیا...دنبالت ز ز  اندازه به هیچ  بشی  خونه نشسی  ز  توآشی 

 ...نمیده مزه کردن غیبت وهمزمان خوردن چای

 عقب برام رو صندیل زدم بندی نیم لبخند حرفش به

 نشد کهمونو قهوه :گفت قبلش حرف ودرادامه کشید

 ...بزنیم چای یه حداقل بخورم
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ز  هل خوش بوی گذاشت مقابلم چای   لیوان  ودارچی 

 خودش برای هم لیوایز .بکشم عمیف   نفس شد باعث

 وظرف قندان تا چرخید گذاشت کنارم صندیل مقابل

  نشست ورسجاش اومد شادی که برداره رو شکالت

 برداشتم من اینو بریز خودت برای دیگه ییک:شادی

 

 بریز خودت پاشو خود ی  :وگفت چرخید حرص با نورا

 کشید لیوان یلبه دورتادور رو اشاشاره انگشت شادی

 شد بهداشت   غی   دیگه این:وگفت

 رفت فرو درهم چنان نورا اماصورت نداد انجام کارکثیفز 

ی به شادی دستای کردم خیال من که ز  نورا بوده آلوده چی 

 با شادی. ریخت خودش برای دیگه لیوان حرص با

 مریضه این نیستم کثیف من:گفت من به رو کج لبخندی

 من به وروکرد نشستنش با شد همزمان نورا خودی   مریض

 بزیز  لیوان اون به لب میاد تودلت انصافا-

ز  که معلومه  العملم عکس مسلما اما کردم نیم کاری چنی 

 نبود نورا مثل هم
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 716پارت#

 

 

  انداختم باال رسی

ز  ،ازمن کنه خودش مثل هم تورو میخواد:شادی  این گفی 

 بری بعدش ،کال ویروسیه ونهگ هر از عاری ما دوست

 میده گل بوی رسویس

 توروخدا نکن بد رو وپرتاحالمون چرت این با:نورا

 اگه:گفت اونه با حق کنه ثابت داشت تالش که شادی

 نه چه باش   وسواش انقدر چه کن قبول پس چرته

ه یه خروخ   ز  ...چی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2515 | 3699 

 

 مخاطب منو دوباره شادی تا کردم چایم گرم رس خودمو

 که بورخوشگیل دخی   همون یا الناز...نهنک گرایش نطق

 جهت سوالش با خوشبختانه شدو داخل بود میعاد همراه

 داد تغیی   رو شادی ناخوشایند وکالیم فکری

 

؟- ز  برنگشی 

 شدی؟ دلتنگ چیه:شادی

 بریزم چای برات بیا نه... نکن اذیتش-

یزه خودش گفت ی وطرف می  کس قوری کی   گاز روی پی 

 رفت

 بکشه پس بادست گ میدونه اما است بچه الف یه:شادی

 !...بکشه پیش گ

 نیست اینطوری اصال:وگفت نشست نورا کنار الناز

 شدم نگران فقط...

  راست توکه معتز  به بیشی   که داد تکون رسی شادی
 

 مییک

 بود
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 کردین؟ ازدواج چندوقته:پرسید ازم نورا

 بود العاده فوق بوش مثل درست کردم مزه رو چایم لیوان

 عقدکردیم چهارروزه سه_

 

یک واقعا-  میگم تی 

 کردم وتشکر دادم تکون رسی

یز  بچه- ز  چندسالته؟ می 

 کردم نگاهش تعجب پرسیدبا ازم شادی رو سوال این

 الگوی که نباش بیست زیر:گفت که شد تعجبم متوجه

 بچه این واسه میش غلیط

 خوشش شادی حرف از هیچ که بود الناز به اش اشاره

 نیومد

 مهسال بیست_

 ازدواج برای زوده بازم اما خوبه:شادی

 به راحت   حس شد باعث راحتش لحن اما چرا دونم نیم

 ...بده دست منم
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 ...شددیگه یهوی   اما رونداشتیم قصدش خودمونن_

 شدم توضیح به مجبور زده خجالت پرید باال که ابروهاش

 نفرازمون بود،یه گرفته تولد برام بودیم دوست باهم_

 ...امخانواده برای فرستاد فتگر  وفیلم عکس

 

 ومتعصب گی   سخت یخانواده:شادی

 ... گفت پوزخند وبا عصت   اینو

ز  گی   سخت خییل پدرومادرم_  چرا پدربزرگم اما نیسی 

ز  نده شامل دونفرهم این متاسفانه...برادرم طور وهمی   گی 

 بودند فیلم اون های

عمه نگفتم ی کینه با دخی   رو سعیش تموم داشت که شی 

 خوش آب نگذاره داره تالش وهنوزم کنه خرابم ردتاک

ز  ازگلوم  بره پایی 

 واسه میدونسته چون بوده خودی کار نکن شک:شادی

 بفرسته گ
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ی بود اون با حق کردم سکوت ز  فهمیدم دیر خودم که چی 

 فهمیدم نیم اصال گفت نیم آیهان اگر شاید

ز  شکرکه بازم:شادی  نیم ازدواج درد به ملعون این نگفی 

 !رهخو 

 

ز  همینو دقیقا_  ....گفی 

ون نفسمو  مو خانواده فیلم عکسو از قبل:وگفتم دادم بی 

 پدربزرگم که بعدشم افتاد راه آبروریزی تولد توی کشید

 آیهان کنم ازدواج دوستش پرس با کنه مجبورم میخواست

 کرد تاراضیشون خودشو کشت

ز  دماغم  دادم روچی 

 ....ازدواج نوع تو گندزدیم فکرکنم-

ز ناز  ز  هم نی   حرف وی   اومد داخل من های صحبت بی 

 اینجا:زدوگفت لبخند حرفم به شادی نشست شادی کنار

  های ازدواج از کلکسیویز 
 

قهوه فقط تناژش البته داریم رنیک

 ای

ز  خندید صدا با خودش ز  غره چشم بهش ونورا ونازنی   رفی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 717پارت#

 

 

ز  به دست با که کردم نگاهش جگی  مثال: کرد اشاره نازنی 

 ازدواج واونجا کفر بالد به میکنه فرار رادمان با خانوم این

  میکنه

ز  که ایشونم:گفت گرفت نورا طرف به رو دستش  همی 

 یا میگه وبعدش میکنه خفت رو برگشته بخت بهراد

 برم یم رو ابروت یا کن عقدم

 خودش دنبال دم مثل رو میعاد که هم مارمولک ازاین

 ...برات نگم میکشه
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ز  اخم اما میکنه شوخز  داره میکردم فکر  نورا وجمله نازنی 

 شدم شک دچار

 ش   خفه میتونست   کاش-

ی شم خفه من:شادی ز  ؟!میشه کارشماکم زشت   از چی 

ز   چطوری دونم نیم ما انگار زیز  یم حرف جوری:نازنی 

ی رایان واسه  !کردی دلی 

 چطوری؟:پرسید جدیت با شادی

 

ز   به رو عوض نداددر وجوای   کرد نگاهش باحرص نازنی 

  کرد نورا
 
 کرد عوض رو حرف تعمدا

خاله سبحان: گفت مادرم امروز-  باهم زهرا من ودخی 

 کردن نامزد

 خوشحال باشه مبارکشون:زدوگفت تلچز  لبخندی نورا

 شدم

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2521 | 3699 

 

 من به رو بود قبولش مورد بیشی   قبل بحث که شادی

 های دالوری حاصل هم برگشته بخت سبحان این:گفت

 دوتاست این

ز  بانمک خوردن حرص از  داد ادامه شادی زدم لبخند نازنی 

نه روبــهم نامزدی بعد میکنه نامزد باهاش نورا اول- ز  می 

 دامن پاک بانوی این بعدشم

_ 
 
 ؟!جدا

ز   یه درحد فقط نکردم نامزد باهاش من بخدا:نازنی 

 بود خواستگاری

 

 خنده به رو مونهمه که بود مظلوم قدری به لحنش

 نداشت حضور االن تا که بود خانیم تنها ملیکا...انداخت

ید مرگ:گفت اومد هم  تازه یواشی   بگی 

 خوابید گرفت تا مردم...خوابوندمش

 خاله اون واسه خواب لذت ماست واسه مرگش:شادی

 سوسکه

 توی   سوسک:ملیکا

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2522 | 3699 

 

 ...نوید با میکنه چه تو مادر:گفت نورا به رو

ه یدنو :نورا  آرومی 

 !...چندسالشه برادرت مگه:پرسیدم نورا از تعجب با

  سال یک_

 کوچیکه؟ انقدر برادرت جدا_

 تاریــــخ به نسبت:وگفت بزنه حرف نورا نداد مهلت شادی

 داشته تولد برای خوی   بندی زمان پدرومادرش ازدواج

 داد کوتایه توضیح نورا که کردم نگاه شادی به وویــــج گیج

 

  کمکم
 

 خواب سه ویال بلندشدیم جا از کنان ازهخمی همیک

ملیکا خاطر به که نداشت بیشی    اونها به رو ییک دخی 

 ودیگری بود والناز شادی برای وییک بودند داده اختصاص

ز  برای هم  به که وآیهایز  آقایون برای...ونورا نازنی 

 ونورا کردند پهن خواب رخت بود شده اضافه جمعشون

 ...بخوابم اونا رکنا اتاق توی خواست ازمنم
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ز  به توجه وی   داشت اینفره یک تخت که اتاق    اضارنازنی 

ز  روی ونورا  زمایز  کردتا پهن خواب رخت خودم برای زمی 

 برنگشته ومیعاد وبــهراد آیهان هنوز اومدیم اتاق به که

 بودند

 

 خودمو یدونفره عکسای از وییک برداشتم رو گوشیم

 به لبخند هردوبا که بود عقد عکسای آوردم،از رو آیهان

ز  ز  لیز ه دوربی   بود لبخندی ترین واقیع من ،لبخند بودیم خی 

 نیم رو آیهان لبخند اما بودم زده عمرم توی که

 که ایعاشقانه های جمله به کردم شک...دونستم

 گفت گوشم کنار اما هرچندکم

 به خساست انقدر عاشقانه جمالت ابراز در چرا راست  

 بود؟ داده خرج

 رنگ خوش چشمای وبه کردم زوم آیهان صورت روی

ه ودوستنیش  نگاهش عمق به انگارمیخواستم شدم خی 

 ...بفهمم چشماش از رو دروغش وراست کنم پیدا دست

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2524 | 3699 

 

ی ز م که چی   شد وسنگیتز  تلخ هیچ،بغض نشده دستگی 

 ....کنکاش این از دستاوردم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 718پارت#

 

 

 گوشانه وباز خورد رس چشمم یگوشه از اشیک یرهقط

 وپلک کنارگذاشتم رو گوش   شد ناپدید موهام الی

د که خوابم.بستم وع مغزم تازه هیچ نی   تمام یادآوری به رس 

 وهمراهانش فرشته فرود لحظه از درست کرد ها ناراحت  

 ...شد عوض رفتاراونو آیهان پدر ویالی به

 انداخت سایه ومغزم قلب روی سیایه ابر مثل شک

ز  رو نفسام لحظه به ولحظه ز  سنگی   کرد تر وسنگی 
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 فرار افکارم های نامالیمت   این حجم از تا کردم باز پلک

 ...وبس گریزبود زدنشون پس راه تنها انگار کنم

 

 خواب چراغ جان نورمن بودوتنها فرورفته تارییک توی اتاق

 یدند قابل فضارو کیم روشنای   برای ماه تالش واندک

 بود کرده

ین وبا بلندشدم جا از ون اتاق از صدا کمی   دلیل به رفتم بی 

 رفتم پذیرای   توی رسویس همون به اینجا نابلدیم

 عمل کشیدم عمیق نفسای دادم تکیه دستشوی   در به

 کردم سیع صورتم به آب پاشیدن وبا کردم تکرار رو قبلم

 یدهفا ی   به وقت   کنم پرت دیگه وسوی سمت به رو ذهنم

 کردن خشک وبدون برداشتم دست رسیدم کارم بودن

ون صورتم   هیبت به برخورد با که اومدم بی 
 

 نفسم بزرگ

  نکردم پیدا هم کشیدن جیغ فرصت حت   ومن شد قطع

 

 صورتم نصف که گذاشت دهنم روی جوری رو دستش

 دربرگرفت رو
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ز  در ومن گفت هیش آروم گوشم کنار  آروم که حال عی 

 همون وتوی دربرگرفت رو تنم تموم خفه حرص گرفتم

ز  که حالت  مشت دستش به بودم اسی   بازوهاش بی 

 کوبیدم

ان که بود عجیب ز  تانشنیدن که بود حدی به ترسم می 

 ....بشناسمش عطرش ازبوی نتوستم صداش

 از تاقبل چرخوند خودش طرف به ومنو زد ایخنده تک

 اون بعداز که چطوریه گفتم باخودم چشماش به نگاه

 !بخنده میتونه ناراحت   از جمح

 

د برق چشماش راهرو وروشن تاریک توی ز  ونارحت   می 

  های تیله که اندوه
 

 قابل بود دربرگرفته رو خاصش رنیک

 ...انکارنبود

 بیداری؟ هنوز چرا--

ز  صدای ولوم همون با خودش مثل  دادم جواب پایی 

 بره نیم خوابم_
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 من بغل تو جز نباید:کشیدوگفت بعلش تو بیشی   منو

ه خوابت  بی 

  به وهمزمان دادم تکیه اش سینه به رسمو
 

 و دوگانیک

 کردم فکر بود حالش وقبل جمالت توی که تناقیصز 

 قهری؟ باهام--

 رو امبچه مگه ایکلیشه یجمله اومد نیم زبونم به حت  

 بیارم زبون به

 

 به دقیف   ونگاه فاصله خودش از منو شد باعث سکوتم

 بندازه چشمام

 بزنیم وحرف بزنیم قدیم یه بریم--

 زدم چنگ بهانه ترین دست   دم وبه انداختم باال رسی

 هوارسده_

 رفت در طرف وبه گرفت ودستمو گفت هست   حواسم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#
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ز  به پاهام کردن محکم وبا کشیدم دستمو ادامه مانع زمی 

 شد لیممی ی   متوجه شدم حرکتمون ی

 بخوابم برم خوام یم_

 یادم شد،تازه بلند نهادم از اه من زد حرفم به نیشخندی 

ه خوابم بودم گفته قبل دقیقه چند که اومد  آیهان نمیی 

 مالطفت که نگایه با و کرد جمع رو نیشخند زود خییل

ی  به اما باش   دلخور ازم داری حق: گفت داشت بیشی 

 وقت   میشم عصت   نیست خودم دست ...بده حق من

 همرس بدن و تن رو جز نگاش فرزاد  مثل حیوویز  میبینم

 هات خنده قفل چشماش نمیچرخه دیگه جای من

 اونم میکنه نگات پامیش   میکنه نگات میشیتز  میشینه

 به خونم .ایستادم کنارت من کنارش زنش که وقت   درست
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ه راه جلوم راست راست میبینم که میاد جوش  از و می 

 از کش هر از بیشی   زندگیم توی .برنمیاد یکار  من دست

  اجبار این و کنم تحملش مجبورم اما متنفرم اون
 
 واقعا

 است دهنده آزار

  

 و میکشن صف افکارم میاد پیش ها لب پشت تا بغضم

 نمیدونم میکنه ردیف ترتیب به رسم توی های سوال

   ...شنیدن دل یا  ندارم پرسیدن شجاعت

 مرگ با وقت   میکنه مرگ رزویآ همیشه نفر یه دیدین

 درست من نداره انتخاب قدرت و جرات میشه مواجه

 میخواستم وجود همه با قبل  دقیقه چند بودم آدم همون

 برای فرصت   کنمیم فکر که حاال بیارمو در رس ماجرا از

 یم خیال چون شاید ندارم پرسیدن جرات هست پرسیدن

ی کنم ز  نیست ارقر  رو  بشنوم دارم دوست که رو چی 

 بشنوم

 

افیه بدترین واین  کنم یم خودم پیش لحظه اون که اعی 
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ه قاب صورتم دستاش با آیهان   باال طرف به و میگی 

نه موج توش صداقت که  لحتز  باال میده جهت ز  گفت  می 

 اونو از خشمم عصبانیت نتونستم اینکه از متاسفم:

ل ی آخرین کنم کنی  ز  چشماتو که اینه خوام یم که چی 

ز  وریاینج  ببینم غمگی 

 توی واقعیشونو روی آدما میگه همیشه مادرم_ 

 سنگیتز  دلشون تو که حرفهای   میدن نشون عصبانیت

 این ...آیهان ...میارن زبون به عصبانیت روتوی را کرده

ز  یز  حرقز  عصبانیت تو که باریه چندمی  ز  دلم که می 

 میشکنه بدجوری

  

 !نیست طوری این--

  چرا_ 
 
 نمیخواست   عصبانیت تو انگار...طوریه این دقیقا

 کنارت ،بودنم باشم کنارت نمیخواست   بشنوی صدامو

 .میکرد اذیتت
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 برام لرزید  صدام و گفتم بغض با رو امجمله فعل که این 

 از تر منوضعیف کردم حس داشت دنبال به بد حس کیل

 .داد نشون قبل

 مقابل در اینکه خاطر به قبل از تر ضعیف میگم اینکه 

 انگار باشم قبیل شجاع هست   اون نمیتونم آیهان به حسم

 میخوردم نیش سوراخ همون از دوباره داشتم

 

اری حرفمو این میدونم--   ز  سخته برام اما توجیه پای می 

قز  که  اینکه جای به و کن نگاه چشمام تو فرزاد مثل بیرس 

 ابرازآشنای   بکشه خجالت دنیا این توی ازوجودکثیفش

  ....میکنه

 جنون داشتم رو کشتنش ظرفیت لحظه اون تو نجو  به 

ز  توی... نفرومیکشه یه مغزش توی انسایز  یعتز   ماشی 

  بودی دیده بود رسیده جنون به که رو آیهایز  تو های  

زش جنون وضع اون توی که آیهایز   خ   نمیاد یادش  آمی 

 ترمزی همون تو میخورم قسم اما کرده چیکار و گفته

 باشه بایدداشته گیشزند  توی  آدیم هر که هست  
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 720پارت#

 

 

 داشت فرق هم با دنیای   باغ توی حرفهای با االنش حرفای

ز  وبگم کنم روباور االنش حرفای خواست یم دلم  های چی 

 ی   در به تونه نیم منطقم اما نبوده مهم انقدر شنیدم که

 ...بذاره وکنارر  هام شنیده و بزنه عقیل

  یاندازه به میکردم حس آیهان چشمای توی که صداقت  

 سخت   دورایه تو من بود دهنده آزار رسم توی منفز  افکار

 و بود ناهمواری از پر طرفش یه که دورایه گرفتم قرار

 هموار و وجودصاف با که ای دیگه راه نامعلوم انتهاش

 انگار... نامشخص انتهاش وبازم دهشناک تاریک اما بودن

 .آبادبرسم ناکجا به قراره صورت دو هر در
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سه هیچ به آیهان با اممکالمه  میکنه آروم اونو ،نه جانمی 

 ...قانع رو من نه

نه غلت   خوابم رخت روی ز  متوجه زدن پلک وباچندبار می 

 مرتب وبا میشم بلند جا از.میشم اتاق توی بودنم تنها

 میام ونبی   خواب رخت کردن وجمع وضعم رس کردن

 همه ملیکا دخی   های زدن ونق ها وخنده شوخز  صدای

خونه از تازه که الناز میدم کیل سالم برداشت جارو ز  آشی 

ون ز :گفت اومد بی   نکردیم جمع هنوز رو صبحانه می 

خونه به رسگ کردم تشکر ز  اومد لبم پشت تا کشیدم آشی 

سم  شدم منرصف لحظه توی اما کجاست آیهان بی 

 

 آیهان آقا:وگفت شد متوقف ودوباره اشتبرد قدیم الناز

ون وآقابهراد میعاد با نن حرف دارن بی  ز  می 

م بود شده گرم جستجو نگاه متوجه انگار  به رو مسی 

ون به زدم کنار رو پرده دادم تغیی   پنجره طرف  نگاه بی 

 شلوار روی بود کرده عوض رو لباساش آیهان.کردم
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 به متفکری ژست بودوبا پوشیده سفید بلوز یه توسیش

ز   جیب تو دستش بودیه داده تکیه رسش پشت ماشی 

ز  کاپوت روی اشدیگه ودست بود شلوارش  ...ماشی 

ز  در وبه بود کنارش دقیقا هم میعاد  بود داده تکیه ماشی 

 .بودند صحبت وگرم هردوشون مقابل هم بهراد

 

 کنه بلند رو رسش آیهان شد باعث نگاهم سنگیتز 

بان کنه نگاهم ومستقیم ز  باال قلبم وضز  ومن میشد وپایی 

 پشت به بهراد که تاوقت   بودم عاجز نگاهش خوندن از

ه رو نگاهش دنبال ومیعاد بچرخه رسش  اتصال بگی 

 وپرده کشیدم عقب که بودم واین داشت ادامه نگاهمون

ز  جمع وبه انداختم رو  توی که ونورا وهمرسش نازنی 

خونه ز ز  پشت آشی   با خودمو.پیوستم بودن صبحانه می 

خامه  روی نورا دست  کردم گرم رس نون وچندتکه پنی 

خونه وبا کردم بلند رس نشست دستم ز  منو جز که ایآشی 

 ...شدم مواجه نبود توش دیگه کش نورا

؟-    خوی 
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 خودمم درحقیقت اما دادم تکون خوبم نشونه به رسی

 ....یانه خوبم دونستم نیم

 

 بیارم داریم،برات هم صبحانه شکالت-

 ادمد رستکون

 ندارم میل اصال ممنون نه_

 میکتز  فکر بهشون مشکالت زدن دور جای به که خوبه-

 خودشون یسلطه تحت تورو مشکالت نده اجازه اماحت  

 دربیارن

؟ یعتز _  خ 

 زد لبخندی

 راه اون باید فقط داره حل واسه رایه یه مشکیل هر یعتز -

 میش   ناامید کتز  بغل غم زانوی اینکه... کتز  پیدا رو حل

ز  تحلیلت وقدرت  میاد پایی 

 میشه بود،مگه زنک گول بچه خورده یه اشجمله

  اتفاقای با درمواجه
 

ز  ناراحت ناگوارزندگ  وغمگی 
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ی اما قشنگن حرفات بگم داشتم دوست!نشد؟ ز  از چی 

 کنه نیم کم منو وناامیدی ناراحت   حجم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 721پارت#

 

م نون یلقمه  شدن جاری ومانع دادم قورت باچای رو پنی 

 منو رساغ که اومد آیهان صدای شدم امناامیدانه جمالت

خونه توی گفت که بود الناز واحتماال گرفت ز  ...امآشی 

 گوش با وهمزمان رفت ساز قهوه طرف بلندشدوبه نورا

 حرص با میشد نزدیک من به که قدمهای   صدای دادن

 کارم داشتم چپوندم دهنم وتوی لیدمما نون روی رو پنی  

 صندیل مکث افتادوبا روم اشسایه که میکردم تکرار رو

ون رو کناریم  کشیدونشست بی 
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 بریز قهوه هم آیهان منو برای نورا-

  گفت ایباشه همرسش درجواب نورا

 خوابیدی؟ خوب--

 

 به رسی پر دهان یبهونه به بودم من آیهان مخاطب

ی که خوبه...مداد تکون بله ینشونه ز  بود مقابلم چی 

 صورتش به کردن نگاه از ومیتونستم باشم رسگرم تاباهاش

ه ی   دروغم به تا کنم امتناع  من نشه متوجه تا...نی 

 با درنهایت زدم غلت جام توی قرار ی   هوا شدن تاروشن

 هقموهق اشکا گرفتنش وگاز پتو زیر رسم کردن فرو

 .کردم روخفه

خونه سکوت ثباع امشتابزده حرکات ز  آیهان شد آشی 

ی چاقوی توش که رو دست    دست توی رو بود خوری پنی 

ز  ومانع گرفت  پنی   غرق نون تکه روی بیشی   پنی   برداشی 

 شد

 برگردیم بخور صبحانه--
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ز  رس همون با  رها نوارو ی   یولقمه دادم رستکون پایی 

 برم وگوشیم کیف رساغ تا شدم بلند جا واز کردم

 

ون تا  بود درتعقیبم که نگاهشون متوجه نماومد بی 

 کیفم روتوی خاموشم یبرگشته بخت گوش  .شدم

ز  ووبا انداختم ز  پالتوم برداشی  از اینکه با اومدم پایی   کمی 

 رفتنمون از اما بودم آشناشده باهاشون ساعت دوازده

ز  ام شماره بودن وناراضز  ناراحت ز  روگرفی   باید حتما گفی 

 ببینیم همو بیشی  

 به زودی به داد وقول بوسید وصورتمو کرد بغلم نورا

 رسیدم که میعاد وبه کردم خداحافیطز  همه از بیاد دیدنم

 معذرت فروشگاه توی حرفم بابت:وگفت کردم مکث

 میخوام

 کردم جا نابه قضاوت راجبش کردم حس چرا دونم نیم

ز  اشک به ربط شایدی    که بود نایم آیالر برای هاش ریخی 

 خودش تااز نبود که کش حق از دفاع شایدهم ندیدم

 کنه دفاع
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 کنه خوایه عذر باید که اویز :وگفت خاروند رسشو

 عصبیت میکردم غلط داداشیم زن میدونستم اگه...منم

   نیاد خوشم ازت تا کنم

 لبم روی هرچندکوچیک لبخندی ومن خندیدن همه

ز  کنار تا آیهان منو همراه بهراد  نشست  آیهان اومد ماشی 

 نگرانته :گفت آرویم لحن با بهراد کنه زبا درو رفت که

ز  تا رسچرخوندم  ایمسخره کار هرچند منه با بشم مطمی 

 تا نبود نزدیک انقدر دیگه دونفرکش ما جز چون بود

 بشنوه رو آرومش صدای

 دسته اون جزو مارو که چیه خدا حکمت دونم نیم-

 ...داده قرار کلفتش پوست آدمای

 خوردیم وغریبه خودی از رانقد نکن هیکلمون قد به نگاه

 ...بایستیم محکم روپامون سخته که

 

ون من وبه گرفت آیهان از رو نگاهش بالخره  از حی 

 داد حرفاش
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 مرحم تاروش نداشته رو کش که زخمه پراز آیهان-

سه...بذاره  ضدونقیض رفتارای که همینه واسه وشاید میی 

 دست از برای اون نگرایز  مطمئنم من...باش داره،مراقبش

ز  نه توعه دادن  ...ایدیگه چی 

ز  مسی   به دوباره رو نگاهش  برگشته حاال که داد آیهان رفی 

ز  در بهراد بود  وسوارشدم کرد باز برام رو ماشی 

 نشست فرمون پشت که آیهایز  به رو من سمت از

 باشید هم مراقب هستم تماست منتظر:وگفت

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

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 722پارت#
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 فکر آیهان زخمای وبه بودم داده تکیه شیشه به رسمو

داشتم ازشون ازقبل شاید که زخمای   میکردم  وحاال خی 

 نزدیک که اینجا تا مازنداران از...کنم لمسشون قراربود

  وقفه ی   رو بودیم تهران
 

 جز وبه بود کرده رانندگ

 برای من مییل ی   با بود آیهان طرف از که چندجمله

 گه های نگاه متوجه نزدیم حرقز  بود شده مواجه صحبت

 مهلت بهم که بود بازاریآشفته ذهنم اما بودم گاهش

 داد نیم حرف برای

 .بود خاموش گوشیت من به زد زنگ مامانت صبح--

 

 میشنوم رو حرفاش کنم راحت خیالشو تا دادم رستکون

 .رفتهگ تحویل صبح ویالرو زد،گفت زنگ هم عادل--

 به که فرشته به بلکه آیهان حرف به نه زدم پوزخندی

 بود رسیده زندگیم هوای کردن ابری برای ونیتش قصد

 انقدر چطور بود سوال برام!کرد عمل هم موفق وچه

سید اشخواسته به راحت  وضعیفز  ساده های آدم ما می 

 رابطه های پایه وقوی؟شایدم باهوش زیادی اون یا بودیم
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 راحت اون نیت به علم باوجود بودکه تسس زیادی ما

 !...میشد تزلزل دچار

عمه هدف--  بقیه واینکه مسخره بازی اون از ات دخی 

 بود؟ خ   بزنن زنگ بهت

 

 بود؟ نکرده پیدا پرسیدن یافرصت بود افتاده یادش تازه

 کردم نگاهش سکوت وبا چرخوندم رس

 داشت هدقز  یه میخورم قسم زندگیم تموم روی--

 موقعیت به باتوجه رو اطرافیانم اسم یدونهم فرشته_

 خواسته میکنم،احتماال سیو دارند زندگیم تو که  ومفهویم

 کنه خراب تو پیش منو وتا بزنه دست   یه

 بود؟ سیو خ   قبلیت گوش   توی اسماشون--

 نکردی؟ نگاه بود،یعتز  دستت گوشیم_

 ...دستمه هنوز:وگفت کرد چک رو عقب بغلش آینه از

 چکش برو پس دیگه خوبه:وگفتم مزد پوزخندی

 گفتم بهت قبال که پسوردشم...کن
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ز  برای رو پسوردش  م بودم داده بهش اطالعاتم گرفی 

 که کنه ریتست آیدی اپل کردن پاک بعداز بود وقرارشده

 باشه کرده هم کارو این حت   دارم شک حاال

  میتویز --
 

ز  اما نیک  کنم نگاه برم من قرارنیست باش مطمی 

 !داری اعتماد بهم درانق چرا؟_

 به ناراحت   با کوتایه نگاه شدکه حرفم سیم کنایه متوجه

  انداخت من

 کردی؟ سیو خ   منو اسم--

 مهم براش واقعا یا کنه بحث باهام نخواست دونم نیم

 کشوند خودش به رو حرف که نبود

  عشقم،قلبم،مرد--
 

 دوست همرس من، زندگ

 ؟هوم؟....داشتتز 
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 نگاه به پرید باال خودشفتگیش حجم ازاین از ابروهام

ا:وگفت زد ایخنده تک متعجبم ا این از دخی  ز  میذارن چی 

 !دیگه

دم بهم رو هام لب کردم نازک براش چشیم پشت  تا فرس 

ا خوب چه نگم  ...میشناش رو دخی 

 برای اینکه از گرفت ودلم نداشتم کل کل حال منم انگاری

 ...نداشتیم ودماغ دل باهم زدن حرف

ز  ضبط سمت هب دستمو  وادامه کنم روشنش تا بردم ماشی 

ز  که کنم منتفز  خود خودبه رو مکالمه  رو دستم راه بی 

 نداد بهم رو اجازه واین کرد  اسی  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 723پارت#
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 !منتظرم من--

 یا کنه تغیی   ببند دهنتو به قراره بود هرخ  :گفتم حرص با

 شو خفه شایدم

 متاسفم:وگفت زد تلچز  یخنده تک

 وناراحت   اروم صدای وبا کشیدم عمیف   نفس

 وقت   حت   کنیدکه ازدواج مردی با میگه روانشناش:گفتم

ین...بزنه حرف خوب باهات عصبانیه ازت یک بهی   رس 

 
 
ز  بهت عصبانیت موقع که اونیه زندگ  چون کنه نیم توهی 

 بده تدست از کوچیک جروبحث یه با خواد نیم

 میداد گوش حرفام وبه باسکوت

 

 نوپای یامارابطه کنم یم شلوغش دارم کتز  شایدخیال_

 تا باشیم مراقبش باید که مونه یم کوچیک بچه یه مثل ما

 ومن کتز  یم خوایه عذر کارت بابت االن تو.نبینه آسیب

 حواست بعد ،دفعه نداره عیت   میگم دلخوریم باوجود
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 خواهیت معذرت بعد ومن کتز  یم تکرارش دوباره نیست

ی حجم با  این وممکنه بخشمت یم دلخوری   از بیشی 

 ها قبیل به کدورت وهرباریه بده رخ ودوباره دوباره اتفاق

 هامون دلخوری بینیم یم بیایم خودمون به وتا بشه اضافه

 ...شده دلرسدی باعث ازهم

 

 چرخیدم طرفش به بیشی  

 قابل آدم تونستمن که ناراحتم بیشی   خودم از دونم نیم_

 انقدر من به نسبت که تو از یا باشم برات اعتمادی

 راحت ییک اینکه از ناراحتم گرفته بدجوری دلم  ...شکایک

  بزنه آسیب ما ی رابطه بیادبه میتونه

  ...هست  :گفت و کرد قطع حرفمو آیهان

 که این برای داشتم راه هزارتا من...بزنم حرف بده اجازه _

 و تو با  زندگیمو گرفتم تصمیم اما بشم جازدوا  این مانع

وع تو کنار  دیر رو باید که اویز  کردم حس چون.کنم رس 

ارو اون همه باید کردم فکر...پیداکردم باالخره اما ز  چی 

ا میدویز .برسم باید که اویز  به تا میذاشتم رس پشت  دخی 
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سن اطمینان این به که  جز دیگه کس هیچ به دیگه می 

ز  نیم پیدا ازنی انتخابیشون مرد  درست نقطه این کیز

 .میشه زندگیمون مرد مون گاهتکیه ما که جاییه همون

 

م نفش  زیادبود دلم توی حرفای دم نیم ادامه ودیگه میگی 

 بودم رسونده رو منظورم اما

 از میکرداما تحلیل تجزیه رو آیهان سکوت داشت ذهنم

ز  خودم که اونجای    میکردم نطق پیش چنددقیقه همی 

 رفتار به دادم اجازه هردومون وبه زدم پس رو رمنفیمافکا

 کنیم فکر بیشی   وحرفامون

ز  پرحرف سکوت دقیقه ده بعداز که بود آیهان  رو ماشی 

 از گرفت تماس هم مهرجو استاد :گفت و شکست

 ...داشت گله هردومون

  برای کنجکاو
 
 واون کردم نگاه آیهان به سوایل استاد گلگ

 داد ادامه

تا عقدمون به ردنشنک دعوت از--  پیچوندن بگی 

 برای دایعز  سوژه واینکه دانشگاه جو ریخت به...دانشگاه
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 بزنید دور مارو قرار میدونستم اگه ،گفت شدیم بقیه

 بهش حت   که بود ناراحت...کردم نیم هموار رو راهتون

یتز    ندادیم هم شی 

 

 اونای   از ییک:وگفت گرفت شکل لبش روی واقیع لبخند

ز داش واسه که  دوتا اون و مهرجو   استاد مدیونم بهش تو ی 

ز  نفرت  ...انگی 

 پرید باال ابروهام

؟ نفرت دوتا_ ز  انگی 

 !...وفرزاد فرشته--

 فرزاد کثیف یاگرغریزه شاید:داد ادامه نیشخندی با

 دستم زودی این نبودبه فرشته مریض های وحسادت

 رسید نیم بهت

 شدن رو تو های استعدادی ی   تا بودن اونا خوبه_

 آیهان اما گفتم دونستم نیم رو دلیلش که باحرض اینو

 وی   گرفت راستش دست توی رو چپم دست خونرسد

 خودم از رازی یه میخوام :وگفت زد بهش  ایبوسه مقدمه
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 روم به وقت هیچ بدی قول باید قبلش اما بگم بهت

 نیاری؟

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 724پارت#

 

 

  دادم تکون رسی کنجکاوی با

 بده قول--

 دادم بودقول خودش درمورد که رازی کشف قراربرای ی  

 داشتم رو نگفته راز پشت خوب های حس شدت انگار

 داشتم وعجله هیجان براش که میکردم لمس

 یم یادم که بودم وگیج هول انقدر دیدمت یم وقت هر--

 کنم خموت اخم بودم مجبور گایه کنم رفتار چطوری رفت
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 مواجه در ملگ آیهان نشه متوجه کش تا محیل ی   وگایه

ه یادش عملکرداش دخی   بایه  ...می 

 راز شوروهیجان از که باقلت   ومن زد لبخند خودش

د تند داشتنیش دوست ز  کردم نگاهش می 

 

 یا سالن و کالس توی اتفاق   همو که روزای   به یادم

 تارهایرف وهربار افتاد دیدیم، یم دانشگاه محوطه

 ...میگذاشتم بود گرفته که ردی جواب پای رو خشکش

ه  حس تا بزنم حرف نداشتم دوست کردم یم نگاهش خی 

ی به داشت که خوی    ،با میکرد کچ   دهن هام دلگی 

ز  از کلمات م بی   .بی 

  این از ومغزم قلب
 

 یم امنداشته ریش به احساسم دوگانیک

 داشتم هک عقیل به بودم زده واقعا ظاهرا اما خندیدن

دم پس مغزم ته روبه هام شنیده ز  می 

 نابلدم احساساتم ابراز توی من :وگفت چرخوند رسشو

اف  یاد هم به نشد قرار مگه...حقیقه اما باریه خفت اعی 

 چون کردم قبول باز آغوش با من که پیشنهادی بدیم؟
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 رو تالشم تا بدی اجازه بهم میخوام...داشتم نیاز بهش

 کتز  فراموش که بکنم

 

 پوستم زیر که بود کلماتش لذت اغماض این دلیل شایدم

ین بعض یه پشتش که لبخندی خزیدبا یم  بود شی 

ه رو به رو به دستم به نریم بافشار واون دادم رستکون  خی 

 شد

 ..دنبالت میام فردا:کردوگفت پیاده در جلوی منو

 به بود وبــهی   داشتیم کالس فردا دقیقا چون کردم قبول

  میکردیم تموم رو پیچوندن جومهر  استاد قول

 بشم پیاده تا کردم کوتایه تشکر

؟--  نگفت 

 چرخیدم طرفش به بشم پیاده اینکه بدون اما کردم باز درو

 چیو؟_

 کردی؟ سیو خ   منو--

 ...شدم پیاده در دادن هل وبا زدم خبیت   لبخند
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  !نداری؟ گفتنشو شجاعت که چیه--

 

 وقت واالن یکرد فراموش اصال نکنه:وگفت کرد اخیم

 !!بدی تغیی   فرصت رس تا میکتز  کش  

  گرفتم نظر در برات که یتنبیه پای بذار رو دیرشنیدنش_

 ابهاماتش با زدم کردلبخندی نگاهم ومشکوک بااخم

 .گذاشتم تنهاش

 مشغول هال توی مامان کردم باز ودرو انداختم کلید

 با دونستم نیم اسمشو حت   من که بود ایرایز  رسیال دیدن

 پرسیش احوال وبه کردم سالیم چرخوند رس در شدن باز

ازهمه وبابا مامان از.دادم جواب کوتاه  دلخوربودم بیشی 

ینم مسافرت که  بود افتضاخ حس.کردن خراب رو شی 

 ...بودن دشمن یجبهه توی ناخواسته مادرت پدر اینکه

 !کردم جنای   رو قضیه چه

 

 با بود شده مودلخوری ناراحت   متوجه خوی   به که مامان

زش اغراق های توجه ان در سیع آمی   داشت جی 
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م دوش رفتم وقت   مثل  وعرصانه کرد آماده لباس برام بگی 

 اینکه واز گرفت رو آیهان ورساغ دید تدارک مفصیل

 یبچه آیهان انگار کرد ناراحت   اظهار نیاوردمش همراهم

 هم تعارف آیهان به اصال من که هرچند...بود دوساله

 چون نکنم مطرح مامان با اینو دادم وترجیح ودمب نزده

ز  درنظر وبدن شک بدون  منو اششده قلمبه محبت گرفی 

 نصیب ،ی   بودنم نزاکت ی   بر مبتز  وحرفاش غره چشم از

 ...نمیگذاشت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 725پارت#
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 کردم روشن رو بودم زده شارژ به حموم قبل که گوشیمو

دادم مونا به تکست یه وبا  رسیدم خی 

ز  خری چه شما ببخشید'  'هستی 

 خنده میون من بود تکست ارسال بعداز من جواب این

 زد ردی ناباوری کمال ودر گرفتم رو اششماره وحرص

 حاال باید فهمیدم ومن ردکرد بازم که گرفتم تماس دوباره

 ارهدوب زد رسم به که فکری با بکشم رو منتش حاالها

 تا مظلومانه کامال مضمویم با بار این البته دادم تکست

ز .بده رو وجوابم کنجکاو هم بشه نگران هم  بودم مطمی 

 ،بود گذشت اون بدون که مسافری   برای دلخوریش

 سالح میتونست که مونای   شده ریزی برنامه چه وفرشته

آورد منو بودو انداخته قلم از رو باشه من قدرتمند  تنهاگی 

 

 حالم... ما یرابطه وگندزدبه اومد نقشه با فرشته امون"

 "بده جواب خدا تورو بده خییل

 داد تکست دستش به پیام این رسیدن بعداز ودرست

 رو وسایلم اومدنش وتا زدم لبخندی 'اونجا میام دارم'
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 اومد رساغم هم دیگه دوبار ییک مامان. کردم جابجا

 ماشد شکراب ورابطه اشودارودسته فرشته اومدن وپیگی  

 دلخور شدت به آیهان: دادم جواب راست رو کامال ومن

  شد وناراحت

 نزاکتیم ی   خییل میکنه خیال حتما:وگفت گزید لب مامان

 نه؟

 مامان کردن اذیت قصد واقعا نکه انداختم باال ایشونه

 اون با آیهان که داشتم شک اما باشم داشته رو

 باشه دهنکر  فکر موضوع این به وحرصش پرخاشگری

 من دادن آشت   خیال ی   :گفتم گونه خواهش وبالحتز 

 بشید باهاش

 

 کنه باز مونا برای تادرو غره،رفت وچشم  ناراحت   با مامان

 بعدازشنیدن مونا دروپیکر ی   های فحش برای خودم ومن

 آماده بشم نصیبم قراربود که من زبویز  ی   واحتماال ماجرا

ی طبق.کردم ز  اول مونا داشتم رو آمادگیش قبل از که چی 

 من هم وبعد فرشته توسط نشدنش خاطردعوت به

 وقت   وحرصش عصبانیت شدت واما دراومد ازخجالتم
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 آیهان وحت   فرشته منو دوباره شنید ماجرارو شدکه بیشی  

 که شب نیمه داد قرار الطافش عنایت مورد رو وفرزاد

 کم موناهم عصبانیت وازحجم انداختیم جا هم کنار

 لحن با کرد پیدا اندام عرض فرصت شدومنطقش

 :گفت ایخواهرانه

 

 غریبه فقط میکنیم فکر ما اینکه چیه؟از از مشکل میدویز 

 که درصوری   بخشکونن رو زندگیمون یریشه میتونن ها

 بزنه تیشه کجا میدونه دقیقا خودی یه نیست اینطوری

 ضعفهات ونقطه وتو بد خوب با بندازه پا از وتورو

 گرگ ذات عمر یه که خودیه همون هم فرشته...آشناس

 وقتش تا کرد پنهان اشبره یپوسته توی رو صفتش

 خودش رس بالی   چه راه این ته نیست مهم برسه،براش

 وقت هیچ شاید. وشادنباش   خوشبخت تو کاقز  فقط میاد

 اون بعداز آیهان اجتمایع موقعیت با پرسی کرد نیم فکر

 ازدواج باهات وادوبخ بیاد دنبالت خانوادت آبروریزی

 این با وهامون محمد عمو کرد رونیم فکرش شاید...کنه

،قصد موافقت ازدواج ز  بود تو نابودی اون کیز
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 اون اما نداریم رفتاراش برای مادلییل.وهست

برعکس
 
 یم بیمارخودش مغز که داره دلیل کیل ما ظاهرا

 ...پذیره

ز  بردارنیست دست کرده ثابت فرشته  قرار باش ومطمی 

  نیست
ا
ه پس بش   راحت دستش از فعل  آدیم بدویز  بهی 

اماده همیشه توباید که هست خطرناک اونقدر اون مثل

 ...باش   حمالتش ی

 

ون مانند آه رو نفسش  ... نمیدونم:وگفت داد بی 

 دونم نیم:گفت وبعد کرد مکث که بود خودش انگاربا

 حمله بهش توهم یا کن مقابله باهاش بگم بهت

 نسبت اما کرد دوری باید ادم این از میگه عقل...کن

 ودوری میده قرار کنارهم مارو ناخواه خواه هم فامیلیمون

 ....اجتناِب  قابل غی   ازش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 726پارت#

 

 

م تای   میشنیدم رو حرفا این باید شاید  ضعف از مشکل بی 

م خرده خودم به تادیگه نیست ما نوپای یرابطه منو  نگی 

 رو شادی بتونه همینکه فرشته برای بود مونا با حق...

ه ازمون  .بود کاقز  بگی 

ز  بیداربودیم صبح دمای تادم  شد باعث مسئله وهمی 

 مامان یحوصله بالخره یازده ساعت بمونیم خواب صبح

ه  آیهان که کنم یم تعجب.میکنه بیدار مارو زور به رسمی 

 این از دلخور نزد هم زنگ حت   هک نیومد دنبالم تنها نه

ی منم کارش   کنم نیم پیگی 

 

ز  بود خورده صبحانه زود صبح مامان  هم وپیمایز  پر ومی 

 دانشگاه به.خوردیم صبحانه ومونا من بود چیده ما برای

ی هم امی   از برم آتلیه به گرفتم تصمیم اما نرسیدم  خی 
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ز  هم اونا دیروز اگر نبود  آتلیه به زامرو  باید طبیعتا برگشی 

 بود کارشده ی   آرمان از جدایش بعداز که مونا .اومد یم

 .شد همراهم هم

 ندادی؟ درخواست کار برای ایدیگه جای_

د توی نبود معلوم ز  داشی   که گشت یم خ   دنبال من ماشی 

 گفت نوخ   کردن بلند رس بدون

 داری؟ موندن قصد اصال_

 اهوم-

 باال رس ابجو  که دوساعته میگردی خ   دنبال...کوفت_

 میدی تحویلم

 

 کنه بلند رسشو باالخره شد باعث من حرص

 کجاست؟ فلشت-

  امکوله توی_
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وع برداشت عقب از رو وکوله چرخید ز  به ورس   دنبال گشی 

 رو فلش.بده انجام کارشو دادم اجازه باسکوت کرد فلش

ز  کرد وصل  کرد انتخاب رو ییک ترگ های موزیک وازبی 

 میدی گوش رو اشونموزیک بیشی   خودشون از-

 :گفتم بدم نشون العمیل عکس حرفش به اینکه بدون

 چیه؟ وزندگیت کار برای تصمیمت_

 برند میخوام که کارهم قبل، روال طبق که زندگیم-

 بزنم خودمو

 

 کردم نگاهش تعجب با

  نیم توهمیشه مگه ؟!داره تعجب انقدر خ  -
 
 طراخ گ

 که میده ننشو  که کارمم یسابقه است؟ العاده فوق هام

 !دارم رو تواناییش من

  قدم این
 
  بود بزرگ

 فکر این به میکنم تعریف کارت از من چون فقط_

 !افتادی
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 این اما نیست مهم خییل که تو حرف:وگفت زد لبخندی

از تصمیم  ابرازش شجاعت فقط رسمه توی دوساله بیشی 

 داشتم وقت بیشی   اینجانبودم که مدت این.نداشتم رو

 وتوی زدم حرف راجبش بابامم ننه باو  کنم فکر بهش

ز  شدن خوشحال تصمیمم از حالت آورترین تعجب  وگفی 

ز  حمایتم  میکیز

 

 ...بعیده فروغ عمو زن از_

ز  اشتباهت- ای از من میخواد مامان...جاست همی   دخی 

م شوهرتوپ همتا مثل حاال بزنم جلو جاریش  نیومد گی 

 .بمونم نبایدعقب که درپیتت آتلیه وبااون تو از حداقل

 . زدم بیانش لحن به لبخندی

ی بود بسته آتلیه تصورم برخالف  نبود امی   از هم وخی 

 دانشگاه توی امی   که نداشتیم هم کالس تایم این حت  

 موند پاسخ ی   اما گرفتم رو اش شماره.باشه مونده

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2562 | 3699 

 

  احمدی_آسیه#

 

 727پارت#

 

 

 تمویم وقت هیچ انگار که افتاده عقب کارهای رساغ من

 مربوط که کردفاییل رسگرم خودش هم ومونا رفتم نداشت

 پاک از نگران بود خایل بود مهرجو استاد عکساهای به

 گرفتم رو امی   یشماره دوباره اتفاقیش شدن

 ...بده جواب بار این وامیدواربودم

 ومیخواستم بودم شده ناامید دادنش جواب از تقریبا

 شد وصل شلویعز  میون تماس که کنم قطع ور  تماس

ز  منت رسمون_  آقاامی   دادین جواب گذاشتی 

 شدیم بدبخت...هست  -

 گفت اینو باگریه که بود سارا
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 پریدم جا از

 شده؟ خ  ... سارا_

 نمیداد امانش گریه

 غلیط چه باید دونم نیم من ...بیا توروخدا...توروخدا-

 شدیم بیچاره...بکنم

  خ   ببینم نکن ریهگ لحظه یه شده خ  _
 

 شده خ   مییک

 رسوند من به خودشو مونا من مضطرب صدای از

  سارا؟_

 زدوصدای اسپکی   وروی کشید دستم از رو گوش   مونا

ی باشدت مونا گریه  شد پخش بیشی 

وبردن-  ...کشتنش... هست   شدیم بدبخت...امی 

د دهنم توی داشت قلبم ز فتم حال از داشتم می   با مونا می 

 یاکجا شده خ   بگو بگی   آروم لحظه یه:فتگ عصت   لحن

 بیایم

 

ی-  ...بیاکالنی 
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ز  روی از رو سویچم ون طرف وبه زدم چنگ می   راه بی 

  ...میاییم داریم گفت سارا روبه رساومد پشت مونا افتادم

 که مونا بزنم استارت تونستم نیم وحت   میلرزید دستام

 وپیاده داد فحش بود کالمش تیکه جزو دادن فحش

 کرد باز رو راننده سمت رشدد

 خودتو کنار بکش-

ز  داخل همون از  کنار صندیل روی رو سنگینم بدن ماشی 

کش انگار.نشست من جای به ومونا کشیدم راننده  مسی 

 .رسیدیم نیم رفتیم یم هرخ   که اومد یم

 

 جلوم اتفاقات بدترین زد رسم به وخیال فکر هزارجور

 یابهش یدهد آسیب امی   نفهمیدم اصال شد یم ردیف

 آسیب اهل که ما ومنطف   آروم امی   اصال رسید آسیب

 توی مونا...ییک به زده حتما کرده تصادف نبودشاید زدن

 تابلوی متوجه شدیم پیاده تا اما کرد پارک خیابون حاشیه

س شدیم ممنوع پارک  این به شد باعث ونگرایز  اسی 

ی طرف وبه باشم اهمیت ی   موضوع  رو وجاده رفتم کالنی 
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 پشتم کنم صی   تا زد صدام اینکه بعداز هم مونا کردم رد

 وگفت شد مانع رسباز که برم داخل میخواستم.اومد

 کجا؟:

 ...اینجا آوردن دوستامو_

 

  نیست سارا اون:وگفت گرفت دستمو مونا

ی وبه گرفتم رسباز از رو  پشت می   چند فاصله با که دخی 

 قدم چند شک با.انداختم بود نشسته جدول یلبه ما به

 زدم صداش ترس با روحش ی   رخ نیم دیدن وبا رفتم جلو

 سارا_

ه رو به رو به خایل نگاه با نداد جوابمو  دستمو بود خی 

وت از خورد تکویز  سارا دادم قرار اششونه روی  هی 

ون  ...گریه زیر زد وبادیدنم انداخت من به نگایه اومد بی 

 ناگوار فاقات ترس قبل از... کردم وبغلش نشستم کنارش

 سارا یآشفته وموهای رو رنگ ی   صورت اما داشتم رو

 لکه پراز سفیدرنگ مانتوی وروی بود ریخته دورش که

ز  به منو خونش های  رسوند یقی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 728پارت#

 

 

ه؟ چه بگو توروخدا_  خی 

ز - وگرفی  ه کن دعا...امی  نباشه اگه کنم چیکار من...نمی   امی 

 دعاکنید توروخدا...بدم خ   پدرمو جواب...کنم چیکار من

ه  ...نمی 

 باش آروم_

 داشت امی   بخدا... بود ها عوضز  اون تقصی   اشهمه-

 هست   شدم بدبخت... میکرد جداشون

 لرزد یم بید مثل بدنش گفت یم هذیون داشت انگار

 کلمات از.بود داده انتقال منم به رو ووحشتش وترس
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شده چه نفهمیدم هنوز اش بریده ریدهب ز  خی   وهمی 

های حامل اشآشفته احوال چون تربود ترسناک  خی 

 بود ناگواری

 

 رو آورد کجا از نفهمیدم اصال که معدیز  آب بطری مونا

ز  کردوبا باز  پاشید سارا صورت به دستش توی ریخی 

 سارا.شد ایشلحظه وشوک بدنش شدید تکون وباعث

 دهنش جلوی رو آب باق   کردمونا تسکو  ثاتیه چند برای

 آروم لحن با وبعد بخوره مقداری کرد وادارش گرفت

 شد؟ خ   بگو آروم حاال :پرسید محکیم

 دوباره اینکه اما بشه آروم رسعت به نداشتم انتظار

 بود ترسناک برام هم گریه زیر بزنه قبل باشدت

 شده؟ خ   بگو امی   جون میکنم سکته دارم سارا_

 بریده وبریده کرد پاک دست پشت با رو اشکاش

 درگی  ... باهم ...دوتا اون:گفت

ر...شدن  کنه شون..جداا...رفت..امی 
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 شد حرفش مانع گریه دوباره

رفت بخدا-  هلش گ...شد خ   دونم نیم...جداکنه امی 

ز  خورد رسش افتاد...داد  برداشت خون جارو همه... زمی 

شدن؟ کیا:مونا  درگی 

 م...ومیث فرزاد-

 من به وحشت   پراز نگاه رفت من مثلهم نامو  نفس

  انداخت

ز  خورد رسش گ:مونا  ...زمی 

ی به خورد- ز  ...استخر یلبه تی 

ه کن دعا:گفت گریه با  ...نمی 

؟ کیو سارا_
 

 مییک

 مم..میث-

ز  روی  زود که همیشه برعکس چرا دونم نیم ولوشدم زمی 

 ،گلوم چشمام اینبار ریختم یم واشک کردم یم بغض

 ودب خشک خشک
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 کردن قبول برای رو خودش گونههذیان گریه با سارا

 کرد یم نفرین سفروحشتناک این برای فرشته پیشنهاد

 ی   هم رو وفرزاد فرشته میدونست مقرص رو وخودش

ی داخل وبه شد بلند مونا. گذاشت نیم نصیب  کالنی 

رس ووضعیت ماجرا از تا رفت  تکون جون منکه دربیاره امی 

ز  به نشستم جدول یلبه سارا مثل نداشتم خوردن  زمی 

ه ز  گریه صدای شدم خی  ز  وفی   گوشم،ویراژ کنار سارا فی 

ز   درحال رسم توی وهیاهوی بوقشون وصدای ها ماشی 

 بود مغزم کردن متالش  

 

 من یبیچاره امی   پیش وجودم از اعظیم بخش اما

 بود خودش کار توی رسش همیشه که آزارم ی   بود،پرسک

 ایحاشیه هیچ اهل نداشت کاری کارکش به وقت وهیچ

 اخ...موند نیم ناراحت وخییل میشد عصت   سخت   به نبود

 ...امی  

ازیک شاید  خواب پاهام بودیم منتظر اونجا ساعت بیشی 

 افکارپریشون توی بود گرفته آروم دوباره سارا بود رفته

ون که مونا بود اسی   خودش  میداد نشون صورتش اوند بی 
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های حامل  خوبم دوست برای دلم وبند یستن خوی   خی 

 شد پاره

 بریم پاشید-

 مونا؟ شده خ  :گفتم گرفته صدای وبا سخت   به

ی زد لب کردو اشاره سارا به ز س جی   زده وحشت ومن نی 

 فروریخت دلم قبل تراز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 729پارت#

 

 

 رو راسا وبازوی شد خم خودش دید که منو روز حال

 طرف وبه رفت من به ایغره چشم کرد وبلندش گرفت

ز   شانس افتادم راه دنبالشون کنان لخ لخ افتاد راه ماشی 
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ز  زمایز  یبازه این توی که بود یار باما ده رو ماشی   نی 

 ...بودن

 برای مونا با شدنش وهمراه پیش چندلحظه برخالف سارا

ز   میکرد مقاومت نشسی 

 ذارم نیم تنهاش من اینجاست امی   نه-

 یه بشنیم بریم...اخه بکتز  براش میتویز  چیکار تو:مونا

 بکنیم؟ فکری

ز  به راضز  هنوز بود معلوم سارا صورت از  اما نیست رفی 

  نشست ایاضافه حرف ی  

 

ز  مونا سوارشدیم هم ومونا من ز  کردن روشن حی   از ماشی 

  گرفت رو بیمارستان اسم سارا

یم:سارا  بیمارستان؟ االن می 

 هاشدی مرده شبیه خونتون برم یم روتو  نه-

 دنبال بریم باید...بکنیم فکری یه بریم گفت  :سارا

سیدی  یانه؟ گذاشت وثیقه میشه وکیل،نی 
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 بار یک دقیقه چند هر سارا «نه »داد جواب کوتاه مونا

 رسمیگرفت از رو اشگریه

ی هنوز دخی   بگی   آروم- ز  !که نشده چی 

ی :سارا ز  آتیش دلخوش   روی از ها عوضز  اون...نشده چی 

 بفهمه اگه بابام...ما چشم تو رفت دودش کردن روشن

 چطوری بودحاال مخالف امی   با اولم از...میشه بد خییل

 این موجود ترین گناه ی   امی   کنم ثابت بهش میخوام

 !داستانه؟

 

 . رفت توهم هم مونا صورت

ز  با بیوفته دردرس تو امی   اگه بخدا:سارا  روی از ماشی 

م ومنم میشم در  فرشته  ...امی   کناردست می 

 امی   وتصورمظلومیت شد ریش دلم سوزناکش هقهق از

 درآورد رو اشکم بالخره

 جمع رو همه ونیت   قصد چه با بود معلوم اولم از:سارا

 زیر داره فرشته این گفتم امی   به بخدا...شمال آورد کرد
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ه آی    من با حق اخرم... نزن تهمت هیس گفت می 

 ... کنه عنتشل خدا.بود

 

 سارا روز حال دیدن با ماایستادمامان خونه  جلوی مونا

 که فاصله این توی کرد درست قند آب براش ترسیده

 تا کرد دادوکمکش سارا خورد به رو قند آب داشت مامان

 کشیدم کنار مونارو بشوره رو وصورتش دست

ه؟ چه بگو وایستاد قلبم_  خی 

ی- ز م زیادی چی  زش میثم کن عاد...فقط نشد دستگی   چی 

 نشه

 بده؟ حالش انقدر یعتز ...خدا یا_

 بده حالش...سارا بدون ویل بیمارستان بریم فکرکنم،باید-

 .بدتربشه میثم دیدن با ممکن

 ...امی   بیچاره_
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 کدومشون نیست معلوم...بازداشته فرزادهم امی   جز-

 ...میده هل رو میثم

 نگاه .بشینه کنه یم کمکش گرفته رو سارا بازوی زیر مامان

 :گفت مونا افتاد ما به که سارا

 .نیوفتاده پس طفلک این تا کن وجور جمع خودتو-

 ودنبالش کشیدم عمیف   نفس.رفت سارا طرف وبه گفت

 رفتم

ی:سارا ز  بگید من به باید که هست چی 

 ...میدویز  خودت که همونای   نه-

 بشه هرخ   ماجرا اخراین رفتیم، نیم وقت هیچ کاش:سارا

 توی افتاده آفت مثل که کنم نیم حالل رو هفرشت من

 
 
 ...همه زندگ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 730پارت#

 

 

 کرد نگاهش سکوت با اما متعجب مامان

 شدن درگی   که شد خ  :پرسید مونا

 روز چند این توی فرشته :داد جواب وبغض اشک با سارا 

 میکرد استفاده میثم اب شدن کالم هم واسه فرصت   هر از

ه اون وکفر  بود اورده در هم رو میثم دخی   ،دوست دخی 

 کنار رفتیم دادیم تحویل نگهبان به رو ویال کلید که صبح.

ز  ،تله دریا  انگارلیدرگروه که فرشته پیشنهاد به کابی 

 توی شب یه (گرفت شکل لبش روی عصت   پوزخند)بود

 برگردیم مافتادی راه وصبح موندیم جنگیل های کلبه

 باهم وفرشته فرزاد قبلش اما رسخ   دونم نیم...تهران

ز  کنتاکت  .داشی 

 

 یدوباره تصور انگار گرفت صورتش جلوی رو دستش

 تونست نیم بود کننده ناراحت اندازه از بیش براش ماجرا
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ل خودشو  تشکر با گرفتم طرفش به دستمایل کنه کنی 

 کرد باک رو واشکاش گرفت

ز  درآوردن بازی مسخره توراه انقدر:سارا  که موندن را بی 

 دل قصد انگار که خانم وفرشته رسیدیم دوازده نزدیک

 من به بخوریم،لعنت ناهار بریم کرد اضار نداشت کندن

 امی  ...نباشیم راه نیمه رفیق کردم اضار امی   به که احمق

 کاش نیومدم کوتاه خر من اما بود وآتلیه تو تنهای   نگرایز 

 ...دادم نیم مشوقس میشدم خفه

 

 بود درآورده مونرو همه اشک هقش هق

 فاصله ها تخت واز شد بلند میثم دادیم سفارش تاغذا-

ه گفت فرشته نکشید ثانیه ده به گرفت  رو دستاش می 

 یم باید زدن پوزخند حرکتش به جمع نصف... بشوره

 کبود چقدر فرزاد پوست رنگ دیدن ویم بودین

از برگشتنش...شد  یادم کشید،دقیق طول یقهدق ده بیشی 

 فرزاد که گفت خ   میثم دخی   دوست دون نیم اما نیست

 که نکشید دقیقه وبه رفت فرشته ودنبال شد بلند عصت  

 به ها دیونه مثل فرزاد کرد پر رو فضا وهوارش داد صدای
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 که ما . میداد رکیک وفحشای بود کرده حمله میثم

 دعوا میگفت بودن اطراف اون که دونفر ییک اما ندیدیم

 مهر هم فرشته مرده وموش ترسیده قیافیه ناموسیه

د بقیه حرف به تاییدی ز  . می 

 

 چلوند یم دستاش توی رو کاغذی دستمال

ز  وبقیه امی   که بعدشم- ز  جداشون رفی   جز هیچیک کیز

ی یه میثم وسط اون شد نیم فرزاد حریف امی   ز   گفت چی 

 همب خ   همه که وبعدشم کرد قایط دوباره فرزاد که

ز  روی خون غرق میثم ریخت  .شد پخش زمی 

 اشک بود بود گریه به زدن چنگ راهش تنها انگار ساراکه

ش خوی   به که مامان.گرفت رس از رو ریختنش  دستگی 

 ...گفت یم ذکر لب زیر قراره چه از بودماجرا شده

 

خانواده خواست نیم موندچون ما خونه رو روز اون سارا

ن ی   ماجرا به ظاهرش از اش  سارا که روز همون عرص. بی 

  از
 

 بیمارستان به مونا همراه شد بیهوش حایل وی   خستیک
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 از تونستیم وفقط بریم داخل ندادن اجازه ما به. رفتیم

ح پذیرش  میثم بد وضعیت از مخترصی حال رس 

 برخوردکردیم وپدرش فراز با بیمارستان حیاط توی.گرفتیم

 میثم بد لحا درجریان بود واضح پریسونشون ظاهر از

ز   هسی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 731پارت#

 

 

ه وقت   درست شب همون  نورا بودم قرار ی   سارای خی 

 فکرکردم اما ندم جواب خواستم اولش گرفت تماس باهام

 پرسید رو نبودنم رسحال دلیل وقت   باشه ادب دوراز

 یه وتوی هاومد پیش مشکیل دوستم برای گفتم صادقانه

ی  گفت نورا شانش خوش درکمال افتاده دردرس توی درگی 
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 ..بگم حتما برمیاد دستشون از کاری واگه وکیله پدرش

 گرفتم رو پدرش شماره موضوع این شنیدن از خوشحال

ز  نظر در بدون لحظه وهمون  تماس باهاش ساعت گرفی 

ش توی فردا برای مخترصی توضیح از وبعد گرفتیم  دفی 

 .یمگرفت وقت

 

 نیمه تا که هرچند خوابیدم هم کنار صبح امیدوارتراز

 .رسید یم گوش به سارا آروم یگریه صدای شب های

آقای از شدن خارج بعداز  تر آروم که ،سارا رادمهر دفی 

 ...خونشون رسوندم رو بود شده

 و کیف...خونه برگشتم پس نداشتم رو آتلیه یحوصله

 نشستم تخت یلبه هوکالف انداختم ایگوشه رو وسایلم

 توی از رو وگوش   شدم بلند جا از خورد زنگ گوشیم.

ون کیف  تر محکم قلبم آیهان تماس دیدن از. کشیدم بی 

  همه اون ومیون کوبید
 

  ها آشفتیک
 

 ی   این برای دلتنیک

 رو افکارم از بخش   امی   مشکل شاید.میکرد داد ی   معرفت

کرده  نشنیدنو  ندیدن به اش دیگه بخش اما باشه درگی 

 .بود شده معطوف آیهان صدای
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 صداش منتظرشنیدن قرار وی   کردم وصل رو تماس

 .موندم

 سالم--

 وشنیدیز  جذاب ملودی برام هم اشوخسته گرفته صدای

 بود

 خوی  ...سالم_

؟ خ   تو...خوبم االن--  خوی 

 کردم حس داشت خوشایندی حس برام خوبمش االن

 خوب شنیدم صداتو که االن اینه منظورش

 اومدی ویم موندی یم رسقولت اگر بگم میخواستم.شدم

 گفتم یم خوبیش تو جواب در یا شدی یم هم بهی   دنبالم

 .بود خوبی   خییل حالم دیدمت یم اگه

 

 بودم خوب افتاد نیم امی   برای اتفاقا این اگه شاید_

افتاده؟ واسه اتفاق   چه--  امی 
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نداشته آیهان نمیکردم فکر  به رو تعجب اما باشه خی 

 ماجرا از ایخالصه دادم تشخیص حرفش توی خوی  

 به وفرزاد فرشته از آیهان عصبانیت. کردم تعریف براش

 هردوشون وبه بده ازدست رو خونرسدیش که بود حدی

اه بد  دلم اعماق واز دادم یم گوش باسکوت. بگه وبی 

 بود موافق باحرفاش

 چاه تو میندازه سنگ دیونه یه:وگفت کشید پوقز  آیهان

 امی   وضعیت االن...بیارن درش تونن نیم عاقل صدتا

  چطوریه؟

ی که خودش حال از_  وکیل براش اما نداریم خی 

 ...نورا پدر.گرفتیم

 

 !مهراب--

 پدرش وگفت گرفت تماس نورا دیشب...مهراب آقا بله_

 بکنه کاری امی   برای بتونه وکیله،امیدوارم

 ...نباش نگران خوبیه وکیل مهراب--
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 باهم تا دنبالت بیام میخواستم دیروز:وگفت فتگر  نفش

 ...نشد اما بزنیم حرف

از  که حرفای    باشه مهم برام نیومدنش دلیل اینکه بیشی 

 .کرد جلوه مهم برام بزنیم بودباهم قرار

؟ چه_  حرقز

  همه این با من اینکه مثال...حرفا خییل--
 

 چیکار دلتنیک

 ؟...شده سیو گوشیت توی خ   اسمم اینکه یا کنم؟

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 732پارت#

 

  از داشت وقت  
 

 به که ایجمله گفت یم دلتنیک

 به گوشام توی خطر زنگ یه مثل بود گفته بهرادوبردارش

 اومد در صدا
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سم؟ سوایل یه:گفتم مقدمه ی    بی 

 انقدر احساسش پر حرفای مقابل در نداشت انتظار شاید

س:گفت مکث با که مبگ اینو خشک  بی 

 بود؟ گ آیالر_

ز  انتظار یا بود جوابش تلچز  از سکوتش اینکه  برای نداشی 

 تا کشید طول اما نشدم متوجه رو سوال این شنیدن

؟ نیم حدس خودت:بگه  زیز

  برام وگمایز  حدس هیچ بدون میخوام_
 

 ...بیک

 دیگه وقت یه برای بذار--

 

 خییل نماال  کتز  نیم فکر:گفتم مشهودی بادلخوری

ز  برای چرا... دیرشده  دست دست انقدر موضوع این گفی 

 ...یم

  بود خواهرم--

 موضوع این از اینکه بنداومدبا ونفسم نشد کامل امجمله

داشتم  شدم شوکه اما خی 
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 از بود بزرگی   دقیقه سه اختالف با آیالر بودیم دوقلو--

 نیم کم من برای بازی مامان برای دقیقه سه همون

 رو مادروخواهرام هوای مردونه داشتم سیع ذاشت،من

 ییک اون مراقب ییک وقت   تا...منو هوای هم وآیالر داشتم

 گرفت تصمیم دفعه یه ،پدرم بود خوب اوضاع بود

 این وبرای کنه بیشی   رو وقدرتش وپول بکشه باال خودشو

 با ازدواج به مجبور رو آیالر...میذاره مایه آیالر از کارم

 منظورم خودش مثل میگم کنه،اینکهمی خودش مثل ییک

 اختالف نه باشن نداشته ستز  اختالف ،نکه اخالقشه

 ... بود هم ستز 

 

ز   پس که های شلویعز  به ومن افته یم وقفه حرفاش بی 

ون انگار  ..میدادم گوش بود سکوتش یزمینه  جای ویه بی 

 ...شلوغ  

ز  دوباره ما انگار رفت که آیالر--  از قبل خوردیم،آخه زمی 

 دوز و بود شده بهی   مامان حال  آیالر اجباری دواجاز 

ز  داروهاش  شد بد حالش دوباره مامان. بود اومده پایی 

یش به ومجبور  پام یه بود بیمارستان پام یه من شدیم بسی 
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 وجدان عذاب اومد نیم کنار پرستارش با آیناز چون خونه

 هم نکردم آیالر برای که کاری هیچ بخاطر عرضگیم وی  

 ...باشم داشته بدی ناامیدی حس بود دهش باعث

د رس ما به گایه آیالر ز  شدن خاموش شاهد من و می 

  برق بیشی   هرچه
 

 دیدم ،یم شدم یم چشماش تو زندگ

 اما میشه تر وناامید ساکت وداره نیست خوب حالش

 زورگو یه آیالر همرس رسوش اومد نیم بر دستم از کاری

 ساله نوزده جدههی پرس یه منم بود فرخ مثل منطق وی  

 شد نیم گرفته جدی اون طرف از که

 

ل برای بارش این سکوت کردم احساس  بغضش کنی 

 سال چند میشه باورت :وگفت کشید عمیف   نفس بودکه

  گذشت
 

 تنها. گذشت یم وحشتنایک طرز به ما زندگ

 میخواست بودکه پدرم طلت   جاه آوردم که شانش

 رشته...باشن اون صعود های پله هاش بچه همیشه

 به هم شغلم بود وقرار بود فرخ خواست به تحصیلیم

 مهلک رسطان یه مثل عادت میدویز . باشه اون انتخاب
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ی به تو نکنه خدا. مونه یم ز  عادت واون کتز  عادت چی 

ه دربر تورو تمام  میگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

  732پارت#

 

 ...فرخ از نترسید به بودم کرده عادت من

ز  چشم به   تموم کشیدن اونو جور فرخ،به به گفی 
 

 زندگ

 پا از منو داشت که گونهبیمار های عادت بود شده من

 کله از ییک دخی   با ازدواجم شایع اگر شاید.انداخت یم

 وآیناز مامان شدن تنها رسیدترس نیم گوشم به ها گنده

 یمن بر فرخ بودن گوش به حلقه غالم این از دست هرگز

 رو ودروغش راست وقت هیچ که شایعه این.داشتم

 ازم ،پدرم التحصیلیم فارغ با شد همزمان نشدم متوجه

 غروب دقیقایادمه بشم کار به مشغول کنارش خواست
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 خونه توی که کاری دفی   توی منو امتحانم روز اخرین

 ...گفت یم شغیل خوب آینده از زد صدا داشت

 وزانوهامبودم ایستاده پدرم مقابل اما باشه دار خنده شاید

 که اویز  انگار.لرزید یم بگم میخواستم که حرفای   ترس از

 ...مرگمه وفرشته نیست پدرم ایستاده جلوم

 به هم سکوتش.کنم انتخاب رو شغل این خوام نیم گفتم

ی شجاعت.بود ترسناک فریادهاش اندازه  خرج به بیشی 

ون خونه از منو میتونه گفتم دادم  خوام نیم اما بندازه بی 

 کنم ازدواج میگه اون که باکش

 

 گفت خشیک لحن با میشه باورت:وگفت زد پوزخندی

ز  شنیدن با ومن کن تکرار دوباره گفت   خ   نشنیدم  همی 

 ...بذارم فرار به بودپا نزدیک معمویل ی جمله

 شده سخت براش کشیدن نفس انگار گرفت نفس دوباره

 بود

ز  راست--  بودم مرگ به رو من...مرگه برادر ترس میگی 

ه گفتم خودم با لحظه توی اما ترس از فقط اونم  یه بهی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2588 | 3699 

 

جمله بزنم رو وحرفم باشم مرد زندگیم توی شده که بارهم

ز  های ونگاه کردم تکرار رو ام  جون به ومرگبارشو سنگی 

ز  اما نبوده کار در ازدواخ   وقت هیچ شاید .خریدم  همی 

 برسیم ستمونخوا به دومون هر شد باعث هم کذب خی  

 نظر از که معامله یه کردم معامله پدرم با من روز اون.

  موفقیت سال وسه بیست آیهان
 

 من بود قرار بود بزرگ

 خودم به رو ازدواجم حق اون کنم کار اون برای

 به ییک حاضز  عرص توی اینکه !نه؟ است مسخره...بده

یک بده اجازه اون تا بده باج پدرش  خودش رو زندگیش رس 

 مسخره تموم وجود با معامله این هرچند.کنه ابانتخ

 غصب پدرم توسط که حقم باید داد یادت بهم بودنش

م رو شده  این روی بیشی   رو اون بعداز وماهای روزها بگی 

 گشتم پدرم های ضعف نقطه دنبال کردم تمرکز موضوع

 ضعفام ونقطه بود تر عقب فرخ از قدم یه همیشه من اما

ای من.بود بیشی   ز ی چی   داشتم دادن دست از برای بیشی 

های فرخ ز ی چی   بود مطرح زمایز  تا موضوع این ...بزرگی 

 رسوش که بعدشم.بود نزده کش   خود به دست آیالر
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ش دیدن وحق میکرده خیانت بهش آیالر کرد ادعا  دخی 

 .کرد سلب ازما رو

 حقیقت ببینم میخواستم من نبوداما مهم که پدرم برای

 ...یانه داره

 

 داشت؟ تحقیق_

 کردم تعجب خودم یگرفته صدای از

 اره--

 ناراحت   میتونستم آورد درد به قلبمو آیهان ضعیف آره

 لمس خوی   به رو بود آره اون از واژه هر توی که ودردی

 .کنم

 رو رو مغزم سوال ترین وترسناک دادم خرج به شجاعت

 عرق به جوابش شنیدن از تنم تموم اینکه با پرسیدم

 بود نشسته

 بوده؟ گ با_
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 733پارت#

 

 

 ...عوضز  یه :داد جواب اما دیر آیهان

 .کشیدم راحت   نفس اما نداشتم رو جواب این انتظار

 
 
ز  ها خییل مطمئنا  جمله این تا باشن بد اونقدر میتونسی 

 .داد نسبت بهشون بشه رو

 سکوی   به وادار رو ونهردوم مغزمون، پرهیاهوی افکار

ز  بالحتز  که بود وآیهان کرد طوالیز   پراز سکوت این غمگی 

 روشکست حرف

 عقب به  داشتیم بارفرصت یه فقط همه شد یم کاش--

ان رو جامونده به های ویرایز  تا برگردیم  اونوقت کنیم جی 
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 نیم خیانت آیالر میشدم، آیالر ازدواج برای پدرم مانع من

 .دبو  زنده االن و کرد

 

 نکرد مخالفت وقت هیچ آیالر_

 داشت همراه به اندوه بار اندازه از بیش آیهان پوزخند

ز  وزن هام شونه که جوری  حس خوی   به رو غم این سنگی 

 کرد

 چون نداشتیم رو مقابله یا مخالفت شجاعت هیچکدوم--

از پدرمون از  وقت هیچ فرخ .ترسیدیم یم عزرائیل بیشی 

  همون از اما کردنیم بلند ما روی دست
 

 مارو جوری بچیک

 جرات وقت هیچ که بود ترسونده هاش ونگاه خودش از

 پناه هم به که های   دلیل از ییک شاید. نداشتیم وجود ابراز

 اندازه یک به همه دونستیم یم که بود این بردیم یم

 قرار الگو رو مامان بودن تابع چون هم شاید...ضعیفیم

ز  قبل کاش.بودیم داده  ترس با گرفتم یم یاد رآیال باخی 

 کنم مقابله هام
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 که هاییه تجربه تاوان ها دادن دست از بعیصز  میگن_

 .میاد دست به گرون

 دونم نیم وهنوز دادم پس رو تاوان ترین سخت من--

ز  بهای این ارزش دستاوردم  یانه داره رو سنگی 

 وقتش یعتز  نرسیدی اطمینان به هنوز اگر_

 با نیست قرار چون آیهان نکن رسزنش خودتو.نیست

ی خودت کردن رسزنش ز  یه منم مطمئنم.بشه عوض چی 

 خییل داشتم دوست داشتم عقب به برگشت برای فرصت

ارو ز  .کنم عوض چی 

 کردی؟ یم عوض رو خ  --

ا خییل که گفتم_ ز  چی 

ا خییل این جزو من-- ز  هستم چی 

 

 قادره آیهان اینکه زدم بغیصز  صدادارپر یخنده تک

 توانای   یه کنه پرت رو ودشخ به همه از رو حواسم

اییط در اونم میشد محسوب فرد به منحرص  توی که رس 

 داشتم رو بهش نسبت دلخوری احساس هنوز خودم
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 قلبم های تپش مقابل در شانش هیچ که دلخوری ،البته

 :گفتم صادقانه.نداشت وجود ابراز برای

های   خییل این راس در تو_
ز  چی 

 ناقص یوجمله کنم معتز  تونستم نیم رو آیهان سکوت

 کردم کامل رو خودم

 .رسوندم یم هیچ به رو نداشتنت دوسال_

 پیدا ادامه سکوتش که نشد حرفم متوجه کردم احساس

 کرد

 

 ایستادی مقابلم دانشگاه توی وقت   اول بار همون_

 سخت   روزای تموم و میکردم قبول دادی دوست   پیشنهاد

 جای به و موندم یم کنارت رو گذاشت   رس پشت که رو

 .داشتم هواتو همه

 روی اشکام و اومدم کوتاه بغضم مقابل اخر یجمله توی

های   تصور. ریخت صورتم
ز  اشخانواده و آیهان که چی 

ز  رس پشت  کاقز  کردنم گریه ها ساعت برای گذاشی 

 های گریه ومن میداد ادامه سکوتش هنوزبه آیهان.بود
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 تریخ نیم اشک شایدهم میکردم تصور رو اشمردونه

 مقاومت اشکاش اومدن فرود درمقابل داشت وفقط

 .میکرد

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 734پارت#

 

؟--  هست 

 مامان ورود و اتاقم در شدن باز صدای با من جانم

 مامان جواب تا موند منتظر حرف ی   آیهان.شد همزمان

 یاب :گفت که شنید رو مامان صدای احتماال و بدم رو

ز   .داره حرف باهات پدرت پایی 

ی جانم:کردم تکرار دوباره آیهان به رو رفت که مامان ز  چی 

؟ میخواست  
 

 بیک
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ون کالفه رو نفسش  داد بی 

ز  برو--  ...داره چیکارت بابامحمد ببی 

 حواسم اینکه بدون که کردم درک رو باباش پشت حرست

 انداختم رسباال بینه نیم آیهان باشه

 

  بگو حرفتو_

 به مهرجو استاد عکاش برای داشتیم وقت   تهیاد--

 رفتیم؟ یم اصفهان

 پدرت با داشت   وقت  :داد وادامه نموند من تایید منتظر

دی حرف ز ا مثل می   پدر اینکه از شد حسودیم بهت دخی 

 ی   اومد،این یم حساب به پدر هم وفرخ بود پدر هم تو

ین تو حت   هیچوقت ما هست  ...بود انصاقز   روزای بهی 

ز  گیمونزند   آیالر نه من نه نداشتیم ایلحظه همچی 

 واز کردم حسادت بهت وهیکلم قد اون با من...وآیناز

  بیوفت   کردم کاری لجم
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 وهم بشم خودم گریه زیر زدن مانع بتونم اینکه برای

 کنم پرت میشد که حرسی   و درد از رو آیهان حواس

 :گفتم

 

 نیاوردی خودت روی به ودیگه کردی داغون منو_

 حرفا این از تر تخس تو اما شدم پشیمون لحظه همون--

 با باشه مدت طوالیز  وجدانم عذاب بدی اجازه که بود

 ...بابا حقشه بگم میشدی باعث حرفات

 ... ناراحت   وپراز کم هرچند خندید اروم

 تا باشم داشته هواتو بیشی   داشتم دوست بعدش روزای--

ان  کنم مافات جی 

ان_  !!کردین ول ویرک تو منو !مافات جی 

 من لج به کردم فکر من نبود عمدی آیالر روح به--

 کردم وحرکت شدم وعصت   بیای   مهرجو استاد با میخوای

 اشتباه از اما دادم نیم نشون اینکه با نیست   دیدم وقت  

 .شدم عصت   امی   از بیشی   خودم
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 فکرمیکردم بزنیم حرف درموردش حت   اینکه از قبل تا

ی حس االن اما بوده عمدی واقعا جاموندنم  داشتم بهی 

 میتونست آیهان نداشت قسمش به ربیط باورکردنم

 این وقت   اما متاسفم واالن گذاشتم جات اره بگه راحت

 از صداش با.بود نکرده اینکاررو واقعا یعتز  میکرد رد حرفو

ون فکر  اومدم بی 

 بعد میشدم عصت   بقیه با خندیدنت بلندبلند از من--

 تنها خر نره مشت یه با بدم اجازه ستممیتون چطور

 ...بمویز 

 استفاده بودن عصت   از حسادت یکلمه جای به اینکه

 .انداخت خنده به منو کرد

 

 بدجنس حسود:گفتم شد تموم که امخنده

 هاتو خنده من اینکه از :وگفت گرفت نشنیده حرفمو

م ازت  میدی؟ بهم قویل یه...میاد بدم خودم از بگی 

؟ :گفتم احساسیش یجمله ثی  تا تحت آروم  خ 
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 رفتارم با ودارم نیست حواسم من کردی احساس هرجا--

م ازت تو شادی  بخوای اینکه بدون...بگی   فاصله ازم میگی 

ایط ی نظر در منو رس   بگی 

 !!آیهان_

بده نه هیچکس برای خودتو--  باشه یادت کن فدا نه تغیی 

 تا هاش خنده صدای که شدم پرشوری هست   عاشق من

ز  هست   میکرد قرار ی   رو دلم تر اونطرف چندمی    غمگی 

 ...میکنه ناامید همه از منو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 735پارت#
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 تمام و بود تکاپو در شادی رحمانه ی   هیاهوی قلبم توی

اف این از من ز  جون درحال صادقانه اعی   راحت چه.گرفی 

 ونابود نیست هارو ودلخوری دب افکار تمام میتونست

 ...کنه

 شادی که وجوددارن اون مثل دنیا این چندنفرتوی اصال

 !؟ بدن ترجیح خودشون به تورو

 بگذری ازخودت معشوقت برای که نیست این عشق مگه

 !...بیاری دوام ایلحظه نتویز  اون بدون اگر حت  

 کنار رو ترم خوشحال کنارتو من مثل ایکلیشه حرفای

 بردم کار به تری ومنطف   زیبا وجمله گذاشتم

 

م یاد کنارهم قراره ما_   وشادتر خوشحال بگی 
 

 زندگ

 نه؟ کنیم،مگه

 داد جواب مکث با

 ...کارداری خییل کنم فکر اما...آره--

 زدم لبخندی

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2600 | 3699 

 

  داری_
 

؟ کاردرروی زیر از شاگرد مییک  هست 

 رو لباش روی نرم لبخند میکردم فکر که بودم دیونه شاید

 کردم یم احساس

 هستم نابلدی خییل شاگرد نه--

 ؟...آیهان .کنم یم حساب پذیریت مسئولیت روی من_

 جانم--

 یم تن به وسخت سفت که شد گوشت   همون جانمش

 چسبید

 

 حت   همه ،مطمئنم ایالعاده فوق برادر ویه پرس یه تو_

 شک.بده ازدستت نیست حاضز  که میدونه اینو پدرت

ی بابت تورو وقت هیچ دبو  زنده آیالر اگه که نکن ز  چی 

 برای تو...نیست   مقرص واقعا چون دونست نیم مقرص

 ...نکردی کوتایه کدوم هیچ

ون مانند آه رو نفسش  تو برای: گفت مکت   بعداز دادو بی 

؟  خ 
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 چون شاید برگردیم قبل موضوع به خواد نیم شدم متوجه

 حرفام از منو خواست نیم وهم نبود موافق باحرفم خییل

 .کنه دناامی

؟ من برای_  خ 

 هستم؟ ایفوقالعاده همرس--

  خودت تالش والبته زمان به این_
 

 ...داره بستیک

 

 ...سخته حسای   کارم پس--

 .نیست سخت نه باش   خوی   پرس اگه_

 آیهان واین دادیم گوش هم نفسای به حرف ی   ایلحظه

 مراقب میشه،برو تموم داره گوشیم شارژ :گفت که بود

 ...باش خودت

ی اما میگه الگ داره کردم سح ز  مکالمه و نگفتم چی 

 .دادم خاتمه گریم خداحافیطز  با رو طوالنیمون
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 حرف من پرسید باوکیل مالقتمون ینتیجه از محمد بابا

 صبوری اطالعات تکمیل تا بود گفته که رادمهر آقای

 .کردم بازگو براش رو کنیم

داد امی   وکیل بعدش روز دوسه توی  خوی   مدرک خی 

 آقای دفی   به خودمو من تا کرده پیدا گناهیش ی   رایب

ز  فیلم ظاهرا. بود رسیده هم سارا برسونم رادمهر  دوربی 

 نشون خوی   به بودن رفته که بایعز  رستوران توی های

 ...نداشته میثم شدن پرت توی دخالت   هیچ امی   میداد

 

 هم دیگه روز چند دادرسا برای فیلم این دادن ارائه تا

 نا های اتفاق اما.شد آزاد امی   درنهایت ویل گذشت

 وضعیتش پیگی   امی   داشت،خانواده وجود گوارهمیشه

ن تماس سارا با مدام  سارا پدر ها تماس اون وتوی میگی 

 میکنه سکوت سارا گفته وبه میشه ماجرا این متوجه هم

 دنبال به زیادی های ونگرایز  دلهره سارا برای که سکوی  

 به فرزاد شدن وشناخته امی   گنایه ی   اثبات بعداز...داره

یزه هم به شدت به طرف این اوضاع اصیل متهم عنوان  می 

 میگه دادرسا به وفراز سعید آقا وشدهای رفت از همتا...
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 خانم هاله های قراری ی   از...افتادشون های شونه واز

اییط برای میسوزه دلم ومن  ...اومده پیش براشون که رس 

 

  ــــی❤️مـــدار _آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 736پارت#

 

 کنارکشیده عجیب سکوی   با اما مریم عمه یخانواده

 وفرنازیط مریم عمه جز همتا یگفته طبق بازهم...بودن

ایط پیگی   خانم هاله با کوتایه تماس  شدن فرزاد رس 

ی ودیگه ز  خانم وهاله نشده کدوم هیچ از خی   اشک بی 

 ناراحت هم فرشته های وجیهت ی   از فرزاد برای ریختناش

ی دلیل جریان در چقدر بقیه دونستم نیم...بوده درگی 

 خجالت به رو فرشته نبود خوشبینانه اما بودند شون

 ...دادم ربط فرزاد یخانواده درمقابل زدگیش
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 نگران هنوز که وضعیت   بودم ازبقیه میثم وضعیت جویای

 ... بود کننده

 

 صدای کردیم صحبت همبا وآیهان من دیگه دوبار ییک 

 سفر بعداز بود اشوقفه ی   کار گویای آیهان یخسته

ایط داشتم سیع ومن ببنیم همو نتونستیم هنوز  کاریش رس 

ز  رو  گلگیم اما کنم درک رو  رسوندم گوشش به حرفام بی 

 بیشی   تا کتز  کار کمی   ازدواجمون بعداز میشه:گفتم وقت  

 یه بزنه حرف خواست  همینکه و کرد سکوت ببینمت

 .کرد خداحافیطز  عجله با واون زد صداش نفر

وری کار خاطر به اممکالمه که روزی همون ظهر  ضز

 از.بزنم میثم به رسی گرفتم تصمیم موند نصف آیهان

د رس بیمارستان به هرروز شدنش آزاد بعداز که امی   ز  می 

 .بود برگشته بعدازدوهفته  مادرمیثم شنیدم

 

بیمارستانطبیعت بود مالقات ساعت چون
 
 بودطبق شلوغ ا

 سوم یطبقه به بودم گرفته امی   از که اطالعای  
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 ایستادم دیگه نفر چند کنار شیشه پشت. رفتم ICUبخش

ز  این.  دیدن از اومدم یم میثم مالقات به که بود باری اولی 

 شد شل دستم از گل دسته میثم ولخت جون ی   جسم

 جسم اشک.داشتم نگهش تر سفت افتادنش از وقبل

ز  غرق ضعیف  .کرد تار برام رو اش لوله بی 

 نابخشودیز  های سوتفاهم دچار دوستیمون توی ما شاید

 دیدن از من و بودیم خوی   دوستای زمایز  یه اما شدیم

ایط این توی قدیمم دوست  بودم ناراحت واقعا رس 

 

ون رو ونفسم زدم پس رو اشکام  از نداشتم شک.دادم بی 

 درست میکردم دعا المتیشس برای ایهرثانیه توی امشب

ز  مثل  ....االن همی 

 !ببیتز  رو کارات نتیجه اومدی بالخره-

 خودش به کنارم دخی   آشنای صدای وتااز رسچرخوندم

 تعجبم دونم نیم کردم نگاهش پریده باال ابروهای با.برسم

 !...مفهومش ی   حرف بودیا حضورش از

 ...هست   نداشت   وجود اصال کاش-
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 به ربط ایذره اومد درد به اشظالمانه حرف از دلم اینکه

 میتونست که بود کش اخرین فرشته.نداشت عصبانیتم

 !!همیشه تراز جانب به حق اونم بود ویل باشه اینجا

 

 زدم پوزخندی

 میکردم فکر شاید...ببینمت اینجا نداشتم انتظار منم_

 آزادکردن برای رایه ودنبال دادرسا یا یاپایگایه االن

 !شوهرت

 بودنت اینجا البته:دادم ادامه ومن کرد نگاهم عصت  

 تو بالخره...وجدانه عذاب واسه باشه،حتما منطف   میتونه

 .رسوندی نقطه این به رو میثم

 افتاد نیم اتفاقا این از کدوم هیچ تونبودی اگر-

 خودخواه انقدر چطوری !واقعا؟ میشه چطوری_

 !؟...ونفهیم

 در...احمق توی   فرزاد وضعیت دلیل میثم حال این دلیل

 های خوایه زیاده نتیجه اومده پیش وضعیت این واقع

 !توعه
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 737پارت#

 

 

 مال...میثم نه فرزادی ناراحت پس:گفت زدو نیشخندی

 ...خودت،نخواستم

 خاض هدقز  هیچ خریدش موقع که رو گل دسته عصت  

 ...کوبیدم اشسینه به نداشتم مکانش برای

 رو بقیه های پسمونده که نیستم بازیافت مامور من_

 تو که میسوزه هردوشون برای دلم اما کنم، جمع

 ...گرفت   قرار رسراهشون

 داره بدی تبعات چه کارهاش نیست حالیش که ییک

ایط به وحت   انداخت   هم جون به رو همه که توی  ...  رس 
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 نیم اهمیت هم ساخت   ومادرخودت پدر برای که سخت  

 .دی

 

م فاصله ازش تا برداشتم قدم  رسجام حرفش با که بگی 

 شدم میخکوب

 بودم عاشقش من-

ه نگاهش. چرخیدم طرفش به  بود میثم جسم یخی 

 ...اشک غرق وصورتش

 حت  ...توعه پیش دلش گفت کرد تموم رو بامن اشرابطه-

 وچشمای میذاشت باال طاقچه برام هم عوضز  فرزاد اون

 با همیشه که متنفرم ازت...بود تو روی همیشه هرزش

 ؟حت   داری خ   مگه...زندگیم به زدی گند حضورت

 !...نیست   اونقدراخوشگلم

 گول ظاهر با...،تو ،همتا مامانت...همید مثل تون همه

 .میکنید خودتون مال رو بقیه مردای زنندتون
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 به دادم نیم اجازه درک به بگم که نبود من بحث فقط

ز  واهرموخ مادر  کنه توهی 

 توی وپرتای چرت با رو وهمتا مادرم واسم شو خفه_

 نکن کثیف رست

 به زد گند حضورش با میگم،مادرت دروغ میکتز  فکر-

ی   دل هاش نمای   بامظلوم مونا یوخاله محمد عمو رابطه

 چرخید مهرداد وبر دور انقدر هم وهمتا برد وآقاجونو ی  

 کرد فرنازدورش از که

 به عصبانیت شدت از اینکه از وقبل برگشتم رو رفته قدم

 کم که صدای   کشیدبا عقب خودشو بزنم چنگ صورتش

  :گفتم نبود جیغ از

 تو...مریضه خودت مثل افکارتم تو...روایز  ببند دهنتو_

 افته یم راه که ییک...بیتز  یم هول خودت مثل رو همه

 بشه آویزونش تا هست مردی کجا ببینه

  

ه چه- ون برید...اینجا خی   ... ببینم بی 
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اض برای که پرستاری  به باعصبانیت اومد ما طرف به اعی 

ه ما  شد خی 

نشون بیان نگهبایز  بزن زنگ رستیم خانم-  ...بی 

رقت واقعا:گفتم بهش رو انداختم فرشته به رو اخرم نگاه

ی،این ز   .باشه کنارت خواد نیم کس هیچ که دلیلیه انگی 

 وازش کردم تند موقد نموندم العملش عکس منتظر

 فکر اما دادم رو جوابش اینکه وجود با. گرفتم فاصله

 وقت  .نشد خایل ازش وعصبانیتم وحرص نبود کاقز  میکردم

ز  پشت شماره چیه قصدم بدونم اینکه بدون نشستم ماشی 

 گرفتم همتارو ی

 داد جواب تا کشید طول

 هست   جانم-

؟...سالم_  خوی 

ی- ز  جوریه؟ یه صدات شده خوبم،چی 

 

 !میثم دیدن بودم اومده...بودم بیمارستان_
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 چطوربود؟-

 ...همونطوری_

ایط بخاطر نه...بشه خوب امیدوارم:وگفت کشید ایه  رس 

 عزیزه برام...خودش خاطر به فرزاد

 ...گفت نیم اگر حت   میدونستم

 همتا؟_

 جانم-

 کش یعتز  بودی؟ کش با فراز با ازدواجت از قبل...تو_

؟ دوست رو  نداشت 

 ؟!پرش یم اینو چرا:گفت باتعجب

 ...کن ،ولش هیچ  _

؟-  هست 

ز  میدونم...نیست مهم_  پرسیدم چری   چی 

 نباشه مهم هرچند حاال میکنه کمکت سوال این اگر...نه-

 رودوست کش نه بودم کش با نه فراز از قبل...نه ویل

 داشتم
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 738پارت#

 

 

 شد باعث فرشته وپرتای چرت که خودم ،از مبست چشم

 همتا.کشیدم کنم،خجالت شک خواهرم به ایولحظه

ز  نزدییک یرابطه زمایز  یه ومهرداد  اما امی   منو مثل داشی 

 شده زده احساسات ابراز از حرقز  نمیاد یادم موقع هیچ

 داشت تالش همیشه که بود همتا این یادمه حت  ...باشه

 لعنت.کنه بازسازی ومهردادرو نازفر  یشده ویران رابطه

 ...فرشته به

ز  که متاسفم_ ی همچی  ز  پرسیدم چی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2613 | 3699 

 

 بیام نتونستم خوبه؟ببخشید آیهان...نشدم ناراحت من -

 .کنم دعوتتون یا دیدنتون

 اومدم یم باید من نداره اشکایل خوبه آیهانم _

 داشتنش دوست ولوبیای خودش اوضاع از پرسیدن بعداز

 کردم حافیطز  خدا

 

ون رو منفس  که شیطویز  بر مامان قول وبه دادم بی 

 .فرستادم لعنت باشه فرشته

 ،زنگ افتادم راه مونا یخونه طرف به آیز  تصمیم یک یط

 باز در زدم رسهم پشت دوبار همیشه رسم به رو واحد

ی مونا از تصورمن اما شد ز  دیدم یم که نبود چی 

ی_ ز  شده؟ چی 

 تو بیا-

 به حق قیافه با آرمان دیدن با گذاشتم داخل به قدیم

 به حال دلیل متوجه تازه مونا خونه وسط اونم جانبش

 ...شدم مونا یهمریخته
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 دقیقا بدهکارترند که اونهای   همیشه چرا بود سوال برام

 پرروی   ژن دروجودشون طلبکارند،انگار واقعیت برعکس

نمونه این از ومونا من بد شانس واز داشت وجود خاض

  شد یم زندگیمون سهم شونتا بایدسه خاص ی

ی ادب رسم به  نیم :گفتم مونا وروبه کردم سالم وبزرگی 

 داری؟ مهمون دونستم

یفشون دارن-  برن یم رو ترس 

 پوزخندی آرمان.دوخت آرمان به رو منتظرش نگاه بعدهم

ونم داری:وگفت زد ؟ بی   !میکتز

مانه ازت فقط نه-  !بری میخوام محی 

 نشده تموم حرفامون-

 

 مشخص توش خوی   به ولرزش ناراحت   که لحتز با مونا

 وقت   تا نه رسیم نیم جای   هیچ به زدن باحرف:گفت بود

 از ودست داری رو لعنت   یکارخونه اون حرص هنوز که

ی یکینه این  ...برنداشت   امخانواده به نسبت شی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2615 | 3699 

 

 چشم منوبه وقت   تا نه:داد ادامه ریزوپردردی باصدای

 !بیتز  یم قاتل

 نگاه بعداز آرمان که بود کننده قانع انقدر اشحرف ظاهرا

ه های  مبل روی مونا شد بسته که در. رفت حرقز  وپر خی 

ز  وبه نشست ه زمی   گوشه یه االن تا که متز .شد خی 

 نشستم وکنارش رفتم جلو بودم ایستاده

  

؟_  خوی 

 باشه خ   خوی   از تعریفت تا-

 داره دوست واقعا آرمان فکرکنم_

از نه-  کنیم سیع که ماهرچقدرم ...ودشمنیش کینه بیشی 

ه یادمون بازم نیاریم هم روی به  من.کردیم چیکار باهم نمی 

 به اش کینه وگ کجا باشم داشته اینو ترس بایدهمیشه

 پا زمایز  چه که من به اعتماد ی   اونم بشه غالب زندگیمون

  هست   اینیم دوتا ما...هام داشته همه روی بذارم
 
 ،زندگ

ز  همه که نیست ها قصه شبیه  تموم وخوش خوی   به چی 

  حقیقت بشه
 
 ...باوریه خوش همه این دوراز ما زندگ
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 739پارت#

 

 

 

 شد تموم حرفش وقت   دادم گوش حرفاش به سکوت با

 گذشت اون منتظری تو چون اره:گفتم احتیاط وبا آروم

  شاید...یبگذر  تو منتظره اون کنه
 
 ها قصه شبیه زندگ

  داری که تلچز  به اما نباشه
 

 من نظر به...نیست هم مییک

 
 
یه اون زندگ ز  یه ساخت برای.میسازیم خودمون ما که چی 

 
 
 هم وبخشش گذشت نیست کاقز  عشق فقط خوب زندگ

ین یاد وقت دونفرهر شما الزمه،مطمئنم  همو بگی 

ز   میشه بهی   اوضاع ببخشی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2617 | 3699 

 

ی میکتز  ؟فکر خ   هن اون ببخشم من اگه- ز  تغیی   چی 

 !میکنه؟

 این خودت وبه ببخش تو میکنه تغیی   که معلومه_

  بتویز  ناراحت   هیچ تابدون بده رو فرصت
 

 مگه..کتز  زندگ

ز  آرامش  !کمیه؟ چی 

 

ز  روی های طرح سکوت با مونا  ومنم کرد مرتب رو می 

 .برداشتم نصحیت از دست

 رسید؟ کجا به هات برنامه_

مجوزم...جا هیچ فعال-  ...درگی 

ز  روی که طرحای   از ییک   برداشتم رو بود می 

 باشه؟ برندمون جزو جدیده؟قراره طرح_

 ها سهییم خ   همه برندمون؟تو-

 دادم رستکون خنده با

دای  عکس برای امایده دنبال االن از خ   پس_  وفیلمی 

 ...وتبلیغات
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 رو طرحاش از دوتا ییک داد لبخندرستکون با اونم

 کرد جمع رو وبقیه کنارگذاشت

 

 برداشتم دوتارو واون دادم دستش به رو قبیل طرح

 قشنگن ؟خییل مانتو یا پالتوان اینا_

 کنم اجراشون خوام نیم اما پالتو-

 که؟ انعایل خیلت   چرا_

 تولید میتونه راحت االن اون وچون ... دیدشون آرمان-

ز  خوام نیم کنه  باشه کت   کارم اولی 

 بدزده رو طرحت ممکنه یعتز _

  شد وبلند انداخت باال ایشونه

 چطوره؟ اوضاعت بگو تو...دارم انتظاری هر همه از من-

خونه توی که مونارو تا چرخیدم ز  روببینم رفت آشی 

 بده اجازه فرشته اگر البته خوبم منکه _
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 کرده غلیط چه باز-

 ...میثم مالقات رفتم وقت   دیدمش بیمارستان تو امروز_

 رو ساز چای بود شده جالب براش قضیه که مونا

 داد تکیه کانی   وبه برگردوند رسجاش

 !؟...مگه بود اونجا-

 ماجراها این باعث من اینکه گفت خ   بهم ومیدویز  اره_

 ؟ من کار کدوم!...منه کار ی نتیجه میثم حال هستم

 این موندم:دادوگفت تکون تاسف روی از رسی مونا

 تو این میگم ودمباخ وقتا بعیصز  بخدا رفته گ به جادوگر

 ...شده عوض بیمارستان

 

ای یه_ ز  هم به باعث مامانم اینکه...گفت هم ایدیگه چی 

 بهم باعث وهمتا شدن اتوخاله پدرم نامزدی خوردن

 شده ومهرداد فرناز رابطه خوردن

دی باید:وگفت زد پوزخند مونا ز  ...دهنش تو می 

 بودن؟ نامزد باهم قبال اتوخاله محمد بابا واقعا_

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2620 | 3699 

 

  باورکردی؟ حرفاشو-

 از اما کنه ناراحت منو داشت سیع میدونم اینکه با_

 شدم حایل یه حرفاش

 واال :وگفت اومد طرفم به دستش تو ماگ دوتا با مونا

 شناخت به توجه وبا درکارنبوده نامزدی من اطالعات طبق

 درمقابل شانش هیچ مظلوم یمهرانه عمو زن هام خاله

 زر فقط فرشته نظرم به سپ نداشته اونا گری سلیطه

 دنبال که بود مهرداد این که ومهردادم همتا درمورد....زده

 نبود باغ تو کال همتاهم میکرد موس موس همتا

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 740پارت#
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نداشتم من_  خی 

ز - ی قرار درجریان که نبود مهیم چی   عفریته فرشته... بگی 

ه آی   زیر ریچطو  بگو رو  خدا ودانای   حکمت قربون...می 

ای فرشته برم  ...پریدناش هرز ،نتیجه فرزاده کارای رسز

 از لرزید تنم ومن ومیگفت فرزاد اعمال اینتیجه مونااز

 عریان که حقیقت   تصور از... وفرزاد میثم دعوای دلیل

 پیش دلش اما متاهله که ایازفرشته  بود ترسناک شدنش

 واین بود آشنا چقدر داستان واین دبو  ایدیگه کس

 میکرد خایل رو دلم ته چقدر آشنای  

 

 زد چشمم جلوی بشکتز  مونا

 چطوره؟ بازی نامزد بگو!؟ کجای  -

ز  وبا دادم قورت رو دهنم آب  زمان چای ماگ برداشی 

 کشیدم آیه بیام، خودم به تا خریدم

 این منم کاراشه درگی   ندیدم آیهانو مسافرت بعد از_

 .بودم امی   گی  در  طرف
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سم ازت که  پیچویز  یم منو  کتز  یم شوخز  داری-  توی نی 

 !کردی غلیط چه شمال

ش: گفتم و زدم لبخند   نمیدم جوابتو هم بی 

 !!روکتز  نمیخوای که کردی اضاقز  غلط بگو پس- 

ز  از و گرفت ام خنده   و گرفت ُبل خندیدنم همی 

 ،اجازه روشن مهرانه عمو زن چشم ...بال هست    ای:گفت

 یم پهن براش بعد شد یم خشک عقدت مهر میدادی

 شدی؟

ز  که گفتم مانندی جیغ شوی خفه   بلندش های خنده بی 

  .شد گم

*********** 

 رسوندم فراز یخانواده به رسزدن برای رو مامان صبح

 داشت بودتازه رسیده من از قبل امی   رفتم آتلیه به وخودم

  دمدا سالم بهش میکرد روشن هارو چراغ

 خوری یم چای_

 وپرسش نییک-
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خونه طرف به ز  ساز چای کردن پر از وبعد رفتم آشی 

 تکست آیهان به برداشتم رو گوشیم کردم روشنش

 یم دوست حاال حاال کاش رسم یم نتیجه این به دارم"دادم

 "دیدمت یم بیشی   حداقل موندیم

ز  چون م جواب زودی به نیست قرار  بودم مطمی   بگی 

  ذاشتمگ کنار رو گوش  

 

  رفتم وباال ریختم چای وامی   خودم برای

؟ چه کن تعریف-  خی 

 انداختم باال ایشونه

 نزد؟ حرقز  سارا پدر خی   چه تو...هیچ  _

 اگر پدرش من نظر به اما نگرانه سارا...نه فعال-

 دلمو جورای   یه.بود زده االن تا بزنه حرقز  میخواست

ی ی   یجمله به کردم خوش یه خوش خی   ...خی 

  خندیدم
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 به ربیط جمله این باش جریان در اما کتز  یم کارخوی  _

ایط  ...نداره تو رس 

  انداختم باال ایشونه کرد نگاهم

 بود خوبم دوست کردن آگاه قصدم_

 

ه: گفت و شد بلند  و داد تکون رس من برای لبخند با  بهی 

 کار کیل که کتز  روشن خودتو من کردن آگاه جای به

 نداریم هم زمان و داریم افتاده عقب

 منطف   کامال حرفش که جای   اون از و نبود فکر به الزم 

 وقفه ی   رو بعدش های ساعت. شدم بلند جا از بود

 زمان به ساعت وقت    روز هر مثل امی    بودیم مشغول

 بیمارستان به خودشو تا شد بلند شد نزدیک میثم مالقات

 به تنسب میکردم حس برگرده زودتر داد قول و برسونه

 بود اما بود یم نباید که حش داره وجدان عذاب میثم

 دونفر این به فرق   چقدر میداشت باید فرشته که وحش

 ...آدمها ذات به برمیگشت واین بود
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 741پارت#

 

 

  رفع برای گرفتم تصمیم نداشتم غذا به مییل
 

 هم خستیک

 هنوز   .کنم آماده چاکلت هات خودم برای شده که

ی ایطش کردمیم سیع چقدر هر نبود آیهان  از خی   رو رس 

 یم هاش توجیه ی   این به نسبت دلم ته بازم کنم درک

ایط اگر میکردم احساس گرفت ز  رس   پیدا ادامه جوری همی 

 میشیم دلرسد و دور هم به نسبت کنه

ز  دآم رفت به ایستادم پنجره کنار باالو برگشتم    ها ماشی 

 کردم پیل  عالقمو مورد های آهنگ از ییک  کردم یم نگاه

 برای تالش که چند هر  کنم فکر اخی   اتفاقات به کمی   تا

ی ندیدنش بود نتیجه ی   ایهان کردن فکر ز  که نبود چی 

ز  به کردن نگاه با بشه    بره یادم ها ماشی 
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 از من و داد یم روقلقلک بینیم های سینوس عطرش بوی

ز  زدم لبخند تجسم و تصور این  با کردم خیال که همی 

 شکمم دور دستاش کردم رواحساس عطرش یادش

 قرار شونم روی رسش  دادم زاویه کیم رسمو  شد پیچیده

 بشه ثابت تا نداشتم دیدنش به نیازی دیگه من و گرفت

 این اتفاق ترین لذتبخش حضورش نیست وتوهم خودشه

  .بود ها ثانیه

 ینممیب خواب دارم_ 

  کیل با اینو 
 
 گفتم دلخوری و گلگ

  بزار  هیس--
 

  به دل و جون با بعد بره در هام خستیک
 
 گلگ

 میدم گوش هات

   صداش 
 

 سینش به رو هام شونه میکرد بیداد رو خستیک

 وحضورش تنش عطر با دادم اجازه خودم وبه دادم تکیه

  رفع
 

  کنم دلتنیک
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 تازه مکرد یم احساس رو حضورش و بود اینجا که حاال

  معنای  میفهمیدم
 

 چرخیدم طاقت ی   خ   یعتز  دلتنیک

 سابق نظم بود ریخته صورتش رو مرتبش همیشه موهای

د دل عاشق من از همیشه از بیشی   اما نداشت رو   میی 

 دوست چشمای کردم نگاه صورتشو وهیجان باشور

 شدن بسته به شدیدی میل وپلکاش بود قرمز داشتنیش

ز   داشی 

 یم کار خودت از انقدر چرا:گفتم دیمشهو  ناراحت   با

 ...کش

 با من وتمام جاموند حنجره توی فعلم لبهاش هجوم با

قیام سکوی   ز  کرد شورانگی 

 

 قرار ی   ومن بوسید یم رسیده آب به ایتشنه مثل

 نیست رسم توی وافکارهای صداها کردم یم همراهیش

ز  درست ایستاد زمان وانگار شدن  ...آتلیه وسط جا همی 
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 موهاش آغوش به ودستام گرفت قاب رو صورتم دستاش

 شد قلبامون شدن گرم برای ایشعله ها اتصال واین رفت

... 

ین آغوش   هم این وتا ایستاد یم دنیا کاش  انتهای   شی 

 .نداشت

 داد تکیه من پیشویز  به رو پیشونیش بریده نفس آیهان

 بغض کرد برخورد صورتم روبه بوش وخوش داغ ونفس

 بازی شدواشکهای تبدیل اشک به گلوم توی کرده لونه

ز  از گوش ون به پلکام بی   خزیدند بی 

 

 وبانگرایز  گرفت فاصله آیهان لرزونم نفسهای صدای از

 زد صدام دودیل

 هست  --

دم هم روی لب  شده ،دیوونه ریخت بیشی   واشکام فرس 

  ریخت یم دلم هم گفتنش هست   برای حت   که بودم

 ...عزیزم--
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 یادامه از ومانع گذاشتم لبش روی رو اماشاره انگشت

 ظرفیت چون کرد خرابی   کاررو عزیزمش شدم حرفش

ز  قلبم  وشیدا تر دیوانه منو اشهرکلمه وبا بود اومده پایی 

 جاش وبه نتونستم اما بزنم حرف میخواستم میکرد تر

 به زده میکرد فکر خودش با نداشتم شک.ریختم اشک

 به بود زده من داشت حق هرچند . شدم دیوونه یا رسم

ل ب قادر که رسم  نبودم امشده طغیان احساس کردن کنی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 742پارت#

 

 

 تر دیوونه منو که جوری آروم و گرفت بغلش توی رسمو

سیع هرخ   که من به لعنت: گفت میکرد  کنم یم بیشی 
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م نتیجه کمی    بد حالم خودم از بیشی   نزار هیش... میگی 

  بشه

 به نداری حق :کردم زمزمه سخت   به و کوبیدم شونش به

  بفرست   لعنت خودت

 دادم تشخیص صداش از رو لبخندش

  چشم --

  کتز  کار انقدر نداری حق_

  چشم--

 روی رسمواز که همزمان و گرفتم جرات گفتنش چشم با

 بار ،چند ببینمت میای   روز هر: گفتم داشتم بریم سینش

یز  زنگ بهم هم روز در ز  همون رو تکستام ،جواب می 

  میدی لحظه

 

  گرفت قوت خندش

  داره خرج برات ببینمت بیام روز هر من--

 داره درد خودت برای هم نیای: گفتم پرروی   با
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 کاشت لبم روی کوتایه یبوسه ناغافل  و خندید صدا با 

 و آوردم طاقت چطوری کنم یم تعجب خودم از: گفت

 گذروندم هات بازی تخس بدون زرو  چند این

ی که نگرفتم سخت بهت_  نگاه هم رستو پشت و می 

 نمیکتز 

وع داشتم انتظار داشت غم بار این نگاهش   توجیه به رس 

  خوام یم معذرت: گفت اما بکنه خودش

 

 کارم با انداختم صورتش به نگایه و گرفتم ظاهرفکرکردن

  بزنه لبخند دوباره شدم باعث

 عواقبش پای باید بشه تکرار اگر اما میبخشمت باشه_

 باش  

 ما یخونه بریم: گفت هوا ی   و زد پلک 

 خنگها ومثل کردم درشت رو چشمام حرفش از شوکه 

 با اونم چیه منظورش که بده توضیح برام تا بودم منتظر

 
 

  و شوریدگ
 

 منطقیش عادی حالت. میکرد نگاهم دلتنیک

 به بیشی   هرخ   ماا کنم ناز براش برم قیافه تو که بود این
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 یم ی   در ی   های ریزش دچار قلبم کردم یم فکر حرفش

 میخرید پوستم زیر گریم جریان و شد

 

 سفر بار منطقم و عقل وانگار گرفت یم رسعت نفسام

 کردهم عرق های دست کف بود ناپدیدشده و بود بسته

 روی بازیگوشانه هم آیهان های پنجه.کردم مشت رو

 بیشی   تا داد یم میدان حیام ی   رافکا به و خزید کمرم

 از کدام هیچ لحظه اون توی که متز  و کنه خودنمای  

 زدم لب نفس ی   نداشت کارکردی قلبم جز بدنم اعضای

 بریم:

ه دستمو آیهان تا برد زمان چقدر اینکه  دنبال و بگی 

 ... بکشه خودش

  نداشت اهمیت   برسیم خونشون به تا برد چقدرزمان

 آغوشش میون و ایستادم اتاقش وسط که حاال به فقط

 میکردم فکر شدم پنهان
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 ی   حضور از اشخانواده نداشت اهمیت برایم حت  

ز  برداشت   چه خونشون توی موقعم  قفل چشمام میکیز

 پر هایدست همکار و همراه جسمم و بود آیهان چشمای

 اتصال که لباسهای   مزاحم های تکه از رهای   برای شتابش

 از که های   لب گاه سجده لبم انداختیم تعویق به مارو

 هر با نوازش هر با گذشتنیم رسیدن برای ثانیه هیچ

 دچار هیاهو پر قلبم و شد یم تر دلباخته هست   بوسه

وع از ایسابقهی   پمپاژهای   رس 
 

 ...دلدادگ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 743پارت#

 

 

 را بدنم و کشیدم هام ریه یتو  دل و جون با رو تنش عطر

 انگشت با کردم دعوت آرامش از ایشاهانه ضیافت به
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 کشیدم فرضز  خطهای وسختش سفت بازوی روی اشاره

 اینکه یا  رفته خوابه به  دونستم نیم بود بسته چشماش

 و کرد یم فکر قبلمون شور پر لحظات من مثل اونم

 جا از ستمخوا لبخند با کرد یم تزریق سلولها به رو آرامش

 آخ  محکم و من شدو پیچیده دورم دستش که بشم بلند

 میکرد نگاهم طلبکاری با که صورتش به گفتم نمایش  

 دوختم چشم

 آیهان برم باید_ 

  

  از کیم بذارحداقل--
 

 بشه کم هام دلتنیک

 بازوش روی رسمو گرفت آغوشش توی تنگ منو دوباره 

 ءجزءجز   محبت با کردم نوازش را صورتش و گذاشتم

 رو صورتم توی شده ریخته موهای کرد رصد را صورتم

 داد گوشام پشت وار نوازش

ز  بشه تموم همینجا دنیا کاش--   یم احساس که االن همی 

ه همیشه از حالم کنم ز  ...بهی   گور میگم که االن همی 

ون بابای   ...اتاق این از بی 
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م دستام توی رو صورتش   سیبک روی ای بوسه و میگی 

 کارممی گلوش

 

 تموم کنارتو میخوام و بشه اینجاتمام نمیخوام من اما_ 

 بارون زیر تو هنوزکنار من... بپیونده حقیقت به  رویاهام

 نرفتم راه

 !نخریدی گل برام هنوز تو 

 داری؟ دوست غذای   چه نمیدونم هنوز من

 یهمه به من که وقت   تا نه بشه تموم فعال نداره حق دنیا 

  برسم هام خواسته

 کرد یم نگاهم بود ناخوانا من برای که حرف از پر نگایه اب

  کردم نوازش رو اشگونه

 یم حس:گفت و زد دستم کف به ای بوسه و چرخوند رس

 بودم منتظرش همیشه که ای معجزه همون تو کنم

 !! باشه انقدرحقیف    نفر یه نمیشه
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ز  در حرفاش  دردهای از های   الیه بود قشنگ که حال عی 

 آشنا باهاشون کمکم داشتم ،که داشت هم هایناشناخته

ز  کنار با میشدم   از هرالیه رفی 
 

 شخصیت بعد و زندگ

 برام و میشدم روحیش عمیق هایزخم متوجه من آیهان

ز  ز  تحسی   که ایتز  تراز متفاوت همیشه آیهان که بود برانگی 

 خانواده از محکم و سخت ظاهر یک داد یم نشان هست

 کرد یم محافظت اش

 که خوبه: گفتم و زدم لبخند شده که هم جو تغیی   ایبر  

ز  با من کتز  یم فکر من مورد در اینجوری  ترفند همی 

  بشونم عقد سفره پای رو نبود بگی   که آیهایز  تونستم

  گرفت شکل هاش لب روی ریز هرچند لبخندی

 

 قرار نگاهش تاثی   تحت من و کرد امحواله عشف   پر نگاه

 ماماس بدن کاشتم نهاشگو  روی ای بوسه گرفتم

  دریای توی دوباره بیام خودم به تا و گرفت قرار صورتش

 و بود شده تاریک هوا. شدم غرق هاش نوازش و ها بوسه

 که بود ایدقیقه چند شدم، یم متوجه اتاق تارییک از اینو

 چهره به ومن بود گرفته منظیم ریتم آیهان های نفس
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ه خواب توی داشتنیش دوست  هر که اریک بودم خی 

 تر دلتنگ کردم یم حس دادم یم انجام بیشی   چقدر

 .میشم

  کردم یم فکر خودم با 
 
 من شد باعث آیهان توی خ   واقعا

 باشم؟؟ عاشقش و شیفته انقدر

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 744پارت#

 

 

ایط  چشمای!؟ ظاهر هایجذابیت یا اجتمایع و مادی رس 

 نیم اینها از کدوم هیچ قطعا... استایلش اشو،صد رنگیش

 بااین هارو خییل بود این از غی   اگر که باشه تونست

ایط  متوجه کنم یم رجوع که عقلم به.داشتم  اطرافم رس 
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 و ریز های محبت خالصش هاش رفتار با آیهان میشم

 به خودش برای را آنجا و کرد نفوذ قلبم عمق به درشتش

 از باشه عشق این اصیل دلیل نآیها کنار درآورد ترصف

 کشیدم باال تخت روی رو خودم قلبم یشده فوران حس

  زدم پیشونیش روی آرویم یبوسه

 

 رو تخت روی مالفه نکرد باز چشم اما لرزید هایش پلک

 از رو آیهام بلوز و شدم بلند جا از و کشیدم خودم دور

ز  روی  با تنش بوی کردم نزدیک صورتم به برداشتم زمی 

 العاده فوق ترکیب و بود شده مخلوط خاصش رشعط

 . بود گذاشته جا به خودش از رو ای

 زدم نیشخند خودم رفتارهای به و کشیده نفس تر عمیق

 ،لبخندی بیاره باال من های حرکت با که روشن مونا چشم

ز  و انداختم باال ای شونه و زدم  قول به های حرکت همی 

  کرد یم خوب رو حالم زن هم به حال موالنا
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 از  رفتم پنجره طرف به احتیاط با و پوشیدم رو بلوزش

ز  قدم  لذت اتاق هایپارکت روی برهنه پای با برداشی 

دم  ...و میی 

  بخش
 
 حیاط چراغهای اکی   بود مشخص حیاط از بزرگ

ز  جز و بود خاموش ز  هیچ آیهان ماشی   توی دیگه ماشی 

رس  ودب رفته فرو عمیف   سکوت توی حیاط نبود نگاهم تی 

 نشده پخش خونه این توی صدای   هاستمدت انگار

  خونه
 
 خونه برای تارییک و سکوت همه این اما بود بزرگ

  توش کوچیک هرچند خانواده که ای
 

 کردندیم زندگ

 . بود زیادی

 

 جیب از رو آیهان گوش   و شدم کنکاوم ذهن خیال ی  

ون شلوارش  و کردم باز خودش انگشت اثر با آوردم بی 

ه شماره به دودیل و مکث با و زدم امی   ی رهشما روی  خی 

ی تصور از شدم ز م احساس رسید یم ذهنش به که چی   رس 

ز  بدون من کردم ی برداشی  ز ون آتلیه از چی   خب و زدم بی 

 و شواهد و آتلیه اوضاع با شدنش مواجه امی   برگشته

 واحتماال برد یم ماجرا به ی   مانده جا به من از  که مدارگ
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ز  برای من یعجله متوجه  به وکیف گوش    بود شده رفی 

 .نکردم خاموش رو روشن سیستم چرا خر من درک

 

اد به کاریم هیچ که  من ز  زدم شماره روی بود نرفته آدمی 

  داد جواب متز  جان با امی  

  سالم_

 بشه جمع وار ناله خجالت از صورتم شد باعث مکثش

 
ا
 تایید مهر افکارش تمام به آیهان گوش   از تماس با احتمال

 تماس گوشیم با مامان حداقل کردم دعا امیدواروارنه .زدم

 رو امید این اما بود دوری احتمال اینکه با باشه نگرفته

 نبوده حوایل اون تماس موقع امی   کاش حداقل یا داشتم

 باشه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 745پارت#

 

 

 رفتم عجله با که اومده یشپ مشکیل برام کنه فکر اینکه

 بود بهی   خییل

؟ هست   سالم -  خوی 

 ؟ آتلیه ...،رفت   مرش :گفتم و اومدم خودم به 

  دادم توضیح گناهکارانه و بستم رو چشمام از ییک

ون اومدم عجله با آخه_  روشن رو سیستم کنم فکر بی 

  گذاشتم

  نباش ،نگران کردم خاموشش رفتم-

 تشخیص صداش توی تونستممی رو خنده های مایه ته

 امی   زدن پیشونیم به  دادم که سوی   بابت آرویم به. بدم

 ترسیدم چون دادم جواب زد زنگ هم مامانت: داد ادامه

 اینجا رو گوشیت و رفت   آیهان با که گفتم بشه نگرانت

  گذاشت   جا
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ون رو نفسم  وجود تمام با و کرد تغیی   آرزوم حاال دادم بی 

ز  رساغ نگرایز  روی از امی   دعاکردم  آتلیه داخل های دوربی 

 متوجه احتماالتش با رو بودنم آیهان وکنار باشه نرفته

 که صوری   در اونم باهاش روشدن فکرروبه. باشه شده

 صدای با. بود وحشتناک برام بوده ما عشقبازی شاهد

م مکالمه زودتر تا کردم تشکر آرویم ریزی  قطع رو آورمرس 

  اما کنم
 
  نداشت قصد امی   ظاهرا

ا
 عذاب این از منو فعل

 توی گذاشتم و کردم جمع رو وسایلت:وگفت کنه خالص

 بمونه آتلیه

 

  مرش _

،میخوای هم کلیداتو-  من که بیا تر دیر فردا جاگذاشت 

  باشم رسیده

 باشه آهان_

  باش خودت مراقب -
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 با کردم قطع رو تماس و گفتم نیمه و نصفه خداحافظ

 زدم رسم به مشت

 رفت   فنا به هست   رست تو اکخ _

 توی پشت از شد مهار هوا توی نرسید رسم به دوم مشت

ز  رو دستم گرفتم قرار آیهان آغوش  رو جای   اون آورد پایی 

 رو بود گرفته قرار من وحشیانه چندان نه حمله مورد که

  زد بوسه

 

  میاد دلت چطوری--

  انداختم باال ای شونه

  که دردنداشت_

  کردم سح من و دردش--

 انداختم داربانمکش پف صورت به نگایه شونه روی از

  نمیاد بهت حرفا این _
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ز  کیم و گرفت رو لباسم یرسشونه   کشید پایی 
 

 برهنیک

 رو هاش لب گرفت قرار دیدش معرض توی امرسشونه

 داد قرار امرسشونه

 به دنیا های معادله همه باش   تو حسابم طرف وقت  --

  میخوره هم

 

 مور مور کشید پوستم روی عمیف   نفس اش لهجم از بعد

 که موندم بعدیش العمل عکس منتظر حرف ی   شدم

 جلو و خودم و کشیدم جییعز  کرد شوکه منو دردریزی

 بشم خارج دستاش حصار از نتونستم اما کشیدم

ز  رو شونم پوست انتظارم از زودتر  رها هاش دندون ازبی 

 از نداشتنم، انتظار خاطر به اما نداشت دردزیادی کرد

 بهش دلبازی و دست با پس شدم شوکه حسای   کارش

 اندازه به ببینم گفتم :گفت و خندید که رفتم غره چشم

 ؟!نه یا هست   خوشمزه ظاهرت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 746پارت#

 

 

 گذاشتم بود گرفته گاز که قسمت   همون روی دست  

 بود شده قرمز کیم کرد نگاهش دقت با و زد کنار دستمو

ز  من سفید پوست برای که  حرص نبودبا عادی غی   چی 

  تو با میدونم من وگرنه نشه کبود کن دعا:گفتم

ز  میشه بشه کبود اگه: داد جواب بیخیال  ... ردمن اولی 

 رو دندوناش دوباره که کردم نازک براش چشیم پشت

یمش کنم فکر اومد خوشم اش مزه از: دادگفت نشونم  ی 

 گرفتیم قرار هم روبه چرخیدمو بغلش توی شدم دائمت

 

 خوش یباالتنه اما بود پوشیده مشیک اسلش شلوار یه 

 روی دست   بود داده قرار دیدم معرض توی رو  تراشش
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 بهم داری :گفتم کشداری لحن وبا گذاشتم اشرسشونه

 و سیاه میخوای! کنم پیاده رو خبیثم افکار تا میدی مجوز

 ؟ مکن کبودت

  زد بیتز  روی

 من داری دوست تو اگر اما کنم کبودت نمیاد دلم منکه--

 میدم عمل آزادی بهت

م زد چشمیک هم بعد  کرد پا به ولوله تنم توی لذت و رس 

 تموم توی میگفت روراست نمیاد دلش میگفت اینکه

 که کردیم رفتار جوری و بود بهم حواسش هامون لحظه

م لذت فقط مستقیم اینکه اما نشم واذیت بی   من به غی 

 تجربه هم تصورش حت   بکنم تونم یم کارهای   چه فهموند

 بود جالت  

 

 کردم بلند رس سوایل زد ایخنده تک آیهان دزدیدم نگاه

 در اونم مظلومت قیافه این :گفت و شد نگاهم متوجه

نه داد چشمات که حایل ز  های   پدرسوخته تخس ازاون می 

 ... نمکه با خییل
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 ! نیست خایک کره این روی ومی  مظل من از_

 ؟!الگ--

    تو جون به _

 جونور کتز  یم استفاده دروغت برای من جون از--

  های   پدرسوخته یتورسدسته...

ک گربه شبیه  قیافمو و کردم جمع هامو لب  به کردم رس 

 حرفش وبابت بده قرارش تاثی   تحت اینکه جای

 ناگهایز  هجوم باعث و داد معکوس نتیجه کنه عذرخوایه

  شد لبهام به

 

 تا کشید باال و من و داد  قرار باسنم و کمر دور دست

ان رو قدم اختالف  بده انجام رو کارش ترراحت کنه جی 

 کمرم روی که رو دست   کردم حلقه کمرش دور رو پاهام

ثانیه که این کشید پام روی گونه نوازش برداشت رو بود

 خودم برای منمیداد دست از باهاش همرایه برای ای

ت ه هجوم خوشبختانه بود آور حی  ز  نشد تخت به انگی 
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 بودم آویزون بهش کواال مثل هنوز که متز  همراه آیهان

 و کرد جمع رو دورم شده ریخته موهای نشست مبل روی

 ریخت رسم پشت

 مقابله خودتو ؟اینکه چیه دنیا کار ترین سخت میدویز -- 

ل قراری ی   براش که کش  کتز  کنی 

سم تا گرفتم رو زبونم جلوی ل چرا نی   خودش !؟..کنی 

 اما برسونم آسیب تو به روی زیاده با خوام نیم :گفت

ان افتادی راه که یکم میدم قول   کنم جی 

ل برای  کردم نازک چشیم پشت  که بود خجالتم کنی 

 دادم قرار اششونه روی رسمو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 747پارت#
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 چون بود فکرم به هم خودم جای به که بودم ممنون ازش

  امکرده پاره افسار و جوگی   خود
ا
 مراقب که این به اصل

 طلت   فرصت آدم هم آیهان اگر و داد نیم اهمیت باشم

ر که اویز  شک بدون بود   بودم میکردمن ضز

؟ گرسنه--  نیست 

 تهالب و بود کاقز  شکمم درآمدن صدا به برای جمله این

  کرد خودنمای   که ضعفز  احساس

ون برم نمیشه روم اما چرا_   بی 

 چرا؟--

 میکشم خجالت خانوادت از :گرفتم دندون زیر رو لبم 

 آبرومون بودنمون هول و ها بازی وحش   این با کنم فکر.

  رفت فنا به خانوادت و امی   جلوی

 

؟--  امی 
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فکر پرسید تعجب با
ا
 به شنیده اشتباه میکرد واحتمال

 دادم رستکون تاییدحرفش ینشونه

 جا هم رو وگوشیم ،کیف گذاشتم روشن سیستمو _

  زدم زنگ بهش تو گوش   از بعد گذاشتم

  نداره ناراحت   اینکه--

 شایدامی   بده هشدار مغزم اینکه از قبل تا امانه آره_

ز  رساغ من برای نگرایز  ازروی    باشه رفته هادوربی 

  کوبیدم ششون به زد ایطرفه یک لبخند

 کنم نگاه امی   صورت توی چطوری کنم یم دق دارم من_

 !میخندی؟ تو

  کنه نگاه رو ما فیلم میخوره گوه امی   --

 

 دیدن بعداز حرفش چقدر بفهمه که کردم نگاهش اخم با

 هم ما از امی   یسابقه نباش نگران: گفت معنیه ی   فیلما

  تره خراب

 !؟ خ   یعتز  :گفتم شوکه
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 ...ایهسوخته پدر چه امی   این یدیدیم کاش یعتز --

 مگه؟ میدویز  خ   _

ی: گفت تفریــــح با و گرفت رو دستام لبخند با  ز  که چی 

روت دیگه ببیتز  اگر
 
 !کتز  کار امی   با بشه عمرا

  خندید آروم و گفت اینو

 

 ؟ دیدی کجا تو_

 ! ،مکان مکانه المصب که نیست آتلیه... آتلیه های فیلم--

 غلط آتلیه تو میگفتم بهشون همیشه... ها عوضز _

 نکنید اضاقز 

  بریم پاشو بیخیال :خندیدوگفت خوردنم حرص به آیهان 

 ؟ کجا_

ی شما-- ی دوش می  ون بریم تا میگی    بخوریم  شام بی 

ون بریم اتاقت از چطوری:گفتم نگرایز  با  از من بی 

 اومدم اینطوری که میکشم خجالت خانوادت

 .موندم اتاقت تو وچندساعت
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 گفت آرویم وبه گرفت خاض حالت آیهان ورتص

 ...که ،مامان نیست خونه کش نکش خجالت:

 گوش   رساغ به موند نصفه حرفش و خورد زنگ گوشیش 

 بودم گذاشته روروبه مبل روی امی   تماس ازقطع بعد که

حوله برودوش: گفت من به همزمان و رفت ز  یبگی   تمی 

  کن صدا منو داشت   کمک به ،نیاز هست حموم توی هم

 تا رسوند اتمام به زد که نیشخندی با  رو آخرش جمله

 به رو نگاهش اون کنم نازک چشم پشت براش خواستم

 برای رو وانتظار کرد وصل رو وتماس داد گوش  

 .رسوند پایان به مخاطبش

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 748پارت#
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وع رو اشمکالمه آیناز باجانم  طرف به حرف ی  . کرد رس 

 تنها که آیهان لباس های دکمه مسی   توی رفتم حموم

 بزرگ حمام داخل قدم ووقت   کردم باز رو بود پوششم

ز  به هام شونه ازروی گذاشتم  آیهان اتاق  دادم رسش پایی 

 بودکشیدم دونه دونه رو آیهان یشده ردیف های شامپو

 انتخاب کردمو حس رو موهاش از که بوی ودرنهایت

 جالب برام بدم رو خودش خوب بوی همون اینکه کردم

ین  .بود وشی 

 گرفتم وسفیدش بزرگ وان از زیادی افسوس با رو نگاهم

 رفتم دوش طرف به وناامیدانه

 

 
 
ز  یعتز  الکچری زندگ ز  دیگه همی   ...درد ی   مرفهی 

 یاد رسعت به اما گرفت امخنده امبچگانه افکار از 

 خونه این...گرفت براش ودلم افتادم آیهان مشکالت
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 فریب رو ببیننده که بود کاذب دیوار یه مثل  وامکانات

ز  وهمه بپوشونه رو حقیقت تا میداد  .بده نشون زیبا رو چی 

ز  میدم ترجیح بگم صادقانه بخوام   همی 
 

 که عادی زندگ

ز  سطح حت   یا دارم االن  اینکه تا باشم داشته رو ترش پایی 

 این به اونم بدم دست از رو امخانواده عضوهای از ییک

 داروهای ها سال مامان اینکه تصور از حت  ....شکل

 
 

 لرزوند یم رو تنم هم کنه مرصف افرسدگ

 

ون مانند آه رو نفسم  دادم بی 

 رو حوله آخر در شستم حوصله و صی   با رو وبدنم موها

ون خودم دور  مشغول هنوز آیهان .اومدم پیچیدم،بی 

 بود تلفنیش تماس

 با بعد اما میکنه صحبت آیناز  با داره هنوز ردمک فکر 

  شدم اشتباهم متوجه اش جمله

 ادامه شوخز  لحن وبا خندید... امی   پدرتودرمیارم--

 پدر توسط رسیدنت قتل به برای هافیلم اون از ییک:داد

 ...کافیه سارا
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 تخت روی هم کنار آیهان که رفتم هام لباس طرف به 

 و جنب از اثری هیچ حاال که مرتت   تخت بود قرارداده

  نداشت ما قبل های ساعت جوش

 

 به اینجوری رو اش مکالمه شدو من متوجه بالخره آیهان

 رسوند پایان

ا این با نمیتویز  باش   جریان در خواستم-- ز  ما برای چی 

ی دست   بگی 

 متفاوی   نگاه با و گذاشت کنسول روی رو گوشیش آیهان

ه  انگشت با ایستاد من مقابل و آمد جلو شد من یخی 

 کرد نوازش رو ام گونه شصتش

ی دوش خواست   بعد به این از--    بگی 

 ...اینجا میای 

 چرا؟ :پرسیدم آروم منم بمش آرومو صدای تاثی   تحت 
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 رو زیبای   و جذابیت این دیگه گ اینکه تصور چون-- 

 میکنه روخراب حالم ببینه ممکنه

 دوست کاقز  دح به من از بردن  دل برای اش جمله 

 بود داشتتز 

 ازنظر که ...هیچکس اممهرانه مامان جز: گفتم لبخند با 

  میکنم کاری کثیف فقط رفتارام با من اونم

 کثیف من پیش بیا فقط پس :گفت و زد لبخند هم آیهان

 کن کاری

 ...رد نه کردم تایید حرفشونه ...بلند و دل ازته خندیدم 

ه نگاه  شد امخنده شدن قطع باعث اش خی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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ه ه خی   روی از شصتش انگشت میکردیم نگاه هم به خی 

 شد کشیده لبم روی امگونه

ز  نفسام   باریک جاهای به کار اینکه از قبل اما شد سنگی 

ون صدا با رو نفسش کشید عقب آیهان برسه  داد بی 

م دوش برم منم--   شد دور م از بعد و گفت اینو بگی 

ت یه هم آیهان برای پوشیدم رو لباسام ز  تیرس   به شبیه سی 

 میدونستم داشتم ازش که شناخت   با برداشتم خودم مانتو

 شانسم دادم ترجیح اما نمیاد خوشش ها بازی لوس این از

ون که آیهان کنم امتحان رو  بعد منو موهای اول اومد بی 

  کرد خشک رو خودش موهای

 

ز    ویل انداخت من به کوتایه نگاه لباساش پوشیدن حی 

اضز  هیچ بدون درنهایت  جلوی مسی   توی .پوشید اعی 

 داشت نگه داروخانه

ز  دادم اطراف به داروخانه از رو نگاهم   هیچ  بشم تامطمی 

 ؟ میکنه درد جایت: پرسیدم نیست اطراف اون رستورایز 
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  میام ،االن نه--

 گرفت طرفم به قرض اکتپ برگشت دقیقه ۱۰ از کمی  

د توی آب بخور این از دونه یه--   کنه ،خدا هست داشی 

 نکنه اذیتت

 !! نمیکنه درد جایم !خوبم که من _

 قرص این اما شکر رو خدا :گفت مهربویز  لبخند با

  اورژانش

 

 !اورژانش؟ قرص: گفتم تعجب با

 قضیه متوجه تازه ثانیه چند از بعد من و داد تکون رس 

 ..هست   توروحت توف یعتز  شدم

 ! گیچ   تو چقدر آخه  

  چرا
 
 وای ای !داد؟ ربط درد به فقط رو قرص ذهنم واقعا

 مهلکه از و خنگ چقدر تو فهمید بگو رو لبخندش هست  

 خجالت با. زد لبخند مهربویز  با صورتت به پدرانه پری  

ه... خوب: گفتم ز ی...ماکه ...چی   کردیم پیشگی 
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 گزیدم لب رفت در دستمون از دوم دفعه اما آره اولش --

ی  یادت هیچ    لحظه اون که بودی مرده مگه هست   بمی 

 !پرسه یم هم سوال نبود،تازه

 

 دوباره آیهان روخوردم قرص بود شکمم توی که رسی با

ز   نگاهم کوتاه بار یه ثانیه وهرچند کرد روشن رو ماشی 

د لبخند ومتاسفانه میکرد ز  ور  حرکتش این که بار اخرین می 

 چرخیدم طرفش به حرض کرد تکرار

 اورژانش قرص مگه بابام نهنه من میخندی؟ خ   به_

 !؟...شکلیه چه بدونم که کردن استفاده

 این زدم پیشونیم به محکم ومن خنده زیر زد پف   آیهان

ز  در گایه که رو مغزم از بخش  ارور ایمواقعه چنی 

 کردم نیم درک رو بگم وپرت چرت میشید میدادوباعث

 

 که هست   خوی   دخی   تو ظاهرا اما دونم نیم اونارو--

 نکردی کنجکاوی

 کتز  بس میشه:گفتم وحرص ناراحت   با که خندید دوباره
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 بدی عواقب چه نکنه تمومش اگر فهمید صورتم حالت از

ز  کرد تموم رو هاش خنده که داره براش  نگه رو ماشی 

 گرفت دستاش توی رو دستام چرخید طرفم وبه داشت

 این از آیناز جون نخندیدم،به تمسخر روی از من :توگف

ز  که حرفات ه، در دهنت از عصبانیت درحی   این از می 

 چیت ،ازهمه نجابتت ،از تخسیت از ،حت   خجالت

 کتز  هرکاری تو انگار اصال...بخشه لذت وبرام میاد خوشم

 دارم دوست من بزیز  حرقز  هر

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  مدیاح_آسیه#
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به کوتاه بینیم روی  رسخوش زیادی تو با :وگفت زد ضز

اب یه مثل میشم،لعنت    میکتز  مست آدمو ناب رس 
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 به که قندی یوکارخونه دلم توی های وییل قییل به

 :وگفتم ندادم محل بود افتاده راه چندشیفت صورت

 خنده برای که تنبیه از منو حرفات با شدی موفق خب_

 به انقدر اگر اما کتز  بودم،منرصف گرفته درنظر هات

ه بینیم عمل پول بزیز  بینیم  ...اتپاچه تو می 

؟ داستانا واین بیوی   نچرال پس:وگفت خندید کوتاه  خ 

 میشه اضافه عمل پول به اونم جریمه_

 

 رو به رو به صورتش از رو نگاهم من و خندید صدا با

 به دست ات و نگهداشت شییک رستوران مقابل آیهان دادم

ه سمت  باردار اگر :پرسیدم را رسم توی سوال برد دستگی 

 میشدی؟ تو بودم

 پشت خاض  نیت هیچ شد متوقف هوا توی دستش  

 حرقز  به کم چند هر درصدی!! بود هم ،شاید نبود سوالم

 حضورم از داشت،اینکه ربط گفت داشت دوستش به که

 ...میکشه درد کنارش

 !...نه که معلومه --
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ون فکر از رفشح با  نگاهم  .کردم نگاهش اومدم بی 
 
 ظاهرا

 داد توضیح که نیست کننده قانع برام جوابش داد نشون

 

ایط ،نه زوده برامون کنم یم حس --  دار بچه برای من رس 

 فکرنکنم بگذریم که هم اینا از ...تو سن نه مناسبه شدن

 صد که زندگیم مسئله ترین خصوض مورد در بخوام

 بخوام یا کنم بحث پدرومادرت با یعیمهطب حق البته

 دستمون از دوتاش ییک فقط بودیم مراقب کنم قانعشون

 . رفت در

 اما بزنم لبخند شوخیش به کردم سیع من و زد لبخندی

 برای ایدلشوره احساس  داشتم عجیت   احساس نشد

ز  و بردم در سمت به دستمو نخواستنم  کرد بازش که همی 

 به ربیط واین نمیخوام بچه ناال من هست   :گفت آیهان

 نداره تو به امعالقه

 

ون رو نفسش کردم نگاه کالفگیش به   به دست   دادو بی 

 رو دیگه نفر یه پای نمیخوام: داد ادامه و کشید صورتش
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  به هم
 
 الگوی خوام نیم کنم اضافه برهمم و درهم زندگ

 نمیخوام... فرخ شبیه باشم وییک بشه تکرار زندگیم اشتباه

 برای قلبم ته از خوام یم باشم خودم پدر شبیه پدری یه

 برنامه بقیه مثل نه باشم آماده زندگیم از بخش این

 افتاد اتفاق این درصد یک اگر اما ! ایعجله هامون

ز   بریم پسش از ما چون نمیشم ناراحت ازش باش مطمی 

 نه؟ مگه...آیم

 من از بعد آیهان شدم پیاده و دادم تکون رس مکث با 

ز پای  کمرم دور رو دستش ایستاد کنارم وقت   و اومد ی 

 برد رستوران طرف به خودش همراه منو و انداخت

 

 نه؟ مگه کتز  نیم فکر من مثل تو :پرسید 

 یم رونگاه روبه به که رخش نیم طرف به رسمو سوایل 

 چرخوندنم کرد

 ؟ خ   مورد در _
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 منتظر سکوت با آیهان شدن خارج رستوران از دونفر

ز   مدنظرش یفاصله از وبعد شد کنارمون از وناا گذشی 

 !شدن دار بچه: گفت

 اینکه از حت   نمیکنم فکر اصال شدن دار بچه به من  _

 ... ممنونم هم هست حواست

 بود آیهان این و افتاد اتفاق بینمون ای ثانیه چند سکوت

 ببیتز  خواست   یم پس :گفت ای کننده شوکه سوال با که

 کنم؟ یم فکر تو کنار یآینده به چقدر

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  این
 
 حالت به اما بدونم میخواستم من که بود سوایل دقیقا

ی رقت ز   کردم انکارش انگی 

 !کردیم عقد ما داره؟ هم به ربیط چه مسائل این نه_

ز  رقت بر دال هم دومم جمله    سوال .،بود بودنم انگی 

  داشتم اعتماد خودم به چقدر من اینجاست
ا
 با من ؟اصل

ز  نظر در بدون و آیهان به حسم وجود  حس این گرفی 

ان چه !؟ کنم یم اعتماد حرفاش به چقدر ز  منطف   می 

به کنم؟ یم فکر بهشون
ا
 اعالم فرصت منطقم اصل

 !!دم؟ یم حضور

 میکنه باز رو رستوران در و برمیداره من از جلوتر قدیم  

ز . برم داخل من ولا داد اجازه ز  برای  ای دونفره می   نشسی 

  میکنیم انتخاب

 

ز  محض به  آینده وقت هیچ :گفت مقدمه ی   آیهان نشسی 

ز  همه که قبول حاال  کنم نیم تصور تو روبدون ام  یکم چی 

 من احساس به ربیط موضوع این اما رفت پیش  رسیــــع

 نداره
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 نشدی؟ پشیمون هم ثانیه یک برای حت   وقت هیچ _

  زد ندیلبخ 

 هایتصمیم گایه آدمها ی همه ؟..ایهظالمانه سوال یکم--

 .میشه شون نگرایز  و ترس باعث زندگیشون مهم

 ؟ بودی دسته این جزء تو_

 

 کتز  یم رفتار بازپرس یه مثل داری:گفت ای بامزه لحن با

اف نکردم و کرده های گناه به وتا  برنیم دست نکنم اعی 

 ،شایدترسیده خانم کنم عرض خدمتتون باید اما داری

 پشیمون هم ثانیه یک برای حت   وقت هیچ اما باشم

  نشدم

 گره یک مثل سینم توی دقیقه چند برای که نفش باالخره

 شاید کشیدم نفس تر راحت من و شد باز بود شده کور

ز  بدون نتونم  این مگه اما کنم فکر احساسم درنظرگرفی 

 تایید اونو همزمان قلبم و مغز اینکه!؟ نیست درست

 میکنند

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2667 | 3699 

 

 دردی دلیل تری مناسب فرصت توی میدم قول خودم به 

سم ازش رو میگرفت حضورم از که  حش میدونم اما بی 

 توی درد اندازه به درست بود االنش فایحر توی که

 ...بود واقیع آورد زبون به دوستاش  پیش که کلمای  

ون رستوران از  که زمایز  تا و دادیم سفارش غذا  بیایم بی 

 یم خایک جاده که جاهای    خندیدمو آیهان های شوخز  به

 رو امشب داشت اضار آیهان. رفتم یم غره چشم زد

 شدن روبرو احتمال کردم رد استیصال با بگذرونم کنارش

  دیدم یم زیاد خییل رو خانوادش با

 

 توی روی زیاده اما میخواستم رو بودن کنارش که درسته

سوندو منو کاری هر  انسان هامیلیون شایدمثل من میی 

 نداشتم رو هام ترس کردن بیان شجاعت دیگه

  داشت نگه خونه جلوی

 ؟ تو نمیای   مرش_

ز   نداره اشکایل کنم قبول: گفت و کرد خاموش رو ماشی 

 ! که
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 انتظار اصال کردمو تعارف یه گزیدم لب شده هول

ه: گفت و خندید  هام حالت به کنه قبول نداشتم  یدخی 

 ترسو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 752پارت#

 

 

 میکشم خجالت وبابام مامان جلوی فقط نیستم ترسو_

 و رسخونه بریم عروش بدون داشت   اضار وقت   --

 ؟ نکشیدی خجالت زندگیمون

 خودموتوجیه کردم سیع گفت یم راست گرفت خندم

گند اما کنم   زدم بیشی 
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  بچسبونم که آمی   بودم عصت   ازشون موقع اون _

  نمیشه حالیم مجالت خجالت

  داد تکون رس حرفم تایید به

  دیدم رو اش نمونه بله--

  برای اضارم همون به کردم فکر
 

 اما  میکنه اشاره زندگ

 خبیث لحن با و کرد اشاره تنم به خبیث لبخندی با وقت  

 : گفت تری

 

 شدم چسبوندنت آمی   این عاشق که من--

 تکست آیهان گوش   به. کردم نازک براش چشیم پشت 

ه: گفت بهش نگاه با آیهان اومد  فردا بگم بهت گفته...امی 

  میاد دیرتر ساعت یه

 و امی   میگم: گفتم ادامه در کنیم چیکار دادم تکون رس

ز  محرم هم به که سارا    نیسی 

 نگاه من به تفریــــح با و گذاشت کنار رو  گوشیش آیهان

 کرد
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 خب؟ --

 ...کاراشون نداره ناهگ _

  

 و ریزی کرم فاز توی رفت صورتش توی تفریــــح باهمون

 کاراشون؟ کدوم: گفت

ز  _  !آتلیه کردن مکان... دیگه همی 

دازتم مغز عاشق :گفت و زد ایخنده تک  بدون خیالی 

 ... میسازه داستان ترمز

ه اخم با  دیگه که چهارتابوس :داد ادامه که بودم اش خی 

ز  به تو اینکه مگه !رهندا حرفارو این  فکر ای دیگه چی 

؟ کرده  باش 

 بود انداخته دستم االن هم پیش ساعت چند هم اینکه

فقط وبحث آوردن روش به اما بود واضح  باعث بیشی 

 گردن برس   این عمرا چون میشد خودم شدن زده خجالت

 ...میگرفت
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  بود همون منظورم منم_

 فریبکار جونور ای: گفت خندید

ی ایدیگه سوی   هر از هاینک برای  ز  در کنم جلوگی   ماشی 

  شدم پیاده و کردم باز رو

 بخی   شب_

ز  شد پیاده ایهانم    ایستاد مقابلم و زد دور رو وماشی 

ی؟ یه فقط بخی   شبت-- ز  چی 

 خ   که دادم رستکون

 این از و کتز  فکر من به فقط خواب از قبل داری حق --

  بکتز  من درمورد پرگناه فکرای

 آیهان یخنده صدای  کوبیدم اششونه به یدخند بعدش

  رفت باالتر

 

به اصابت تااز کشید عقب آیهان  امان در من دوم ضز

ز  بمونه  ندارم حمله قصد من شد راحت خیالش که وهمی 

 رسم به گرفت آغوش توی منو دستش یه با و آمد جلو
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 کوچه توی به اینکه بدون قلبم خواسته طبق. زد بوسه

 آروم گذاشتم اش سینه روی رسمو  مبد اهمیت بودنمون

  کرد زمزمه

  گفتم جدی--

 چیو؟_

  کتز  فکر من جز کس هیچ به نداری حق  اینکه--

 ساعت چند رو فیلم یه گ :گفتم و کرد گل شیطنتم منم

  آخه بینه یم هم رس پشت

د خودش به منوبیشی    فرس 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 753پارت#
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 کنم یم نگاه سالها من رو باش   اولش نقش تو که فیلیم--

  نداره سانسوری هیچ که فیلیم اونم

 اشجمله حس اندازه به درست کالمش توی خباثت

 با همراه و گرفتم باال رسمو پریده باال ابروهای زیادبودبا

 !هستیا زیز  مخ خوب: گفتم نیشخندی

 ادامه کنه اپید وسعت لبخندش ازاینکه قبل ومن زد لبخند

 دادم

 منحرف زن مخ یه_

 گرفت اشوخنده داد جواب برعکس

  استاد میدیم پس درس شما پیش --

 

 حت   نمیخواستم حیا ی   من و افتاد ما روی ماشیتز  نور

ی م فاصله ازش میلیمی  ز  بگی  ی دوسه توی ماشی   ماو می 

ز  پشت دقیقا  کشیدیم عقب هردو ایستاد آیهان ماشی 

ز  طرف ز  دیدن زا چرخیدم ماشی   شدم شوکه فراز ماشی 

 سعید آقا پدرش و فراز بود شب نیمه ۱۲ نزدیک ساعت

ز  از  به وازنزدییک دیدنشون با من و شدند پیاده ماشی 
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 تمام آخر کردن رفتار محابا ی   این  کشیدم خجالت آیهان

 . داد یم باد به رو من حیثیت

  

 رو آیهان و من سالم جواب فراز کردم سالم زده خجالت

 حدی به آقاسعید اما داد بود کرده سالم من از بعد که

 خونه در طرف به ما به کوتایه نگاه با که بود آشفته

 انداختم فراز به بعد و آیهان به نگایه بانگرایز  رفت

 برای قلبم وهمزمان شده خ  :پرسیدم فراز از ترسیده

 که فرزادی و بود بیمارستان توی نامردکه هرچند دوست  

 شد آشوب بود دوری نای  آش حاال شاید

 به سعید آقا در، بازشدن با شد همزمان فراز دونم نیم

 کردیم حرکت من فرازوبعد دنبالش کرد پاتند داخل طرف

 سدم متوجه شنید یم رسم پشت که های   قدم صدای از

 میاد دنبالم نگرایز  یا کنجکاوی روی از یا حاال هم آیهان

 

فتم جلو هرخ    خونه های راغچ میشدم تر نگران ترمی 

 رس شوکه ...در جلوی کفش جفت چندین بود روشن
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ز  داخل پدرش و فراز ایستادم جام  رو دستم آیهان رفی 

 نابهنگام توقف دلیل کشید داخل طرف به منو و گرفت

 افتاده دلم به که بود بدی یدلشوره شاید نمیدونستم رو

ز  بشنوم ناگواری خی   خواستم نیم شایدم بود  که همی 

 یم تر متعجب خونه داخل های آدم دیدن از مرفت جلو

 شدم

، ی    پدری خانواده و مریم عمه یخانواده آقاجون، ی 

 ...فراز

 

 فرزاد مشکالت و اخی   اتفاقات به دادم ربط رو اینجا تا 

ز  خونمون وسط رو آیهان پدر حضور اما  ام خانواده بی 

 دلم به غریت   ترس نمیکردم درک شبنیمه دوازده اونم

ز  که دست   و زد چنگ  خیس عرق از بود آیهان دستای بی 

 ...شد

 این به رو همه نگاه و کرد سالم رسای   صدای با آیهان

 صدای رو بود ما ورود از قبل تا که سکوی   کشوند طرف

 و چرخید صدا طرف به نگاهم و شکست بلندی هق هق

 ...رسید  فرناز آغوش توی شده مچاله فرشته به
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  ــــی❤️ـــدارم_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 754پارت#

 

 

 بقیه صورت روی رو ام زده وحشت و سوایل نگاه

 یم اشک صدا ی   هم خانم هاله و مریم عمه چرخوندم

 ... مهرانه مامان حت   بودند  کرده اخم بقیه و ریختند

ی_ ز  ؟... شده چی 

 و نداد رو جوابم کس هیچ بود گرفته شدت به صدام

 قدیم عصت   هامون رفت باالتر هفرشت گریه صدای فقط

 ... هست  : گفت و آمد جلو

ی کردم احساس من و بده ادامه نتونست ز  مانع که چی 

 ...بود بغض شد برادرم کالم خشم
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 .رفتم جلو قدیم

 ... شدهخ  _

 ؟!میگه راست:هامون

 !!... هامون -

 گونه هشدار که بود بلندمامان و تحکم پر صدای این

 ترش با پرید ترس از من های نهشو  و زد صدا رو هامون

 نمیدونستم رو دلیلش هنوز و بود شده بیشی   حاال که

 :پرسیدم

 ؟...رو خ   _

 با که بود فرناز و رفت باالتر گریه هق هق صدای

 : گفت و شد بلند جا از عصبانیت

ز  به خودتو- یز  ندونسی  ز  !خب داری حق... می 

 بزنم حرف من اینکه از وقبل تحکم با هم مهرانه مامان

 :گفت
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ز  نگه و متز  خونه توی فرناز-  پس واجب حرمتت داشی 

  باش حرفات مراقب

 

 من از رو نگاهش عصبانیت شاید و ناراحت   با فرناز

 :گفت مامان به رو و گرفت

 اینقدر هم بازم میشد عوض فرشته و هست   جای اگه -

 بودین؟ خونرسد

 :تگف بود قاطع و محکم هنوزم که لحتز  با مهرانه مامان 

 پای نمیکنم تفکیک هم از رو فرشته و هست   من-

 به اینو ...مریمه و من قلب تو خار اون بره خاری هرکدوم

 خاطر به فقط اینو نمیگم هست   و فرشته و تو خاطر

ام ببینم جا هر و منه دخی   مریم دخی   میگم مریم  دخی 

نم کردند اشتباه ز  گوششون توی می 

 :گفت و شد بلند جا از فرشته 

 ؟..میگم دروغ من میکنید رفک-
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 همه نداشت   حق تو اینکه جز کنمنیم فکری هیچ من -

 ...کتز  راه زابه شب وقت این رو

ت زندای  -   وسط پاش دخی 
 

 که من شوهر با ...منه زندگ

  از بوی  
 

ده مردونیک  میخواید ازم شما و داره تاک و تیک نی 

م خون خفه  ...بدن بازی رو همه دوتا اون تا بگی 

 رفتم عقب قدیم نیم وحشت با و ایستاد حرفش از بمقل 

ی مثل محمد بابا بار این  پرید جا از بشه رها چله از که تی 

 : گفت خشم با و

 ....فرشته-

 

 گوشم، توی بزن بیا دای   :گفت قبل لحن همون با فرشته

 از کنم یم دق دارم نمیتونم دیگه اما دهنم توی بزن

 هست   دادم مثبت جواب فرزاد به وقت   از ....کاراشون

 رو تالشم تمام جا همه از خی   ی   احمق من شد بد باهام

 کنم، درست رو هست   با امشده خراب رابطه تا کردمیم

ز  برای کردم اضار چقدر دیدی خودت دای    پیشش رفی 

 خی   ارزشه با خییل باهاش دوستیم کردمیم فکر چون
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ا میکردم فکر که کش داییم دخی   نداشتم  نسبت زبیشی 

 ...شوهرمه دنبال چشمش دوستِم  فامییل

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 755پارت#

 

 

 طرف به حالت همون با و گریه زیر زد بلندتری صدای با

 همه این از نشدی خسته ساکت   چرا :گفت و اومد من

 تمام بگو بودی فرزاد خونه روز هر بگو همه به... دوروی  

 !... بش   ما عقد مانع تا کردی رو تالشت

 ؟!... گرفت   خون خفه چرا هست   : هامون

ون ازش صدای   اما بزنم حرف تا کنم یم باز دهن  نمیاد بی 

 تا نمیده مهلت من به فرشته میخوره تکون لبهام فقط و
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 و میکنه محمدم با و مهرانه مامان به رو و بیام خودم به

 : میگه

نه حرف بینیدیم- ز  ...بزنه نداره  حرقز  ونچ...نمی 

ز  از زور به    گم یم بغضم بی 

 ... نیست اینطوری خدا به_

 

 فرشته نباشه شنیدن قابل که آنقدر نه اما ضعیفه صدام

 :گفت و چرخید طرفم به

  میخوای نیست اینطوری خ  -
 

 به عقدم روز صبح تو بیک

 چطوری...نکن عقد باهاش توروخدا که ندادی پیام فرزاد

  دروغ راحت راینقد میتویز 
 

 که هست فرزاد گوش   بیک

ز  فیلم ...نکرده پاک رو لعنت   پیام اون هنوز  های دوربی 

  هست فرزاد خونه ساختمون توی

  :گفت مانندی جیغ صدای با

 هردوتاتون به لعنت کتز  انکار میخوای چطوری دیگه -

  دادین بازی منو که فرزاد و تو به...
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میم دهنم جلوی دستمو ل رو هام ریهگ صدای تا گی   کنی 

 ...کنم

 با کردی چیکار خودت با تو احمق هست   ..هست   آخ

 ...کردی چیکار کاریت ندونم

 

 زانو میکرد سنگیتز  هام شونه روی همه تاسف از پر نگاه

 احساس خودم به نسبت که حماقت   حس از میلرزید هام

 ...کردم یم

 بست رو چشماش مامان افتاد بابامحمد هایشونه

 تکون جام از اینکه بدون من و کرد حمله طرفم هب هامون,

 آن هر و داشتم نگه صورتم حفاظ رو دستام بخورم

 بدنم از جای   هر هامون یرفته باال دست بودم منتظر

 ...بیاد فرود

 ... کتز  بلند روش دست نداری حق--

 قلبم مقابلم آیهان دیدن از و کردم باز چشم رسعت به

  ایستاد
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 این شاهد هم پدرش و آیهان بود رفته ادمی! بود رفته یادم

ز  من خواری و خفت  ته داشت که حماقت   شاهد ، هسی 

 ...گرفت یم رو بود مونده ازم که چه اون مونده

 ... کتز  بلند منزن روی دست نداری حق--

 شد باعث گفت محکم اما خشم با که رو دومش جمله

  بیاد بدم خودم از همیشه از بیشی  
ا
 درک به من اصل

 داد باد به رو خودش حیثیت کاری ندونم با که هست  ...

 ... درک به

 برای میدادم جون آیهان قرمز صورت برای داشتم من

 افتاده های شونه برای خواهرش حماقت از برادرم خشم

 ...مادرم پریده رنگ و پدرم

  

 و گرفت رو هامون بازوی و برداشت قدم ما طرف به فراز

 :گفت فرشته به رو ای برنده لحن با کشید عقب

ز  داریم هم به نزدییک فامییل نسبت ما-  هست   رفی 

  باشه دلییل هر به میتونست

  : گفت پوزخند با فرشته
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 ؟... برادرت مجردی خونه بره فامیلتون باید چرا-

 نیم منو خوشبخت   و آبرو یریشه تا که فرشته به لعنت

 ...نبود بردار دست  خشکوند

 با فرزاد که مدارگ خواستم هست   از بار چند من :فراز 

ه ازش  رو جامیذاشت خونه هوای   به رس  اونجای   از بگی 

ز  این بود شلوغ رسش زیادی فرزاد که  ...نبود عجیت   چی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 756پارت#

 

 

 

 پدر داره صدا پوزخند با شد همزمان فرشته پوزخنده

 ...نداشت حقیقت زفرا حرف ...آیهان
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یک رو کس هیچ چون   ازش اما کردمنیم حماقتم رس 

 ی   منو و کنه کم بارگناهم از کرد تالش که بودم ممنون

  بده نشون تقصی  

 خیانت برادر پای چون کتز  دفاع ازش داری حق :فرشته

 یا مظلومش مادر میده اهمیت فرشته به گ درمیونه کارت

 سوختم من ...بود اجازدو  این مخالف اول از که پدرش

 کنار تونم یم کردم یم فکر چون!! سوخته امآینده!

 چشم کارهاش تمام روی من بشم خوشبخت برادرت

 با فقط نکرد حت   نامرد ...آورد رسم رو بدترش اما بستم

 ...بازی به منو هم داییم دخی   با حت   و باشه ها غریبه

 

 کنم یم ساکتت دیگه جور من وگرنه...شو ساکت--

 فرشته که طوری گفت اینو بلندی و محکم لحن با یهانآ

 و کنه کامل نتونست رو اش جمله و پرید هاش شونه

 از آیهان شده مشت دست وقت   بود کم من برای مرگ

 ام گانه بچه کارهای با من بود شده سفید فشار شدت

ت  که فرشته ...گرفتم بازی به رو زندگیم مردهای تمام غی 

ون  یهانآ بلند صدای شوک از  :گفت آیهان روبه اومد بی 
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س ازش...نه خوردی بازی هم تو نمیشه باورت-  برای بی 

 میخوای گرفته وکیل براش نکرده که چیکار فرزاد آزادی

ش ازش ؟میخوای!....بدم رو وکیل شماره  توی چقدر بی 

 برای رایه تا کوبید دیوار و در به رو خودش روز چند این

 شد خالص امی   و شد برعکس اما کنه پیدا فرزاد بیگنایه

... 

 

ه :گفت و رفت در کوره از فراز   ببندی دهنتو دیگه بهی 

 خائنت برادر اون با دیگه نه بندم یم دهنمو نه :فرشته

 ...میمونم

 :گفت خونرسدی لحن با و شد بلند جا از آیهان پدر 

ی ز  یک در و فهمیدیم رو شدیم ما به مربوط که چی 

 از شما وقت   زنیمیم حرف شبه راجع مناسب فرصت

  مشکالت
 
 ...باشید شده فارق تون خانوادگ

ز  رسمو گریه با من و بود کنایه و تحقی   از پر لحنش   پایی 

  نمیومد در صدای   هیچکس از انداختم
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  که ما طرف به آیهان پدر
 
 خروخ   در به نزدیک تقریبا

 منو مخالفت دلیل حاال :گفت آیهان به رو اومد بودیم

 ؟..نبودن ما حد در خانواده این فهمیدی ؟...یفهمید

 پیشویز  روی عمیف   اخم و شد کبود هامون پوست رنگ 

 خرد چشم به وقت هیچ تا و میمردم کاش وای افتاد بابام

 ... دیدم نیم را ام خانواده شدن

 اشکم از تار چشمای من و بود من به پشت آیهان

یتحق نگاه با پدرش وقت   اما نمیدید رو صورتش ز آمی   به ی 

  :گفت آیهان به رو من

 ... بریم-

 قطار سوت صدای گوشم توی ایستاد قلبم کردم احساس

ی و بود ز  خوشبختیم شدن تمام و من سقوط تا چی 

  بود نمونده

 

 جاش رس هنوز آیهان و رفت در طرف به آیهان پدر 

 .بود ایستاده
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 ایستاد بود شده آیهان توقف متوجه ظاهرا که ملگ آقای

  : گفت عصبانیت با و

 ؟...شدی تحقی   کم هست   خ   منتظر-

 چرخز  نیم پدرش طرف به و زد صداداری پوزخنده آیهان

 :گفت و زد

  اینجاست زنم--

 : گفت و شد جمع عصت   آیهان جمله از پدرش صورت

یه مادرت است هفته یه ؟...زنت-   این و بسی 
ا
 زنت مثل

 ؟... بود کجا

 

  ـــیـ❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 757پارت#

 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2689 | 3699 

 

 

 مشوقه دنبال فهمیدیم االن که :داد وادامه زد پوزخندی

  بوده اش

ام-  دارید نگه خوتونو احی 

 خودم توی خجالت از من و بود هامون عصت   صدای این

  شدم جمع

 کردند سکوت شوکه همه آیهان جمله با

 کجا  ؟!... شد بد حالش مادرم وقت   بودی کجا تو--

 اونا شبیه و من زن که بودی معشوقت کدوم ؟پیش دیبو 

 ؟..میبیتز 

 آیهان پدر رفت یادم گریه و جاموند سینه توی نفسم 

 مراتب به صدای   با و زد کنار رو ظاهریش خونرسدی

 :گفت قبل از بلندتر

ه این واسه- ایم ی   من به الحال معلوم ی دخی   یم احی 

 ؟...کتز 
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 مادرمه شبیه که لومیتشمظ برای...همرسم نجات برای --

 کنه حرمت   ی   بهش بخواد که وهرکش تو روی تو

 که خودخوایه برای ... ایستم یم دربیاره رو واشکش

 یه ...دی نیم تشخیص دروغ از رو حقیقت و کرده کورت

 زدن حرف که طوری میلرزه ترس از داره بنداز بهش نگاه

 ناآش برات اینا کنه دفاع حقش از نمیتونه رفته یادش

 توی دیدم همیشه چون آشناس من برای ؟اما...نه نیست

 از برای که ترش ...آیالر چشمای توی مادرم چشمای

 ...میشه سکوتت باعث عزیزات دادن دست

 

 ... احمف   مادرت مثل -

ز  های نفس  به که بود دردنایک ملودی آیهان خشمگی 

 .رسیدیم گوش

  نیستم تو شبیه که خوبه--

ز  الیق وخودتو بمویز  دخی   این با اگه-  ایخانواده همچی 

 من پرس ،دیگه نیست   ورسمم اسم منو الیق دیگه ببیتز 

 برو بیاری کجا هیچ رو ملگ فرخز  اسم نداری حق نیست  
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 سق خوشبخت   حماقت با روز هر و بزنن چادر باهاش

 ...بزن

ون خونه از و گفت اینو   ... رفت بی 

ز  از رو نگاهش آیهان  بقیه طرف هب و گرفت پدرش رفی 

ت و ناراحت   و تاسف که چرخید یم نگاه آیهان به حی 

  کردند

 

 عجیت   خونرسدی با فرشته به رو اونها برخالف آیهان اما

 :گفت

 تا میدی بهم رو گرفته هست   که وکییل شماره گفت  --

 هم با چیه نظرت ؟...بشه رو برام خیانتکارم زن دست

 رو دعوا روز کامل مفیل و بیاد بزنیم زنگ نه یا پیشش بریم

  بیاره خودش با هم

 و اومد عقب قدیم آیهان و پرید فرشته رنگ وضوح به

 کرده یخ من دستای مثل هم اون دستای گرفت رو دستم

 روی چشمام توی شده جمع اشکای شد باعث و بود
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 طرف به و داد تکیه خودش به ،منو بخوره رس صورتم

ز  ز  صندیل اولی    داد هادام و برد خوری ناهار می 

 

  ؟! چیه نظرت هستند هم همه--

 سکوت داد تکون فرشته برای سوایل و گرفت باال رسشو

 آیهان و کشوند اون به ما از بار این رو همه نگاه فرشته

 :گفت

 به نیازی تا بشناسمش خوب که داشتم زمان انقدر --

 ...نباشه بقیه

 زد پوزخندی

 منه ستدو  مهراب چون دادم هست   به من وکیلو شماره--

 اون که هرچند کنم آشناش هم تو با میشم خوشحال و

 و خوب بازیگر شما باالخره ...میشناسه رو تو خوی   به

  اول نقش البته
 

 ... هست   ما زندگ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 758پارت#

 

 

 از جمله این شدن تموم از بعد آیهان لب روی پوزخندی

ز   :داد ادامه محکیم لحن با و رفت بی 

ه--  چاک به بزیز  و کتز  تمام رو مسخره نمایش این بهی 

ف نخوان اینجان که های  آدم نمیدم قول وگرنه
ُ
 بندازند ت

 ... صورتت توی

ام-   نگهدارید خودتونو احی 
 
  ...لطفا

 فرناز به نگایه اینکه بدون آیهان گفت آیهان به فرناز اینو

 بودند همه مخاطبش قیقتح در اما فرشته به رو بندازه

 : گفت
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 کش اگر و ندارم شوخز  هیچکس با عزیزانم رس من--

 حرمت حفظ برای دلییل منم نداره نگه   حرمتشونو

 ... نمیبینم

 

  و عصبانیت با آیهان و فرشته
 

گ  کردندیم نگاه هم به خی 

 :گفت که بود آیهان این و

ه --  مشکیل هر برداری بچگانه حسادت این از دست بهی 

 هست   ...بقیه نه مربوطه خودتون به داری فرزاد با تو که

 طرقز  من با چون نکن هات برنامه از هیچکدوم قایط رو

 ...ندارم شوخز  هیچکس با هست   رس من

ز  رسمو  رس پلکام روی از اشکم های قطره و انداختم پایی 

 کارزار وسط داشتم من چکیدیم دستم روی خوردن یم

 که مردی عاشق شدم یم عاشق ولا از و دوباره هام غصه

 ...بود مرد واقیع معنای به
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 نظرم به کنم تکیه بهش خوام یم رو ییک من میگن شنیدین

  تمام بار تو که موضوع این به ربیط اصال این
 
 به تو زندگ

 ...نداشت ربیط بسپاری دیگری

 جا هر و آوردی کم جا هر یعتز  کردن تکیه واقیع مفهوم 

 خودت از دفاع به قادر و وندیم تنها هرجا ،جازدی

ه رو دستت که باشه ییک نبودی  و بایسته کنارت و بگی 

س بگه  چشم تو و من به بسپار رو اش بقیه هستم من نی 

 زمایز  تا هست ییک که این از باشه راحت خیالت و ببندی

 ...باشه داشته رو هوات بش   رسپا دوباره تو که

  

 و پدر به رو فرار هبلد بیشی   هم خودت از رو تو که ییک

 :گفت مادرش

ه-  ...بریم بهی 

 نکرد موندنشون برای تعارقز  هیچکس 

 زیری باصدای وآقاسعید شد بلند حرف ی   خانم هاله

 رضا عمو که بود نشده بسته در هنوز.کرد خداحافیطز 

 مارو :گفت ایشکسته صدای وبا شد بلند هم فرشته پدر
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 تربیتت ویت چقدر بدی نشون همه به اینجاکه کشوندی

 کردیم؟ کوتایه

 واشکام زد دامن من بغض به مریم عمه گریه آروم صدای

 .ریختند بودند بهانه دنبال که

 

  عمربارسبلندی یه:عمورضا
 

 از کجا دونم ونیم کردم زندگ

 خفت هرروزدارم عمری اخر این که رفت در دستم

 .... میکشم وخاری

 یتباعصبان وفرشته بود فرشته رفتارهای به منظورش

 که وتکست   هست فرزاد گوش   نگفتم دروغ من :گفت

 ...هست هم ها داده،فیلم بهش صبح هست  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 759پارت#
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دم هم روی لبمو  مسخره سکوت این از دست فرس 

 ...تازوند یم خودش برای فرشته هرخ   بود بس برداشتم

 ...ندادم تکست   هیچ کس هیچ به من_

  چرخید من طرف به همه نگاه

 ؟... داشته نگه خودش برای یادگاری رو تکست فرزاد-

 دخی   دوست تا هزار فرزاد ؟!منه تکست میدویز  کجا از_

 !...داره

 اون که دردی از ایذره شده تا داره گفتم داشت نگفتم 

 ...کنم هدیه براش رو کاشت یم من جون به

 

ز  کیفش طرف به فرشته  :گفت و داشتبر  خی 

 ...هست فرزاد گوش  -
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 داشتتز  دوست ،مرد کرد یم نگاهم دودیل و شک با آیهان

 اما بود من های حماقت شدن برمال نگران من مهربون و

 آبروی بردن برای فرشته تالش به اطمینان با و محکم من

 را اش صفحه روی و درآورد رو گوش   کردم یم نگاه خودم

 گرفت بقیه به رو رو، تکست پسوردش بازکردن وبعداز زد

 و کرد نگاه اخم با و گرفت دستش از رو گوش   هامون

 ...کردنیم نگاه هامون به منتظر همه

 

 من برای اما بود ترسناک  همه برای هامون درهِم  اخمای 

 ...نه

 !... نیست هست   شماره اینکه -

 ؟!..خ  -

 شماره دیدن با و گرفت هامون دست از رو گوش   فرشته 

 فرزاد از شدنم بالک بابت باید زدم پوزخندی پرید رنگش

 دنبال هرگز منم نمیکرد بالکم اون اگر شاید کردمیم تشکر

 ... رفتم نیم بود نشده هم زده نام به حت   که اعتباری خط
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 زد فرشته صورت به محکیم سییل و اومد جلو عمورضا

 تشکر عمورضا از دلم اعماق از حت   و نسوخت براش دلم

   صدای کردم
ز  خونه توی مریم عمه گریه و فرناز هی 

 ...پیچید

 با ی  ی   کشیدن عقب رو عمورضا هامون و بابامحمد 

 :گفت و شد بلند جا از لرزویز  صدای و دست

 کرده اشتباه اس بچه آقارضا بفرست لعنت شیطون به -

 .. بیا کوتاه تو

ا این ی   ی  -  رو مریم و من خون آوردن، در منو پی   دخی 

 ...ندارن حیا ... کردنشون شوهر رس کردن شیشه توی

 دردت به پرسه این گفتم نیست حالیشون کوچکی   بزرگی  

 یا که کفش توی کرد پاشو  پشتشه ناله و آه نمیخوره

ز   ...میکشم خودمو من یا همی 

 

 سکه منو القبا یه ی پرسه اون خانواده جلوی که هم حاال

  ...کرد پول یه

 :گفت و کرد مریم عمه به رو هم بعد
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  مریم پاشو -

 گریه با و بود سییل جای و صورتش روی  دستش فرشته

 :گفت

 نمیخوامش... شماست با حق فهمیدم االن کردم غلط -

 ...نمیخوام

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 760پارت#

 

 

 

 بابا دوباره که برداشت جلو قدیم عصبانیت با عمورضا

 ... شدند مانع هامون و محمد
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  که هم دیگه بار هزار-
 

 خوب نداره فایده کردم غلط بیک

 ...تکراریه مادرت و من برای قصه این فرشته کن گوش

 هایغلط نداری حق کتز  فرناز کفشپاتو میتویز  نکن فکر

 ...کتز  تکرار رو خواهرت

 گرفت دهنش جلوی رو دستش و پرید فرناز روی و رنگ

 روش به وقت هیچ رضا آقا بشه شوکه داشت حق ...

ز  با که نیاورد  عمه رس بالی   چه نمیخوامش خوام یم همی 

 ...آورده رضا عمو و بیچاره

  

 :داد ادامه رضا عمو

ی دیگه اومد در جونم من- ز  مادرت از نه من از نه چی 

 مسخره مارو سال چند خواهرت مثل بخوای تو که مونده

فز  و عقب برگردی دوباره و کتز  خودت
ُ
 انداخت   که رو ت

ز   میمویز  پاش و بود خودت انتخاب فرزاد . بزیز  لیس زمی 

 ...بخوره بهش ابد حبس اگه حت  

 :گفت جیغ با فرشته 

داییمه دنبال چشمش که باشم مردی با نمیخوام-   دخی 
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 ...گزید لب و زد دستش پشت ی   ی   و کشید هیتز  مامان

 رو هاشون حالت تونستم نیم خوب این از قبل تا انگار

 زار صورت میتونم اومدم در شوک از که حاال و ینمبب

 و مامان عصبانیت و حرص از قرمز صورت و مریم عمه

 یم تعجب آقاجون سکوت همه این از و ببینم رو بابا

 ...کنم

 هامون اما برداره قدم طرفش به میکنه تالش عمورضا

 از عمورضا اس فایده ی   تالشش که کرده بغلش جوری

  :گفت و رفت در کوره

 ؟...نگفتم نکن گفتم بود خودت انتخاب سگ پدر -

 ..نداد اجازه هست   اما میشه خوب میکردم فکر-

  

 :گفت جیغ با و کرد من به رو

 باشم داشته آرامش لحظه یه نزاشت   بگو شدی خفه چرا -

ین تاسف  ی کمی  ز  خودم توی فرشته به نسبت که بود چی 

 قدیم شون عقد از بعد وقت هیچ من کردم یم احساس
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 عقد رسم تمام توی برنداشتم فرزاد آوردن دست به برای

 نکرد خطور ذهنم به وقت هیچ و شد ثبت اونا تعهد و

 حش هنوز  وقت   حت   کنم جداشون هم از بخوام که

 ... کردم یم احساس فرزاد به دلم توی گرفته خاک هرچند

 

ایم ی   همه شعور به داری کارات این با_  و کتز  یم احی 

 .. ارزش ی   رو خودت

  بود تو تقصی   همش :فرشته

 و خودم حد در فرزادو وقت هیچ من ؟!.. من تقصی  _

 ارزش خودش تن برای که آدیم ..نمیدونستم خانوادم

 ...نداره ارزش   هیچ من برای نشه قائل

 من آره آوردم زبون به رحیم ی   با و محکم رو کلماتم تموم

د تند تند قلبم فرزاد دیدن با روزی یه ز  ندیدنش با و می 

 حالت این از کدوم هیچ میفهمم حاال اما شدم یم دلتنگ

 نبوده عشق هام

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 761پارت#

 

 

ز  من برای عشق اصال  پیدا معنا ای دیگه جور امروز همی 

م رو  درونم هست   دست بود وقتش و کرد  این از و بگی 

ون باتالق  بگم و بتکونم رو تنش گل و خاک و بکشم بی 

 بفهمونم هم فرشته به بود وقتش...بایست   پات رو وقتشه

 تقاص و باشم انصافی   و رحم ی   اون مثل تونم یم منم

ز  با فرزاد از رو روحم زخمهای تمام  ارزش کم و نخواسی 

م بودنش  ...بگی 

 ؟!.. خ   واسه رفت   یم دیدنش به روز هر تو-

 ... مرفت دیدنش به آره_

ون صدای  که عمورضا و 'هست  ' زد صدام که مامان حی 

ز  و سخت های نگاه و برداشت تقال از دست  روی بقیه تی 

  بود من
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 رو کرد یم نگاهم فکری اخم با که آیهان صورت به نگاه با

 :گفت یم داشت بازی کویل با که کردم فرشته به

 میگفتم راست و بود من با حق دیدید-

 : گفتم و بردم باالتر رو صدام

 خواهش ازش تا رفتم ...روز هر نه اما رفتم دیدنش به_

 گوش من حرف به تو میدونستم چون بشه دور ازت کنم

ز  فرزاد مثل پرسی حد در خودتو و   ...نمیدی  میاری پایی 

 دستت کار ات گانه بچه لجبازی دونستم یم چون...

 ...میده

 به ردهبرگ روزی یه ام عمه دخی   و دوستم نمیخواستم

 ... رفته رسش کالیه چه بفهمه و عقب

 

 روی رو خودش رفته تحلیل توانش انگار که رضا عمو

 رفت مریم عمه طرف به هم فرناز و انداخت کنارش مبل

 رو زدم خجالت نگاه بشه آروم خواست ازش کرد بغلش و
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 صورت به بغض با و گرفتم مریم عمه و رضا عمو از

ت که فرشته  ... رد،دادممیک نگاهم زده حی 

 ...دروغگو-

 :گفت و کرد حمله طرفم به جیغ با بعد و گفت آروم اینو 

 هر تو بودی عوضز  اون عاشق تو ... دروغگو کثافت -

  میکردی ناله و آه براش روز

 آیهان که کنم مقابله فرشته با بتونم تا شدم بلند جا از

  داد هل عقب به رو فرشته و ایستاد جلوم من از قبل

 

 :گفت عصت   دایص وبا

 و کینه از دست ...میبیتز  بد وگرنه کن تمومش--

 ...بردار حسادتت

 ...میده فریب رو همتون ...بقیه مثل کرده خر هم رو تو -

  کرده ولت بیای خودت به تا ویل
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ایم ی   خاطر به دندوناتو اگه--  تو زنم و خودم به احی 

ز  اگه کنم، نیم خورد دهنت  به نمیکنم چالت جا همی 

اماح  ..خانوادته ی 

 و شد بلند شده خم کمری و افتاده های شانه با عمورضا 

 :گفت

م از تا بریم پاشو..مریم پاشو- ز  رس  ز  داشی   های   بچه همچی 

  ... نشدم آب

 

ای که ماست تقصی   مگه بابا :فرشته  پاشون دایمون دخی 

  وسط
 
  ماست زندگ

 ...هست   از این همتا از اون :گفت جیغ با

 :گفت ناراحت   با مامان و کوبید تشصور  به ی   ی  

ایم ی   همه به دیگه فرشته -  اما نداره اشکایل کردی احی 

ای به زدن تهمت از دست  برای دلت بردار من دخی 

 ازما که حرمت   برای...نمیسوزه آبروت و خودت

 که بسوزه مرد و زن این برای دلت...نمیسوزه زیرپاگذاشت  

ز  رسشون تو کارهای خجالت از  ...افتاده پایی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 762پارت#

 

 

 

 مامان به رو وقاحت با  آخر سیم به بود زده که فرشته

 :گفت

ای چرا میدویز  ویل...نکردم کاری هیچ من-  شما دخی 

 کثافت و گند تمومه روی شما چون ان خوبه همیشه

 شما بخرا دخی   فیلم  ...پوشوندید رو هاشون کاری

 اما ... بود این بغل تو که فیلیم ...برد رو همه آبروی

 ...ابروعه چشمت باالی نگفت خانوم هست   به هیچیک
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ای-  هاآدم همه و  انانسان اما ...تران پاک گل از من دخی 

ز  خطا ممکنه  داد رو تاوانش و کرد خطا هم هست   ...کیز

... 

  :گفت جیغ با فرشته

 گ عسل کندوی توی افتاد ...این با ازدواج شد تاوانش-

ز  میاد بدش  من رسی صدقه اونم که ...شانش همچی 

 ...بود

 

 با تو ممنونم ازت بابتش بودومن تو رسی صدقه آره_

 منو آبروی خواست   یم ها عکس و فیلم اون کردن پخش

ی  آیهان منو کردییم فکر متوهمت مغز با چون بی 

 ... نیست جدی ازدواج برای قصدمون

ز  همه خواستم یم بود من ارک آره-  دروغگوی   چه که ببییز

 .. هست  

  خودم به اینکه جای به تو  ؟!...بود تو کار :بابامحمد
 

 بیک

 ...بره همه آبروی تا کردی پخش رو هافیلم اون

 :گفت و گریه زیر زد
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 ...من خدا به دای  -

 

م به من روی تو ...دای   نگو من به-  اونم زدی تهمت دخی 

 ...بار چند

 ...نگفتم دروغ خدا به :شتهفر 

 طرف به دوباره دید غافل خودش از رو همه که رضا عمو

 سییل بجنبند خودشون به بقیه تا و کرد حمله فرشته

 ما پای جلوی فرشته که جوری زد صورتش به ای دیگه

 ...شد پرت

 شد مانع آیهان بزنه کتکش کرد قصد رضا عمو وقت  

 :گفت ندیبل صدای با و شد بلند جا از آقاجون

 ... رضا بسه-

 

، ی    کردن آروم در سیع مامان حت   و مریم عمه ی 

ز  عمورضا  و بشه بلند کرد کمک فرشته به فرناز و داشی 

  :گفت گوشش کنار
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ز  سکته بابا و مامان خدا به بسه-  ... میکیز

 آی   لیوان براش و نشاندن مبل روی رو عمورضا همه

ز   جیبش توی رو مقصودش شاه تسبیح آقاجون ریخی 

 : گفت و گذاشت

 این میشینیم شدی که تر آروم بذار  ..مرد بگی   آروم-

یم صحبت سعید آقا با خودم من و کنیمیم حل رو مشکل

 ...کنم

 

 هیچ اینکه از خورد هم به حالم آقاجون خونرسدی از

  و نبود بیتز  پیش قابل وقت
ا
 تو خ   دونست   نیم اصل

 ...میگذره رسش

 بود باور از دور که محکیم حنل و عصبانیت با آقارضا

 :گفت

م تصمیم من و منم دخی   این پدر جون آقا نه-  میگی 

 مشکیل اینجا من نکنید حمایت ازش دیگه ..کنم چیکار

 مهرانه و محمد از اینکه جز باشه نشده حل که بینم نیم
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م رفتار برای همرسش و هست   و خانوم  عذرخوایه دخی 

 ...بمونم مداماد دادگاه نتیجه منتظر و کنم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 763پارت#

  

 حرف که آقاجون دربرگرفت رو خونه سنگیتز  سکوت

ز  به اخم با بود برخورده بهش عمورضا  کرد نگاه زمی 

اش و عمه به اشاره با و شد بلند عمورضا  طرف به دخی 

ز  ازش مامان و ی  ی   خ   هر رفت، در  آروم تا بمونه خواسی 

 بشه خارج در از اینکه از قبل فرشته نکرد قبول بشه تر

 مجبور دستش کشیدن با فرناز و انداخت من به بدی نگاه

 خیس اشک از که صوری   با مریم عمه کرد حرکتش به

 :گفت و کرد بابا به رو بود

منده-   مهرانه هم تو هم کن حاللمون ...داداش ام رس 
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 ..بوسید گرفت منو صورت

 ...ادرم ببخش-

ز  رو رسم اشک و بغض با من  ز  انداختم پایی   بودم مطمی 

 درویعز  برای خودمو وقت هیچ شده که هم عمه خاطر به

ز  بخشیدم نیم  گفتم که  با آقاجون شد بسته در که همی 

 :گفت محکیم لحن

های   خوب-
ز  ... بگید رو نشده گفته که چی 

 :گفت بزنم حرقز  من اینکه از قبل آیهان زد تند قلبم

 ... نشدیم منظورتون متوجه --

 این از خسته همه ...نیست خوب حالش هست   آقاجون-

ی ایم کشمکش ز  نیست بهی   نمونده آفتاب طلوع تا چی 

 ؟!...ندیم کش رو بحث این

 

ت مهرانه :آقاجون  دچارشه فرشته که لجبازی   از دخی 

 خوام یم ...فرشته حسادت و کینه از شوهرش زده، حرف
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 یریشه به تیشه دارن که چیه ها هبچ این مشکل بدونم

نن من حیثیت و آبرو ز   !...منتظرم من هست   ..می 

 بدونم تا بشه روشن قضیه این خوام یم منم :محمد بابا

 برای فقط افتاده روز و حال این به فرشته چرا

   این !...حسادت
 ؟ !...بابا منطف 

 بابامحمد کرد عرق دستام کف و بود من از سوالش

 آیهان بگم دروغ و چشماش توی بزنم زل که نبود فرشته

 :گفت مامان به رو

  ...بریزید آب هست   برای میشه --

 

 مبل روی خودش کنار منو و گرفت دستمو بعدهم

 و کرد محمد بابا به رو وبابانشوند آقاجون به نزدیک

 :گفت

  ؟!بدم توضیح من میدید اجازه --

 ؟ !..مطلیع تو :جون آقا

 مونا از هم رو بخش   یه بودم بخشیش یه شاهد بله--

 شنیدم هست   خود و خانوم
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 از بعد هم مامان و ی  ی   حت   نشستند هم هامون و بابا 

  .نشست ی   ی   کنار من به آب لیوان دادن

 

 :گفت آیهان همزمان و کشیدم رس رو آب

 که ما اکیپ با میثم آقا اتفاق   طور به پیش وقت چند--

 شد همراه بودند گاهدانش های بچه از نفری هشت هفت

 هم با دانشگاه نزدیک های کافه توی ساعت   چند و

 توی هم و من میثم آقا اونجا ...شدیم صحبت

  ...کرد دعوت تولدش برای رودروایش

 ؟! ...بودین دوست هم با زمان اون :هامون

 همه ندارم شک و رفت هامون به ای غره چشم مامان

 جواب آیهان ردنیاو  خودش روی به کش اما شدن متوجه

 :داد

 ...بودیم همکالش فقط اونموقع نه--

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 764پارت#

 

 

 ؟ ..خب-

 هامون احتمایل های سوال باق   برای رو راه مامان و بابا

  ...داد ادامه آیهان و پرسید بابامحمد اینو ...بستند

 کرد خواستگاری عجم جلوی هست   از تولدش،میثم روز--

  داد، رد جواب هست   و
 
 دو خانم فرشته شدیم متوجه بعدا

 از خواستگاریش این و بودند دوست میثم با هست سایل

  ...شد تموم گرون خانم فرشته برای هست  

 رس تاسف با بابا گرفت شکل خونه توی بدی سکوت

 :گفت آقاجون و داد تکون

 ؟ !...هندار  خی   خواستگاری این از هیچکس چرا -
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ی بخوام ازش اینکه از قبل اما کردم نگاه مامان به ز  بگه چی 

 :گفت مامان خود

 بود گفته من به هست  -

  ؟..مهرانه ندونست   الیق رو ما تو و :جون آقا 

 اونم نداشت رسمیت   ما برای آقاجون حرفیه چه این-

 بحثش هم دیگه ...کرد رد لحظه همون هست   خود وقت  

  .گذاشتم جریان در هم رو محمد حت   من نیومد پیش

  :گفت و گرفت مامان از نگاه آقاجون

  ؟..داشته فرزاد به ربیط چه ماجرا این-

 سوال این برای آیهان نمیدونستم گزیدم داخل از رو لبم

 باشه کننده قانع اونقدر بودم امیدوار و داره جوای   چه

 باشه

 

نم حدس:گفت مکث با آیهان ز  شده متوجه فرشته می 

 البته...فرزاده اون کرده وخیال درارتباطه نفر یه با هست  

 .کنم اشتباه من که وممکنه حدسه این یه
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 عمیف   ونفس بستم چشم چرخید من روی آقاجون نگاه

 نفس بود من از توضیح منتظر نداشتم شک کشیدم

 دلداری خودم وبه کشیدم قبل سخت   به رو بعدیم عمیق

 بربیام پسش از باید پس باشه دروغم اخرین قراره این دادم

 یه وفرشته من کردن نامزد وفراز همتا که اوایل اون_

ی این از...میکردیم باهم فرزاد راجب های   شوخز  ز  فانی 

انه های  ...دخی 

 

 رفت درهم آقاجون اخمای

 بعداز...گرفته وجدی مونده یادش دونستم نیم بخدا_

 وننامزدیش که زمایز  تا ومن شد قطع ما یرابطه تولد اون

 .نداشتم خی   فرشته از نشد جدی

 بدون آیهان خوردم بدی تکون ومن پرید جا از هامون

ز  درنظر  این وبا انداخت امشونه دور رو دستش بقیه گرفی 

 .داد دلگریم بهم کارش
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 پرس یه واسه که است دیوونه فرشته واقعا:هامون

 کنه قمار رو زندگیش

 اما نمک دخالت خانوادگیتون مسائل توی خوام نیم--

ی کنم یم احساس  خانم فرشته به هم ومیثم فرزاد درگی 

 گرده یم بر

 :گفت آیهان به رو تندی لحن وبا برخورد بهش آقاجون

ه  نکتز  ودخالت بدویز  خودتو حد بهی 

  باورکنید:وگفت زد نیشخندی آیهان
 

 تنها نه بقیه زندگ

 نداره هم جذابیت ایذره برام حت   که نداره من به ارتبایط

 میشه،بهمون حرمت   ی   همرسم منو به که وقت   تا نه اما

ام وخانوادتون شما برای من...میشه زده تهمت  زیادی احی 

ام این ومیخوام قائلم  رو همرسم وکش باشه دوجانبه احی 

 مودت جناب نکنه اذیت

 

 

 �😍�کنیم غش آیهان برای نیست وقتش نظرتون به

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2720 | 3699 
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 ...منه ینوه همرستو-

 میشم عصت   چقدر که میکنید درک منو احساس پس--

نه تهمت بهش نفر یه وقت   ز  مرگ درحد واونو می 

سونه  وآدم باشم مراقبش همیشه خوردم قسم من...میی 

 درمقابل ازش باشه الزم مودت،اگر جناب قولیم خوش

 کنم یم حفاظت هم اشخانواده

 سکوت کردم پنهان دستام توی وصورتمو رفتگ ام گریه

ز   آقاجون :گفت جون آقا وروبه شکست هامون رو سنگی 

 میدم ترجیح منم نباید که زد رو حرفای   امشب فرشته

 دیگه عنوان هیچ به چون بشه برخورد تر جدی باهاش

ایم ی   امخانواده به کنم نیم تحمل  بشه احی 
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 رفت ی  ی   مراهوه بلندشد جا از وسکوت اخم با آقاجون

ز  عزم هم هامون  آیهان آغوش توی هنوز من کرد رفی 

 . ریختم یم اشک

؟-  هست 

 ونگاهش بود کرده اخم چرخوندم هامون طرف به رسمو

 چرخید یم من صورت غی   هرجای  

 کردم شک بهت که ...متاسفم-

 زد بود مقابلش که آیهان چپ شونه به دست کف با

 گرم دمت...باش داشته هواشو بیشی   :وگفت

 ...سخته هامون برای حرفا این چقدر میدونستم

 داخل به هنوز بود رفته آقاجون یبدرقه برای که بابا

ون هامون همراه هم مامان بود نگشته بر خونه  رفت بی 

 

 گفتم دروغ_
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 کرد جدا خودش از منو وآیهان گفتم امگریه میون اینو

 کردی دفاع خودت از فقط تو...هیش:وگفت

 کنار چشمم جلوی از رضا وعمو عمه یقیافه_

ه  ببخشم دروغم خاطر به خودمو تونم نیم دیگه...نمی 

ز  میدادی ادامه سکوتت به اگر--  نیم من باش مطمی 

 ...بخشیدمت

 توش خوی   به گالیه که لحتز  وبا کرد پاک رو اشکام

 عمل ضعیف انقدر اون درمقابل چرا:گفت بود مشخص

 ترسیدی انقدر چرا...کتز  یم

 

 خدا به:گفت خودم درمورد افکارش از زده توحش

 اصال من نیست کتز  یم فکر که اونطوری

 داد قرار لبم روی رو اشاشاره انگشت

 زبونت اینکه جز...کنم نیم تو درمورد فکربدی هیچ من--

 ...درازه من برای فقط

 .داشت چشماش غم با زیادی تناقض که زد لبخندی
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 زود رانقد خودتو مقابلش میشه باعث خ  --

 خ   نبودم همرات امشب من اگه ببازی؟فکراینکه

سونه میشد،منو  !!!میی 

سوند،با هم منو  آیهان کردم نگاه صورتش به بغض میی 

 .گرفت دستاش میون رو صورتم

 

ش اینه مهم...نکن فکر بهش دیگه--  نخورد هدف به تی 

 فکر بهش تونم نیم :گرفتم،گفتم افکارم از که بدی باحس

 خودمو جلوش میشه باعث خ   پرش یم ازم...نکنم

؟ نیم!ببازم  نقشه برای که ،وقت   بندیش زمان !بیتز

 ذهنش به اینا یهمه چطور اصال...میذاره کشیدن

سه ز  شده زندگیش یهمه ؟!می   کشیدن ونقشه نشسی 

 ...زندگیم کردن وخراب من برای

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 766پارت#

 

 

 

ی خواست آیهان تا ز  بابا وبعد ومامان شد باز در بگه چی 

 دور از رو دستاش آیهان. شدن نزدیک ما اومدن،به داخل

  برداشت صورتم

 عزیزم خوی   هست  -

 میشه:گفت بابا به رو آیهان دادم تکون رس مامان برای

 بزنیم؟ حرف باهم

 صبح:گفت مامان اما نشست مبل روی حرف ی   بابا

ید  نذاشت دخی   این...بخوابید عت  دوسا ییک شد،بگی 

 بشیم خوشحال میثم اومدن هوش به بابت

 هوش به میثم:پرسیدم شوکه مامان حرف شنیدن از

 ؟...اومده
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ز  بهش که بیمارستان زده همتازنگ رسشب اره-  میگی 

 اما بیمارستان بودن رفته وفراز سعید اومده،آقا بهوش

 خ    ممبفه ،اصال انداخت راه که ایالمشنگه با فرشته

 شد؟

 دونستم نیم رو آیهان کردیم نگاه هم به کوتاه آیهان منو

 .زد رسم به وناخشنودی فکرمریض من اما

 بابا...بود ترسناک هم نیاوردنش زبون به حت   که فکری

 وبابامحمد شدن هم به ما مشکوک نگاه متوجه ومامان

 پرسم بزن حرفتو:گفت

 نیم:تگف تعلل کیم وبا کشید صورتش به دست   آیهان

ایم ی   کش به خوام  ...اما کنم احی 

 

 باش راحت:گفت فکری اخیم با وبابا نشست هم مامان

 ی   خانم فرشته رفتارهای تمام به من امشب از قبل تا--

 تولد عکسای شدن پخش جریان از حت   بودم اهمیت

داشتم   بخش چون اما خی 
 
 این که بودم مقرص خودم بزرگ

 کردم فراهم اون مثل وی  ج سود های آدم برای رو فرصت
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 کارهای که رسیدم نتیجه این به امشب اما کردم سکوت

 تهمت...شده خطرناک ایمزه ی   حالت به خانم فرشته

 که هرچند میداد نسبت هست   به راحت خییل که های  

 ...بدونم خوی   به رو دلیلش میکنم فکر

 !...شم نیم متوجه !دلیلش؟:بابامحمد

 

 راه امشب خانم فرشته که یلجنجا دلیل مطمئنم من--

 ...داره میثم اومدن بهوش به مستقییم ربط انداخت

ی از یا حاال رفت درهم بابا اخمای  اینکه از یا فکری درگی 

 ادامه آیهان....نداشت دوست رو آیهان یجمله

 طرف به همه توجه کردند جلب با میخواست فرشته:داد

 دلیل مه تا کنه پرت خودش از رو همه حواس هم هست  

 هم باشه داشته فرزاد از جداییش برای ایکننده قانع

 که ندارم شک... تصمیمش کردن عمیل برای کاقز  فرصت

 پشیمونه فرزاد با ازدواج برای اشعجوالنه تصمیم از

 این دیده رفته ازدست همیشه برای رو میثم وقت   ودرست

 رو فرصت این اومدنش هوش به وبا گرفته قوت پشیمویز 
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 تحقق برای رو راه فرزاد از جدای   با تا شمرده غنیمت

 کنه باز افکار

 

ز  به اخم با بابا ه زمی   صحبت وقفه بدون آیهان اما بود خی 

 میکرد

 ابرو میخواد اینکه اما مربوطه خودش به ایناهمه--

 قابل غی   من برای کنه دار لکه رو هست   ونجابت

 ما رایوب بشینه نفر یه بدم اجازه تونم نیم من...تحمله

 شعور بردن سوال زیر برای رو تالشش وتموم بکشه نقشه

 یعالقه از که باشم این وشاهد بشینم تونم نیم...بکنه ما

 !کنه استفاده بهش زدن اسیب برای خودش به هست  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 شدیم وکهش فرشته رفتار از تو مثل ماهم :مهرانه مامان

  دخی   این
ا
 برای جونشون هست   و فرشته... نبود این اصل

فت هم  ... می 

ون آه مثل رو نفسش  :گفت و داد بی 

 رابطه این هم دخی   این به هم نسنجیده رفتار با میثم-

 ... زد لطمه

ی مامان جواب در آیهان ز  برای دلم ته اما نگفت چی 

 ایلحظه سکوت بابا شد تنگ داشتم فرشته با که رفاقت  

 :گفت و شکست رو بینمون

ایط من -  کنم یم صحبت فرشته و رضا با سنجم یم رو رس 

  بدم اجازه نمیتونم
 

 که هم هرچقدر حاال خواهرزادم زندگ

 هست حواسم اما بشه خراب باشه پروا ی   خواهرزاده این

 ... بشه وارد زندگیش و هست   به ایلطمه نذارم که

 کرد تشکر آیهان
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  بخوابید باال دبری پاشید -

 . شد بلند جا از مامان حرف از بعد  آیهان

 برم باید من ممنون--

 پدرت با الزمه :گفت و کرد نگاه آیهان به دودیل با بابا 

 ؟!..کنم صحبت

ه در کوره از زود همیشه من پدر نباشید نگران نه --  و می 

 خودش بشه که آرومی  ...نگرانه همیشه اعتبارش خاطر به

 ... باشه داشته هست   بابت نگرایز  هیچ نباید همیش متوجه

 های بچه مثل دوباره تا کشیدم دهنم داخل به رو لبم

 نگاه و شد بلند جا از مامان گریه زیر نزنم زرو زر و لوس

 :گفت آیهان به رو مادرانه و مهر پر

 

ز  بمون هم رو ساعت دو ییک این -  ...پرسم بخواب جا همی 

 بهی   فرصت هی برای بمونه برم باید --

 پرسم نبودیم مادرت حال جریان در ما :مهرانه مامان 

منده  ...سیاه رومون رس 
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منده دشمنتون--  ...رس 

 جا از منم گفت خ   پدرش اومد یادم تازه مامان حرف با  

 .شدم بلند

 ؟!.. میاد بر ما دست از کاری :محمد بابا

  ممنون--
ا
  بمونیم منتظر باید فعل

  مشکلشون-
ا
 ؟!..چیه

  

 به و آیهان رنگ پریدن من و پرسید احتیاط با مامان اینو

 هم مامان شاید شدم متوجه خوی   به رو ریختگیش هم

 :گفت و نموند جواب منتظر که فهمید

 باشه خدا به توکلت میشن خوب زودتر هرچه که انشاهلل-

 ...پرسم

 در طرف به آرویم خداحافیطز  با و داد تکون رس آیهان

 در تا هم مامان و بابا کردم دتن قدم رسش پشت رفت

 رو آیهان دست حیاط توی اومدن بدرقه برای خروخ  

 . گرفتم
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 ... مریضه مامانت نداشتم خی   خدا به_

ه نگاه با و ایستاد  :گفت من به رو یا خی 

 ... میدونم--

مندم خواست   نگفت   من به خودت چرا_  ؟...کتز  رس 

ز  خی   هرچند کنم ناراحتت بیشی   نخواستم فقط--  داشی 

ز  و  ... نمیکرد مامان حال به فرق   هیچ تو نداشی 

 ؟!..نمیکرد فرق هم تو حال به_

 با هم رو آیهان نگاه و خورد رس صورتم روی اشکام 

 .کرد همراه خودش
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 ...نبوده توجهیم ی   از...باشم کنارت خوام یم _

 : گفت و گذاشت لبم روی رو اش اشاره انگشت 

 قبل رو بفهمویز  من به داری سیع که اینای   همه میدونم--

  میدونم تالشت از

 فکر من مورد در خ   مامانت حاال...میگفت   بهم باید_

 ؟!...میکنه

 . پوشوند  بیشی   رو صورتش غم هاله

 که نیست حایل تو اصال نمیکنه راجبت فکری هیچ--

 ...بکنه شک به راجع فکری

 ...آیهان _

ش --  مادرم نداره فایده نخواد خودش وقت   تا میگه دکی 

ایطش  ...زد خودکش   به دست که پذیرفته رو رس 
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ز  گرفتم دهنم جلوی رو دستم   زدم وحشت و دردناک هی 

ل برای آیهان کردم حبس هام لب پشت رو  بغضش کنی 

ه آسمون به و گرفت من از نگاه  فشار رو دستش شد خی 

 .ادمد

 هم آیناز و من دیگه ... هست   شده خسته مامانم--

 ... بشیم حالش بهبود دلیل نمیتونیم

ز  اجازه اشکام به آیهان جای به من  دستامو و دادم ریخی 

 بهش گرفتنش آغوش در با تا کردم حلقه آیهان کمر دور

 رو دلم بلندش و عمیق های نفس کنارشم بدم نشون

 : گفت و گرفت فاصله ازم ثانیه چند از بعد میکرد خون

احت کیم برو--  بسپارش نباش هم فرشته نگران کن، اسی 

 ...خودم به

  

ز  از بعد دادم تکون رس  مامان برگشتم داخل به آیهان رفی 

 نگاه من به ناراحت   با و بودند هال توی هنوز بابا و

 ...میکردن

 ؟..رفت -
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 .دادم تکون رس مامان برای 

منده-  حال بشنویم باید خودشون از ...شدیم بچه این رس 

ی ما به چرا بده مادرش ز  ؟!... هست   نگفت   چی 

منده ز  رسمو زده خجالت و رس   روم چون انداختم پایی 

 روی هنوز مامان گر شماتت نگاه نداشتم خی   بگم نمیشد

 .میکرد سنگیتز  من

 

یم حتما فردا بخواب برو -  ... بیمارستان می 

 نشستم تختم روی مرفت ها پله طرف به و دادم تکون رس

 میکشید سوت مغزم ماجراها این همه به کردن فکر از و

ی ی   و امشب آبروریزی بدترینش اما  مادر از من خی 

م آخ بود آیهان  ... پرس معرفتت برای بمی 

ز  شلوار با دراوردم مانتومو بود شده روشن هوا  روی جی 

 پلک سنگیتز  اما میسوخت چشمام کشیدم دراز تخت

 ...بود دهندهآزار  هم هام

 بدم تشخیص نمیتونستم که کش  های خنده صدای 

 رو حالم اینکه جای به و پیچید یم شب سکوت توی
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سوند بیشی   منو کنه خوب  یم قوت من در وحشت و میی 

  بخشید

 

 از و دویدم یم تارییک توی و شدیم  بلندتر کمکم صداها

  وشپ سفید دخی   یه میکردم فرار دوید یم دنبالم که کش

 ...بود ایستاده دره لبه

ی ایستادم زنان نفس نفس  ایستاده من به پشت که دخی 

ز  صورت با من چرخید طرفم به بود  مواجه سما غمگی 

 سما و شد خایل پاش زیر اما برداشتم قدم طرفش به شدم

ز  به  از رفتم طرفش به کشیدم جییعز  و شد پرت دره پایی 

ز  حال در که فرزادی دیدن ز  پایی   با اومد بند نفسم بود رفی 

 ...بودم عرق خیس و میلرزید بدنم پریدم خواب از وحشت
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ه روبرو به گیج اول لحظه چند تا  این دیدن از بودم خی 

ون میون در ییک نفسام وحشت از پر اما تکراری خواب  بی 

 همون دوباره وقت چند از بعد چرا فهمیدم نیم میومد

 مفهویم چه خواب این اصال و االن چرا دیدم رو خواب

 !...داشت

 وجدان عذاب احساس من به سال چند تا که خوای  

 اونو فرزاد به عالقه با تا کنم تالش شد یم باعث و میداد

 عمل قبل از تر موفق نا هم همیشه و بیارم خودش به

 ... کردم

 

ون رو ام ناله زدم چنگ رو موهام  و گیج من دادم بی 

ایط بتونم که بودم این از تر نگران  نیم کنم تحلیل رو رس 

 این ی کله رس باید چرا اصال کنم چیکار باید فهمیدم

 !... بشه پیدا حاال خواب
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 به باید شستم رو صورتم و دست حایل ی   با و شدم بلند

فتم آتلیه  االن چون داشتمبریم رو ماشینم و گوش   و می 

  این یهمه از میکردم فکر که کش تنها
 

 ها آشفتیک

م پناه بهش میتونم ز  هارو بود،پله آیهان بی   رفتم پایی 

خونه از صحبت آروم صدای ز  که بود مامان میومد آشی 

 :میگفت دیشب اتفاقات از نفر یه به داشت

 

ون رسم از فرشته دیشب های حرمت   ی  - ه بی   اگه ...نمی 

  گزند از رو هست   باید چطوری نمیدونستم نبود آیهان

 ام شوکه توی هنوزم...داشتم یم نگه امان در هاش تهمت

 گفتم و ایستاد قلبم اومدن داخل آیهان و هست   وقت  

 کنیم ثابت پرس و پدر این برای خواهیم یم چطوری حاال

 پرس این فهمیدم آیهان حمایت از بعد اما تهمته همش

 انقدر که حاللش مادر شی   آقاست چقدر ماهه چقدر

 ... آورده بار مرد رو بچه این

 کردم پاک رو بود کرده خیس رو صورتم که اشکای  

 منو دل هاش حمایت که بود آیهایز  اشکام دلیل نمیدونم
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 چطور مامانم ببینه نبود که مادرش یا برده رو خانوادم

 ...شده پرسش شیفته

  

 :گفت و رسید گوش به مونا صدای

 و کرد برخورد وقیح انقدر فرشته کنم یم تعجب این از -

 ازش کس هیچ یعتز  ...کرده سکوت مقابلش در جون آقا

سید  ؟!.. کشونده اینجا به رو آیهان پدر پای چرا نی 

  ما که اولش-
ا
 و مریم نفهمیدیم رو حضورشون دلیل اصل

 در جلوی هم هامون اومدن ی  ی   و آقاجون همراه رضا آقا

 تعجب دیدنش با گفتمی و بود شده روروبه ملگ آقای با

 اومد بده توضیح کش به بخواد اینکه بدون اونم ...کرده

 ...بود کرده توجیه بقیه از بیشی   اونو فرشته انگار نشست

  

 ... میشه خطرناک داره فرشته رفتارهای عمو زن :مونا

 :گفت و کشید آیه مامان

 و مریم روی از بذارم هم رو پلک تونستم من مگه بگو تو-

 اما بزنم حرف نمیتونم و میکشم خجالت رضا آقا
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 ی  ی   به صبح ..گرفته ازم رو قرار و آروم فرشته رفتارهای

 ... کنه صحبت فرشته با خواستم ازش و زدم زنگ

 ... میده اهمیت کش حرف به مگه عفریته اون :مونا

 حرف به که بود این از تر رس خود فرشته بود مونا با حق

 یم کاری عمورضا یا آقاجون اگه دهب بها مریم عمه یا ی   ی  

 مانعش بتونن بقیه خورد نیم آب دلم اما شاید کردند

 ...بشن
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خونه طرف به ز ز  پشت مونا و مامان رفتم آشی   نشسته می 

 ی   و نگرایز  به تاییدی مهر مامان خسته صورت بودند

 ...بود خوابیش

 ... سالم _

  دادند رو سالمم جواب دو هر

ز  بیا کردی کاله شالو کجا-   دارم کارت بشی 

 مامان برم باید_

ز  بیا هست   -  ... بشی 

 رو حرفش مامان موندم منتظر رسپا اما رفتم جلو اجبار به

  با هم مامان بزنه
 

ون رو نفسش کالفیک  :گفت و داد بی 

 ؟!.. چیه آیهان مادر بیماری علت-

 

  مامان نمنمیدو _
 
 ... داره حاد افرسدگ

 بودم عصت   ناقصم اطالعات از

 ... بیمارستان برم و بردارم ماشینمو باید من _

 میام همراهت منم-
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 میخوای کجا مامان نیست مالقات وقت که االن _

 ؟!..بیای

ز  رسمو زده خجالت شدخودم شوکه صحبتم لحن از   پایی 

 انداختم

 ببخشید_

 توی من و کرد بغلم اومد طرفم به شد بلند مامان

 ...گریه زیر زدم آغوشش

 ...باش آروم -

 

 چون کردم تنهای   احساس مامان ترسیدم دیشب من _

 ناراحت براتون...اولویته بقیه رضایت شما برای میدونستم

،ی   نشدن  نشدن عصبایز  و هامون و عمه نشدن دلخور ی 

ا این از انقدر من ...اولویته آقاجون ز  یادم که ترسیدم چی 

 .. کنم دفاع خودم از باید رفت

 مامان آوردم زبون به ناراحت   و دلخوری با رو اینها همه

 تموم حرفام وقت   و کشید دست کمرم روی گونه نوازش

یختم اشک آغوشش توی که جوری همون شد  :گفت می 
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 اندازه به هیچکدوم اما مهمه برام گفت   که اینای   همه-

ام به زدن تهمت  هیچ به وقت هیچ من ...تنیس مهم دخی 

 شک تون پایک به نمیدم اجازه کسام عزیزترین حت   کس

ام میدونم... کنه  هاشون سال و سن هم یهمه مثل دخی 

، اشتباه شاید ز ز  خطا شاید کیز  ذره من ...نه خیانت اما کیز

 دیشب دیدی اگه و نکردم باور رو فرشته حرفهای ای

 این برای فقط کنم دفاع ازت نتونستم باید که اونطوری

  ...شدم گیج کیم آیهان و ملگ آقای دیدن از که بود

 :گفت و کرد جدا خودش از منو

م که میدونم هرکش از بهی   من وگرنه-  اگه حت   دخی 

 با نامزدی از قبل به مربوط بود هم فرزاد واالی و عاشق

 ...بعدش نه بوده فرشته

 

 :گفت و بوسید را صورتم
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 بچه پشت وقت هیچ باشم بدی مادر هم هرچقدر من-

 ی همه شماها خوشبخت   هست  ... کنم نیم خایل رو هام

 ...بوده زندگیم توی من هدف

 از مونا بزنم حرقز  من اینکه از قبل و کردم پاک رو اشکام 

 : گفت و شد بلند جا

  موش به خودتو جوری یعتز 
 
یز  مردگ ز  جن عقل به که می 

سه هم ز  گنده خرس... نمی   لوس رو خودش چجوری ببی 

 ... میکنه
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 مامان اضار به خندید مامان اما کردم اخم مونا به من

ون  خونه از دادم منفز  جواب خوردن صبحانه برای  بی 

 ماشینم و گوش   تا برم آتلیه به مونا همراه شد قرار زدم

 خی   مامان به بیمارستان ماس پرسیدن از بعد و بردارم رو

 ... بدم

ه تماس آیهان با گفت مامان خود که چند هر  و میگی 

سه رو مادرش حال ز  تا مامان قول ،به میی   یک هم جا همی 

منده اشخانواده و آیهان پیش دنیا  ...شدیم رس 

  

ز  سوار ز  شدن روشن محض به شدم مونا ماشی   ماشی 

 :گفتم

  روبرد همه آبروی دیشب فرشته _

 : گفت من به نگاه با نامو 

 ..کند تو برای که چایه توی افتاد فرشته-

 ؟!... شنیدی گ از تو _

 زدم زنگ صبح ندادی جواب زدم زنگ گوشیت به هرخ  -

های   یه مامانت خونتون به
ز  رفتم رس یه منم گفت چی 
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ز  و کرد تعریف تر کامل اون ی   ی   خونه  گفت که همی 

 ... ایستاده آقاجون صورت توی رضا عمو

ز  فیلم گفت دیشب فرشته مونا نگرانم من_  های دوربی 

  هست فرزاد خونه

 

 !... خب-

 جمع رو همه ؟!... فرزاد خونه رفتم بار چند من میدویز _

 ... لبتاپش توی کرده

 چقدر بفهمم بود کاقز  مونا شماتت پر و اخم پر نگاه

 
 
 ...کردم سادگ

 اومده پیش اوضاع زدم گند میدونم نکن نگام اینجوری _

 
 
 ...اس کنندهناراحت برام واقعا

 ...میشه درست -

 ...شدم زنده و مردم من بشه درست تا _
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 آیهان همینکه کردی رد رو قسمتش ترین سخت تو-

جلوترازهمه هیچ ده تو یعتز  کرد حمایت ازت ویل فهمید

 ...ای

ی ودرجوابش کردم سکوت ز  نگفتم چی 

 

 ؟!.. چیه آیهان مادر بیماری -

  اما است فاجعه حرفم ینا میدونم_
 
 ... نمیدونم واقعا

 ساعت نزدیم حرقز  کدوم هیچ دیگه آتلیه به رسیدن تا

 تلفن با داشت باشه آتلیه امی   که بود طبییع پس بود ۱۱

د حرف ز  ... داد تکون رس ما برای فقط و می 

 که پاسچز  ی   تماس ۳۴ دیدن از کردم پیدا رو گوشیم

 محمد، بابا طرف از که های   تماس زدم پوزخند داشتم

 و فراز از هم چندتای   بود آقاجون حت   و مامان هامون،

 دادگایه به من کشوندن برای زدم حدس من و بود مونا

 هم شاید و بودند زده زنگ بود داده ترتیب فرشته که

ه چه که این پرسیدن برای  ..خی 
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 و گرفتم رو  آیهان شماریه ها، شماره همه به توجه ی  

 آرامش که همزمان اشخسته صدای بوق، سه از بعد

یخت دلم به عجیت    .. کرد یم  هم دارم غصه می 

 ...جانم--

ز  روی کاش  م داشتم رو بال ی   جانت گفی   خودی ی   رس 

 .شد زدنم حرف مانع

 ؟!..خوی  ... سالم _

 ؟!!ای آتلیه .. خوی   تو خوبم --

 ...بزنم زنگ بهت بردارم رو گوشیم اومدم آره _ 

  با
 

مندگ  :پرسیدم رس 

 ؟..چطوره مامانت حال_

 ... همونطوری -- 

 ؟!... بیمارستایز  کدوم_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 772پارت#

 

 بیمارستان؟ بیای میخوای--

 .... باشم کنارت خوام یم اره_

 که انداختم باال رسی شده خ   پرسید و اومد کنارم مونا

 .موندم آیهان جواب منتظر و هیچ   یعتز 

 ؟!...کتز  یم برام کاری یه--

 ...بگو آره _

 ...شم نگران من و تنهاست خونه االن... آیناز دنبال برو --

 ؟...بیمارستان بیام بعدش _

 این باشه آیناز به حواست فقط میخوام ازت االن هست  --

ین  بکتز  درحقم میتویز  که لطفیه بهی 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2749 | 3699 

 

 قبول اما تمگرف حرفش از عجیت   یدلشوره بااینکه

  با کردم قطع رو تماس.کردم
 

مندگ  خداحافیطز  امی   از رس 

 .شدم آیهان پدری یخونه رایه مونا وهمراه کردم

 زد وسوی   داشت نگه خونه بزرگ در جلوی مونا

ه؟ چند! ایخونه عجب-  می 

 نمیدونم:وگفتم کردم باز درو

 میدویز  خ   تو-

 در شدن باز صدای دادم وفشار رفتم زنگ طرف به

  اومد هم مونا سمت

 ها مامانمه با حق میگم-

 نظر؟ چه از:گفتم بچرخم طرفش به اینکه بدون

 

 آیناز بودم منتظر که وهمزمان دادم فشار رو زنگ دوباره

 بودم هم مونا جواب منتظر بده جواب

 خوب اندازتون غلط های قیافه با خواهرا شما اینکه-

ز  های   مارمولک ین هستی   میکنید تور هارو کیس وبــهی 
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 امقیافه دیدن از مونا چرخیدم طرفش به غره چشم با

  گرفت اشخنده

ه حساب ازت که بیا کش واسه اداهارو این برو-  بی 

ون نفسمو ین این اینکه به دادم بی   فروغ عمو زن فکر بهی 

 آیناز ندادن جواب از نگران.ندادم اهمیت بود ما درمورد

دم رو زنگ دوباره  فرس 

 

 خوان؟ نیم دهخون دخی   میگم-

 ی   هایشوخز  فاز توی بود رفته که مونا برای تاسف با

 .دادم رستکون نمک

ن تکشون تک اتفاقا چرا_ ز  عوض تو با جاشونو حاضز  کیز

م تماس آیهان با تا دراوردم مانتوم جیب از گوشیمو  بگی 

 مکت   وبا انداختم آیفون به نگاه.شد باز حرف ی   در که

 بعدی های قدم.گذاشتم طحیا توی وپا دادم هل رو در

 ماشینش کردن قفل بعداز هم مونا  برداشتم تر تند رو

 کامل احتیاط با بود باز نیمه خونه ورودی در.اومد داخل

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2751 | 3699 

 

 خودم به وپشت پریشون موهای روبا وآیناز کردم باز

ز  باال درحال  دیدم رفی 

 

 آیهان:گفت حایل ی   صدای با رسید که ها پله وسط

 نیست خونه

 ...یدونمم...سالم_

ز  اومد خودش به زود اما شد متوقف کوتاه ز  باال وحی   رفی 

 اومدی؟ خ   واسه پس:گفت

 ازم آیهان که کاری باید نکردم توجه تندش لحن به

 میدادم انجام خوب رو بود خواسته

 بود ونگرانت تنهای   گفت آیهان...اومدم تو واسه_

 داخل مجبورشدم دیدنش برای ومن باال بود رسیده تقریبا

 بشم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 773پارت#

 

 

ِ  به نیازی من-
َ

 ...ندارم َل

 بشه؟ اماده رفت:وگفت اومد داخل مونا.ورفت گفت اینو

 انداختم باال رس

ز ...نه_  باال برم من بشی 

 ایستادم آیناز اتاق در وپشت رفتم باال نشست که مونا

به  زدم صداش نداد بجوا ووقت   زدم در به ایضز

  عزیزم بود نگرانت آیهان...آیناز_

ون رو نفسم  حس اما رسید نیم ذهنم به هیچ   دادم بی 

 وگرنه میخواد منو بودن آیناز میگفت من به قوی

 نکنه دروباز اصال میتونست

 باهم یا مونم یم پیشت یا رم نیم تنها یعتز ...رم نیم من_

یم  . می 
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 مواجه سکوتش با وقت   موندم العملش عکس منتظر

 میده فراری منو ندادنت جواب این نکن فکر:گفتم شدم

 ادی   وی   لوس دخی   یه کنم فکر میشه باعث رفتارت فقط

 ... که

 ادبم وی   لوس اره :وگفت شد باز شدت با اتاقش در

 ...نمیاد خوشم ازت واصالنم

 دیدن با اما رفتم عقب قدیم شوکه جیغش صدای از

 پهنای به...کرد جلوه اهمیت ی   خییل حرفاش صورتش

 حایک وقرمزش ملتهب وچشمای ریخت یم اشک صورت

ی بوداما گریه ها ساعت از ز  بود همه از بدتر که چی 

 بود اشگونه باالی کبودی

 

 چرخوند رو رسش نشست کبودی روی که نگاهم

 ...گمشو خونمون از:وگفت

 مونا.بست من روی به محکم رو اتاقش ودر تو رفت

 شد خ   وپرسید اومد باال زده وحشت
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ون تند اما بریده رو نفسم  فاصله آیناز دراتاق واز دادم بی 

ز  گرفتم  زنگ محض وبه گرفتم تماس آیهان با اومدم وپایی 

 داد جواب خوردن

 دیدی آینازو--

 سالم_

 سالم،دیدیش؟ ببخشید--

 آره_

 خوبه؟ حالش--

 آیناز دراتاق تا مونا وکنجکاو اخمو صورت از رو نگاهم

 شیدمک

 

 خونتون اومدی صبح تو_

ی نه-- ز  شده؟ چی 

 دلخوره ازت ...آیناز فقط...نه_

ز  واسه پس--  شدم مجبور صبح!...ده نیم جوابمو همی 

د زنگ هرروز خودش بیمارستان بیام ز  نزد زنگ امروز می 
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 نداد،به جواب گرفتم تماس باهاش من هم وهرخ  

 خونه برگرده خواسته ازش فرخ گفت زدم زنگ دوستش

دم هم روی کپل  خی   وآیهان وبود درست حدسم پس فرس 

  نداشت

نم حرف باهاش من_ ز  بزنه زنگ بهت تا می 

 درمیارم دلش از امشب بگو بهش:وگفت کشید پرصدا ایه

 کردم قطع رو تماس ایباشه با

 

ه چه اینجا-  ؟...خی 

س_  ...نی 

 میدونستم بیش کم بودم اومده که اویل یدفعه از

خونه ز  یخ یخچال از رفتم طرف همون وبه کجاست اشی 

ز  با برداشتم  و کردم پیدا نایلکس کشو چندتا توی گشی 

ز  وبا ریختم توش هارو یخ ز  یحوله برداشی   ونازگ تمی 

 .ایستادم آیناز اتاق در پشت
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خونه در جلوی مدت تموم که مونا ز  نگاه کارهام به آشی 

 عمیف   نفس نشست مبل روی رفت حرف بدون میکرد

 قبل یدفعه مثل.زدم در به آروم یبهضز  وچندتا کشیدم

 .کردم باز رو در احتیاط با نرسید گوش به صدای   هیچ

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 774پارت#

 

 

  ..بود انداخته تخت روی دمر خودشو آیناز

  !؟..تو بیام میتونم_

 طرفش به و برداشتم قدم احتیاط با نداد رو جوابم وقت  

 کم خییل اش شده پخش موهای زیر کبودش نیمرخ فتمر 
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وی این از و نشستم تخت لبه کنارش. بود پیدا  پیرس 

م   .کشیدم راحت   نفس چشمگی 

 ..نمیدی  تماشاشو جواب گفت زدم زنگ آیهان به_

  !چطوره؟ خواهرم حاال پرسید یم همش

 لحظه اون توی من و زد برق بینیش تیغه روی اشیک قطره

 سال پنج هست   یاد و سوخت دخی   این های  تن برای دلم

  .افتادم پیش

 

 اتاقش توی خودشو همه از درمونده که تنهای   هست  

 توی رو رسش اشکاش کردن پنهان برای و کردیم حبس

 فرق ما تنهای   جنس که درسته ..کرد یم پنهان پتو و بالش

 و نداشتتز  دوست باشه که جنش هر از تنهای   اما کردیم

  ..دردناکه

 کنار رو صورتش پالی و پخش موهای بردم جلو و دستم

  .زدم

 توی رو زیادی روزای منم بودم تو سال و سن هم وقت  _

یختم اشک تختم روی اتاقم ز  دوست حس و می   نداشی 
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 بود گرفته ازم رو شادی که بود ییک ..بود وجودم توی هم

  خودش برای خیال ی   و
 

 نبود حواسش کش ..میکرد زندگ

  ..بده حالش چقدر هست  

 

 :گفت و زد پس رو بود موهاش روی که دستمو

  ..نیستم تو من -

 تو ..تر شانس خوش هم تری قوی هم تو ..خب آره_

ه که داری آیهانو س ..بکنه کاری هر برات حاضز  یچز  کمی 

 تکون دادم قرار اشگونه روی بودم کرده درست که را

  نداد نشون من کار برای مخالفت   اما خورد ریزی

  امشب بگم بهت گفت_
 
  .میاره در دلت از حتما

  ..نیستم ناراحت ازش-

  ..داره تورو چون شانسه، خوش تو اندازه به اونم_

 

ز  خوابید باز طاق و چرخید س که دستم اشوگونه بی   کمی 

  ..افتاد فاصله بود روش
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س  کیم صورتش گذاشتم اشگونه روی دوباره رو کمی 

 :گفت دماغیش تو دایص باهمون و رفت هم توی

ز  توی اما -   ...آورده بدشانش حسای   همرس داشی 

 
 
 صفت   گربه مقابل در و خوردبریم بهم حرفش باید طبیعتا

 :گفتم خنده با و گرفت خندم اما میشدم ناراحت اش

  ..موافقم باهات رو اینجا کنم یم حس _

 

 که من دست روی رو دستش و کرد تعجب حرفم از اونم

س  :گفت و گذاشت بودم داشته نگه اشگونه روی کمی 

  ..نده فشار -

ز  خوردی وقت   باید_ س روش زمی   کبود تا میذاشت   کمی 

  ..نشه

 دور تا دور رو نگاهم و نکردم توجه نگاهش سنگیتز  به

 دخی   یه اتاق شبیه اصال اما بود شیک چرخوندم اتاق

 نبود ساله۱۵

  ..نبود حواسم -  
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 زدم لبخند و کردم نگاه رتشصو  به آرومش جواب از بعد

  به خودمو داشت اشکایل چه
 

 عزت و غرور تا بزنم خنیک

 ؟ ..نشه خورد دیگران کار زشت   برای بچه دخی   یه نفس

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 775پارت#

 

 

 

 دیوار و در به خودشو همیشه منم خواهر نداره اشکایل_

نم زنگ االن میکوبه ز سم ازش می  ز  از برای میی   این بردن بی 

 !هان؟..کنیم کار چه باید کبودی

 ...داد تکون رس موافقت ینشونه به 
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 آیهان به زنگ یه تو پیشش برم من تا پایینه عموم دخی   _

  ..بیاد در نگرایز  از بزن

 :گفت که برم خواستم شدم بلند جا از

  !بری؟ میخوای -

  .نیاوردم خودم روی به اما شدم شوکه

 خودمو میخوام میشم، ِتلپ اینجا ناهارو کنم فکر نه_

 خواهرش مراقب قراره حال هر به کنم عزیز آیهان برای

  ..باشم

  

  ..کرد نگاهم فقط آیناز اما زدم لبخند حرفم به

 ؟ ..نمیش   ناراحت بودنم از تو اگه البته_

اک یه و تماس شماره یه یخچال رو-  میتویز  هست اشی 

  ..بدی سفارش غذا

 چرخیدم در طرف به .گرفت قوت لبخندم

ز _   ..منتظرتم پایی 

ز  موقع-  شکست گوشیم خوردن زمی 
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 لبخندم کردم تالش و فرستادم لعنت فرخ به دلم تو

ون جیبم از گوشیو بمونه لبهام روی محکم و سفت  بی 

  .گرفتم طرفش به و آوردم

  ..میالدی به آیهان تولد تاریــــخ پسوردش_

 

 و نمودم تشکر منتظر گرفت رو گوش   درازکردو دست

ون ز  زدم بی   شد بسته در که همی 

 عمیق نفس تا چند با شد تار چشمام و کشید پر خندم  

ز    .رفتم پایی 

 که نزدیکش بود نشسته مبل روی دست به گوش   مونا

 عکساش از ییک روی و آرماِن  پیج توی شدم متوجه شدم

 ..کرده زوم رو

  ..نکردین آشت   هنوز _

  ..افتاد پاش روی دستش از گوش   و ترسید 

  ..هست   روحت تو-

 :گفت اش صفحه به نگاه با برداشت رو گوش  
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تو -   ..کردم الیک خورد دستم زنیکه بیارن خی 

 

 شد ام خنده باعث مونا حرض قیافه

  ..بشم خی   سبب امیدوارم _

خونه به من و رفت ای غره چشم ز  یخچال جلو رفتم آشی 

به چند ناخن با ایستادم   شماره روی ضز
 

ینیک  آیناز که کی 

  ..کوبیدم میگفت

 پر یخچال ..کردم باز را یخچال در زد رسم به که فکری با

 پرس تا چند یا دانشجوی مشت یه برای انگار اما بود

  .شده پر ندارند کاری هیچ برای وقت   که مجرد

 کردیم وحشت یخچال این دیدن از بود اینجا مامان اگر

 غذاهای و یخچال داخل محتویات ممن نظر از حت  

  ..بود فاجعه کنرسوی ناسالم

 

ز  آیهان خانواده برای که هرچند نیم نظر به عجیت   چی 

  ..رسید
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ی برای وقت خودشون وقت   میکردم تعجب ز  نداشتند آشی 

ه عهده به رو کار این که آوردن نیم روهم کش چرا   .بگی 

های   یخچال محتویات از
ز  برداشتم ور  بود نظرم مد که چی 

 رو زیرو را ها کابینت ماکارویز  های بسته دنبال بعد و

  .کردم

  !مارکو؟ ای هست   چه دنبال به-

ز   سوال جواب کابینت محتوایات کردن عقب و جلو حی 

 یم ..ماکارویز  دنبال_ دادم بود رسم پشت که  رو مونا

 کتز  کوفت رو پختمو دست بدم افتخار بهت خوام

 

  ــــی❤️ــدارمـ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 776پارت#
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  ..میدم صدقه بمونیم زنده -

 این از شاد و کردم پیدا ماکارویز  بسته چند بالخره

  ..گذاشتم جوابی   رو مونا موفقیت

 و رب و دادم تفت رو کرده چرخ گوشت  و قارچ پیاز،

 از و کردم دم رو ماکارویز  کردم اضافه بهش رو ادویه

ازی ساالد تا برداشتم ارخی گوجه یخچال   .کنم درست شی 

ز  پشت مونا خانه توی می  ز  خونشون :گفت و نشست آشی 

  .میده آدم به عجیت   حس یه اما خوشگل

ز  صورتش به کوتایه نگاه و نشستم مقابلش   ..انداخی 

 

وکه میکنه حس آدم نمیارم در بازی مسخره خدا به- می 

  ..اس

 ثانیه هر ..دمکر  لمس منم رو میگفت مونا که رو حش

 سکوت از تنت قبل از بیشی    باش   خونه این توی که

نه یخ سنگینش ز   ..می 
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  ..سالم-

 نگاه بود کرده مرتب رو ظاهرش که آینازی با چرخید مونا

  ..داد جوابشو و کرد

 حال در که متز  بد و گاز روی قابلمه به کیل نگاه آیناز

 ارکن رو گوش   انداخت، بودم وخیار گوجه کردن خرد

ز  روی دستم  داد قرار می 

  ..کردی درست ناهار-  

 

ز  توهم .. آره_  از بعد موندن زنده برای مونا مثل و بشی 

  ..کن دعا خوردنش

 داری قبول خودت خوبه :گفت و خندید مونا

 رنگ این :گفت گونه کبودی به توجه ی   و آیناز روبه و 

  ..همینطور هم تون خوشگیل ..نیست عادی چشاتون

 :داد ادامه مونا که میکرد نگاهش خنت   آیناز

 پرس ...سینگلم من خدا به ..نداری ای دیگه برادر ببینم -

  ..اوکیه باشه هم خاله پرس عمو
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 ..میکنه حل رو مشکلت اگه هست بابام اما نه  :آیناز

  ..داره همرسی چند به شدیدی اعتقاد خروس مثل فقط

 

 مونا ت  ح رو حالت این شد خشک هوا توی دستام شوکه

 اومد در شوک از مونا خنده زیر زدم  که من داشت هم

 العاده فوق کشف که کش مثل  بره رو از که جای   به اما

ز  روی کرده  :گفت و کوبید می 

  ..نرسید خودم ذهن به چرا -

  ..رفتم غره چشم مونا به

 در اما بود زده حرفو این خونرسد خییل که آیناز  روبه

 :گفتم بود، پنهان اش جمله توی غم بار کیل حقیقت

 بلد زیادی های غذا چون !داری؟ دوست ماکارویز _

 ..نیستم

  ..اره بمونم زنده اگه -
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 هم کنار رو بود شده تر خوشمزه همیشه از که ماکارویز 

 کرد آیناز و من با خرگ های شوخز  انقدر مونا خوردیم

  ..میخندید ما همراه و شد باز هم آیناز یخ کم کم که

 من ..تنهاموندیم آیناز منو و رفت پنج از قبل امون

 به اوردن خورایک یبهانه به ببنیم فیلم دادم پیشنهاد

خونه ز  خودش یسلیقه به خواستم آیناز از و رفتم آشی 

 و زدم زنگ آیهان به آیناز چشم از دور کنه انتخاب فیلم

 زبان به را قبل تکراری کلمه همون پرسیدم رو مادرش حال

  ..همونطوریه :فتگ و آورد

 برگرده تا بمونم آیناز پیش ندارم کاری اگر خواست ازم

 پیش و کردم آماده چاکلت هات کردم راحت خیالشو

 برگشتم آیناز

 جا از آیهان اینکه خیال به من و شد باز در فیلم وسط

 .شدم مواجه  آیهان پدر اما و شدم بلند

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  یاحمد_آسیه#
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 777پارت#

 

 

 و رفت هم توی اخماش دیدنم با کردم سالم دستپاچه

ی نگاه ز  بود شده بلند جا از من مثل که  آیناز به تی 

  ..انداخت

  و شده جمع خودش توی آیناز
 
 قایم من پشت تقریبا

  ...شد

ونتون در از دارید عادت-   ..داخل بیایید پنجره از کنند بی 

 خودم توی که حت  نارا وجود با کشیدم عمیف   نفس

 :گفتم میکردم احساس

 ..کنید نوازی مهمان اینطوری دارید عادت خ   شما_

  ..زد حرفم به پوزخندی 
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 و ..انداختم راه مهمویز  نه  کردم دعوت رو کش نه من-

 من نظر از خونم وسط میندازه خودشو خودش که کش

  ..مهمون نه مزاحمه

ز  در که کلمای    بدتر را حالم آوردیم زبون به رحیم ی   عی 

  .کرد یم

  ..اینجام آیهان پرستون دعوت با من_

؟-  ..میشناسم نایم آیهان نه دارم پرسی نه من ..پرسم !خ 

ز  تو امثال  با رو حدش که وقت   تا نه البته   ..بیاره پایی 

د زخم تنم کلماتش توی تحقی   ز   ..می 

  ..کنید یم قضاوت اشتباه من به راجع دارید_

 

ه ..کنم تلف رسوپا ی   توی برای که دارمن وقت   من-  بهی 

  ..بری ام خونه از زودتر هرچه

 میگرفت رو جونم داشت کلماتش زهر و شد تار چشمام

م انقدر کس هیچ هرگز  خواستم نیم اما بود نکرده  تحقی 

 برگشتنش تا دادم قول آیهان به چون کنم نشیتز  عقب

  .بمونم آیناز کنار
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 ویل میشدم آیهان منتظر طفق و میموندم ساکت باید

وع رسکشم زبون  کرد فعالیت به رس 

ز  پای و رس ی   این پرستون_   ..داره دوست و ناچی 

  .چرخید طرفم به شد متوقف رسجاش

  ..است طرفه دو حس این و_

 

 زیادی مقابلش در تو و عیاره تمام به احمق یه پرسم-

 
 

 !؟ ..میاد بدش و چییل و چرب لقمه از گ طبیعیه ..زرنیک

 عقب من بدونن زیادی برام رو آیهان هم دنیا همه اگه_

  ..نمیکشم

ی خواست و کرد حرص با ای خنده ز  من که بگه چی 

  .گفتم ندادم مهلت

 به مردی نمیتونم دیگه مطمئنم چون نمیکشم عقب_

  .کنم پیدا اون مثل مهربویز  و خوی  
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 آیهان مثل هم منو میتویز  حرفات این با کتز  یم فکر-

نم کله و رس تو شبیه نفر صد با روزی من ..یبد فریب ز  می 

  ..میخوره من خر پرس دادن فریب درد به فقط حرفا این

 هیچ   من ثروت بدون ..نداره هیچ   من اسم بدون آیهان

  ..نداره هیچ   من بدون ..نداره

 

افت آیهان_   ..داره انسانیت ..داره رس 
 

  ..داره مردونیک

 و زد من به زخندیپو  رفت باال اون مثل هم من صدای

 :گفت

افتش _  صد چند خونه ..نمیشه مارک لباس برات رس 

ی ز  ..نمیشه می   ..نمیشه خارخ   ماشی 

ز  با_  تون افکار همی  ز  به رو دخی    !؟..دادید کشی 

 .موند مبهوت حرفم از 

، خونه، !نه؟ گفتید رو همینا هم آیالر به_ ز  ..پول ماشی 

ام آرامش، !همینا همش ؟ مهم اینا عشق،احی  ز  نیسی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 778پارت#

 

 

  بیام خودم به تا و کرد روپر بینمون فاصله قدم چند 

   پیچید خونه توی زد گوشم توی  که سییل صدای

 چه بایستند من جلوی نمیدم اجازه تو امسال به من -

 ونبی   برو من خونه از ...کنند نطق برام اینکه به برسه

ز    ...االن همی 

 درد بیشی   سییل جای اینکه درک !بود سخت درکش 

ش از پر کلمات یا داشت   !...تحقی 

ز  رو سییل تاسوزش نکردم دستموبلند حت    بدم تسکی 

 کردم نگاه صورتش به و کردم صاف رسمو
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 آیهان مثل ای ندیده دخی   برای تو گستاخز  -

 گ مقابل و  ایستادی کجا کن نگاه ...جوابگوعه

ز  توی میکردی تصور وقت هیچ !ایستادی منطقه همچی 

ز  ؟ قدم ای خونه ای،همچی   اینجا !نه که معلومه بزیز

  !!داده وجود ابراز جرأت بهت بودنت

ز  توی من شماست با حق _  چون نبودم موقعیت   همچنی 

 ...نگرفته قرار راهم رس شما مثل خودخوایه آدم هرگز

ون، برو من خونه از - ون خودم تا بی    نکردم پرتت بی 

  

 وقت   رفتم بود ها مبل از ییک روی که وسایلم طرف به

م شددارم راحت خیالش  باال طرف به من به پشت می 

 دعوت با چه  نشه پیدات طرفا این دیگه:گفت و رفت

  ...دعوتش بدون چه آیهان

  کردم یم نگاهش وعصبانیت تاسف با 

  ؟  ملگ آقای_

  بزنم حرفمو ایستادتا
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 که بینید یم میکنید نگاه عقب به و برمیگردین ی روز هی_

ز  با اگر نمونده براتون هیچکش دیگه  فکر طرز همی 

 کنید رفتار بااطرافیان

ز  زد داری صدا پوزخند   داد ادامه راهش به اینکه حی 

 ببند رست پشت روهم در :گفت

  

 از اماقبل کنم خداحافیطز  آیناز از خواستم پوشیدم لباس

 بیام؟ همراهت منم میشه :گفت هانمد کردن باز

 آیناز پاتندکرد،تا اتاقش طرف به اون و دادم تکون رس 

 به تنها نه حاال که خونشون بزرگ حیاط توی بشه آماده

 موندم منتظرش اوربود خفقان بلکه زیبانبود نظرم

ون رساسیمه ون متوجه پدرش ترسید یم اومدانگار بی   بی 

 بشه بخوادمانع و بشه اومدنش

 به آیناز با که فرستادم تکست آیهان وبرای گرفتیم اسنپ 

  مارفتیم یخونه

ون رو هم آرایش لوازم ام ازکوله  پودر کرم با آوردم بی 

 نگاهم آیناز پوشوندم رو صورتم راست سمت رسخز 
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 به رو پودر کرم و شدپدآرایش   تموم که کارم میکرد

  گرفتم طرفش

 

 میخوای؟ هم تو_

 !بگو آیهان به -

 زدم صورتش به بخندیل 

 نه االن اما میگم _

-  
 
 ...داره ایفایده چه بعدا

ایط فقط نداره فایده هم بگم االن _  آیهان برای رو رس 

  کنم یم تر سخت

 میشه بدتر داره روز هر رفتارش-

 گرفت دستم از رو پودر کرم و پدآرایش   و گفت اینو 

ون به رو نگاهم و گذاشتم کوله روی رو دستم  مداد بی 

 همه خیابان حاشیه های مغازه چراغ و بود شده هواتاریک

 ایهان شدیم پیاده که در جلوی بود کرده تر زیبا جارو
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 منتظرش خونه چرا بود پرسیده و داد رو تکستم جواب

 نموندیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 779پارت#

 

 

 نداد ی  جوا دیگه آیهان رفت رس حوصلمون نوشتم فقط

 اما کردند استقبال حسای   آیناز حضور از بابا و مامان 

 خودم اتاق به رو اون و کردم حس بودنشو معذب من

احت آیهان اومدن تا خواستم وازش بردم  کنه اسی 

*********** 

 آیهــــان
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 ندادم رو هست   جواب مهراب تکست اومدن با

 «بزنیم حرف خونه بیا»

 'ترم راحت دفی   توی نه'

 یمیفرستم،اندازه برات رو خونه لوکیشن...ناراحتم من»

 پرسمو شاه...شو مزاحممون بیا چای استکان یه خوردن

ز  هم  «ببی 

 ایباشه کشیدم میکشید تی   ازدرد که گردنم به دست  

 شدم بلند.کردم دریافت ایوباشه فرستادم مهراب برای

 .انداختم مامان به شیشه ازپشت ایدیگه ونگاه

 دیدن از من کنه گریه مردنباید گفته که رکشه به لعنت

ایط این توی مادرم  واستخونش پوست تن دیدن از...رس 

 گریه بلند باصدای داشتم دوست  جوگندمیش وموهای

 .کنم

 

  توی
 

 به ،خودتو کتز  تالش که هم هرچقدر زندگ

ودرست تاهمه بکوی   درودیوار ز  نیست امکانش کتز  چی 

ا خییل شدن درست چون ز  ونیستت دست چی 
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 ...بشه خوب خواد نیم که کش حال کردن خوب مثل

دادن مثل  تغیی   خواد نیم که کش نادرست رفتار تغیی 

 ...کنه

 هیچ   نخوان خودشون تا کتز  تالش که هم هرچقدر تو

 ...نمیشه درست

 هرگز که ایستادم جای   وحاال نشد اما کردم تالش من

 مرد خایل جای میتونم میکردم خیال !کردم نیم فکرشو

 ...پرکنم براش رو مادرم

 ...کنم پر خواهرم برای رو پدر خایل جای

  درست میشه بدم نشون فرخ به میتونم کردم خیال
 
 زندگ

  عشق کرد،با
 
 ...کرد زندگ

 

 ...ونشد کردم تالش

 ...بود وایه خیال اما کردم خیال

ز  بقیه اما خواستم من  ...نخواسی 
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 میخوام که وتنهاصدای   چسبونم یم شیشه به رسمو

 توی صدای   هیچ اما مادرمه های خنده بلند صدای بشنوم

 دور هرچند ایخاطره دنبال رسم پیچه،توی نیم گوشم

ده وقلبم نیست اما میگردم  بودن خایل این از میشه فرس 

 ...مادرم بلند یخنده برای مغزم

 شادی هیچ که داره ربط دنیا خساست به این دونم نیم

 مردنامناست   که خودش شانشبد از یا نشد مادرم سهم

 ...نبوده زندگیش توی

 نخواست وقت هیچ که بود خودش مقرص شایدهم

 باشه داشته رو فرخ جلوی ایستادن شجاعت

 

 میداد ترجیح مسموم بودن این به رو تنهای   کاش

 هزاربار اما داشتتز  دوست نه خوبه نه وقت هیچ تنهای  

از   بهی 
 
 ... مسموِم  های آدم با زندگ

 میداد ترجیح بودن فرخ کنار به رو تنهای   مادرم اگر شاید

 ...نبود این االنم حال
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 ازهم رو پلکهام شدنش خیس از قبل ومن میسوزه چشمام

  نوع این به دوباره میدم فاصله
 

 های ونگاه مردونیک

 .فرستم یم لعنت دیگران قضاوتگر

 زمزمه لب وزیر میندازم مادرم رنجور تن به دیگه نگاه

 میکنم

 یه...کنم دورت ازش میخورم قسم منم شو وبخ--

 کنم رهات بند این از خودم تا بده بهم دیگه فرصت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 780پارت#

 

 

 حش دربرابر ومقاومت بینه یم تار رو تصویرش چشمام

 صورتم روی اشیک یاست،قطره فایده ی   قلبمه توی که
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 یا مردنیستم من بقیه نظر از که کدر  به میخوره غلت

سم نظر به ضعیف  ...می 

 مادرم اینکه امید به میشنم در این پشت ها ساعت من

 نبودنش که هست کش هنوز وببینه کنه باز رو چشماش

 ... میکنه خراب رو دنیاش

ش ه بتونم که امیدوارم من اما ناامیده دکی  ز  بشم اشانگی 

 

ونب افکارم از خوردومنو زنگ گوشیم  کشید ی 

 کنم یم وصل رو مهراب وتماس میکنم صاف رو صدام

 داداش جانم--

 کرد یخ چاییمون پرس؟ کجای  -

 مامان از نگاه نیومد کش هام لب من اما خندید خودش

  گرفتم

 افتم یم راه االن--

 بدو-
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 راه وبه دادم قرار جیبم توی رو گوش   کرد قطع رو تماس

 تحمل چون میکردم ومتم رو مسخره بازی این باید افتادم

 .نداشتم رو زندگیم زنهای از دیگه ییک شدن اذیت

 

ز  خصوض شهرک یه توی مهراب خونه  که بود وترتمی 

 درجریان.داشت قرار تهران خوب های منطقه از ییک توی

 ویالییشون بزرگ یوخونه بودم خوبشون مایل وضعیت

فت نشونه ی.بود قبلشون وترق   پیرس  ز  رو لیاقتش که چی 

ز   .داشی 

ز   زدم درو زنگ شدم وپیاده کردم پارک در جلوی رو ماشی 

 تو بیار ماشینتو:وگفت داد جواب مهراب خود

 باز رو اشخونه بزرگ ودر نداد زدن حرف مهلت من به

ون که مهراب وبه رفتم داخل در همون از خودم کرد  بی 

 ...ببنده درو کردم اشاره اومد

 

  یه این از دست هنوز-
 

؟ب ولجبازیت دندگ  !رنداشت 

 زودبرگردم باید--
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م بگو بعد برش بذار-  ...پرس متاهلیه عوارض اینا می 

 ودوتا گرفت آغوش توی وگرم مردونه منو رسیدم نزدیکش

به  ...زد امشونه به هم ضز

ز -  ...شده مردی چه ببی 

 شدی پی   تو ویل--

 وبه بود نکرده تغیی   هم خییل گفتم،مهراب شوخز  به اینو

ز  ازبعد که هست   قول  بود داده تکست مالقاتش اولی 

ز  مهراب"  "نوراست؟ پدر واقعا مهرآیی 

 

 تکست دوباره 'میگن اینطوری' نوشتم وقت  

 دنیا یه میون شد وباعث "!!جوونه بخداخییل!...الگ"داد

 .بیاد لبم رو لبخند مامان برای ناراحت  

 ...بزن الگ حرف کم تو برو بیا-

 تقریبا که انیمرفتم،خ داخل ومن ایستاد عقب خودش

 حدس اومد استقبالم به بود مهراب خود وسال همسن

 نبود سخت   کار همرسشه اینکه

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2785 | 3699 

 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 781پارت#

 

 

 

وی   با
 پری   حواس از کرد دعوت داخل به منو خورس 

 وارد ..شدم زده خجالت اومدنم خایل دست برای خودم

 پام وبه بودند هم بهراد و نورا و ادمیع شدم خونه سالن

 و نورا با و دادم دست میعاد و بهراد با شدن بلند

ش  به منو مهراب پرسید رو هست   حال کردم احوالی 

 روی ..شد ما همراه هم بهراد کرد راهنمای   اتاقش طرف

 ..نشستند مقابلم هم بهراد و مهراب و نشستم مبل

 :گفت لبخند با مهراب
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  ..بزیز  زنگ بهم تا باش   داشته اریک باید حتما -

 :دادم جواب کنایه با

؟ شما کردم پیدا دیدنتون برای بهانه یه من حداقل --   !خ 

 

 و کرد رفتار و برخورد خوش و رو خوش همیشه مثل

 :گفت

  اینکه قبل ..نداره جواب حساب حرف-
 

 چیه کارت بیک

 !چطوره؟ اوضاعت ببینم بگو

  ..همیشه مثل ..نیست خوب --

 تالش لوحانهساده بدتره همیشه از بگم نمیخواستم

ز  اخی   اتفاقات به نسبت میکردم   .باشم خوشبی 

 ! ..باش   شنگول ازدواج از بعد میکردم فکر -

 :گفت عموش پرس رو بزنم حرف من نداد اجازه بهراد

 !؟ ..کتز  یم فکرو این داشته اثرو این تو رو چون-
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 از ییک ،باالخره داشته رو اثر این تو روی چون نه :مهراب

 ..جهانه نادر اتفاقات

؟ نیم فکر اینجوری تو  :داد ادامه من به رو   !کتز

  یا بدم جواب بخوام اینکه بدون
ا
ز  اصل  داشته قصدی چنی 

 از بیشی   بود بینشون که ای رابطه ..کردم نگاشون باشم

 رفاقت جور یه ..بود پدرزن و داماد یا فامییل نسبت یه

  ..عمیق

  ..رضاست عالمت سکوت :بمهرا

به  و اومد داخل قهوه سیتز  با نورا و خورد در به ای ضز

ز  روی ما وسط رو سیتز  ز  گذاشت می   بهراد اینکه حی 

 با هستیو چرا :گفت نورا میذاشت ما مقابل را ها فنجان

 ؟ ..نیاوردید خودتون

 

  ..بهی   فرصت یه انشاهلل --

  ..ردمک صداش بره که چرخید و گفت یا انشاهللا

  ..خانم نورا--
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  ..بله-

  ..اینجا اومدم من نمیدونه هست  --

 سوال برای رو خودم داشتم کرد نگاهم تعجب با

 اما میکردم آماده ای کنندهتوجیه  جواب و احتمالیش

 :گفت

  ..اجازه با ..باشه -

ام ینشانه به رسی  دلیل فهمیدم حاال دادم تکون احی 

 
 

 و ثباتش با شخصیت ..هچی دخی   این به بهراد شیفتیک

  ..میومدن هم به چقدر

-  
 
 رو خانم هست   این از بیشی   دارم دوست واقعا

  ..بشناسم

 

 توضیح بیشی   کردم نگاه بود زده را حرف این که مهراب به

  ..داد

  ..گرفته تو از چشیم زهر چه نیومده آخه-

  ..زدم اجباری لبخند شوخیش به
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ا این مسئله-- ز   ..کنم نگرانش منمیخوا ..نیست چی 

  ..داره ربط داری من با که کاری به نگرانیش-

 میدم تکون رس

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 782پارت#

 

 

 

 خب؟: مهراب

ز  فیلم --   ..خوام یم رو رستوران باغ مداربسته های دوربی 

 روی اخم با و جدی و رفت مهراب لبهای روی از خنده

 :گفت پیشویز 
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 !نمیخوای؟ که کردن نیست به رس یا پاک برای-

 ..درسته-- 

 هم خییل هرچند بگم دروغ بخوام که نبود کش مهراب 

ز  دروغ اهل  :گفت حرض مهراب نبودم گفی 

ز  با میتونم -  چرا ..کنم حس و دردرس بوی  جمله همی 

 رو ییک که حاال ..بکن ؟زندگیتو ..پرس دردرسی دنبال

ه بهت تا زندگیت توی داری ز   شاد انگی 
 

 بده رو کردن زندگ

 اون مراقب خودت برای کردن درست دردرس جای به

  ..باش

 

یز  حرف که دخی   همون از محافظت برای-- ز  اون به می 

  ..دارم نیاز فیلم

  ..هستید بازی گانگسی   دنبال همیشه شما چرا-

 فکری اخم و سکوت با بهراد کرد اشاره بهراد و من به

 باید مهراب کردن قانع برای ستممیدون کرد یم نگاهم

  و باشم روراست باهاش
ا
  ..کنم سازی شفاف کامل
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، اون نه یا میدویز  نمیدونم--    عمه دخی   دخی 
 ...هست 

 کردن پرت و هست   برای کردن درست دردرس با میخواد

یم هست   برای خودش که مشکیل به اشخانواده حواس

 جوش به خونمو اینکه قبل خوام یم ..بره آی   زیر تراشه

  ..بدم هشدار بهش بزنه لطمه هست   به یا بیاره

 

ی های روش :مهراب   ..هست هم بهی 

 اجازه هیچکس به ..آیدنیم کارم به این از بهی   روش--

ه من از  رو دیگه عزیز یه بخواد دوباره نمیدم   ..بگی 

 اما !نه؟ میام محکم آدم یه شبیه کن نگاه من به مهراب

 حسای   ..ترسیدم من برزخم، ته تهِ  نم نیست طور این

 چون میدم دست از رو مهمه برام که هرگ ،دارم تنهام

 این اما نباشه فرخ شبیه تا برم بهی   راه از خواستم همیشه

 ..نمیده جواب اونا امثال و وفرشته فرخ برای بهی   های راه

  ..باش   شبیهشون باید
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 کنه خطا ممکن که است بچه دخی   یه فقط اون پرس-

  ..میاد نظر به کوچکی   منم نورای از حت  

ی از داری-- یز  حرف دخی  ز  پرس دوست با نقشه با که می 

  های عکس داییش دخی   از ..میکنه عقد داییش دخی  

 میکنه سیع ..میفرسته تعصبیش خانواده برای نامناسب

 تهمت هست   به میخواد حاال و بزنه بهم رو ما رابطه

 اون ذهن از مسموم افکار این مهه ..بزنه رو بودن ناپاک

  ؟..اس بچه نظرت به  آیاهنوز ..میاد دخی  

  ..میکشه پوقز  مهراب

 

 پرس   این به بخشش یه کنم یم حس اما درسته حرفات-

  ؟..داری رو رو اون از انتقام قصد ...داره ربط فرزاد

  ..نه االن اما داشتم--

  .کنم یم تکرار اشوجمله دقیقا کنم یم نگاه بهراد به

ز  انتقام--  با بشم نابود من میشه باعث فقط اون از گرفی 

 میکنه انتخاب خودش کس هر ..هست   دادن دست از
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 خودش ،آیالر بهراده با حق..باشه داشته رسنوشت   چه

 !...مادرم مثل کرد انتخاب رو رسنوشت اون

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 783پارت#

 

 

 حت   ..کنم تحمل زندگیم تو رو هست   نبود یتونمنم من --

 ربط آیالر و من گذشته به عوضز  اون بدونه نمیخوام

ها بعیصز  ..داره ز ه نشه گفته وقت هیچ چی    ..بهی 

ز  باال شونه این عجیب که میندازم باال ای شونه  انداخی 

  ..میندازه هست    یاد منو

  کنم یم حس دلم ته اما
 

ین باهم فرزاد و فرشته زندگ  بهی 

 ... دوشونه هر از انتقام
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ام و عشق ،بدون اعتمادیه ی   از پر زندگ  دنیا یه و احی 

ی اون یهمه این ..حقارت و حرست ز  همه به فرزاد که چی 

ا   ..میداد انتقال دخی 

 

 ؟ کتز  چیکار فیلم اون با میخوای-

 به زدن صدمه از دست تا بدم هشدار فرشته به میخوام--

  ..برداره هست  

ز  از فلشو و شد بلند که کنم قانعش تونستم اهراظ  می 

ون کارش   ..گرفت طرفم و آورد بی 

  ..کنم یم حساب حرفت روی-

  .کرد اشاره قهوه به مهراب گرفتم رو فلش مکث بدون

  ..شد رسد قهوه-

  برداشتم رو قهوه فنجان

  !چطوره؟ فرخ با اوضاعات :بهراد

ز  البته که ..افتضاح--   ..نیست عجیت   چی 

  !چطوره؟ مادرت :مهراب
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 سخت   به گرفت مار زهر مزه دهنم توی قهوه تلخ طعم

  ..دادم قورتش

یه داروی   مسمومیت خاطر به--  قرص عالمه یه ...بسی 

 پیداش روز چند هم  فرخ بودم، شمال من وقت   خورده

  ...اونم نمیشه

 ناتموم رو ام جمله پس بشکنه بغضم مقابلشون نمیخوام

ارم ز   ..می 

 تحصییل ویزای خوام یم ..کتز  یم من حق در لطفز  یه--

م آیناز برای   ..ندارم وقتشو خودم اما بگی 

  !کجا؟ برای-

  ..پیشش فرستم یم ..آلمانه  امخاله--

 

ش باشه-  قانویز  سن وزیر دخی   چون فقط من به بسی 

 ....الزمه پدرت اجازه کاراش کردن اوگ برای

اش خداشه از فرخ--  ...نباشن چشمش جلوی دخی 
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 از  خوردم که رو ام قهوه.میده رستکون تاسف با مهراب

 بیشی   برای رو ومهراب بهراد های ،اضار شدم بلند جا

ون کردم رد موندن  توی نوزادی گریه صدای اومدم که بی 

 همرسش طرف به کنارم از مهراب بود پیچیده خونشون

 آغوش از رو ساله نیم و یک بچه پرس ..کرد تند قدم

  ..شد قطع بچه گریه صدای و گرفت همرسش

 

 خودم به زدم لبخند پرسش و همرس کنار مهراب تصور از

ز  هم آینده در من قرار کردم فکر  خودمو از تصویری چنی 

 با بیارم وجود به باشیم داشته قرار که ای بچه و هست  

 من الگوی خودم  پدر وقت هیچ قرارنیست که تفاوت این

  ..باشه

 روی کردم وصل رو هست   تماس و خورد زنگ گوشیم

  ..گذاشتم اسپیکر

  سالم--

 ..منتظرتیم ..آقا کجای   ..سالم_

 ..میام دارم ماشینم تو --
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ز  رو صداش   :گفت و آورد تر پایی 

  ..بیا زودتر ..میکنه غریت   آیناز _

 ..هست  --

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 784پارت#

 

 

  ..جانم_

 ..بخوری قرص کردم مجبورت دفعه اون کردم اشتباه--

  ..میخوام بچه من

 
ا
 :گفت و کرد مکث که شد شوکه احتمال
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تم یکم من ..نکردی مجبورم _  اون بعدش اگه حواسی 

  ..میکردم سکته نکن شک افتدیم اتفاق

 ؟ ..خوای نیم بچه تو یعتز --

 ناال ما بود منطف   روزت حرفااون!!نه االن یعتز  ..نه_

ایطشو   ..نداریم رس 

 صداش توی  رو حرص چون اما چیه منظورش میدونستم

  ..راه اون به زدم خودمو کردم احساس

اییط چه--   ..مثال رس 

  ..آیهان وای_
ا
  خونه رس بریم باید مثل

 
 ..خودمون زندگ

 

اشتم و میکردم گوش حرفت به باید-- ز  خونه برگردی نمی 

 ...پدرت

 با نمیدونستم من وگرنه میش   لود دیر خداروشکر خب_

 !... کردم یم غلیط چه هردومون غلط تصمیمات این

  زدم لبخند خوردنش  حرص به
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 این مورد در بیشی   بعدش تا کن باز درو حاال بیا--

  کنیم صحبت موضوع

 :گفت هست   و کردم پارک خونشون در جلوی

  موضوع _
ا
 ... شد بسته فعل

ز  جلوی به شدم پیاده کرد قطع رو تماس و گفت  ماشی 

 شد باز هست   خود توسط در دقیقه دو از کمی   زدم تکیه

 دست کف اندازه فقط که گیل گل چادر میون دیدنش از

 .. شدم شوکه بود مشخص صورتش

 

ی گ واسه داری خفن ژست این با_  ؟!...کتز  یم دلی 

 زدم بهش ای طرفه یک لبخند 

 جلسه خانم و داد جواب برعکس اما ملنگا پلنگا واسه --

م ای  ... اومد گی 

ل محض بود معلوم اما رفت غره چشم یه  خنده کنی 

 درو میخندید داشت هم چشماش حت   چون خودشه،

 :گفت و کرد باز بیشی  
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 ... تو بفرمایید _

 سفیدش و تراش خوش پاهای و رفت کنار چادر لبه

 . رفتم جلو شد مشخص کوتاه

 پنهانچادر  زیر جذابیته هرخ   میگن داره حقیقت پس--

  ...شده

 

 با و بود گرفته کیپ چونش زیر و چادر چپ دست با

ون صورتش گردی و کرد ترش چفت حرفم  زد بی 

ز  رو کرد،بینیش وبانمکش  دادم فشار و گرفتم انگشتام بی 

... 

 ...دافش نوع از اما قزی خاله--

 از بود من حرف حاصل که لبخندش اما رفتم داخل 

 روی از رو دستم و بستم خودم درو نبود دور چشمم

 افتاد شونش روی چادر انداختم هست   کمر دور چادر

 وکف جلو از بود کرده تقسیم قسمت دو به رو ،موهاش

 البته و تر baby رو صورتش بافت نوع این بود بافته رس

 .بود کرده تر داشتتز  دوست
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 که بشه شونش روی از چادر افتادن مانع خواست هست  

ز  چادراز  کمرش دور خورد سکندری و پاش زیر رفت پایی 

 ...شدم افتادنش مانع و گرفتم تر محکم رو

 ؟!.. شدن پا کله!... قیمت   چه به پوشیدن چادر --

 ...زدم بغلش زیر و کردم جمع و چادر و ایستاد صاف

ز  یه نرو وضع این با هست   زد جیغ رسم مامان _  بپوش چی 

ی تنها ز  دادیم پوشش کم زمان توی و من هیکل که هم چی 

 اما سخته داشتنش نگه یکم درسته حاال بود چادر این

 نماز که این از قبل باید مامان فقط زیاده کاراییاش خب

 ...بشورتش بخونه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 785پارت#
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 خونه ورودی در انداخت باال رو هاش شونه و زد لبخندی

 داخل محض به فرستادم رو هست   اول کردم باز براش رو

ز  ت یه کرد باز دورش از رو چادر رفی   یه و سفید تیرس 

 ...بود پوشیده زانو باالی وجب یه تا یل شلوارک

 از سخت   به رو نگاهم هست   مادر خانم مهرانه صدای

 .کرد معطوف خودش به و کند هست  

 ...پرسم اومدی خوش سالم-

 دادم قورت رو دهنم آب 

  سالم --

 

 از بعد روزم و حال به ربط ی   این و بود گرفته یمک صدام

 به کردم تالش و کردم صاف رو صدام نبود هست   دیدن
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ز  تا باشم مسلط خودم  نگاهم خانم مهرانه با صحبت حی 

 ...نره هست   روی

 افتادین زحمت تو --

نه حرفو این بیاد خودش خونه به وقت   آدم - ز  هست   نمی 

 ...مونده رسپا کن راهنمای   پرسمو

 ...فروخت بهش منو و دید مذکر جنس یه مامان باز _

 راستش دست و گذاشت کمرش روی چپش دست پشت 

 : گفت کمرش کردن خم با و چرخوند هوا تو رو

ت اولیا بفرمایید_  ... حرصز

 

 و نکرد توجیه هست   اما رفت غره چشم بهش مادرش

 اسپنک یه  نبود مادرش اگر شد خم عادی حالت از بیشی  

 شونم روی انداختم یم هم بعد و کردم یم شمهمون

 ... دادم یم رو ترتیبش

ی تنها افکار این اما بود چقدر فاجعه عمق نمیدونم ز  چی 

ز  در و چرخید یم رسم توی ساعت اون توی که بود  عی 

  احساس ازش عنوان هیچ به ناباوری
 
مندگ  نمیکردم رس 
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 خواسته این محق منو مغزم حت   بدنم اعضای تمام بلکه

ز  با میدونستند افکار و  همراه اونو هست   دست گرفی 

ز اغراق ی خنده با هست   کردم خودم   شد همراهم آمی 

 

 :گفت و شد متعجب دستم گرمای از ایلحظه برای

 !؟... داری تب ؟.. خوبه حالت_

  مادرش تا ما فاصله
 
ی یک تقریبا  از تر آروم بود می 

 کردم زمزمه خودش

 ...گرفتم هست   تب آره --

 .کرد نگاهم تعجبم 

 ... بزنم غذا به رس یه من تو بفرمایید -

د  رو  حرف این که خانم مهرانه روی به ز  زدم لبخندی می 

ز  و  کردم کامل رو قبلم جمله رفت که همی 

 ...توعه اتاق توی ساعت یه بودن هم درمانش--
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ت از دهنش  ای دیگه العمل عکس نتونست موند باز حی 

 .. بلندشد محمد آقا و شدیم ی  پذیرا وارد چون بده نشون

 نشستم نفره دو مبل روی عمدا دادم دست و کردم سالم

 و خرما و چای سیتز  با مادرش باشه هم هست   برای جا تا

 و شد بلند هست   اومد هست   عالقه مورد های شکالت

 پدرش کرد تعارف همه به و گرفت مادرش از رو سیتز 

وع محمد آقا از اول بود مقابلم  خم من به پشت و کرد رس 

  و پاهاش سفیدی شد
 

 آورد بند رو نفسم پشتش برجستیک

ین رویداد یه جذاب صحنه این کردم فکر اولش  اما شی 

د چونه پدرشون با شکالت رس هست   وقت   اما اتفاقیه ز  می 

 ...شده شیطون حسای   من کوچولوی روباه شدم متوجه

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 786پارت#

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2806 | 3699 

 

 

 مادرش قرمز صورت به  نگاهم و دادم قورت رو نفسم

 روباه بازی از شد نیم دلیل این اما گرفت خندم افتاد

م لذت شیطونم کوچولوی   نی 
 
 به محمد آقا از بعد طبیعتا

 روباه اما میشد من سهم دوم چای باید نوازی مهمان رسم

 جلوی اینبار و کنه تموم شو بازی نداشت دوست مکارم

 :گفت و کرد اشاره من به مادرش و شد خم مادرش

 ...آیهان آقا اول-

ا اول اگه میشه ناراحت آیهان _  برندارن بزرگی 

 پشت از نیشگویز  و برداشت استکایز  حرص با مادرش 

  گرفت دستش

 و نخورد شکست اما کشید عقب رو دستش کیم هست  

 کن امتحان شکالت خرما، مامان :گفت و شد خم بیشی  

 ...اس زهخوشم

 

  برداشت شکالی   عصت   مامانش

 ... خ   خرما مامان_
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 : گفت و هست   پای روی کوبید پا با که دیدم

 ...نمیخورم-

 ؟!...بعدا نش   پشیمون _

 محمد آقا شد صاف هست   بتوپه بهش خواست مادرش تا

  و نداشت هست   به خوی   زاویه
ا
 ته شیطنت متوجه اصل

 :فتگ هست   به رو و بود نشده تغاریش

یز  چونه- ز   مادرت با می 

تو هوای بِد _   بابا دارم دلی 

 صورت اما نشست لبم روی لبخندی و خندید باباش

  بود شده قرمز حرص از خانم مهرانه

 

 و کالیم های شیطنت از که پدرش و من برعکس درست

دیم لذت پنهانیش  ..میی 

 مقابلم رو چای هایاستکان و نشست کنارم هست  

 رو مامان حال و کشید عمیف   نفس هست   مادر گذاشت
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فت   هیچ اینکه و دادم کوتایه توضیح پرسید  پیرس 

 ...نداشته

ش نگفتم   به جدی آسیب بار این گفته و امیده نا دکی 

ایط این اگه حت    و رسونده خودش   بذاره رس پشت رو رس 

 ...روبروئه زیادی مشکالت با باز هم

 

ایط هر برای رو خودم من  فقط ردمک آماده سخت   رس 

 داشته رو هواش جوره همه تا کرد یم باز چشم باید مامان

 ...باشم

 هست   بزنم پس رو افکارم تا کشیدم رس داغ رو چای 

ز  روی رو اشنصفه استکان  :گفت و گذاشت می 

 ..باال بریم_

  اما بردم یم لذت هاش شیطنت از که درسته 
ا
 تصور اصل

ز  نمیکردم  نگاهش شوکه و متعجب بده پیشنهادی چنی 

 :گفت و شد بلند نمای   دندون لبخند با که کردم

 ..دیگه پاشو_
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 .انداختم مادرش و پدر صورت به کوتایه نگاه

 ... باش راحت پرسم پاشو-

 تعجب انقدر میشنیدم محمد آقا از حرفو این اگه شاید

ز  خانم مهرانه اما کردم نیم  نزدیک پیش دقیقه چند همی 

 بشه بلند یطنتشش و هست   شدن خم خاطر به بود

 به اونا جلوی میخواست ازم حاال و بزنه کتکش مفصل

 به سلول اینکه با کنم خلوت باهاش و برم هست   اتاق

ز  مغزم سلول  معذب کیم اما زدیم فریاد رو هست   خواسی 

 اخم بهش نامحسوس هست   ی دیگه بلندشو با شدم

ه خندش بیشی   شد باعث که کردم   بگی 

 :گفت و فتگر  رو دستم لجبازی با

 ...بابا باش راحت میکنه تعارف من واسه ببینم پاشو_

 !... باال بریم نداشت   عجله مگه
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 عذرخوایه مادرش و پدر از زدم ای زدهخجالت لبخند

ز  شدم هست   همراه کردم راس از که همی   و پدر نگاه تی 

ون نفسم شدیم خارج مادرش   دادم روبی 

  !کاریه؟ چه این ..هست   --

 چشمیک عشوه و ناز با و رفت باال ها پله از من از جلوتر

 :گفت آروم و زد

 و رسیــــع روش یه با ..دیگه کنم قطع رو تبت خوام یم _

  ..درد بدون

 منو داشت بود دیوونه دخی   این دادم تکون خنده از رسی

  کرد یم خودش دیوونه

 

 کردم استقبال باز آغوش با اومده پیش فرصتش که حاال

 بهش نداد اجازه و شد متوجه هست   رفتم باال رسعت به و
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 اتاقش در جلوی باالخره بردمیم لذت بازی این از برسم

ش   ..انداختم گی 

 کردم نزدیک گردنش به را رسم و کردم تنم چفت رو تنش

 منفز  افکار یهمه مغزم کشیدم نفس روعمیق تنش عطر

 یم دخی   این محور حول لحظه اون توی دنیا زد پس رو

 ..اصال نه باشه وت*شه از حس این بگم که نه چرخید

  حس این
 
 ها ساعت اگر و جوشید یم قلبم از دقیقا

 حت   اینکه بدون میموند آغوشم میون ایستاده همینطور

 شکایت   هیچ بودم راضز  من بخوریم تکون سانت یک

  .نداشتم

 

  .بود شده نگت برام دلت_

 عطر با کرم بوی چسبوندم آرویم به گردنش روی لبهامو

 من در رو گرفتنش گاز وسوسه بود شده ترکیب پوستش

  کردیم تقویت

 :گفتم و دادم فاصله رو لبم

 ..گفته گ نه--
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  .زدم حدس تنت تب از شاید ...نمیدونم_ 

ون خرخری مثل خندم خندیدم و گلو تو  هست   اومد بی 

 :گفت و کشید من مخالف جهت به وخودش کیم

  زد چشمیک ..بعدی مرحله بریم خ   نظرت_

 

  ..میخواست قهقهه دلم جهت ی   من

  !بعد؟ مرحله--

ز  باال به رسی   کرد اشاره اتاق به و داد تکون پایی 

  .کوچولو روباه کتز  یم رفتار محابا ی   اینقدر گ از تو--

 آقامون برای دلم وقت   از:گفت و مالید تنم به رو خودش

  ..میشه تنگ

د حرف وار زمزمه هست   ز   .اون از تقلید به منم و می 

  ..اینجا نه اما میخواد رو کوچولو روباه دلم منم--

  !!چرا_

به بینیش نوک به   .زدم ضز
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ز  مادرت و پدر--   ..هست   پایییز

 

 :گفت و کرد تکرار رو قبلش کار

ر کن امتحان _   ..نمیکتز  ضز

 داشتم سیع اما  افتاد هیجان و شور به تنم کارش از

ل رو خودم  را اتاقش در و شد جدا ازم هست   ..کنم کنی 

  .کرد باز

  ..داخل بفرمایید_

 به انگار پاهام و برداشتم قدم اما  نمیشد جدا ازش نگاهم

 خواب تنم آیناز دیدن از و رفتم داخل ..نبود خودم اراده

  .رفت

  ..سالم-

لش داشت سیع که هست   ریز خنده صدای  از کنه کنی 

سید گوش به رسم پشت  روبه بود رفته که لبخندم می 

 برگردوندم سخت  
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 788پارت#

 

 

 .بود وآروم مکث با گفتم آیناز جواب در که علییک

  رفع تا میذارم تنهاتون من_
 

 که دویز  نیم... کنید دلتنیک

 بود قرار ی   چقدر مدناو  باال واسه آیهان

 نگاه وبعد گفت آیناز به رو دومش جمله کردم نگاهش

 از باید.بست درو چشمیک زدن وبا انداخت من به کوتایه

 اولش فقط نبود اینطوری اما میشدم عصبایز  دستش

ز  با هست   کرد میشد چه خب ویل شدم شوکه  همی 

 .بود وخواستتز  جذاب هاش شیطنت
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 کردم باز آیناز برای رو ستامود رفتم جلو ایدیگه قدم

 ندیده بود روز چند...چسپید سفت ومنو پرید بغلم توی

 ؟ بودمش

 بایدفرخ کوچولو،حتما موش بود شده ذره یه برات دلم--

 گردوند یم برت زور به

 خودم میکنه،از گریه داره شدم متوجه ومن لرزید بدنش

 کردم جداش

 میکتز  گریه داری نبینم...یه یه--

 تقصی  ...بودم مدرسه من شد اونطوری مامان وقت   بخدا-

 نبود من

 !نبود تو تقصیی   که معلومه--

 منکه...کردی یم جمع بیشی   حواستو باید گفت بابا-

 بابا هم زدم زنگ تو به هم کرده تغیی   رفتاراش مامان دیدم

ش هم  ...دکی 
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 بغلم توی ودوباره کردم پاک رو خیسش صورت

 فهموندم یم بهش تا نبود پدرم فرخ کاش کشیدمش

ات  نندازه بچه دخی   یه گردن خودشو تقصی 

 تصمییم چه بدویز  نبودی مامان تورس که تو... هیش--

 داره

فتم نباید-  ...مدرسه می 

فتم نباید ،من مدرسه رفت   یم نباید تو--  اصال...شمال می 

 پیشش بشنیم میتونستیم گ تا نداره معتز  حرفا این

ز  رفتیم نیم اگرم باشیم،حت   ومراقبش  اون باش مطمی 

 ...میکرد اینکارو شب نصف

 

 نشستم هست   تخت روی همراش

 ... من کتز  نیم فکر بابا مثل تو یعتز -

 کردم نوازش رو اششونه

 کتز  فکر موضوع این به نداری حق حت  ...نگو هیچ  --
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 مامان چرا:گفت داری بغض لحن وبا گرفت فاصله ازم

 .ارهند دوست مارو کرد،اونم کارو این

 نسبت خشمم دلم توی.سوخت وخواهرم خودم برای دلم

 لعنت بهش پدربودنش به اهمیت ی   که شد بزرگ فرخ به

 بودم فشارش اهرم زیر همیشه که خودم برای نه.بفرستم

ی برای یا ز  بلکه میکردم معامله باهاش باید رسش هرچی 

ز  دوست به اشجمله توی که آینازی برای  پدرش نداشی 

ز  زشوا کرده اشاره  .بود مطمی 

 

 هارو قرص اون قصد از مامان میدویز  کجا از--

 ...دور بریز رو افکار این نبود،پس حواسش شاید...خورده

 چند پری   حواس هیچ چون نیست طوری این میدونستم

ز  دروغ از کرد نیم توجیه رو قرص بسته  نوع از حت   گفی 

 از بود پرشده زندگیم روزا واین بودم متنفر مصلحتیش

 به مجبوربودم عزیزام حفظ برای که مصلحت   های غدرو 

 این با رو رسم دارم میدونست خودم جز گ اما بیارم زبون

ا ز  زشت   از ایذره مصلحت   برچسب واین میذارم کاله چی 

ز  دروغ  .کرد نیم کم رو گفی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 789پارت#

 

 

ا این به آیناز- ز  دوست خییل ،من مامان...کنن فکر چی 

 برامون چقدر که میدویز  هست ام خاله راست  ... داریم

 نه؟ عزیزی

 حاال !کتز  دربیاری دلم از قراره گفت  :وگفت داد تکون رس

؟ این میخوای چطوری  کاروبکتز

 میشه اوگ پاستیل عالمه یه با--

ز  بازی شهر بریم نه-  ...امشب همی 

 
 

 نکردم مخالفت اما میکرد بیداد تنم توی خستیک

 باشه--
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؟-  دوتای 

 دوتای  --

یم اونم نه-  میگم رو هست  ...بی 

 

 آیناز نظر تغیی   نشست،این لبم روی لبخندی ناخواسته

 یه خواهربرادیمون خلوت به دادنش وراه هست   به نسبت

 داشتم رو انتظارش اینکه ،با بود هست   برای بلند پرش

ز پا رو جنگیش سی   این هست   شناخت با آیناز  اما بذاره یی 

 روز نصف توی اتفاق این که بود منتظره غی   برام بازم

 هست   خوب ذات به موضوع این نداشتم وشک بیوفته

 ...دیرجوشیه دخی   آیناز چون داشت ربط

 بافته موهای متوجه وتازه انداختم آیناز رستاپای   به نگایه

 حت  .بود،شدم هست   موهای مثل درست که اششده

  دادم تکون خنده از رسی.بود کرده هم آرایش

 !میکنه خودش شبیه هم تورو داره--

 

  شد جمع خودش توی وکیم شد منظورم متوجه آیناز
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 دادم فشار آروم وخییل گرفتم هست   مثل رو بینش

 شدی بانمک--

 .میگم رو ؟هست   داری دوستش:وگفت زد کوچییک لبخند

 گلوم توی ایغده.زدم تلچز  لبخند تکراریش سوال به

 ایکلمه هر تو که ناامتز  حس این.شد وسخت تسف

 بود دردناک بود آیناز

  کیو میدونم--
 

 من.کتز  اشاره بهش همش خواد نیم مییک

ز  دوست...عالمه یه اونم...دارم دوست تورهم  هست   داشی 

ز  کنه نیم کم تو به منو عالقه از ذره یه  .باش مطمی 

 

 بغض با اینبار کردم احساس ومن بود هنوز لبخندش

 شده کیبتر 

 اخه...داره دوست خییل تورو اونم کنم فکر...میدونم-

 ...امروز

 ودربازشد خورد اتاق در به ایتقه
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 تون سالمت   نگران بخدا اما شدم مزاحمتون میدونم_

  رفع نمیشه که خایل معده هستم،با
 

 کرد،میشه؟ دلتنیک

 نگاهش چیه دونستم نیم واقعا دیگه که حش با من

 آرامش باعث حسای   بود خ   هر که حش میکردم

 خوب ویل قوی انرژی نوع یه انگار میشد وغرورم ودلگریم

 ازما جوای   که هست   کرد نگاهش سکوت با آینازم بود

 داد ادامه خودش نگرفت

 

 هست   شایم چه اونم...شام بفرمایید پس!! دیگه نمیشه_

 ...پز

ز  هم همراه ز  رفتیم پایی   ما ومنتظر بود شده چیده رو می 

ون صندیل وهست   آیناز برای بودن  هم وخودم کشیدم بی 

 نشستم

ی از وقبل کشید غذا آیناز برای هست   ز  یم ازش هرچی 

 جواب خجالت وبا آروم وآیناز داره دوست خ   پرسید

 تعارف ومدام بود من به حواسش هم خانم مهرانه میداد

ی قرمه خوش عطر.بکشم دارم دوست خ   هر میکرد ز  سی 
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 آیناز نه من نه کرد گرسنه رو بودمن گرسنه خییل که متز 

ز  یه نداشتیم،به اتفاقا جور این به عادت  غذای پراز می 

 
 

  شام یه...بپیچه خونه توی عطرش که خونیک
 
 که خانوادگ

   باشه داشته هم رو دیگه نفرکس مادو جز به اعضاش

 است؟ خوشمزه_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 790پارت#

 

 

ز  هست   واین  پرسید گذاشتم دهنم تو که قاشف   بعدازاولی 

  دادم قورت غذارو

 !توعه دستپخت--
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 به انداخت باال رس بازم کردم اشاره مرغ به ومن کرد نوخ  

 چپ به رسی لبخند با وهست   کردم اشاره مامارایز  ساالد

   داد تکون وراست

 پس:دادگفتم رد جواب بازم وقت   بود پلو بعدی یگزینه

؟ تو چیو  پخت 

 پز هست   ساالد:وگفت کرد اشاره کاهو ساالد به هست  

 برات؟ بکشم...

 

 چشم هست   به خانم ومهرانه گرفت اشخنده آقامحمد

 خواستم هول با پریدومن آیناز گلوی توی غذا رفت غره

ز  داد تکون دست که بشم بلند  کشید رس آی   لیوان بشی 

 !شدی تواقعااذی نباش   خسته:گفت   هست   به خنده وبا

 صدای با خودهست   حت   بقیه مثل گرفت امخنده منم

 ...خندیدیم بلند

و هم کمک به وهست   آیناز ز  پچ وپــــچ میکردند جمع می 

دند حرف ز  دلگریم احساس آیناز رفتار تغیی   این از می 

ون خودش یازپیله خواهرم انگار کردم  بوداقا اومده بی 
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ز  محض به کرد راهنمای   مبال طرف به منو محمد  نشسی 

ا بدین اجازه اگه:گفتم م رو دخی   ...شهربازی بی 

ز  پس...حتما- ز  راه االن همی   ...بیوفتی 

 

 آماده برید بابا هست  :زد صدا رو وهست   چرخوند رسشو

 نشه دیرتون بشید

ون تعجب با هست    !کجا؟:وگفت اومد بی 

 وجیغ زد برق هست   وچشمای داد رو جوابش آروم آیناز

  کشید ارویم

 بگی   ندید تو استدوساله یبچه انگار:گفت انمخ مهرانه

 پرسم

 باز مادرش پدر حلوی روم اونقدر هنوز زدم لبخندی

ز  از من بگم بخوام که بود نشده  که بود کاراش همی 

 .شدم عاشقش

 بیاید همراهمون هم شما:کردم هست   ومادر پدر روبه
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 ما جووناست شما برای شبانه تفریحات :گفت محمد آقا

ز  دار هل چای خوردن با االن  یم تفریــــح زدن وگپ ودارچی 

 کنیم

 یم منو دونفر این آیهان ایساده:کفت لبخند با هست  

ز  خایل رو خونه که پچونن  موقعیت این از کردی فکر کیز

ز  نیم استفاده اومده پیش  ...کیز

 به رو بود دستش که دستمایل گزیده لت   با خانم مهرانه

 که آیناز وپشت ادد خایل جا هست   کرد پرت هست   طرف

 صدا با آقامحمد منو سنگرگرفت میکرد نگاشون تعجب با

 ...خندیدیم یم

 بگو وپرت چرت کم هست  :مهرانه

 

 براتون خودم پیچونید نیم منو مامان،سما خب خییل_

 کنم یم خایل رو خونه

 دهنم جلوی دستمو نشه ناراحت خانم مهرانه اینکه برای

 یم وآسوده راحت پدرش اما نبینه رو امخنده تا گرفتم

 داشت عادت رفتاراش این به انگار خندید
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ز  محجوب مادر یه ذات که خانم مهرانه ما برعکس  ومتی 

 جلوی هاش وشیطنت ها رسکش   با وقت هیچ داشت رو

 یه از بیشی   مهرمادری روی از اما کرد نیم عادت بقیه

 گرفت نیم خرده اشبچه به غره وچشم ترس  

 

  ــــی❤️ـــدارم_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 791پارت#

 

 

 

 به بود گرفته رو آیناز های شونه که همونطوری هست  

 یم مانندی جیغ وصدای ادا وبا رفت یم ها پله طرف

یز  منو شوهرم یخانواده جلوی مامان:گفت ز  اینا فردا می 

نن ز  میکرد رفتار چطوری تو با مادرت دیدی که رسم تو می 
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 گیم نیم نه:فتوگ داد تکون رس آیناز

 هست   یا خانم مهرانه به بخندم کدومشون به دونستم نیم

 هنوز که خودم یساده خواهر یا هاش بازی وکویل

 کنه یم بازی فیلم داره هست   بود نفهمیده

 ودیگه گرفت اشخنده هست   خود آیناز حرف از 

 لب نشه ناراحت آیناز اینکه وبرای بده ادامه نتونست

 گزید

 

 اماده برو: وگفت داد رستکون براش تاسف با خانم مهرانه

  نشده صبح تا شو

ز  باال وآیناز هست    :وگفت کرد من به رو خانم ومهرانه رفی 

 بشه بزرگ قراره گ دونم نیم

 هست   داشتنیه دوست جور یه آدیم هر:گفتم لبخند با

ز  با هم  ... شیطنتاش همی 

ه من به محبت با   شدم بلند جا از شد خی 

 ...اجازه دارم هست   با وچیکک کار یه--
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 بشه کامل امجمله نداد مهلت

ی اجازه نیست نیاز-  راحت خودته یخونه اینجا پرسم بگی 

 باش

 آروم یزمزمه صدای هارفتم پله سمت به تشکری با

 نبود واضح اما اومد یم وآیناز هست  

 

به  بیام میتونم:پرسیدم ومن شدن ساکت زدم در به ایضز

 ...تو

 شدن هول کیم کردم حس کردم باز درو ت  هس جواب با

انه شیطنتای پای رو رفتارشون واین  گذاشتم دخی 

 ریم؟ نیم_

 !نریم چرا:دادم جواب تعجب با

ی هیچ   خب... خب_ ز  میخوای؟ چی 

 ...خوام یم لپتابتو--

 آهان_

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2829 | 3699 

 

 جلو که بده من وبه داره برش تا رفت لپتابش طرف به

 کارمو بشید آماده شما تا باشه همونجا بذار:وگفتم رفتم

 .میدم انجام

 

 اروم آیناز به کوتایه نگاه با اما بودم مخالفتش منتظر

 باشه: گفت

 تولدت تاریــــخ:گفت هست   جایبه وآیناز پرسیدم رمزشو

 !شمش نبود میالدی به

 هست   برای باشیطنت که کردم نگاهش باالپریده ابروی با

ز  رو ودهنش لب هست   انداخت باال ابرو  مکث باو  داد چی 

 کرد یم نگاه آیناز به

 بود اشتباه زدم رو هردو

 اشتباهِ --

نم خودم_ ز   می 

 بزنم من بگو نه--

 !!چالقم من مگه:گفت حرص با
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 کن امتحان اسمتو آیهان-

 

 رسعت به ومن انداخت آیناز به نگایه باحرص هست  

 به رو دراومد ودرست کردم امتحان رو آیناز بعدی حدس

 با منو !...زدی گول خواهرمو دترفن این با:گفتم هست  

  خودت سمت کشوندی دادی فریب خ  

 بابا برو_

 سکه صدتا گذشته کار از کار دیگه که حاال بگو هست  --

 امپاچه تو رفته

نم آیهان_ ز  میکنم یکیت دیوار با می 

 کردم هیکلش به نگایه

؟ خ   با-- یز ز  می 

 که حاال اصال:گفتم کنه حمله طرفم به خواست تا

 رسم کاله خیال ی   متز  خواه وخاطر عاشق قدران فهمیدم

 کردی؟ سیو خ   اسممو بگو.میشم
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 792پارت#

 

 

 چه جوزده:بلندگفت وبعد بابا برو گفت هوا توی دست با

ه تحویل خودشو   میگی 

 وتا گرفتم تماس باهاش گوشیم از بود روتخت گوشیش

 کنف اسمم وبادیدن رفتم جلوتر رساغش رهب بخواد هست  

 .کردم نگاهش شده

 وبا بردم عقب دستمو که بکشه رو گوش   خواست هست  

ز  فقط برات:گفتم حرص  تو حداقل !!دارم مفهومو همی 

،الویل ،مای الوی مای منو ی الیفز ز  میکردی سیو چی 

 ...لعنت  

 ...مثل شخصیه یوسیله گوش   آیهان ادی   ی   خییل_
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؟ش مثل--  ! ورتخ 

 مسواک مثل ادب ی  _

 

 شورت از میدم اجازه ندارم حرفارو این باتو من--

ی که گوش   دیگه کتز  استفاده ومسواکم ز  چی 

  مفهوم.نیست
 
ک زندگ  دیگه اینه مشی 

 ازاین هست   جون:گفت بود گرفته اشخنده اینکه با

 باش نداشته من با ها نداری

 دایستا کنارم شده کنجکاو ما بحث از که آینازم

 چیه ببینم:وگفت

ز  آیناز--  اخه جذاب لعنت  !جذاب ،آقای کرده سیو خ   ببی 

ز  فقط  ...همی 

 ...که خوبه آیهان-

ام دوست درصد نود--  یم سیو صفت این با منو دخی 

 کردن

 !دویز  یم کجا از:آیناز
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ز  نرخ دعوا وسط تا رفتم آیناز به ایغره چشم  نکنه تعیی 

 

 بده ابموجو : گفتم هست   وروبه رفت عقب آیناز

ز  درنیار بازی ؟لوس خ   جواب_  توزندگیت حضورمن همی 

 توقتم...بیابرو نمیشه هرکش نسیب که موهبتیه خودش

ز  بیار  ...پایی 

 برگردوندم بهش رو وگوشیش دادم تکون تاسف از رسی

رفتم طرف به ز  می 

 ...عشق ی   مزاج رسد دخی   امپاچه تو رفت   میدونستم--

 توی اشصفحه که کردم ظیمتن جوری نداد،لپتابو جوابمو

 کم وبا کردم وصل بهش رو فلش نباشه وآیناز هست   دید

 برای هست   های اپ از ییک توی از فیلم حجم کردن

  کردم ارسال خودم

 

 کردم خاموش ولپتابو کردم پاک رو ارسال وتاریخچه فایل

 همزمان وآیناز هست   شدن اماده با  کارم شدن تموم.
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 دستش بودیم تر عقب هست   منو شدیم خارج شد،باهم

 گرفتم رو

 ... وگرنه کن عوض اسممو--

ز  هاشو بازی مسخره:وگفت خندید  تویز  یم ببینم !ببی 

ی آیناز جلوی رو ابرومون امشب  بی 

 !جذاب آقای لعنت  --

ز  دیدمت یم وقت  _ ی اولی  ز ز  اومد یم ذهنم که چی   بود همی 

 زدنت حرف ،رفتارت بودی حذاب ومغزم قلب توی برام

 ...چیت همه

ارو این گول من-- ز  کن عوض خورم نیم چی 

 بذارم؟ خ  : کرد کج رس

 

 ...ومغزم قلب سلطان نه قلبم سلطان... بذار--

 ،کبد وریه شش سطان:گفت وهست   خندیدیم هردومون

 ...وکلیه

 ...فاتح بذار هست ترم جذاب جاهای--
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ز   حرف ومانع گذاشت لبم روی رو ودستش کشید هی 

 !آیهان شدی تربیت ی   یلخی امشب:شدگفت زدنم

ز  دستشو  کشیدم پایی 

 رس واز منحرقز  خودت تو قلب فاتح بگم میخواستم من--

 همون فقط ورفتارات کارا که چته نیست معلوم شب

 هست   چته واقعا...میده رو مفهوم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 دادم تکون رسی کرد نگاهم وحرص تعجب با

ل قابل وغی   حیا ی   خییل--    شدی کنی 
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ز  و زدم نیشخندی موند متعجب هست    اومدم پایی 

 کردیم خداحافیطز  ومادرش پدر از اومد هست   بعدازمن

ون ز  توی .اومدیم وبی   جمع خودشو که هست   ماشی 

ز  سیستم به رو فلشش بود کرده وجور  کرد وصل ماشی 

 ؟!نداره اشکایل کنم روشن:وگفت

 خانم مهرانه اندختم باال ورسی زدم بهش بویز مهر  لبخند

 جوانب به توجه وبا بود عاقیل دخی   هست   کرد یم اشتباه

  انقدر آیناز منو بود وحواسش میکرد رفتار
 
 مزخرقز  زندگ

ز  بغل غم بازانوی که داریم  نیم خوب حالمون دیگه گرفی 

  شه

 

 حالمون وساعت   دقیقه برای که میکرد رفتار جوری پس

 بشه عوض

 ای؟آماده کنرست برای:آینازگفت به رو

وع وبا داد تکون رس خنده با آیناز  دوبا هر موزیک رس 

وع بلند صدای  هربار با من که جوری کردن خوندن به رس 

ز  باال  هم وهست   کشیدم یم عقب رسم صداشون ولوم رفی 
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 یم جیغ گوشم وکنار میکرد نزدیک من به بیشی   رسشو

 به ایگوشه نگاه گرفت یاد مه آیناز رو رفتارش این کشید

ز  وبعداز انداختم دو هر ز  کمربند اینکه شدن مطمی   بسی 

دم گاز رو پامو وع فرس   حد تا کردم کشیدن الی   به ورس 

ز  به امکان  به اخر ایولحظه میشدم نزدیک جلوی   ماشی 

 .پیچدم یم چپ یا راست سمت

 

دن جیغ جوری ز ز  که میخوندن و می   اسماشون بودم مطمی 

 !رفته یادشون هم

 چنگ به رو روکشش و بودن چسبیده صندیل به هردو

 مجبورشدم پارک جلوی ترافیک خاطر به  بودن گرفته

ز  رو رسعتم  بود بسته رو چشماش آیناز. بیارم پایی 

 باز چشمای با اما هست   بود، شده قرمز سفیدش وپوست

  گرفت امخنده دیدنشون با بود حالت همون توی

 ...درد،هالهل_

ز  صدتا ماشینتو مامیدوار -  باشه زده دوربی 
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 تجربه هیجان بدید پول اومدید ! خنگ نشناسای قدر--

 کردم غرقتون هیجان تو مجایز  من کنید

 

 بزنم نیشخند شد باعث هست   بیخودکردی

  گم یم خ   فهیم نیم باال زدی االن--

 آیهان بیشعوری خییل_

 بود آدرنالینت منظورم من منحرقز  تو--

 بدی توضیح نباش   مجبور که بزن حرف آدم مثل اول از_

ی خرابت مغز و اون تو پیش دیگه هست حواسم-- ز  چی 

  نگم

ون عصت   رو نفسش هست   شدیم پارک وارد  داد بی 

ز   قصد که وروبــهشون کردم پارک پارکینگ توی رو ماشی 

ز  خون قند افت:گفتم نداشتم شدن پیاده  ...یا گرفتی 

 کشیدم بو و بردم جلو رسمو

 ...قنده افت همون نمیاد بوی   نه--
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 آیهان ادی   ی   خییل:وگفت کشید جییعز  آیناز

 کوبیداز امسینه به ومشت   نکرد نامردی اما هست  

به هست   اینکه از وقبل گرفت امخنده حرصشون  یضز

 کردم مهارش بغلم وتوی گرفتم رو دستش بزنه رو دوم

 بدم نشونت تا کن ولم_

 چسپه یم بیشی   اینجوری بده نشون بغلم تو--

 اینجاست آیناز بیشعور آیهـــان_

و همه که توعه آیناز مگه-- ز  کنه برداشت دیگه جور یه چی 

 خندیدبهش ویم دهنش جلوی بود گرفته رو دستش آیناز

 دیگه جور یه تو:وگفت زد برق ،جشماش زدم چشمک

 گفت  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 !!فروش قدرآدمان خواهرم

ی نیشگون هست   ز  وبه کردم ولش گرفت پام رون از تی 

 دادم هلش عقب

 :گفتم پام ودرد باخنده

 !...کندی پامو گوشت روایز --

 بردم ی   عصبانیتش عمق به هست   کبود صورت دیدن از

ز  از کنه حمله دوباره اینکه از وقبل  اما شدم پیاده ماشی 

 ،نیم سوخت شبرا  دلم. بشم خندیدنم مانع نتونستم

 یم فشارزیادی بهش واین بده فحش آیناز جلوی تونست

 هست   شدن پیاده دقیقه چند بعداز وآیناز هست  .آورد

 گردنش دور دست شد که نزدیکم بود عصت   هنوز

  انداختم

 

 !اخماشو--
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 عمویم محیط توی کنه نیم بیشعورانه برداشت اگه_

 وشلوغیم

 من بدونن بقیه ربذا کنم یم اینکارو خودت خاطر واسه--

نن هوا روی خوبو پرس که میدویز  وگرنه تو به وصلم ز  می 

  دوروز ندار عیب:وگفت زد حرص از نیشخندی
 
 باتو زندگ

 به گردی بریم باز میشه طرف سکته یا خودکش   باعث

 خودم

 اما بود گرفته امخنده منم خندید بلند باصدای آیناز

ل خودمو  کردم کنی 

 میده هم کشته جذابیت همه این داری حق واال--

 

 باش   فروتن انقدر میتویز  چطوری_

 !!موروثیه خصلت این--

 میخوام پشمک من آیهان-

 پشمیک خودت تو--

 بخر برام برو نشو لوس-
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 بگذرونه وقت توهماتش با آقا این ،بذار بریم تو منو بیا_

ز  دستم شدنش خم وبا گفت هست   اینو  با وبعد افتاد پایی 

ز  ز  فروش   پشمک یدکه طرف به آیناز دست گرفی   با رفی 

 بس خرگ شوخز  کردم،شاید دنبال رو رفتنشون لبخند

ز  برای خودم بودم مراقبشون دور از.بود  وشارژ گرفی 

  برگشتم و رفتم شهربازی وسایل کارت

 

 رسانتخاب هنوز آیناز بود شلوغ دکه نشستم نیمکت   روی

 کشیدم گردنم به دست   بود مونده پشمکش وطعم رنگ

ی درد از  اما آوردم گردنم های مهره به فشاری کشید تی 

 هست   دقیقه دوسه بعداز شد بدتر که کردم تحریکش

ز  قهوه ویه پشمک دوتا با وآیناز  یکبار ماگ ،هست   برگشی 

 ازش تشکر با:وگفت گرفت من طرف به رو قهوه مرصف

 دادم دستش به وکارتو گرفتم

 ای؟خسته_

 ندادم رو هست   جواب

 سوارشید برید شما--
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 داداش نمیای   تو-

ز  کف از شمارو تا باشه باید ییک--  ...یانه کنه جمع زمی 

 

سم بگو_  ...دیگه میی 

 نزنید حرف ترسیدن از شما نظرم به:وگفتم زدم نیشخندی

 رفت ایغره چشم واماهست   خندید راحت آیناز

  شو بلند بخور قهوتو:وگفت

 وحشت تونل بریم اول-

 زدم نیشخندی

 !کوفت_

اما--  !گرفتت؟ یم گ نبودم من نگهدار شوهرتو حی 

 هست   تا نخنده میکرد سیع اما بود گرفته اشخنده آیناز

 مگه میگم دروغ خدای  :گفتم آیناز روبه نشه ناراحت

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 نبینه اشوخنده هست   تا اونطرف کرد روشو آیناز

 ...توی کنم یم پشمکو این چوب_

 لحظه وضعت:گفتم بده ادامه رو اشجمله ندادم اجازه

 میشه تر خراب داره لحظه به

 ...حلقت تو کنم یم حلقت تو بیشعور_

 این منظورت:گفتم مکت   با ومن گرفت فاصله ازمون آیناز

  رو تو اون کردم فکر من بود تو
 

 ...مییک

 اما میکتز  تالقز  داری فهمیدم آیهان:وگفت گرفت بازومو

 بچه این جلوی نذاشت   برامون آبرو کن بس جدت رس
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س !اس بچه این--  داستان میدونن باال به ده دیگه بابا نی 

 !چیه

 میاری در اداشو داری یا گاوی انقدر واقعت  _ 

 ...یا ادی   ی   انقدر واقعت   توخ  --

 !نداری شوخز  یجنبه لعنت   !خب ببخشید...آیهان_

 کشیدم رو ولپش زدم لبخندی

نم جا همون از من چون تالقز  پای نذار-- ز  خوردم که می 

 کنم نیم تالقز  وقت هیچ تورو ،کارای

 یه تو کنار:دادم وادامه شد تبدیل نوازش به لپش کشیدن

 ...امدیگه حال

 

ز  صدای ونه تی   حالتو خودم بیا :گفت کنارم از ایدخی 

 میکنم عوض

ه من اما چرخید کنارم به هست   نگاه ز  جنگل یخی   سی 

ه شب توی که بود چشماش سید نظر به تر تی   می 
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 ونگاهش کشیدم فکش استخوان روی رو شصتم انگشت

 کردم خودم معطوف دوباره رو

 سال ۲۸ که پرسیه از نیست من از وشیطنتا حرفا اون-- 

 کنه وجود ابراز نتونسته

 بریم:گفت مسلط اما زد برق اشک از هست   چشمای

 شد نوبتمون وحشت تونل

 جلوش بیشی   دونفر وییک بود ایستاده صف توی آیناز

  نبودن

 

ز  هم کنار وآیناز وهست   شد که ما نوبت  ومن نشسی 

ز  من رس پشت هم وپرس دخی   ویه رسشون پشت  .نشسی 

 صندیل سفت گاه تکیه به رسم تکیه وبا دادم لم جام رس

 انقدر اما برداره بدقلف   این از دست پلکام تا بستم چشم

 خون گوشام که زدن جیغ ها رسی وپشت نازوآی هست  

 رسی پشت پرس های نعره اورتر عذاب همه از کرد ریزی

 دهنش تو بکوبم مشت با برگردم خواست یم دلم بود

میخواست این!یالغوز ،مردک
 
 کنه اداره رو خانواده یه بعدا

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2847 | 3699 

 

 نعره اینطوری آب پاشیدن قطره وچهار اسکلت یه از که

د ز  برن؟ یم دستگاهشوو  دم دارن انگار !! می 

 

 غره چشم ویه برگشتم ایستاد تا که شدم عصت   انقدر

 از رسی دیدم رو اش پریده وروی رنگ وقت   اما رفتم بهش

ا رس پشت شدم پیاده حرف وی    دادم تکون  تاسف  دخی 

ز  هوای   ترن طرف به افتادم راه خندیدن یم که  با ومنم رفی 

ز  همب نیازی جونور دوتا این دونستم یم اینکه  اما نداشی 

یتز  های عالف کردن دور برای  نبودن هم کم که خودشی 

ز  جلو وآیناز هست   دوباره رفتم یم رسشون پشت  نشسی 

ز  وازمنم  بشینم عقب خواسی 

ز  رسم پشت دخی   دوتا من بدشانش از  مدام که نشسی 

ز  یم وپرت چرت  گفی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 796پارت#

 

 

 ...جذای   بادیگارد چه-

 ؟...ش   نیم ما بادیگارد-

 متوجه بستم وچشم دادم لم دوباره بهشون اهمیت ی  

 دلخور صورت  کردم باز وچشم شدم هست   نگاه سنگیتز 

 دیدم دخی   دوتا اون و  خودم روی رو عصبیش

 شده منقرض حیوانات نه میکنه کار ها انسان با اون...نه_

ه  ...کبتن دهنتوببند: گفت تا دخی 

 رنگش که چرخوندم طرفشون به وعصبانیت اخم با رسمو

 سلیطه این چطوری:گفت پروی   وبا نرفت رو از اما پرید

؟ یم تحمل رو  کتز

ز  کنم پرتت همینجا از میتونم--  شاید بدم تو ودیه پایی 

 بده جوابتو اعزائیل
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 فحش میخواست دلش که بود مشخص صورتش تغیی   از

 رس مکث با هم هست   بست شودهن ترسید اما کنه بارم

 باال یواش یواش که ترن موقع همون نشست صاف جاش

ز  رسعت با بود رفته  گوش های جیغ وصدای اومد پایی 

 از تونستم نیم که جوری شد دهنده آزار دوباره خراش

م لذت صورتم به رسد باد برخورد  من ایستاد ترن. بی 

ز  وتوی شدم پیاده وآیناز هست   زودتراز  بهشون دناوم پایی 

 کیم با بودن ما رس پشت که دخی   دوتا ،اون کردم کمک

روبه کرد یم بحث باهست   که وهمویز  ایستادن فاصله

  میشه وراست خم برات که هست   خوی   بده:گفت هست  

 

 قدم طرفش به وتا شد عصت   زد که زشت   ازحرف هست  

 وبه گرفتم رو کمرش بده رو جوابش وخواست برداشت

 کشیدمش عقب

 بریم کن ولش --

 بزنه حرف درست درموردم تا دهنش تو بذاربزنم_

ز ...هست  --   میدونه چاله اینجا مگه! کجایم ببی 
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ی اما کرد نگاهم عصت   ز  خلوت ای گوشه نگفت چی 

  اومد دنبالمون سکوت با آیناز. ایستادیم

 بدم؟ جوابشو خودم نذاشت   چرا ندادی؟ جوابشو چرا_

 ...هست  --

ز  بهم_  کنم دفاع خودم از نتونستم وحت   شد توهی 

 

م آب برم من-  بگی 

 نگران دونستم ،نیم گرفت فاصله وازما گفت اینو آیناز

 رو آیناز چشم با...هست   ناراحت   یا باشم آیناز اضطراب

 هست   روبه رفت دکه طرف به دیدم ووقت   کردم دنبال

  بشه؟ خ   که بدی جوابشو:گفتم

 خ   به نووم گفت خ   فهمیدی اصال !!بشه خ   که_

 داد؟ نسبت

 ...نیست   متوجه تو--

 توی که نیستم متوجه واقعا اره:وگفت زد پوزخندی

ز  اییط همچی   هست   مقابلم بلکه نکردی حمایتم تنها نه رس 
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ز  وبا کشیدم پوقز   نیستم مقابلت من :گفتم دستش گرفی 

 خودت اینکه نه کنم محافظت ازت ومیخوام ،کنارتم

 تونست   نیم بودی ت  عص االن چون فقط... نه نتویز 

 ...کتز  فکر خوب

ون دستم توی از رو دستش خواست حرص با  بکشه بی 

 ندادم اجاز اما

 شعور از بوی   که کش بدی اونو جواب میخواست  --

ده ای   همون به ومغزش نی 
ز  میکرد فکر اورد زبون به که چی 

 دادم ادامه میده گوش حرفام به دیدم وقت  

ون دهنش از که حرفای   به که آدیم--  نده اهمیت میاد بی 

 بحث واقعا نیست قائل ارزش   هیچ خودش برای یعتز 

ز  با کردن  کاردرستیه؟ آدیم همچی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 797پارت#

 

 

 توی میخواست تورو وارزش نبود توهم درحد حت   اون--

ز  عمویم مکان یه  ...بیاره پایی 

 قانع هنوز بفهمم میتونستم شاشده جمع های لب از

 نشده

  ایجامعه توی ما--
 
ز  راه که کنیم یم زندگ  وخندیدن رفی 

 بقیه روی انقدر...میشه قضاوت پوشیدنمون لباس وحت  

 لذت خودمون های لحظه از تونیم نیم که کردیم زوم

یم  ،خندیدن شدیم اشباح بیمارگونه های عادت از انگار بی 

 جا توی همرست به حت   عالقه ابراز... بده بلند صدای با

 بزیز  قدم پارک توی خواهرت با اگه حت  ...بده عمویم

 خودش درحد تورو میخواست فقط اون...میش   قضاوت

ز   هیچکس قضاوت مورد تو خوام نیم ومن بیاره پایی 
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 نمونیم نصیب ی   ها قضاوت از  قرارباشه اگر حت  ...باش  

 ...بریم یم لذت هامون لحظه از بهشون اهمیت ی  

 

و اون داری هم خودت_  !...کتز  یم قضاوت دخی 

 زدم نیشخندی

 ...قضاوته این باعث زدنش حرف نوع اما اره--

 نداد ادامه رو بحث

 سوارشد رفت تنهای   خودش آیناز_

 کرد، اشاره بود سوارشدن مشغول که آیناز روبرو به

 کرد فرار بشه دعوامون قراره کرد فکر اره--

 کرد یم حمایت ازم موند یم یدبا دخی   یه عنوان به_

 اورد دریم بازی خواهرشوهر موند یم باید نظرم به اره--

 یجنبه بیشی   نظرم به که کرد نازک برام چشیم پشت

ی ی بخواد اینکه نه البته داشت دلی   این انگار نه کنه دلی 

 بود ذاتش توی رفتار
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 بخوریم؟ بستتز  بریم--

 ایده،خستهش قرمز چشمات:وگفت انداخت باال رسی

 ؟...نه

  دادم ماساژ رو پلکام واشاره شصت انگشت با

 ...میشم رسحال بخوابم ساعت یه--

  کرد اشاره داشت ازمون کیم یفاصله که نیمکت   به

 بشنیم بریم_

 نیمکت روی کردم قبول رو پیشنهادش باز آغوش با

 توی رو دستش های انگشت که همزمان وهست   نشستیم

 خورد یم رسجاش ریزی یها وتکون زد گره هم

 

 وحرقز  بده نظم افکارش به بتونه تا دادم ادامه سکوتم به

ی بزنه،کمی   رو میکنه اذیتش داره که ز  میکردم فکر که چی 

 کشید طول

 ...خونمون اومدن خانم وهاله آقاسعید امروز_
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ز  رسشو کردم نگاه صورتش به  نوک وبا بود انداخته پایی 

ز  کف های سنگریزه کتونیش  میکرد جابجا ور  زمی 

 ی   با میثم مادر اما میثم مالقات بیمارستان بودن رفته_

ایم ونشون احی   اتاق وارد نداده اجازه وحت   کرده بی 

 بودن ناراحت خییل...بشن

 

 مرگ قدیم چند تو رو پرسش اون چون کرد درکش باید--

وز نگاه هنوز نخور افسوس براشون تو اما دیده  مادر پی 

 رسمه توی عقد روز فرزاد

 اینکه از یادمه:دادم ادامه ومن کرد نگاهم تعجب با

 چشماش کنه عروسش رو اسکلفرشته اون بود تونسته

د برق ز  نصیب خ   انگار که میکرد نگاهت وجوری می 

 ... شده وپرسش خودش

  باشه مونده یادت نمیکردم فکر_

 زدم پوزخندی

 پوخ   پراز نگاهت...کنم دقت بهش شد باعث تو نگاه--

 .بود
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 798پارت#

 

 

 از چشماش و بود مشخص هم چشماش توی از بغض

 روبرو گرفت من از رو نگاهش زد یم برق اشک نازک الیه

 : گفت ثانیه چند از بعد و دوخت
 

 ! عجیبه چقدر زندگ

 وقت   ترسیدم، یم اتناشناخته نگاه و تو از روزی یه

 زیر رو افکارم که انگار میکردی نگاهم جدیت با اونجوری

 االن اما بود اوردلهوره ترسناک برام این کردی یم رو و

 ...انگار

 یه توهم ممکنه :داد ادامه ای دیگه جور و کرد مکث 

 ؟ برسم پوخ   این به دوباره من بش   باعث روزی
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 با میخواستم نوجوان پرس یه مثل چون بود دار خنده

ون رو نفسم! کن کامل رو قبلت یلهجم بگم لجبازی  بی 

 دادم

 نداره اینو توانای   هیچکس نخوای خودت وقت   تا --

ز   بده انتقال بهت حش همچی 

 آالرم مثل که مهیم سوال من و کرد نگاهم حرفی  

  آوردم زبون به میکرد خودنمای  

 ؟ خونتون اومدن خ   برای مادرش و پدر--

ز  شاحوال یا مهمویز  برای بودم مطمی   وقت   اونم نبوده ی 

 !کردند شکایت میثم مادر ازرفتار

 کرد گره هم توی رو دستش دو هر انگشتهای هست   وقت  

سش متوجه چسبوند هم به رو هاش زانو و  شدم اسی 

 

 صحبت مادرش و میثم با برم بخوان ازم تا بودن اومده _

  بده رضایت تا کنم
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ل حسم داشتم سیع زدم پوزخندی  نمیشد اما کنم روکنی 

 !... شون وقاحت همه این به لعنت

 چندصباخ بازشون دخی   یشازده نمیاد دلشون چرا؟--

 ؟ بخوره خنک آب

یه از بدتر خییل اوضاع آیهان_ ز  یم فکر ما که چی 

 حکم نمیدونم من رسیده آسیب میثم نخاع به...کنیم

 و نیست خوب که مطمئنم ویل باشه میتونه خ   قاضز 

 ...وحشتناک

 جهنم قرار بعد به این از زندگیش که میثم ؟گ برای--

 !!خان؟ فرزاد یا باشه

 

ی اون توی هم میثم مطمئنم من_   داشته سهم درگی 

ی هیچ ! داشته که معلومه--  اما نیست طرفه یک درگی 

 ؟ دیده آسیب گ وسط این

 
 
 ...میثِم  دیده آسیب بیشی   که اویز  مطمئنا

_ 
 
  نکن نگاه شخیص قضیه به لطفا
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 خشیم که صدای با و شدم متمایل سمتش به بیشی  

 ...هست شخیص قضیه :گفتم داشت وجود اون در خفته

 میان ازگل اون مادر و پدر وقت   ...هست   شخیص شخیص  

  کنه پادرمیویز  خرشون نره واسه میخوان من زن از و

 داری و کتز  یم نگاه چشمام توی تو ،وقت   میشه شخیص

 .شخصیه کتز  یم حمایت ازش

 

 نیم اما میکنه قلقل رگهام توی خونم میکردم حس 

سیدن اگرازم. بره باال صدام خواستم  کار ترین سخت میی 

ل میگفتم چیه دنیا  حرص از داری وقت   خشم صداو کنی 

 !میش   متالش  

 ایمان مرحله ترین سخت میگن که همینه واسه شاید 

 هک بردم ی   این به اما نبودم باایمایز  یا دیندار آدم...خشِم 

یان به فشاری چه غرورم و خشم لحظه اون توی  هام رس 

 . میکرد وارد

 گفت و گرفت رو دستم که کرد احساس اینو هم هست  

 ...اما ندادم بهشون جوای   هیچ من:
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 799پارت#

 

 

 عصبیم نگاه باشه من خالص ینقطه میتونست اما این

 که هم اویز  اما دزدید چشم واون دوختم چشماش به رو

 بود خودش شکوند رو وناراحت   خشم پراز سکوت این

 این میشه خالصه فرزاد توی دنیا میکردم فکر روزی یه_

 دخی   یه افکار بود من فکر ترین احمقانه و ترین زشت

 یا عشق به ربیط اصال حس این فهمم یم االن اما بچه

 اون من و داشت ربط نموجدا به حس این نداشته عالقه

 احساس تفکیک نمیتونستم که بودم خام انقدر ها سال

 ... کنم
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 میکردم حس من و شد عوضز  هم فرزاد رفت سما وقت  _

 اینو وفرزاد بود درمن کارم گناه که حس این منم مسببش

 مثل کرد تقویت من در رو اون رحیم ی   با بود فهمیده

  بهش که گیایه
 

 شد...میکنه درش واون میکتز  رسیدگ

 غرورم و عزت به فرزاد وقت   که جوری وجودم از جزی  

به د ضز ز ز  همه نمیکردم حس می   به میدادم ربط رو چی 

ا این ما غی   کش اگر میدونم...عالقه و عشق ز  یم رو چی 

 و نشستم که بودم عوضز  احمق خییل نظرش از شنید

ا این از برات ز   میگم چی 

ا بعیصز  که بدویز  خوام یم اما ز ز یم اتفاق چی   بزرگ تو تا افی 

 بش   تر عاقل بش   تر

  

 گفتم دورگه صدای   با و میکردم  نگاهش جدیت و اخم با

 ! نه میگفت   باید:

ا صغرا به من یجمله تنها این  متوجه بود چیدنش کی 

  نتونستم : زد لب آروم خییل و شد منظورم
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م ازت رو حق این...دم نیم اجازه بهت--  میگی 

 گفته واضح رسخورد صورتش روی چشمش از اشیک 

 زبون به من درسته بکنه فرزاد برای کاری نمیدم اجازه بودم

ز  درونم اما ندارم کاری فرزاد به که بودم آورده  بودم مطمی 

 وقت هیچ که هست زیاد ازش اینقدر خشم و نفرت

فیه ی   چه فرزاد نکنم فراموش  به ازش ایکینه چه ومن رس 

 دارم دل

 

  آیهان _

 شه نیم عوض وحرفم کنم نیم رتکرا--

  میبینم خوای   یه من_

 اشکاش و لرزید بدنش وقت   اما بزنم داد رسش میخواستم

ه صورت روی دم هم روی رو لبم کرد رس   فرس 

وع فرزاد کارهای سما از بعد ماه چند_  همون شد رس 

 همه از اما دیدم یم پریشون های خواب که بود ها موقع

 شد یم تکرار یکبار وقت چند هر که بود خوای   بدتر

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2863 | 3699 

 

 عوض جاهامون اگر : گفت هست   اما زدم پوزخندی

   زدم یم پوزخند تو مثل منم شاید میشد

 

 بیدار از بعد بار هر اما چیه خوابم محتوای نمیدونم

 توی و عرق خیس بدنم منگم و گیج ساعت یک شدن

  تارییک توی من کنم یم احساس لرزش پام و دست

ی به مهدنبال نفز یه میدوئم سم دخی   یا دره لبه که می 

 بینم یم رو سما صورت ومن میکنه نگاهم  ایستاده بلندی

نم صداش ز  تابخوام میشه خایل پاش زیر دفعه یک می 

ز  شده پرت اون کنم کمکش مو جلو پایی   یم نگاهش می 

ز پرت  انتظار  وقت   و کنم سما را دارم میبینم فرزاد به پایی 

ین پنج سال بود و من با هر شده... این خواب توی تمام ا

 بار دیدنش عذاب میکشیدم

  

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 800پارت#

 

 

ی وقت چند خدا به وع دوباره اما نبود خی   از ! شده رس 

 نیمه کار یه کنم یم حس... کنم یم وحس پیش روز چند

  دارم تمام

ا این به گ:گفتم تمسخری پراز پوزخند  صدای با ز  چی 

 های نشخوار اینا یهمه! مزخرِف  !؟ داره اعتقاد دیگه

 بزرگ رست توی که میدی پروبال بهشون وتوانقدر مغزتن

 رو وپرتا چرت این با ،نه میشه خواب به تبدیل و میشه

ی تنها االن من رس توی میشم قانع نه کنم یم باور ز  که چی 

ف ی   اون برای اگر تو اینه هست  نم برداری قدیم رس 

 به میدم باد به رو شون ،دودمان کنم یم پا به خون

 کنم نیم رحم هیچکدوم

 

دم حرف وخشم غیض وبا بریده ترمز  ز  صدای با هست  .می 

 ... من خدا به آیهان: گفت لرزید یم ناراحت   از که
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ت با هیس--  نگاه آخر سیم به بزنم من نکن بازی من غی 

  میشه بد همه برای نمیکنم ها نسبت به

ی رس اگر میفهموندم بهش باید اما کرد یم منگاه ز  هرچی 

 یم احساس جوروقتا این نمیام موضوع این رس بیام کوتاه

 ...ترمرحم ی   هم فرخ از من کنم

اف این   میثم بهوش شنیدن از دلم ته اما دردناکیه اعی 

 این و خداست حکم این کردم فکریم نشدم خوشحال

ه ازش رو نبودنش لجن تقاص میخواد جوری  بگی 

 

 کم هرجا نبودم کافر میده بازی منو داره میبینم االن اما 

 داره هوامو که خداست فقط میکردم حس قلبم ته آوردم

  به وپشتم نبودم دلگرم بابام ثروت یا مادرم و پدر به

م گردن رگ بوداز گفته که بود گرم خدای    اینکه نزدیکی 

 تارهایرف و افکار برای  گرفته بازیش من با خدا میگم

ز  یه چطوری بود هست    که احساسای   موجوده همچی 

  چرا اصال ...کرده خلق رو مقرصه میکنه فکر همیشه

 خودمون به که هستیم ها آدم ما این خدا گردن بندازیم

  میدیم کاذب گناه احساس
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ای   یه
ز  اتفاق نه چه بخوایم چه نیست ما دست چی 

 دونهمی مقرص خودش هست   که سما مرگ مثل ...میفته

 نداره ربط بهش هیچ   که صوری   در

 بستم چشم وقت   کردم یم نگاه هست   به خشم با هنوز

  شدم شدنش بلند متوجه

م_   آیناز پیش می 

فت که بهی   همون ندادم نشون العمیل عکس   و می 
ا
 فعل

 خوب این میگرفت فاصله ازم لحظه چند برای شده حت  

 کنه تالش ردنمک قانع برای یا کنه لجبازی  نمونه که بود

 

 تا و کردم باز چشم نشکنم رو دلش نمیدادم قول چون 

ه فاصله ازم هست   که زمایز   رو گوشیم کردم نگاهش بگی 

ون  که رو فایل  هم بعد و دادم تکست امی   به آوردم بی 

 به بود آنالین فرستادم فرشته برای بودم کرده آماده

ز  ارسال محضه  شاید بود پیش ساعت نیم خورد سی 

 وقت   بودم عصت   االن اما زدم نیشخندی صورتش التح
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 جواب و زدم نیشخندی هست   عوضز  خییل نوشت

 تو از بیشی   نه:دادم

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 801پارت#

 

 

 

از نه-- ه !تو بیشی  ی وهر هست   و زندگیم از بهی  ز  که چی 

ی فاصله داره ربط دوتا این به م بد التوح وگرنه بگی     میگی 

ون اشصفحه از میداد فحش هم رس پشت  و اومدم بی 

 خ   برای» بود داده تکست امی  . کردم خاموش رو دیتا

 رو بهش دادن توضیح حوصله و بودم عصت  «؟ میخوای
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 دلم کن فکر "نوشتم عصت   لحن همون با پس نداشتم

ز  خواد نیم  "باشه داشته وجود فیلیم همچی 

 «کنم یم پاکش برات من پس»

؟ چکاره شما"  "!!حستز

 «...دردرسی دنبال میکنم حس»

 

 کردم تالش اما نداره ربیط هیچ تو به بگم میخواستم

 نشکنم رو بینمون رفاقت حرمت

  حست"
ا
 از هارو خییل دراز لنگای میخوام...غلطه کامل

ون بکشم زندگیم وسط  "...بی 

 «میدونه؟ هست  »

اییط توی من  بدم پس وابج احدی هیچ به که نبود رس 

 وچه رسوندن جوش ینقطه به منو وبرم دور نفهم آدمای

 بود همه راس در فعال هست   که بد

ز  من» ز  نگه خاطر به ازت میتونم االن همی   فیلم اون داشی 

 «دربیارم وپدرتو کنم شکایت
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 احدی با من"نوشتم تر رسیــــع من که بود تایپ حال در

 النما... نیستم هم زدن مفت حرف اهل ندارم شوخز 

 دقیقه ده... من غی   با بامتز  یا کن روشن رو تکلیفت

 «کتز  انتخاب داری فرصت

 

 ...نموندم جوابش منتظر منم نداد جوای  

 اعصابم گشتم وهست   آیناز دنبال چشم وبا شدم بلند

 اون از رونداشتم شلویعز  این یحوصله دیگه بود خورد

 .داشتم کار حسای   امشب مهمی  

راس توی کدوم هیچ  بتونم تا رفتم جلو نبودن نگاهم تی 

تکست لحظه همون  کنم پیداشون زودتر  برات» داد امی 

 «مقابلتم من بشه درست دردرس هست   برای اگر فرستادم

 میخواد باشه مقابلم انگار جوگی   ی،پرسه زدم پوزخندی

 بکنه غلیط چه

از یکاسه چشم"دادم جوابشو  یدایه...آش داغی 

از  "...مادر مهربونی 
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 ...برمنه دور بینه بزرگ خود نخاله هرخ  

 زدم بود فرستاد امی   که فیلیم وروی کردم روشن رو دیتا

 تونستم وبالخره گرفتم باال رسمو دوباره شدنش آپلود تا

 توی رو گوش  ... بود،ببینم گرفته بر در آینازو که هست  

 خوب آیناز حال انگار رفتم طرفشون وبه برگردوندم جیبم

 نبود

 شدم وننزدیکش

ی-- ز  شده؟ چی 

 گرفته رسگیجه چرخیدیم زیاد_

  گرفتم رو آیناز شونه زیر ودرعوض نکردم نگاهش

م من_ م اب می   بگی 

 

 باید.رفت ایثانیه چند مکث بعداز اونم ندادم جوابشو

 خود ی   خوابای من واسه تا دید یم محیل ی   کیم

  نبینه،خود
 

 زن وقت اون شبه هزارویک یقصه ما زندگ

 ...بقیه داستان دنبال همی   من
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 ایستاد بلوگ وکنار تربردم خلوت یگوشه یه به رو آیناز

 ودستمال آب بطری دوتا با هست   داد تکیه وبــهش

 آب از کیم داد من دست به هارو ازبطری وییک برگشت

 پاشیدم صورتش به رو

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 802پارت#

 

 

 کشیدم دست صورتش به خودم ودب حال ی   چون

 کرد ایوناله رفت هم تو صورتش

 بده؟ خییل حالت--

 طرفش به دستمایل دادهست   تکون وراست چپ به رسی

 از قبل کن خشک رو صورتت آروم:گفت وآروم گرفت
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 ودستمال کردم بلند دست من آیناز دست اومدن باال

 کشیدم آیناز صورت روی روگرفتم

وع من واسه یاوردین در تخم رساز هنوز--  پتینه به رس 

  کرده کاری

 پوستش ازروی رو کرم حجم تا کشیدم محکم رو دستمال

ز  رو احمقا پاکنم  این زیر رو خوی   اون به پوست ببی 

ز  یم پنهان آشغاال  کیز

 

 امشوکه کشیدنش وعقب آیناز دردناک آی صدای

 که نبودم وحش  .بود گذاشته صورتش روی کرد،دستش

 که آیناز به بزنم آسیب صورتش به کرم یه خاطر به

 کردم یم نگاه ظن با گرفت فاصله ازم اشیک باچشمای

 !کردی ؟داغونش... کتز  یم چیکار_

 گفته نمایش   کامال حالت به اینو که هست   به اخیم

 بهشون که های   اوانس از نباید بچه دوتا این.بود،کردم

ی اینکه از یا میدادم  استفاده سو کردم نیم پیگی 
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 مشکوکشون رفتار اگه آیهان میکردن فکر نباید...ردممیک

 !نیست حماقتش از نمیاره خودش روی به رو

 

ز  با وبعد کردم نگاه هردو به جدیت با  آیناز دست گرفی 

 دقت با کردم جدا صورتش از بود اشگونه روی که

ی ز  رو آیناز صورت بیشی   با دیگه بار ویه کردم آنالی 

 ...آرومی   اما کشیدم ودب گرفته که سمت   روی دستمال

 ...آیهان :گفت بعض با

 تفاوت روی  که واشیک تنش لرز چشماش شدن جمع از

  احساس خورد رس اشگونه پوست رنگ
 

 خفیک

 . گرفت دستمو کردم،هست  

 چیه؟ جای--

ی خواستم نیم... ای مسخره سوال چه ز  فکر که رو چی 

 . باشه میکردم

 چیه؟ جای پرسیدم--
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 ...عصبایز  اما زدم یم حرف شمرده شمرده

ز  خوردم-  زمی 

 نگو دروغ--

 .زد آرویم وهق پرید اششونه بلندم صدای از

 کن ولش آیهان_

  زدم پس رو هست   دست

 ...شکارم ازت که نگو هیچ   فعال تو--

 ...بگو راسشو:گفتم آیناز روبه

 گوشم تو زد...بابا:گفت لرزویز  باصدای

 رو سمشا فقط پدری از که پدری به لعنت بهش لعنت

 پونزده شد دخی   این تا کندم جون من...داشت

 حت   اما شد کنده پوستم گرفت بهونه که هربار...سالش

  نزدم داد رسش

 

 که روداد جرات این آیناز به شدسکوتم مشت دستم

 آیناز...بریزه اشک ومظلومانه بندازه بغلم توی خودشو
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 میداد نشون ودندون چنگ همه به همیشه اینکه برخالف

 کرد نیم گریه بلند باصدای وقت وهیچ بود مظلوم اام

 لباسم داغش واشکای لرزید یم آغوشم توی که االن مثل

 ازش ایدیگه صدای بلند نفسای جز کرداما یم خیس رو

 شد نیم شنیده

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 803پارت#

 

 

 مقابل ینقطه ودرست ها خورده شکست لشکر مثل

 ما به نسبت دنیا این چقدر. ،برگشتیم اومدیم که وقت  

 ساعت یک حت   هامون خنده بود خشک وناخن بخیل

 ...نداشت دوام هم
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 من بود زده خواب به بودوخودش کشیده دراز عقب آیناز

ز  باسکوت هم وهست   ه جاده به سنگی   وهیچ بودیم خی 

ز  برای نکردیم تالش    برعکس نکردیم سکوت این شکسی 

ه  ماصدای  نداشت آروم لحظه یه هست   گوش   یویی 

 زیادی اضار زدن حرف برای بود خط پشت وهرکش

 اما نداخت یم بهش کوتایه نگاه هربار هست   داشت

 کرد نیم وصل رو تماس

 

اض بهش میخواستم  کن خاموشش بده جواب یا کنم اعی 

 داد جواب تندی لحن وبا کرد وصل رو تماس خودش که

 حرف باهات خواد نیم یعتز  ده نیم وجوابت ییک وقت  _

 یم مقاومت انقدر فهمیدنش درمقابل چرا دونم ،نیم بزن

 !کتز 

-..... 

؟ یم هم به وپرت چرت خودت برای خ  _  درست!باقز

 روقانع بقیه نتونست  ! جدیدته ینقشه این...بزن حرف

 ...آی تا خودم رساغ اومدی خراِب، هست   کتز 
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 نگاهم دیل ودو شک اب هست   کرد کنجکاو منو جمالتش

 کنم نیم باور دروغاتو:گفت مخاطبش جواب در اما کرد

 ...فرشته

 

 از رو وگوش   ندادم مهلت هست   به اسمش شنیدن با

 زدم اسپیکر وروی گرفتم هست  

 پدرشو که نکنه بازی بامن بگو عوضیت شوهر اون به-

 درمیارم

 کیو پدر ؟میخوای میکتز  تهدید منو... بزن حرف من با--

؟ یکارچ  کتز

ف ی  -  هست   گیه چه میگم همه به کثافت رس 

ف-- ز  !!رس  فا ی   یملکه ببی   به برو...میگه اینو داره رس 

ز  لب فیلم آیهان بگو همه  برام پرسم دوست با منو گرفی 

 کرد بیمارستان رایه رو معشوقم که فیلیم همون فرستاده

 حالتو نش   گم زندگیم از وگفت زندان رایه وشوهرم

م،مط ز میگی   مخصوصا تو به میدن رو حق همه باش می 

ت ی   فرزاد اون  فرق شب با کنتورش رقم صبح که غی 
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 بیست اون واسه نداره وشب روز اون واسه اصال...داره

 ...داره جنس تعویض نداره شیفت تعویض...چاریه

 

 وبابات تو برای آبرو کنم یم شکایت ازت آشغال عوضز -

 نمیذارم

 باهاش دیگه؟ رفیقته بابام، غرسا  بری میخوام من اصال--

،قرار یم برنامه  ییک نمیاد بدش که اونم!میذاری مدار چیتز

ز   کردی انتخاب که ازگیل دوتا اون عی 

  کردم پردردی اما حرض خندی

 ؟...نه پسندی نخاله کال--

 ...شو خفه کثافت-

  خ   ببینم بده گوش...بابا شو هیس--
 

یت من مییک  کی 

 معرفتمه واسه بندازم راه یسوز  آتیش خوام یم برداشتم

به وقبل کنم نیم بازی کثیف تو مثل که  هشدار بهت ضز

 یم جوری یا عقب بکش وخودتو ببند دهنتو یا میدم

  که سوزنمت
 

 .بشه ابداع تو با وپنج چهار سوختیک

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2879 | 3699 

 

 بلند های نفس صدای وفقط بس رو دهنش بالخره

 دادم ادامه قبل از تر محکم.شنیدم یم رو وعصبیش

 فاصله ازش می   ده بیتز  یم رو هست   هرجا بعد به ینا از--

ی،نگاش  ...تعریف به حت   نمیاری اسمشو کتز  نیم میگی 

ید برید-  ...هردوتون بمی 

ه برات این مردیم ما کن فکر افرین--  وقت هر چون بهی 

 ... کارستون میکنم کاری کردی خطا پا از دست بفهمم

 ...حرومزاده آشغال-

ز  توی اشغال بوق صدای  روی هست   گوش   پیچید ماشی 

 انداختم کاپوت

 ...چیکار داری_

 کنه کامل رو اشجمله نذاشتم

 ...نشکنم دلتو دم نیم قول چون نگو وهیچ   باش ساکت--

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 حت   یا عصبانیت و ترس از هست   لحظه اون اینکه

 ازش انقدر نبود مهم برگردوند ازم رو و شد ساکت ناراحت  

  ...کنم رفتار این از بهی   نمیتونستم که بودم عصت  

 ها ماجرا این ی همه مسبب خودش هست   نداشتم شک

 تو و کردن پر وقیح آدم مشت یه رو زندگیت وقت   بود

 حمایت از دست وبازم خوردی  لطمه ازشون بار هزار

 سکوت شونمقابل چون خودی   مقرص برنداشت   احمقانه

 ... کردی حمایت رس پشت کردی

 من به کوتایه نگاه هست   داشتم نگه خونشون جلوی

  انداخت
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ز  وقت   کنم نگاهش و برنگردم تا کردم مقاومت  و درماشی 

 پیاده از قبل چرخوندم رس و نیاوردم طاقت کرد باز

 :گفت و آیناز به کرد رو شدنش

مت فردا...تو بریم_   میدم نشون بهت رو آتلیه میی 

 یم اجازه داشت چشماش با کردم نگاه آیناز به آینه از

 و کرد خداحافیطز  آروم هم هست   دادم تکون رس گرفت

 همون اما بودم عصبایز  ازش هنوز اینکه با شد پیاده

 ...زدم صداش و شدم پشیمون بدرفتاریم از لحظه

 !...هست  --

 برنگشت اما ایستاد 

  باشید خودتون مراقب --

 

ز  و کردن باز و در ز  داخل که همی   کردم حرکت رفی 

 برد زمان کیم گرفتم رو فراز شماره و برداشتم رو گوشیم

 .داد جواب تا

  جان آیهان سالم -
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 دارن فرق هم با انقدر برادر دو این که بود عجیب خییل

 ؟!کجای  ...شدم مزاحم موقع بد میدونم جان فراز سالم --

ی شدم نگران یکم فقط نه - ز  ؟! شده چی 

 ؟... هست امکانش ببینمت خوام یم--

ی همتا باید صبح فردا-  ظهر از بعد شاید کنیم روبسی 

 ... بشه خلوت رسم

 

 ؟...افتاده اتفاق   نده بد خدا--

ی نه... نمیده بد که خدا - ز ش فقط نیست چی   گفته دکی 

ی ه باشه بسی   مامان به گفتم میشن نگران بقیه چون بهی 

 عرص فردا ...برن همراهمون هک بدم خی   صبح فردا مهرانه

 ؟...خوبه

 همتا که جای   و ببینمت امشب میخواستم راستش --

 ...نباشه

ی... االن - ز  ؟!...شده چی 

  میگم کنیم، صحبت حضوری --
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 فردا تا پدرم خونه آوردم رو همتا نیستیم خونه االن-

  بیمارستان بریم راحت

 

  باشن هم پدرت طرف اون میام من بدی آدرس اگه--

 ... خوبه

 : گفت بعد و کرد مکث

  میفرستم لوکیشن برات االن-

 فراز دقیقه یک از کمی   موندم منتظر و کردم خداحافیطز 

م ومنم فرستاد ادرس  فراز پدری خونه سمت به رو مسی 

 ...دادم تغیی  

 در و زد ردی زدم زنگ فراز به و کردم پارک خونه جلوی 

  :گفت آیفون از بعد و کرد باز رو خونه

ز -   تو بیار رو ماشی 

ز  توی بیاید شما هست اکانش اگه نه--  بزنیم حرف ماشی 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 805پارت#

 

 

 

 پرس تو بیا-

ه نشنوند ومادرت همتا--  بهی 

 ... خوابه که همتا تو بیا... شدم نگران واقعا دیگه-

 در ذاشتمگ خونه توی پا ندیدم جایز رو بیشی   اضار

 سالم اومدن استقبالم به پدرش و فراز و شد باز ورودی

 شب موقع این برای و دادم دست دو هر با و کردم

 نیم و یازده ساعت من که این کردم عذرخوایه  اومدنم

 خواستم نیم اما نبود خوی   کار شدم مزاحمشون شب

 اون پای همیشه برای باید و کنم صی   ای لحظه دیگه

یدم  زندگیمون از رو کثافت  ... میی 
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 داخل به وپدرش فراز همراه کردن دعوت داخل به منو

 :گفت فراز پدر سعید آقا رفتیم کتابخونه

ی- ز  ؟.. میخورید چی 

ی ممنون-- ز  ...نیست هیچ   وقت   االن نمیخورم چی 

 : گفت فراز 

ز -  ...خورد میشه که چای   یه حرفامون بی 

 نشستیم هم ومقابل کردم تشکر

 ...درخدمتیم ام پرسم خب-

  بگم چطوری--

 ؟!...پروندشه و فرزاد به مربوط-

 پرونده اما فرزادهست به مربوط فقط اما بله راستش --

 ...نه اش

 

 :گفت بعد و کرد نگاه فراز به تعجب با پدرفراز
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 ...پرسم بگو -

  شما اینکه یا نه یا درسته گفتنش نمیدونم --
ا
 در اصل

ی جریان ز ز  چی   باید حرفا بعیصز  کنم یم احساس اما هستی 

 به داره چون بشه، برداشته رازها بعیصز  از پرده و بشه زده

 ...میشه وارد صدمه زندگیم و من

ی و اخم با پدرش و فراز   و کردندیم نگاهم فکری درگی 

ون رو نفسم بزنم حرف بودند منتظر  . دادم بی 

 و فرزاد های رفتار نمیتونم دیگه من رادمهر آقای--

 ...کنم تحمل رو عروستون

 هرخ   کنم، دور ازشون رو هست   کنم یم سیع هرخ  

 ...نمیشه بشه حفظ حرمتها کنم یم تالش

 

منده هم مارو فرشته روز اون رفتار-  به این اما کرد رس 

 فرشته که رو کاری هرگز فرزاد!... داره ربیط چه فرزاد

 ...نمیده انجام رو میکنه فکر

 نداره نقش رفتارش توی فرزاد اینکه از چقدر --

 ؟...مطمئنید
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ی کرد باز را دهنش که فراز ز  و کرد مکث خودش بگه چی 

 ... کرد نگاهم پرحرف سکوی   با

 همراه چای   سیتز  و اومد داخل فراز مادر لحظه همون

 همه برای و گرفت مادرش از فراز رو سیتز  آورد خودش

ز  رس سکوت با گذاشت چای  . انداختم پایی 

 

ی هر کردم احساس اما مباش نباید من گفت فراز- ز  که چی 

 ...مربوطه منم به باشه پرسم به مربوط

 .. دادم ادامه انداختم کوتایه نگاه 

 ؟!.. منه همرس دنبال هنوز چرا فرزاد--

 ... نیست کس هیچ دنبال من پرس-

 توی بود مشخص ظاهرش از که فرزاد  مادر با نباید

ایط  .میکردم بحث نیست خوی   رس 

ایم ی   قصد من رادمهر خانم--  اما ندارم رو شما به احی 

 کش چون نمیشناسید، رو پرستون خوب شما کنمیم فکر

 یم تصور که نیست اویز  میکنید دفاع ازش دارید شما که

 ...کنید
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  احمدی_آسیه#

 

 806پارت#

 

 

 

 ... پاشید یم دون براش تو زن -

 من شاید نمیکشید خفه فریادی مادرش رس فراز اگه 

ت ی   یه مثل و نکنم خودخوری تا داشتم وقت  نگاش غی 

 .ندم فشار هم روی دندونام حرفش زور از وفقط کنم

ش خدا قهر از مامان :فراز  تهمت هست   به که نمیی 

یز  ز  ؟..نه... می 

 :گفت و گریه زیر زد مادرش

 ... میشد خوشبخت پرسم نبود هست   اگه-
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 من خوابه باال همتا کن تمومش رو رفهاح این مامان : فراز

 تهمت خواهرش به  خوابیده که سقفز  زیر اینکه از حت  

 ...میکشم خجالت بشه زده ناروا

 

 ... فرزاد دنبال ...بود فرزاد عاشق اون-

 :گفت و پرید جا از خشم با فراز

ا شوهرش جلوی داری کن تمومش مامان- یز  افی  ز  ... می 

 حاال کشید یم زانوهاش ویر  دست بلند گریه با مادرش

 ... مادرش به رفته گ به فرزاد فهمیدم

 نشون گناه ی   برای و نیست مهم براش کس هیچ که زیز 

نه هرکاری به دست خودش دادن ز  به رو زدم پوزخندی می 

 :گفتم فرزاد مادر

یم اشاره داده فریب رو هست   فرزاد که زمایز  به دارید --

 یه تفریحش واسه تون رزادف آقا که وقت   همون ؟... کنید

 ... میده بازی رو بچه دخی  
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ز  نگاهم تعجب با همشون  از من میکردن فکر چون میکیز

 ندارم خی   پرسشون های بازی کثیف

 فکر رادمهر خانم چیه به خ   میدونم خوب خییل من--

یم ی   از شما میکردم  ازش که اطالعید ی   پرستون های رس 

  اما کنید یم دفاع
 
 آقا که این ...کردمیم فکر اهاشتب ظاهرا

بچه یه احساسات فرزاد  هیچ نداشته اهمیت   براش دخی 

  های نسبت اینکه...
 

 اونم نبود جاش هیچ به هم خانوادگ

 شما ... جالبه داشته حایم رفتاراش این اینکه اما... هیچ

  ؟...کنید خراب من پیش منو همرس میخوای

 یم دست ونبهت حش چه بود  خودتون دخی   هست   اگه

 کنه، نامزد دیگه ییک با بره بعد و بده بازیش نفر یه که داد

ه نامزدش وقت    خودی یه یکبار وقت چند هر بازم بمی 

 تفریحات به کنارش در و باشه داشته اونم تا بده نشون

 ...برسه بازیش دخی   مفرح

  

 در صدای   هیچکس از دیگه اما میکرد گریه آروم مادرش

 .نمیومد
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ز  همه شدیم آشنا هم با که اوایل مونه هست  --  رو چی 

 توی قبال کش که نداشت اهمیت   برام کرد تعریف برام

  که ای رابطه به اون اما ...بوده زندگیش
ا
 نگرفته شکل اصل

اف  با همیشه که اونیه  پرستون رادمهر خانم...کرد اعی 

 متوجه وقت   !... کشیده پیش پا با و  و زده پس دست

 کنه تحریک رو هست   کرد سیع روش   هر هب شد ما رابطه

 داد گناه حس هست   به سال پنج ادامه هاش باز بخ بازم تا

 ...هستیه سابق نانزد مرگ مسبب وکه

 

  دروغ داری-
 

 کنه نیم کارو این وقت هیچ من فرزاد...مییک

 پرس !باشید؟ داشته خانم شهره با صحبت   یه میخواید--

 به کرد سیع....هبش ما عقد مانع کرد تالش حت   شما

ی  ... کنه تعدی عاشقشم من که دخی 

 پدرش و فراز رنگ داد تکون رس و کشید هیتز  فرزاد مادر

ز  فیلم و شدم بلند پرید  تا کردم پخش رو آتلیه های دوربی 

ز  روی بعد و میکوبه دیوار به رو هست   فرزاد که جای    زمی 

 بد حالمو اشکاش و هست   زدن پا و دست خوابوندش یم

 ...همیکن
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ت ی   من به لعنت و میکشه تی   درد از رسم  که غی 

 ....بمونه زنده فرزاد مثل انگیل گذاشتم

 و نفرت و خشم از لرزید یم دستام آوردم عقب رو گوش  

 .میکردم حس ام سینه قفسه توی که دردی

 و کردم پیدا بیمارستان ویت جون نیمه رو هست   من --

 موقع به که اینه برای اس زنده کثافتتون پرس االن اگر

  من االن اگه ...میخوره زیادی گوه داره فهمید
ا
 ی   مثل

ت  تعریف رو پرستون شاهکار دارم ایستادم جلوتون  غی 
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 کاراش از اشخانواده کردم فکر که بود این برای کنم یم

 ...ندارند خی  

 

 های شانه و افتاد مبل روی لخت جسم یه مثل فراز

ز  رو رسش و لرزید پدرش ز  اشک تا گرفت دستاش بی   ریخی 

 باید شد بد حالشون چقدر که نبود مهم برام نبینیم هاشو

 ... دادن جامعه تحویل انگیل چه فهمیدندیم

 میفهمیدن اگر که داشت مادری و پدر هم هست  

شون  دلیل چندین وبرای کرده تحمل رو دردی چه دخی 

 خون براش کرده سکوت نداشتم قبول من که احمقانه

 ... کردند یم گریه

 انداحمقانه زیادی ها گذشت بعیصز »

 ...میکشه رو روحت که های   ظلم از گذشت مثل

 «آینده برای جنایت   تولد یعتز  ظلم مقابل در سکوت

 

ز -- ز  با میتونم االنم همی   یه کنم شکایت فرزاد از فیلم همی 

 اوضاع نمیخوام اما کنم اضافه قبلیش جرم به دیگه جرم
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 با فرزاد ...کنم معامله باهاتون اومدم کنم تر خراب و

 غی   اگه نشه پیداشون هست   دوروبر دیگه و بمونه فرشته

ز  نظر در بدون من باشه این ی گرفی  ز  شکایت فرزاد از چی 

ی هر دنبال میوفتم راه کنم یم  تا بوده باهاش که دخی 

 زندان تو ابد تا که مقداری اون به رسهب هاش شایک تعداد

 تعدادشون که جریانید در هاش کاری اضافه با که بمونه

 دارند ازش پری دل ها خییل ندارم وشک نیست کم

  حساب تهدید زندگیم برای وقت هیچ دیگه اینجوری

 ... نمیشه

 

 ... برگردونم جیبم توی رو گوش  

ز  جای به کنم کامل رو قبلم نصفه کار میتونم یا--  شکسی 

ش از رو جامعه یه تا بشکنم رو گردنش دستش  رس 

 ... کنم خالص

 که ان شوکه اونقدر یا داد نشون بهم همه سکوت

 بهشون رو حرفم تونستم خوب من یا بگن خ   نمیدونن

 با اما کردم باز رو کتابخانه در و نموندم دیگه بفهمونم

 دیوار به رو دستش یک که قرمزی رنگ با که همتا دیدن
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ل رو خودش تا گرفته  شکم به رو دستش یک و کنه کنی 

 ...شدم خشک رسجام گرفته اش برجسته

 

 جوره هیچ وضعیتش به توجه با شدم ناراحت ازدیدنش

 این توی پامو اینکه از قبل...بشنوه رو حرفام خواستم نیم

ز  بذارم خونه  که حرفای. میشه زده حرفا خییل بودم مطمی 

 ...بود بد همه برای

ه حال از داره کردم حساسا تا  برداشتم بلندی قدم می 

ز  کنار با انداختم اش شونه دور ودستمو  جلوی از من رفی 

ون وحشت با وفراز شدن حضورهمتا متوجه بقیه در  بی 

 کرد وبغلش پرید

 ...همتا-

  میخورد رس چشماش یگوشه از اشک هایقطره

 ...اورژانس بزن زنگ... کرده یخ تنش-

 

  ــــی️❤دارمــــ_هآنــچ_تــمام#

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2896 | 3699 

 

  احمدی_آسیه#

 

 808پارت#

 

 

 

یم خودمون کن بلندش میشه دیر--  بی 

ون طرف وبه شدم بلند جا از رسیــــع  ماشینو تا دویدم بی 

 تا فراز اومدم داخل عقب ودنده بازکردم بیارم،درو

 شدم وپیاده ایستادم مقابلش بود اومده حیاط وسطای

 کنم باز درو

 اومدم یم ،من موندی دریم ؟جلوی اومدی چرا--

 نبود حواسم-

 صی  : وگفت رسوند خودشو هم مادرش گذاشت رو همتا

 اومدم منم کنید
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 ناله و داد فاصله هم از کیم زور وبه لرزید همتا های پلک

 کرد زمزمه وار

 نیاد هیچیک...نیاد-

 

 گفت مادرش به رو بست رو درعقب تأمل بدون فراز

 هستم من نیست الزم:

 مادرش واج و هاج نگاه به اینکه بدون شستون بازکرد درو

 ها جاده وسوارشدم نکردم تلف رو وقت ،منم کنه توجه

 رسعت وبا خردیدم جون به رو جریمه من بود خلوت

 ایوخالصه گرفت تماس همتا پزشک با فراز روندم باالی  

ح از  گفت رو همتا حال رس 

  برسیم ما تا
 

 برای وهمتارو شد انجام الزم های هماهنیک

 انتظار های صندیل روی...بردن سونوگراقز  و معاینه

 .بود رفته همتا همراه هم فراز نشستم

 

و همه همتا اینکه از ز  امیدوار بودم ناراحت بود شنیده چی 

 یک از بیشی  ...نیوفته اشوبچه خودش برای اتفاق   بودم
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ون فراز تا بودم منتظر ساعت  به پریشون خییل اومد بی 

سید نظر  می 

 شدم بلند

 گفت خ   دکی   فراز--

 گفت دکی  ...نیست معلوم:وگفت کشید رسش به دست  

س دچار  پزشیک اصطالح تا وچند شده عصت   وفشار اسی 

 گفت

؟ یعتز  خب--  !خ 

 برم باید...بودم یم مراقبشون بیشی   باید نفهم من یعتز -

ی کارای  بدم انجام رو بسی 

 

  گرفتم دستشو نداره تمرکز دیدم وقت   شدم همراهش

  میدم انجام کارارو من همتا پیش برو تو--

 !نمیشه-

نم،پیش زنگ بهت بود الزم حضورت هرجا میشه-- ز  می 

ه براش باش   همتا  بهی 
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 واقعا اتفاق این از رفتم کارا دنبال خودم فرستادم رو فراز

  نقش من اینکه بودم ناراحت
 
 داشتم ماجرا این توی بزرگ

د نبض رسم بود بد خییل ز  که های   فشارو  خوای   وی   می 

 بیشی   گناه احساس این حاال بود کننده کالفه بود روم

ی کارای روال خوب انقدر.میکرد اذیتم  یم رو بسی 

 منو ناف انگار نداشتم راهنمای   هیچ به نیاز که دونستم

 .بودند بریده بیمارستان راهروهای توی

 

ون کردند،من منتقل واتاقش بخش به همتارو  نشسته بی 

ون ،فراز بودم  پوستش ورنگ بود قرمز چشماش اومد بی 

ه  مداوم های زدن خاطرچنگ به موهاش بود شده تی 

 .بود نامرتب

 برد خوابش:گفت من روبه

 داد تکیه دیوار به

 نداشت که درد--

 نزد حرف باهام-
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 غم دنیا یه نداشتم شک اما آورد زبون به عادی خییل اینو

 شده پنهان پشتش

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 809پارت#

 

 

 

ون رو نفسم  راهرو های صندیل روی کنارم دادم بی 

 .نشست

 متاسفم--

ه کدوممون تاسف دونم ،نیم منم-  کدومهیچ اما بیشی 

 ...کنه نیم دوا ازمون دردی

  بگم باید خ   دقیقا دونستم نیم چون کردم سکوت
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 دادم یاد بردارم به مقرصم،من خییل من کنم فکر-

 بقیه به خودش جز باشه، خواه ،زیاده باشه خودخواه

 شدم وباعث بودم من نبود پدرم فرزاد ،الگوی نده اهمیت

 ...کنه تغیی   انقدر فرزاد

  برام پذیرفتم همتارو با ازدواج خودخوایه با وقت  
 
 زندگ

ی  مخالف فرزاد. نبود مهم میشد قربایز  داشت که دخی 

 من حق کارخونه اون به رسیدن من نظر از اما بود

ی این بودوجز ز  ها رویا اگر حاال.نداشت اهمیت چی 

ی یه وآرزوهای  اشکایل که میشد سوخت هم دخی 

  هدف هر  الزمه چون نداشت
 

  بود قربایز  دادن بزرگ

 ،من بیوفته هست   دادن بازی فکر به فرزاد شدم باعث من

 ...متاسفم...بشه حریص انقدر شدن باعث

 

 از با که اویز  نه میگفت که بود ایتز  فراز  اینکه تصور

ز  حال  سخت ریخت وبــهم کرد ریزش کوه مثل همتا رفی 

 بود

ان داری وقت حداقل--  ...کتز  جی 
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 دخی   اون کن دور هست   واز فرزاد:دادم وادامه کرد نگاهم

 امن ینقطه اون پرهیاهو دنیای این تموم از منه حق

 اشهب الزم وامیستم همه توروی کردنش حفظ برای...منه

 نداره اهمیت   هیچ وقسمت تقدیر برام... میگذرم همه از

 ...نباشه سهمم دخی   اون اگه

ز  خوب منو  فکر لعنت   فیلم اون به که هربار فراز ببی 

 فرزاد گذاشتم که میکنم لعنت خودمو بار هزاران میکنم

 دارم رو شدن قاتل قابلیت هست   برای من...بمونه زنده

 .کن دور ازم برادرتو پس

 

 بلندشدم جا زا

 شده ش  *انقدرال فرزاد نداشتم خی   همتا جون به-

ز  مسالمت کنارهم االن وگرنه میدونم--  نیم حرف آمی 

 برام کاری قرارنیست ببینم اگر گفتم رو خواستم زدیم،من

 .میشم کار به دست خودم بکنید

ون بیمارستان واز گرفتم فاصله ازش ز  سوار زدم بی   ماشی 

 رو تصمیم.دادم تکیه صندیل شت  پ به رسمو وکالفه شدم
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 الزم هرکاری تا میکردم صحبت مهراب با باید بود گرفته

 زد رسشون به منو پیچوندن فکر هرکدوم اگر تا بده انجام

  براش
 

 باشم داشته آمادگ

 

 میدونستم رسیدم خونه به که بود شده روشن تقریباهوا

 برای باهاش رو تکلیف کردن روشن پس نیست خونه فرخ

 وروی درآوردم رو لباسام.انداختم تعویق به ساعت هس دو

 .کشیدم دراز تخت

  از
 

 آیناز صورت وکبودی مامان حال مغزم های آشفتیک

 ...بود دیگه درد یه فرخ اما بودم کالفه هست   وناراحت  

 وباید کرده عفونت زخم اثر بر که انگشتیه اون مثل فرخ

ه جونتو عفونت وگرنه بشه قطع  بودنن تصور اما میگی 

 سوزشش به توجه ی   رو پلکام...سخته هم ونداشتنش

 گذاشتم هم روی

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 وبا گیج کردم باز هم از رو پلکام گوش   زنگ صدای با

ه سقف به اخم  وطول خورد یم زنگ گوش   شدم خی 

 کنم وصل رو وتماس بیام خودم به کشید

 بله؟--

 پرسم بودی خواب جان آیهان سالم-

 ...کیه اومد نیم یادم لحظه اون توی اما بود آشنا صداش

 بفرمایید سالم--

 مادرت پزشک هستم فصاحت-

دم هم روی رو پلکام  امرفته خواب مغز دست از فرس 

 شده بم وصدای کشیدم تر باال خودمو شدم کالفه

 کردم صاف رو خوابم حاصل
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ز  خوب سالم--  اومده؟ پیش مشکیل...شما هستی 

ز - ایط درمورد میخواستم نیست خاض چی   مادر رس 

 بیا میتویز  اگر گفتم نیومدی دیدم کنیم صحبت

 ...بیمارستان

 میام حتما چشم موندم خواب--

من بیا اول حتما اومدی-  ...دفی 

 باشه--

 وچهل هفت کردم نگاه ساعت به کردم قطع که رو تماس

 شدم بلند جا واز شیدمک صورتم به دست   بود دقیقه وپنج

 دوش... بخوابم بشی   نداشتم وقت اما بود کوفته تنم

 پوشیدم ولباس گرفتم کوتایه

 

ز  از فرخ کردن صحبت تلفن صدای  انتظار اومد یم پایی 

 کار میشد باعث حضورش اما باشه خونه تایم این نداشتم

 کبود صورت یادآوری از...بدم انجام رو امافتاده تعویق

 .اومد یم جوش به آینازخونم
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ز  من تا  رو گوشیش دید ،منو شد تموم تماسش برسم پایی 

 ؟!...طرفا ازاین...آیهان آقا اغربخی  :وگفت گذاشت کنار

ان نبودنم شایددلیل:زدم پوزخندی  کاری کم کردن جی 

 !...شماست

 بهش که ایکنایه از تا بده اهمیت حرفم به اینکه بدون

 که اونقدر من:فتوگ بلندشد جاش از بشه ناراحت زدم

 هستم باشه، اطرافیانم لیاقت

 

 بچه اون نظر از روسوزند،اینکه دلم بدجوری حرفش

ز  رو ازاین بیشی   وارزش لیاقت هاش  چرا... درک به نداشی 

  عمر یه که نبود متوجه مرد این
 

 اما نه عشق با زندگ

 ...بدهکاره مادرم به رو عادی

  یه مادرم لیاقت--
 

 حسای   رسش که مرد یه بود شلوغ زندگ

 گرمه؟

  لیاقت مادرت-
 
 بچه افکار وگرنه نداشت رو شاهانه زندگ

 نیم پر مغزش های وهزیون توهمات از رو هاش
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  این برای منو های کندن جون...کرد
 

 خیانت رو زندگ

 کرد نیم تعبی  

 

  ...بودم انفجار به رو که متز  از وای ای

 فتگر  نیم گردن گناهشو وقت هیچ که مردی بر وای ای

 ...گفت یم دروغ خوب وانقدر

 کنه بازی خوب بود بلد بده فریب خوب بود بلد ملگ فرخ

 با رو هاش زدن والس  بودم کنارش بارها که خوب انقدر

 ثابت بهش نتونستم وقت هیچ اما دیدم رنگارنگ زنهای

 ...بامنه حق که کنم

 میتونستم خوب وخییل میشد سوزن سوزن صورتم پوستم

 .دمب ربطش خشمم به

 چون نده اهمیت مریضش افکار به نباش مادرت شبیه تو-

 ایسته یم من روی وتو میکنه نگاه تو دهن به خواهرت

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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ز  واسه--  وایستاد؟ روت تو چون!...زدیش همی 

 وناسپاش بایسته روم تو دم نیم اجاز احدی به من-

ه اون به اینو...کنه  دم نیومده که بگو هم دهای   یدخی 

 بگو...داشت برش هوا تو برم قربونت دوتا وبا درآورده

  کنه باز درست دهنش

 کن صحبت درست راجبش--

ه اون واسه:تمسخرخندیدوگفت با  کلفت برام صداتو دخی 

 ...خواهرت یا کردی

 پس حساب ازم اون بابت تا کردی بهونه رو آیناز سییل

ی  دستمو وقت هیچ من وگرنه بود باعثش خودش...بگی 

 زنم نیم اون امثال به
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  شد تبدیل کور یگره به اخمام

 

ی اون واقعا یا فهمیدم رونیم حرفاش ز  نبایداتفاق که چی 

 !بود افتاده

 کردی؟ چیکار تو--

  لرزید یم که تنم بودمثل شده وبم لرزید یم خشم از صدام

 حرف دهنش رازت گنده...نکرده منو چغویل خودش مگه-

 نکنه تکرار دیگه تا دهنش تو زدم زدمن

 وخواهرم زنم زدن از افتخار وبا ایستاد یم روم توی وقت  

د حرف ز  دست.کنم خورد رو فکش داشتم دوست می 

 هیچ برای دیگه تا بدم فشار وانقدر گلوش دور بندازم

 نکنه آزمای   وزور کش   گردن خودش تراز ظریف موجود

 

 ؟...بکش   من رخ به ورتوز  داری رو جراتش--

 !کن صحبت درست بامن-

 گوشم؟ توی بزیز  داری رو جراتش پرسیدم:گفتم فریاد با
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نم باشه الزم-  ز  می 

ت ی   بزن منو--  صدام اگه...بگم اخ اگه عالمم غی 

 روی که باش مرد انقدر ویل کنم بلند رس دربیاد،اگه

 بی   باال دست خودت همجنس

 !...آیهان-

 وبیدمک مشت امسینه به

 معرفت   ی   از تو های نامردی از میشه منفجر داره--

 توعه با حق اره!؟ نداشت لیاقت من مادر المروت...هات

  یه لیاقت...نداشت
 
 لیاقتش نداشت خیانتو پراز زندگ

از خییل  زرق های تخته وتی   اجری بلند دیوارای این بیشی 

 رو خشتش خشت روکه ایبود،خونه خونه این دار وبرق

 خواهرم جون قیمت با ساخت   مادرم کردن دل به ونخ با

 میذاری؟ رسمون رو منتش ساخت  

 

م ازت همینارو اگه-  ملگ؟ آیهان میش   خ   با تو بگی 

 به نیازی ندارم تو به نیازی بودن ملگ آیهان برای من--

 ...ندارم پولت
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،فقط من کردن ترک مرد-  صد...بچه وپوری   هارت نیست 

ز  جرات وت برو بذار بارگفتم  من میدویز  چون...نداری رفی 

 که اینای   نه مونه یم برات زنت نه...نداری هیچ   نباشم

 منه رس صدقه از داری هرخ  ...میشن راست دوال برات

ی همون حت   هن براش که دخی   بدبخت...دری یم پی 

ه  رو پاش جا کم مهریه با میده درس رو شیطون دخی 

 .بدی سواری خربــهش توی تا کرد محکم

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 812پارت#
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ز  به لگد با ز  کوبیدم پام کنار می   روش وسایل تمام با می 

 پیچید ما روح ی   خونه سکوت توی وصداش شد واژگون

 ومثل داشت رو اسمش فقط بودن خونه از که ایخونه

ز  یه بود رساب یه  ... آداماش مثل پوشایل چی 

؟ قیاث گ با منو زن--  که های دوزاری امثال با میکتز

ز  موس موس دورت ی داره اصالت دخی   اون...میکیز ز  چی 

ز  هیچ با نه خریدش میشه تو باپول نه که  ...یدیگه چی 

 نیم بازم بکتز  زمیتز  روز چند تو که انقدری !! داره ریشه

ز  از تویز   !...بیاری درش زمی 

 بانیک حساب با که نیست تو مال مثل جنسش

 از ...انسانیته از اصالتش جنس بشه مقایسه صیالتوتح

افته  !...رس 

 

ه اون خاطر واسه- ز  کش   یم منو دخی   اصالت وی   پایی 

؟ یم خطابم  کتز

 مادرم که حقارتیه عمر یه برای نیست هیچیک ی واسه--

 برای کشیدن خواهرام که هاییه بدبخت   برای کشیده
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 رایب خواهرم شدن پوش کفن برای مادرم سوخته قلب

 خون خفه عمر یه که اینه برای آیناز مظلومیت

 این از دست تو که مونده ما از خ   دیگه...گرفتم

 دورت به نگاه ؟یه...داری نیم بر اتمنم ومنم خودخوایه

 ایخونه ؟کو... باشه پدر راسش که ایخانواده کو بندازه

 هایشیطنت لعنت   خونه چرااین...باشه مادر گرماش که

 بچه های خنده صدای ندیده؟چرا خودش هب رو اتنوه

ستون خونه این از...نشده شنیده خونه این توی هات  قی 

 راه میخورن غذا میکشن نفس که های  مرده ما از ساخت  

ن ز  زنده اما می   وشادی امید کشت   رو مون همه...نیسی 

ه ز  بودی خودت برای انقدر کردی رسکوب ما توی رو وانگی 

 ...رفاه نه درده برامون ت پوال  نفهمیدی وقت هیچ که

 

ین به که پروندم دیگه لگد یه امجمله شدن تموم با  ویی 

ز  دکوریش وسایل خورد  ...ریخت پایی 

سلطه زیر رو سال پنجاه بودکهکرده شورش مردی من در

  ستمگر پادشایه ی
 

 از بود پر که مردی بود کرده زندگ

 ...وانزجار ،بغض ،نفرت کینه
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 ...رفت   یتتکفا ی   مادر به توهم-

 خوب چه ملگ فرخ یعتز ... تو یعتز  وکفایت لیاقت اگه--

 ...نرفتم تو به که

ز - ون برو من یخونه از االن همی   ...بی 

ز  دو هر  هم به ازعصبانیت رسخ های صورت وبا خشمگی 

ه  .بودیم خی 

 

 اون داری وقت هفته یک میکنم حجت اتمام باهات-

ه  رو داری ازمن که هراونچه وگرنه بدی طالق رو دخی 

م پس ازت  ...میگی 

 تو دم نیم طالق رو هست   وهرگز بره فرستم یم رو آیناز--

 ...هم برای بمونید منالت مال و

 بشم خارج خونه از تا چرخیدم

 میدی؟ ترجیح من به رو دخی   اون!...همینه اخرت حرف-

 فریاد بلند داشتم بر حرفش به توجه ی   که رو هام قدم

 به پشتت نباشم من...بیوفت   کردن غلط به منتظرم :زد
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خاله اون به یا...ها مودت فکستتز  کارخونه گرمه؟به خ  

 ...ی

 شد نامفهموم وصداش بستم درو

 

 پاره بینتون حرمت یپرده نذار: گفت یم همیشه مادرم

 ...نمیشه اولش مثل هیچ   دیگه که بشه

ز  نداشت خی   مادرم  وجود حرمت   یپرده هرگز ما بی 

ز  نداشت  وجی   زور جنس از سیایه هایپرده فقط ما بی 

 بود

 خوردم قسم لحظه همون انفجارشد به رو درد از رسم

ز  از من.نباشم ملگ فرخ یسایه زیر هرگز دیگه  ترک از رفی 

از من ترسیدم نیم هرگز کردنش  که بود سال پنج بیشی 

 ...فرخ جی   آسمان از شدن ودور پرواز داشتم پرواز هوای

ی ز  که مادری بود مادرم بود بسته منو یها بال که چی 

 کرد اسی   هم ومارو نرفت خودش

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#
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ز  سوار  گذاشتم گاز روی پا توانم تموم وبا شدم ماشی 

م  که هم چنددقیقه برای داشتم نیاز بود جا هیچ مسی 

 باال وشتای   رسعت با وفقط باشم نداشته مقصدی شده

 .باشم دور وازهمه برونم

ز  شدم دور حدکاقز  به وقت   شدم خارج شهر از  رو ماشی 

ز  به شدم وپیاده داشتم نگه گوشه یه  ...دادم تکیه ماشی 

ز  همه به همزمان ز  وهیچ چی   رسم توی میکردم فکر چی 

 یصفحه قراربود دادم یم نظم افکار به وباید بود همهمه

 ...بزنم رقم رو زندگیم از جدیدی
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ز  کشیدم عمیف   نفس  صحبت میکردم باید که کاری اولی 

 گرفتم تماس وباهاش برداشتم رو گوشیم بود مهراب با

  جانم-

 خوی   سالم--

 چه بگو... باشم خوب من میذارید ها روایز  شما مگه-

 بیام؟ کجا ومن کردی غلیط

؟نیم خ  --
 

 فهمم؟ مییک

ه منتظرم دیشب از-  شکایت ازت فیلمش خاطر به دخی 

 .نهک

  زدم نیشخندی

س--  سهم میخوام مهراب...بکنه تونه نیم غلیط هیچ نی 

م فرخ از رو مادرم  برای رو پول این...بش   وکیلم باید بگی 

 .میخوام آیناز برای خوام نیم خودم

 

 چیه؟ داستان ببینم کن صی  -
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 یم رو آیناز کنیم جدا راهمونو وقتشه فقط هیچ  --

م رو ومادرم آیناز حق باید قبلش اما فرستم  .بگی 

 دیگه؟ خوبه حالش مادرت-

 چیه؟ منظورت--

 ... مادرت وقت   تا راستش... خب-

 جای به تویز  نیم تو است زنده مادرت:گفت کشید پوقز 

 ...اینکه مگر بکتز  کاری داره حیات هنوز که فردی یه

دم هم روی ندادلب ادامه رو حرفش  ادامه نبود ،الزم فرس 

 ...بفهمم رو اشجمله مفهوم من تا بده

 

ز  به خواستم نیم خودمم حت   ی چنی  ز  مادرم کنم فکر چی 

 کوچیک خونه توی باشه قرار اگر حت   موند یم زنده باید

  امکانات بدون
 

 .کنیم زندگ

 فرخ رس به اینکه از قبل خوام نیم آیناز کارای دنبال برو--

 هست   به داده گی   که حاال...کنه بدبخت هم اینو بزنه

 ...پرته ازآین از حواسش

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2919 | 3699 

 

 باهات نیوفته رسلج-

 .بایستم جلوش بتونم که دارم مدرک ازش انقدری--

 

ون رو نفسش ز  فرخ از...گفت ایوباشه داد بی   خاض چی 

ز  همه به حواسش اونقدر نبود دستم  ازش ردی که بود چی 

 اگه حت   گرفتم یاد خوب ازش رو قانون یه اما نمونه جا به

ی ز  هم خودت که کن ودوانم جوری نداری دستت تو چی 

 ...پره دستات بشه باورت

 فرخ های رقیب از ییک که بزرگمهر با مالقات قرار یه باید

 برای موند یم قرار این اما برسه گوشش به تا میذاشتم بود

ز  از مانع بخواد اون که وقت    ...بشه آیناز رفی 

نقشه و افکار وسط از منو و خورد زنگ دستم توی گوش  

ون هام  توهم اخمام امی   یشماره دیدن از کشید بی 

 دادم تماس رد.رفت

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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ز   کارهام اما باشم تنها داشتم نیاز شدم،هنوز سوارماشی 

 زد زنگ رسهم پشت بار دوسه امی  .داد نیم رو اجازه این

 شوصدا خوام نیم بفهمه تا ردکردم رو تماسش هربار ومن

به این اما بشنوم یش برس   جات من برو بود گفته سی 

 بله؟:گفتم دوستان غی   کردمو رووصل تماسش.هستم

؟ سالم-  خوی 

یز  زنگ هم وپشت مدام خاطرش به که حرقز -- ز  می 

 ...روبگو

 کردی فکر خ   خودت پیش دونم نیم:وگفت کردی مکث

 .نداشتم بدی قصد من اما

 

 ورکنمبا حرفتو تونم نیم چرا دونم نیم--
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؟ یم قضاوت اشتباه داری-  کتز

 اتخنده حرفت این از خودت!کنم یم قضاوت اشتباه--

ه نیم  کردی نگاه چشمام تو رساغت اومدم مرتیکه...گی 

ز  داخل وگفت    من پری   وحواس بد حال از نداره دوربی 

 کردی سواستفاده

 !نداشت   باهاش نسبت   موقع اون-

 بودم نامحرم من...داشت   باهاش نسبت   چه دیالق توی--

 !محرم؟ تو

 نکردم فیلما اون به نگاه من سارا جون به-

مردم نه بذار مایع خودت جون از باش مرد--  تا!...دخی 

 پرس این گفتم رفته یادت دادم احتمال درصد یه دیشب

 اسکله که اویز  نه دیدم اما نیست زدن دور اهل رفیقه

 ...منم

 

 زدم نیشخندی

؟اگر پنهان میخواست   گ تا--  داد نیم رو گوش   مونا کتز

 کن درست پرونده فرزاد علیه آتلیه فیلم با برو که دستم

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2922 | 3699 

 

 زجر فیلم میفهمیدم کجا از خر من بی   زندگیت از وپاشو

 ...نامرده توی دست زنم کشیدن

 که ایقبله اون وبه بخدا کنم پاک فیلمو میخواستم-

 اگرم.بودم کرده جداش که دیدی میخونه نماز مادرم

 خود به بدم میخواستم چون فقط نه گفتم شبدی

 ...هست  

نه،تو هم به حالمو دالیلت-- ز  به که داشت   زمان انقدر می 

  هست   یا من
 

 به اولش فرض به...نکردی کارو این اما بیک

ز  خاطر  بعدش اما بست   رو دهنت نسبتمون نداشی 

؟بهدش  .بودم هست   ترین محرم من که خ 

 

 خدا خداوندی به اما رسباالست تف بگم هرخ   میدون-

 فقط خر من نبود نیت   هیچ نبود پشتش قصدی هیچ

ی از میخواستم  داشتم بهش برادرانه حس که دخی 

 رو هستم که ایتز  مدیونم هست   به من کنم محافظت

 وراهم کنم مراقبت ازش خواستم من.بودم مدیون بهش

 ...بوده اشتباه
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 سترا داره میدونستم دادم گوش وارش ناله حرفای به

 .میشکستم رو گردنش بود این غی   اگر که میگه

 

  باش   عصت   ازم داری حق االنم-

 ...نشو آفتای   جلوم فعال دیگه زدی حرفتو--

ی یه باشه،فقط- ز  درجریان گفتم فیلم از هست   به من  چی 

  باش

 اون به نه...بشه رسویس دهنش داشت نیاز برس   این

 ...مسخرش صداقت این به نه کارهاش مخفز 

 حالت به خوش--

 بدونه بود حقش هست  -

 حق همه به که بود هست   از میکشیدم هرخ   که اخ

 تماس اسکلش ودوست هست   از حرض خودش اال میداد

ز  کردم قطع رو  کردم روشن رو وماشی 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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 لشاو  خورد زنگ دوباره گوش   زدم دوز تهران طرف به

ه کردم خیال  رو گوش   یصفحه وقت   اما دادم فحش   امی 

نده تماس که زیبای   لبخند دیدم  تبدیل حرصمو داشت گی 

 چون کنم محیل ی   دوباره میخواستم .کرد عجیب غیم به

 متز  به لعنت اما نه وکمی   بود شده بیشی   ازش عصبانیتم

 ...نداشتم طاقت که

ز  خانم بهبه--  میکردم فکر اشتمد دویز  یم...هود رابی 

ز  بذارم کنم عوض گوشیم توی استمو  بیشی   هود رابی 

 چیه؟ نظرت!میاد بهت

 ؟...خوی   _
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 من مثال باشه داشته تعریفز  چه شما نظر از خوب تا--

ی موجود اون حس االن  پشمالو نیمه خاکسی 

 !نه؟ شبیهشم خییل...رودارم

 

ی_ ز  نه؟ کردی مرصف چی 

 ...نکنم سکته تو دست از تا میسازم خودمو دیگه اره--

 بزنیم؟ حرف باهم بیا کجای  _

 !عاشقانه مشاعره...کنیم یم غلیط چه داریم االن--

 نه؟ بلندشدی چپ یدنده از_

 با  منو یودهنده دهن زدی... چیه وراست چپ یدنده--

 مزخرفت های فشایز  جان با هات، عقیل ی   با ، کارات

 ...کردی رسویس

 خفه من میکتز  جوری این !نه دیگه گرفت   پیشو دست_

م خون ز  کن گوش اما...بگی   بهم باید آیهان میگم خ   ببی 

؟ یم چیکار داری بدی توضیح  ...گفت امی   کتز
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م یم هم تورو حال که نیار پدرو ی   اون اسم--  دست...گی 

 ؟چته ،لمش ،خوای   خری اینطوری؟ چرا تو...گرفتم پیش

ز  ریفداکا ی   فقط فکرت غافیل؟ دنیا از که تو  هود ورابی 

 خر من نگرفت   رو فیلم اون ی   وتو گذشته چندماه !!بازیه

؟ تو پیچوند منو شفیقت ورفیق نداشتم خی    خ 

ی   ی   از دارم خوشحایل نه فرخ... میشم خفه غی  ز  تو می 

 مخفز  من از رو خ   دیگه !میکتز  پنهان ازم وتو گوشت

 هان؟ کردی

ز  من میکنه سکوت  یلرزهم قلبم عصبانیت همه اون بی 

 !!!باشم رفته تند نکنه اینکه برای

 

 شده اتوبان وارد کنه یم ترم عصت   ناراحتش صورت تصور

ز  کردم باز چشم تا و بستم چشم ایولحظه بودم  از ماشی 

ز  سبقت درحال که راست سمت  به بود نزدیک بود گرفی 

 دستم از وگوش   زدیم بوق دومون هر همزمان  بخوره من

 برداشتم پام روی از رو وگوش   رفتم کندرو الین توی افتاد

 الووو شدی خ  ...آیهان_
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ین ملودی یه مثل مضطربش نگران صدای  ونشون بود شی 

 دلواپسم دخی   این بازم برم تند که هرچقدرهم من میداد

 ...میشه

ی-- ز  ...نیست چی 

 

 داد رست میخوام بزنیم حرف باهم بیام منبگو کجای  _

 شه نیم تلفن پشت بزنم

 میون از که گیل مثل زد شکوفه لبخندی حت  نارا میون

 کنه یم باز رس برف

 بمویز  درامان عصبانیتم از باشم دور ازت میخوام من--

 پرسیدی ازم...گرفت   تنهای   خودت رو تصمیم این_

 یانه؟ بمونم درامان میخوام

 داد رسم کن دعوام پیشم بیا:گفت که ندادم رو جوابش

 تا بدم فحش بهت دلم تو بزنم جیغ بدم جوابتو من بزن

 بشیم خایل دومون هر

 مگه؟ اسکلیم--
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 داری وحق کردم اشتباه میدونم اینو اما دونم نیم... نه_

،داری عصت    عصت   ازت دارم وحق کتز  یم  اشتباه بش 

 چیکار مشکالت با مواجه تو بلدنشدیم هنوز انگار...باشم

 حال راحته خیالمون وقت   و باشیم هم پیش ،باید کنیم

 باید گفت   خودت...کنیم دعوا باهم خوبه هردومون

یم یاد کنارهم  .بگی 
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 که دخی   این از وامان کشیدم دهنم داخل به رو لبم

ی ناراحت   اوج توی بود بلد خوب  بدون اونم کنه دلی 

ین  ...تالش کمی 

 ...بیا تو ناراحتم بیشی   من چون--

 

ز  به که بود سخت باورش  شدم فوران خشم راحت   همی 

 .کرد فروکش

ن گل کش   منت واسه...بیمارستان بیا--  کادو؟ یا میگی 

 حدس رو العملش عکس نتونم بود شده باعث سکوتش

 جای به وحاال داشت منو حال اونم دونستم ونیم بزنم

  خشم
 

 ...یانه کرد یم حس رو دلتنیک

 شدی؟ پشیمون یشنهادتپ از یا برد خوابت--

 پس؟ خ   مردونه هیبت  میکنم فکر دارم_

ز  رو جونور...زدم نیشخندی   میندازه تیکه چطوری ببی 

 

 بدم نشون بهت عمیل رو مردونه هیبت ندارم مشکیل من--
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 بشه خوب حالم میشد باعث واین کردم حس رو لبخندش

 صدای میکنم تصور رو ولبخندش بندم یم چشم شور با

 اما میده فاصله هم از رو پلکام رسعت به بلندی بوق

ی محکم برخورد ز ز  به چی  ه ازم رو تحلیل قدرت ماشی    میگی 

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

 

 ...زمان توقف

 ...اصال نه ایسته یم زمان که نیست معنا این به این

 ساعت های عقربه که میکتز  حس وقت   رو زمان توقف

 رندگذ یم ها ودقیقه ها ثانیه که میچرخه همیشه مثل

  به کارشون به همه
 

 توی تو برای امادنیا میدن ادامه زندگ

 یم رو زمان گذشت مفهوم ،نه میشه متوقف ثانیه یه

 ... رو وشب روز تغیی   نه فهیم

ه فرو وحشتنایک سکوت توی دنیا  شیون از پر سکوی   می 

 ...جانکاه های هقوهق سوزناک های
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 ایه واکنش تموم که میخوای... حس وی   میش   لمس

ی هیچ تحمل به قادر دیگه چون بشه متوقف بدنت ز  چی 

،دیگه ی هیچ نیست  ز از شه نیم باعث چی   حس این بیشی 

 ...کتز  تجربه رو ودرد وناامیدی پوخ  

 با وقلبت میداره بر زخم ها بغض فشار از گلوت وقت  

نه دودو جا همه چشمات وقت  ... تپه یم کندن جون ز  ... می 

 چه نشده باورت هنوز چونخوای، نیم رو لحظه اون وتو

  از دست   رو
 

 ...بزنه زمینت قادره وچطوری خوردی زندگ

  دچار وتو وداد جیغ نه میکنه آرومت اشک نه
 

 پراز منیک

 
 

 میش   افرسدگ
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ز  دقیقا  ابهامات پراز اما توصیف قابل غی   حس یه... همی 

 ...دهنده زاروآ دردناک

 مادر برده ماتت چرا هست  -

 پس از میاره خودم به منو مامان یگرفته و لرزون صدای

 بینم یم تار رو مهرانه مامان صورت اشک نازک یپرده

 نمیاد باال ونفسم

 باش داشته رو هواش برو خودشوکشت بچه این-

 روزم حال میکنه امخفه داره وبغض میکشه تی   درد از رسم

 :گفت بازم روی میذاره دست که سوزنه یم رو مامان دل

ز  اشک واسه-  وقت بخواد دلت تا خوردن وغصه ریخی 

 ...نه ایستادن واسه اما هست

 ضعف االن که نباز خودتو اما کن گریه میش   سبک اگه

 ...خوره نیم دردی هیچ به تو
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نم پلک ز ز  میشه تبدیل قطره به اشک وحریر می  یزه وپایی   می 

 با پوش سیاه جمعیت...میکنه تر واضح رو وتصاور

 ورس مغرورانه های ،ژست مارک عینکای مارک لباسای

 ...گرفته باال های

 چاک چاک سینه توی رو قلبم نفر یه یگریه صدای

ی دیگه...میکنه ز  های جیغ از خی   نبود نازکش وصدای تی 

د هق ودردناک بود برداشته وخش گرفته صداش ز  میون.می 

د زجه مونا آغوش ز  که ایهمه میکرد خون رو همه لود می 

 دار اتکیت های آدم برای انگار...شد نیم هم همه شامل

ز  ترحم فقط اینجا  .بود برانگی 

 

م جلوتر  رو خاک کرده ورم رسخ صورت با که آیناز وبه می 

نه هق وجود باتموم اما جون وی   کرده مشت ز  یم رو می 

 برم جلوتر تونم نیم ودیگه لرزه یم پاهام.بینم

یزه ماشکا  روپام نتونستم ومن باختم من فهمم ویم می 

 توقع ازم میخواست بلند باصدای گریه دلم وقت   بمونم

ز   نیم اما دارم نگه رسپا هم رو دیگه ییک تا باشم رسپا داشی 

 ...اومد نیم بر ازم تونستم
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سه آیناز داد به خودش من از ناامید مهرانه مامان  وتن می 

 میکنه زمزمه گوشش کنارو  کشه یم آغوش به رو لرزونش

ز  همه دوباره  ... میشه تار چی 

 

 داشتم انگار اما کردم یم حس هارو خییل نگاه سنگیتز 

 ...میکردم حس زمانرو توقف مفهوم

 زمان چون نداره اهمیت هیچ   لحظه اون توی میدویز 

ز  وهمه ایستاده برات  دست از رو ومفهموش معتز  چی 

 ...داده

ز  همه پیش ازدوروز  وقت   داد دست از رو مفهموش چی 

 ازش کنم وتظاهر ببینم رو آیهان بیمارستان توی بود قرار

 دود رو ناراحتیم جمله دوتا با نیارم خودم روی وبه ناراحتم

 ...فرستاده هوا وبه کرده

 ناز همرسم برای چطوری میکشدم نقشه رسم توی وقت  

 از خایل ونگاه وخون غرق صورت وبا بخره رو نازم تا کنم

 شدم مواجه شزندگی
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 با.بود گرفته راه اشچونه زیر تا اششقیقه کنار از خون

نم وصداش میکنم پاتند طرفش به وحشت ز  آدیم مثل می 

 به رو رسش افتاده کار از اشپنجگانه حواس تمام که

ه رو به رو وبه داده دیوارتکیه  ... شده خی 

 ...نمیده نشون العمیل عکس هنوزم اما میگرم رو دستش

 دست از بعیصز  اما ودردناکه تلخ همیشه دادن دست از

 قلب وسط میخوره درست...خالصه تی   مثل ها دادن

 
 
 میکنه تموم رو زن اون وحیات زندگ
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  تاگل
 

قرار باالی رو بزرگ نه جیغ آیناز میدن قی  ز   می 

 هیچ  ... نداشت دوست لگ مادرم نذارید اینارو نذارید-

 ...نداشت دوست

 راحت اشکاش تا گردونه بریم رو صورتش مونا بینم یم

ز   بریزن پایی 

 دور میندازه دست نفر یه که برم عقب قدم یه میخوام

  بازوم

 جان هست  -

 خواب مغزم اما شناسمش یم کنم یم نگاهش گیج

 میکنه وتسلیت میکنه رفته،بغلم

 نیستم قادر هنوز ومن میگه تسلیت هم کنارش زن

 بدم تشخیصشون

 

 ... قبل دوروز توی مونده مغزم

 ... آیهان لخت تن پیش
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 پیدا رو ییک ومیخوام میشم تر زده وحشت میگذره هرخ  

سم وازش کنم   این دلیل بی 
 
 ...چیه همرسم نبای   زندگ

 وبــهم ایسته یم کنارم نفر یه که کشه نیم طول خییل

 ونگاه سکوت به اام لرزه یم آیهان تن میگه تسلیت

م تماس پدرش با ترسیده میده ادامه خاموشش  یادم میگی 

 رفته ،یادم دارم ملگ فرخ از عمیق دلخوری یه من که رفته

  قلب وقت   حت   ممکنه
 

 شوگ افتاده حیات از زندگ

 کنه پا به سونایم میتونه دردناک

 

ز  همه افته یم پدرش به آیهان چشم وقت   که  چی 

میکنه نه فریاد میکنه حمله رشپد وبه تغیی  ز اه وبد می   وبی 

 بیمارستان سالن کف مردونه هف   هق با ودراخر میگه

یزه فرو کویه مثل  رفته مظلومیت با که مادری وبرای می 

یزه اشک  ...می 

 ...درده بنویش طرف هر واز درد میگن که راسته
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ه اما وکم محو هرچند نفر یه حضور که سخته ز  امیدوانگی 

  است
 
ه ازت نامردی وبا داره چشم همونم به وزندگ   میگی 

  مویز  یم وتو
 
ه دیگه که وزندگ ز  ...نیست توش وامیدی انگی 

 بود رفته امیدش آیهان

ه ز ز  همه قراره میکرد خیال وقت   درست رفته اش انگی   چی 

  کنه بهی   رو

 

ه تصمیم مادرش اما  هاش هدف با اونو شب نیمه میگی 

 ناکام آرزوهای   از وی  بره میون بمونه وآیهان بذاره تنها

 ...نامعلوم ایوآینده

ون بیمارستان از رو پدرش حالش همون با آیهان  کرد بی 

 هیچ دیگه انگار بکنه مادرش برای اقدایم هیچ نداد واجازه

ی ام گفت یم که آیهایز  اون از خی   هرچند ومادر پدر احی 

ز  نظر در بدون هم ملگ آقای.نبود واجبه بد  حال گرفی 

کش حساب روز وهمون ریخت رو رشزه آیهان  رو مشی 

 آیهان خود حساب کرد که بندهای   زدو وبا بست آیهان با
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 مناست   روخ وضعیت که پرسش برای تا کرد خایل رو

 .کنه آزمای   زور نداشت

 

 دادم انجام خودم کارت با رو بیمارستان حساب تسویه

 . گرفتم تماس مهراب آیهان دوست با قبل تراز وعاقالنه

 آیهان داد به وتا کرد رها بیمارستان توی همتارو امانم

 رو آیهان ایولحظه رهاکرد رو کارخونه بابا برسه وآیناز

 جا وهمه کنارش اومدن آیهان دوستای.نگذاشت تنها

ها خییل اما بودن همراهش ز  تغیی   آیهان درون چی 

 شامل که ایهمه...همه از دوریش عجیب سکوت...کرد

 میشد همه شامل شد یم هم آیناز شامل...میشد هم من

 ... مهراب جز

 نشون العمل عکس رس های درحدتکون اونم با هرچند

 میداد
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 819پارت#

 

 

  حجم دورمیدیدمش از هربارکه
 
 سینه توی ناراحت   از بزرگ

ده ناراحت   از وقلبم کنم یم حس ام  از وبدتر شد یم فرس 

 بغض با فقط میشدم نزدیکش وقت   که بود این ونا

ی وهیچ کنم یم نگاهش ز  واژه انگار.رسه نیم ذهنم به چی 

ایط واین شده پاک مغزم هااز  بدتر هردومون وبرای رس 

 .میکنم ناامیدتر روازخودم وآیهان میکنه

 آیهان خود ودوستهای وهامون بابا گذشت وهفتم سوم

 توی ملگ وآقای ادنمید انجام رو مراسم کارهای ی همه

کت ها مراسم ی همه  نگاه آیهان به وازدور کرد یم رس 

   میکرد

 

  ،بهم ریخت یم قلبم دیدنش هربا با
 

 حس رو آیهان ریختیک

 رو صورتش رنگ تغیی   رو اش شده مشت دست کردم یم
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ی یه دوستاش از ییک بار وهر دیدم یم ز  گوشش کنار چی 

 یم سکوت رشماد مراسم حرمت به آیهانم وشاید میگفت

 .کرد

 آیهان بشم متوجه من اینکه بدون هفتم مراسم بعداز

ه دوستاش همراه  رساغش مامان که شدم متوجه وقت   می 

  گشت دنبالش مظلومش چشمای با وآیناز گرفت رو

 

ز  طرف به رو مون همه بابا  کردوهمزمان راهنمای   ها ماشی 

  خانم کارداشت :داد جواب

د به هم رو قشنگ دخی   نای: داد ادامه آیناز وروبه  ماسی 

 باشه بهش حواستون وگفت

اض با مامان  بره بچه گذاشت   چرا:گفت عی 

 داشت کار خانم نیست بچه:گفت محتاط لحتز  با بابا

  باشه خلوت دورش کیم داشت نیاز

 نیست خوی   فکر اصال موندنش تنها-

 به نیاز خانم:داد جواب آرویم به اما محکم بار این بابا

 وبا کنه هضم رو موضوع این بتونه تا داره نهای  وت زمان
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 عزیزمون دخی   به بده رو حواست شما.بیاد کنار خودش

... 

 

 واونو انداخت آیناز ی شونه دور دست مهربویز  با مامان

 آقاجون کنار موناگشتم دنبال چشم با برد خودش همراه

 گوش اقاجون حرفای به وعصبانیت اخم وبا بود ایستاده

 خوردم تکون جام رس قرار ی   زد صدام محمد اباب میداد

 چه باید االن بگه بهم تا باشه کنار نفر یه داشتم نیاز منم

ه مونا به انقدر .بدم نشون العمیل عکس  تا موندم خی 

 چشمام توی رو آشفتگیم شد من ومتوجه کرد رسبلند

ی کرد رسبلند مونا. ریختم ز  وباعث گفت جون آقا به وچی 

 وازش نموند مونا اما کنه نگاهش شمخ با جون آقا شد

 . گرفت فاصله

 

ی_ ز  شده؟ چی 
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  تو:گفت وخشم حرص با مونا
 
 اتفاق هیچ ما زندگ

 کردیم که هستیم زیادی غلطای یادرگی   افته نیم جدیدی

فاجعه ز  من...قبلیمون های یادرگی    نیاوردم ماشی 

ز  طرف روبه مونا خواسته خدا از  وسوار بردم ماشی 

 دوش فرستاد رو ایناز مامان رسیدیم خونه وقت  .شدیم

ه وریم وسایل خواست منم واز بگی   قبلیم اتاق به رو ضز

 که کاری حرف ی   باشه تر راحت ایناز تا بدم انتقال

 مرتب کمد توی رو لباسام .دادم انجام رو بود خواسته

 بود کردن تایپ درحال ای شده قرمز بارنگ مونا کردم

 دعوا باهاش رهدا هست گ هر مخاطبش بود واضح

 .میکنه

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 820پارت#
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؟ یم چیکار داری_  کتز

م رو پدری ی   یه حال دارم-  ادای من واسه که میگی 

 درنیاره زرنگارو

 کرده؟ کار خ   باز:پرسیدم.. ارمان منظورش بود مشخص

م...بگم کارش کدوم از-  بعدش ساعت یه ببینم جا می 

 من از قبل ای دیگه کس به یا میشه منرصفش یامالک

 رو تلفنم جواب دیگه طرف میکنم مصاحبه ..شده داده

ی ده نیم ز  رسه نیم دستم به کال میشه یاتموم میخرم چی 

؟تو مه انداخته جونم به رو بزرگ حاکم که االنم  سنت خ 

ه داره  مراسم بعد کن فکر ! نکردی شوهر هنوز باال می 

 شوهر که هاش نوه بقیه انگار میگه من به واین عزاداری

 ...زدن رسشون به گیل چه کردن

 

 اهمیت میکرد کاری چوب داشت رو مون همه اینکه به

 آقاجون حرفای توی ارمان میکتز  فکر چرا:وگفتم ندادم
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 حرفای نیست جدید که حرفای این ...داره نقش

 !همیشگیشه

 ...بسوزه ماتحتش تا شدم رابطه وارد گفتم بهش من اخه-

 باور دید همراهم رضارو احمد  پرسه این دوبارهم ییک

 ...کردی

 با نبود معلوم دوتا این دادم تکون تاسف از رسی

 ...چندچندن خودشون

 چه خدا بنده میدی؟اون فحش رو پدرش چرا حاال_

 !داره گنایه

 

 گذاشته کم مرتیکه این تربیت خداتو بنده همون چون-

 حاال خب:وگفت زد لبخندی که رفتم بهش ای غره چشم

 چند این کال چته تو بگو درنیار بازی شوهر خواهر واسم

 بودی فضا وقت

 العمیل عکس چه باید دونم نیم مونا نیست خوش حالم_

 بدم نشون ایهان دربرابر
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 همه چراانقدر العمیل؟ عکس چه :وگفت زد نیشخندی

ز   داره نیاز فقط االن آیهان !!هست   میگتز  بزرگ چی 

 . باش   کنارش

زش همه پدرش_  خایل رو حساباش...گرفته ازش رو چی 

  کرده

 

ت از مونا دهن  موضوع این از هیچکس به بازشد حی 

ی ز  روپای وپدرش آیهان های رفتار همه بودم نگفته چی 

 بودند گذاشته هم از شون دلخوری

 چرا؟-

 یه خواد نیم منو پدرش چون منه خاطر به درصدیش یه_

 بیمارستان توی چون ایهانه کردن تنبیه برای هم درصدی

 ..و کرد حمله پدرش به

 شد ریش دلم آوریش یاد از

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2947 | 3699 

 

 دوباره اومدی شد راحت خیالت مرد گفت پدرش به_

 با تو گفت ...کتز  خوردش وبانگاهت کتز  نگاهش ازباال

ز  وچندتا شدی مرگش باعث کارات  دیگه چی 

 بش   اون زن میخوای تو مگه ... ای عقده مرد این چقدر-

 رو مادرش بچم بگه شعورنداره ذره یه ...خوادت نیم که

 هم حرفای   یه حاال نبوده خوب وحالش داده دست از

 ...زده

د حرف فریاد با آیهان_ ز  رسشناس مرد هم پدرش وخب می 

 ...برخورده بهش خییل ...ومغروریه

ون نفسمو   میدم بی 

 ؟...ناراحت   تو-

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

  820پارت#
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؟ از_  گیجم گیج یعتز  نه !آیهانه؟ پویل ی   منظورت خ 

 یم حس اما مهمه آیهان برام نداره پول به ربیط گیجیم اما

 کنه سوبرداشت روممکنه حرقز  یا رفتار هر کنم

 یم محیل ،ی   عصبیه... نیست خوب روحیش وضعیت...

نه حرف کنه، ز  منو رفتار منگران...کرده قهر باهمه انگار نمی 

 مونا کنم چیکار بشه متوجه اشتباه

ز :نشوند خودش وکنار گرفت دستمو  کار مردا شناخت ببی 

 نداره وزن مرد به ربیط اصال موضوع این اما نیست سخت  

 کتز  حمایتش فقط تو داره نیاز آیهان االن نظرم به...

 وبا مهم برات خودش که بدی اطمینان وبــهش

 میدن اهمیت خییل یشونلعنت غرور مردادبه...ارزشه

ی به واینکه ز   میکنه اذیتشون بشه توجه اونا غی   هرچی 
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ایط تو آیهان_  هم پدرش وکارای داره قرار بدی روخ رس 

 است دهنده آزار واقعا

 توی روزای   یه مون همه ...میگذره اینا ی همه اره-

 یم مارو مشکل یا درد این میکنم فکر که داریم زندگیمون

 نه میش   متوجه بگذره که زمان اما میارهدر  پا واز کشه

ه دنبال ادیم. نیست هام اینطوری ز  حیاته برای انگی 

ه اون زمان وباگذشت ز  بهم نفر یه ...میاره دست به رو انگی 

 قلبت چون فرزنده دادن دست از ،درد درد بدترین گفت

 من از اگه اما است وتازه مونه یم رودلت وداغش میسوزه

ش  بدویز  که نیست این تراز کشنده یدرد هیچ میگم بی 

 ...فرزندی   قلبم نزدن اصیل دلیل تو

 

ز  به رو ونگاهش میکنه بغض  دوزه یم زمی 

ه داغش نه-  تو حاال میکنه ولت عذابش نه یادش نه می 

 بیار کارت بودن منطف   برای وتوجیه دلیل ها میلیون

 نیست الزم وقتا بعیصز  کردم نوازش رو دستش سکوت با

 چون کافیه باش   خوی   ی شنونده همینکه بزیز  حرقز 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2950 | 3699 

 

 اون سنگیتز  از تا میاریم زبون به رو دردمون ما وقتا خییل

 گوش سکوت با فقط نفر یه داریم ونیاز کنیم کم درد

 ....بده

ز  از مامان نه صدامون پایی  ز  داوطلب من از قبل ومونا می 

ز  تا میشه  بره پایی 

 

 جور جمع خودشو تا دوربشه ازم میخواد کنم یم حس

 میاد تکست وبراش گذاشته جا رو گوشیش کنه

  بازبونت حرفارو این میکنم فکر دارم)
 

 ...تره شنیدیز  بیک

 بیتز  پیش خوام نیم ومن نیست کامل جمله (...تصورش

 . باشه زده ادامه در حرفای   چه قراره که کنم

م مونا گوش   از نگاه  برمیدارم رو خودم وگوش   میگی 

 ازاد های بوق مونم یم منتظر ممیگی   رو ایهان ی شماره

م نیم جوای   وقت   میدم گوش دیگری بعداز ییک رو  گی 

 میدم تکست
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 اما دلخورنیستم ت از رفت   خی   وی   خداحافیطز  بدون)

 ونتونستم نگردی نگاهم روزه چند میدویز !...چرا دلتنگ

 ( شده تنگ زمختت صدای برای دلم کنم نگات سی   دل یه

 

ز  گذاشتم استیکرخنده  تفاوت واقعیم باحال که یچی 

 بود گفته که خوندم روانشناش مجله یه توی ...داشت

 چون کنید بیان ننویسید وقت هیچ رو مهمتون حرفای

 واقیع و بدن انتقال رو باراحساش تونن نیم کلمات اون

ز  م ی   قضیه ای صحت به میتونستم حاال ... نیسی   .بی 

 گرفتم رس از رو تکستم

 مشکالت کنارهم بود قرار... دعواکنیم اسکال مثل قراربود)

 باهمه تا رفت   وتنها میکتز  زیز  جر توداری ... کنیم حل رو

ز   دلم من گفت محمد بابا اینو البته...بیای   کنار چی 

ز  که میدونم...باشه گفته خودش از میخواد  طوریه همی 

ز  زور اهل تو  منو فکرکنم...نه زدن دور اهل اما هست   گفی 

یم نیم یاد هیچ   که زندگیم های روفوزه تو  تر زود ...گی 

 (برگردی تو تا مونم یم بیدار من بیا
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ز   ساعت یک وانتظار بود گوش   به حواسم اما رفتم پایی 

 اومد تکست هشدار صدای وقت   رسید پایان به بعد

 متنش باخوندن اام رسوندم گوش   به خودمو زده شتاب

 اه رو نفسم. رفت وهوا شد دود ثانیه یه برای  شوق تموم

ون مانند  یم قلبم توی که ناراحت   کردم ،سیع دادم بی 

ل رو جوشید ایط وآیهان کنم کنی   درک رو روحیش ورس 

 (نمون بیدار)خوندم رو آیهان تکست دیگه بار یه. کنم

ز  فقط  ... کوتاه ی کلمه دو همی 

 به که مونا به دادم رو وحواسم اشتمگذ کنار رو گوش  

 .بود کرده جلب رو آیناز توجه خوی  
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 تخت روی مونا خوابیدیم من سابق اتاق توی مونا منو

ز  ومن   .کردم پهن خواب رخت پایی 

 

 از رو خواب بود چت حال در که مونا گوش   نور

 زدم یم غلت جام توی کالفه گرفت خواب ی   من   چشمای

 .دادم تکست آیهان بهو  نیاوردم طاقت وآخرم

 به خواب که ام اویز  از تر دلتنگ من اما بخوابم گفت  

 دنیا ی وهمه تو از انگار موندم جا انگار ...بیاد چشمام

 ...جاموندم

ه انقدر سندش بعداز  نگرفتم وجوای   کردم نگاه بهش خی 

 در نازک دل هست   این از گزیدم لب ریخت فرو اشکام که

 ...بودم عجب

 باالی کردم باز چشم مونا های زدن غر یصدا با صبح

د ونق بود ایستاده رسم ز  کشیدم رسم روی رو ناز پتوی می 

 . بستم چشم ودوبار

 

 بودم بیدار صبح دمای دم تا
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 وبقیه مونا با زدن رسوکله ی حوصله عنوان هیچ به واالن

  رونداشتم

  ظهره لنگ پاشو هست  -

 ندارم حوصله_

 ببینم پاشو-

 نمیپاشم-

ی برس وزندگیت کار به برو بلندشو ننمکدو -  تالنگ بگی 

  ظهر
 
 ...افته نیم اتفاق   هیچ جات تو بتمرگ

د غر همچنان ویل گرفت فاصله ازم بعد ز  می 

یم براش ما داره توقع میکنه تب دیگه ییک واسه-  ...بمی 

 

 پتو نشد شنیده دیگه مونا وصدای شد بسته که دراتاق

 وازجا کشیدم پوقز  میگرفت داشت نفسم زدم کنار رو

 اما بود برخورده بهم مونا حرف بااینکه بلندشدم

 ای فایده هیچ من کردن ناز با بااونه حق میدونستم

ایط کس هیچ وقت   اونم نداشت  .نداشت منو کش   ناز رس 
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 راهرو توی حموِم  وتوی برداشتم رو ولباسم شدم بلند

 آتلیه نکردم وقت مادرآیهان فوت از بعد از گرفتم دوش

 اطمینان وبــهم میکرد پیدا حضور ها مراسم برای امی   برم

ز  همه به حواسش میداد خاطر  .هست چی 

 

ز  شدم آماده ز  توی وآیناز ومونا مامان رفتم وپایی   آشی 

ز  وپشت کردم سالم بودند خونه  .نشستم می 

 جلو رو پنی   وظرف ریختم چای خودم برای چای قوری از

وع ظرف داخل از وهمونطوری کشیدم  ردنخو  به رس 

 خوردنم چرک به رو مامان غره چشم میتونستم کردم

 حضور خاطر به یا حاال واونم نکردم رسبلند اما کنم حس

ایط خاطر به یا آیناز ی مون همه روخ رس  ز   نگفت چی 

 مادمازل؟ چیه تون برنامه-

 برام تا میکردم مونا به کچ   دهن ویه نبود مامان کاش

 ...درنیاره التارو گنده ادای

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_امتــم#
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  احمدی_آسیه#

 

 822پارت#

 

 

 خوردنم حرص به زیرگ زیر که کردم نگاهش چپ چپ

 بزنیم دوری یه بریم میخوایم آیناز منو:گفت خندید

 !کتز  همراهیمون بدیم افتخار هم تو به خواستیم

 جون مونا ممنون :گفت آیناز بزنم حرقز  من اینکه از قبل

م  من اما  ...ونخونم می 

 زده رو حرف این مظلویم لحن با که آیناز به ناراحت   با

 کردم نگاه بود

 دخی   : گفت آیناز شونه دور انداخت دست مهرانه مامان

 ؟!...دونه نیم خودش ی خونه اینجارو گلم

 

 کنم نیم اذیتتون دیگه اما دارم دوست واینجارو شما-
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 حرف این دیگه نبینم قشنگم دخی   چیه اذیت:مهرانه

 من مگه ...پدرت نه اس خونه آیهان نه االنم...روبزیز 

 ...خونه اون توی بری تنها تو میذارم

ز  خواست تا  تعارف چه بچه وجب یه:گفت مونا بگه چی 

 میخوام منم چون مویز  یم اینجا تو ... میکنه پاره تیکه

 اوگ؟ ...بمونم اینجا

 دادم کش رو هام لب سخت   به ومن کرد نگاهم آیناز

 داد تکون بود جواب منتظر که مونای   برای رسی وآیناز

 

 نتوستم لقمه دوسه از بیشی   گذاشتم کنار رو پنی   ظرف

 .دادم قورت چای زور به اونم بخورم

  آتلیه برم باید من_

  بیای   من با میتویز  اگربخوای: دادم ادامه آیناز روبه

 ...ها باهمیم بریم هرجا آیناز منو-

 آیناز لبای روی لبخندی شد باعث گفت مونا اینو

 ...بشینه
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  کار تو مگه_
 
 نداری؟ وزندگ

 ...باشم خودم برای میخواوم امروز ...نوچ -

 گ؟ برای مگه روزای بقیه:گفتم ای رفته توهم صورت با

 پرس نف   تف  :داد وجواب انداخت باال ابرو حیای   ی   با مونا

 ...کت   عمه

 

ز پا رسشو مامان دادم تکون براش تاسف از رسی  یی 

 اگه حاال... کنه استتار رو اش خنده مثال تا بود انداخته

 مونا های شوخز  امااز دنبالم افتاد یم دمپای   با بودم من

ز  وآیناز مونا.اومد یم خوشش  که منم بشن آماده باال رفی 

ز  مامان کمک موندم بودم آماده  .کردم جمع رو می 

 زدی؟ حرف آیهان با-

ز  توی هارو ظرف  وهمزمان یدمچ شوی   ظرف ماشی 

  نه :دادم جواب

 زدی؟ زنگ بهش اصال-

 نه_

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  2959 | 3699 

 

 

دی زنگ باید... هست   هوای   به رس انقدر توچرا- ز  می 

 میدادی قلب قوت بهش پرسیدی یم حالشو

 ...باشه تنها میخواد ...نمیده جواب_

م-   ...براش بمی 

 گفتم لب زیر ای خدانکنه

 تمرف دیشب...هام بچه این نگران من بزن زنگ بهش بازم-

 بچه این مگه میکنه گریه داره دیدم بزنم رس آیناز به

 آیهانم ...بیاره تاب رو ناراحت   اینهمه بتونه که چندسالشه

  احساس چقدر واضحه که
 

 ...داشته مادرش به وابستیک

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 823پارت#
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 مامان باشه_

 ناراحت   دربرابر تو ناراحت   دوتا این به بده بیشی   حواستم-

  نمیاد چشم اصالبه اونا

 فاصله ازم که آیهانه این نمیارم زبون به و دادم رستکون

 .میکنه دوری و گرفته

  بزنم همتارس به بیمارستان برم باید من-

 چطوره؟ حالش_

 :میلرزونه رو صداش بغض بازم اما میکشه دل ته از آیه

ه تحلیل هدار  رو به روز ام بچه...همونطوری ش ... می   دکی 

 وریسک خطرات شده وارد بهش که عصت   فشار میگه

س این دلیل حاال برده باال رو زودرس زایمان  کوفت   اسی 

 میندازه رس پرسم یم هم فراز از ...میدونه خدا بوده خ  

ز  منده من میگه باناراحت   پایی   حرف برخورد این...تونم رس 

 من بگم خ   ...نهک قفل تودهنم زبونم میشه باعث زدنش

  ...بهش
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 که انسایز  هم مردی هم که تو ازدست خونه دلم بگم

 دلم من میاد همتا صورت به اخم تا بگم...کنه خطا ممکنه

یزه ه وفکرم می   ...پیشت سال چند اشتباه می 

م جلو   میکنم بغل رو ومامان می 

ی برم قربونت نباش نگران_ ز  وقت فرازهیچ نیست چی 

 ...برسه آسیب همتا هب که کنه نیم کاری

 بودم همتا نگران دلم ته اما آوردم زبون به رو جمله این

 کش دونستم یم داشتم خواهرم روی خوی   شناخت چون

های برای که نیست ز  ناراحت رو خودش پاافتاده پیش چی 

  کنه

 دلیل موقع به تا کنم راحت رو مادرم خیال الزمه االن اما

س  .سمبی   ازش همتارو خطرساز های اسی 

 

  شد جدا من واز کشید عمیف   نفس مامان

 ...نشه دیرت مادر برو-
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  مالقاتش بیام منم میکنم سیع_

خونه از من میده رستکون مامان ز  آیناز میشم خارج آشی 

  ایستاده ورودی در کنار آماده پوش مشیک پا رستا

 شدی؟ آماده زود چه_

ی ز  کنم حفظ رو لبخندم کردم سیع ومن نگفت چی 

 باید االن :وگفتم برداشتم کفش   جا توی از رو کفشام

ز  علف پامون زیر تا وایستیم انقدر  بشه سی 

 

 رفته؟ کجا آیهان-

 به لحظه اون که بود ای کلمه ترین افتضاح دونم نیم

 ...فقط نرفته خاض جای:وگفتم زدم پسش رسید ذهنم

 نمیده؟ هم تورو جواب ؟!نه نداری خی   ازش توهم-

 کنم یم رو پوستش نده منو جواب داره جرات مگه_

 لحن توی که وناامتز  ترس تا بکنم رو تالشم میخواستم

 .کنم دور ازش رو بود صحبتش
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 لوس میخواد اما خوبه حالش دادم تکست بهش دیشب_

  دربیاره بازی

 

 اهمیت بود داده رو جوابم تفاوت ی   رسد اینکه به

 نگاه تاب ومن میکرد نگاهم وناراحت   باشک.ندادم

 نداشته نگاه از درست   تعریف نداشتم،شاید رو شمحزون

 ... داشت شدن ترک از ترس آیناز میکردم حس اما باشم

  یدوره حساسیه دوره نوجویز  
 

 ... احساس برانگیختیک

ز  اوج توی حسها همه که ایدوره  هیجان عشق...هسی 

 ...وحشت ،ترس ،شوق

 ...ام آماده من-

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_یهآس#

 

 824پارت#
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 عکسا به داشتم و نداشتم تمرکز اصال بندم یم رو لپتاب

دم گند ز از می   داشتم دلم رو که سنگیتز  حس اون بیشی 

 کشیدم عمیق نفس میدادچنتا آزارم

 صدای ...دستام روی رسمو و گذاشتم لپتاپ روی دستمو

  ندادم بدنم به تکویز  هیچ اما شنیدم رو پای  

 ردی؟م خدا شکر به-

 :گفتم حال همون توی

ون؟ بکش   ازمن تو کنم چیکار_  بی 

 کردم غلط بگو بار سه-

 و زد نیشخندی رفتم بهش ای غره وچشم رسبلندکردم

؟ های ناله چس توفاز:گفت  عشف 

 

 ...مونا وای_
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 دهنشو کن پیداش بگرد قیافه این جای به...هست   وای-

 ...کن صاف

ایط این توی کشیدم عمیف   نفس  هیچ به خواستم نیم رس 

 روی بوداز واضح که مونا های توصیه به عنوان

نه حرف داره عصبانیت ز ز  بلندشدم.بدم گوش می   وپایی 

داشت نشسته امی   کنار آیناز رفتم ی بودوامی  ز  توی چی 

 وارد و گذشتم کنارشون از میداد نشون بهش لپتابش

خونه ز  رسم پشت مونا .کردم روشن رو ساز چای شدم آشی 

  کردم خایل ماگم توی رو اماده کتچا  هات اومد

 

ز  بزن آیهان به زنگ یه امروز-  .کجاست ببی 

 میشه پیداش باشه هرجا_

 واسه امیدوارم !آیهان؟ یاواسه قیافه تو رفت   من واسه-

 نیست اینجا که آیهانم نیست ورم یه به چون نباشه من

ی پس  !نداره روش تاثی 

 :دوگفتدا رستکون طلبکاری با که رفتم غره چشم بهش

 کرده لوس خودشو ما واسه مرتیکه میگم؟اون دروغ چیه
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ون اون!...چیه فازت نیست معلوم که توهم  ییک بی 

 میش   غافل ازش تا نیست خوب اصال حالش که نشسته

ه ز  تا یالغوزبگو اون به بزن زنگ پس خودش توی می   همی 

 هست هرگوری نداده ازدست رو مونده براش که آدمای  

 ...برگرده

 

خونه پشت من وبه گفت ز ون کردوازآشی   صدای رفت بی 

ز  از رو نگاهم جوش آب قل قل  خودش به مونا رفی 

 بریزم ماگ توی رو جوش آب اینکه بدون.کرد معطوف

 ی شماره روی ازاینکه قبل برداشتم رو وگوش   رفتم باال

 دنبال زد رسم به که فکری با ...شدم پشیمون بزنم آیهان

 امید با حداقل اما نه که اناطمین وبا گشتم اش شماره

ی به شماره روی حرفام وزدن دادنش جواب برای بیشی   ضز

 .زدم

 گریم صدای با بوق سه وبعداز نکید طول زیاد انتظارم

 بله:گفت

  همرسآیهان هستم هست  ...بخی   روزتون سالم_
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 برای گزیدم لب کردم ردیف هم پشت که های  "هـ" از 

ز   توجه قابل مکث.یومدن خوشم اسمم تلفظ از بار اولی 

 خانم هست   سالم:گفت ودرنهایت کرد جواب برای

 اومد یم اطرافش از ا ونامفهوم کم خییل که صداهای  

 این کنار اونجا آیهان گفت من به قوی وحس شد حذف

 ...مرده

 باشم؟ نشده مزاحمتون امیدوارم_

 درخدمتم؟ بفرمایید مراحمید حرفیه چه این-

 دارید؟ خی   ازآیهان شما...ممنون_

 ....دهنده آزار مکث همون بازم

 ...میکنه وجور جمع رو خودش داره ...حالش خوبه-

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 825پارت#

 

 

 

 منوبه واین زده اسپیکر روی شدم متوجه صداش تغیی   از

ز   میشنوه رو صدام هم آیهان رسوند یقی 

 برسه گوشش به خوی   به تا زدم داری صدا پوزخند

 میکشه؟ طول چقدر نظرتون به_

 ...داره زمان نیازبه فقط آیهان_

ز  همه روزا این_  زمان به نیاز آیهان) میگن رو همی 

ز  همه زمان....بده فرصت بهش....داره  درست رو چی 

ز  آیهان به حاال تا نفر چند اما (میکنه ز  گفی   که زمان همی 

 برات که های   آدم ممکن مشکالِت  حالل ها خییل نظر از

ه ازت رو مونده باق    ... بگی 

 

 ...خانم هست  -
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 :گفتم محکیم وبالحتز  کنه توجیه منو ندادم مهلت

 کنم فکریم نزدم زنگ خودم برای من خان مهراب_

ت به سور یه من که درجریانید م دادم ایوب حرصز  وصی 

از  فکر که نگرانم آیناز برای من... روزه دو ییک این بیشی 

 ازدست هم رو برادرش ومادرش پدر بر هعالو  میکنه

ده ی   اطرافیانش خوایه خود به من مثل هنوز...داده  و نی 

 ته اطرافیانش های وبیفکری ها رحیم ی   تموم باوجود

 این ریشه داره آیهان ازاینکه ناراحتم ومن امیدواره دلش

 !خشکونه یم رو امید

 

سید گوش به خط اونطرف از که عمیف   سکوت  بخش می 

 بز 
 

 برسه نظر به احمقانه شاید... داشت ربط آیهان به رگ

 خودش از لحظه اون که خشیم ،رو بدش حال من اما

 تند وبابت میکردم حس رو درموندگیش وحت   داشت

 کردم شماتت رو خودم رفتنم

 یم درکش گم نیم فهمم، یم رو حالش من بگید بهش_

 تویز ب تا باش   کشیده رو درد بایداون میگن چون... نه کنم

 حایل چه آیهان بفهمم میتونم واقعا اما کتز  درک رو ییک
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 تا ومیتونم ندارم ازش انتظاری هیچ خودم وبرای داره

بشه حالش تا کنم صی   مدتها  که هست ییک االن اما بهی 

 برای واین... بده دست از رو امیدش داره امکان هرثانیه

 خطرناکه پذیریه آسیب توسن که آیناز

 

 به لطفا:دادم ادامه بزنه حرف خواد نیم کش دیدم وقت  

 باشیم داشته رو هواش که هم هرچقدر ما بزن زنگ آیناز

 خداحافظ...شیم نیم کسشه همه که برادری براش باز

ز  رو وگوش   کردم قطع رو تماس  رو ،گوش   آوردم پایی 

 آیهان روی حرفام کردم دعا امیدوارانه گذاشتم لبم روی

 ....باشه گذاشته تاثی  

****** 

 ینشونه که کاکتوس رسامییک گلدون یه همتا برای

ایط وتحمل محافظت ز  خریدم بود سخت رس   بودم مطمی 

 هم وفروشنده ندیدم اش گلخونه توی رو کاکتوس نوع این

ز  کمیاب های کاکتوس از ییک گفت  .... کاپ کالرت همی 
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 های گل خاطر به اما آوردم درنیم رس وگیاه گل از بااینکه

 تییعز  تیغ های کاکتوس شبیه هم وخییل داشت که زیبای  

 .اومد خوشم ازش نبود

 مالقاتش به نفری وسه گرفت شکالت بسته یه موناهم

ز  حضور هم فراز ی خانواده. رفتیم  خاطر به داشی 

 کردم سالم آرویم وبه بودم معذب کیم داده رخ اتفاقات

ز  رسی با سعید آقا ه نگاه بعداز خانم وهاله افتاده پایی  خی 

 جلو ....دادن جواب چرخید آیناز روی من ازروی که ای

 پریده رنگ دیدن از شدم نزدیک همتا تخت وبه رفتم

 شد ریش دلم خواهرم کبود های ولب

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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 :گفتم وهمزمان ببوسم رو صورتش تا کردم خم رسمو

 ؟...چطورن ومامانش فندوق_

ز  من همتابه وابج  وگریه گردنم دور دستش انداخی 

 گرفتم رو دستش شدم شوکه رفتارش از بود کردنش

 گرفتم فاصله وازش

 ؟ اخه میکتز  گریه چرا برم قربونت_

 ی   متوجه ووقت   دوختم مامان به همتا از ترس با رو نگاهم

یش  فراز وروی کردم نگاه حاضز  افراد تک تک به شدم خی 

  زدم استوپ

 وعکس بود داده تکیه اتاق در کنار دیوار به که فرازی

ز  اشک مقابل در العملش ز  رس همتا ریخی   اش افتاده پایی 

 بود

 

 نسبت هرگز اون چون بود همیشه از متفاوت رفتارش این

 ...نبود واکنش ی   انقدر همتا های ناراحت   به
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 سکوی   با فراز مثل درست هم سعید وآقا خانم هاله

ه عجیب ز  یخی   این به منو رفتارهاشون این ودندب زمی 

 داره ربط بهشون همتا بد حال دلیل که رسوند نتیجه

 ...خورد بک فلش مامان وحرفای صبح به ،ذهنم

 جونم به دردت:گفت نگرایز  وبا ایستاد کنارم که مامان

 حالته؟ این باعث خ   بگو

 کردم پاک رو صورتش های واشک اومدم خودم به

ر نیمونیز  رایب  برم قربونت باش آروم_  ها داره ضز

 

 ببخشید...ببخشید-

 چیه دلیلش بدونم اینکه بدون ومن گفت گریه با اینو

 کردم بغض خواهرم ولرزون مظلوم صدای برای

 بوسیدم رو مرطوبش یوگونه کردم پاک رو اشکاش

 خوندم مجله یه توی...خوب دیگه ،بسه برم قربونت_

 میاد دلت...یزهمی   اشک هم نوزاد  میکنه گریه مادر وقت  

 ...کنه گریه نیمون یز 
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 گنده خرس خودتو کن جمع:وگفت اومد جلوتر هم مونا

 کنم یم روقلفت   پوستت من بیوفته بچه واسه اتفاق   اگه

 

 رو همتا دست نخندید کس هیچ اما گفت شوخز  با اینو

دم  کردم اشاره گذاشتم کنارتختش که گلدویز  به فرس 

ز _  مثل اما کاکتوس گفت فروشنده خریدم برات خ   ببی 

ز  نیست وزمخت خشن تو مال  کیوته چقدر بی 

 بااغراق ومن نشست همتا لب روی جون ی   لبخندی

 دادم ادامه

 گالشو...شد پولش هم کیل کمیابه های کاکتوس از ییک_

ز   !...بود کاپ خ   خ   دونم نیم اسمش...نازه چقدر ببی 

 !خریده خ   انگار حاال خب: گفت امشونه رو زد مونا

 

 چرت انقدر ندادو اهمیت اما رفتم غره چشم مونا به

 مدت تموم گرفت جون لبخنداش همتا تا گفت وپرت

 خودمم اگه بودم کنارش همتا دست تو دست مالقات

م فاصله ازش داد نیم اجازه اون میخواستم ی بگی  ز  که چی 
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ز  رس  رفتار شدم متوجه زمایز  یبازه اون توی  وسنگی 

 خانم هاله با خصوص به بود شاوخانواده فراز همتابا

 نگاهش وتقریبا میداد جواب کوتاه سواالش  جواب در...

 شدن نیم ناراحت تنها نه اونها که بود وجالب کرد نیم

 ....اوردن نیم هم خودشون روی به که

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 827پارت#

 

 

 

 خداحافیطز  حضورشون آرویم همون به فراز یخانواده

 وبه موند همتا پیش خودش خواست به مامان. کردند

ز  از قبل فراز.کرد رایه رو فراز اضار  همتارو پیشویز  رفی 
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ی بوسید ز  بست چشم همتا کرد زمزمه گوشش کنار چی 

ز  از اشیک ی وقطره  رس اش شقیقه روی هاش مژه بی 

دم رو دستش.خورد  فراز وقت   بدم قلب قوت تابهش فرس 

 قول وازش کردم بارون بوسه رتشصو  گرفت فاصله

 ...باشن خودشون مراقب گرفتم

 

ز  اگه:فرازگفت  برسونمتون من نیاوردین ماشی 

یتز  برادرمن برو بیا:گف شوخز  به مونا  ...کافیه خودشی 

 !گفتم جدی نبود تعارف:وگفت رستکون باتعجب فراز

ز  مابا میدویز  وقت  -  عمو زن برای داری یعتز  میایم ماشی 

یتز خودش مهرانه  !...میکتز  ی 

 خندید فراز اما رفت غره چشم مونا به مامان

 :وگفت
 

زرنیک  هست   دخی 

 بود کاری هرساعت  :داد وادامه مامان به کرد رو هم بعد

ی همتا ویا ز ید تماس باهام خواست چی   .بگی 

  پرسم راحت خیالت-
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ز  مابود همراه فراز در جلوی تا  کرد خداحافیطز  که همی 

 نشد؟ معلوم عوضیش داشدا اون تلکیف:گفت مونا

ز  وهمه مارپل_  !پرسید یم ازمن شمایید دان چی 

 ...نگو هیچ  :وگفتم شدم مانع بزن حرف کرد باز تادهان

 بزنم حرف درموردش کلمه یه نمیخوای

ی واال- ز  ...دونم نیم هم چی 

 دست شبانه های تکست ازاون اطالعای   هیچ یعتز _

ت  !!نشده گی 

 نیستیم اوناش مااز: وگفت کرد نازک چشیم پشت

  خواهرمن

 

  راست توکه ویه زدم پوزخندی
 

 زبون به هم مییک

ز ...آوردم  اشاره وبــهش کردم باز آیناز برای رو درماشی 

 سکوت هرسه خونه تا. نشستم وخودمم بشینه کردم

 وکنار گذاشت فیلیم رسیدن محض به مونا.کردیم
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 به لباسام کردن عوض محض امابه من آینازنشست

خونه ز  ...کنم درست تاشام رفتم آشی 

ز  مدت تموم  آیهان هوش هول ذهنم غذا کردن درست حی 

ز  یم ازم همه چرخید یم اومده پیش واتفاقات  خواسی 

 من که نبود آیهایز  اما کنم حمایت وازش باشم کنارش

ز  انگارهمه باشم کنارش  ...خودش جز میخواسی 

 

 ...نش   غرق-

 چرخیدم طرف به باحرص خوردم تکویز  باصداش

 !بخور منو بیا چیه؟ هان-

ون حرص روبا نفسم وع دادم بی   ظرف کردن جمع به ورس 

 کردم وبرم دور از کثیف های

 شد؟ تموم دیدنت فیلم_

 ...برش شخمیت افکار به آرامش با تا نشدم مزاحمت-

 خندید وخودش گفت

 خورد زنگ آیناز گوش  -
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 که اومد لبم پشت تا بگم میخواستم که ای چه من به

 بود آیهان فکرکنم:داد ادامه مونا

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 828پارت#

 

 

 

ی یه...شد بسته دوباره نگرفته فاصله ازهم لبهام ز  ته چی 

ز  نبوداینو حسادت از سوخت دلم  دلم بودم مطمی 

 به که میشدم خوشحال معرفتیش،باید ازی   سوخت

 لحظه ونا اما گرفته تماس آیناز وبا داده گوش حرفم

 ی   میتونست آیهانم اینکه روی کرده فوکوس مغزم
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ون تکه تکه رو نفسم.باشه معرفت  ازحجم تا دادم بی 

 .کنم کم ام سینه روی سنگیتز 

؟ حرف باهاش بری خوای نیم-  بزیز

 !بزنم حرف باهاش برم که گرفته تماس بامن مگه_

 

 ...میکردم رنگیش رفتم یم بودم جات من-

ای االن آیهان_  ی   روز رسیه بخوام من که نیست یطدررس 

ی اییط توی االن اون...کنم بحث باهاش خی   قرار بدی رس 

 مشکل به هم پدرش با مادرش دادن دست براز عالوه داره

ه نشم قوزباالقوز براش منم برخورده  ...بهی 

دم خودم به درواقع حرفارو این ز  افکاربدم به بتونم تا می 

 مونا دادم ادامه کارم وبه کشیدم عمیف   نفس...کنم غلبه

ون حرف ی   هم  قانع زود انقدر نداشتم انتظار رفت بی 

 !...بره ای وتیکه حرف هیچ وبدون بشه
 
 اینبارحرفام ظاهرا

 ...گذاشته اثر روش
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خونه کردم درست ساالد ز  مدام اما کردم، مرتب رو آشی 

ی دیدم یم ووقت   میکردم چک رو گوشیم  آه نیست خی 

 ...کشیدم یم

 داری،دالیل وکاری رفتار برای دلیل کیل وقتا عیصز ب دیدید

ز  یم آرومت نه کدوم هیچ اما...کننده قانع ورفتار  نه کیز

ز  میکیز  !حالتوبــهی 

 باید بود،میدونستم من وروز حال مصداق وضع این

ی طرزفاجعه به اما کنم تحمل ز  ...بودم تاب ی   آمی 

خونه کشیدم صورتم به دست   ز  کاری وهیچ بود مرتب آشی 

خونه توی ز  ام افکارآشفته به توجه امابا نداشتم آشی 

 بشم تارسگرم بدم انجام کاری یه نیازداشتم

 

ی بود هفت ساعت ز  دم چای بود بابانمونده اومدن تا وچی 

 خوردیم نیم شام تایم این توی این وبا بودم کرده

روچیدم ز  هابه دیونه مثل ومن خورد زنگ گوشیم می 

با اسم امابادیدن دویدم طرفش  ...خوابید دمامی 

 سالم_
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؟ جان هست   سالم-  خوی 

 داشت کنتاکت رسمن باآیهان که شت   اون ازبعداز

 توی میگم خودم با میکنه،گایه برخورد تر محتاطانه

یک که ما یجامعه  وپاگی   دست های تابو دنیا درگی 

 ...هستم ناش   شکن تابو چه من هستیم

 

 بگم باید بذارم شکن تابو رو خودم اسم نباید شایدم

 ! خوبیم ی گندزننده

نم گند من ز  ...میکنه پاک رسم پشت آیهان می 

ون فکر واز میدم رستکون  میام بی 

؟ ممنون_  توخوی 

 نشدم؟ مزاحمت که موقع بد...نیستم بد-

 شدی مگسام پروندن مانع چرا_

 شدم مزاحم حسای   پس:گفت باشوخز 

 !واقعا اره_

سم آیهان حال زدم زنگ-  نداد چواب روبی 
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 ...ره نیم گوش   رساغ نیست اوگ شحال_

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 829پارت#

 

 

ی کردم حس ازمکثش ز  بگه میخواد چی 

ی_ ز  شده؟ چی 

ی ...راستش- ز  یانه بگم بهت نمیدونم نیست خاض چی 

ز  این_   کرده؟ تورودودل که چیه خاص چی 

 ...میثم مالقات رفتم منم بعدازشما امروز-

 چطوربود؟ حالش_
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ایطش- ی که رس  ایط فعال انگار اما نکرده تغیی   بارس 

 افتاد اونجا اتفاق   ،یه نزدم زنگ این برای...کناراومده

کن_ کن صی  ،اصال من به خواد نیم...صی 
 

ی بیک ز  من به چی 

 نمیشه مربوط

 

 !توعه به مربوط بخشیش یه درواقع-

 بودم اونجا وقت  :داد ادامه امی   وخود کردم سکوت

ونش مادرمیثم اومداما مالقاتش برای هم فرشته،  کرد بی 

 ...خودمیثم خواسته به البته

 .کردم نیم تعجب فرشته کار هیچ از دیگه زدم پوزخندی

 ؟!مربوطه من به کجاش این_

 یم میثم...مربوطه تو به دقیقا امابعدش نه اینجاش تا-

ن دیدنش هرروزبه فرزاد ووکیل خانواده گفت  تاازش می 

ن رضایت  بگی 

 

 نیست مربوط من به اصال دیگه حاال_
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 شاید کتز  خواهش وازش مالقاتش توبری اگه گفت میثم-

 بده رضایت

ی   وبا شوکه  :گفتم انکار قابل غی   حی 

 !دیگه؟ میکتز  شوخز  داری_

 وقت   گفتم ومنم نرفت   دیدنش به چرا گفت اولش !نه-

 مکث یه بعد اونم رفت   دیدنش به چندباری بود بیهوش

  گفت ینوا

 وفشار بردم نیشم دندونهای زیر رو شصتم انگشت ناخن

 دادم

 

 نیم عادت دورم آدمای وقاحت به چرا دونم نیم_

 توی گ زندانه توی گ که چه من به...کنم

؟ غلیط چه اونا که چه من ؟به...بیمارستان ز  من به میکیز

 !چه من به هان؟...چه

خو  به آینازومونا وحرصیم بلند صدای از ز  اومدن نهآشی 

 کردند نگاه رو میلرزید وحرص خشم از بدنم تموم که ومتز 
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 گفتم بهش دادم رو جوابش منم...باش ،آروم جان هست  -

 خوای یم...نداره حیوون فرزاد اون به ربیط هیچ هست  

 ...نده میخوای بده رضایت

 

خونه توی های ازصندیل ییک ز ون آشی   وتقریبا کشیدم روبی 

همچ...هوارشدم روش د حرف داشت نانامی  ز  می 

  بعدا که بگم بهت خواستم فقط-
 

 منودرجریان چرا نیک

 !نذاشت  

 ورسش بود پیشم امی   میخواست دلم لحظه اون توی

میکوبیدم روبه ز  ...کنه تفکیک ازهم رو مسائل تابتونه می 

 تو کردن اذیت برای رو حرف این فکرمیکنم...هست  -

 وقت   رو صورتش باید... توروببینه ،میخواست نگفت

مراسم گفتم  رویم هست   آیهان مادر های درگی 

 ...سوخت براش دلم.نبود یادش رو انگاراصالآیهان...دیدی

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 830پارت#

 

 

 ...سوزه نیم کدومشون هیچ برای دلم من_

 برای دلم ،من نداشت ودم شاخ که ،دروغ گفتم یم دروغ

 ...تسوخ یم مون همه

 ...باشم متنفر ازشون نبودم بلد که خودم برای

 خم کمر داشت ومشکالت ها زیرفشاررنج که آیهان برای

 طرفه یک دچارعشف   که فرشته کرد،برای یم

 
 

زندگ  ...اشتباه بودودرگی 

 وفرزادی کرد قمار رورسهوسهاش زندگیش که میثم برای

 وسهمش کرد سوخت لجبازی بهای روبه اش آینده که

ی  نداره دوستش که شد دخی 

 

 میاریدشاید زبون به که کلمای   مراقب میگه گایه مامان

 کنه زیررو نفررو یه دنیای ممکن اما باشن واژه چندتا
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 شکسته قلب عمرتاوان تویه وتونوقت بشکنه رو وقلبش

 چه من کتز  یم شکایت خدا واز دی رویم آدم اون ی

 ...دارم گنایه

وع دوباره امی    ردک زدن حرف به رس 

 حرفاش از من بره ازایران درمان برای میخواد میثم-

 نمیده اجازه غرورش اما ببینه تورو میخواد کردم برداشت

 .بگه واضح اینو

 نداره ربیط من به این_

 یم خشم از تنم درصوری   گفتم خورده فرو باخشیم اینو

 لرزید

 

ز  های   برای هم میثم بودم مطمی 
ز  بود داده دست از که چی 

 از تر کوتاه دیواری واقع ،در دونست یم مقرص منو

 کردن نیم پیدا هست  

 ...داری حق-

 کنم قطع باید امی  :وگفتم بده دادم ادامه ندادم اجازه
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، درجریان تا گفتم فقط من بدون باشه،اما-  باش 

 خداحافظ

انداختم روی رو وگوش   کردم روقطع تماس ز  وصورتم می 

 باز ایصد لحظه ،همون کردم پنهون دستام میون رو

د صدا مارو که بابا صدای اون ومتعاقب دراومد شدن ز  .می 

 

م من :وگفت گذاشت ام شونه روی دست مونا  پیش می 

 کن جمع توخودتو عمو

 توی صندیل های پایه شدن کشیده دورشد،صدای مونا

خونه ز ز  رو دستام پیچید آشی   کنارم آیناز آوردم پایی 

؟:وگفت نشست  خوی 

 تظاهر نبودم قادر دم،واقعادا تکون راست و چپ به رسی

 .کنم خوی   به

 ...دورم آدمای ازدست ام خسته_

؟ ای خسته ازآیهانم-  هست 

ون حرض رو نفسم  دادم بی 
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 ...مسئولیت ی   بیشعور ...عصبیم بیشی   اون ازدست_

 

نم بهتون میام ،گفت نزد حرف زیاد بامنم- ز  ..رسمی 

 گرفتم خودمو جلوی اما کرده بیخود بگم میخواستم

ازاینت   .نکنم تخریبش خواهرش جلوی ابیشی 

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

 کوبیدم مونا پای رون به پام با

منتظربمونم تونم نیم میشه دیرم من_  !بیشی 

 دیشب.کشید رسش روی رو ومالفه چرخید من به پشت

 جمع اومده در آیناز ترصف به که من اتاق توی همه

 وحرف دیدن یم فیلم شب های نیمه تا وآیناز مونا شدیم

 این به رو شب تمام. بود ای دیگه جای فکر من اما زدن

 اجازه خودشون به بقیه که میکنم چیکار من که کردم فکر

ز  رفتار اینطوری من با میدن  !...کیز

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 831پارت#

 

 فهمونه یم بقیه به هرکس های رفتار که ازاین غی   مگه

ز  برخورد اشباه چطور  ...کیز

 نبودن بیداربشو دونفر این وآینازانداختم مونا به نگایه

ز  وبا ،چرخیدم  خارج اتاق از ووسایلم کوله برداشی 

 بودم بیدارنشده بودومن رفته زود صبح محمد بابا.شدم

 هیج به بود اگر مهرانه کنم،مامانه آماده صبحانه تابراش

 .بره ردهنخو  صبحانه بابا که داد نیم اجازه عنوان

ز  ون رو ماشی   کردم دروباز.ببندم درو تا وبرگشتم بردم بی 

 بشینم تا

 سالم-

 

 کردم تعجب سعید آقا دیدن واز چرخیدم
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 ...سالم_

 درادامه رسعت به کردمو سالم وآروم تعجب با

 افتاده؟ اتفاق  :گفتم

  زد لبخند کردنم هول به

  راحت خیالت نه -

 ؟!یکنیدم چیکار اینجا صبح وقت این شما پس_

 !بیام؟ پدرت دیدن به صبح وقت ان تونم نیم یعتز -

؟ کارش...رفته محمد بابا:گفتم خجالت با من ز  داشتی 

م با-  ...داشتم کار دخی 

 

 منظورش داشتم وشک میکردم نگاهش تعجب با هنوزم

 !بامنه

م نیم روزیاد وقتت البته-  گی 

 بزنیم حرف میخواست واز کرد خارج بالتکلیفز  از منو

 رستکون بکنم مخالفت   شد نیم روم هم میخواستماگرن

 ومنوبرای نکرد قبول کردم دعوتش داخل وبه دادم
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ز  سوار هرکدوم.کرد دعوت صبحانه  خودمون ماشی 

 نداشتم خوی   حس عنوان هیچ به مالقات این از.شدیم

ام قابل انقدر برام سعید آقا اما  نخوام که بود احی 

ز  پشت واالن بزنم حرقز  درمقابلش  وبا نشستم رستوران می 

ز  به سکوت ه می   اتمام به صبحانه برای سفارش تا شدم خی 

 ...برسه

 

یک بهت نزدیک از نکردم وقت-  میکنم فکر ،هنوز بگم تی 

 ...کوچولوی   هست   همون

 کوچولونبودم هم خییل_

 تو داشتیم تشن غول دوتا ما که اونجای   از:وگفت خندید

 اومدی بچه خییل نظرم به

  زدم حرفش به لبخندی

 به اومدنم دونستم نیم کردم فکر مالقات این به خییل-

 یم خودم ،با کردم فکر نه یا درسته ودرخواست دیدنت

 چندساله که دخی   اون روی تو میخوای چطوری گفتم
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م واز کتز  نگاه نشست   پدرش سفره رس ز  رست رس   پایی 

 !...نیوفته

 

 ...عمو حرفیه چه این_

 ازاین کیم زدن حرف با تونمشایدب بزنم حرفمو بذارمن-

 
 

مندگ  صورت به کردن نگاه روزا این.کنم کم رو وعذاب رس 

 پدرت تو از...شده دنیا کار ترین سخت برام محمد

از  محیل ی   ازاین بگم که ،نه کشم یم خجالت بقیه بیشی 

 به میتونه همتا حداقل نه کشم نیم خجالت همتا های

اض نشونه  ...کنه محیل کم اعی 

 زدم حدس اما چیه موضوع بودم نشده جهمتو  هنوز

 اون توی باشه،حت   وفرشته فرزاد های رفتار به مربوط

ز  ازهمه ساال این ی همه نکنه رسید ذهنم به لحظه  با چی 

 .کردن سکوت اما بودن خی  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 832پارت#

 

 

ز  تو اما-  !نکردی هم کارو همی 

 خواد نیم دلم اما...چیه موضوع نشدم توجهم هنوز من_

منده شما   !نیستید کس هیچ رفتار مسئول باشید،شما رس 

 ناشایست رفتارهای درمقابل پدرومادرها همیشه-

 .کردن برداری کت   والدینشون از چون مسئولن فرزندشون

نیست ی   هم اطرافشون ومحیط جامعه که البته_  !تاثی 

 

ز  هیچ-  ...بگذریم !گذارنیست اثر خانواده اندازه به چی 

منده زندگیم اخر تا بدویز  میخوام  وخانوادت تو رس 

منده   که پرس اون ی هستم،رس 
 

 کار وبرای کرد مردونیک

 نکرد شکایت ها حرمت وحفظ پرسم وقیحانه
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 نیم عنوان هیچ وبه شدم یم تر گیج گذشت یم هرخ  

 به رو رسم توی ی ونخورده خورده خاک افکار خواستم

 .مبد ربط هم

 

 ،درخواست   بکنم درخواست   ازت بار اخرین برای میخوام-

مانه ی   هم خودم نظر به حت   که  هیچ بدون اما است رس 

م ام درمونده...جزتو نمونده برام چاره  روزه ،چند دخی 

 تو صداش هم ندیدنش با که داده قسمم انقدر هاله

ایطش به نسبت تا کردم تالش ...پیچه یم گوشم  ی   رس 

  . نشد اما مباش تفاوت

 کنم؟ چیکار من میخواید_

 اما بکتز  لطف بهش تو که اینه تراز ناالیق فرزاد بااینکه-

ز  فقط میخوام ازت  .بکتز  رو کار این اینبار همی 

 

 بگم اگه نبود ودروغ کردم یم نگاه صورتش به منتظر

ز  هنوز که ای خواسته از بدی اضطراب  چیه نبودم مطمی 

 افتاد دلم به
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 ومادرپرسی پدر که بکن وهاله من به لطف این درواقع-

م ازوجودش که هستیم  بره پاش به خاری اما داریم رس 

 پرسم زیادیه،میدونم توقع میدونم...کشه یم رو ما  دردش

 رو زخم ،میدونم شکسته رو وحرمتت کرده ظلم تو به

 یه عنوان به اما میدونم اینارو یهمه ...گذاشته دلت

 کمک میخوام ازت کرده کوتایه نقشش توی که پدری

م رضایت براش بتونم تا کتز    بگی 

 

 کتز  راضیش بتویز  تو شاید بوده دوستت پرسمیثم اون

 رضایت باشه زیاد رقمش که هرچقدرهم مبلیعز  درازای

 ...بده

 قرار رسراهت فرزاد روزی یه شاید که نباش این نگران

ه ف قول بهت من بگی   دورش ازت میدم رس 

منده همرست لمقاب هم کنم،همینجوری  تو ومقابل رس 

 خجالت از دیگه بار یه خوام نیم...سیاهم رو خانوادت

ز  رو فرزادرسم کارهای   بندارم پایی 

ز  آوردن رو صبحانه  افتاد عموسعیدفاصله های حرف بی 
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 833پارت#

 

 

وع گارسون  فاصله این توی ومن کرد صبحانه چیدن به رس 

 های تکه انگار چیدم یم هم کنار رو شنیدم که های   حرف

 بود،از ونامفهوم گنگ برام میدادم قرار هم کنار که پازیل

 ظلم؟ کدوم کردم یم فکر داشتم من شد گفته من به ظلم

 ؟مگه !بود کم داشت روا من به فرزاد که های ظلم مگه

 ...ظلم کدوم دقیقا بدونم من بودکه دوتا ییک

  به بزنم خودمو استمخو  یم
 

 ها حرف تموم وبگم خنیک

ز  یم صحبت ازش دارن که وظلیم  های رفتار برای کیز
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ز  ونفرت ترین تاریک نه فرزاده گذشته ی ترین انگی  ز  که چی 

 ...هست ازش رسم توی

 

 تارییک هنوز که باشه دهشتنایک خاطره اون شد نیم

 رو تنم تمام آوریش ویاد میندازه سایه قلبم روی وحشتش

 !نبود که معلومه نبود نه ...بود یم اون نباید ...یلرزونهم

ز  وقت هیچ فرزاد !بدونه میخواست کجا از سعید اقا  چنی 

 بیاره زبون به رو اشتباهتش بخواد که نداشت شخصیت  

ات داشت عادت اون  پس بندازه دیگران گردن رو تقصی 

 .باشه داشته خی   موضوع این از  تونست نیم سعید اقا

 

 ادامه سعید عمو که نکشید طول خییل الیمخی خوش

  حرفای ازشنیدن بعد چطوری شه نیم هنوزباورم:داد

 کار دیدن بعداز بمونم؟چطوری زنده تونستم من آیهان

 !کردم؟ صاف فرزادکمر
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ی انگار ...بنگ ز  رو زیر واونو مغزم پازل وسط خورد چی 

 نه منطق نه اومد دریم جور عقل با نه! شد نیم...کرد

د لنگ پاش یه همیشه انگار که احساش اب حت   ز  ...می 

 !نه؟ مگه نداشت حقیقت

 فاش رو مسئله این که باشه نامرد تونست یم آیهان نه

 باشه مطلع حقیقت از میتونست سعید عمو نه... کنه

ز   ...باشه داشته ازمن درخواست   وهمچی 

 

م بخور رو ات صبحانه حرفا این از بگذریم-  دخی 

مگ نیم باال رو رسم  چه کلمات که کنم فکریم این وبه ی 

ز  مثل درست... باشن وفریبنده متظاهر میتونن قدر  همی 

یم واژه ز  که دخی   خارج سعید عمو های لب ازبی 

 پیش تعارفات این یا...سوزوند یم بدجوری رو میشدودلم

 ...افتاده پا

 خوری؟ نیم چرا-

ی داشت توقع ازم واقعا ز  زور به که متز  اونم !بخورم چی 

 !بدم انجام رو دم وباز دم عمل تونستممی
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  دادم فاصله هم رواز هام لب سخت   به

ه_  دارم کار خییل امروز...برم من بهی 

 رسعت اما شدم بلند بزنه حرقز  خواست سعید عمو تا

ازمن اون عمل  ...بود بیشی 

م میکتز  فکر حرفام به-  دخی 

 نیم فقط نبود موافقت مفهومش دادم تکون رسی

ز  خواستم  . باشه داشته وجود رفتنم برای مانیع یا یچی 

ون  نفسام نداشت فایده اما کشیدم عمیف   نفس اومدم بی 

ز  ون سنگی   کنار از گذاشتم قدم رو پیاده توی اومد یم بی 

ز   میکردم احساس بشم سوار خواستم نیم گذشتم ماشی 

 ...میشم خفه بمونم وبسته کوچیک فضای اون توی اگر

 

  ــــی❤️ـدارمــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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وع نوع از دوباره رسم توی  کردم پازل های تکه چیدن به رس 

ز  فیلم آیهان  وبه گرفت پرازامی   توی   با هارو دوربی 

 ...پرید هردومون

 صحبت آیهان درمقابل وخجالت ظلم از عموسعید

 ...میکنه

 ...ببخشمش میخواد ازمن گریه وبا میشه بد حالش همتا

ز  رو رسش رازف  خود من چشمای به وازنگاه میندازه پایی 

 ...میکنه داری

  ابراز وفراز پرسه یم رو همتا بد حال دلیل مامان
 

مندگ  رس 

 ....کنه یم
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م یم رسم به دستمو  ها ،کوچه چرخم یم خودم ودور گی 

 کجام دقیقا دونم نیم من آشناست نا اطرافم وخیابون

 !گذشته ساعت چند یا چنده ساعت

 ومکان زمان موضوع فقط نه بشم اینا متوجه نتونم نهنک

 .میکرد جلوه اهمیت کم واقع

 پروی   به داشتم عادت اطرافم های ادم وقاحت به من

 از نامردی به اما جاشون ی   وادعاهای انتظارات به...شون

 !...نه آیهان طرف

 

 ...شده خیانت بهم میکردم حس

 ...زندگیم ادم ترین عزیز طرف از اونم

 برسه نظر به اهمیت ی   موضوع این ها نظرخییل از ایدش

 درجریان منو آیهان اینکه...داشت اهمیت من برای اما

 قبل مسئله این چون میکرد مشورت باهام باید...نگذاشت

 ازفرزاد شکایت به بارها داشت،چون ربط من به همه از

  فکربه هربار اما فکرکردم
 

 مانع ووضعیتش همتا زندگ
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 خواهرم به ای صدمه دیگران اشتباه واستمنمیخ...میشد

 ...کنه وارد وزندگیش

 

ز  همتا ایط در هم حاال همی   ودکی   داشت قرار بدی رس 

 آماده اتفاق   هر برای باید بود گفته فراز به واضح خییل

 انقدر هرگز اما باشم داشته زیاد اشتباه شاید من باشیم

 ازش ای کنم فراموش رو فرزاد کار بخوام که نبودم ابله

 بحران این از همتا تا داشتم زمان به نیاز فقط من بگذرم

 نکنه،حاال تهدید رو وجنینش خودش وخطری بشه دور

ز  نظر در بدون آیهان میکردم احساس  موضوع این گرفی 

ز  درجریان بدون  . کرده مطرح رو موضوع این من، گذاشی 

 

ا این وبه رفتم یم راه داشتم هنوز ز  توی  میکردم فکر چی 

 های ساختمانه دوطرفش که بودم وخلوی   بزرگ هکوچ

 ایستادم ها ساختمان ییک جلوی داشت قرار مسکویز  بلند

ون رو نفسم کوچه انتهای به نگاه با  در ومقابل دادم بی 

 جلوی جیب از رو گوشیم .نشستم ساختمان ترین نزدیک

ون ام کوله  میکنم لمس رو آیهان ی شماره و میارم بی 
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 ده نیم وجواب میخوره بوق میشم شدادن پاسخ ومنتظر

 برای جرقه کردنش ودوری ،نبودنش ندادنش پاسخ این

 . میشه خشمم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 835پارت#

 

 عهد به رو احساساتم مسئولیت که وجودم از بخش اون

 مخالفت وجود با که ومنطف   عقل وبه کرده خروش داره

 میکنه، ردیف کردنم اروم برای دلیل هنوز آیهان کار برای

 .کنه یم غلبه

م داشت وقت   سید پایان به ندادنش جواب برای صی   می 

 پیچید گوشم توی صداش

 سالم--
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 چه من !داری فرق بقیه با تو... متفاوی   تو میکردم فکر_

ز  که احمقیم  بقیه مثل توهم...کردم درموردت فکری چنی 

 رو انتظارش که زمایز  قاودقی پشت خودخوایه،نامردی،از

به نداری یز  ضز ز  ...می 

 

 متاسفم--

؟ برای دقیقا متاسفز _  بودنت،برای ننه بچه برای خ 

 بودن ارزش ی   برای خودخواهیت برای بودنت نامردت

ز  خطر به برای یا من  دقیقا ...من خواهر جون انداخی 

 هان؟ ...متاسفز  کدوم برای

 فریاد تقریبا رو ام جمله اخر وهان رفت باال کم کم صدام

 میکرد ناراحتم بیشی   سکوتش.زدم

 

ه این که فکرکردی خ   خودت با ملگ آیهان_  احمقه دخی 

 زندگیش قهرمان بشم باید ومن رسه نیم شعورش که

ز  درنظر بدون  وجود اش خانواده برای که خطرای   گرفی 

ز  بذاری جریان در منو اینکه بدون چطور !...داره  همچی 
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؟ کاری ایط اون توی من خواهر کهاین از بکتز  سخت رس 

ی نیم وجدان عذاب بیمارستان توی  ؟ گی 

ی نیم که معلومه  به معتقدی انتقام به فقط تو ! گی 

 ورد اطرافت های ادم کردن نابود به ... وویرایز  خرای  

 یاد نیست؟توروبه آشنا برات رفتار این ! روشون از شدن

 ؟...ندازه نیم کش

  

 میکنم احساس ومن کرده کوتس حرفام درمقابل هنوز

 نشدم وخایل ناراحتم قبل اندازه به هنوز

 نیم وقت هیچ بیوفته اش وبچه همتا برای اتفاق   اگر_

 .بخشمت

 جوابم اما بودم منتظرواکنشش هم جمله این بعداز حت  

ز  سکوت جز  ورسم بندم یم رو تماس . نبود ای دیگه چی 

 .کنم یم وگریه میذارم زانوهام روی

 

دهف قلبم  مقابل در ما ی همه...میاد درد به ودلم میشه رس 

های دیگران  خی   ازش خودمون فقط که داریم دفایع سی 
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های   داریم  وروحمون جسم از وامنیت حفظ برای که ،سی 

 این وقت   .میداریم نگهش ومحکم سفت بقیه مقابل در

ز  کش مقابل در رو سی    برامون آدم اون یعتز  میاریم پایی 

 احساسم من بود همون من برای وآیهان ارزش وبا خاص

های وتمام کردم عریان درمقابلش رو  رو تردید شک سی 

ز  دم اون دستهای به رو وخودم اوردم پایی   حاال سی 

 استفاده سو موضوع این از اون میکردم احساس

 .بود دردناک واین...کرده

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 836پارت#

 

 

 ابتدا به میشم بلند جا واز کشم یم صورتم به دست  

 ومن افتم یم راه به هدف وی   کنم یم نگاه کوچه وانتهای
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 شنیدم که حرفای   بتونم تا برم راه فعال نیازداشتم

 ...کنم هضم رو واتفاقات

 ماشینم وتا برگشتم رو نبود هم کم که اومده مسی  

 ازدست رو روزم از نییم ومن بود ظهر ،نزدیک روبردارم

ز  رو نفسم بودم، داده ون آه مثل سنگی   وسوار دادم بی 

ز   نسبت داشتم آیهان از که ناراحت   بر عالوه شدم ماشی 

 رو خشم این ومیخواستم میکردم خشم احساس بهش

  .کنم تخلیه

 

ز  زد رسم به که فکری با  تا زدم دور رو برگردون دور اولی 

ز  کشید طول ای دقیقه چهل بیمارستان رسیدن  رو ماشی 

 به خشمم اما بودم دل دو اینکه با شدم وپیاده کردم پارک

 راه به اشتبایه اما محکم های قدم وبا کرد غلبه منطقم

 مالقات وقت هنوز چون زدم که حدش طبق . افتادم

 توی ساعت   نیم بره داخل کش دادن نیم اجازه نبود

 میکرد تالش منطقم که وهرباری نشستم بیمارستان حیاط

 ...میشد مانع خشم کنه رصفمن منو
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 نبودنش خاطر به گیش مالحظه ی   خاطر به آیهان از من

 کش به نه خودش جز که خواهیش خود خاطر به

 رو کار این واگر بودم عصبایز  میکنه فکر نه میده اهمیت

 این از بهش هرگز میدونستم.گرفتم نیم آروم کردم نیم

 رو خشمم کار این با حداقل اما زنم نیم حرف مالقات

 .میکردم خایل

 وقت منتظر من مثل که افرادی شدم متوجه وقت  

ز  مالقات ن داخل طرف به هسی   راه وبه شدم بلند منم می 

 تونن نیم دالیلم کردم احساس چون باعجله اونم افتادم

 .کردم وسالم ایستادم استیشن مقابل باشن کننده قانع

 

 ودرحال ایستاده استیشن قسمت توی پرستار تا سه

 باصدای واینبار نشدن من متوجه بودن باهم صحبت

 ...سالم :گفتم بلندتری

 مرد کردم باز دهان تا کردند نگاه من وبه کردند سکوت 

 به کشدم نیم کنار خودمو واگر شد نزدیک بهم درشت  

  میکرد برخورد من
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 اتاقه؟ کدوم توی حیدری بهرام -

 

 وبه زد لبخند من عمل ورسعت حرکت به پرستارها از ییک

 :داد جواب سیستمش کردن چک وبا اومد سیستم طرف

 ۲۱۸ اتاق

 لحتز  با پرستار . رفت اومد که ای عجله همون با مرد

 نداره قابیل کنم یم خواهش:گفت عادی

 روی لبخند با وخودش خندیدن حرفش به قبیل پرستار دو

 کردیم،بفرمایید عادت ما:گفت من به لبش

 زدم جویز  ی   ندلبخ گرفته شدت که اضطرای   از

 ...منش ایران میثم اتاق_

وع دلیل ی    کردم دادن توضیح به رس 

ی خاطر به_ ی درگی   ...بوداالنم بسی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 837پارت#

 

 

 فقط...۲۰۹:بدم ادامه گوییم وپال پرت به من نداد اجازه

 ...کنه نیم قبول خانم مالقای  

  گفتم:داد ادامه که کردم شنگاه باتعجب
 
 داشته آمادگ

،دوستش  بودی؟ باش 

  دوست...اره_
 

 ...خانوادگ

 
 
 العمالم عکس لحظه اون اما میدادم توضیح نباید طبیعتا

لم از کیم  بود خارج کنی 

 شنیدم رو صداش اما گرفتم وفاصله کردم کوتایه تشکر

ی یه:گفت همکاراش به که  از پرسه اما میاد هرروز دخی 

ونش اتاق  ...میکنه بی 
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 به نیومد خوشم اصال شنیدم یم رو صداشون اینکه از

ی رسعت هام قدم  209 اتاق در جلوی دادم بیشی 

 های آدم حس کشیدم ای دیگه عمیق ونفس ایستادم

 خاض کار خواستم نیم که درصوری   داشتم رو گناهکار

 ...بدم انجام

ه وآروم زدم در به ای تقه ز  رو دستگی   خانم.دادم پایی 

 به در شدن باز با و بود ایستاده من به پشت پوش   شیک

 شناختم رو میثم مادر اول ثانیه همون توی. چرخید طرفم

 سالم_

 

 جدی لحن وبا کرد اخیم که نشناخت منو اون ظاهرا

 بفرمایید؟:گفت

 از بود سال خییل که اونجای   واز نبود یادم خودش فامییل

 صداش اون فامییل با نبود درست بود شده جدا میثم پدر

 بزنم

 ...هستم ؟هست   خوبید_
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ی از اخیم  بیاد یادش اینکه از قبل اما کرد فکری درگی 

ه نگاه به ومن چرخوند رس میثم  جوابم.دادم سالم اش خی 

 با که بود اون العمل عکس منتظر هم ومادرش نداد رو

 رفتم جلو قدیم میکرد نگاهش سکوت

 

 تصمیم دفعه یه خییل ...اومدم خایل دست من ببخشید_

 بیام گرفتم

 از:گفت طلبکاری لحن وبا اومد خودش به باالخره میثم

  شما نکه شوهرت؟ پیش از یا اومدی زندان
 

 دور خانوادگ

 کارید؟

دم هم روی لب  این با میثم میکردم فکر واقعا چرا فرس 

 !شده؟ متحول اتفاق

 دمجر  که تو از بیشی   یعتز :وگفتم انداختم باال رو ابروهام

ی ومتاهل  ...نکنه توفی 

 اش معشوقه برای اومده که میگه داری کش اینو-

ه رضایت  !بگی 
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 دادم تکون رس تاسف وبا زدم پوزخندی

 منو اطرافیانم که میخورم تاسف خودم برای میدویز  _

ز  اینطوری  به من کنم سازی شفاف برات بذار !شناخی 

 لرزش پای باید بخوره خربزه کس هر معتقدم شدت

 ...نهبشی

ه :گفت قبل از تندتر مراتب به بالحتز  میثم مادر  بهی 

 نکردید خراب رو پرسم اعصاب تا برید ازاینجا

 روی پیش ی اجازه مادرش وبه گرفت باال رو دستش میثم

 نداد

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 838پارت#
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؟ من حق رو وضعیت این-  میدویز

 توی لحظه همون ومن پرسید سوایل کامال رو اش جمله

 ...نه دادم جواب دلم

؟این خودت_ ایطو خ  ؟ حقت رس   میدویز

 داد هلم فرشته که افتادم توچایه من-

 به نفر یک وقت وهیچ نیست طرفه یک ای جاده هیچ_

 بهش خودت ! ...بزنه گند رابطه یه به تونه نیم تنهای  

ه چاه لب تا رو تو دادی اجازه  باز براش رو راه تو...بی 

 کردی

 

 دیوار درو از داره عادت فرشته:وگفت خندیدید ناراحت   با

 و من لج اوردن در برای هم پرسه اون با ازدواج ...بره باال

 دید وقت   ...مهمه برام یا گردم بریم میکردبهش فکر بود تو

 .شد پشیمون نداره اهمیت کدوممون هیچ برای

 بودم هشنید ازش هم قبال رو تکراری حرفای این
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 اهمیت ای ذره برام میگم دارم واقعا نیست مهم برام_

 تبعای   چه وتصمیماتش کرد چیکار زندگیش با فرشته نداره

 .داره براش

؟ چرا پس-   اینجای 

  دادم تکون وراست چپ به رسی

 

 بیام میخوام رضایت اگر...بودی فرستاده پیغام برام_

 ...سمبی   سوال یه ازت ببینمت اومدم...کنم التماست

 بکنم؟ التماست باید چرا_

 دوست دیدن به هرروز که کش شوهر برای باید من چرا

م میاد،رضایت قبلش پرس  کردم فکر چقدر هر ؟ بگی 

  ! نفهمیدم خودم به رو ربطش

 گرفتم طرفش به رو ام وحلقه اوردم باال رو چپم دست

 

 که مردی به قلبم ته از حلقه این برای نه متعهدم من_

 متعهدم هست شناسنامم توی اسمش و دستمه اش حلقه
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 ؟هیچ شنوی یم... وقت هیچ من نبود هم اگرآیهان حت  

 خاطر به نه .افتادم نیم راه داره زن که مردی دنبال وقت

  نشدن خراب
 
 خودم برای گرفتم یاد اینکه برای اونا زندگ

  . باشم قائل ارزش

 هدفع بگم توهم به بگم اومدم گفتم هم فرشته به اینو

ز  که ای دیگه  تون کثیف های بازی قایط منو خواستی 

 نیست واصالت ریشه ی   انقدر هست   باشه یادتون کنید

 ...بگذره خودش از وپای   رس هری   برای که

 

 رنگ تغیی   از که همونطور نبودم ناراحت کوبندم لحن از

 نگزید ککمم ومادرش خودش درهم واخمای میثم صورت

 ایستادم یم تکشون تک مقابل دبای ازاینا زودتر خییل من

ز  خودشون منومثل فهموندم یم وبــهشون  ...نبییز

ون رو نفسم  برم تا چرخیدم دادم بی 

  میخوای-
 

 باز دخی   وپای رس ی   همون پیش دلت بیک

 ...نبود
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 اما اش جمله یا داشت درد بیشی   نیشخندش دونم نیم

م ی وآستانه بود کرده سنگ رو دلم خشمم انگار  رو صی 

 صورتش به خاض العمل عکس بدون که بود برده باال

 کردم نگاه

 هم اشتباه دوستای...نبوده دوتا ییک من اشتباهات_

 میشه شاملشون

ون نموندم منتظر دیگه  از که لحظه ،همون اومدم وبی 

ون میثم اتاق  پشیمون زدم بهش که حرفای از اومدم بی 

ه یا شدم  بود بهی   شاید گرفتم وجدان عذاب بگم بهی 

 میکردم خداحافیطز  ازش کدوری   آوردن وجود به بدون

ون دادم تکون وراست چپ به رسی  ...اومدم وبی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 839پارت#
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 شلوغ وراهروی دادم تکون وراست چپ به رسی

 مثل درست آسانسور جلوی کردم یط رو بیمارستان

 رایه همون دادم ترجیحو  بود شلوغ اومدم که ای لحظه

م برگردم رو اومدم که  دادم ادامه ها پله طرف به رو مسی 

 از دو هر شدم فرشته ی سینه به سینه ها پله وجلوی

 طبییع کامال که فرشته شدن شدیم،شوکه شوکه هم دیدن

 اون میدونستم که من کنم یم تعجب خودم از اما بود

 .شدم شوکه انقدر چرا میاد اینجا به هرروز

 

 رس از وخواست کرد خوایه عذر رسم پشت از نفر یک

 کردم باز رو وراه کشیدم کنار خودمو برم کنار راهش

 طلبکاری لحن همون وبا اومد باال رو پله اخرین فرشته

 طرفا؟ این از...خانم هست   سالم:گفت

 ؟...طرفا این از !سواله منم برای راستش_

ی که کش مثل ز  میدمفه :دادم ادامه کرده کشف چی 

ی رضایت همرست برای اومدی  عذاب باالخره بگی 
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 هم رو ییک زندان گوشه انداخت   یکیو دیگه داری وجدان

 !بیمارستان ی گوشه انداخت  

 

 صورتش برگردوندم،حالت خودش به رو خودش حرف

 بااینکه شد ناپدید طلبکار فرشته آن یه وتوی کرد تغیی  

 نسوخت راشب دلم بوداما نگاهش بارز ی شاخصه ناراحت  

... 

 بود شده سنگ از ودلم نبود همیشه من   اون من این انگار

 اونا...بود مربوط اطرافم های آدم به مستقیم حالتم واین

 زدن نارو پشت واز هاشون زدن زخم با هاشون رفتار با

 دلم تنها نه دیگه شدن باعث هاشون وتهمت هاشون

اری احساس بهشون نسبت که نسوزه براشون ز  نمک یم بی 

ز  رو هاش شاخه انقدر که درخت   بودم ،شده  که شکسی 

 ...نمیده میوه ودیگه شده آسیب دچار
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 بهش کردن ونگاه ایستادن کرد نگاهم سکوت با فرشته

 مرده دوست   نه ها نسبت نه دیگه نداشت ای فایده هیچ

گ حرف شد نیم باعث مون  .باشیم داشته باهم مشی 

ز  پله یه همینکه  هست  :وگفت گرفت ور  دستم رفتم پایی 

 هست   برای زدنش صدا برای نه کردم تعجب حرکتش از

 آورد زبون به التماس با که

 کن کمکم لطفا-

؟کمکت_  رضایت تا کنم کمکت میخوای ازمن ! کنم خ 

ی ی ی رابطه خودت درجریانم من که اونجا تا ! بگی   بهی 

 !میاین کنار هم با تر راحت وظاهرا داری باهاش

 

 رفتارش وقاحت وبه باشه گرفته رو ام کنایه بودم امیدوار

ه، ی   ز  از دستمو بی  ون انگشتاش بی   هارو وپله میکشم بی 

ز   باشه پررو انقدر نفر یه باورکنم تونم نیم هنوز میام پایی 

 راه دنبالم ما شکراب ورابطه هام وکنایه نیش وجود وبا

 ...بیوفته

م رضایت خوام نیم-  نیست مهم برام اصال فرزاد بگی 
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 کردن نگاه یه نه میکنم ونگاهش ایستم یم ها پله وسط

ت از چشمام عادی ت همون میشه،با گشاد حی   حی 

 .زنم یم تمسخری پر پوزخند

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 840پارت#

 

 

 به برش وصدا رس پر وعقد نامزدی اون از میشه چطور_

 برای زندگیم مرد زا عشقم،ممنون با امروز...حرف این

 ...زهرمار برای کوفت برای عشقم از سوپرایز،ممنونم

 هست   دل به خون باهاش که های   لحظه تک تک برای

 ...کردین
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 رو تالشم تموم منم کن کمکم تو...خوبه کردم غلط بگم-

 برنیم حرفم از مریمم مامان جون به. برش بهش میکنم

 رو قلقش خودم با میثم بشم جدا فرزاد از کن کمک گردم

 وقت   کنم یم درستش اما افتاده لج رس من با اونم بلدم

 من واقیع ی عالقه متوجه کنارشم جوره همه من ببینه

  توی من وقت   ...میشه
 

 مانیع هیچ دیگه نباشم فرزاد زندگ

 اصال وتو خداشه از که اونم نیست بهش تو رسیدن برای

 .میاد تطرف به تو اشاره یه با وفرزاد داری منو مشکل

 

ت تعجب بحث دیگه  کرد ایست قلبم آن یه نبود وحی 

ز  به ها پله باالی از نفر یه کردم وحس  واز کرد پرتم پایی 

به شدت  ونفسام قرارگرفتم تعادیل وی   حش توی   ضز

 ...گرفت شدت

  خ  _
 

 ...من خدای !تو؟ مییک

های   از باوحشت
ز  شدم رسازیر ها پله از شنیدم که چی 

ز  روی هام قدم میکردم واحساس  میذارم هوا روی نه زمی 

ل وبرای  ی آلوده های نرده به توجه بدون خودم کنی 

 موجود واز گرفتم ها نرده به رو دستم بیمارستان
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 هم اونو های قدم صدای .کردم فرار مقابلم ی ناشناخته

 نیا دنبالم وبگم بزنم داد رسش خواست یم ودلم شنیدم یم

 زده وحشت منو وشیطانیت مریض افکار با تو چون

 ...میکتز 

 

ز  هست   هست   با  بریم تر تند رو هام قدم فرشته های گفی 

 رسید من به بیمارستان خروخ   در به نرسیده اما داشتم

 حرف من ،بذار کن صی  :وگفت گرفت رو دستم دوباره

 بزنم

ز   رو حرفات خوام نیم:دادم جواب ام بریده های نفس ازبی 

 بشنوم

 کشید ای گوشه به راه رس از ومن نکرد رها رو دستم

 

ز  منو...میش   پشیمون ،بخدا بده گوش حرفم به -  مثل ببی 

ز  همه اولش کردم گی   گل تو خر  فکر چون بود خوب چی 

 داشته دوست رو میثم جز ای دیگه کس میتونم میکردم

ز  نشد اما باشم  متوجه تازه افتادم تاب تب از که وهمی 
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 رفتارهای که بماند البته اوردم رسخودم بالی   چه شدم

 نبود،ی   اهمیت ی   اتفاقات این توی هم عوضز  فرزاد

ف  همه باید داره زن رفت یم یادش دید یم تورو جا هر رس 

ز  مبادا که بهش میدادم رو حواسم جا ه حی   به شدنش خی 

ه رو مچش کش تو  بامن هم اول ماه همون ،از بگی 

 برای هرفرصت   واز آشغالم یه من انگار میکرد رفتار جوری

 .میکرد استفاده ام اضاقز  زندگیش تو من بگه اینکه

 

 کن ول دستمو _

 که توهم عاشقته فرزاد بخدا کن کمکم دای   جون تورو-

 کنیم کمک هم به تونیم یم فقط تو ،منو بودی عاشقش

 .باشیم راحت توشیم که منجالی   این از تا

یز  هم به حالمو داری...شو ساکت_ ز  حرفات از ،دارم می 

 ...میارم باال ات مسخره تتوجیها از

 دادم تکون وراست چپ به رسی
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 باتموم کردی من به که های   ظلم تموم با !شه نیم باورم_

 هیچ   که کش...باش   این تو نمیشه باورم هات نامردی

ده بوی   انسانیت واز نیست حالیش  نی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

  841پارت#

 

 

 

 !میگم رو قتحقی چون-

 بود رفته باال معمول حد از لرزشش وجود با که صدای   با

 !بردی زیرسوال ومنو خودت ؟تمام...حقیقت کدوم :گفتم

 که هچیل توی من مثل هم تو اینکه از قبل میخوام-

 بدم نجاتت کتز  گی   کرده درست خودش
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ون شدتت با دستش میون از دستمو  وباهمون میکشم بی 

به شدت با دست  به مقداره چه دونستم نیم که یا ضز

 کوبیدم اش شونه

 

؟ اصال ، نده نجاتم_   از منو میخوای ازخ 
 
 آیهان با زندگ

افت از !بدی نجات  از معرفتش؟ ومردونگیش؟از رس 

 !!بدی؟ نجات اینا از منو خوای یم محبتش؟

ز  توی عمرم ی همه میخوام من اینه هچل اگه  همچی 

 هچل این از منو اخد بگم  روز هر ،میخوام باشم هچیل

 ...نکنم پیدا ونجات بده نجات

 قدم یه همینکه اما بشم دور ازش تا کردم بهش پشت

 باید چرخیدم طرفش به ودوباره ایستادم جام رس برداشتم

 شبیه بیشی   که فرشته با رو تکلیفم همیشه برای بار یه

 ...میکردم روشن بود ابلیس
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 هست   میکردن رفک که های   آدم با باید من امروز انگار

 ومن گذشت یم معناست تمام به احمقه یه یا نیست ادم

 ...اوردم یم درشون اشتباه از باید

 من برای آیهان نیست مهم برات همرست که تو برعکس_

 تو که هست  ...زندگیمه عطف ی نقطه هم مهمه هم

 دونست نیم بود عشق های امالی   غلط پراز میشناخت  

ایماح ،ی   نیست عشق توهیم هر  ازعشق تونه نیم ی 

 نیم معرفت   باشه،ی   عشق از تونه نیم توجیه ی   باشه،

 عشق های جذابیت ها واذیت باشه،آزار عشق از تونه

  ...نیست

 رو تو میکنه زیبا رو تو عشق میده ارزش میده عزت عشق

 اشتباه از منو که مردی با اینارو ی همه ومن میکنه بزرگ

 ...آیهان با شناختم آورد در

ی ز ز  حس تو به که چی   ومن نیست عشق بده بودن ناچی 

 تو اگر...رونداشتم حس این آیهان کنار ای لحظه هیچ

 کن،من خالص ازش خودتو داری حسو این فرزاد کنار

 برای رو تالشت تموم که همونطور کنم کمکت تونم نیم
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 کاریش یه خودت هم جدای   برای کردی فرزاد به رسیدن

 . بکن

 

 نسبت فرزاد به منو نکن سیع توق هیچ دیگه فقط

 ...بدی

 نداشت اهمیت برام ای ذره اما بود رفته هم توی اخماش

 برد باال رو صداش اما رفتم در طرف وبه برداشتم قدم

 رو اینجا به اومدنت دلیل دارم دوست خییل :وگفت

 دوست هم دربیار ت اشتباه از آقای مطمئنم...بدونم

 ...بدونه باشه داشته

 لیاقت حت   ،اون سوخت یم فرشته برای دلم نباید

 ندادم نشون العمیل عکس حرفش به نداشت رو دلسوزی

 شدت از وبدنم بود بد حالم انقدر دادم ادامه راهم وبه

 لرزید یم بود کرده غلبه بهم که بدی های وحس ناراحت  

 کنم تمرکز تونستم نیم که

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 842رتپا#

 

 

 ونیم کردم یم نگاه خیابون وانتهای ابتدا به گیچ   با

 .کنم چیکار باید یا چیه هدف دونستم

 به خودمو باید اومد یادم تا کشید طول لحظه چند

ز   از بدم فشار گاز روی پام توانم تموم وبا برسونم ماشی 

 آلوده بیماری خاطر به نه آلوده بشم، دور آلوده فضای

 ... فرشته حضور برای

ز  همینکه  ناخودآگاه اما کردم ،روشنش شدم سوارماشی 

 بدنم تنو دوباره دوباره میشد دوره رسم تو فرشته حرفای

 .لرزوند یم رو
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ز  شد تار اشک از چشمام  خیابون حاشیه به رو ماشی 

 زیر زدم صدا وبا گذاشتم فرمون روی رو ورسم کشیدم

  احساس بود بد حالم...گریه
 

 وهنوزاز کردم یم خفیک

 .داشتم وحشت فرشته رفایح

 این اما کردم دفاع خودم واز زدم رو حرفام اینکه با

ی شد نیم باعث موضوع ز ان چی  ز  .بشه کم ناراحتیم ازمی 

 

 اما نیست من تقصی   دیگران گونه بیمار افکار میدونستم

 مغزم از گوشه ویه داشتم خودم به نسبت بدی حس بازم

 روحرفا این شدی باعث توخودت که جمله این

 .بشنوی،بود

 دستام کردم پاک رو صورتم واشک گرفتم باال رسمو

  . کرد ناراحتم بیشی   واین میلرزید

ز  دوباره  ها خیابون توی هدف وی   کردم روشن رو ماشی 

 واز اومدم خودم به تازه خوردم ترافیک به چرخیدم یم

 دود با که منه حال مقرص زیست محیط نه که اونجای  

ز  نه مبزن صدمه بهش ماشینم  یا کار برای که های   ماشی 
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ون هاشون مشغله ز  الگ وقت بودن اومده بی   من که داشی 

 باز جاده ،همینکه بشم ازدهام باعث موردم ی   باحضور

 . رفتم آتلیه طرف به شد

 

ز  آتلیه برای ین این ویل نبود مناست   زمان رفی   بود جای   بهی 

 حالم متوجه وکش کنم باسازی خودمو میتونستم که

 .نشه

 با شدم آتلیه وارد وهمینکه بود خایم خیال این که البته

ی شایک مونای  .شدم مواجه بود رفته قیافه توی که وامی 

ت-  کدوم کردی؟ جون نصف منو که هست   بیاد خی 

 زنیکه؟ بود گوری

 بهم وهمینکه گفت اینارو بشه نزدیکم اینکه از قبل تا

  شد حالم متوجه شد نزدیک

 !کردی؟ گریه-

 ....گریه زیر زدم دوباره که بودم حرفش این منتظر گاران
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  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 843پارت#

 

 

 .کرد وبغلم اومد جلو زده وحشت مونا

 برم؟ قربونت شده خ  -

 همه چرا ام ساده انقدر چرا مونا خنگم انقدر چرا من_

؟ فرض احمق منو ز  میکیز

 ..احمف   تو گفته گ هر کرده غلط، زده اضاقز  زر گ باز-

ز  وصورتم کشید عقب منو  رو واشکام گرفت دستاش بی 

 کرد پاک

 شده؟ دعوات آیهان با-

 !..احمق نرهای این مرگشونه چه:داد ادامه که چیدم لب
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 چیه:وگفت کرد نگاهش عصت   مونا که کرد ای رسفه امی  

 کنم؟ خوایه عذر میخوای

 میون من داد،حاال تکونرس  امی   که بود تند لحنش انقدر

 با که من به مونا...بود گرفته ام خنده ناراحت   همه اون

 دیوونه اینم:وگفت رفت ای غره چشم زدم لبخند گریه

ز  بیا...شد  دهن برم خورده گویه چه گ بگو اینجا بشی 

 .کنم صاف مهنشو

 روش کشوند بود آتلیه تو که ایل های مبل طرف به منو

 حت   و نشست کنارمون ازما لهفاص با هم امی   نشستیم

 پاره افسار چرا حاال:وگفت بزنم حرف من نداد اجازه

 کرده؟

 

 کرد نگاه توروم دویز  نیم بیشعور...داشت افسار گ اون_

های   وچه
ز  یم احساس دارم تهوع حالت مونا...گفت چی 

 ...نجسم کنم
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 نیم رو دهنم جلوی بادست واگه شد جاری دوباره اشکام

 به نگایه مونا.پیچید یم آتلیه توی دنمعرز  صدای گرفتم

 گفته؟ خ   مگه:پرسید دودیل وبا کرد امی  

ل خودمو تا میکشه طول  ای خفه صدای وبا کنم کنی 

 ...برش فرزاد به تا بشم جدا فرزاد از کن کمکم میگه:گفتم

 فرشته؟-

ز  تاییدرسباال ینشونه به   کنم یم وپایی 

 دیدیش؟ کجا-

 

 ...یثمم دیدن بیمارستان رفتم_

 !میکردی؟ غلیط چه اونجا-

 اگه فرستاده پیغام برام:دادم جواب حرص با اما گزیدم لب

 تون همه بگم رفتم...کنه التماسم بیاد میخواد رضایت

م وآروم بزنم رو حرفام برم بود درک،قرار به برید  بگی 

 آروم میکردم حس ام سینه توی که سوزش   ،میخواستم

ه  ...کنم یم حس تنم همه توی رو سوزش اون االن اما بگی 
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 چرا اومدی؟من زندان از میگه من به برگشته هم میثم

 تبعات قراره تایک چیه؟ فرزاد با من َسنم! زندان برم باید

ز  آشغال یه حد در منو که هم فرشته... ببینم رو کارم  پایی 

 .آورد

 

 ریختم یم اشک صدا ی   ومن میکشید نفس حرص با مونا

  میکرد ام ونهدی داشت فرشته حرفای

 مهم براش حت   دیگه! رسشه تو افکاری چه سلیطه-

 گرم رضا وعمو عمه دم...کنه پنهون کش از نیست

 ...تربیتشون این با ریدن قشنگ

 داره؟ ربیط چه اون به...عمه بیچاره_

 مظلومیتش اون با است عمه تقصیی   همش اتفاقا-

 به یل یل وانقدر اومد کوتاه هاش سلیطه جلوی همیشه

 داد، جامعه تحویل جونور دوتا که گذاشت دوتا این الالی

د اگه ز  این بزنه رضا عمو میذاشت یا تودهنشون هربارمی 

 چه فرناز که نرفته یادت... آوردن نیم بار به گند همه
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کرد رو همه جوری  طلبکار ازهمه خانم اخرم درگی 

 ...کرده جمع خودش تراز نفهم این ریخته اون...بود

 

  ــــی❤️دارمـــ_ــچهآن_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 844پارت#

 

 

د حرف مونا ز  زبون به که جونوری روی کردم قفل ومن می 

ز  جونور برای پرکشید دلم آورد  همون به اما هاش گفی 

 جمع خودم توی کرده بق بودم دلخور دستش از اندازه

ز  واسه مرتیکه این حاال:پرسید مونا که شدم  آتیش   همی 

 بود؟

 هرخ   گفت یم ...آیهان:گفت که کردم هشنگا متعجب

 چرت داشت تلفن ندادی،پشت رو جوابش زده زنگ
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 منم نکن وقایمش کجاست بگو که گفت یم وپرت

 نشنیده من نه وکاری کس توی   نه بفهمه تا گرفتم حالشو

 ...کلفتم صدای ی

 ) بره یم باال رو صداش من واسه
 

 (نکن دخالت ما توزندگ

 کوری من واسه زندگیتم وسط من گفتم بهش برگشتم من

 ...نخون

ز  مونا های حمایت از...خندیدم بغض با   بودم مطمی 

 

 گلو داشت ؟طرف میدادی جواب مردی یم روایز  نخند-

 کردم بحث باهاش اولش منم...کجاست زنم میکرد پاره

 بال این گفتم کردم زرد ندادی وجواب زدم زنگ وقت   اما

 اومده رسش مال

 ...زدید گزن گ نشدم متوجه_

ون رو گوشیم  وچندتا پاسخ ی   تماس تا ده آوردم بی 

 وامی   مونا از هم چهارتای   وسه داشتم ازآیهان تکست
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 میکرد فکر اینجا اومد پیش ساعت یک آیهان:گفت امی  

 نیست   اینجا گفتم دروغ بهش من

 ومعذرت بود تکراری تقریبا بازکردم رو آیهان های تکست

 که همونطور.بدم جواب استخو  ویم بود کرده خوایه

ز  رسم  زدبگو زنگ هم دوباره اگه گفتم امی   به رو بود پایی 

ی  ...بزنم حرف باهاش خوام نیم نداری،فعال ازم خی 

 ازاون بعد که آیهان واسم خورد زنگ گوشیم لحظه همون

 مرد به جذاب آقای از رساسمش هاش وشوخز  شب

 .افتاد صفحه روی بود کرده تغیی   من جذاب

 

 واحتماال بودم نکرده سایلنتش ،خودم بود سایلنت شیمگو 

 جلوی رو ودستام کنارگذاشتم رو گوش  .بود خورده دستم

 ریختنام اشک مانع میکردم تالش داشتم گرفتم دهنم

 ...بشم

 کرده؟ چیکار اون-

 روبــهش مونا خورد زنگ امی   گوش   لحظه همون

 ...نشدم متوجه بگو بعدا نده جواب آیهانه اگه:گفت
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 ...ساراست نه:وگفت زد تماس رد می  ا

 طرف وبه شد بلند جا از وامی   خورد زنگ گوشیش دوباره

خونه ز  : پرسید مونا رفت که امی  . رفت آتلیه ی آشی 
 

 مییک

 یانه؟ شده خ  

 

 حتما...بیمارستان رفتم من گفته آیهان به فرشته نکنه_

 نه؟ مگه دیگه بود عصت  ...بوده عصت   آیهان که گفته

 هست توش اشکایل چه!باش   رفته بگه-

 !حساسه روشون...باش نداشته کارشون به کاری گفت_

 میخوان که اولش برم خدا قربون: گفت زد پوزخندی مونا

ز  خرت نن دنبک کیل برات کیز ز  فکریشون روشن وادعای می 

 میگذره پل از خرشون همینکه میکنه کر رو فلک گوش

وع ز  رس  ز  هم مقرص البته...رقصویز  گربه به میکیز  نیسی 

 باج شدن ترک تراز خاطر به که میشناش رو زن چندتا

 ...نبوده برمنکه دور...باشن نداده

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3042 | 3699 

 

  احمدی_آسیه#

 

 845پارت#

 

 

 

 مونا اما توی   واون هست وبرمن دور بگم میخواستم

 تعریف ازش بشه لحظه اون که بود اون از تر عصت  

 ...کرد

 َمِنشون که بودیم ما رفت یادشون که ادیمد انقدرباج-

 یم بهش محکم میکرد نیه امرو برات داشت وقت  ...کردیم

 عنوان به فقط وتو وبالغم عاقل انسان یه من گفتم

 من جای به اینکه نه کتز  راهنماییم میتویز  همراهم

ی تصمیم  بالغ نمیچه یه اما نه عاقل تو که هرچند...بگی 

 فهمید یم نباید اونکه ویل هست  
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م غره چشم بهش  وقت   بودی عاقل اگه:داد ادامه که می 

ف ی   اون بیمارستان بودی رفته  با تا میکردی پاره رو رس 

 ...بلرزه وبدنش تن اسمت اومدن

 ...وحشیم من مگه_

 انقدر بقیه دادی نیم اجازه وگرنه اسکلید شما عزیزیم نه-

 ...بدن بازیت

 دقیقا یعتز ...خورهمی هم به بقیه خودمو از داره حالم_

 کار گذاشتم که خودمم مقرص...ها توعه با حق میدونم

 نیم جوره هیچ که ومیثم فرشته از اون بکشه اینجا به

 رفته که آیهان از اون وقیحا انقدر کنم هضم تونم

 فراز ومادر پدر دست کف گذاشته رو اتفاق اون ماجرای

 ازم کارپرسش از اطالع باوجد که عموسعید بدتر همه از

م رضایت تا میثم پیش برم میخواد  .بگی 

 

ز  توفکر به اینکه از قبل چون چرا میدویز -  به کیز

ز  فکر خودشون ه یادشون زود تورو درد ،چون میکیز  اما می 

ی شون شازده مشکل ز  حاال...بره یادشون که نیست چی 
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 روشون به کرد خوب اتفاقا ناراحت   آیهان دست از چرا

 میارن رو توقشون حداقل !خوریه گوه چه پرسشون اورد

ز   ...پایی 

  زدم پوزخندی

 !...نیاوردن که بیتز  یم_

 

 کرد یم شکایت رفت یم باید آیهان-

 حرف بعد کنیم جمع رو داده آب که گیل دسته این بزار_

 ...دهنش جدیدبذار

ی نکن شلوغش- ز  ...که نشده چی 

ی_ ز ز  رو همتا وضعیت !نشده چی   رفع خطر هنوز...ببی 

ایط نکهای ،بدون نشده  جریان در رو کش یا بسنجه رو رس 

 ...بیوفته خطر توی خواهرم شده وباعث کرده عمل بذاره

 ای ولحظه احساش تصمیات کردیم کارا این از مون همه-

ز  برای خودت تصمیم مثل...مخربن که  ...بیمارستان به رفی 
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 نزدم آسیب دیگه کس به خودم جز من_

 ...اشتباهه همینم-

 به رفتنم اصیل دلیل بگم خواستم یمن. کشم یم نفش

 .بود آیهان لج آوردن در بیمارستان

 کردی نگاهش ماست یامثل رودادی فرشته جواب-

  دادم جواب_

دی باید- ز  ...تودهنش می 

ز  به رو نگاهم  روی رو هام کتویز  ونوک دوختم زمی 

 ترسیدن جای به باید نزدم چرا واقعا میکشیدم ها رسامیک

د حرفاش از وحشت ز  اون راجبم نشینه که دهنش تو نمی 

 .بکنه فکرارو

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

  846پارت#
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 اخمای با آیهان دیدن از کردم رسبلند شد باز اتلیه در

  ریخت دلم که همزمان درهمش
 

 شدت با هم دلتینیک

 گفت گرفته صدای   وبا اومد جلو آیهان .کرد خودنمای  

 دی؟ نیم جواب چرا:

 سالم علیک:گفت جدی لحن با ومقابلش شد بلند مونا

  نیم...ملگ آقای
 
 میذارید خی   ی   میشه تنگ دلمون ما گ

 رید؟ یم

 احساس اما دیدم نیم رو بودوآیهان مقابلم دقیقا مونا

 فرشته میداد هشدار رسم توی نفر یه... عصبیه میکردم

 ستانبیمار  به رفتم جریان از وآیهان ریخته رو کرمش

 ...مطلع  

 

 دود بودنم وقوی من به زدن تلنگر برای مونا حرفای تموم

 ...رفت هوا به شدو
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 کنار برو--

 خوبه جام-

؟ کل کل بامن میخوای--  کتز

 انقدر برسیم قد این به تا ما...نگی   جدی خودتو خییل-

 که دیدیم کرده باد گردن ورگ کلفت وصدای وتخم اخم

 آشنا باهاشون هم تورو بخوای...نگزه ککمونم

ایط  گند خوب حال هر ،به مهیاست که هم میکنم،رس 

 ...وقت چند این زدی

 

 هیچ ومیدونستم داشتم وآیهان مونا از که شناخت   با

 شونه روی رو ودستم شدم بلند جا از نمیان کوتاه کدوم

 صدای با ووقت   کرد مقاومت مونا بره، کنار تا زدم مونا

 آیهان ومقابل رفت کنار آوردم زبون به رو اسمش آرویم

 بایستم محکم مقابلش تا کردم رو تالشم تمام.ایستادم

 بزنم حرف ومحکم

 میشدم هم متوجه اگه اما ...نشدم تماسات متوجه_

 ...دادم نیم رو جوابت
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 اشکم ی چشمه وقت   که ضعفم به ولعنت لرزید صدام

 ...بود خدا با شدنش بند میشد جاری

 

 بزنم حرف باهات خواستم نیم چون_

 مدی   ،تموم اومدم برنیم ازپسش که بودیز  محکم به لعنت

 اجتناب چشماش به کردن ازنگاه زدم حرفارو این که

 به که بغیصز  با هم تا دادم فشار هم روی هام لب...کردم

 ی جمله برای بتونم هم کنم مقابله اورد یم فشار گلوم

 ...بچینم هم کنار رو کلمات بعدیم

 کلمات کردن منظم برای ناموفقم تالش در اینکه از قبل

 کشیدن با اومد جلو آیهان دست کنم اعالم رو شکستم

 دیگه جور ورق اش سینه به واصابت خودش طرف به من

 ...برگشت ای

 

ز  با  اما آیهان سینه میون بلندم هق وهق بغضم شکسی 

 کش به نبود قرار.زدم فریاد رو بغضم درمقابل شکست

ی ز  من باشم راست رو تونستم یم که خودم با اما بگم چی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3049 | 3699 

 

 همه واز بود کرده رو مرد این هوای بدجور دلم

 دل خودم نگران همتا از بیشی   که بود این تر وحشتناک

م وبــهونه دلتنگ م بودم گی   دوست خواهر که من به ورس 

 ...خشمم کردن ابراز برای شد ای بهونه داشتنیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 848پارت#

 

 

 

 اش سینه به سفت ومنو شد حلقه دورم آیهان دستای

د  کشیدم نفس رو عطرتنش ودل جون با ومن فرس 

 و کردم خایل اش سینه توی کشیدم که رو های   وناراحت  

  رفع برای هارو ثانیه
 

 .دادم نیم هدر دلتنیک
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 معذرت:گفت وزمزوار چسپوند گوشم به رو رسش

 ...قشنگم میخوام

 

ز  ز  واین میکرد خطاب اینطوری منو که بود یبار  اولی   اولی 

ین  اون توی میدونید.کردم لمس وجودم تموم با رو بارشی 

  ضعف میتونه عشق گایه شدم متوجه لحظه
 

 باشه بزرگ

 ترین سخت گایه بودن وقاطع محکم عاشف   وتوی

ز  وشاید کاردنیاست  هرکس برای که بودنش سخت همی 

 ...داره وتعبی   تعریف نوع یک

 

  درمقابل بیشی   کیم باید یدشا
 

 مقاومت آیهان برای دلتنیک

 یاد اونم وبه ساختم یم تر قوی زیز  خودم واز میکردم

 حل راه تونه نیم وقت هیچ ها رنج دردو از فرار میدادم

 ...باشه خوی  

ی گرفتم فاصله که آیهان از  هم وامی   نبود ازمونا خی 

 .بود ناپدیدشده که بود وقت خییل
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 پیشونیم به رو کردوپیشونیش پاک رو اشکام آیهان

 هیچ دیگه:گفت آرومش وصدای لح همون وبا چسپوند

 ونارحت   بابغض وقت هیچ...نکن کارو این من با وقت

 بهم نریز دلت توی هاتو نکن،ناراحت   قطع من روی تماس

اه  ..نذار خودت از خی   ی   منو بگواما بدوبی 

 

 ...یوفادار  کار این توبه که خوبه حتما گفتم_

 کردم نگاه چشمام وبه برد عقب رسشو

ه تنها که مردی برای-- ز  ترین سخت توی   اش انگی 

 ....مجازاِت 

 به بحت   هیچ وی   دادم قرار اش سینه روی رسمو دوباره

بان  میداد قلب قوت بهم حرفاش.دادم گوش قلبش ضز

 .کرد یم امروزکم تلنبارشده وترس غم وازحجم

 

 کنم خداحافیطز  ومونا امی   از بده اجازه اینکه بدون آیهان

 بارقبل به کردیادم خودش همراه رو ومن گرفت رو دستم

  افتاد
 

 میشد حس هامون قلب توی که وشوری دلتنیک
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 االن اما نکنم فکر خودمون جز هیچ   به میشد باعث

ایط  رو دلتنگیم حضورش که درسته.میکرد فرق کامال رس 

ز  ی میدادویل تسکی   ...نبود شورواشتیاق ازاون خی 

ز  ه مسی   به کرد حرکت آیهان شدیم سوارماشی   شدم خی 

ز  پیدا های عابر تردد به  باال بارسعت گایه که های   وماشی 

 میکردند عبور ازکنارمون ترازما

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 849پارت#
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 شلوغ افکار اما بودم آیهان گاه وی   گاه های نگاه متوجه

ل قابل وغی   پلوغ  کردن فکر ی اجازه بهم رسم توی کنی 

 ...نمیداد

ز   .انداختم آیهان به سوایل ایستادنگاه ای گوشه که ماشی 

 ...گردم بریم االن--

 هم روی پلک.شد قنادی واردکافه کردم نگاه رفتنش به

 قابل نه داشتم آیهان به قلبم توی که ،حش گذاشتم

 بود، بیان قابل نه بود انکار

 

 جا یه.شد یم تر قوی احساس این گذشت یم خ   هر

 که خداست هدیه ترین زیبا عشق بود نوشته که خوندم

 منوالیق خدا اینکه واز نشه هم کش هر نصیب شاید

ین  بودم خوشحال قلب صمیم از دونسته اش هدیه بهی 

ی ویل ز  وقدرت ضعف میشدهمون نگرانیم باعث که چی 

ل ز  کنی   ...بود آیهان مقابل احساسم پایی 
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 نیاداما حساب به ضعف اصال ها نظرخییل از ممکنه

 یا فکرکنم خوب تونستم نیم درمقابلش من همینکه

  ضعف خودم نظر از بیارم روش روبه دلخوریم
 

 ...بود بزرگ

 

 ازارزش مداوم طور توبه باشه قرار اگر اما زیباست عشق

 بگذری هست   عاشقش که کش برای درونت های

 تبدیل زیبا حس این توباشن احساس قربایز  واطرافیانت

ی! ناشناخته دردی به میشه ز  زمان گذشت با شاید که چی 

 زننده آسیب تومیتونه نارضایت   حس شدن وبزرگ طوالیز 

ان قابل غی   هم وشاید باشه  ...جی 

 

 تر وعاقل بزرگ اونو عشق که باشم زیز  میخواست دلم

 ترس وبا بشن تجربه اشتباهاتش که باشم ،زیز  میکنه

ز  به خوام نیم.باشه وقوی کنه بهغل هاش  آیهان رفی 

 بیتز  پیش قابل غی   اتفاقات بعیصز  اما فکرکنم ونبودنش

ز  ز  مثل هسی   ...بهش احساسم همی 
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 اهمیت ی   ومسائلش فرزاد روزی یه گفت نفریم یه اگر

 فکرنیم بهش توروزها یا میشه زندگیت ی مسئله ترین

  توی وجای   کتز 
 

دم پوزخند بهش نداره هات روزمرگ ز  می 

 هستم ای نقطه همونه دقیقا االن اما ازمحاالته گفتم ویم

  .کردم نیم روهم فکرش روزی یه که

 

م یاد باید پس  همرسم به که ای وعالقه عشق کنار بگی 

 چالش درزمان تا بایستم خودم پای روی دارم ام وخانواده

  های
 

 قدم محکم خودم به اعتماد با بتونم اونا ونبود زندگ

 .بردارم

 ترک نامزدش توسط مونا ازاینکه بعد چندماه ادمهی

 تا که اتفاق   شد ومستقل شد جدا هم اش شدازخانواده

 ها مودت داغ وبحث کرد تلخ رو جون آقا اوقات ها ماه

 چطوری گرفت یاد اما گذروند رو سخت   روزای مونا شد

 بایسته خودش پای روی

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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  احمدی_آسیه#

 

 850پارت#

 

 

 

  من مثال بود متفاوت ما های شخصیت

  دارم دوسشون که کسایز  دوراز تونم هرگزنیم
 

 کنم زندگ

 ...باشه من کفای   خود برای ای مانع نباید این اما

 اسالیدکیک ودو ماگ دو حاوی باسیتز  آیهان شد درباز

 شد سوارش شکالی  

ی صبح از من-- ز  نخوردم چی 

اف دلم توی ارهودوب کردم نگاه صورتش به  ی   کردم اعی 

 اما نه که داشتنش دوست اندازه وبه دارم دوسش نهایت

ی به میخواست دلم زیادی حد به ز  فکرکردم بهش که چی 

  کنم عمل
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ز   ترس با مبارزه کفای   وخود خودباوری برای هم قدم واولی 

ل هام  .،بود بودن وصادق اوضاع کنی 

 میثم مالقات بیمارستان رفتم امروز_

 متوقف میداد انجام که عمیل هر از ای ثانیه برای انآیه

 :دادم ادامه ومن اومد خودش به ازانتظارم زودتر اما شد

 ...بزنم حرف باهاش تا ببینمش داشتم نیاز

 

 وبه نبود عصبانیت از اخمش کرد نگاهم پراخم باسکوی  

 .میکنه فکر داره اومد یم نظر

 بازم کنم فکر اما پشیمونم دیدنش رفتم اینکه از االن_

ز  یه تا برم بود الزم  ...بشم متوجه رو های   چی 

سه داشتم توقع  همینجا منم کرد سکوت بازم اما خ   بی 

های   زدم استوپ
ز  خودم روپیش شدم متوجه که رو وچی 

 داشتم نگه

های  
ز  بودن وقیح میثم بودن دورو مثل چی 

های...فرشته ز ز  وقتا خییل بد چی   ...نداره گفی 
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 روی رو من وسهم برداشت رو خودش وکیک قهوه آیهان

 داد قرار پام

ایط بابت--  ...متاسفم همتا رس 

 

 خودش مثل بود من منتظرواکنش اونم وظاهرا کرد مکث

 .دادم گوش حرفاش به باسکوت

 نه من نه بشه اتفاق این متوجه همتا نداشتم انتظار--

 واقع موضع این از بدویز  میخوام.کردم نیم رو فرازفکرش

 حتما بود زمان برگشت امکان واگر تاسفموم ناراحت

 .میکردم ترعمل محتاطانه

 متاسف همتا حال خاطر به اینکه کردم اخم حرفش به

 ...نه بود برنگشته تصمیمش از اینکه اما بود خوب بود

 

 نیم وقت هیچ همتا خاطر به تو که کنم یم درک من--

 رسید بهت که شدولطمه بهت که ظلیم برای تونست  

 تقاص یا شکایت به ها وساعت روزها اگر حت   بکتز  کاری

ز  برای بود مانع همتا باز فکرمیکردی دادنش پس  گرفی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3059 | 3699 

 

 فکر خودت به فقط که نیست   کش تو چون حقت

،خانوادت  اصال مورد این توی ومن مهمن برات کتز

 .کنم یم هم تحسینت بلکه کنم نیم شماتت

 بدم تدس از هم تورو جنبدنم دیر با دوباره خواستم نیم

 ...جونبدم دیر همیشه ،من

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 851پارت#

 

 منجالب از مامان نجات ازآیالر،برای محافظت برای--

انش برای فرصت   وقت وهیچ جنبیدم دیر... پدرم  پیدا جی 

ز  نبایدبرای. نکردم  وآینازوقتو تو از ومراقبت داشی 

 هیچ به میشدن متوجه رزادبایدف ی هدرمیدادم،خانواده

ی ازت یا بشن تونزدیک به نباید عنوان ز  چون بخوان چی 

 ...بدهکارن بزرگواریت تو به دنیا ته وتا ندارن حف   هیچ
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ون لرزون رو نفسم  ...میدم بی 

 دوباره ازمن عذرخوایه بعداز سعید عمو امروز_

 .کرد تکرار رو درخواستش

 دش تبدیل کوری ی گره به آیهان اخم

ی ازت که باریه اخرین این-- ز  قول بهت اینو...میخوان چی 

 .میدم

 احساسات بیان یعتز  دوم قدم کردومن نوازش رو ام گونه

 برداشتم رو هام وگله

 بری نذاری خی   ی   دوباره اگه البته_

 

ز  اما هست   نیستم دادن خایل جا آدم من--  داغم مامان رفی 

 کرد اغونمد مردنش مظلوم اینطور ها نه مرگش...کرد

 نباشه خواست خودش اینکه... مردنش وغریب تنها انقدر

 رنگ پر نقش مادرم.بود زندگیش قاطع تصمیم تنها وشاید

  حضور اما
 

 اما بود همیشه داشت زندگیم توی کمرنیک

 دیده که خواست نیم خودش شد نیم دیده شد نیم حس
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ز  رسخورده وافرسده ناامید همیشه بشه  بارز اینا...وغمگی 

 بااینکه...ونوجونیه کودگ توی ازش من خاطرات ترین

 هست میدونستم همینکه اما بود تخت توی وقتها بیشی  

 فرق خییل روحیش حالش ما نامزدی از بعد .بود گرم دلم

د حرف بیشی   کرد ز د لبخند وحت   میشد نگران می  ز  ...می 

 

ون رو نفسش  خودش سمت شیشه از رو ونگاهش داد بی 

ون به ز  بی   ...داد گذر درحال های وماشی 

 بار هزار وروزی میشه بهی   داره حالش میکردم فکر--

 .کنم یم لعنت خودمو فکرم این بابت

 به رو نگاهش گذاشتم اش شده مشت دست روی دستمو

 شما از دور روز چند این :گفت غمگیتز  لبخند وبا داد من

 شما بد روز حال دیدن با خواستم نیم که بود این برای

 بیاد بدم دمخو  از بیشی  

 

 ...ندون مقرص خودتو_
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 از زودتر باید...هست   کردم کوتایه چون مقرصم من--

 .کردم دوریم فرخ رواز مامان اینا

 نظرم به اما جنبیدی دیر چرا که میخوری افسوس گایه_

 ...توروبسازه بیوفته بشه تجربه وبرات ها اتفاق اون باید

ز  قیمت به...هست   قیمت   چه به--  کاشه ای م؟مادر  نداشی 

ز  انقدربــهاشون تجربه بعیصز   نبود سنگی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 852پارت#

 

 

 دلم توی قلب صمیم از کاش   ای

ز  گزاقز  بهای ها تجربه از بعیصز ... گفتم  به بهای   داشی 

 ...عزیز یک ندیدن قیمت
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ز  هدر چندسال به  ...حرست دنیا عمرویک رفی 

ون آیه مثل رو نفسم  خورد زنگ آیهان میدم،گوش   بی 

 حایل با اونم شدم چاکلتم وهات کیک خوردن مشغول من

از مراتب به  من روی فرشته حرفای ،هنوزاثرات قبل بهی 

ز  بوداما  سنگیتز  دلم روی که حرفای   تونستم که همی 

 رفتارش مسئولیت اون بزنم آیهان روبه میکردن

 .بود کرده بهی   حالم روپذیروفت

 

ون ازفکر منو آیهان های هجمل  آورد بی 

 فرخ رضایت بده انجام الزمه میکتز  فکر که هرکاری--

 ...بامن

 وبانگرایز  بودوکنارگذاشتمش شده رسد تقریبا چاکلت هات

ه آیهان به  کارهای   یه داشت اون اینکه حدس. شدم خی 

 نبود،تماس سخت   کار عنوان هیچ به میکرده پدرش علیه

 معطیل بدون دادومن خاتمه یهکوتا خداحفیطز  با رو

؟ چیکار دوباره داری :گفتم  میکتز
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ز  انداخت من به کوتایه نگاه  کرد روشن رو وماشی 

 ظرفیتم چون نخورم افسوس خاطرش به بعدا که کاری--

 ...شده پر خوردن افسوس برای

 به که بودم ترسیده مرموزش انقدرازکارهای لحظه اون

 .کنم فکر نتونم شدنش ناراحتش

 بزنه آسیب کش به دوباره ایت لحظه های تصمیم راگ_

؟  کرد؟ تکرار میشه روچندبار اشتباه یه میکتز  فکر !خ 

 

 مقرصاتفاق   بزنم آسیب کش به قرارنیست من هست  --

ز  کارهای میخوام...نبودم هم افتاد همتا برای که  آیناز رفی 

 میخواد کرده لج بره،فرخ تحصیل برای که کنم رواوگ

 ...بایستم مقابلش قراره نم بشه مانع

؟ ازپسش میکتز  فکر_  برمیای 

 شاگردش بودن پرسفرخ جز من:وگفت زد ترسنایک پوزخند

 پس درس وقت فکرکنم...هرچندناخلف حاال بودم هم

 !باشه دادن

سویز  منو داری_  !میی 
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 بکنم خطرنایک کار قرارنیست--

 خطرچیه؟ کاربدون اون_

 

 مالقات باهاش قراره فردا داره سخت رس رقیب یه بابا--

 این بابا رقیب کاشف... کارکنم پیشش بخوام وازش کنم

رو وسونه گوشش نوربه رسعت به خی   هیچ به وخب می 

 بمونم کنارکاشف بده اجازه که نیست بابام نفع به عنوان

؟ نبود مهم پدرت برای تصورت برخالف اگر_  خ 

 من بودن نکن وشک میکنه هرکاری اعتبارش برای فرخ--

 ...نداره براش خوی   ی وجه هیچ اصلیش رقیب ارکن

ه آیهان به نگرایز  وباهمون بودم نگران هنوز  .شدم خی 

ز  خوش آیهان مثل تونستم نیم  حت   نظرم به باشم بی 

 منتظر باید رفت یم پیش درست آیهان ی اگرنقشه

 وقت   که نبود آدیم ملگ فرخ چون موندیم یم عواقبش

 .بمونه ساکت کتز  جنگ اعالم اش علیه
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 آب نمیذاره...داره برنیم رسمون از دست پدرت بعدش_

ز  گلومون از خوش  .نمیذاره بره،راحتمون پایی 

 هستم مراقبت من--

 !نیستم خودم نگران فقط من:گفتم خفته فرو باحرض

 بهی   هم ودشخ از رو فرخ من نره یادت میدونم،اما--

ز  مثل میشناسم  اصال باورکن...ها حساب کردن خایل همی 

ز  دونستم یم چون نکردم تعجب موضوع ازاین ی اولی  ز  چی 

ز  برای...همینه میدم دست از که  روبراش خودم همی 
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 که بخور حرص کمی   شو پیاده حاالم ...بودم کرده آماده

 کنم نیم حال یاس ی آیه که هست   این با اصال

 

 کردم؟ حال مسئولیت ی   آیهان با خییل من_

 ی کوچه دیدن وبا شدم پیاده ومن زد ای خسته لبخند

 من طرف وبه شد پیاده هم آیهان.شدم شوکه ناشناس

 اومد

 کجاست؟ دیگه اینجا_

 ...بگم بهت تا بیا--

 رسوندم بهش خودمو انداخت وکلید رفت دری طرف به

 کمر روی رو ودستش رفت درکنار کردن بعدازباز وآیهان

 به که همزمان.کرد هدایت داخل روبه ومن گذاشت من

 نظر از رو الی   کنجکاوی با رفتیم آسانسوریم طرف

د رو چهار طبقه کلید ،آیهان  گذروندم  .فرس 

 

  خوای نیم_
 

 ...ریم یم داریم کجا بیک

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3068 | 3699 

 

 که بود این رسید ذهنم به که فکری تنها ومن زد لبخند

 رو انسورظاهرمآس آینه توی...نورا ی خونه آورده منو

 رنگ ی   صورت بردم، ی   داغونم اوضاع وبه کردم چک

 در که های ولباس قرمزم ،بیتز  ام پژمرده ،چشمای وروم

 ...بود شده انتخاب ممکن حالت ترین حوصله ی  

دم دار رو خودم باید لحظه اون یعتز  ز  ته با آیهان حت   می 

 خییل مشیک رستاپا های ولباس نامرتب وموهای بلند ریش

 .بودم ناجور ی وصله مقل کنارش ومن بود وشیک ذابج

 

نیم گند دپرسیمون با گایه که ها دخی   ما فاز به تف ز  می 

 چهارم ی طبقه توی آسانسور همینکه...خودمون به

 نمیام من:وگفتم گرفتم رو آیهان دست ایستاد

 چرا؟:گفت تعجب با

 ...ناموفقم تراکنش شبیه وضع رسو این با_

 مهربویز  نگاه وبا نشست شلب ی گوشه لبخندی

 جذابه نظرم به اونم که هپیل یکم فقط:گفت
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نم:وگفتم اش شونه به زدم ز ز  میارم فکتو می   رفتار با ها پایی 

ت های ه اخی  ز  دارم روهم اش انگی 

 

فت کنار لبش از لبخند ون از منو...نمی   کشید آسانسوربی 

 این تراز نواز مهمون خونه صاحب...هست   نگی   سخت--

 باشعوروبادرک بیاره،آدم روت به رو ظاهرت که حرفاست

 ... وفهمیه

 !...داره من لباسهای به ربیط چه اونا وفهم درک_

ا این که اینه منظورم-- ز  رفت  ...نداره اهمیت براش چی 

 ...رودربیاری لباسات میتویز  داخل

 به بشم مانعش بتونم ازاینکه وقبل رفتم غره چشم بهش

 که میکردم نگاهش عجبمت.انداخت وکلید دررفت طرف

  کرد بازنگاه دهان به تفریــــح با

 تومادمازل بفرمایید--

  شدوبه لود مغزم ثانیه صدم توی
 

 .بردم ی   خودم خنیک
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ز  کردومن نگاهم منتظر آیهان  داخل طرف به رو قدم اولی 

 روشن زیز  چشمک چراغ مثل رسم توی که فکری.برداشتم

 به منو زدو روپس ازخودش قبل فکرهای وهمه بود شده

 ...شورانداخت

 جارو همه در جلوی همون از نشدیز  وصف باهیجایز 

 رو بعدی قدمهای اما باتردیدبود اول های کردم،قدم رصد

ی اطمینان با  خونه روشن پذیرای   وسط.برداشتم بیشی 

 ؟...تو   ی نهخو  اینجا:گفتم آیهان وروبه ایستادم
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 بود داده تکیه در کنار دیوار روبه راستش سمت ی شونه

 پرید باال ابروهاش من ی جمله کردوبا یم نگاهم لبخند وبا

 ...ماست ی خونه اینجا...نه:وگفت

 خنده به و زد شکوفه منم های لب روی نمک نم لبخند

ت ای  لحن با ثانیه از کرسی توی شداما تبدیل زده حی 

 :مگفت ناراحت  

نداره خونه این از پدرت_  نه؟ خی 

 ...فهمیده االن تا احتماال--

ه ازمون اینجاروهم_  ...میگی 

 ...بکنه کارهارو این نمیتونه--

 کرد خایل رو شخصیت حساب_

 

 گرفت دستش توی رو ودستام اومد جلو آیهان

ه،حساب رو منه نام به که ای خونه تونه نیم:وگفت  بگی 

 شکایت ازش وقراره میکنه هاشوکار  داره مهراب هم بانیک

 کنم
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 میلرزه من وبدن تن میاد پدرت اسم_

 نیست کش وآدم جایز  فرخ...نیست ترسیدن برای هیچ  --

 ...حساِب  کردن خایل همون خباثتش تموم

 ترسم میکرد تالش داشت میدونستم کشیدم عمیف   نفس

ی اما کنه کم رو ز  تالشش کنه ،فکر دادم واجازه نگفتم چی 

ز آم موفقیت  .بوده ی 

 

 وی وی   مبل دست یه اندختم خونه به ای دیگه نگاه

 اتاق طرف به نداشت وسیله بیشی   دیگه قلم وچند

 وییک بود تر بزرگ ییک که داشت خواب دوتا رفتم خواباش

خونه یه...کوچیکی   ز  هم که کوچیک تراس ویه بزرگ آشی 

خونه از ز  ... داشت راه هال از وهم آشی 

 تون آقا های توانای   فعال اما هکوچیک اومد؟یکم خوشت--

 !همینه

 که کوچیک ما برای خونه این...آیهان شدی دیونه_

 میشه بکشیم وروش رس به دست   یه...هست بزرگم نیست

 ...میخواستم من که همویز 
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ز :وگفت داد رستکون  دست که دوسایل این بود تر تمی 

 ...ریخته هم به اوضاعش یکم بود مستاجر

 نیست؟ خایل فت  گ که ای خونه همون_

 داد رستکون

 حسابا که وازاونجای   بخرم خونه علتز  تونستم نیم--

ل بابام توسط  برای حت   نداشتم هم زیادی پول میشد کنی 

م قرض شدم مجبور بود کم پولم هم اینجا  رو اینجا و بگی 

 کنم پرداخت رو بدهیم بتونم اجاره باپول تا اجاره بدم

د وبابام شتمدا بریم هم حسابم از که هرچند ز  چرا غرمی 

ه باال خرجم هرماه  ...ترمی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 855پارت#
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 عوض برای من...زد تلچز  لبخند خاطراتش ازیادآوری

 ...آیناز برای کوچیکه ما برای بزرگه اتاق:گفتم فضا کردن

 دو ییک تا ام خاله ...موندگاربشه اینجا قرارنیست آیناز--

 کارهاش موقعه اون تا وامیدوارم اینجاست دیگه هفته سه

 وشعور درک به دربیارتا رو لباست گرمته اگه.بشه اوگ

ی ی   خونه صاحب  ...بی 

 

 طرف به من به پشت چون ندید اما رفتم غره چشم بهش

خونه ز  مبال وروی درآوردم رو ومانتوم شال.رفت آشی 

ون صنعت   ابمیوه دوتا یخچال از گذاشتم  به و اورد بی 

  گرفت مقابلم رو وییک اومد طرفم

 نیستیم بلد که هم پذیرای  ...داستانا واین مجردی خونه--

  گرفتم ازدستش
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 پذیرای   قبال من وگرنه...ارسائییل بتز  های وبــهونه توجیه_

 !دیدم رو کردنت

ه جو منو کردم فکرنیم--  یه بود قرار...اینجا وبیارمت بگی 

 ...بچشم رو خایل خونه مزه منم مدت

 

 کارم از حرفش با که کردم باز رو ام رسآبمیوه داشتم

 .کردم نگاهش حرص وبا شدم متوقف

 ...بچش   بدم من خوای یم_

 پام تا رس به نگایه وبا رفت باال لبش ی گوشه

 ...جذای   پیشنهاد چه...هوم:گفت

 عصت   بود ریزی ابرو ی مایه همیشه که زبونم خودمو از

 نگاه با البته کردم خایل آیهان رس رو انیتمعصب واون شدم

 کنه جمع رو وپاش دست خودش شدم ومنتظر  کردن

م درنظر رو تیپت:گفت پرروی   کمال امابا  هیکیلت نگی 

 ... غنیمته همینم آماتور یه برای...قبولمه قابل
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 دستمو مچ که اش شونه به بزنم که کردم بلند دستمو

 بدنش به رو نموت چرخوند بخودش پشت ومنو گرفت

 کرد زمزمه گوشم چسبوندوکنار

 منو نکن سیع...جونور کشیدنتم پنجول عاشق من--

 ...کتز  وسوسه

ز   دیوونم داشت زبونش از شنیدن جونور هوس امروز همی 

 توی رسشو!نبود همیشه مثل گفتنش جونور این میکرداما

 که لحنش برخالف.کشید عمیف   ونفس برد فرو گردنم

  بده نشون رسحال میکرد تالش
 

 کلماتش توی رو خستیک

 .کنم لمس میتونستم

 

ز  که نفساش  از ورسش چرخیدم آغوشش توی شد سنگی 

 وصورتش گذاشتم کنار رو آبمیوه.شد جدا شونهام روی

 گرفتم دستام توی رو

 کتز  بودن خوب تظاهربه من کنار نکن سیع_

 خسته رو ونفسش چسپوند من پیشویز  به رو پیشونیش

ون  .شد پخش صورتم توی بوش وخوش مگر  دادنفس بی 
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 میکنه؟ اذیتت انقدر خ  _

  توی من--
 

 درمورد میخوام...هست   زدم گند قبلم زندگ

 اما باشه کنارم باید جوره همه وبگم باشم توخودخواه

  نمیتونم که میدونم
 

 فراهم روبرات میکردی فکر که زندگ

 ...ندارم رو توانش نتونم که  نه .کنم

 

  ــــی❤️مـــدار _آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 856پارت#

 

 

 

 کردی فکر کردی؟ فکر خ   من راجب...روایز  دیوونه_

نم جا من ریخته بهم مالیت اوضاع یکم که حاال ز  اونم می 

 ...گرفت ومن شد پیدا ییک وقت  
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 خندید شوخیم به

 دادی دست از رو آپشنهات از ییک اینکه از اتفاقا_

ز  همه نفر یه داره معنا چه...  خوشحالم   باشه؟ تموم چی 

 خودش اسی   ومنو حلقه دورم دستاش ثانیه چند درعرض

 به ثانیه توی... گرش نوازش ودستهای ها لب اسی   کرد

 کردم همرایش اش ثانیه

ز  توی که پیش ساعت نیم برخالف ی ماشی   شور از خی 

 قبل از بیشی   مراتب به قدری   با حاال نبود وهیجانمون

 .بود برگشته

 

 اش سینه به چسپیده آیهان به پشت نفره سه بلم روی

 بخودش آرویم ریتم آیهان نفسهای بود دقیقه چند بودم

 با.موندم توبغلش تکویز  هیچ بدون منم بود گرفته

 انتظار نشست لبم روی لبخندی قبل چنددقیقه یادآوری

ز  همه قبل بارهای مثل هم دفعه این داشتم  صورت به چی 

یل قابل غی    داشتم نیاز ما. شد برعکس اما بره پیش کنی 
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 آروم هم وجود وازحس بدیم تکیه بهم باشیم کنارهم

 .بشیم

 

 هم داشتیم احتیاج آغوش   هم این به آیهان هم من هم

 ها وزخم درد برای تسکیتز  هاش وبوسه نوازش که آغوش  

ز  سه به که درسته.  شد مون  شد ختم بوسه و آغوش می 

 نفسهای ومیون بود وجودم توی که رو آرامش   من اما

 .کردم نیم عوض هیچ   با رو بود درجریان آیهان

فت تارییک به رو هوا  هم روی منم های پلک کم وکم می 

 .افتاد

******* 

 کیه میدونستم وندیده میخورد زنگ هم پشت گوشیم

 بدم پاسخ تماسش به تا شدم بلند وازجا کشیدم پوقز 

 .نیست بردار دست ها حاال حاال میدونستم

 هبل_

 ....ريا،زهرهالهل درمون ی   ،درد ومرض بله-

 کنم پیدا ازکجا رو دردهالل فقط اوکیه که اویل دوتای_
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 خر سواد ی   زهرهالل-

 حواسش هم خوردنش وحرص عصبانیت میون اینکه از

ز  درنظر وبدون گرفت ام خنده بود اشتباهم به  گرفی 

ای  
ز  خندیدم صدا با میشد نصیبم که چی 

 

 نکردم پارش تا رو حبصا ی   دراون ببند-

 گریش سلیطه مونا اینکه برای اما گرفت شدت ام خنده

ه از رو  خوب ویل گرفتم دهنم جلوی دستمو رسنگی 

ی مرگ ای :وگفت شد متوجه  کدوم بگو...تو بگی 

ستویز   ...تو هست   قی 

ستویز _  .میکنم درامد کسب ازش که قی 

 ...اینجا بیا پاشو میخوری گوه تو-

 !ریخته کاررسمون کیل رمب قربونت نمیشه_

 فکر که حاال اصال نه...نیار باال رو سگم روی اون هست  -

 رو اش پاچه که میخوام رو ییک فقط سگم سگ من میکنم

م  نسناست شوهر اون خودتو خودمو واباد جد تا...بگی 

 ...بیا شو بلند نکردم صف به رو
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 857پارت#

 

 

 

ز   باید کشیدم صورتم به دست   کنه نیم شوخز  بودم مطمی 

 مگه اما میدادم تحویل فردا تا رو بود دستم زیر که کاری

 .بکنم مخالفت   داشتم جرات دیگه

 ...اونجام دیگه ساعت یه تا باشه_

 .کشتمت دقیقه یک ساعت یه بشه ساعتت یه-

 بلند رسمو.کرد قطع رو تماس خداحافیطز  بدون بعدم

 سخت اون دیدم که بگم امی   به رو جریان تا مکرد

 همیشه که نامردیه ته این میدونستم خودم بود مشغول
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وازاونجای   ی عهده به ها مسئولیت بیشی    اونم که امی 

  بده انجام هم منو کار بخوام ازش نشد روم کارداشت االن

 

 به وامشب بردم یم خودم با رو لپتاپم  شدم بلند ناچار به

 رسی کارم
 
 .کنم پیدا رو وقتش امیدواربودم البته میکردم دگ

ی؟ داری-  می 

 جواب خجالت با ومن پرسید تعجب با امی   اینو

 رو کارام برم مجبورم داره احتیاج حضورم به مونا:دادم

 .میدم انجام امشب

 میدم؟ انجام من بذار میخوای-

یم ی   کمال واقعا اما بود ای کننده وسوسه پیشنهاد  رس 

 .میکردم بولق اگر بود

 

ون وسایلم کردن چک وبعداز کردم تشکر ازامی    بی 

 مونا میکردم دعا باید وجود وبااین بود بدی ترافیک.اومدم

 با رو نفسم ومن خورد زنگ دوباره بذاره،گوش   ام زنده

ون حرص  .نبود بردار دست کرد نیم ام دیوونه تا دادم بی 
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ون رو گوش    لبم روی دلبخن آیهان اسم دیدن با آوردم بی 

 ...نشست

  سالم_

؟ آتلیه کجای  ... خانم سالم علیک--  نیست 

  میکشم عمیف   نفس

م دارم نه_  برای قراره آقاجونم،امشب خونه ی خونه می 

 کرده قای   خواستگاربیاد مونا

 

؟ چرا ،حاال سالمت   به مبارکه:وگفت خندید  قای 

 میدم تکون وراست چپ به رسی

 ترین قابل غی   وتوی کرده پیدا خواستگار براش آقاجون_

 کردن اعالم رو موافقتشون مونا ومادر پدر ممکن حالت

 به تا برمیگردن ای منتظره غی   کامال صورت به وبعدش

ز  مجبور رو ومونا برسن مونا خواستگاری قرار  توی کیز

کت خواستگاری  خی   روحشم که مونای   کن فکر کنه رس 

ز  نداشت  مونا شواکن بزیز  حدس فکرکنم...رومجبورکیز

 !چیه
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 تردیدم دچار االن:پیچیدوگفت گوشم توی آیهان ی خنده

 مونا یا بسوزه خواستگاره برای دلم که

 دچار منم اما نشه باورت شاید:دادم جواب خنده با منم

ز   عمو عمومحمودوزن که دیروز از...هستم تردیدی همچی 

 بسوزه من برای دلت االن اما شده قیامت اومدن فروغ

 ریزیم برنامه خواستگاری واین ریخته رسم کار کیل چون

 ...ریخت روبــهم

؟ کمک برم من خوای یم--  امی 

 اونجا امیدوارم آوردم باخودم رو تاپم لپ عزیزم مرش_

  بهشون کنم وقت
 

 .کنم رسیدگ
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 داری تمرکز گهم بخوره رو مغزت قراره من،مونا بده بیار--

 ...کاری برای

؟ نیم اذیت_  ش 

ز  جونورو:وگفت خندید  من بیا !میکنه هم تعارقز  چه ببی 

 .منتظرتم... ام خونه

 مادر فوت از مایه یک.کردم قطع رو تماس لبخند با

 آپارتمان توی وآیناز وآیهان میگذره ها ماجرا واون آیهان

 از شکایت درگی   آیهان هنوز شدن مستقر جدیدشون

ی برخالف نرسیده قبویل قابل ی نتیجه وبه درشهپ ز  چی 

ی وهمون گفت آیهان که ز  همه پدرش میکردم فکر که چی 

 که وهرجا کرد آیهان روی کردن کم برای رو تالشش ی

فت برای آیهان  .بود ملگ فرخ از ردپای   میشد رد و کارمی 
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 بست بن به هربار اما نباشیم امید نا میکردیم سیع هردو

 .میگرفت رو مون همه حال شها خوردن

 خودشون پیش کار پیشنهاد بابا و آیهان دوستای

 که کنم درکش میتونستم کرد نیم قبول وآیهان رومیدادند

 پرچم اززیر که حاال خواست نیم آیهان کنه نیم قبول چرا

ون پدرش  ویم بره ای دیگه کس پرچم زیر اومده بی 

 ....بربیاد مشکالتش پس از خودش خواست

 این اومد یم بر من ازدست که کاری تنها مامان ولق به

 ناامید ندم اجازه وخودش خودم وبه کنم حمایتش که بود

 .بشیم

 

ز  شد باز ترافیک م کردند حرکت ها وماشی   به رو مسی 

  توش منم روزی یه بود قرار که آپارتمایز  طرف
 

 کنم زندگ

 روزای نصف هم همینجوری گرفت ام دادم،خنده تغیی  

 غذا برامون مامان اوقات گایه وحت   بودم ونجاروا هفته

 .فرستاد میکردویم درست
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ز  ز  کیم رو ماشی   وبا کردم پارک ساختمون تراز پایی 

ز  ز  کوله برداشی  ز  همون رواز کلید رفتم پایی   که باری اولی 

 بلندی صدای با کردم وباز داشتم،در اومدم اینجا

 ...اومد عشقتون که بیاد خونه اهل:گفتم

 

ی اما اومد استقبالم لبخندبه با همیشه مثل آیهان  از خی 

 .نشد بود آماده من با کل کل برای همیشه که آیناز

 اومدی خوش--

 ...مرش_

  کردم خارج ام کوله از رو تاپ لپ

ز  اسم به عکسا فایل_  هست دکستاپ روی اسکارف کویی 

ه عکسا...شاِپ  آنالین یه برای  اینستاگرام پیج توی می 

 ...وسایتشون

 ...تو بیا حاال:وگفت نگرفت ازم رو اپلپت

 مونا وگرنه بذاربرم باشه دیدارمون آخرین خوای نیم اگه_

 میکشه منو
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 کردم درست چاکلت هات برات بیاتو...کرده بیخود مونا--

 ...برو بعدش بخور

 با وبعد کوبیدم ام سینه ی قفسه چپ سمت مشت با

 تحت صوری   با زمان وهم کردم اشاره بهش اشاره انگشت

 آیهان دادم تکون وراست چپ روبه رسم گرفته قرار تاثی  

 وجلوتر درآوردم رو کفشام خندید هام بازی مسخره به

خونه رایه مستقیم اومد رسم ،پشت رفتم داخل ازش ز  آشی 

  شدم

 ...داشتتز  دوست ی خوشمزه این کجاست_

 ی خوشمزه این به منو روزی یه نگرانم...کانی   روی--

 ...فروش  ب داشتنیت دوست

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 859پارت#

 

 

 

 نیم خیانت اولم عشق به وقت هیچ وفاداریم آدم من_

 اویل مثل دنیا تو عشف   هیچ میگن که شنیدی کنم،

  نیست؟

 ی گوشه کردم آیهان به کوتایه ونگاه رسیدم کانی   به

 ییک زیبای   طرز وبه رفت باال لبش راست سمت

 ازروی رو ماگ.داد تحویلم رو مغرورش ازنیشخندهای

 وقبل نوشیدم رو ازش ای جرعه احتیاط وبا برداشتم کانی  

به آیهان ازاینکه  آوردم درش ازاشتباه بباله خودش بیشی 

 ومنو بوده زندگیم توی ازتو قبل شکالت هرحال به_

 ...کرده کشف

 

 تاسف با بعد شد تبدیل متحی   لبخندی به نیشخندش

 داد رستکون برام
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 ...ترم جذاب ازشکالت برات من تظاهرکن حداقل--

 خوشم روی   ودو وتظاهر ازدروغ:زدم نمای   دندان لبخند

 نمیاد

 اشاره وبا کردم مزه مزه ماگرو توی محتویات از دیگه کیم

 نیست؟:آینازگفتم اتاق به

ون یکم...خوابیده-- ز  نیست می 

برگردوندم روی رو ماگ  کانی 

ی_ ز  شده؟ چی 

 ...میکنه حرکت امروز خاله--

 

ز  م،یادمه ی   ماجرا به تا بود کاقز  کوتاهش ی جمله همی   بی 

ز  به راضز  آیناز خود) پرسیدم آیهان از بار یه  (هست؟ رفی 

 بره باید:گفت کننده ناراحت تحکیم با درجوابم آیهان

 زیر فراراز برای واونم کردم نگاهش سکوت روزبا اون...

 درست وجود با تصمیمات بعیصز .گرفت فاصله ازم نگاهم

ز  مثل بودن ودردناک سخت بودنشون  کردن رایه همی 

 !آیناز
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ز  که اعتمادداشتم آیهان به اونقدر  دلیل برای بودم مطمی 

 رایه داره رو تنش ی وپاره اش خانواده عضو تنها محکیم

 ...آیالر ازدواج محکیم به شاید دلییل میکنه

فت برای ها مانع ترین بزرگ ها ترس بودم گفته  پیرس 

؟ترس ز  تصمیم افکاروقدرت راحت   به میتونن ها هسی 

ت ز  فلج رو گی   درست به رو تصمیم ترین وتواشتباه کیز

 ازدست ترس   با داشت تالش آیهان...بدی ترجیح ترین

 از اونو خواست یم اینکارهم وبرای کنه آینازمقابله دادن

 .کنه خطردور عامل خودش

 

ز  رایب رو رضایتش پدرش که درسته  اما بود داده آیناز رفی 

 میتونست هرلحظه بود ملگ بافرخ والیت که ازاونجای  

 فشار تحت که رضایت   اونم بده تغیی   رو نظرش

 .بود شده داده درویز  میل وبرخالف

 .بود رفتنش جز رایه کاش_

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3092 | 3699 

 

 داره رو ونفوذش قدرت فرخ که تازمایز ...نیست رایه--

 .نیست رایه هیچ

 روی دستمو.میکردم لمس من رو اتشوکلم نگاه توی درد

 گذاشتم بود داده قرار کانی   ی لبه که دست  

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 860پارت#

 

 

 برمیاید اینم ازپس شما_

 نشده رسد تا بخور. بربیایم پسش از مجبوریم...اره--

 قابل هنوز اما بود شده رسد کیم برداشتم دوباره رو ماگم

 گذاشتم کانی   روی رو خایل وماگ کشیدم رس بود وردنخ

 بعداز که عمیف   نفس وبه داشت نظر زیر رو رفتارم آیهان
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 روباال دستش لبخندزد کشیدم چاکلت هات رسکشیدن

 ...کشید باالییم لب روی شصت انگشت وبا آورد

 چطوربعداز عجیب اومد،برام بند نفسم حرکتش از

 ترین افتاده پا وپیش ترین کوچیک هنوز چندماه گذشت

  ...بندمیاره رو نفسم رفتارش

 

ز  رو ورسش شد حالم متوجه  رسم به وبوسه گرفت پایی 

 ...زد

 برم؟ من_

 اومد دنبالم آیهانم رفتم در طرف به داد رستکون

،هرچند جورمنو قراره اینکه برای مرش_  زاویه یه از بکش 

سه نظر به ات وظیفه  می 

 پریده باال ابروهاش زحرفما کردم نگاهش چشم ی ازگوشه

ی اینکه از قبل بود ز  دادم ادامه خودم بگه چی 

ز  زن هرحال به_  اماخودتو داره هم کارهارو این گرفی 

 رو همرسش کارای آدم که افتخاره جای ها نکتز  ناراحت

 بده انجام
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 گ؟ افتخاربرای--

 روبــهت وکارم کردم اعتماد بهت همینکه !!دیگه تو برای_

دم  هیچ داده نشون تحقیقات...ببایل خودت به باید سی 

 چون کنه نیم اعتماد همرسش به کاراش انجام توی زیز 

 ! میدونه خرابکار موجودی اونو

 .گرفتم قرار لطفت مورد که شانسم خوش چقدرمن پس--

 ؟...بیاری ایمان من به که نیست کاقز  این وآیا دقیقا_

 

 از کوله بپوشم رو وکفشام شدم خم زد ای خنده تک

 کفشام گرفت رو وکوله شد خم آیهان افتاد شونهام روی

 .داد دستم به رو وکوله پوشیدم رو

 تند هیوال اون خواستگاری خاطر به باش خودت مراقب--

 بشنوی رو غرزدناش کمی   ساعت نیم هرحال به نرو

احت خودت گوشای ز  اسی   .میکیز

 ...بابابزرگ چشم_
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یرفت   نیم اصال کاش:وگفت رفت غره چشم بهم  ،می 

؟خب که بدی گوش تو میگه وپرت چرت اون اونجا  خ 

 بزنه وباباش مامان به غراشو بره

 !ها افتادی لج رس باهاش_

 ...میشناسم رو گوهش ام،اخالقای بچه مگه--

 نکن ادی   ی   دوستم به: گفتم لوش لحن وبا خندیدم

  میکنم قهر باهات وگرنه

 کرد مرتب رو موهام وبعد زد بینم روی

 ...باش خودت مراقب برو هباش--

 مرش هم چاکلت هات بابت_
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 محبت با.زدم اش گونه به ای وبوسه ایستادم پا نوک روی

 لوس دخی   که دارم رو پدری حس:وگفت زد لبخندی

ینش  دل و نگرانشه هم .میکنه مدرسه رایه داره رو وشی 

 هاش برنامه از نمیاد دلش هم نداره رو ازش دنش جدا

 ...بیوفته عقب

 هربار با که بود جادوییش کلمات توی رسی چه دونم نیم

 .میکرد خودش شیدای منو

 کنم لوس بیشی   خودمو پس_

 کردم کج رسمو عشوه وبا جلودادم کردمو غنچه رو لبهام

 

ز  اگه--  نمیذارم تنها نه بدی ادامه کارات به جوری همی 

 هرحال به میدم انجام خوی   به رو همرسیم نقش که ریب

ی مهارت ییک این توی  .دارم بیشی 

به  صدا با هردومون شد باعث که زدم اش شونه به ای ضز

 .بخندیم
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***** 

 چشمش تا مونا انتظارم وطبق رسیدم تاخی   با ساعت   نیم

 به نیاز ها بعیصز  برای کردکه ردیف فحشهای   افتاد من به

 ها بعیصز  به بگردم معنیش دنبال تا داشتم رفالمعا دایره

  .کردم یم اخم هاش بعیصز  به خندیدم

 

 وخود بود نشسته ی   ی   ی خونه اتاقای از ییک توی مونا

 نگاه عصبیش صورت به نشستم روش روبه میکرد خوری

 .میکردم

 !بدبختام؟ شبیه خییل-

 ...نیست   بدبخت تو_

 داد ورستکون زد پوزخند حرفم به

 تونه نیم کس هیچ خواستگاریه مراسم یه فقط ینا مونا_

 !کنه مجبورت

 پوشوند رو وصورتش گرفت صورتش روی رو دستاش

وع هاش وشونه گذشت ثانیه چند  لرزیدن،برام کردبه رس 
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ز  برای مونا دیدم یم که بود منتظره غی   ی همچی  ز  چی 

یزه اشک   می 

 

 .کردم وبغلش نشستم وکنارش شدم بلند ازجام

یچ...مونا یه_ ز  که؟ نشده ی 

 خسته وبقیه خودم با ازجنگیدن...هست   ام خسته-

 هرخواستم برای مدام که دارم توان چقدر من مگه...ام

 باید چرا.نشم درک وقت وهیچ باشم مبارزه درحال

ز  ازدواج توی منو خوشبخت    از مرحله یه ازدواج مگه ببی 

 
 
 برش؟ وامنیت آرامش به توش باید که نیست زندگ

ن؟ ازم رو االنم وآرامش امنیت میخوان چرا   بگی 

 

ز  خوان؟ رونیم بدمون که اونا مامان قول به_  فکرمیکیز

ز  لطف درحقمون دارن  !میکیز

 مونا وبادیدن اومد داخل فروغ عمو وزن شد باز دراتاق

 مونا شدی بچه:گفت گونه وشماتت پرید باال ابروهاش

 وروزیه؟ حال چه این!
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 گفتید باخودتون !شهبا تفکرشما طرز این میکردم فکر-

سه سن وچندسال بیست با مونا عقل  ازتاریــــخ نمی 

 رودستمون تا بره بدیم زودتر میگذاره داره مرصفشم

 !نمونده

 منه؟ با زدن حرف طرز چه این...بکش خجالت-

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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ی تصمیم واسه که میخوام معذرت-  آینده یبرا تون گی 

اض دارم ام  !...میکنم اعی 
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اض- ؟ برای اعی   با وزدی دورتا رفت   دادیم بها بهت کم خ 

 خورده بهت پدرت یا من اینکه بدون پریدی خواست   هرگ

یم ز  حاال بگی  ز  رسهمچی   !میکتز  پا به قشقرق کوچییک چی 

 مامان این! توروخدا بیتز  یم: وگفت کرد من به رو مونا

نه حرف باهام اینجوری داره که منه ز  !می 

 میای   آدم بچه کنارومثل میذاری رو بازی کویل مونا-

  مراسم رس میشیتز 

 

ون بره وخواست چرخید  شد متوقف دوباره اما بی 

 رست از هم بدی رد جواب بخوای اینکه فکر:وگفت

ون  داشته کننده قانع دلیل باید رد جواب برای کن بی 

 ...باش  

 میدویز :گفت مادرش وبهر  عصبانیت با پرید جا از مونا

 بشم دیگه ییک زن میتونم شما رضایت بدون حت   که

 جنگنده دوتا مثل هردو کرد نگاه مونا وبه ایستاد عمو زن

ه هم به  بودن خی 
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م مامان ننداز لج رس من-  یه وکه میکنم روتباه زندگیم می 

 بمونه برات وآهش عمرحرست

 

 رچهماد فروغ:وگفت شد درظاهر جلوی رساسیمه ی   ی  

ه سه صدا خی   رو بچه این اومدی! آقاجونت گوش به می 

یت بدتر یا کتز  آروم ی کی  م زیر بگی  ز  ...خشمش هی 

ون طرف گرفتوبه رو عمو زن دست ی   ی    داد هولش بی 

 وباالت  قد قربون ی   ی   بپوس رو لباسات:گفت مونا روبه

نم حرف آقاجونت با خودم بگذره امشب یه بذار بره ز  می 

ز  مجبور کاری به رو مدخی   نمیذارم  کیز

 نمیشه ی   ی   حرف روی میدونستیم مونا هم من هم

 .نبود بیشی   خشکنک دل یه وحرفاش کرد حساب

 

ون هم ی   ی   همینکه  طرف به مونا بست ودررو رفت بی 

 از زده وحشت گرفت ای وشماره برد هجوم موبایلش

 رو دستش که رفتم طرفش به بکنه معقویل غی   کار اینکه
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 بکنم کارمو بذار:وگفت گرفت مقابلم استوپ رتصو  به

 میکنم دق اینا ازدست امشب وگرنه

 ومردمک اش گرفته صدای برای ودلم گزیدم رو لبم

 تا موند منتظر .بود،گرفت شناور اشک توی که چشماش

 صدای   با داد چواب مخاطبش وهمینکه بشه وصل تماس

 :گفت میلرزید خشم از که

 

 نامرد...هایم بدبخت تموم اصیل دلیل تو بهت لعنت-

  با میتویز  چطوری عوضز 
 

ز  کتز  بازی من زندگ  وعی 

ف ی   بابک تواون زندگیم به زدی توگند...نباشه خیالتم  رس 

 وککشم گرفت بازی به رو وندارم دار که قراردادی رسراهم

 موند ازم که وهرخ   برگشت   سال چند بعداز نگزید

 رسهم رو شدم خرد های تکه بدبخت   با ؟من کتز  رونابود

 ... بودم کرده

 روتکه نفسم نبود سخت   کار خطه پشت گ اینکه تصور

ون آه ومثل تکه  دادم بی 
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 با...شد سهمت خ   من کرد بدبخت از هان ساکت   چرا-

 انقدر من که شد نصیبت ،خ   بگو بهم... لعنت   توام

 قاتل به!دلبستم بهت که شدم ذلیل انقدر شدم داغون

 ...بهت بهت،لعنت لعنت...ردنام یه به...زندگیم

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 863پارت#

 

 

 

ز  اشک درحال اون مثل ومنم گرفت اش گریه  بودم ریخی 

 صدای خورد رس دستش از وگوش   نشست جاش رس مونا

ز  الوالو  توجه بدون مونا اومداما یم تلفن پشت از گفی 

 رو مونا تماس کردن طعق وبا رفتم جلو میکرد گریه فقط
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 ومن بود حال همون توی مونا ای دقیقه ده کردم بغل

ی هیچ کردنش آروم برای ز  .رسید نیم ذهنم به چی 

وع شد بلند بنداومد که اش گریه ز  راه به رس   کرد رفی 

 افکارش با داشت انگار میکرد یط رو اتاق وعرض وطول

د رسوکله ز  می 

 

 مونا؟_

 زدم گند انتخابام با االن تا...جنگم نیم هیچکس با دیگه-

 جنگیدم یم انقدر نباید اولش از اصال شاید

؟ چیکار خوای یم_  کتز

 !هیچ  -

نم حرف محمدم بابا با من میگذره جوری یه امشبم_ ز  می 

ی ذاریم نیم ز  بشه خوای نیم تو که چی 

 !نیست مهم دیگه: زدوگفت ای کننده دلرسد لبخند
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 با آرمان اسم خورد زنگ گوشیش.رفت رسویس طرف به

ز  دلم ومن افتاد صفحه روی کنارش قرمزی قلب  سنگی 

 کرده سیو قرمز قلب یه با هنوز رو اسمش میشه مگه شد

 نیست؟ مهم دیگه وبگه باشه

  شست یم رو دستوصورتش داشت افتادم راه مونا دنبال

 ...میخوره زنگ داره گوشیت_

 بزنه صورتش به وقراربود بود کرده اب پراز روکه مشتش

 پاشید صورتش روبه آب وبعدمکت   شد متوقف هوا روی

  جاموند صورتش روی جا همون ودستاش

 

 وبغلش گذاشتم جلو ای دیگه قدم لرزید مونا های شونه

ز  رو دستاش. کردم  کشید عمیق نفس وچندتا آورد پایی 

 خودتو:گفت آینه توی خودش روبه کرد پاک رو واشکاش

 ...زنیکه کن جمع

 !امون:زدم صداش وار ناله

 کنارم وایست   نکه بشه قرص بودنت به دلم بیای گفتم-

 !...کتز  ناله چس خودم مثل
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 بزنم زنگ محمدم بابا به االن میخوام_

  مانع تونه نیم کس هیچ چون...من خاطر به نه اما بزن-

ک تصمیم  !...بشه مودت وجناب خانم فروغ مشی 

 

ون رسویس از وع اومد بی   کرد لباساش پوشیدن به رس 

 توجه ی   اما خورد زنگ هم دیگه دوبار ییک شگوشی

 های خواستگار هفت ساعت بود شدنش آماده مشغول

 داشت.بمونم اتاق توی دادم ترجیح ومن رسیدن مونا

 توی مونا خورد یم بهم آقاجون واجبار زور این از حالم

خونه ز  فاجعه طرز اما بود نشسته آقاجون ی خونه ی آشی 

ی ز  ...دبو  شکسته ودل مرده دل آمی 

 فکر پریدواز هام شونه مونا گوش   خوردن زنگ دوباره با

ون  . اومدم بی 

 

  ــــی❤️دارمـــ_آنــچه_تــمام#
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 864پارت#

 

 

 

 باهمون آرمان واسم بود قبیل جای هنوزهمون گوش  

د چشمک قرمز قلب ز  خون عزیزم مونای برای رو ودلم می 

 این انگار بودم متنفر فرزاد اندازه به هم آرمان از.میکرد

 فکراینکه...نداره اونا با نسبت   هیچ فراز و بودن برادر دوتا

  توی وآرمان بابک اگه
 

ز  همه نبودن مونا زندگ  بهی   چی 

ون رسم بوداز  عامل آرمان بود مونا با رفت،حق نیم بی 

 دلیل ، االنش حال دلیل...بود مونا مشکالت اصیل

 .بود آرمان مشکالتش

 وتماس برداشتم رو گوش   بشه قطع تماس اینکه از قبل

 .کردم وصل رو

 

 دادی؟ نیم جواب رو ات مرده صاب گوش   خ   برای-

ز  همیشه...سالم_  کارید؟ طلب قدر همی 
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؟ گ دیگه تو:گفت ثانیه چند از وبا کرد سکوت  هست 

 اش؟ مدافع وکیل

 ...بذارید رویش میخواد که اسیم میتونیدهر_

 ...مونا ودم یفراز  زن قوم از تو فهمیدم-

 عصت   کردم اخم نیومد خوشم اصال حرفش از

 بیشی   داره هروز تون شارالتایز  روی که بده خییل:گفتم

ه اب داره شعورتون اما میکنه خودنمای    ...می 

 

یز  حرف ادی   ی   قلم لفظ چه-  ...می 

 رس حوصله خییل:داد وادامه خندید حرفش به خودش

 خودش طرف گرفت A پلن بگو مونا به بده ،گوش   بری

 وهمزمان روبکنه هاش ناله بیاد...نیستBپلن الزم زد زنگ

  ابراز
 

ه چراغ نوع یه اینم هرحال به.کنه دلتنیک ز  کامال اما سی 

 ...نامحسوس

 موندم بود شخصیت ی   واقعا مرتیکه ،این زدم پوزخندی

 دل بهش که دیده عوضز  هیوالی این توی خ   مونا

 !بسته؟
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 بده جواب تونه وغه،نیمشل رسش یکم مونا راستش_

 

  با
 

 بچینه گل رفته :گفت مسخرگ

 اگه میکنه قل قل هام رگ توی داره خونم میکردم حس

دم چنگ صورتش به یا بود جلوم آرمان ز  رو موهاش یا می 

 ...خر مرتیکه کندم یم رسش توی از دونه دونه

 ی تومرحله فعال :گفتم محکم واما بدجنش با

 گل مرحله به انشاهللا ...ان مهریه رس وتوافق خواستگاری

سه هم وگالب  .می 

فت   چه  اومدن از بیشی   کربــع هنوزیه داشتم هم پیرس 

 بودم رفته دیش کجا تا من اما گذشت نیم خواستگارها

ون از اصال اینکه بدون داشته اتاق بی   .باشم خی 

 

 من کشید نیم هم نفس انگار بود جوری یه سکوتش

 مسخره رو میمونت خواهر اون برو حاال گفتم دلم تودلم

 .کن
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؟ خ  -  نقشه باهم نشستید !؟...جدیدتونه فیلم  گفت 

؟ که کشیدید  خ 

 برای وقت ما!شماید که کننده وتهیه ،کارگردان نویسنده_

  رو شدن خراب
 
 رو کردن بازی وفیلم دیگران زندگ

  توکارخودمونه رسمون که ما برعکس...نداریم
 

 نا زندگ

 بار یه کردم حس امشب... کنهمی بازی ما با جوانمردانه

ز  رو مونا دل دیگه ی هیچ   ،از شکسی  ز  خی   نداشتی 

 ...شمای   خواهرم بد حال اصیل عامل اما میدونم
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 خورده انقدرازهمه که موناست به منظورم گم رونیم همتا

ده رو شوخود نداره جنگیدن توان دیگه که  یه به سی 

 ... سنت   ازدواج

 واقعا:پرسید که کنم قطع رو تماس خواستم

 ! خواستگاریشه

 قطع رو تماس بعدم و جوابمیذاشتمش  بدون باید

 کنار مونا که قرمزی وقلب صداش لحن اما میکردم

 بود رسجاش هنوز جدل همه هون بعداز گذاشته اسمش

 ناامید شمایچ شد نیم مه هرچند. داد نیم رو اجازه این

 باز رو دهمک اراده ی   کامال گرفت فاکتور مونارو امشب

 کردم

 

 از مونا... گذاشتنش فشار تحت اش وخانواده آقاجونم_

 ...است خسته باهاشون جنگیدن

 ...همتون به لعنت:گفت اخرفقط ودر طوالیز  سگوی  

 توی صدای   کنم تعبی   خ   باید رو اش جمله دونستم نیم

 لحن این با آدم اینکه از هست   نشو احمق زد ترس   رسم
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 قطع که تماش بعداز رو گوش  ...شه نیم گرم طلبکارآی  

  کردم باز رو اتاق در شدم وبلند گذاشتم کنار شد

 

 باصدای مردی رسید یم گوش به هاشون صحبت صدای

د حرف داشت ای جاافتاده ز ز  و می   یم حرفاش بی 

 خشوهرب داشت قدیم طرح آقاجون باغ خونه...خندید

خونه به رو خودم  راحت   به  اتاق راهروی بوداز جدا ز  آشی 

خونه تو مونا رسوندم ز  توی رو ودستاش بود نشسته اشی 

 .بود پیشونیش روی بود زدو گره هم

 دادم آمار آرمان به فهمید یم اگر گزیدم لب دیدنش از

 ...کرد نیم استقبال میداد؟قطعا نشون العمیل عکس چه

 

ز  چرا من اصال  تالقز  به خواستم اولش کردم؟ ریکا همچی 

 میتونه اون فکراینکه بعدبا اما کنم بارش موناحرف دل

  ... شد عوض نظرم کنه روخوب مونا حال

 .کردم عمل موفق نا فکرم هردو توی صورت درهر
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د قل سماور ز  به دست اطرافش به اهمیت ی   ومونا می 

 مرتب ی   ی   طالی   لبه های فنجون.بود نشسته پیشویز 

 هم چای بودواحتماال شده چیده اش نقره سیتز  توی

 .بودند کرده دم خودشون

 

 پاشو:گفت مونا روبه ای خرکننده لحن با اومد عمو زن

 ...وبیار بریز چای   برم قربونت

 به العمیل عکس هیچ اصال نخورد تکون جاش از مونا

 نداد نشون عمو زن حضور یا حرف

 ریزم یم من_

 لحن همون وبا رفت توهم اخماش فروغ عمو زن

 این با کردی فکر مونا نکن لج من با :گفت همیشگیش

 عوض نظرم من نزدنات حرف واین پوشیدن لباس طرز

یزی چای آدم ی بچه مثل....اصال نه!میشه  ...ومیاری می 

 پیش برگرده کرد وادار رو عمو زن مونا واکنش   ی  

 ....مهمونا
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  یاحمد_آسیه#

 

 866پارت#

 

 

 

وع قراردادم سماور کنار فنجونارو سیتز  ز  به رس   چای ریخی 

نگ  طرفم به رو رسش مونا بود حواسم.کردم ی   ی   خورس 

ز  روی رو چای سیتز .میکرد نگاهم وداشت چرخوند  می 

 ...روبی   چای پاشو:وگفتم قراردادم مونا جلوی

 کنم فرار میخواد دلم-

 ...بگذره تا کن تحمل رو امشب_

؟ عدشب-  خ 

 تصمیم اما بشه خ   قراره فردا دونم نیم! واقعا دونم نیم_

نده  از تو وناراحت   خشم اینکه بدون مونا...توی   گی 
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ی ودرنظر اطرافیانت ز  بگی   واقعا خ   فکرکن وخوب بشی 

  !نفعته به

 

 حاال...هست   نیستم شناخت بدون سنت   ازدواج آدم من-

ایط خوب اجتمایع موقعیت هرچقدر طرف  تاپ مایل ورس 

 .باشه داشته باال وتحصیالت

 نیست   هم سیم رابطه یه توی مونده ادم ویل اره_

 موند منتظر سکوت با من پرازابهام ی جمله شنیدن بعداز

_ 
 

 وقت   اما نیست پذیر امکان باهاش ات رابطه مییک

یز  زنگ اون به عصت   ز  دوست از های   نشونه هنوز...می 

ز   میگید که ای رابطه این شما غروروخشم اما هست داشی 

 ...کرده سیم رو نیست

 

  گذاشتم دستش روی دستمو

ز  مجبورت تونن ،نیم نیست   ازدواج این تومجبوربه_  . کیز

 بگذرون ای وکینه خشم هیچ بدون رو امشب بگم میخوام

ز  وبعدش بده خودت به رو ها ادم با آشنای   فرصت  بشی 
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  مانآر  با رو ات روابطه یا...بکن رووا سنگات وباخودت

 همینجا تا تو...بذاره کنارش همیشه برای یا کن درست

 توی که های ادم تموم بابت بدهکاری خودت به خییل هم

ز  جای   زندگیت  ...دادی راهشون وتو نداشی 

 

ه ام خنده- ز  توی که منم این کنم یم فکر وقت   میگی   چنی 

اییط  گرفتم قرار رس 

ه ام خنده منم حت  :خندیدم  !...میگی 

 زن بذارم روکنار آرمان اگه حت  : میده ونبی   رو نفسش

  شم نیم پرسه این

ون به رس با  اومد ی   ی   لحظه همون کرد اشاره بی 

دم حدس اما بده توضیچ نشد وفرصت ز  آدیم رو اون می 

 پاچه دست حالت   با ی   ی   دید یم پوسیده افکار با

 بیا پاشو اینجا چپیدی قدیما مثل چیه برم قربونت:گفت

ون  ....مادر هزشت بی 
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ایط دیدم-  تموم سنگ خواستم قبل دهه پنج تدایع رس 

 ...بذارم

 نیم:گفت بود نشده مونا حرف متوجه که بیچاره ی   ی  

  نیست الزم کارا این امروزیه پرسه برم قربونت خواد

 یم رو چای   هست   پاشو:داد ادامه ی   ی   زد پوزخندی مونا

س خواد نیم تو بره ی اسی   بگی 

 خ   بیام...ی   ی   نمیارم من:گفتم رسیــــع پرید باال ابروهام

 بگم

هم چای   هم ام راضز  من:وگفت گرفت اش خنده مونا  بی 

 بزن حرف باهاش برو چام

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 867پارت#
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 کوبید دستش پشت ی   ی   که رفتم بهش غره چشم

 که زیز  مورددر  داره کراهت نگومادر بده مرگم خدا:وگفت

 چای   این شه فدات ی   ی   هست  ...بکتز  فکرارو این متاهل

 کن عوضش پاشو شد مرده دهن اب که

 چند هر دادم رستکون خودم ی ساده ی   ی   لبخندبرای با

  اینو اسم شد نیم که
 
 ونسل تغیی  .داد قرار سادگ

فت ز  رو بزرگ های تفاوت این جدید نسل وپیرس   اونا ما بی 

  میشیم تر حوصله ی   وما مهربونی   اون میکنه ایجاد

ی با رو مشکالت اونا ز ز  رس پشت که های چی   یم گذاشی 

ی با ما سنجند ز  این وشاید مواجهیم باهاش که چی 

ین  همدیگر تونیم نیم ها وقت اکی   که هست دلییل بزرگی 

 قلب صمیم از وقت   اونم کناربیایم وباهم کنیم درک رو

  داریم دوسشون
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 بانارضایت   دادم مونا دست وبه ریختم چای   دیگه دور یه

ی هیچ واقعا. افتاد راه به ی   ی   وپشت شد بلند جا از ز  چی 

  توی
 

 تالش میکرد رو فکرش گ.نبود بیتز  پیش قابل زندگ

 بار یه هاش نوه شوهردادن زور به برای جون آقا های

 ...بشه تکرار دیگه

ز  از ساعت نیم از بیشی    بعداز ومنم گذشت یم مونا رفی 

 پیدا دنج گوشه ویه رسوندم آقاجون باغ به خودم رفتنش

ح کردم  آیهان برای رو امشب های اتفاق از کوتایه ورس 

 .کردم تعریف

 

 بود گفته که ودرجوابش بودم آیهان با کردن چت درحال

 نوشتم باشم پیشش رو امشب تا دنبالم میاد

 گوش به داماد آقای بفرمایید وصدای شد درباز...نمیشه

ون وبعدمونا رسید  باهم زدن حرف برای ظاهرا اومد بی 

ون  ...بودن اومده بی 

 هم شد روشن جمالش به چشمم تازه که خواستگارمونا

ون از بعد  سالش سه ودو ش میخورد بهش اومد مونابی 

 اختالف تقریبا داشت متوسیط وقد بود چهارشونه باشه
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 از بوداما هیچ هست بلندی قد دخی   که مونا با قدش

  .بود اوگ ظاهری جذابیت نظر

 

 وتایپ فرستادم آیهان برای و گرفتم شون از عکس یه

اق کم یه برم من' کردم  'کنم سمع اسی 

 وبعد فرستاد خنده چندتاایموخ   لحظه همون

اق بودن دوست قبلش اگه نداره فایده":نوشت  اسی 

 ".داشت جذابیت سمعشون

 ی   اام داره فرق   چه بنویسم میخواستم گرفت ام خنده

ز  آیهان شدم خیال  خودمو من وقت   که بود حرفا ترازاین تی 

 دستم وحتما نشه متوجه بزنم چپ عیل معروف کوچه به

 ...مینداخت

 

 فرستادم غره چشم ایموخ   چندتا درجوابش ققط پس

ب به دروردی بود لبخند لبم روی که درصوری    باز ضز

 آقا وبه شدم بلند جا واز پرید هام شونه که جوری شد

ون وآشفته باعجله که محمود وعمو جون  نگاه اومدن بی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3121 | 3699 

 

 که وخانیم آقا یه بود افتاده راه به هم ای همهمه...کردم

 ی   همراه هم بودن خواستگارمونا ومادر پدر زدم یم حدس

ون عمو وزن ی    که هم وخواستگارش مونا...اومدن بی 

ز  زیادی چندان ی فاصله  وپرسیدن اومدن جلو نداشی 

ی ز  شده؟ چی 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 868پارت#

 

 

 

ز  آقاجون ز  ایوان که بود نفری اولی   جواب وی   رفت روپایی 

 عذر با هم محمود عمو گذشت پرس واون مونا کنار از

 ی   وی   عمو زن رفت آقاجون دنبال مهمونها از خوایه
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 بودن کردن پاره تیکه وتعارف خوایه عذر مشغول

ز  وازشون  رد بامتانت اونا ویل بشینند تو بیان میخواسی 

 .کردند موکول دیگه زمان به رو امشب ومراسم کردند

 از بود کنارش که پرسی اما بود ساکت مدت تموم مونا

ایط این  کش برای اتفاق   :گفت ودوباره بود ناراضز  رس 

 افتاده؟

 

ز  فقط که بود این منظورش کردم حس ی همی  ز  که چی 

 پیش اوضاع برای ی کننده قانع دلیل نهات تونه یم گفتم

 جواب خطی   مسئولیت خودش پدر...باشه داشته اومده

 اینکه مثل:وگفت گرفت عهده به رو پرسش به دادن

 .گرفته آتیش  مودت آقای انبارکارخونه

ز   خودم گوش به فقط صداش که گفتم آرویم هی 

 رو بینمون ی فاصله گرفتم دهنم جلوی رسیددستمو

 هرچقدر وقت   گرفتم رو محمد بابا ی وشمارهکردم بیشی  

 وخودش داره حقیقت شدم متوجه نداد خوردوجواب بوق

  داره خی   هم
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ز  همون ورس گرفتم رو مهرانه مامان ی شماره  بوق اولی 

 ...بزن زنگ بعدا هست  :داد جواب

ی مامان_ ز  ؟...شده چی 

ز  منتظر عنوان هیچ به اما پرسیدم ترسیده اینو  جوای   چنی 

 .منبود

س- ش برم قربونت نی  ین این میگه دکی   بهی 

نم زنگ بهت خودم عمل اتاق بردن همتارو...تصمیمه ز  می 

س ام بچه کن دعا براش فقط االن  ...داره اسی 

 وخواستگاریش مونا وحت   سوزی وآتیش کارخونه آن یه

 . رفت یادم

 

از که همتای   بمونه همتا پیش امشب بود قرار مامان  بیشی 

یه بیمارستان توی هست ماه یک  حساب دونم ،نیم بسی 

 برای بود زود یاواقعا بود اشتباه لحظه اون توی من کتاب

 ...فندوق اومدن دنیا به
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 بودومن کرده قطع مامان پیچید گوشم تو اشغال بوق

های منتظر دست به گوش   هنوز  که مونا.بودم بیشی   خی 

 اتفاق: پرسید نشدم خودم نزدیک اومدنش متوجه اصال

 افتاده؟ یبد

 

 دعا براش گفت مامان...میاد دنیا به داره همتا ی بچه_

 کنید

س: کردوگفت بغلم مونا  ...بشه هیچ   نیست قرار نی 

 دادم رستکون

ز _  ؟ رفی 

 هم دخی   ترین ترین بدشانس اسکار اره :داد تکون رس اونم

ه تعلق  ...من به میگی 

 میکردم فک!بزیز  من به رو حرف این نداشتم انتظار_

 !باش   خوشحال خواستگاری خوردن بــهماز 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3125 | 3699 

 

  احمدی_آسیه#

 

 869پارت#

 

 

 

 

 ...بدم رو مرتیکه اون جواب نتونستم وقت   نه-

 نیم عنوان هیچ به رو سنت   ازدواج:کرد کلفت رو صداش

ای   شبیه اصال شما که وقت   نه پذیرم
 انتظار که دخی 

 ...نیستید داشتم

 اومده خوشم خییل من انگار :گفت عادی حالت به بعد

 یه برای من بگه نبوذ ییک...خواستگاریم اومده باقایل این

 ...دادم خودم به وعده هزارجور تو کردن تحمل ساعت

 بوده؟ خ   منظورش_
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 توقع حتما میدونم چه:وگفت انداخت باال ای شونه

 ندید مهتاب آفتاب وخجالت   زیر رسبه دخی   یه با داشته

 باقایل این میخورم قسم مقدسات تموم به...روبشه روبه

 هر تا میگذره خ   وبرش دور نفهمه که میخواست یکیو

ی به داره دلییل چه ورگرنه...بکنه غلیط  میل به که دخی 

ز  خواستگاریش اومده خودش  به لعنت...بزنه حرقز  همچی 

 برای مصیبت عامل ترین بزرگ همیشه که کارخونه

 ی   سوزی آتیش این بخورم حرص باید فتهه یه تا منه،االن

 باشه سوخته انقدر کنه خدا .شد دادنم جواب مانع موقع

 بشه محو که

 

 داشته ای عالقه کارخونه به که نه گفتم ای نکنه خدا

 رو کارخونه که مونا با جورای   یه فقط !..اصال نه باشم

 یه ،هرگز بودم مخالف دونست یم مسائل بعیصز  عامل

ز  آدم واین باشه کش بدبخت   عامل هتون نیم مکان  هاسی 

ز  همه که نند رقم رو چی  ز  .می 

 درآمد منبع که ای کارخونه برای تونستم نیم وقت هیچ

ز  است خانواده چندصدتا  باشم داشته ای خواسته چنی 
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 وبابک وآرمان وفرزاد فراز به مارو کارخونه این اگه حت  

 ...باشه داده ربط

 

  بیمارستان برم میخوام من_

 ...روندارم باهاش کردن کل کل مامانو حوصله میام منم-

 قابل غی   واقعا گایه فروغ عمو زن نگرفتم خرده بهش

 به.میخواست ایوب صی   باهاش کردن ورس میشد تحمل

ز  با قرارشد مونا خواست  پوشیدیم لباس بریم اون ماشی 

ون وهمینکه  به رو پرید ازجا ما دیدن عموبا زن اومدیم بی 

  ؟ اکج:گفت ما

 کش شب موقع این نباش نگران :گفت هم لجباز مونای

ز  حساب ساعت   فقط خواد نیم عقد برای  !میکیز

 

 ازعصبانیت فروغ زنعمو صورت اما گزیدم لب من

  ...قرمزشد
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 وزن دررفت طرف به عمو زن حال به اهمیت ی   هم مونا

ایط از ترسیده من رفت دنبالش عموهم  اومده پیش رس 

 .نداشت ازمن کیم دسِت  هم ی   موندم،ی   رسجام

ه -  بابات زن من بزن حرف درست بامن نفهم ی دخی 

 ...،مادرتم نیستم

ز - ز  که میکتز  رفتار چطوری ببی   .میدی آدم به حش همچی 

 ...کنه متوقفش تا گرفت رو وبازوش رسید مونا عموبه زن
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 تالش دارم خودت برای من فهیم نیم که تتورس  خاک- 

 ...میندازی وتوجفتک میکنم
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 خونرسدی حالت به اما بود عصت   اینکه با هم مونا

  نیستم راضز  من نکن فدکاری همه این من برای:گفت

 هم عمو زن شد خارج در از و برداشت رو کفشاش بعدم

 دنبالشون رساسیمه ی   ی   رفت دنبالش بردارنبود دست که

 دست از امان امان:کرد یم تکرار خودش با لب وزیر رفت

 ...تو

 تکویز  خودم به من بود عمو زن با منظورش نداشتم شک

ون دادم   رفتم وبی 

 

 ودستش بود رسونده عمو زن به خودشو ازمن قبل ی   ی  

د حرف باهاش وداشت گرفت رو ز  رسمونا از دست تا می 

 راه مونا هاینک از قبل ودقیقا گذشتم کنارشون از برداره

 گذاشت گاز روی رو پاش چنان مونا.شدم سوار بیوفته

 درو تا نموند حت   زدم چنگ داشبورد به ترس از من که

 ...ببنده

وند رسعت با اما سکوت توی دن با ومنم می   روی لب فرس 

 برسیم مقصد به زنده میکردم دعا دلم توی هم

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3130 | 3699 

 

؟ خ   تودیگه-
 

 مییک

 

 متوجه که میخونه افکارمو چطوری ببینم تا رسچرخوندم

 چرخیدم عقب به. میکنه نگاه عقب به آینه از شدم

ز   رو راه فحش   با بودمونا دادن چراغ درحال عقت   ،ماشی 

ز  گرفت سبقت ما از اون و کرد باز براش  جلوی که وهمی 

 ما رو به رو راه وتقریبا کرد کم رو رسعتش گرفت قرار ما

 ...بست

 ...بود داده قرار بوق روی رو دستش مونا

 خواد؟ یم خ  _

  گذاشت گاز روی پاشو وعصت   نداد جوابمو

 

 به داد ادامه کارش به واون زدم صدا رو واسمش زدم جیغ

ز   مور مور داشت ترس از بدنم کرد برخورد جلوی ماشی 

 سالم جون ولجبازیش خشم خاطر به اگه امشب . شد یم

ز .شدم نیم ماشینش سوار هرگز دیگه بردم یم در به  ماشی 

 ما واز برد باال رو رسعتش بود مشیک جک که جلوی  
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ز  رسعتشو شد راحت خیالش که مونا گرفت فاصله  پایی 

ز  همون بکشم راحت   نفس میخواستم تا آورد تر  کیم ماشی 

 رو پاش مونا . ایستاد اریب حالت به ازما جلوتر

ی ی فاصله وتوی ترمزگذاشت  ...شد متوقف ازش میلیمی 

 

 صدای از اینو بود ترسیده من اندازه به هم مونا خود

 بدم تشخیص میتونستم خوی   به زدناش نفس نفس

ز   شد پیاده ازش که کش دیدن شدواز باز جلوی   درماشی 

ز  حایل یه  داشتم خورده فرو خشیم اما خاطری آسود مابی 

 آسیت   بهت میدویز  تو اما عصبانیه ازت ییک وقت   مثل.

 ... رسونه نیم

 بهش نسبت که بود حش حضورش تراز عجیب برام

ز  من حاال تا گ از !داشتم  آرمان به نسبت حش همچی 

 کردم؟ پیدا
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 871پارت#

 

 

 

 وپیاده کرد باز رو کمربندش اومد خودش به همینکه مونا

 شدمنم باعث بده خودش دست کاری یه اینکه ،فکر شد

 شم پیادهو  کنم باز رو کمربندم رسعت با

 ایستاد آرمان سینه به وسینه جلورفت مونا

؟ راهو حف   چه به-  بست 

ه آرمان ه خی  ه ونگاه ازسکوت مونا .میکرد نگاهش خی   خی 

 کوبید مشت اش شونه وبه شد عصت   اش

 !...کن گم گورتو راهم رس از !کری مگه عوضز -

 

 بشه مونا چشم تو چشم تا کرد خم کیم رسشو آرمان

 نوه دادی نیم منو های تلفن جواب حف   چه به تو:گفت
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 یم منو...داره عواقب پیچوندن منو دویز  نیم...حاخ   ی

 مراسم من بدون برش؟ خواستگارات به که پیچویز 

ی؟ازم خواستگاری ؟ اجازه میگی   گرفت 

 های نگاه از نگران ومن میلرزید عصبانیت از مونا

 برنگشت زدم صدا مونارو میکردن هم به که خشمگیتز 

 داد ادامه کردنش نگاه بهو 

 

 زنم خواستگاری تومراسم نبود نامردی:داد ادامه آرمان

 اجازه فکرکنم اما درنمیارم رس خییل قانون از من ؟...نبودم

  !الزمه من

ی که حالت   با و میده تکون رس خودش ز  کشف انگارچی 

 مردا برای اینکه کن صی   کن صی   :گفت باشه کرده

 حکم کنم شکایت ازت برم باید من فکرکنم!...نیست

ز  م تمکی   روشن رو بزرگت وپدر پدر باید اولش نه... بگی 

 دیگه ییک زن میکتز  خواستگارردیف براش که ایتز  که کنم

 !است
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 ما بگم مثال یا چیه؟ العملشون عکس بشنون نظرت به

  !کوتایه زمان یه واسه هرچند شدیم مادرهم پدر

 

 هیچ بودم ردهک کپ هام شنیده از ومن بود ساکت مونا

سیدم ازمونا وقت  بوده بینتون ای رابطه چه دقیقا نی 

 ...نداد توضیچ برام هیچوقت واونم

 میخوای؟ خ   ازم دیگه-

ز  باحالت   مونا اینو  صورت. پرسید وعصبانیت بغض  مابی 

 برد هم توی رو واخماش شد خارج حالت اون از آرمان

 :داد جواب مابانه ورئیس گرفت روباال رسش

 پدربزرگت از انقدر...حاخ   ی نوه بود هشدار یه امحرف-

ز  همه روی ببندم چشم که دارم کینه  مراقب پس چی 

س باش،ازمن رفتارت  تو اینو برمیاد کاری همه ازمن که بی 

از  رفتارت مراقب بیشی   بعد به این از میدویز  هرکش بهی 

 پاره افسار ببینم دورت محارمت جز رو هرنری اگه...باش

  ...همه جون به افتم ویم میکنم
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ز  طرف وبه گرفت رو نگاهش مکث با  با که  رفت ماشی 

 شد متوقف رسجاش مونا فریاد

 ترسم نیم ازت من نده دستور من به -

 یک مقاومتش این دونستیم یم مون همه اما اینوگفت

 بود احمقانه شجاعت

 وبازوی برگشت بود رفته رسعت با که رو قدیم دو آرمان

 حرکت از نفسم ومن کشید جلو واونو گرفت رو مونا

 وتابه کرد برخورد آرمان سینه به مونا. رفت اش وحشیانه

 شد آرمان اسی   لبهاش بزنه فریاد وبخواد بیاد خودش

 .گرفتم دهنم جلوی رو ودستم کیشدم هیتز 
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س من از :وگفت گرفت فاصله مونا از  از ...حاخ   نوه بی 

س من  ...گذرم نیم تو از گذرم نیم حقم از دیگه چون بی 

 صورتش به به محکیم وسییل کرد بلند رو دستش مونا

 نشون بدی العمل عکس اما رونداشت انتظارش کوبید

 :گفت هق هق با بود اومده در اشکش که مونا.نداد

 رخونهکا اون به رسیدن برای تو پل من نیستم تو حق من-

  شم نیم تو نردبون من فهیم یم...نیستم...نیستم لعنت  

 

 هارو شم ونیم ونیستم کوبید یم اش سینه به بامشت

 طرف وبه گرفت فاصله آرمان از یکباره به کرد یم تکرار

ز  ز  درباز وهمینکه کرد تند قدم ماشی   آورد عقب رو ماشی 

 شد خشک رسجاش آرمان حرف با بشه تاسوار
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 امشب زدم آتیشش کارخونه اون به سیدنر  برای بار یه-

ی اگه...تو به رسیدن برای ز  خودم نشه میخوام که چی 

 ...نباید اونای   جون به افتم ویم میشم آتیش

 

 حرفاش بعداز هرچند نموند مونا العمل عکس منتظر

 نشون العمیل عکس تابتونه بود نمونده مونا تن تو جویز 

  خواست حالش باهمون مونا...بده
 

 اجازه که کنه رانندگ

ز  نشستم جاش به وخودم ندادم ز  که همی   روشن رو ماشی 

 ...گریه زیر زد صدا وبا نیاورد طاقت مونا کردم

ی اما کردم نگاهش ناراحت   با ز  . کردم وحرکت نگفتم چی 

 خونه؟ برسونمت_

 به رو مسی   ومن انداخت باال مخالفت ی نشونه به رسشو

 دادم ادامه بیمارستان طرف

 

ز  چشمام رو مسی   لطو  تمام   درچرخش مونا جاده بی 

ون به که مونای  .بود ه بی   بار یک ثانیه وهرچند بود خی 

 ...کرد یم پاک صورتش ازروی رو اشکاش
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ز   بهش رو کردم پارک بیمارستان جلوی که رو ماشی 

اییط تو منو...دیگه بسه برم قربونت:گفتم  دادی قرار رس 

 نمیشه اورمب بدم،اصال داریت دل چطوری دونم نیم که

 !توباش   زرزرو دخی   این

ز  هرچند حاال رو تالشم اما بخنده نداشتم انتظار  ناچی 

 ...دربیاد حالت این از کیم کردم

 

 چطوری من...هست   باشم این من نمیشه باورم خودمم-

 تک تو !شنیدی رو ونقیضش ضد حرفای باورکنم آدم این

 برنیم رسمم از دست اما داره وجود نفرت کلماتش تک

 ...داره

ون رو نفسم  رس بزرگ تابلوی به رو ونگاهم میدم بی 

  میدم دربیمارستان

 بگذره خشمش از میتونه نه ...همینه احساساتش چون_

ز  تونه نیم ازتو نه  ایجاد تعادل تو به اش وعالقه کینه بی 

 .میکنه اذیت رو هردوتون احساسات تناقض واین کنه
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 بشم؟ خالص روایز  این دست از چطوری-

 رو واژه خود معنای اصال آورد زبون به مونا که روایز 

 بهش ومن بود  احساسات ابراز نوع یه درواقع نداشت

  زدم لبخند

؟ خالص ازدستش میخوای مطمئتز _ ز  بش   امشب همی 

 !کردی رد تیغ دم از رو همه خواستگار یه اومدن برای

 باهم بیا مونا:دادم ادامه کنه رورد وحرفام کرد باز دهن تا

ازخودت گم نیم...باشیم راست رو  اما شناسمت یم بهی 

 خوب انقدر که باشم داشت رو ادعا اینو میتونم
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،بدجوری دل مرد این توبه بدونم که میشناسمت  هم بست 

 ...بست   دل

 

ز  دل میکتز  فکر-  کافیه؟ من بسی 

 ووقت تفریــــح برای که نیست ساله ههیجد پرس یه آرمان_

 یا بیوفته راه دنبالت ها خیابون تو شب نصف گذرویز 

 ...دربیاره بازی روایز  توجه جلب برای اینکه

؟چیکارکنم؟ چیکارکنم-  !هست 

 به کامال دفعه این کردوم پنهان دستاش توی رو صورتش

 چرخیدم طرفش

 

 یه همید محرم هنوز که حاال بدید فرصت خودتون به_

 !...بدید هم به  دیگه شانس

م کنارهم ،قراره داریم قراری یه آیهان منو  درمواجه یادبگی 

 شگفت صورت ،به کنیم رفتار چطوری هرچالش   با

ی ز  ! میده جواب انگی 
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  که ایستادید جای   االن مونا کن امتحانش
 
 هم بدون زندگ

 میتونید یا مونه نیم سویم راه پس کردین تجربه رو وباهم

 به هرکس نه اینکه یا بیاید کنار هم ومشکالت بامسائل

 
 
 ...میده ادامه خودش زندگ

 

ا این- ز  رومیش   روبه باهاشون وقت   اما راحته حرف تو چی 

 !باشه تحمل قابل وغی   سخت چقدرمیتونه میش   متوجه

ز  هیچ: انداختم باال ای شونه  دست به راحت ارزش   با چی 

ید بایدیاد شما!نمیاد  ...بردارید ازلجبازی دست بگی 

 ازکجا!ندارم اعتماد آرمان به ،من نیست لجبازی فقط-

 .نیست جدیدش ی نقشه این معلوم

 ...شو خیالش ی   پس_

 گرفت ام خنده که رفت ای غره چم اخم با

 ازش یا کن اعتماد یا بردارمونا تکلیفز  بال ازاین دست_

ون بکش اذیتت موندن درهوا پا این بی   !میکنه بیشی 
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 !...نیست داربر  دست اون-

 وجسیم عقیل کامل صحت توی که نبودی تو این یعتز _

 فسخش برای اصال ماجراها اون بعداز شدی محرم بهش

 !؟...نکردی اقدام

 :گفت ریزی صدای با ثانیه چند وبعداز دزدید نگاه مونا

و همه میکردم فکر ز  شجاعت ومن کرده تموم خودش چی 

ز  ازش اینکه  .نداشتم رو بشم مطمی 

ز  افاع همی   مونا عالقه بدونم که بود کاقز  مونا از ی 

از یه محکمی  ز  به توجه وبا میکنیم فکر وخودش من که چی 

ز   یه هست نگران اینکه کرده تجربه مونا که های   چی 

زکامال  ...بود طبییع چی 

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#
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ون همتا ی بهونه به-  منو مشکالت یمدار  اما اومدیم بی 

 میکنیم وفصل حل

 ...وفامیالمون فک این با ماست شانس اینم_

ز  از ومن کرد نازک چشیم پشت مونا  .شدم پیاده ماشی 

 که زدم زنگ مامان به بریم داخل ندادن اجازه بهمون 

 قطع داشت تقریبا گرفتم رو فراز ی شماره نداد جواب

 ...هست  :وگفت داد جواب که میشد

 کند جاش از قلبمو میلرزید مردونه یصز بغ از که صداش

 اتفاق ثانیه صدم توی حاالت  ،این کرد رس رو بدنم وتموم

 افتاد

 

م باالخره-  ...اومد دنیا به دخی 

ون رو ام شده حبس نفس فراز بعدی ی جمله با  دادم بی 

ل درحال زدم وحدس کرد سکوت فراز.  من...خودشه کنی 
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 کردم گریه انعت  مم هیچ وبدون هوا ی   فراز جای به اما

 دنیا یه که باالخره واین اومد دنیا به باالخره فراز قول به...

 .شد تموم بود وانتظار وشوق حرست

ه حالتام به بودن اطرافم دور که کسای   ی همه  شده خی 

 . نداشت اهمیت ای ذره اما بودن

 

ی بعد به این از میدونست گ ز  چشمای از خی   غمگی 

 چقدر قشنگش چشمای به کردن ونگاه نبود خواهرم

 چندبار ممکنه دونستم نیم...باشه بخش لذت میتونست

 دیگه بخورم قسم میتونستم اما بریزم شوق اشک درسال

از وقت هیچ  این حداقل یا...شم نیم خوشحال این بیشی 

 .کرد نخواهم فراموش هرگز رو شوق

 ؟...دیدیش_

 موجودی ترین خوشگل ویل بود وقرمز کوچیک خییل آره-

 دیدم االن تا که دبو 

 اومده دنیا به:پرسید مونا
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 با مونا .دادم تکون رس وبراش گرفتم دهنم جلوی دستمو

 انتظار های صندیل وروی رفت عقب شکری رو خدا

 .نشست

 ...ببینمش منم میخوام...باال بیام نمیذارن... پایینم من_

 مونا کنار میکنه روقطع وتماس میگه ای باشه فراز

ی موندم فراز منتظر انهصی   وی   نشستم  از برام که صی 

ز  پامورو.تربود سخت همیشه ه کوبیدم یم زمی   درکه وخی 

 پریدم جا از مونا باصدای

 زمینش به انقدر تق تق که پات اون بشکنه... ،مرض درد-

 نزن خوردی مارو مغز تو زاییده دیگه ییک بیشعور...نزیز 

 ...رو وامونده اون

 

 خوبه.زدم تکیه صندیل به موخود بازیش وحش   از ترسیده

 همینجا موند یم ناکام اگه حاال اینطوریه کرده وحالم عشق

 تکرار بلند بلند رسم توی که بود افکاری اینا.میخورد منو

 ...بگم توروش داشتم جرات مگه اما میکردم

ا سالم-  ...دخی 
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 هردومون خانم وهاله عموسعید دیدن با چرخوندم رسمو

ز  توی دوبار روییک وسعیدعم . شدیم بلند جا از  همی 

 بعداز درست بودم دیده همتا مالقات زمان بیمارستان

 کاری تونم نیم بودم نوشته ضیــــح خییل پیام یه توی اینکه

 ...بودم کرده وعذرخوایه بکنم پرسشون برای

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 875پارت#

 

 

 

 طور به اما نگرفتم جوای   وقت هیچ پیامم مقابل در

 کردم رضایت احساس کردم که وکاری خودم از عجیت  

 عمو داشتم هاشون با که های دیدار وتوی اون بعداز
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 دادم رد جواب خواهشش به نیاوردکه روم به هرگز سعید

 ی   واین گذاشت نیم محل بهم واضح کامال خانم هاله اما

ی ترین اهمیت ز  .نکردم فکر بهش وقت هیچ که بود چی 

 

 پشت که فردی بدم رو جوابشون کردم باز دهان تا

 ...شد من کردن باز لب مانع شد ظاهر رسشون

ی هیچ...نداشتم خی   ازش  ... خی 

ون بعداز  .گرفتم رو تصمیمم آیهان ی خونه از اومدن بی 

ون رو زندگیم  سیم آدمهای  حس که کردم،هرجا بی 

 اونو  میشدم بلند بشه زده اونا از حرقز  قراره میکردم

 ازشون میخواست که هم وهرکش میکردم ترک رو محل

 .شدم یم مانعش بده من به اطالعای  

 ...ام شوکه شدم مواجه باهاش هفته چند بعداز که وحاال

 

 دست بهم دیدنش از ای دیگه حس وهیچ ام شوکه آره

 ...تنفر حت   نمیده
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 وقت   و احساساته ابراز نوع یک تنفرهم خوندم جای   یه

 خییل... میکتز  فکر آدم اون به یعتز  متنفری نفر ازیه

 که هم دلییل تنها.کردم نیم فکر آدم این به من بود وقت

 انتظار که بود این بیارم شدنم شوکه برای میتونستم

 اینجا نه باشه زندان توی هنوز داشتم

 تکون رسی فقط خانم هاله میکنه سالم ازمن زودتر مونا

 رو جوابش روی   شخو  با همیشه مثل دادوعموسعیداما

 ، داد

 

 خاله بود سعید عمو فقط مخاطبم اما کردم سالم من

یک بهم رو شدنم  توی که عجیت   شوق با ومن گفت تی 

یک رو شدنش پدربزرگ میکردم حس ام وی   رگ  تی 

  چرخید نیم بقیه روی سعید عمو جز نگاهم...گفتم

م+  ...باال بریم میذارن ببینم می 

 با وبراش دادن نشون واکنش حرفش به تنهاپدرومادرش

 با خانم هاله فرزاد شدن دور با دادن تکون رس تایید

  .نشست ازما فاصله
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 شما:گفت من به رو عموسعید.نشست رسجاش هم مونا

 دیدینش؟

  بزنه حرف باهاشون بیاد گفتم فراز به نه:دادم رستکون

 

 امشب اندازه به ندیدنش ماه چند:وگفت زد لبخندی

 ...تابشم ی   ندیده.نیست سخت ندیدنش

 ی   دیدنش برای جوری بد بود اون با حق زدم لبخندی منم

 ایستاد مادرش وکنار اومد تر دراز ازپا دست فرزاد....قرارم

  ده نیم اجازه:وگفت

 پیوست اش خانواده وبه گرفت فاصله ما از هم سعید آقا

.  

 مونا به آروم خییل باالخره اما بودم دودل نشستم رسجام

 شده؟ آزاد گ :گفتم

 دوسه فکرکنم دونم نیم:وگفت انداخت باال ای شونه

 هست،چطور؟ روزی

 آزاد چطوری !...نداشتم رو دیدنش انتظار...همینجوری_

 ...میثم شده
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 876پارت#

 

 

 

 یه میثم دیگه آره:وگفت کنم تموم حرفمو نداد مهلت

 این از هم اولش از...گرفت رو اش دیه زا بیشی   مبلییعز 

 تیغید اینارو قشنگ اومد نیم خوشم میثم

ز  صدای تن همون با هم ومونا کردم نگاهش تعجب با  پایی 

 آپارتمان هم فروخت رو شمال ویالی هم سعید آقا:گفت

ز  رو خودشون ی خونه اولش...رو فرزاد  برای گذاشی 

 باید فرزاد بود وگفته بود نداده اجازه فراز اما فروش
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 وکالت ازش که شد بپذیره،این خودش رو کارش تبعات

ز  ز  رو وآپارتمان گرفی   ...ویالرو وهمینطور فروخی 

 

د حرف جوری میثم بیمارستان رفتم که روزی_ ز  من که می 

 بده رضایت عمرا کردم حس

 ببوعه طرف میکردیم فکر ما:داد وادامه زد پوزخندی 

 ...بست بارشو گبوده،قشن وکتاب حساب تو رسش وگرنه

 رفت سالمتیش...ندیده صدمه کم هم میثم_

ه پرداره دست اما هرخ  -  ...می 

سم اومد زبونم نوک تا  خودم مانع اما بره قراره گ بی 

 هم همینجا تا موندم یم خودم قول روی شدم،باید

 .کردم بدقویل

 اومد فراز-

 

 بادیدنش هم فراز ی خانواده. پریدم جا از مونا حرف با

 وبعدبه کرد بغل رو مادرش و پدرش فراز شدن بلند ازجا
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 برق تربود خوشحایل اشک از چشماش اومد منو طرف

د ز   ببینش:وگفت گرفت طرفم به رو گوشیش می 

ه ریزه نوزاد تصویر قفل چشمام ز  شد مالفه میون ی می 

 تارمیدید رو تصویرش اشکام

 ...هاست فرشته شبیه_

 تو شبیه خییل کرد بازی پاری   باشما باز خدا هست  -

 ...وهمتاست

 های پیچ   سیم خوشحایل:گفت خندویز  لحن با مونا

 میشه رومگه ساعت یه ی بچه...فراز سوزونده رو مغزت

 !رفته گ به داد تشخیص

 ...خوبیم شناس آدم من:داد وجواب نیاورد کوتاه هم فراز

 

 میان حساب هابه جزوآدم حبوبات حاال تا گ از-

 .رفتیم غره چشم بهش همزمان فراز منو
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 بده:وگفت کرد دراز فراز طرف به رو دستش خانم هاله

 به ورو داد مادرش دست روبه گوش   فراز... ببینمش منم

 فرستادم برات رو عکساش ی همه:گفت من

یک بهت_  فراز میگم تی 

یل قابل غی   خوشحایل با فراز  کرد وتشکر خندید کنی 

یک منم-  وبرات میکنم عرض همزمان رو وتسلیتم تی 

 ...روخواهانم بیداری شب برای باال وتوان سالمت   آروزی

 روی داشت که وفراز خندیدیم مونا حرف به مون همه

 داد جواب میداد نشون رو خودش از جدید

 

 صدای   یه هست  ...هاشم بیداری شب و خودش نوکر من-

 رسش روی گذاشت جارو همه اومد دنیا به تا...داره

 بیاد گوش   که کرد مشخص رو اش حوضه ،قشنگ

 ...دستمون

 از اینم شاید زدم لبخند فراز کلمات توی وهیجان شوق به

 نوزادت مسائل ترین کوچیک که بود شدن پدر خاصیت

ز  هیجان ز  ترین انگی  سه به چی   نظرمی 
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  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 877پارت#

 

 

 

 .دادیم یم گوش فراز به تر وچشمای باشوق همه تقریبا

 ببینیم ما میدادن رو بچه نمیشد حاال-

 دنیااومده به موعد از ،زودتر ضعیِف  بچه من مادر نه-

 ... دستگاه توی بایدبذارن

 نمیاد؟ پیش براش ؟مشکیل گ تا_

ش نباش نگران نه- ایط از دکی   راضز  هردوشون رس 

م وسایل رسی یه داروخونه از برم من...بود  .بگی 
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 برگردیم کردوخواست تشکر مون همهاز  برگشت وقت   فراز

 حرف اونم با زدم زنگ مامان به خونه برم ازاینکه قبل ،من

  زدم

 

 داد نشون گریه با رو خوشحالیش فراز ازمنو بدتر اونم

 بود یک نزدیک ساعت خونه برگشتیم مونا با وقت  .

ی  بالباس رو لباساش داشت مونا نبود محمد بابا از وخی 

 تو هم کش کنه خدا :گفتم بــهشرو  کرد یم عوض راحت  

 باشه ندیده آسیب کارخونه سوزی آتیش

تش ی   ی لبه ز  رو رس   دورش از رو کشیدوموهاش پایی 

 ریخت چپش سمت ی شونه کردوروی جمع

 یم معرفیش پلیس به خودم باشه دیده آسیب کش اگه-

 .کنم

 

  خدا حکمت دونم نیم:وگفت کشید داراز
 

 آشفته توزندگ

نیم کنارهمیم ؟...چیه ما بازار ز  ،دوریم هم وکله تورس می 

 داره دوسمون میگه ییک.کوبیم یم درودیوار به خودمونو
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 مارو که میشیم،اویز  فراری وازش میایم چش براش

 ما چمونه !دوییم یم ودنبالش چسبیم یم نمیخوادرو

؟  هست 

ز  رسمو ندارم براش جوای   وقت    .میندازم پایی 

ی حرص با بود پر دلش هنوز ظاهرا که مونا  بیشی 

 میاد شدن،زورشون جمع دورمون خروگاو مشت یه:گفت

ز  باز رو مردشون صاب دهن  .بزنند وحرف کیز

 

ز  آیهانم_  ...ترکوند هارو بیچاره اون زدماشی 

 کرد جریحی   رو مونا اما گفتم تاسف با اینو

ی یه کردی فکر گاون خرو میگم من- ز  هوا رو چی 

 مارو دهن وادعاشون فهمن نیم گاو ی اندازه اینا...میگم

ی کرده صاف ز  پیش هم شون احمقانه افکار برخالف تاچی 

ه  اول همون ها روایز  خب...میندازن جفتک خر مثل نمی 

 خودتونو باید حتما دیگه بکنید میخواین هرغلیط

 هم بقیه اموال به... وال و هول به مارو بندازید تودردرس

 ...بزنید خسارت
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 بدترین همیشه ما ،چرا یکشمم بود مونا با که حف   از آیه

 ؟!کنیم یم انتخاب رو راه ترین وسخت

 

 عکس چندتا فراز میشم وآنالین دارم بریم رو گوشیم 

 ویس...ویس ویه فرستاده برام کوچولوش فرشته از دیگه

ز  گریه وصدای کنم یم پخش رو  یم اتاق توی نوزاد تی 

 این: میگه حایل ی   وبا میشه جلب هم مونا توجه پیچه

 درمیاد؟ دهن چسه این از اصد

م ای غره چشم بهش  از این:داد ادامه اهمیت ی   که می 

 !جونوراست اون

م اش صدقه قربون  یم رو عکسش وچندبار می 

 ویش ی   وارد.میاد آیهان تکست لحظه همون.بوسم

 ...میشم

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#
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 878پارت#

 

 "!است زنده مونا خواستگار که بگو"

 'خورد هم به' کردم تایپ براش ورسیــــع خندیدم

د هوا رو همینو بگو مونا به" ز  چون نکنه ناشکری انقدر می 

ه گردن اونو کس هیچ  "...نمیگی 

 به دخی   ما' دادم وجواب دادم تکون تاسف روی از رسی

  'آوردی شانس زیادی تو دیم نیم هرکش

ز  وهمه جذاب پرس یه دیدید"  قرار هتونرسرا تموم چی 

 " زدید منو هوا رو گرفته

؟ حمل رو هندونه اینهمه چطوری'  'میکتز

 داره دردرسارو این جذابیت حال هر به! سخت   به"

  "!دیگه

 

 اعصای   ی   با مونا. دید یم انگار دادم تکون تاسف از رسی

 .کن قطع رو المصب اون دینگ دینگ صدای:گفت
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ون اتاق از وهمینکه شدم بلند حرف ی    گوشیم رفتم بی 

 .دادم امتیاز ده ام موقع به حرکت این به خورد زنگ

 دیدی چیه:گفتم وعلییک سالم وی   کردم وصل رو تماس

 !کتز  تعریف خودت از شفایه زدی زنگ نمیشه کتت  

 تو نداره مزه اینجوری نه:داد وجواب خندید ومردونه آروم

 زدن حرف هوا ی   دلم من میکتز  تایپ بعد میکتز  فکر

 میخواست رو پرمحتوا های ملهج واون

 

 صدای تا گزیدم رو لبم خندید حرفش به خودش بعدم

 میکرد ام مسخره داشت نرسه،نامرد گوشش به ام خنده

 عوض رو موضوع عمدی صورت به...خندید یم وبــهم

 . کردم

 اما بگو رو ،نظرت کن نگاه میفرستم برات االن عکس یه_

 میش   عاشقش ندارم شک

 اضار چون اما روبدم رودر نظراتم میتونم فقط من--

 میاد، پوستت به خییل مشیک بگم قبلش میکتز 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3160 | 3699 

 

 دست عیاری تمام بیشعور یه نکتز  ثابت تا_

،نه؟  بردارنیست 

 دارم ام تجربه طبق من داره بیشعوری به ربیط چه--

 به خساست پارچه مرصف توی حداالمکان حاال...میگم

 بده خرج

 یادم...چیه به اش شارها فهمم یم تازه میدم تکون رسی

اهن با عکس یه زمایز  یه بود رفته  براش کوتاه مشیک پی 

 اون از واینم نداشت مناسبت   هیچ که عکش فرستادم

 ...بود پرمحتوا آیهان قول به اما فکر ی   رفتارهای

 

 ی   هم به نسبت ازدواج بعداز زوجا اکی   چرا میدویز _

 قفله مسئله این روی آقایون شما ذهن چون میشن تفاوت

 میشید اشباح افکارتون از شما...احساسات روی ما برای

 ...احساساتمون از ما اما

 ،من عزیزم اشتبایه در کامال:وگفت خندید باصدا آیهان

  ی زمینه تو اطالعای   هیچ
 

 خودمون ازدواج بعداز زندگ
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 مسئله این از مردی هیچ ذهن  باشه درجریان اما ندارم

 .میکنه صدق من برای موضوع ینا حداقل...نمیشه اشباح

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 879پارت#

 

 

 

 فرق محرمیتمون قبل با رفتارت چقدر میکنم فکر دارم_

 !...کرده

 دیگه عروش بعد شده کمی   االن داشتم محدودیت قبال--

 ... میشه برداشته ها محدویت

ی که نه:میکنم کج دهنمو ز  نگه عروش برای هم چی 

 !داشت  
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 بحث اصال نداشته نگه که که موضوع این راجب بیا--

 نکنیم

 آیهان فک به مشت یه داشتم دوست وقتا اینجور که آخ

 به نامحسوس وخییل میشد عوضز  گایه ازبس بزنم

  میکرد اشاره منم رفتارهای

 

 عقب دنده رسعت به وبعد میکشید کجا تا رو نامردبحث

 میام دمخو  به صداش با.گرفت یم

 بفرست رو عکسات--

همتا عکس براش خواستم یم اومد یادم تازه  دخی 

 فرستادم رو عکساش...بفرستم

 شدم واقیع ی خاله_

 رو پدرهمه مثقایل نیم این چندماه:گفت مکث با آیهان

 درآورده

ز  اره_   داره صدای   چه دویز  نیم...پدرسوخته همی 

یک--  چیه؟ اسمش حاال...واقیع ی خاله میگم تی 
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 سالمتیش جز ما که بود جوری همتا وضعیت مدت این_

ز  به  اسم خودشون نکردیم،شاید هم فکر اصال دیگه چی 

 نیستم درجریان من اما باشن کرده انتخاب

 !!... واقیع ی خاله چه--

 به مادرش و خودش سالمت   جز واقیع ی خاله این_

ی ز  کرد نیم فکر چی 

 خوبه همتا حال --

 ... آره_

 به خاطری آسوده با رو نفسم ومن تگف خداروشکری

ون همتا خاطر  . دادم بی 

 

ی: پرسید آیهان ز  خوای؟ یم چی 

 رسید گوش به آیناز ریز صدای وقت   اما بامنه کردم فکر

 مکث کیم با نیستم من مخاطبش شدم متوجه

 چطوره؟ حالش:پرسیدم
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ون شدت با رو نفسش آیهان  قهر باهام:دادوگفت بی 

  میده محل بهم نه دهمی رو جوابم نه...کرده

ز  منم نفسای  میشه سنگی 

 ...تره سخت اون برای_

 تو بعدازاینکه نیست،امروز ای چاره اما میدونم بخدا--

 باز خودت رس از منو داری میگه من به برگشته رفت  

،من  حالمو بدجوری حرفاش...زنتم و تو رسبار میکتز

 .گرفته

 

 

اییط بدترین تو آیناز...نشو ناراحت ازش_  یه که رس 

 این هضم...داره بشه،قرار مواجه باهاش میتونه نوجوون

 میدونه خودشم مطمئنم سخته،من خییل براش وضعیت

 منرصفت حرفاش با میکنه تالش وداره نیست اینطوری

 .کنه

 خودم پیش تونم نیم من چرا...هست   همینه دردمنم--

 ...دارم نگهش
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 ...نفعشه به بیشی   رفتنش شاید_

 که کش از جدای   نداشتم قبول خودمو حرف خودمم

 نفعت به تونه نیم وقت هیچ میده امنیت حس بهت

 . باشه

 

  ــــی️❤دارمــــ_آنــچه_تــمام#

  احمدی_آسیه#

 

 880پارت#

 

 

 کنم،سکوت کم کشید یم آیهان که رو رنچ   تا گفتم اینو

 تالشم فهمیدم راحت   به ومن گرفت شکل بینمون تلچز 

 اینکه برای...نداشته ای نتیجه هیچ دادن داری دل برای

 االن تا چرا :پرسیدم روبشکنم نداشتتز  دوست سکوت این

 موندی؟ بیدار
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 ،ییک رسم به زده خوای   ی   بدجوری :داد جواب تاخی   با

 اینجا االن کاش...خاله دنبال برم باید هم دیگه دوساعت

 بودی

 اما شنیدم اشتباه کردم فکر ان یه ومن گفت هوا ی   اینو

 درست کامال شدم متوجه داد ادامه رو اش جمله وقت  

 شنیدم

 

 کنه آرومم تومیتونه تن عطر فقط االن--

 بیام؟_

 گ:گفت بده رو جوابم اینکه وبجای زد لبخند کردم حس

ز  بشه  هربار...دلتنگتم همیشه من...نباشه هم فاصله همی 

 نامرد میگم خودم با اما بری نذارم میخواد دلم میای   که

همه این نآیها نباش ز  دخی   کرده تجربه رسیــــع خییل رو چی 

ی وقت   اما...نداشته ازش بردت لذت برای ووقت    کیل می 

 ...بری وگذاشتم خوردم گول که میفرستم لعنت خودم به
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نم لبخند بغض با ز  شخصیت   ی وجه از بخش این با می 

 شبیه اصال آیهان بودم شده آشنا بود وقت خییل آیهان

 کالس توی وقت   که پرسی نبود یدادم نشون قبال که کش

ز  همه به خشک باحالت   دیدمش یم  وانگار میکرد نگاه چی 

 با اتفاقا نه نخنده نکه...نداره خاض مفهوم براش دنیا

 رو پذیرش آسیب بخش اما میکرد شوخز  راحت دوستاش

 .بود کرده روش من برای تنها وحاال میکرد پنهان همه از

 بود مهربویز  پرس خوبش یها خصلت همه وجود با آیهان

 این نداشت،حاال ای واهمه هیچ احساساتش ابراز از که

 واین باشه عشق ،یا ،نفرت خشم میتونه احساس ابراز

  بود داشتتز  دوست برام شخصیتش از جنبه

 

 کش با احساساتش رس که بودم طرف آدم با چون

 .میکرد بیان اونارو وآگاهانه نداره تعارف

 تو که آتلیه فرستم یم فردا کردم تموم رو کارات راست  --

 ...نیای   اینجا تا

؟ خییل گفتم بهت:گفتم لوش صدای با  !آقای 
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ان عمیل بیا نمیشه وآب نون برام بودن آقا--  ...کن جی 

 درخواست بعد بشه خشک کردی که کاری عرق بذار_

ان  ...کن جی 

  بچسبونم رو نون داغ تنور تا گفتم--

 

 ... رتتنو  با نزیز  آتیشمون_

لش--  روزشلویعز  بخواب برو االنم...عزیزم دستمه کنی 

 خوردن بهم برای رو مونا غرای باید که هم ،فردا داشت  

 ...کتز  تحمل خواستگاری

د همه به آیهان یعتز  ز  استفاده نهایت هم فرصت   هر واز می 

ز  رفتم کردم خداحافیطز  آروم...برد یم رو  لیوان ویه پایی 

 ی پنجره از اومد در نشد باز صدای که خوردم آب

خونه ز  رها کانی   روی رو پرم نیمه ،لیوان باباست دیدم آشی 

  .رفتم بابا ورساغ کردم

 ــــی ️❤#تــمام_آنــچه_دارمــــ

 #آسیه_احمدی 
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 881#پارت

 

 

 

رس ووضعش آشفته بود منو ندید کفشاش رو در آورد ی  

 اهمیت به پشت ورو شدن هر لنگه داخل اومد

 _سالم

 ش پرید وتازه متوجه حضورم شد... شونه ها

 بیداری بابا؟-

 _آره ... کارخونه بودید؟ 

 رستکون داد ومن ادامه دادم: کش هم آسیب دیده؟

 نه خداروشکر... -

 _پس چرا انقدر دیر اومدید؟
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م تا آتیش رو خاموش کنند،یه لیوان آب برای من موند-

 میاری؟

خونه برگشتم وبرای بابا لیوان آی  آور 
ز دم ،بابا روی به آشی 

 مبل نشسته بود ودست به پیشونیش گرفته بود

 

لیوان رو مقابلش گرفتم رسشو باال آورد ولیوان رو از دستم  

 گرفت ورسکشید

 _بابا حالت خوبه؟

ه شد ز خی   با پوقز رستکون داد وبه زمی 

 _اوضاع کارخونه خییل بده؟

بابا با مکث نفس عمیف  کشید وگفت:نیم دونم بگم آره 

اروشکرکه بدتر ازاین نشد ... حکمت خدارو نیم یانه خد

دونم چیه که تا این کار خونه رس پا میشه باز یه اتفاق  یم 

ز خ   افته...تازه داشتیم یه نفس راحت یم کشیدیم اما ببی 

 شد... 
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ز دوختم اینکه میدونم این اتفاق  نگاهم رو از بابا به زمی 

 دلیلش کیه حس عذاب وجدان بهم میداد... 

وقتا به مفهوم حرفای مونا ی  یم بردم،آرمان پر از   اینجور 

کینه بود وهربار که خشمش فوران یم کرد این کینه خودشو 

 بیشی  نشون میداد. 

دیم از اون دسته آدم های  که هرخ  یم دون به هیچ  ش-

 نیم رسند،هرخ  تالش یم کنند بیهوده است. 

 _این اتفاق ها ممکن برای همه پیش بیاد... 

فقط برای دلداری دادن بابا گفتم حواسم بود این حرفو 

ز گفتنش به چشماش نگاه نکنم اما با جواب بابا محمد  حی 

 از خودم خجالت کشیدم. 

 ود شاید منم خودمو با این حرف آروم میکردماگرعادی ب-

 

 _آتیش سوزی عمدی بوده... 

ل ج- ز این نیم تونه باشه ...تجربه قبیل ما باعث شد کنی 

ی تو  ز داشته باشیم . ودقت بیشی   ی همه چی 
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ی  ز راست  مادرت زنگ زده بود من نتونستم جواب بدم چی 

 شده؟

خداروشکر کردم که خودش حرف رو ی  مقدمه عوض  

 کرد.با یاد آوری همتا لبخند روی لبم نشست

 _حتما میخواسته بهتون خی  بده که بابا بزرگ شدین

 

کارخونه وآتش سوزی  رو بابا هم مثل من باشنیدن این خی 

فراموش کرد.گوشیش رو درآورد تا به مامان زنگ بزنه اما 

 بادیدن ساعت منرصف شد. 

 حال شون خوبه؟-

 با تایید رسمو تکون میدم

 _فراز میگفت خوبه اما بچه رو باید بذارن تو دستگاه

ه... توچرا تا االن  بابا از جا بلند شد وگفت :انشاهللا که خی 

 بیداری؟

د...شام خوردین  ؟_خوابم نی 
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 ــــی ️❤#تــمام_آنــچه_دارمــــ

 #آسیه_احمدی 

 

 882#پارت

 

 

 رستکون داد

ه فردا به عنوان یه آ- ره ...االن برو رستو بذار خوابت بی 

خاله رست حسای  شلوغ میشه.منم صبح زود باید برم  

ی...   کالنی 

سیدم چون به خوی  میدونستم،بعداز بابا منم  دلیلش رو نی 

 باال رفتم

پله ها ایستاده بود وبا دیدنم داخل اتاق  مونا باالی

برگشت.فکر میکردم خواب اما ظاهرا اینطور نبود .مونا 

 
 

ز دستاش گرفت کالفیک روی تخت نشست رسش رو بی 

 وناراحتیش رو به خوی  نشون میداد
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ون نره و از همون جا گفتم:به  در اتاق رو بستم تا صدام بی 

 خاطر کار ییک دیگه خودتو ناراحت نکن

 ه ی کرد وگفت:کار اون ی  ربط به من نیسته

ز وهوا بودن تو به خاطر   ز زمی  _چرا هست...مگه این بی 

 کینه ی آرمان نیست؟

درصد زیادی از اون آتیش سوزی به خاطر اینه که آرمان 

 ... ز  فکر میکنه سهامش رو به ناحق ازش گرفی 

 جلوتر رفتم وکنارش نشستم

 

اون کارخونه _من فکر میکنم آقاجون وهرکش که تو 

سهیم داره شانس آوردن که آرمان بعداز برگشتنش درگی  

ی احساسیه ها...وگرنه معلوم نبود  توشد،منظورم درگی 

 آرمان چه بالی  رسشون یم آورد

ه   میخندم ومونا چشم غره می 
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ز باری که آرمان رو دیدیم یادت رفته با بابک  _مگه اولی 

رو یم وچند نفردیگه بود ،نوع نگاهش تن وبدنم 

لرزوند،حت  خشیم که از ما داشت...من روی همه ی 

 زندگیم یم تونم قسم بخورم آرمان یه فکر های  داشت . 

 

علومه که داشت...من راه رسیدن به اهدافش رو براش م-

نزدیک کردم شایدم دیدن من باعث شد نقشه هاش تغیی   

کنه ...یم بیتز هربار که اسم آرمان میاد این فکرها هم 

  هم تو رسم قطار میشه... پشت رس 

ی که به ذهنم رسید این بود که بغلش کنم ز  تنها چی 

*** 

ی از مونا نبود هرخ  به گوشیش  صبح که بیدار شدم خی 

زنگ زدم جواب نداد رسیــــع آماده شدم ،توی راه به مامان 

ی  هم زنگ زدم گفت برگشته خونه وهمتا هم امروز بسی 

 یم مونه . 
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ی که انتظارش رو داش ز تم،امی  مثل همیشه خودش  چی 

کارهارو دست گرفت به آیهانم زنگ زدم وگفت :دارن 

 برمیگردن خونه.... 

ایطم رو دید منو رایه کرد رسراهم یه دسته گل   امی  که رس 

س دارم که به نظرم کامال طبییع بود.من  گرفتم ،یه کم اسی 

ز بود  زودتر از آیهان وخاله اش رسیدم خونه مرتب وتمی 

ز ومن فقط وسای ل پذیرای  رو آماده کردم وروی می 

چیدم،لباسام رو به یه دست لباس مناسب که اینجا داشتم 

 عوض کردم،موهام رو شونه زدم ودورم ریختم . 

 

 ــــی ️❤#تــمام_آنــچه_دارمــــ

 #آسیه_احمدی 

 

 883#پارت
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از آماده شدن که فارغ شدم دوباره به مونا زنگ زدم واینبار 

 داد با تاخی  اما جواب

؟ ویز  _سالم...بی 

 آره...کارتو بگو-

_کاری نداشتم میخواستم ببینم حالت خوبه یانه که یم 

 ...  بینم مثل همیشه آمادیه پاچه گرفتتز

 خب حاال که متوجه شدی قطع کن-

؟  _صبح به اون زودی کجا رفت 

 کنم! دلم بر -
 

 ای مادر دلسوزم تنگ شده بودرفتم رفع دلتنیک

 

ی ...  _تودیگه چقدرکینه شی   هست 

سه! ارثیه دیگه،از مادر به دخ-  می 
 ی 

 _قربونت برم ،زن عمو برای هرگ هرجوری باشه... 

اجازه نداد من حرف بزنم وبا حرص گفت :برای متز که 

شم بدتره...   دخی 

 _باهاش جروبحث کتز که فقط خودتو ناراحت کردی
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 ودمم با این موضوع بیگانه نیستم. خییل بده که خ-

؟  _پس چرا رفت 

رفتم پیش مامانم...رفتم رساغ آرمان...رفته بودم باهاش ن-

 دعوا کنم ... 

 

گریه اش گرفت ومن فقط گوش دادم تا حرفش رو کامل 

 بزنه

،خاک تورسم ...تا بغلم کرد یادم رفت  خ- اک تورسم هست 

که چه بالی  رسخانواده ام آورده بهش گفتم میدونن آتیش 

 ... ز  سوزی عمدیه میخوان شکایت کیز

 را اینکار کردم ،تو بگو من چم شده؟من چ

ا دست خود آدم نیست ز  _یه رسی چی 

ینو قبول ندارم حداقل برای خودم قبول ندارم.من انه من -

سالم نیست هست  که تو عشق وعاشف  غرق بشم ۱۸

 وحواسم به عقل ومنطقم نباشه... 
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...فشارهای آقاجون ومادرم وآرمان  دیوونه ام کردن هست 

  که هستم ،کرده... منو تبدیل به ایتز 

 

 _بیا اینجا از نزدیک حرف بزنیم

ی وحرقز از این سه نفر ن- م جای  که خی  ه ...فعال می 

نباشه،باید تکلیف خودمو روشن کنم وبرای رسیدن به 

ی که میخوام باید تنها باشم .  ز  چی 

صدای باز شدن در اومد ومن با ناراحت  گفتم:مراقب 

 ارخودت باش منو از خودت ی  خی  نذ

نیم تماس رو قطع کرد.  ز  با خودم بهت زنگ می 

 

ز تا آسمون با قبیل فرق  از اتاق آیهان که امکاناتش زمی 

داشت اما حس راحت  که توی این اتاق احساس میشد 

ون اومدم  قابل قیاس نبود بی 

خانم میان سایل با پانچوی بلند سفید وشایل به همون 

یهان پشت رنگ وشلور کتان دست تو دست آیناز جلوتروآ

 رسشون چمدون بدست  داخل اومدن... 
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متوجه حضور من نشدن ومن به خوی  تونستم خاله ی 

ز کنم،موهای بلوندش وپوست سفیدش  آیهان رو آنالی 

ترکیب زیبای  بود وبه عنوان زیز که بهش میخورد توی 

 باشه حسای  شیک بود
 
 آستانه پنجاه سالگ

 

 ــــی ️❤#تــمام_آنــچه_دارمــــ

 _احمدی #آسیه

 

 884#پارت

 

 

 به شدت شبیه مادر آیهان بود اما رسحال تروشاداب تر... 

 _سالم

نگاهش به طرف من چرخید وبا مکث جوابم رو 

 داد:سالم...اگه اشتباه نکنم هست  بودی

 جلو تر رفتم وهمزمان گفتم:بله خییل خوش اومدید
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کوتاه بغلم کرد وتشکر کرد کنار رفتم وبه طرف داخل 

ز ،آیهان راهنمایش   کردم ،همراه آیناز به طرف مبل ها رفی 

چمدون رو رها کرد وکفشاش رو دراورد.من اینبار خودش رو 

 مخاطب قرار دادم وسالم کردم

 

دست دور شونه ام انداخت وآروم کنار گوشم گفت:سالم 

 داری میای  اینجا... 
 به روی ماهت ،نگفت 

 _اومدم دیگه

؟--  کار نداشت 

ه.  ان کردن مهمی   .. _جی 

ابروی  براش باال انداختم که با اخم ریزی گفت:اینو به 

ان قبول نیم کنم  عنوان جی 

 شونه ای باال انداختم 

انم نیم تونم  _دیگه به خواست تو نیست من از وسط جی 

ون...   بکشم بی 
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خنده اش گرفت وگفت:نکش نکش ادامه بده من 

 همینطوری هم لذت یم برم

 با مشت به شونه اش کوبیدم

دا خییل منحرف وبیشعوری ،یه بار نشددوکلمه باهات _بخ

 عادی حرف بزنم وتو ازش برداشت ی  ادبانه ای نکتز 

 نکردم که ی  ادبانه باشه فقط از حرف م--
ن هیچ برداشت 

زدن کش که دوسش دارم ،لذت بردم این کجاش 

ه!   منحرفیه،تو ذهنت معلوم نیست کجادرگی 

 

ز بی ز وباال  رسمو کج کردم بزنم فکشو پایی  وع به پایی  ارم ورس 

کردن نقشه های شوم تو رسم کردم که آیهان از حالت 

صورتم خنده اش گرفت ونگاه خاله اش وآیناز رو به طرف 

ما کشید،خالیه آیهان با لبخند به ما نگاه میکرد وبا 

خجالت از آیهان فاصله گرفتم ورو به خاله اش 

 پرسیدم:چای بریزم یا قهوه؟

ز من خوب نگاهت کنم ببینم هیچ کدوم بیا بش- لیقه  سی 

ه...   کدومتون بهی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3183 | 3699 

 

 

متوجه منظورش نشدم وظاهرا این موضوع توی صورتم که 

شبیه به عالمت سوالم واضح بود که گفت: میخوام ببینم 

 تو انتخاب بهی  وعاقالنه تری داشت  یا آیهان! 

آیهان کنارم ایستاد روبه خاله اش گفت:الهام جون معلومه  

نتظار نداشتم به توانای  های خواهر زادت که من،ازت ا

 !  شک داشته باش 

خاله اش خندید وگفت:دست خودم نیست نگرانم ژن 

 اون پدر پدرسوخته ات تو وجودت باشه
 

 خودشیفتیک

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 885#پارت
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ما درد نکنه دیگه ایل خانم یه مارو جلو این بچه شدست --

 تخریب کن...  ها 

یل عمه اِت ...خوبه من به اون بابای پدر سوخته ات بگم ا-

 فری... 

 و ،فری ،میل... شما هرخ  دوست داری بگ--

 خاله اش خندید وگفت:میل خوبه بهشم میاد

ت به رفتارهای  آیهان وخاله اش یم خندیدن ومن با حی 

کشون وآیناز با اخم نگاهشون یم کردیم  مشی 

از شخصیت شون آیهان به خاله  شک نداشتم این وجه

 اش رفته. 

 

ز تا آیهان برامون چای بیارههست  خانم سا -  کت بشی 

رو کرد به آیهان وگفت:بلدی مثل بابای تنه لشت میخوری 

؟  ومیخوای 
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لدم ،بعدش میخوام زنگ بزنم ناهار بیارن اگه به بابام ب--

 فحش نیم  دی بگو خ  میخوری؟

نوقت با فحش های  که و اگه دنبال کاری که گفتم نری ا-

 میتونم بهش بدم بیشی  آشنات یم کنم. 

 

آیهان به حالت تسلیم دستاش رو باال برد وعقب نشیتز  

ز آیهان به خاله اش  کرد من با لبخندنگاهم رو از رفی 

دادم.انتظار داشتم ازم کیل سوال راجب خانواده 

سه اما خییل عادی بامن وآیناز شوخز میکرد  وتحصیالتم بی 

ش رسبه رس آیهایز میذاشت که کم از خاله اش وبین

 نداشت. 

جوی که با حضور الهام جون یا خاله خانم  آیهان به وجود 

اومده بودرو خییل دوست داشتم،جو صمییم که کم کم 

 آیناز رو هم از اون حالت دمغش خارج کرد. 

 

ناهار رو میون همون شوخز وخنده ها خوردیم،الهام جون 

احت به اتا ق آیناز رفت واینازم روی مبالی توی برای اسی 
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ز روجمع کردیم وکنار هم  هال دراز کشید به کمک آیهان می 

 ظرف هارویم شستیم. 

ش نیم ری--  مالقات همتا ودخی 

_نه امروز هم خسته اس هم دورش شلوغه...قبل ناهار 

 بهش زنگ زدم بهت سالم رسوند

آیهان سالمت  باشه ای  وگفت وهمینکه بشقاب رو 

ز   آبکش   کرد وتوی آب چکان گذاشت گفت:میخوام ماشی 

 رو بفروشم

 

دستم که به طرف بشقاب بعدی رفت توی هوا متوقف 

شد،با تعجب به صورت آیهان که خونرسد داشت کارش رو 

 میکرد،نگاه کردم

 _چرا؟

 میخوام با پولش کارکنم--

 با احتیاط پرسیدم :چه کاری؟
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خشک کرد  دستاش رو که خیس بود تکون داد وبا دستمال

 وکمرش رو به کابینت تکیه داد

ای توی رسم هست اماچون پول زیادی دستم ی -- ز ه چی 

ز نیستم ویل میخوام تالشمو بکنم.   نمیاد مطمی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 885#پارت

 

 

 

ست شما درد نکنه دیگه ایل خانم یه مارو جلو این بچه د--

 ها تخریب کن... 

 عمه اِت ...خوبه من به اون بابای پدر سوخته ات بگم ایل-

 فری... 
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 و ،فری ،میل... شما هرخ  دوست داری بگ--

 خاله اش خندید وگفت:میل خوبه بهشم میاد

ت به رفتارهای  آیهان وخاله اش یم خندیدن ومن با حی 

کشون وآیناز با اخم نگاهشون یم کردیم  مشی 

هان به خاله شک نداشتم این وجه از شخصیت شون آی

 اش رفته. 

 

ز تا آیهان برامون چای بیارههست  خانم سا -  کت بشی 

رو کرد به آیهان وگفت:بلدی مثل بابای تنه لشت میخوری 

؟  ومیخوای 

لدم ،بعدش میخوام زنگ بزنم ناهار بیارن اگه به بابام ب--

 فحش نیم  دی بگو خ  میخوری؟

 که ی که گفتم نری اونوقت با فحش های  اگه دنبال کار -

 میتونم بهش بدم بیشی  آشنات یم کنم. 
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آیهان به حالت تسلیم دستاش رو باال برد وعقب نشیتز  

ز آیهان به خاله اش  کرد من با لبخندنگاهم رو از رفی 

دادم.انتظار داشتم ازم کیل سوال راجب خانواده 

سه اما خییل عادی بامن وآیناز شوخز میکرد  وتحصیالتم بی 

میذاشت که کم از خاله اش  وبینش رسبه رس آیهایز 

 نداشت. 

جوی که با حضور الهام جون یا خاله خانم  آیهان به وجود 

اومده بودرو خییل دوست داشتم،جو صمییم که کم کم 

 آیناز رو هم از اون حالت دمغش خارج کرد. 

 

ناهار رو میون همون شوخز وخنده ها خوردیم،الهام جون 

احت به اتاق آیناز رفت واین ازم روی مبالی توی برای اسی 

ز روجمع کردیم وکنار هم  هال دراز کشید به کمک آیهان می 

 ظرف هارویم شستیم. 

ش نیم ری--  مالقات همتا ودخی 

_نه امروز هم خسته اس هم دورش شلوغه...قبل ناهار 

 بهش زنگ زدم بهت سالم رسوند
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آیهان سالمت  باشه ای  وگفت وهمینکه بشقاب رو 

ز آبکش   کرد وتوی آب چکا ن گذاشت گفت:میخوام ماشی 

 رو بفروشم

 

دستم که به طرف بشقاب بعدی رفت توی هوا متوقف 

شد،با تعجب به صورت آیهان که خونرسد داشت کارش رو 

 میکرد،نگاه کردم

 _چرا؟

 میخوام با پولش کارکنم--

 با احتیاط پرسیدم :چه کاری؟

دستاش رو که خیس بود تکون داد وبا دستمال خشک کرد 

 و به کابینت تکیه دادوکمرش ر 

ای توی رسم هست اماچون پول زیادی دستم ی -- ز ه چی 

ز نیستم ویل میخوام تالشمو بکنم.   نمیاد مطمی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ
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 #آسیه_احمدی 

 

 886#پارت

 

 

 کیل سوال تورسم اومد اما به همه فرمان سکوت دادم... 

 نرسم زیاده...  احتمال اینکه به نتیجه--

؟ ز قدم رو برنداشت  از کجا انقدرمطمئتز  _وقت  هنوز اولی 

وع هر کاری  باسکوت نگاهم میکنه ومن ادامه میدم:رس 

 ریسک داره ممکنه حت  رسمایه ات رو از دست بدی 

 آیهان با نیشخند گفت:تنها رسمایه ام 

ز بدتر نیست .تو   _اره اما هیچ  از دست رو دست گذاشی 

ه انقدر به خودت ی  که آدم ی  تجربه ای نیست  ک

 اعتمادی...! 
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دست  به صورتش کشید وگفت:بحث ی  اعتمادی به خودم 

 نیست 

چشم بست وحرفش رو ادامه نداد نیم تونستم حدس بزنم 

چیا تورسش میگذره اما من از صمیم قلب باورش داشتم 

حت  اگر به قول خودش به نتیجه نیم رسید وتنها رسمایه 

 اش رو از دست میداد. 

ون الها م جون ییک دوساعت بعد دوش گرفت وآماده بی 

ه...   اومد واز آیهان خواست اونو به بهشت زهرا بی 

 

ما هم ی  حرف آماده شدیم ورایه بهشت زهرا شدیم.نیم 

دونم حکمتش خ  بود که هربار پا به اینجا میذاشتم یه 

ی روی سینه ام سنگیتز میکرد ونفسام ییک درمیون یم  ز چی 

 شد. 

 گریه ی آیناز هم حال غریبم رو بدتر کردصدای هق هق  

ه اش  الهام جون چشماش روپشت عینک دودی بزرگ وتی 

ه ی خواهرش  پنهان کرده بود و با سکوت به سنگ قی  تی 
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مادرش  ی قی 
ه بود . کنار آیهان که به درخت  تو چندمی  خی 

 تکیه داده بود ایستادم

 

ایط ودم میگم اگه مامان بود شاید رس  خبیشی  شبا با --

خییل بهی  بود،نکه کاری برای ما بکنه نه فقط این حس 

خالی  که توی سینه های ماست نبود ومن مجبور نبودم 

له...  ز تحت کنی   تظاهر کنم حالم خوبه وهمه چی 

دستم رو جلو بردم ومیون پنجه هاش گره زدم رسش رو 

 چرخوند وبدون لبخند وبانگاه دقیف  به صورتم نگاه کرد

 ر نکن حالت خوبه... _پیش من تظاه

ه اش ادامه داد ،حس میکردم نگاهش به درونم  به نگاه خی 

نفوذ کرد وقلبم رو نوازش کرد و من از جریان گریم که توی 

 تنم به راه افتاد لذت برم. 

 

روزها پشت رسهم یم گذشت،همتا رو بعد از  سه روز 

ش روز وشباش رو توی  مرخص کردند اما به خاطر دخی 

ی میکرد مامان وفراز هرچقدر تالش کردند بیمارستان سی  
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ز خونه بمونه وفقط برای شی  دادن به  قانعش کیز

بیمارستان بره قبول نیم کرد.همه بیشی  نگران وضعیت 

 خودش بودیم تا وانیا کوچولو... 

همتا به شدت الغر شده بود ورنگش رو به زردی یم رفت 

ی از خواستگار مونا   که اما هیچ کس حریفش نیم شد.خی 

دستپخت آقاجون بود نبودهرچند به خاطر آتیش سوزی  

ش نشد  کارخونه کش هم پیگی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 887#پارت

 

 

بابا وآقاسعید دنبال شکایت از نگهبان کارخونه که تنها 

مضنون آتیش سوزی بود ودرست از فردای آتیش سوزی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3195 | 3699 

 

ز میشدن .مونا ناپدید شده بود پله های کال  ی رو باال پایی 
نی 

ناراحت از این موضوع خودش رو مقرص میدونست وبه 

شدت عصت  وپرخاشگر شده بودجوری که تقریبا مدام با 

 مادرش جر وبحث میکرد... 

با آیهان هم تقریبا هرروز تلفتز صحبت یم کردم ویک روز 

درمیون هم یم دیدمش هنوزبه چنددلیل نتونسته 

فروشه خریدار زیاد داشت اما همه با بودماشینش رو ب

ز واینکه آیهان منتظر بود تا خاله  ز تر یم خواسی  قیمت پایی 

 اش وآیناز رو رایه کنه تا متوجه اوضاع مالیش نشن 

 

بدی ماجرا اینجا بود که به هیچ عنوان نیم تونستم درمورد 

سم نیم خواستم رفتارم باعث  وضعیت مالیش ازش بی 

ز غر  ورش بشه واز طرقز نگران بودم ناراحت  یا شکسی 

 آیهان توی مضیقه باشه ... 

توی ییک از مکالماتمون ازش درمورد شغیل که توی رسش 

کت تبلیغای   بود پرس وجو کردم وقت  گفت :میخواد یه رس 

 راه بندازه اما با بودجه اش امکان پذیر نیست 
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ز کاری که کردم این بود که با  توی ذهنم یه جرقه زد واولی 

 صحبت کنم وبعدش با بابا محمد مشورت کنم. امی  

 

ه شد بهش  ز خی  امی  از شنیدن حرفام سکوت کرد وبه زمی 

ایط امی  طوری بود که قبول کردن پیشنهاد  حق میدادم رس 

من براش سخت بود،از مقابلش بلندشدم تا خوب فکر کنه 

 اما همون لحظه گفت:باشه

؟ مجبوری نیست  قبول کتز من بهت حق می دم _مطمئتز

 اگه... 

ایط من وآیهان خییل شبیه به همه حت  وضع م- یدونم...رس 

از منه اون حداقل خیالش راحته که تورو داره  آیهان بهی 

 _توام سارا رو داری... 

 

ه توی شناسنامه ام...تا وقت  که  صفحه دوم شناسنامه ن-

ام اسمش نباشه من خیالم راحت نیست...میخوام منم 

ز االنم ر نیم    ریسک کنم ما همی  ی داریم پس ضز کیل مشی 

 کنیم
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وقت  موضوع رو به بابا گفتم با لبخند دست رو شونم  

کوبید وگفت: ممکنه راهت پراز سنگ الخ باشه پس مجهز 

برو جلو وحواست باشه که وسط راه کم نیاری هرجا هم  

 کمک خواست  روی من حساب کن... 

از شور حایل که بابت تصمیمم داشتم توی پوست خودم 

  گنجیدم . نیم

 

ز پیشنهادم به آیهان لحظه شماری یم کردم اما  برای گفی 

 صی  کردم تا شب که قرار بود شام رو اینجا بیان... 

زودتر برگشته بودم تا توی درست کردن غذا به مامان کمک  

کنم،مامان حسای  تدارک دیده بود ومنم توی بیشی  کارها 

ی خونه بگی  تاغذا ...  ز  همراهش بود...از تمی 

ز یم کردم   داشتم روی کیک گردوی  مامان رو  با سلیقه تزئی 

خونه کاش ه- ز رشب آیهان رو دعوت کنم تا تورو توی آشی 

 ببینم

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ
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 #آسیه_احمدی 

 

 888#پارت

 

 

ت زده گفتم:دست شما درد نکنه مهرانه  با حالت  حی 

خونه میام ز  خانم،من کم تو آشی 

 ندیدیم واال ما که-

_چشمات ضعیف شده مامان خانم ،به وهلل که من هر 

خونه صبحانه میخوردم،روزی  ز ز آشی  صبح توی همی 

ز دیروز حت  چاییم رو هم  چندبار میام آب میخورم همی 

 اینجا خوردم شامم که بازم همینجا میخورم

ذیت میش  مادر از فردا برات میارم رو تختت ا-

 ! بخور،زحمت میشه تا اینجا میای  
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_نه دیگه اونطوری شما اذیت میشید،مگه من بیشعورم که 

 شما همه ی کارهارو بکنید. 

با حرص بهم چشم غره رفت ومن جلوی خنده ام رو گرفتم 

ورس چرخوندم وبه کارم ادامه دادم چای دم کردم ویه نگاه  

ز انداختم مامان زیر غذارو کم کرد ورو به  کیل به همه چی 

سنمن گفت :برو آماده شو اال  ن می 

ون اومدم از اینکه مامان کش رو دعوت  رستکون دادم بی 

 ازش پرسیدم ی  ی  وآقا 
نکرده بود خوشحال بودم وقت 

جون رو دعوت نیم کتز گفت نه نیم خواد خاله ی آیهان 

 معذب باشه... 

 

ز رنگ که  آماده شدنم هم خییل طول نکشید یه اورال سی 

اش چپ وراست  پارچه اش کرپ مازارای  بود باال تنه 

ز وقسمت مچ جمع، و مچ   ز های گشاد که از پایی  وآستی 

خورده بود پوشیدم موهام رو باال جمع کردم ویه تیکه از 

جلو رو نگه داشتم با عطر آماده شدنم رو تکمیل کردم 

ز رفتم .مامان وبابا کنار هم نشسته بودند ودر مورد  وپایی 
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دند ،بحث داغ این روزای ما  ز کارخونه بود   کارخونه حرف می 

ه ی مضنون...  ز  وانگی 

 به آیهان تکست دادم 'کجایید؟'

 تا جواب بده به مونا هم تکست دادم'در چه حایل؟'

 

فم هرخ  »مونا خییل زود جواب داد افتضاح...به این ی  رس 

نم جواب نیم ده ز  «زنگ می 

اگر یه نفر ازم یم پرسید مجهول ترین آدیم که توی زندگیت 

و بهش معرقز میکردم...اصال کش از  دیدی کیه من آرمان ر 

کارش رس در نیم آورد از یه طرف یم گفت مونا حقشه واز 

دستش نیم ده از یه طرف هم جواب تماس های مونا رو 

 نیم داد... 

تا بخوام جواب مونارو بدم آیفون به صدا دراومد گوش  رو  

کنارگذاشتم به تصویر آیهان وهمراهاش لبخند زدم  آیفون 

 م رو برداشت

 _خوش اومدید،بفرمایید
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ز رو به مامان که  ون رفی  ز بی  آیفون رو گذاشتم وحی 

 جلواومد گفتم:اومدن

ون رفتم آیهان بعداز خاله اش  مامان رس تکون داد ومن بی 

وآیناز داخل اومد ،دوباره خوش آمد گفتم وبه طرف داخل 

ز کیم لفتش میداد  دعوتشون کردم آیهان برای داخل رفی 

به چپ وراست من نگاه کرد وگفت:ببخشید  تنها که شدیم

 خانم این حاج خانم مارو ندید؟

 به شونه اش کوبیدم:حاج خانم عمته... 

 توی  ...؟! --
 عه هست 

بهش چشم غره ای رفتم که باخنده دستاش رو باز کرد 

 ومنو کوتاه بغل کرد وبوسه ای به رسم زد

 حاج خانم قری  شده--

 

 ــی ــ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 889#پارت

 

 

 

لب گزیدم ومثل این ندید بدیدها از الفایطز که به من 

 نسبت میداد لذت بردم

به صورتش نگاه میکردم که چشمک زد وگفت:قری  تو هم 

 دوست دارم 

وبا خباثت تمام ادامه داد:البته اگه خییل سبک تر وکوتاه تر 

 لباس یم پوشیدی رو بیشی  دوست داشتم

ه پشت چشیم نازک کردم وچون موندنمون داشت باخند

طوالیز میشد داخل اومدم وآیهان هم پشت رسم داخل 

اومد اوردن چای رو خودم به عهده گرفتم، بابا وآیهان باهم 

دند ومامان والهام جون هم باهم...  ز  حرف می 
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بعداز تعارف چای کنار آیناز نشستم و صحبت بابا با آیهان 

د بحث مامان والهام جون شد رو به تموم شد وبابا هم وار 

؟ ز رو فروخت   آیهان گفتم: ماشی 

نگاه آیهان کوتاه روی آیناز نشست وآیناز هم که تااالن  

مشغول گوشیش بود باحرف من مکث کرد وحواسش جمع 

 ما شد

 هنوز نه... --

 _من یه فکری به رسم زد،امیدوارم قبول کتز 

 اخم ریزی کرد وگفت:چه فکری؟

یک بشیم  _میخوایم اگه تو قبول کتز منو امی  باهات رس 

کت...   برای رس 

 

متوجه حرفام نشدهنوز داشت سوایل وبا همون اخم نگاهم 

 میکرد

_ما دوست داریم خودمون رو ارتقا بدیم...تو قصد داری 

کت تبلیغای  بزیز ونیاز به عکاس وفیلم بردار داری  رس 
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...هم سابقه کار داریم هم  تجربه ،خوب گ از ما دوتا بهی 

 هم اینکه حرفه ایم... 

یک بشید؟  _رس 

 رس تکون میدم

_اوهوم...آتلیه رو یم فروشیم ورسمایه مون رو میذاریم 

 داره که 
 

کت...البته همه ی اینا به نظر تو بستیک برای رس 

یک های گیل مثل مارو بخوای یانه !   رس 

 

به شوخیم عکس العمل نشون نداد ،تعلل آیهان برای 

 ضطرب یم کردجواب منو از درون م

 فکر میکردم عاشق آتلیه ای! --

 _من عاشق عکاش ام...که قراره کارمو ادامه بدم

ه--  ممکنه کارمون نگی 

_ممکن هم هست برعکس بشه...وقت  من میخواستم 

 زوده،تو ی  تجربه ای، سخت 
ز آتلیه رو بزنم همه بهم گفی 
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و و و...اما من سختیهاش رو کشیدم،چندبار بدجور سوی  

 خرابکاری کردم اما باالخره از پسش براومدم. دادم ،

 

سویز پرس؟-  دخی  منو از خ  میی 

آیهان تو جاش تکویز خورد مردد به بابا محمد نگاه کرد 

.متوجه نشدم گ بقیه هم سکوت کردن وبه بحث ما گوش 

 دادن

ییک قبول دارید ما برای فروش اقدام کنیم  _اگر مارو به رس 

ذاره ویک دل بشه نفس میخواستم تردیدش رو کنار ب

عمیف  کشید و باالخره تایید کرد. همون شب از بابا 

ی پیدا کنه امیدوارنه آرزوکردم  خواستم برای آتلیه مشی 

 چون موقعیت خوی  داره با قیمت خوی  ورسیــــع فروش بره

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 890#پارت

 

 

 

ز دستم رو گ رفت وگفت:اگر ذره ای بابت آیهان قبل از رفی 

 فروش آتلیه ناراحت  یا شک داری ... 

 اجازه ندادم حرفش رو ادامه بده

_من نه ناراحتم نه شک دارم سیع نکن نظرم رو عوض  

یک بش   ...ببینم نکنه تو دلت نیم خواد بازنت رس   کتز

 چرت نگو هست  --

یک به این  _آره به نظر من چرته واال کیه که دلش نخواد رس 

 ی وخوش رس زبویز داشته باشهدلی  

 با لبخندی پلید گفت: منم با خوش رس زبونیت موافقم 

 وبعدش باصدای بلند خندید... 
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منو امی  در تکاپو برای تحویل کارهای قبیل وجمع وجور  

کردن بودیم.آیهان دوروز قبل ماشینش رو باقیمت مناسب 

ز   فروخت وبا اینکه هنوز بودجه مون کم بود اما همی 

یم .برای کورس وی امید هم باعث شد همه مون انرژی بگی 

ی یم اومد اما هنوز اتفاق امیدوار کننده ای  آتلیه هم مشی 

 نیافتاده بود. 

ز دنبال جا وکارهای ادراری ثبت  آیهان با همون پول ماشی 

کت بود وهرکاری میکرد بعدش به آتلیه یم اومد برای ما  رس 

ح میداد ونظر مارو یم پرسید،این کار  ش شور حال رس 

 عجیت  درما به وجود یم آورد. 

 

کت ودیزاینش هرکس نظرش رو یم گفت  برای اسم رس 

ز کوچییک بحث میکردیم که گذر  وگایه انقدر رس یه چی 

ی  ز  روی یه چی 
 

زمان رو متوجه نیم شدیم اما درنهایت همیک

 توافق میکردیم. 

امی  وآیهان برای دیدن چندجا رفته بودند ومنم مشغول 

یه رسی وسایل بودم که  فکر میکردم اونجا به  جمع کردن

 دردمون میخوره. 
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با باز شدن در و ورود مونا که مشخص بودبای  حوصله 

 ترین حالت لباس پوشیده ،رسمو بلند کردم

 

 امی  نیست؟-

 _خی  باشه با امی  چیکار داری؟

 کنم! دلم براش تنگ شده م-
 

 یخوام رفع دلتنیک

 گفت ووقت  ابر 
 
وهای باال پریده ی منو دید اینو با مسخرگ

 ادامه داد

  کپه ی مرگمو بذارماگه نیست من برم باال -

ز   ز باال رفی  فکر کنم شبیه عالمت سوال بودم که حی 

 گفت:چیه آواره ندیدی

با سکوت به باال رفتنش نگاه میکردم براش ناراحت بودم 

وشک نداشتم امروز با زن عمو رسکله زده که انقدر ی  

مناسب اینجارو به خونه وتخت راحتش اعصابه ومبل نا

 ترجیح داده... 
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سم،نیم  حال این چند وقتش بهم اجازه نیم داداز آرمان بی 

دم  خواستم منم به درداش اضافه کنم.لب روی هم فرس 

 وبه کارم ادامه دادم. 

ه خونه ومنم برای شام برم  آیهان تماس گرفت وگفت می 

سیدم چون اگر  خوششون یم  اونجا راجب جای  که دیدن نی 

ز دلیل نپسندیدنش بوده  اومد حتما یم گفت واین نگفی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 891#پارت

 

 

نزدیک ساعت پنج رساغ مونا رفتم وبیدارش کردم،کالف 

 بلند شد وکش وقوش به تن خشک شده اش داد

 یم کتوف توای-
 
...دارم مثل ی  خانمان ها زندگ

 
 نمن زندگ
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 _بریم دور بزنیم تا حالت عوض بشه

 نیشخندی زد

الم با دور زدن خوب نمیشه اگه میشد یه مدت همه ح-

 اطرافیانم محو میشدن خوب بود

 _ خوبه که نمیشه چون اگه محو میشدم کارام یم موند

 

 یم کردم تورو سوسک میکردم که انقدر گاویتورو محو ن-

یگه...فکر ی  _خدا خرو میشناخته که بهش شاخ نداده د

ز   جنبه های  مثل تو قابلیت های این چنیتز داشی 

ه شد  رسشو عقب تکیه دادوبه سقف خی 

اش هیچ قابلیت  نداشتم اما باخانواده ام انقدر رسو کله ک-

دم...  ز  نمی 

 _دوباره رس خ  بحث کردین 

- ...  باورت میشه رس هیچ 
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ز جلوش برداشت،مادرش  گوشیش زنگ خورد واز روی می 

ا پوقز کشید وگفت:خدایا بقیه رو هیچ اما منو بود ومون

 محو کن... 

 

 
 

تماس رو وصل کرد وی  حوصله گفت:خ  یادت رفته بیک

 فروغ خانم

صدای جیغ زن عمو منو هم شوکه کرد دقیقامتوجه 

حرفاش نبودم یعتز خییل واضح نبوداما اینکه با جیغ پشت 

د وحس میکردم فحش هم میده ز  رسهم حرف می 

ه بود دلم به شور افتاد  رنگ مونا پرید  ز خی  وبا سکوت به می 

 واین سکوت مونا دلشوره ام رو بدتر کرد. 

 آروم پرسیدم :خ  شده؟

مونا پلک بست وبعداز چند لحظه تماس رو روی مادرش 

 قطع کرد

 

 گوش  رو کنار گذاشت ودستاش رو به صورتش گرفت
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 _مونا؟

 فهمیده من چه غلیط کردم... -

 _چطوری؟

ست تکون داد وگفت:میدونم چیکارش  رسی به چپ ورا

 کنم

از جا بلند شد وبه طرف در رفت اولش توی شوک بودم اما 

خییل زود به خودم اومدم ودنبالش راه افتادم نیم دونم با 

چه رسعت  کیفم رو چنگ زدم ودر رو قفل کردم واما قبل از 

 اینکه مونا حرکت کنه سوار ماشینش شدم. 

 

ی؟  _داری کجا می 

اری من بازی میکنه...یم خواد ذلیلش بشم تا هرکداره با -

اون میگه بکنم،عشق وعاشف  همه اش دروغه اون یه 

خریه که زود رام بشه میخواد...زن نیم خواد ...پدرشو در 

 میارم

 _مونا آروم باش االن تصادف میکتز آروم تر... 
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 ... بهش نشون میدم که با گ طرفه-

 _مونا آروم تر

فکار پر هیاهوی توی رسش رو بلند صدام رو نیم شنید وا

 بلند به زبون یم آورد

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 892#پارت

  

 

 

جلوی ساختمایز که برای من ناآشنا بود بدون هیچ دقت  

ایستاد وپیاده شد ومن هاج وواج به رفتنش نگاه 

ز رو خاموش کردمو سویــــچ رو برداشتم وبه  کردم،ماشی 

جای  که رفته بود دویدم موناسوار آسانسور شد ومن  طرف
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جا موندم به شماره ی طبقات نگاه کردم وبعد سوار 

آسانسور بعدی شدم وتوی همون طبقه خارج شدم .به دو 

دری که توی اون طبقه بود نگاه کردم وبه دلیل باز بودن 

 در جنوی  به همون طرف رفتم
 وشلویعز

 

ز منش  کش نبود  توی سالن شلوغ پا گذاشتم،پشت  می 

ونگاه کسای  که توی سالن بودن به طرف دری بود که 

ون یم اومدند،با دو  دومرد ویک زن با نیشخند از اون بی 

دیل قدم برداشتم وگردن کشیدم ومونای  که پشت به من 

 ایستاده بود رو شناختم . 

ی که حدفاصل منو مونا قرار داشت واونم مثل مونا  دخی 

راس نگاهم پشت به من بود ب رای کش که تو تی 

 نبود،توضیح میداد که این خانم یک دفعه پریدن تو... 

 قدم دیگه ای جلو رفتم

ون... -  باشه برو بی 
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صدای آرمان رو تشخیص دادم.منش  رستکون دادوبه 

طرف در چرخید وبا دیدن من صورت نگرانش تو هم رفت 

 وبا اخم گفت: بفرمایید؟

 _من... 

ی به ذهنم نیم ر  ز  سید ،جز اینکه بگم:همراه اونم... چی 

اخمای منش  بیشی  توی هم رفت وتا دهان باز کرد حرف 

 بارم کنه صدای خنده ی آرمان مانع شد

 با ولیت اومدی؟-

 جوای  نگرفت روبه 
مخاطبش ظاهرا مونا بود اما وقت 

منشیش گفت :خانم زرند بذاربیاد تو تا فضا معنوی تر 

 بشه... 

 

ندید،مفهوم حرفش رو نفهمیدم اما بعداز حرفش دوباره خ

اصال ازش خوشم نیومد.منشیش که کنار رفت من قدم 

ش  ز داخل گذاشتم وبالخره آرمایز که روی صندیل پشت می 

لم داده بود رو دیدم ،با همون نیشخندی که از خنده های 
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ش روی لبش جامونده بود نگاهش رو از من به  ز تمسخر آمی 

 مونا کشید. 

تو خونه ام  بود اما انصافا اینجانهدلم برات تنگ شده -

 منتظرت بودم

 دهنتوببند-

آرمان نوخ  کرد وگفت:هنوز عادت نکردم تو 

کمون...   ببخش،خونمون...خونه ی مشی 

 

گ با تو ندار - ز مشی   ممن هیچ چی 

ی بابا...من فکر کردم این چند روز دوری روت تاثی   ا-

 گذاشته توکه هنوزتو تنظیمات کارخانه ای... 

 قدیم جلو گذاشت  مونا 

ر مورد من خ  فکر کردی؟ فکر کردی هرچقدر ذلیل تر د-

 بشم میام التماست میکنم؟

 آرمان با لبخند پر تفریچ به مونا نگاه میکرد... 

 اوف دخی  -
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ز کوبید ومن دلم ترکید برای دردی   مونا دستش رو روی می 

ز انتقال پیدا کرد  که به شکل خشم از دستش به می 

 

 ــــی ❤️چه_دارمـــ#تــمام_آنــ

 #آسیه_احمدی 

 

 893#پارت

 

 

 

امن مثل هرزه ها حرف نزن...هر بارکه منو ازته چیدی ب-

من دوباره جونه زدم...من اون درخت  ام که هزاربار هم با 

 تی  شاخه وبرگش رو بزنن بازم رشد میکنه میدویز چرا؟

چون هیچ وقت برای خوب بودن حالم منتظرکش نیم 

 مونم... 
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ه درمقابلت کوتاه اومدم چون خودم خواستم چون اگ

خودم بهت اجازه دادم وارد حریمم بش  اما خود خدا هم 

 میدونه من بزنه به رسم چه کارهای  که ازم برنمیاد... 

 

جنس نگاه آرمان فرق کرد اما هنوز لبخندش کنج لبش بود 

 از جاش بلند شد ومقابل مونا ایستاد

ز  ق داشتهمیدویز خ  باعث شد برام فر - ؟همی  باش 

ت زده میکتز  ز که منو حی   خصلتت...همی 

 مونا هیچ از تعریفش خوشش نیومد

نو با این حرفات فریب نده،من گوشم پر از تعریف های م-

دوهزاری شما مرداست ...به لطف تو واون نوچه ات من 

اونقدر باتجربه ام که بدونم پشت هر کلمه ات خ  هست؟ 

 رخونه برش... از من نیم تویز به اون کا

من وسیله رسیدن به انتقامت نیم شم ،از من نیم تویز 

ی  انتقام بگی 

 

ی از نیشخندآرمان نبود  حاال دیگه خی 
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مونا با انگشت اشاره اش روی سینه آرمان زد وگفت:با ی  

ش...من به  آبرو کردن من با خراب کردنم به هیچ جا نمی 

مادرم بفهمه تو که هیچ به احدی اجازه نیم دم غرقم کنه. 

،پدرم بفهمه، پدر بزرگم بفهمه اینا منو به هیچ  ،تکرار یم  

کنم هیچ  مجبور نیم کنه...اگه فقط یه بار دیگه منو با 

کتت به  ز رس  ی یا کش تهدید کتز خودمو وسط همی  ز چی 

 آتیش یم کشم اما بهت باج نیم دم. 

 خودم خودمو نابود میکنم اما خوار خفت نیم کشم. 

بیوفت کار خونه آتیش بزن وحامله شدنم رو حاال تو دوره 

به گوش مادرم برسون...آب از رس من گذشته آرمان...منو 

 به هیچ  تهدید نکن

 

د قدیم عقب  ز مونا که حرفش رو زده بود نفس نفس می 

اومد وخواست بچرخه آرمان بازوش رو گرفت وبا اخمای 

 توهم گفت: من چیکارکردم؟

ی...!  موناپوزخندی زد :اره خودتو بزن  به ی  خی 
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آرمان تکونش داد گفت:به من تیکه ننداز،من به هیچ کس 

ی نگفتم ز  چی 

مونا دستش رو کشید وعقب اومدآرمان کوتاه نیومد وبا 

لحن طلبکاری ادامه داد:من اگه میخواستم از تو انتقام 

م انقدر راهای کوتاه تری بلد بودم که چندماه خودمو  بگی 

 عالف تو نکنم... 

قط کارخونه سوخته برای انتقام از تو نبود برای اگه االن ف

این بود که ناموس منو نشوندن جلوی یه نره خر که 

ت که  سایزش رو بسنجه...منو خ  فرض کردی یه ی  غی 

ا رسش نمیشه...  ز  این چی 

 

به سینه اش کوبید وگفت:اگر به خاطر آبروی توی خر نبود 

یه بار  اون خونه باغورو رس همتون خراب میکردم که منو 

دیگه داغ نکنید...من از مودت ها انقدر خوردم که وقت  

پاگذاشتم توی این خاک قسم خوردم به خاک سیاه 

بشونمشون ،میخواستم همه تون رو بدبخت کنم اما یادم 

رفت توباعث شدی یادم بره مودت ها منو به چه خفت  

...حواسمو از همشون پرت کردی...قسم خوردم  ز انداخی 
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ز کارخونه کم اهمیت فراز رو بدب خت کنم کاری کنم نداشی 

ترین نداشته اش باشه اما کو...؟! فکر توی لعنت  مهلت 

تم رو بردیم که برات  نداد نزدیکش بشم...هرشب رس غی 

رگ بادنکنه اما نشدصدبار وجدانو تو خودم کشتم به قلبم 

 لعنت فرستادم اما نشد...نشد

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 یه_احمدی #آس

 

 894#پارت

 

 

دی عذاب الیمم...شدی جهنم این دنیام،بادیدن تو به ش-

خودم لعنت میفرستم،بادیدن اون بابک ی  ناموس وپفیوز 

 به خودم وجدوآبادم لعنت یم فرستم. 
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؟منو؟منو که رس تو با خدا عهد  کیو بامرگت تهدید میکتز

 بستم؟تو برای متز برای من؟

یت  اگه حت  اتفاق  خط بیوفته رو دست وپات من کی 

ز محوشون میکنم...  م زیر همه ی مودت ها از رو زمی   میگی 

من کینمو رستو خاک کردم،بچه مو خاک کردم ،غرورمو 

ستون میکنم.   خاک کردم.نداشته باشمت دنیارو قی 

 

تنم از حرفاش لرزیدهر آدم ی  دقت  متوجه میشد آرمان با 

 هیچ کس شوخز نداره... 

 ک بود... صورت مونا غرق اش

 ی  صدا وغریب اشک یم ریخت... 

دست آرمان باال اومد تا اشک صورتش رو پاک کنه اما مونا 

اجازه نداد وقدیم عقب اومد وصورتش رو به طرف 

 مخالف دستش چرخوند. 

من دست رو آبروت نذاشتم چون تورو سوا از خودم نیم -

بینم،من در به دری کشیدم تحقی  شدم،هیچ کدومو برای 

 خوام. تونیم 
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تا قیام قیامت ازپدربزرگت وپدربزرگم وفراز بدم میاد اما 

ز به جون تو که ترمز شدی برای من ترمز بریده...   دعاکیز

 

 مونا رسی به چپ وراست تکون داد

اورت ندارم...باورت ندارم...توباعث شدی از خودم بدم ب-

بیاد،باعث شدی قاتل بچه ام بشم...من جیگرم سوخت 

منو وادار کردی ...تو چشمام نگاه کردی  وقت  کشتمش...تو 

گفت پدر بزرگت...خوشحال شدی لبخند اومد رو 

...لبت...اما گفت  پدر بزرگت..برای من خوشحال 

نشدی...برای بچمون خوشحال نشدی...تو منو کشت  

 ...  ...بچه مونو کشتیش...هر دومون رو کشت 

 

ام دستمو جلوی دهنم گرفتم تا من مثل مونا هق نزنم ،اشک

تصویرش رو تار میدید ،تصویر به آغوش کشیده شدنش 

 رو... 

 تصویر مشت زدن مونا به شونه ی آرمان رو... 
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صدای مونا با ناله ای تبدیل شد وبه طور ناگهایز قطع 

 شد.اشک پلکام رو پس زدم وچندبار پلکام رو به هم کوبیدم 

آرمان مونا رو روی دستاش نگه داشته بود با چشمای  که از 

د شوکه صداش زد،مونا هیچ عکس العمیل اش ز ک برق می 

نشون نداد جلورفتم ودستم روی صورت یخ زده اش  

 گذاشتم باوحشت گفتم:یخ زده...بدنش رسده... 

 

از من وحشت نکرده بود دست انداخت زیر  آرمان هم کمی 

 پا وگردنش وبلندش کرد

 سویــــچ منو بردار-

ز  گیج دورمو نگاه میکردم که رسم داد کشید:روی اون می 

 صاب مرده است... 

سویــــچ رو چنگ زدم وبه طرف در دویدم پام به مبل گرفت 

وآخم تو گلوم جاموند،لنگ لنگان خودمو به در رسوندم 

ون رفتم.   وبازش کردم پشت رس آرمان بی 

منشیش وحشت زده از جا پرید اما مهلت  برای سوال 

 وجواب پیدا نکرد
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 آسیه_احمدی #

 

 895#پارت

 

 

مونا روی صندیل عقب خوابوند منم عقب نشستم ورس 

مونا روی پا گذاشتم آرمان پشت فرمان نشست وپاش روی  

د...اشکام رو پس زدم ومونا رو صدا  زدم  گاز فرس 

 _قربونت برم خواهری چشمات رو باز کن... 

 آروم بزن تو صورتش... -

ده نداشت با گریه ی  کاری که گفت رو انجام دادم اما فای

ل نشده ای که درصد زیادش حاصل ترس بود   کنی 

 گفتم:فایده نداره،چشماشو باز نکرد

 آرمان نگاه کوتایه به عقب انداخت رنگش پریده بود
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به فرمون کوبید :ما باهم قول قرار داشتیم،مرد باش وپای 

 حرفت بمون ... 

 اولش فکر کردم با من یا موناست اما بعدش فهمیدم با 

 خداست. 

مقابل بیمارستان نگه داشت ودوباره مونارو بغل کرد به 

طرف اورژانس رفت منم مثل جوجه اردک دنبالش به این 

فتم اورژانس به خاطر یه تصادف شلوغ  طرف واونطرف می 

بود وکش حواسش به ما نبود آرمان وسط اورژانس فریاد 

 زد:هیچ کس تو این خراب شده نیست به بقیه برسه

 

ه آقا؟پرستا  ری با ی  اعصای  گفت:چه خی 

من ترسید با گریه گفتم :حال خواهرم بده تو رو 

 خدا...بدنش یخ کرده

 حال پریشون من دلشو به رحم اورد 

 بیارش اینجا-
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به ییک از همکاراش گفت :دکی  صمدی رو صدا بزن...خ  

 شده؟

 _یه دفعه ای ی  هوش شد

نبض  آرمان مونارو روی تخت گذاشت وهمون پرستار 

وفشار مونارو گرفت.آرمان با ی  اعصای   گفت:این دکی  

 صمدی کدوم گوریه؟

 

 ا...بیکار که نیست باالی رس بیماره... مودب باش آق-

آرمان بدون اینکه لحن یا ولوم صداش رو تغیی  بده  

...دو دقیقه دیگه اینجا نباشه من 
 

گفت:شما که راست مییک

 مودب بودن رو نشونتون میدم

 خیم کرد ونگاهش کرد.متمسانه رو به پرستارگفتم: پرستار ا

 _تو رو خدا

ی گفت که  ز ون داد وزیر لب چی  پرستار نفسش رو بی 

ی که صمدی صداش  متوجه نشدم همون لحظه دکی 

دن رسید وعصت  تر از همه به ما توپید که دورشو  ز می 
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وع کرد به  خلوت کنید وما که فاصله گرفتیم پرستار رس 

 توضیح دادن

 

ای به پرستار گفت ارمان جلورفت دکی  ب ز عداز معاینه یه چی 

 ومن پشت رسش

 حالش چطور؟-

وب میشه ...یه شوک عصت  بوده...براش یه سیت  خ-

اسکن ویه آزمایش محض اطمینان نوشتم ،رسمش که 

 تموم شد بفرست  برای سیت  اسکن . 

پرستار رستکون داد ورسیم به دستش وصل کرداشکام رو 

م نفس عمیف  کشیدوموهاش رو با پاک کردم آرمان ه

 دست باال داد

کار پرستار که تموم شد رو به آرمان گفت:اگه روی رفتارت  

کار کتز نیاز نیست بعدش براش گلو پاره کتز ویقه 

 به خرج بده وتا وقت  حالت خوبه 
 

بدری...مرد باید مردونیک

ا صنار ش شایه هم  ز هواتو داشته باشه بعد از تو این چی 

 .. نیم ارزه. 
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 896#پارت

 

 

 

ه ی مونا  حرفشو زد ورفت آرمان با اخم نگاهش خی 

ز کردم.ما  بود،توی دلم پرستار رو برای حرف حقش تحسی 

هیچ حرقز از نسبت هانزدیم اما مطمئنا اونا به خاطر حرفه 

 شون با این طور موارد خییل مواجه میشدن... 

در ها ،بردار ها وهمرسهای  که بعداز به اینجا کشوندت با پ

ان کنند  نن تا کار اشتباه خودشون رو جی  ز برات عربده می 

 دریــــغ از اینکه بدونن نوش دارو هیچ فایده ای نداره
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ز تخت  روی صندیل پالستییک نشستم وآرمان هم با پایی 

ایستاد دست مونارو لمس کردم کیم بهی  بود اما هنوز 

 د بود.دستش رو بوسیدم نفس عمیف  کشیدمبدنش رس 

 پدر میدونه گ بایدچه رفتاری بکنه تا به نفعش تموم ی  -

ه ویم کوبه  بشه...تا میخوام بزنم زیر قولم پس رسمو میگی 

 به دیوار... 

م که با حالت خسته ای به صورتش  بهش چشم غره می 

 دست میکشه

 توقعید شما مودت ها خییل پررو وپر -

 و... بیشی  از ت-

ریش فرضیش رو میخارونه:اره بیشی  از همه،پدر سوخته 

 ها ...مهره ی مار دارید

 

 با طلبکاری نگاهش کردم که گفت:ازت خوشم میاد

ه با نیشخندی ادامه داد:نه از اون خوش  اخمام تو هم می 

اومدنا،خوشم اومد که کل هیکل فرزاد رو قهوه ای 

م حال نیم کردی...میدویز که هیچ با خانواده ب دایی
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کنم،داییم نه ها اون یه نموره قابل تحمل اما بقیه شون 

نه...خواهرت عرضه نداشت اما تو وعروس کوچیکه 

 بدجور حالمو خوب کردین... 

خندید وگفت:مخصوصا عروس خانمش...اخ که چه ی  

فیه،کت  برابر اصل فرزاد همونقدر کثافت ...   رس 

 

مونا دوخت باسکوت نگاهش کردم ،چشم از من گرفت وبه 

.درمقابل حرفاش هیچ نظری نداشتم نه قصد دفاع داشتم 

ده بود به  نه تایید حرفاش...من فرشته وفرزاد رو سی 

 خودشون وخدا... 

ز رو زیر پارک  نگهبایز اومد روبه گفت:بردار من ماشی 

ممنوع گذاشت  که هیچ نه درشو بست  نه سویچش رو 

!یه ساعته چشمم به دراورژانسه که  ی برداشت  بیای اما خی 

 ازت نیست 

 

 ارمان دست  به شونه اش زد وتشکر کرد وهمراهش رفت. 
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ز رو  انقدر ترسیده بودم که یادم رفت در رو ببندم وماشی 

کت آرمان هم حواسم نبود بگم  قفل کنم،حت  توی رس 

ونه...  ز مونا بی   ماشی 

دم  پوقز کشیدم ودست مونارو میون دستام فرس 

ت شده بود متوجه ضعف بدنم حاال که خیالم از مونا راح

 ورسدرد شدیدم شدم. 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 897#پارت

 

 

 

مونا که به هوش اومد ی  حال اما با لحن رسدی  

 گفت:تاکش بگی  میخوام برم خونه
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 آرمان با اخم و زورگوی  گفت :خودم یم برمتون

به من تکرار کرد: مونا حت  رس نچرخوند وبا همون لحن رو 

 تاکش بگی  

با توجه به شناخت  که از مونا داشتم ترجیح دادم کاری که 

 ازم خواسته بود رو انجام بدم . 

م صندوق بعدمیام  _می 

م-  من می 

اینو آرمان با اخیم گفت وازمون فاصله گرفت نگاهمو از 

 رفتنش گرفتم وبه مونا که سیع میکرد بلند بشه ،دادم. 

 

 بشینهکمکش کردم تا 

م  _بلند نشو ...بذار من اسنپ بگی 

ون  دستش رو ستون بدنش کرد .رسیــــع گوشیمواز جیبم بی 

اوردم واسنپ گرفتم دست مونا رو گرفتم وکمکش کردم 

بلند بشه آرمان هم رسید کنار ایستاد تا ما رد بشیم وبعد 

هم با فاصله ی یک قدم پشت رسمون اومد.ما که سوار 
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روی پای مونا گذاشت وبا لحتز شدیم پالستیک داروهارو 

 جدی گفت:بهی  که شدی باید باهم حرف بزنیم

مونا روش رو به طرف مخالف چرخوند ورسش رو به عقب 

 تکیه داد وچشم بست. 

 

ز رو بست وبه طرف  آرمان با مکث عقب گرد کردودر ماشی 

 ماشینش رفت. 

 _حرکت کنید 

ز رو روشن کرد.رو ب ه رانندیه اسنپ رس تکون داد وماشی 

 مونا پرسیدم:حالت خوبه؟

 با صدای آرویم گفت:آره...نباید میذاشت  اون منو بیاره

_اون موقعه من داشتم سکته میکردم! ازم چه توقعای  

داری!بعدشم شما تو بغل ایشون غش کردی ازم توقع 

ه!  ز  داشت  بگم تو بهش دست نزن جی 

مانه میگفت چشم...انگار مرتیکه زور گو رو نیم  اونم محی 

ی یم گفتم اون یم گفت زنمهشن ز  اسه،تا من چی 
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زنمه رو با صدای کلفت  وگفتم وباعث شد مونا چشم باز  

 کنه. 

 از ضعف خودم مقابلش  متنفرم-

به المپ های مغازه ها که توی تارییک یم درخشید نگاه  

 کردم

_عالقه ات رو ضعف ندون...اگر کنارش از درون حس 

ه دلت بهت حس کم خوی  داری ازش قدرت بگی  اما اگه ت

ز  بودن ویا ضعف میده باهاش مقابله کن...دوست داشی 

وعشق باید نقطه ی قوت باشن نه نقطه ی ضعف اگر 

ای  درست نیست. 
ز  اینطوره پس یه چی 

 

 ؟تو این حس رو کنار آیهان داری-

نم ز  به مونا نگاه یم کنم ولبخند می 

_آره...کنارش پر از حس های خوبم بهم حس قدرت  و 

میده فقط گایه زیادی حس راحت  یم کنم وهر چری   زیبای  
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ل به زبون میارم وبساط تفریــــح اون  که تو رسم میاد ی  کنی 

 پلید رو فراهم یم کنم

من لبخند بزرگ واز ته دیل روی لبم میاد ومونا لبخند ی  

 ...  جویز

ز تراز قبل   بعد از چند ثانیه با صدای  به مراتب پایی 

وقت  فکر میکردم به فرزاد گفتم:درست برعکس حایل که 

 عالقه دارم

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 898#پارت
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_اون وقتا پراز حس های بد بودم پر از حس 

...همیشه یم گشتم دنبال اینکه ببینم مشکل من دقیقا  پوخ 

چیه که هیچ وقت به چشم نمیام غافل از اینکه مشکل از 

 من نبود... 

  پوزخندی
 

نم...پوزخندی که از سوزش وسوختیک ز دردناک می 

 قلبمه... 

خییل بده که هر بار به عقب نگاه کتز دلت بسوزه واز 

منده  منده بودم رس  ...من از خودم رس  منده باش  خودت رس 

درمقابل احساش که برای یه ی  لیاقت خرج کردم وبارها و 

 بارها قلبم رو به خاطرش به درد ورنج دعوت کردم ... 

منده ام برای من ح ت  پیش غرور وعزت نفسم هم رس 

 نادیده گرفتنشون... 

 

دلم یم سوزه برای خودیم که هر روز جلوی آینه یم ایسته 

 واز خودش توی آینه خجالت میکشه... 

 برای عذر خوایه های  که از خودش میکنه اما کمه... 
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من از خودم ناراحت وخجلم برای راه دادن کسای  که توی 

ز به هرروز زندگیم بال ه ز ومنو وادار میکیز ام رو شکسی 

 معذرت خوایه کردن از خودم... 

_مشکل از جای دیگه ای بود اما من خودمو کم یم دیدم 

ی که نبود یم گشتم...  ز  وتوی خودم دنبال چی 

 

 بهش فکر نکن... -

 شونه ای باال میندازم

ان  _نمیشه بهش فکر نکرد...بعیصز اشتباهات حت  اگه جی 

برای دوباره تکرارنکردنشون باید تو ذهنت پذیر هم باشن 

 بمونن

؟آیهان وفرزاد رو باهم م-  قایسه یم کتز

...اما گ از آینده خی  داره  ز _نه قابل قیاس باهم نیسی 

قابل تصوره اما نیم  مونا...نبودن آیهان توی زندگیم برام غی 

خوام دور خودمون حصار بکشم ،بیشی  عاشقش میشم  

ام میذارم وکنارش خودم همیشه بهش محبت یم کن م ،احی 
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ارم عشق وعالقه ام  ز بال هامو باز یم کنم وپرواز میکنم،نمی 

م...   مانع باشه ،من باحش که دارم اوج میگی 

آیهان رو تو تموم روزهام تصور یم کنم اما اگرهم نبود ومن 

ی که میخوام باشم دست نیم کشم.  ز  از چی 

 

 توی خر گ انقدر بزرگ شدی-

فهمیدم این خودماییم که برای خودمون توی  _از وقت  که

 ذهن بقیه ارزش گذاری یم کنیم... 

من پش فرزاد همیشه خودمو کم یم دونستم اونم اینو 

پذیرفت که من همیشه ودر هر حالت  براش هستم،هیچ 

ز به  وقت ترس از دست دادنم رو نداشت برای همی 

خودش اجازه میداد با من هر رفتاری بکنه...درست 

س آیهان که از همون اول سیع داشت بهم بفهمونه برعک

مهم نیست من چه جایگاه اجتمایع دارم در هر صورت با 

 ارزشم... 
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نفس عمیف  یم کشم وبا لبخندی از تصور آیهان رو به مونا 

یم گم:البته که حضور استادی مثل تو توی زندگیم ی  تاثی  

 نبوده... 

تادی ریدم به نیشخندی زد وگفت:فعال که من با رتبه اس

 زندگیم... 

 خنده ام گرفت :ویل دوست داره

ون داد وگفت:یادته اون اوایل رابطه ات  اونم نفسش رو بی 

 با آیهان یم گفت  از نگاه های آیهان یم ترش

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 899#پارت
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ده شد، شایدم با فکر به اون روزا قلبم از غیم ناشناخته فرس 

 خییل ناشناخته نبود وبرام فقط نا آشنا بود. 

 با صدای مونا به خودم اومدم

ون روزا تورو مسخره یم کردم درصوری  که منم از نگاه ا-

های آرمان یم ترسیدم اما یم خواستم به خودم ثابت کنم 

 هر دومون اشتباه یم کنیم

 _دیدی که آرمان گفت به خاطر تو از همه گذشته

 

نج سال  پلوم؟ مگه به دوتا کلمه حرفه! تو از ییک از کجا مع-

! اونم  ی ودر عرض چندماه فراموشش کتز کینه به دل بگی 

 فقط برای یه دخی  که از قضا...معشوقه ات هم هست... 

اشکاش روی صورتش جاری شد وبا همون صدای  که به 

ز آورده وبودبه سخت   خاطر به زبون آوردن معشوقه پایی 

 داد:  شنیده میشد ادامه

؟-  میشه هست 
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ا فقط توی فیلم ها وقصه  ز نه نیم شه چون این چی 

هاست،آدم های دنیای  واقیع خییل ی  رحم تر وسنگ دل 

 تر از این حرفان... 

 

 دستش رو گرفتم وفشار دادم

 _هیش... 

اشکاش رو پاک کرد وگفت:منم مول هر دخی  دیگه دوست 

 دارم حرفای عاشقانه بشنوم

به زد وتکر   ار کردبه رسش ضز

ما این مغز لعنت  انقدر دلیل های قانع کننده داره که ا-

م.من دوسش دارم اما نیم خوام  عمرابتونم نادیده بگی 

دوباره ودوباره اشتباه کنم...تکرار اشتباه قبل آدمو به 

احمف  تبدیل میکنه که همیشه باید سکوت کنه چون 

 خودش به خودش میگه تو اینارو یم دونست  وقبول کردی. 

 

ز ایستاده راننده گفت:بفرماییدخانما  ماشی 
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 بادیدین در خونه تشکر کردم

 _االن پرداخت یم کنم

 اون آقا نقدی پرداخت کردند-

ز پیاده شده بود ومنم یک پام روی آسفالت  مونا از ماشی 

،نگاهم رو از راننده به مونا دادم   ز بود ویک پام توی ماشی 

ه بود بدون اینکه ن ز خی  ه که به پشت ماشی  گاهش رو بگی 

 رو به من گفت:پرداخت کن

قدیم عقب رفت ودرسمت شاگرد رو باز کرد ودستش رو 

 جلوی راننده گرفت

 پولش رو بدید-

 

 راننده متعجب به مونا وبعد من نگاه کرد

 ببخشید-

 مونا شمرده شمرده گفت:گفتم پول اون آقا رو برگردونید

ز وبعد هم متپقف شدنش به   صدای الستیک های ماشی 

ه ی مونا بود  گوش رسید اما من هنوز خی 
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 _من پرداخت یم کنم

راننده تراول پنجا تومتز رو به طرف مونا گرفت ومونا ی  

مکث پول رو از دستش کشید از کیفم یه تراول تو دست 

 راننده گذاشتم وپیاده شدم. 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 900#پارت

 

 

 

رف ماشیتز که با فاصله چندپشت رسما مونا داشت به ط

 بود یم رفت

 _مونا
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ز عقت  پیاده شد ومن با دیدن  جوای  نداد راننده ماشی 

ز خودشه...   آرمان تازه متوجه شدم ماشی 

مونا سینه به سینه ی آرمان ایستاد وپول روبه سینه اش  

 کوبید. 

ات گوشتش نیم تویز از گ- وسفندی رو که رس بریدی با خی 

...نه با اون چرت وپرت های عذاب وجدان ت کم کتز

عاشقانه ات نه این جنتلمن بازی های  که از مد افتاد به 

 چشم من نمیای

 

دو سه بار دیگه به سینه اش کوبید وپول توی هوا 

 افتادمونا با صدای  بدون لرزش  
ز چرخیدوروی زمی 

 گفت:ازچشمم افتادی،بدم افتادی... 

اومد پشت به  آرمان با اخم نگاهش یم کرد مونا عقب

ز  آرمان چرخید وبه طرف درخونه رفت وبلند گفت: از همی 

االن دوره بیوفت کارخونه که هیچ داروندار مودت ها 

ورادمهرهارو آتیش بزن دخی  بابام نیستم اگه ککم بگزه...من 
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ز   باز رو همی 
مونام یادت باشه هزاربارهم که زمینم بزیز

 باج نیم دم جفت پاهام بلند میشم اما به هیچ نامردی

 

د در برای مونا باز شد اون داخل  به در رسید وزنگ رو فرس 

ه دری بود که مونا ازش داخل رفته  رفت آرمان هنوزم خی 

بود با مکث قابل توجه ی  سوار ماشینش شد ورفت.نفس 

ز برداشتم   کشیدم وجلورفتم وپول رو از روی زمی 
عمیف 

 م
 
ا براش راننده ی اسنپ هنوز همونجا بودظاهرا زندگ

م خودشو با   تماشای  بود وقت  دید دارم به طرفش می 

 گوشیش رسگرم کردپولو به طرفش گرفتم

 من کرایه ام رو گرفتم خانم -

ید  _میدونم اینم بگی 

 هخدا همه مون رو عاقبت بخی  کن-

 رسی تکون دادم وداخل رفتم. 

 

ز پله ها ایستاده بود اما با نگرایز به باال نگاه  مامان پایی 

 رد کفشمو در آوردم وآروم سالم کردم. میک
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؟  به طرفم اومد وپرسید:خوی 

 با تعجب جواب دادم:آره

را مونا انقدر پریشون بود،این پرسه اینجا وبا شما چیکار چ-

 داشت؟

 کامل پرسیددستش رو  
 

این سوال هارو مامان در آشفتیک

 گرفتم

ی نیست مامان،شما که حالت از مونا هم بدتره ز  _چی 

ن وبربچه های ماست وحال روز شما اینه ،مآرمان دور -

 قلبم دار گه وامیسته... 

 _آخه هست  قربونت بره چرا الگ خودتو اذیت میکتز 

 

 این پرسه خطرناکه هست  -

شام  ز ز آدم خطرناک رس یه می  _چند وقت پیش باهمی 

 خوردیم،چرا اون موقعه انقدر نگران نبودی!؟

تو حریم ما تنها بودین نه اون و نه اون موقع شما تک -

 بود!تو خونه ی دایش رس سفره ی دایش بود. 
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هر دودست مامان رو گرفتم وبا لحن شمرده ای  

اییط  گفتم:کش که بخواد بهت آسیب بزنه توی هر رس 

این کار رو میکنه چه توخونه ی دایش چه تو خیابون...اون 

 آدم از هاله وپرس وعروسش خطرناک تر نیست

 ـــی ـ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 901#پارت

 

 

رسم از همینه که فرشته وفرزاد اونو فرستاده باشن تا ت-

 برات حرف دربیارن

لبخندی به مامان زدم ترس مادرم خنده دار نبود اما اینکه 

شه قشنگ بود  در همه حال نگرانیش برای دخی 

_آرمان آدیم نیست که نوچه ی کش بشه اونم نوچه فرزاد 

 وفرشته
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...این طرفداری ودفاع از اون آددار -  می بیشی  نگرانم میکتز

س به خدا من هیچ ربیط به اون ندارم  _مامان نی 

 مونا؟-

 

 رستکون میدم

 ای وای... ای وای... -

ز صندیل که به چشمش میاد میشنه به  مامان روی اولی 

 زانوش یم کوبه وزیر لب زمزمه میکنه

 ای وای از بخت این بچه... -

م واجازه نیم جلوی پاش میش ینم دوباره دستاش رو یم گی 

 دم کارش رو تکرارکنه

 _مامان مونا رو دوست داره... 

 خودش گفته؟-

 تند تند رس تکون میدم

 چند وقته؟-
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 _از خییل قبل عقد فرشته... 

 

 را قدیم جلو نذاشته؟پس توی این چندماه چ-

 _مامان آروم تر

ی آرویم  نگایه به باال انداختم ومامان با حرص اما صدا

گفت:چندماه رو داشته چه غلیط میکرده...نه نداره نه ی   

کس وکار ،مشکل کار هم نداره ماروهم که هفت هشت 

رو روشن نکرده؟  ساله میشناسه...چرا تکلیف این دخی 

 با بغض گفتم:مامان

 ه این مرداعتماد کردین...؟با کدوم عقلتون ب-

 _مامان؟

 

 به کفشش -
 

نبود انقدردست دست یامان...! دآخه اگه رییک

میکرد.یم تونم قسم بخورم اتیش سوزی کارخونه هم به 

ز آدم ربط داره...تو فکر کردی این موها تو آسیاب  همی 
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نم تا خودش این  ز ز االن به پدرت زنگ می  سفید شده،همی 

 مرتیکه رو بشونه رسجاش

 _مامان توروخدا ،مونا دیگه تو روم نگاه نیم کنه

 ین مرد بیوفتهست  تو دام ابهی  از اینه که دست  د-

 افتادم... -

ز اومده  با صدای مونا هردومون به طرفش چرخیدیم پایی 

 بودوبه ما نگاه میکرد

 

 هم عاشقش شدم هم محرمش... -

مامان که بلند شده بود به طرف تلفن بره رسجاش نشست 

ه شد،سکوت بدی توی خونه برقرارشدومن از  ز خی  وبه زمی 

جز اون نگاه میکردم،مامان بعد خجالت روی مونا به هرجا 

 از چند دقیقه پرسید:چندماِه؟

 شیش یا هفت ماه... -

مونا بعداز جوای  که به مامان داد نفسش رو بریده برید 

ون داد واشیک که روی صورتش رس خوردرو پاک کرد  بی 
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دارشدن ز - نگ بزن به بابا ومامانم بگو تا اونا قبل از خی 

ز چرتکه بندازن که   آیا به نفعشون هست یانه! بقیه بشییز

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 902#پارت

 

 

از حرف مونااشک منم دراومد مامان به طرف مونا رس 

 چرخوند وبعد دستاش رو به دو طرف باز کرد

مونا با گریه به طرفش قدم برداشت وخودش رو توی 

ردیم آغوش مامان مهرانه انداخت هرسه مون گریه میک

وع  ا گفت از رس  ز .مونا برای مامان حرف زد از خییل چی 

 رابطه اش با آرمان اتفاقات بعدش ... 
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من ومامان با سکوت گوش دادیم ودر آخر مامان مونا رو 

 فرستاد بخواب وبــهش قول داد حمایتش کنه. 

 

خونه برگشت وخودش رو  ز مونا که رفت مامان هم به آشی 

خونه تکیه  ز دادم وبه مامان که سینک  رسگرم کرد به در آشی 

ز رو میشست نگاه کردم  تمی 

؟
 

 _به بابا یا عمومحمود مییک

دست از کار کشید وگفت:به عموت نه اما بابات رو هنوز 

 نیم دونم... 

 _االن بابا کجاست؟

ز  سینک رو آبکش  کرد ودستاش رو خشک کرد وپشت می 

 نشست

 خونه مریم-

سم نشد  هرخ  سیع کردم نی 

 

ه؟  _اونجا چه خی 
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مامان با ناراحت  رسی تکون داد وگفت:حکمت خدارو نیم 

امون انقدر بد اقبالن...!؟  دونم،چرا دخی 

 _فرشته جزو بد اقباالست! 

 ه فرزاد قسمتش شدکنه جزو خوش اقباالست  -

ز  _قسمتش نه...فرشته انتخابش کرد اینا باهم فرق یم کیز

نکه مامان...حاال مسئله چیه؟ یا بمونن با هم یا جدا بشن ای

 انقدر کش مکش نداره

ز دیگه این دوتا میگن ماهمو نیم خوایم آقا رضا وآقا ه- می 

سعید کوتاه نمیان این وسط خون به دل مریم وهاله 

 ... ز  میکیز

 

 _عمه مریم حقش نیست

 هیچ مادری حقش نیست-

 _اخرش خ  میشه...؟

 واعلم...آقا رضا به هیچ ضایط مستقیم نیست میگه هللا-

 وزندگیش یا آقش یم کنم  یا بره رس خونه
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 _آقاجون خ  میگه

 ه بعد اون ماجرا پاشو خونه ی مریم نذاشتهکآقا جونت  -

 _کدوم ماجرا؟

نه به آقا رضا  ز مامان با اخم وناراحت  گفت:میثم زنگ می 

ید،خ  یم  تون رو از بیمارستان بی 
وپدر بزرگت که بیاید دخی 

 خواد زن شوهر دارهروز پامیشه میاد اینجا...! 

 

 لب گزیدم مامان ادامه داد

رشته شانس آورد آقا جونت محمد رو فرستاده بود گفت ف-

دیگه نیم خواد چشمش تو چشم این دخی  

سه که آقا رضا وسط حیاط  بیوفته...محمدم وقت  می 

ده،همون شبم آقا جونت گفته بده  ز بیمارستان فرشته رو می 

ن وگرنه مثل هست  ننگ به بار میاره  رو بی 
 این دخی 

 نکردم ،آقا جون در هر صورت ی  
بگم دلم سوخت شوخز

 معرفت  رو در حقم تکمیل کرد منو با فرشته قیاس کرده...! 
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ز  متز که بعداز عقدنوه ی تحفه اش چشمم رو همه چی 

بستم وخودم رو کنارکشیدم اونوقت با فرشته ای که نه 

 تعهد براش مهمه نه آبروش مقایسه میشم

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 903#پارت

 

 

 

انقدر از حرف آقاجون که مامان بیانش کرد بهم ریختم که 

 مامان متوجه شد واز جاش بلند شد وبغلم کرد. 

_چرا آقاجون با ما این کارو میکنه...من مگه چیکارش  

 کردم؟
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دست مامان دلگرم کننده روی شونه هام حرکت یم کنه 

د ناراحتیمون رو به آقاجونت وآروم گفت: هم من هم محم

 نشون دادیم... 

ازم جداشد ورو بهم گفت:وقت  شنیدم زنگ زدم به 

ام براتون ی  
آقاجونت وگفتم دیگه دور وبرتون نمیام تا دخی 

شون باشم نه  آبروی  به بار نیارن...همیشه سیع کردم دخی 

ام واقعا ناراحتم  عروسشون اما این افکارشون راجب دخی 

 میکنه. 

 

ز زیادی نگفته باشه اما همینکه در مقابل شای دمامان چی 

 آقاجون سکوت نکرده خیلیه... 

 به اتاقم برگشتم مونا روی جاش غلیط زد 

 _بیداری؟

 !... ز  هویم کرد وپرسید:خ  یم گفتی 

_میدویز امشب جمع شدن خونه ی عمه تا تکلیف فرزاد 

ز   وفرشته رو روشن کیز
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ز ما به کجا نوخ  کرد وبا صدای تو دمایعز گفت: نه..  .ببی 

 رسیدیم که این دوتا نخاله شدن مشکل خانواده! 

 _از تماس میثم هم خی  نداری؟

 چه تماش؟-

 

ید تون رو بی 
 _زنگ زده به آقاجون وعمو رضا که بیاید دخی 

ز شدوبا پوزخندی گفت :دمش گرم...باالخره  مونا نیم خی 

 ییک پیدا شد وگند وکثافت این سلیطه رو رو کرد... 

نمحاال م ز  نم که نیشخند می 

_هرخ  هم بشه وهرکاری هم بکنه باز آقاجون میگه نذارید 

 مثل هست  بشه

 برسه خودت...  اون پهن تو هم نمیشه چه-

با حرص وابروهای باال رفته گفتم:االن منو به خ  تشبیه  

 کردی! 

 خنده اش گرفت ومنم از خنده اش لبخندی زدم . 
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ی با  همینکه که مونا یم تونست بخنده خودش ز از هرچی 

ارزش تر بود حت  به قیمت تشبیه کردن من به ییک دیگه از 

 موجودات خدا... 

 توهم پیچیده...  مغزم رد داده سینگاالش -

 _مشخصه! 

صه ی حرف آقاجونو نخوری ها...اون تفکرش همینه از غ-

ز بوده ربیط هم به خوی  وبدی تو نداره به هر  اول هم همی 

م دخی  خوبیه حاال پنهویز حال در نظر اون هرگ بگه چش

 هر غلیط میخواد بکنه...اگه بدویز پشت من خ  میگه...؟

 لبخندی زدم

 

ین حرف آقاجونم به نظرم واسه اینه حرصش رو خایل  ا-

 وآبروی  کرده به فنا رفته
 کنه، هرخ  رسمایه گذاری عاطفز

 از حرفای مونا خنده ام گرفت

 یکنه_راست  راست  مغزت سیگنال اشتباه ارسال م

 ی مثانه ام معده ام جیشش گرفتهاره مثال به جا-
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_خاک تورست خرخدا خب گشنته ...اینا عوارض  

 گرسنگیه... 

 مونا میخندید ویم گفت :نه سیگنال اشتباه ارسال شده

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

  904#پارت

 

 

 

ز اومدم ازکباب لقمه ای که مونده بود توی  بلند شدم وپایی 

ی خوردن وهرخ  که دم  ز بشقاب ریختم ونوشابه دوغ وسی 

دستم اومد توی سیتز چیدم وباال رفتم مونا توجاش 

 نشست. 

ستون کتز مدمت گرم یم خوای -  ن مریضو رایه قی 
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ز چقدر برات هزینه کردم  _ی  چشمو رو نباش ببی 

ه به  سیتز رو بینمون گذاشتیم،مونا قبل از اینکه دست بی 

و نگاه کرد وگفت:اه... گوشیمو تو آتلیه خراب غذا دورش

 شده ی تو جا گذاشتم

 

 بهش اخم یم کنم اما اهمیت نمیده

 اون ماسماسکت رو بده-

 ترجیح میدم باهاش بحث نکنم وگوشیمو سمتش گرفتم

چند دقیقه ای باهاش ور رفت وبعد از سیتز پرمون عکس  

 گرفت

 به نظرت زیرش خ  بنویسم-

یــهام پیجمو دارند_اینو استوری نکتز   ها من همه ی مشی 

ی هات  دهنشو کج کرد : کدوم مشی 

 _مرگ آدم باش حیوون

س اکانت خودمه...میخوام آرمان ببینه نبودنش  خندید:نی 

 به هیچ جام نیست
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م م وبرای خودم لقمه یم گی   بهش چشم غره می 

ز -  مینویسم نباش  بقیه جات هسی 

ی صبح هالک از لقمه تو گلوم پرید مونا خندید .نزدیکا

چرت وپرت های  که یم گفتیم خوابمون برد .صبح مامان با 

توپ وترس  بیدارمون کردساعت نزدیک نه بود بادیدن 

ساعت خواب از رسم پرید وای بلندی گفتم که مونا ترسید 

ز  وزهرماری حواله ام کرد تندتند صورتمو شستم و اولی 

 مانتوی  که دم دستم رسید رو پوشیدم. 

 

دن وبا خداحافیطز مامان وم ز ز باهم حرف می  ونا داشی 

ز اومدم  رسییع پایی 

دیروز که حال مونا بد شد به آیهان تکست دادم که نیم 

تونم بیام ووضعیت مونا رو براش توضیح دادم اونم در 

عوضش برای امروز صبحانه ازم قول گرفت،قراربود هشت 

اونجا باشم که بعدش هردومون به کارهامون برسیم امااالن 
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نه شده بود ومن مثل بیچاره ها وسط خیابون نه تاکش 

م یم اومد نه اسنپ درخواستمو قبول میکرد  گی 

 

ز خیابون خایل از تاکش وگوش  یم  عصت  نگاهمو بی 

چرخید بعداز ده دقیقه اسنپ قبول کرد.آیهان زنگ نزده 

بود ومن حدس زدم از دستم دلخوره شده تقریبا نیم 

د از فروشگا نزدیک ساعت تا رسیدنم طول کشی

ساختمانشون یه بسته شکالت خریدم تامثال از دلش 

دربیارم ،خنده ام گرفت...آخه گ برای عذر خوایه خورایک 

 مورد عالقه ی خودش رو یم گرفت؟

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 905#پارت
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ین صدا داخل رفتم جعبه مستطیل شکل رو روی جا   با کمی 

کفش  قرار دادم امیدوار بودم آیهان نرفته باشه که در این 

 صورت کارم سخت تر یم شد

د کفشام رو  ز صدای الهام خانم یم اومد که داشت حرف می 

ز صبحانه آماده بود اما از این  در آوردم وجلو رفتم،می 

 فاصله هم مشخص بود که دست نخورده باق  مونده... 

...اینجا باید جون ن کچرا نیم خوای شانست رو امتحا- تز

فت کتز ...   بکتز تا پیرس 

 ناخواسته اخم یم کنم والهام خانم ادامه داد

 

 نداری...ماشینت رو فروخت  خونه -
 

تو اینجا هیچ وابستیک

رو هم برای فروش بذار...تو وآیناز االن به هم احتیاج دارید 

...بامن  ز ،مخصوصا آیناز ...حال روز این بچه رو ببی 

ی ازش احساس غریت  م ز یکنه پا بذاره تو کشور غریب چی 
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ز االنم اون مادرش رو از دست داده وپدر ی   نیم مونه،همی 

 معرفتش هم ترکش کرده توهم که نباش  خ  ازش یم مونه؟

ز چسبیدم،چه رازی توی  پاهام خشک شد وانگار به زمی 

 نهفته بود که درست صبح روزی که من 
 

اتفاقات زندگ

 یم کنم باید با این  شب قبلش میگم بدون آیهان
 
هم زندگ

ا مواجه بشم.  ز  چی 

 

 مقابلم قرار گرفت ومن 
 
چه زود برگه امتحان سخت زندگ

نه ومن افکار پراز  ز رو به مبارزه طلبید.قلبم تند وی  وقفه می 

نم تا بتونم صدای آیهان رو   ز هیاهوی توی رسم رو کنار می 

 که با خاله اش مخالفت میکنه رو بشنوم... 

امزدته ...دو دیل رو بذار کنار،اگه نگرانیت نآیهان جان -

ز تو همراهیت میکنه...االن   س شک نکن اونم با رفی  نی 

فته تر رو ترجیح   توی یه کشور پیرس 
 
یه که زندگ کدوم دخی 

 نده!!! 

 من خودم همه ی کارهات رو درست یم کنم . 

 بازم سکوت وسکوت وسکوت.... 
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کوت لعنت  سکوی  که باید یم شکست ،باید آیهان این س

روکه مقابل خاله اش پیش گرفته بود یم شکست وسفت 

 وسخت مخالفت یم کرد. 

 ؟سکوتت رو بذارم پای عالمت رضا -

ز کردم برای  قلبم داشت از جا کنده میشد اما گوشم رو تی 

 شنیدن حرقز که گفته نشد... 

چشمام سوخت وبغضم به گلوم فشار یم اورد ایستادنم 

قب گرد کردم کفشام رو به هیچ سودی برام نداشت پس ع

 ی  صدای  که اومدم وراه رفته رو 
دست گرفتم به همویز

 برگشتم . 

 

کفشام رو توی آسانسورپوشیدم وقت  چشمم به دخی  

ترسید ورنگ پریده توی آینه ی آسانسور افتاد بغضم 

 شکست وبا صدا زدم زیر گریه... 

ل کنم اما نیم  دستمو جلوی دهنم گرفتم تاصدام رو کنی 

 د... ش
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لعنت به من ...لعنت به من که گفتم میتونم بدون اون 

ز توی حرف راحته وقت  باهاش مواجه   کنم...همه چی 
 
زندگ

 بش  جونت گرفته میشه... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 906#پارت

 

 

بعداز پیاده روی دوباره اسنپ گرفتم وبه تنها جای  که 

ی از امی  ذهنم یم رسید ،رفتم ز خی  .در آتلیه باز بود پایی 

خونه شدم به دور تا دورش نگاه کردم هیچ   ز نبود وارد آشی 

نیم خواستم فقط یم خواستم کیم بیشی  تنها باشم...ییک 

ز خونه رو عقب کشیدم وپشت  از صندیل های توی آشی 

ز گذاشتم وبه شی  آب که چکه  ز نشستم ورسمو روی می  می 

ه شدم...   میکرد خی 
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هر چکه وبرخورد قطره ی آب به سینک صدای تف  توی با 

خونه شنیده میشد وییک از جمله های الهام خانم تو  ز آشی 

 رسم تکرار میشد. 

 

 نداری
 

 تق...اینجا وابستیک

 تق...شانست رو امتحان کن

 تق...آیناز بهت احتیاج داره

فت  نداری  تق...اینجا جای پیرس 

ز تو همراهت میش  هتق...نامزدت هم بار رفی 

فته تر  توی یه کشور پیرس 
 

 تق...زندگ

 تق...خودم کارهاتو درست میکنم

 تق... 

رس یم چرخونمو چشم یم بندم ،پیشونیم به شیشه رسد 

یم چسبه وتازه متوجه حرارت باالی بدنم یم شم.  ز  می 
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م  دستام رو روی بازوهام قرار میدم وخودمو بغل یم گی 

ه چرا هست  درونم غمیگنه مثل خودم وازم گله میکن

نه که  ز نموندم تا جواب آخرش رو بشنوم...انقدر نق می 

اف میکنه  اخرمنو وادار به اعی 

 _ترسیدم...ترسیدم جوابش اویز نباشه که ما یم خوایم... 

پلکام خیس میشن اما من محکم تر فشارشون میدم ورایه 

برای هیچ اشیک باز نیم ذارم.بیشی  ازم عصبایز میشه ونق 

نه اما کاری از  ز  دستم برنمیاد... می 

 

ز به رسش بزنه ویادش  آره من ترسیدم از اینکه هوای رفی 

 بره که باید باشه تا هوای خنده های منو داشته باشه... 

؟گ اومدی؟-  هست 

م ورسمو باال یم برم اما رس نیم چرخونم شاید  نفش یم گی 

متوجه حال وروزم نشه که ظاهرا ی  فایده است چون یم 

 پرسه: حالت خوبه؟

رستکون میدم که مثال خوبم ،هیچ حرقز نیم زنه پا توی 

ز خونه میذاره وچای ساز رو روشن میکنه از کابینت  آشی 
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باالی چای ساز دوتا هات چاکلت آماده  ودوتا ماگ از 

 آبچکان بریم داره... 

 

تموم کارهاشو بدون اینکه نگاه کنم با توجه به صداهای  که 

نم یه جورای  مغزم
ز سیع داشت حواسم  میشنوم حدس می 

ش بودم دور کنه.امی   رو از اتفاق ناراحت کننده ای که درگی 

 با دوتا ماگ کنارم نشست وییک رو مقابلم قرار داد. 

ی از کنارم رد شد د- ون یه دخی  یروز با سارا شام رفتیم بی 

اصال ندیدم چه شکیل بود اما سارا یم گفت بهم چشمک 

اون باورنیم کرد  زده...من قسم خوردم متوجه نشدم اما 

 فکر یم کرد یم خوام بپیچونمش...آخرم قهر کرد ورفت. 

یه هفته پیش هم رسشلوارزاپ دارش باهم بحث کردیم،ماه 

قبل رس دیرجواب دادن و و و....گفتم بدویز دعوا توی هر 

رابطه ای هست،اصال جنگ دعوا مفهومش اینه که لعنت  

 من میخوامت که دارم با خودت یم جنگم. 

 

 ــــی ❤️ـمام_آنــچه_دارمـــ#تـ

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3271 | 3699 

 

 #آسیه_احمدی 

 

 907#پارت

 

 

 

 لب یم گزم وامی  ادامه میده

اسه اینه که یادت باشه با اینکه اون باهات فرق داره اما و -

تو یم خوایش باهات اختالف سلیقه داره اما دوست داری  

کنارت باشه قهرم که بکتز واسه آشت  لحظه شماری یم  

 همینه.. 
 
...زندگ  . کتز

دستام رو دور ماگ حلقه یم کنم بوی شکالت به بینیم یم 

ه...امی  خونرسد محتویات  خوره اما میلم به خوردنش نمی 

 ماگ رو تموم یم کنه وماگ رو توی سینک میذاره

م کار برازنده رو تحویل بدم بعدم بذم منت سارارو م- ی 

؟  بکشم البته اگه شما کاری بامن نداشته باش 
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ز  نم وجون یم کنم تا سوایل روکه مثل خوره لبخند زورگ می 

 داره مغزمو میخوره به زبون بیارم

ید امروز...   _با آیهان نمی 

ز امروز حوصله نداره ویکمم کارعقب افتاده ن- ه آقاتون گفی 

 داره... 

بغض دوباره توی گلوم جا خوش یم کنه ونا امیدی مثل 

ابرسیایه روی رسم سایه یم ندازه رستکون میدم وامی  

 خداحافیطز یم کنه. 

ز میذارم و اینبار دیگه مانع اشکام نیم شم.   رسم رو روی می 

شاید داشتم زود قضاوت یم کردم اما دست خودم نبودکه 

افکار منفز پشت هم ردیف یم شد ودر راسشون هم این 

 جمله بودکه چرا جویای  نرفتنت نشده... 

 

هان ساعت یازده بود ومن تا االن حت  یه میس کال هم از آی

ز گوش  رو چک کردم وقت  از اوگ بودن  نداشتم،شارژ وآنی 
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ز خیالم راحت شد با ناامیدی گوش  رو پشت ورو  همه چی 

 گذاشتم

هنوز دو دقیقه از عزداریم نگذشته بود که گوشیم زنگ 

خورد برای جواب دادن یا ندادنش دودل بودم اما باالخره 

د تماس  دست دراز کردم وگوش  رو بر گردونم از دیدن فر 

نده بدجوری توی ذوقم خورد.تماس مونا رو صل کردم.   گی 

 سالم-

؟  _سالم خوی 

 ؟چرا صدات اینطوریه؟ طوریت شده-

 

 _چطوری؟

؟-  ناراحت 

 _کسلم کم خوابیدم... 

مونا ساکت شد از حرقز که زدم پشیمون نشدم فعال نیم 

خواستم با کش در میون بذارم سکوت مونا وادارم کرد 

 یام:منکه رفتم چیکار کردین؟خودم به حرف ب
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 ت اضار کرد..یعتز مامانرفتیم دیدن آرمان. -

؟!   _با مامانم رفت 

 آره... -

 _خب بعدش

داد اونم از ه- یچ  دیگه منشیش تا مارو دید بهش خی 

ون اومد ،مامانت هم بااخم وجدیت گفت باهات  اتاقش بی 

حرف دارم. رس تکون داد ودر اتاقش رو باز کرد تا ما بریم 

 داخل... 

 

 مونا که ساکت شد با حرص گفتم:جون بکن دیگه

ن همو بهش توپید که هدفت از پلکیدن دور این دخی  ز -

ه دست از رسم  چیه...که من ی  کس ومار نیستم وبــهی 

 برداره

آرمان نگاه رسد وتلچز بهم انداخت وگفت: حاج خانم رو 

 روشن نکردی
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م هست  حرفش مثل یه تهدید بودا منکه چشم دزدید

 مامانت بشکتز زدوگفت:با من حرف بزن

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 908#پارت

 

 

 

 

تحکم صداش آرمان رو مجاب کرد بدون مکث توجهش رو 

 به زن عمو بده

مامانت که خیالش از نگاه آرمان راحت شد گفت: دست از 

رسش برمیداری دور وبرش پیدات نیم شه ویم ری رد  

 ... کارت
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 _آرمان خ  گفت قبول کرد؟

 نم خ  گفت اگر کارای  که گفتید نک-

زن عمو هم جواب داد بهی  گوش بدی در غی  این صورت 

ماهم دیگه نیم تونم سکوت کنیم واز عامل آتیش سوزی  

ی به کش نگیم ز  کارخونه چی 

 

هنوزم باورم نیم شه زن عمو انقدر زرنگ بازی دربیاره که 

 هم تو تله بیوفتهیه دست  بزنه وآرمان 

آرمان رو به من پرسید تو گفت  یا اون دمت...وقت  صورت 

هاج وواج منو دید تازه فهمید که من نگفتم ویه دست  

 خورده.پوزخندی زد وگفت: از شما بعیده حاج خانم

مامانت هم برگشت بدون تعارف گفت:فعال که حاج خانم 

سمانه خانم کنار سواحل آنتالیا در حال آفتاب  

...آرمان هنگ کرد ومادرت ی  توجه به حالت شوکه گر  ز فتیز

 اش گفت
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ی تا  این دخی  خواستگار پر وپا قرص داره از رس راهش می 

 به زندگیش برسه

 اونم عصت  غرید:تو دین شما زن شوهر دار رو شوهر میدن

 یا از مادرش؟ نکنه ی  
کدوم شوهر ؟ازپدرش اجازه گرفت 

از ما دسته گل گرفت  رفت  خ واستگاریش؟ کدوم محرصز خی 

 عقدش کردی؟

 جواب منو بده پرس

ع وزیر پا گذاشتیم نه قانون رو...   آرمان :نه رس 

 شما عرف رو زیر پا گذاشتید... -

...زدم زیر   وقت  زن عمو اینو گفت از خجالت مردم هست 

ز کاری کردم؟  گریه، من خر چرا همچی 

 

از اون دونفرهم صدای  در نیم اومد تا اینکه مادرت 

سکوت رو شکست و تکرار کرد:حرفم رو که شنیدی اگر 

م پیش پدر بزرگت وبــهش یم  کاری که گفتم رو نکتز منم می 

گم نوه اش دوباره داره خودش رو با آتیش کارخونه گرم یم 

 کنه. 
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 نه برای زنم خواستگار پیدا کردصاحب اون کارخو -

نوه ای که فکر میکرده مجرده این کارو کرده...هرچند  برای-

اگه بفهمه هم به تو دخی  نیم ده پس اصال به خودت 

 زحمت نده... 

 من نیم گذرم-

 

ز به خواست تو ز - مان یم گذره وتو هم یم فهیم همه چی 

 پیش نیم ره...بریم مونا... 

بعدم که اومدیم خونه دیگه...البته مامانت منو رسوند 

خونه ی خودم یم خواست با مامان منم صحبت کنه که 

دم وقت  من نبودم اینکارو بکنه چون ازش خواهش کر 

حوصله جیغ ودادش رو نداشتم اما همینکه پامو تو  

گذاشتم فروغ خانم مثل بمب ساعت  منفجر شد چهارتا 

اون گفت ودوتا من ...دیدم حریفش نیم شم اومد تو اتاقو 

ی به مامانم  ز درو بستم اما میدویز خ  فهمیدم...آرمان چی 

که تو سبد داروها بوده نگفته بود خودش از قرصهای  

 فهمیده
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 909#پارت

 

 

 

 

 _ناراحت  از اینکه زود قضاوت کردی

ره اما بیشی  از این ناراحتم که چقدر بهش ی  اعتمادم... آ-

 حت  اگر قسم بخوره کاری نکرده وهم من باورنکنم ... 

ه گوش رسید ومونا پوقز  صدای داد وی  داد از پشت خط ب

 کشید

شده؟  _چه خی 
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مونا با لحتز که عصت  وکالفه بود گفت:مامانم تجدید قوا  

م بخوابم.   کرده...برو به کارت برس منم بگی 

ه...   _مگه اینطوری خوابت میگی 

نم به آرمان فحش میدماداشو در - ز  میارم،اونم نشد زنگ می 

 

س میکردم میون اون همه ناراحت  که برای خودم ومونا ح

 خنده ام گرفت

 _به اون چرا؟

ون فقط همینطوری تخلیه میشم...راست  اون گوش  چ-

 صاب مرده ی منو بیار

؟  _تلفن خونه کارتو راه میندازه،نکنه نگران قبضش 

بضارو بابام پرداخت میکنه،خونه ام رو هتل کردند ق-

 حداقل هزینه هاشو پرداخت کنند

 رسی از تاسف تکون میدم 

... _توی هر  ایط باید ثابت کتز دخی  فروغ جویز  رس 

د...گوش  -  ن... کاصالت هرگز نیم می 
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صدای زن عمو فروغ یم اومد که داشت به مونا فحش 

ون  میداد وازش یم خواست بیاد بی 

 مامانم داره اصالت رو جر میده-

خودش خندید ومن لبخند تلچز به خنده ی از روی دردش 

 زدم. 

ی بگو آروم بشه ز  _یه چی 

ن االن فقط میخواد طرفو پیدا کنه ومن از راه به درو او -

بندازه بهش...فکر کردی واسه خ  من چند سال خفه خون  

ف چه غلطای  کرده 
گرفتم تا کش نفهمه اون بابک ی  رس 

چون اگه یم فهمیدن منو به زور هم شده میدادن به 

اون...نگاه به ظاهر مامانم نکن افکارش حت  از آقاجون هم 

 تره... پوسیده 

 

بحث رو عوض کردم وگفتم:گوشیت توی آتلیه نبود ،شاید 

 توی ماشینته... 
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اجب شد به آرمان زنگ بزنم فحش بدم که از و -

 دیروزماشینم رو نفرستاده... 

 _سویچت پیش منه... 

ن اگه شانس داشتم با تو فامیل نیم شدم.قطع کن تا به  م-

 کارام برسم. 

گیتز نگایه رو خداحافیطز گفتم وتماس رو قطع کردم.سن

روی خودم حس کردم رس چرخوندم واز دیدن فرزاد تکیه 

زده به چهارچوب درتکویز توی جام خوردم.دستاش رو 

ه ی من بود با دیدن حالت من  چلیپاکرده بود وخی 

پوزخندی زد ودستاش روبازکرد وتکیه اش رو از دیوار  

 گرفت. 

 

 _این...اینجا چیکار یم کنید؟

ی  رسخر نبودیم تا بتونم یه دل  +خییل وقت بود اینجور 

 سی  نگات کنم. 

کرد وهمون بخش هم  حرفاش یه بخش  از مغزم رو درگی 

بهم هشدار داد که نباید این حرفا گفته وشنیده بشه اما 
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بخش دیگه ای از مغزم درگی  آخرین باری که با این مرد 

توی آتلیه تنهابودم شد و این بخش که درگی  خاطرات 

م ب ز وع کرد، تنم نفرت انگی  ی رس  ود کارش روبه طورچشمگی 

ز تر  ز وسنگی  داشت از ترس لمس میشد ونفسام سنگی 

 میشد

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 910#پارت

 

 

 

به سخت  از جا بلند شدم وتموم تالشم رو کردم متوجه 

 ضعف درونیم نشه ومقابلش محکم بایستم... 
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وع شدوداشت بد پیش یم لعنت به امروز که برام  بد رس 

ز امروز امی  یم رفت وبر نیم گشت؟!   رفت...چرا باید همی 

ه برید و...بیشی  از این حرمت هارو نشکنید  _بهی 

 +رنگت پریده.... 

ه  قلبم ریخت وآب دهنم رو قورت دادم اما فرزاد با نگاه خی 

ز گرفتم تا از ترس  وناراحت  قدیم جلو اومد،دستم رو به می 

ز    ولو نشم. روی زمی 

 

ش رو به طرف یخچال  خونه که شد مسی  ز وارد آشی 

داد وگفت: وقت  نوجون بودم  خونه تغیی  ز کوچیک توی آشی 

با ییک از همکالش هام توی مدرسه دعوا کردم .پرس ریقوی  

بود زورم بهش یم چربیدرس یه شوخز باهم درگی  شدیم من 

 یم زدمش اون فحش میداد ،من با هرفحش  که میداد با 

تمام زوری که توی دست وپام حس یم کردم زدم انقدر که 

ز پخش شد ومثل مرده ها تکون نیم خوردتا مدیر  روی زمی 

وناظم برسن من آش والشش کرده بودم،با آمبوالنس 

بردنش بیمارستان فرداش پدرش با مامور اومد 
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درخونمون...ازم شکایت کرده بودند پرسه دنده اش مو 

 دندوناش ورسش شکسته بود. برداشته بود ودوتا از 

 

از داخل یخچال بطری آی  برداشت ودر یخچال رو بست 

وبه طرف سینک رفت واز آبچکان لیوان برداشت وتوش 

ز خونرسدی انجام میداد ومن  آب ریخت ،کارهاش رو درعی 

 از این رفتار خونرسدانه اش بیشی  یم ترسیدم. 

ه به لیوا ن ادامه لیوان که پرشد بطری رو کنار گذاشت وخی 

داد:مامور رو که دیدم رنگم مثل پنبه سفید شد دستام 

لرزید بابام روز قبلش از خجالتم دراومده بود اما اون روز 

هم به طرفم اومد یه سییل دیگه خوابوند تو گوشم 

...شونزده سالم بیشی  نبود زدم زیر گریه و بلند بلند یم  

ز  باعث گفتم غلط کردم گوه خوردم....ترس از زندان رفی 

شده بود یادم بره حفظ غرور پرسی رو بکنم که رس یه کل  

 کل خواست زورش رو نشون بده.... 
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نفس عمیف  کشید ولیوان رو برداشت وبه طرف من 

ز قدمش رو برداشت من از ترس  چرخید وهمینکه اولی 

ل کنم  دستم رو به تکیه گاه صندیل گرفتم تا خودم رو کنی 

ی تا ا ز فتادن من نمونده بود که اما صندیل عقب رفت وچی 

 بازوم توسط فرزاد گرفته شد... 

از برخوردصندیل با رسامیک ها صدای بدی توی فضای  

خونه پیچید وبه وحشت من دامن زد.جییعز  ز کوچیک آشی 

زدم وخودمو عقب کشیدم تا اتصال دستش رو با بدنم 

 حفظ کنم اما اجازه نداد

 +آروم باش

ن دست نزن...دست با صدای لرزون اما بلندی گفتم:به م

 نزن

 

 دستم رو رها کرد وگفت:آروم باش ... 

ز من ریخته بود وتقریبا نصفه  لیوان آب که به خاطر گرفی 

ز گذاشت وگفت: نیومدم اذیتت کنم  بود رو روی می 
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ه بود   ز خی  ز اینکه نگاهش به زمی  اینو با لحن ناراحت ودرعی 

گفت اما من ذره ای باورش نکردم...حضورش به تنهای  

 ام ناراحت کننده وآزار دهنده بودبر 

 خم شد وصندیل افتاده رو صاف کرد 

 ... ز  +بشی 

لیوان آب رو هم به من نزدیک تر کرد دوباره قدم جلو 

 اومده رو برگشت وبه کابینت پشت رسش تکیه داد

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 911#پارت
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پدر ومادرم وپرداخت  +اون ماجرا هم باچندبار رفت وامد 

دیه حل شد بماند که نزدیک بود از مدرسه هم اخراج بشم 

و خواهش های بابام باعث شد پرونده ام رو بدند واخراجم 

ز رضایت بابام اومد پیشم وگفت:میدویز  نکنند.بعداز گرفی 

 چطوری مرد یم ش  ؟

ی  من با سکوت نگاهش کردم واون ادامه داد:وقت  یاد بگی 

کتز که مجبور به عذر خوایه نش  که به غلط  جوری رفتار  

 کردن نیوفت  ... 

ز گفت :تا اون  زد رو شونه ام از جاش بلند شد وقبل از رفی 

 ...  روز به چشم من مرد نیست 

 

ضعف توی پاهام وادارم کرد روی صندیل بشینم اما دستم 

رو به طرف لیوان دراز نکردم نیم خواستم فکر کنه به 

م ...پلکام رو خواسته اش رسید فقط  قرار بود نفش بگی 

 کشیدم از خودم عصت  بود که چرا 
بستم ونفس عمیف 

هیچ وقت نخواستم این موضوع رو برای خودم حل کنم تا 

 با دیدنش پس نیوفتم. 
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+قبال فکر میکردم مرد شدم چون کاری نکردم که مجبور به 

 عذر خوایه بشم اما.... 

م داشت نگاهم یم  چشم باز یم کنم وبــهش نگاه یم کنم اون

 کرد

 

+اما هربار که با تو رو به رو یم شم به خودم یم گم غلط  

کردی فرزاد ،غلط رفت  ....امروز واالن فهمیدم گوه زیادی 

 خوردم... 

 وقت  دیدم ازمن ترسیدی فهمیدم گوه زیادی خوردم... 

دستش رو گرفت جلوی دهنشو نگاهش رو دزدید قطره ی 

 خورد.باورم نیم شد اما اشیک روی گونه ی سمت چپش رس 

ز اومدن متوجه شدم داشت  وقت  دویم وسویم هم پایی 

 واقعا اشک یم ریخت ... 

+االن برام مهم نیست کش منو مرد ندونه...مهم نیست 

 ...  اصال کش برام بمونه اما میخوام تو بمویز

 

 قدیم جلو اومد ومقابل پام زانو زد
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مه خ  مثل قبل +نمیشه ...بدون تو نیم تونم،چیکار کنم ه

بشه که وقت  منو یم بیتز چشمات برق بزنه نه که از ترس 

ه...بگم غلط کردم ؟بگم گوه خوردم؟ بگو  رنگت بی 

چیکارکنم؟االن هیچیک نمیاد گندکاریامو جمع کنه ...هست  

م فقط منو از این منجالب بکش   بمی  یم می 
 

به قران بیک

ون...   بی 

 بل ترسیده بودم نفس نفس یم زدم من حت  بیشی  از ق

چرا موندم وبه حرفاش گوش دادم چرا همون لحظه به 

 ترس لعنتیم غلبه نکردم ورسش دادنزدم از اینجا بره ...چرا؟

 

 با جون کندن گفتم:از اینجا ...برو

 +من هنوز دوست دارم

به سینه اش کوبید وگفت:من لعنت  هنوز دوست 

نو دوست دارم...تازه دارم یم فهمم که هیچیک جز تو هم م

نداشت بیا بریم بیا از اینجا بریم یم ریم جای  که دست 

 هیچکس به ما نرسه
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دستش که به طرفم اومد از جا پریدم وصندیل دوباره 

افتادبدنم به طور ناخودآگاه یم لرزید ...قدیم عقب رفتم  

ز خوردم  که پام به صندیل گرفت وزمی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 912#پارت

 

 

 

نیم دونم کمرم به کجا گرفت که از درد وسوزشش نفسم 

رفت صدای هست  هست  گفتنهای فرزاد مثل ناقوس مرگ 

بود برام ...منو بغل کرد وبلندم کرد تنم که به بدنش خورد 

ب کشیدم تا ازش جدا  حال بدی پیدا کردم خودمو به ضز
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ن بشم چون انتظارش رو نداشت دستاش ازم جدا شد وم

ز خوردم...   دوباره زمی 

ناله ای ازدرد کردم وخواستم قبل از اینکه دست فرزاد به 

من بخوره از جا بلند بشم دستم رو به کابینت گرفتم و به  

ز قدم لرزونم رو برداشتم با  کمک اون بلند شدم واولی 

 هیبت آیهان مواجه شدم

 

رنگ پوستش رو به کبودی بود وچشماش دوکاسه خون 

هش به پشت رسم جای  که فرزاد ایستاده بود شده بود ونگا

ه بود  خی 

ز چسبید ،از دیدنش حس های متناقیصز به  پاهام به زمی 

من هجوم آورد ترس وامنیت شاخص ترین ها بودن این 

لحظه واین جا اشتباه ترین جا وزمایز بود که ما سه نفر باید 

 قرار یم گرفتیم

ای تغیی  آیهان قدیم جلو اومد بدون اینکه نگاهش ذره 

 جهت بده
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ز کش بود که به حرف اومد  فرزاد اولی 

؟  +حقیقت روبــهش گفت 

 جوای  ازآیهان نگرفت ادامه داد:میدونستم بهش 
وقت 

 ...  نگفت  با نقشه اومدی جلو...هست 

جمله ای که میخواست بعداز به زبون آوردن اسمم بگه  

کامل نشد چون آیهان به طرفش پریدوبا نعره ای  

 زبونت نیار گفت:اسمشوبه

جییعز کشیدم و به کابینت  که چند لحظه پیش برای بلند 

 شدن ازش کمک گرفتم چسبیدم  . 

آیهان مشت  به صورت فرزاد کوبید که قدیم عقب رفت به 

خونه به کابینت های  ز خاطر فضای کوچیک دو درسه آشی 

 پشت رسش خورد

 

آیهان بهش مهلت نداد وگردنش رو گرفت وبا صدای 

تم دفعه دیگه دورش ببینمت گردنتو یم خشتز گفت:گف

 شکنم... 
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دستای فرزاد دور مچ آیهان حلقه شد وتالش کرد فشار 

روی گلوش رو کمی  کنه ،ظاهرا موفق شد که به سخت   

 گفت:میخوامش

این حرفش مثل انفجار مهیت  در درون آیهان بود که 

ون ازش هم نشون داد...   تبعاتش رو در بی 

ز کوبید مثل شی  زخیم فرزاد رو   جلو کشید وبه زمی 

 

ف--  تو گوه خوردی ی  رس 

صدای فریادآیهان باعث شد قلب منم به انفجار نزدیک 

 بشه جوری که نفس کشیدن یادم رفت 

قبل از اینکه فرزاد به خودش بیاد وعکس العمیل نشون بده 

آیهان روی سینه اش نشست با مشت به صورتش یم  

 کوبید

ما پاهام یاری نیم کرد جلو از وحشت زده بودم زیر گریه ا

برم.آیهان با صدای بلند فحش میداد ،هیچ وقت فکر نیم  

 کردم این روی آیهان  انقدر ترسناک باشه 
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وقت  دوباره دستاش رو دور گلوی فرزاد حلقه کرد وبا تمام 

 قدرت فشار داد به سخت  وبا ضعف قدم برداشتم

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

  #آسیه_احمدی

 

 913#پارت

 

 

 

ی  جون بازوش رو کشیدم ترس وحشت چنان به من غلبه  

ی که به  ز کرده بود که واژه هارو گم کرده بودم وتنها چی 

زبونم یم اومد" نه ی" بریده بریده ای بود که از میون هق 

 هقام خارج یم شد 
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چشمام تار یم دید اما صدای  شبیه خرناس شنیدم وحس  

ی که توی  کردم صورت فرزاد کبود شد  ز اون لحظه تنها چی 

 رسم جلون میداد این بود که دارم آیهان رو از دست میدم

اینکه فرزاد خ  میشه در مقابل نگرایز برای آیهان اونقدر 

اهمیت نداشت اما هراتفاق  که براش یم افتاد باعث یم شد 

 آیهان تو دردرس بدی بیوفته

 

ا تمام توانم تنها کاری که از دستم بریم اومد این بود که ب

 جیغ بکشم وتکونش بدم تا به خودش بیاد. 

گلوم از جییعز که کشیدم سوخت اما نتیجه اش شل شدن 

 دستای آیهان وبه رسفه افتادن فرزاد بود... 

بازوی آیهان رو چسبیده بودم و گریه یم کردم آیهان با 

همون خشم وعصبانیت از روی سینه اش بلند شدودستم 

 م برداشت. رو گرفت وبه طرف در قد

د ز  جلوی در ایستاد ،اونم نفس نفس می 

دست گذاشت  رو شاهرگم ...جوری که داری مجبورم --

میکتز پاک کردن لجتز مثل تو بشه تنها هدفم...که برام 
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مهم نباش بعدش خ  میشه...رس ناموسم جونت رو که یم 

م هیچ جونمم رو میذارم وسط  گی 

 

باال وگردنش فرزاد به سخت  نفس یم کشید خودشو کشید 

روی رسش سنگیتز میکردونیم تونست بال تنه اش رو 

صاف کنه  اما کمرش رو به سخت  به سینک رو تکیه داد 

ز رسفه های خشکش گفت: از گ ..ناموس ..پرست  وبی 

 شد..ی...بعد آییل ...؟! 

ز بود  از فشار دست آیهان مچ دستم رو به شکسی 

تت ...خواب رفت  ه...بود+واسه...خواهر آشغالت...غی 

 دهنتو ببند حرومزاده... --

+عاشقم ...شده بود...میخواست بچه اش ...رو سقط  

ه...زنم شه...زنه من...!!   کنه...بعد طالق بگی 

با تمسخرخندید تن آیهان از خشم یم لرزید ومن از 

ز خطری  اتفاقات وحرف های پیش اومده بوی نفرت انگی 

ان ناپذیررو حس یم کردم  جی 
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..نیم ذاشت بهش دست ...بزنم...نیم +کال احمق بود. 

خواست حروم شیم...اینو اون یم گفت...زن شوهردار 

د ز  حامله...میومد خونه دوست پرسش...از این حرفا می 

دوبار خندید واشکای من مثل مواد مذاب داغ داغ روی 

صورتم رسیم خورد اما چشمام نیم خواست دست نگاه 

ه اش به فرزاد برداره...   خی 

 ا هم یم تونن انقدر شیطان باشن...؟! مگه آدم ه

 یم تونن انقدر ترسناک باشن؟! 

ف--  ی  رس 

سیع کردم مانع آیهان بشم اما جوری منو به عقب هل داد  

ز پرت شدم  که روی زمی 

با تموم توانم صداش زدم اما انگار نشنید وبه جون فرزاد 

 افتاد... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 914رت#پا

 

 

این بار حت  بدتر از دفعه قبل مشت یم زد میدونستم 

وی عجیت  به تنم تزریق شد از جا  حریفش نیم شم نی 

پریدم رساغ تلفن توی آتلیه رفتم تنها شماره ی که به ذهنم 

رسید رو گرفتم وبه محض وصل شدن با تموم وجود جیغ 

 زدم:بیا آتلیه داره فرزاد رو میکشه... 

 پرت کردم وخودمو به آیهان تلفن رو به طرقز 

رسوندم،دستش رو یم کشیدم به عقب هلم میداد به  

دم اما هیچ فایده ای نداشت،شک  ز کمرش مشت می 

نداشتم اگر همسایه ها به پلیس زنگ نیم زدن ویا 

خودشون نیم رسیدن تا اومدن فراز دیگه فرزاد نفس نیم  

 کشید
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درشت  ییک از همسایه ها که موبایل فروش  داشت ومرد 

وهیکیل بود وتقریبا دو برابر آیهان هسکل داشت آیهان رو 

عقب کشید ومشت  به صورتش زد با این کارش حس کردم 

ون کشید...ییک دو نفر دیگه هم   قلبم رو از سینه ام بی 

 گرفتنش تا دوباره حمله نکنه 

ف ی  ناموس...کثافت 
آیهان فریاد یم زد :یم کشمت ی  رس 

 لجن

خونه لگدی زد که به به صندیل های وار  ز ونه ی توی آشی 

خاطر کوچیک بودن فضا توی یک ثانیه با یط کردن 

 مسافت کیم به پای فرزاد خورد

 

آیهان رو عقب هل دادن ،به چهار چوب در خورد واین بار 

قلبم طغیان کرد وبه مردی که با وحش  گری آیهان رو یم 

ه کشید حمله کردم بهش مشت یم کوبیدم وگریه یم کردم ی

نفر منو عقب کشید رس چرخوندم تا مشت  هم سهم اون 

کنم که متوجه شدم خود آیهان...منو با یک دستش تو 

حصار خودش کشیدوبا دست دیگه اش تالش داشت 

 خودش رواز دست بقیه خالص کنه... 
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پلیس رسید یه نفر هم آمبوالنس خی  کرده بود فرزاد رو 

ز وبه آیهان دستبند ز   دند روی برانکارد گذاشی 

 

ون  خودمو پرپر کردم اما فایده ای نداشت همزمان با بی 

بردن فرزاد که صورتش غرق خون بود و آیهان دستبندزده 

فراز همراه پدرش رسید هردو گیج ورسدر گم به آیهان 

وفرزادی که با اون صورت زخیم به سخت  قابل تشخیص 

بود،نگاه میکردنداما بالخره به خودشون اومدن به طرف 

ز پلیس کردند ییک از آمبو  النس رفتند آیهان رو سوارماشی 

ز  رسباز ها متز رو که هنوز اشک یم ریختم به طرف ماشی 

ی  ی بردند،توی کالنی  دیگه ای راهنمای  کردومارو به کالنی 

به بابا زنگ زدم وازش خواستم همراه مهراب دوست وکیل 

ی بیاد  آیهان به کالنی 

 

ی کردم هیچ وقت یادم اینکه لحظه های  وحشتنایک رو سی  

ه...انتظار برای رسیدن بابا ...   نمی 

 جدا کردن من ازآیهان... 
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ی از حال فرزاد...   ترس وحشت لحظات قبل وی  خی 

نیم دونستم خ  در انتظارم بود...از خوب وبدش آگاه 

نبودم آینده هیچ وقت قابل پیش بیتز نیست اما شک 

 باشه... نداشتم که باید دعامیکردم حال فرزاد خوب 

اظهارات من همون روز ثبت شد ومن با چشمای  لبالب 

اشک رایه خونه شدم اما آیهان رو توی بازداشتگاه نگه 

 ... ز  داشی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 915#پارت

 

 

فردای اون روز آقا سعید از آیهان شکایت کرد . این خی  رو 

زدم تا بهش خی  بدم که  از هامون شنیدم وبه مهراب زنگ
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ز بار خداروشکر  متوجه شدم خودش خی  داره،برای اولی 

کردم که حداقل توی زمان درست یه نفر کنارم بود که 

 راهنماییم کنه

ایط به نفع آیهان یا به  ز نبودم رس  هرچند که هنوز مطمی 

رش...   ضز

ی گرفته بشه مهراب  قبل از اینکه اظهارات من توی کالنی 

پرسید وازم خواست حقیقت رو بگم ویه بخش ازم ماجرارو 

 های  رو هم حذف کنم

 

ه واما بعد از صحبت  ز خوب پیش می  فکر میکردم همه چی 

 های مهراب نگرایز منو تا مرز سکته برد. 

ب شتم عمدی به حساب میاد واگر بخوایم براش  گفت:ضز

ند وبا توجه به آسیب های وارده فقط دیه بدیم  حبس نی 

 شایک کنار بیایم.  باید بتونیم با 

مکت  کرد وگفت:آیهان سکوت کرده که این به نفعش 

 نیست ویعتز اظهارات شایک رو تایید کرده

 وقت  با نگرایز گفتم:االن باید چیکار کنیم؟
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 ایه توی رسم هست که به اجازه ی تو احتیاج دارممن یه ر -

ی که به آزادی آیهان ختم بشه موافقم.  ز  _باهرچی 

ه اول گوش - ز کوچییک نیست...آیهابهی  ن تهدیدم  بدی...چی 

ز کاری نکنیم اما من نگرانشم  کرده که به هیچ عنوان همچی 

ز شیش ماه تا یک سال براش  اگرقاضز آدم عادیل باشه بی 

 حبس یم برن... 

استخوان گونه طرف ترک برداشته ...رسش شکسته ،زده 

 صورت طرفو ترکونده... 

 نیازه؟ _چیکار باید بکنیم که به اجازه ی من

 

از حالت عادی بود  مکثش بیشی 

بایداز فرزاد برای تجاوز به حریم تو وقصد تعدی شکایت -

کنیم...درجریانم که آیهان مدرک هم داره اما این قضیه 

ممکنه برات تبعات زیادی به دنبال داشته باشه که کوچک 

ترینش مطلع شدن خانوادته ...البته در جریان باشه که این 
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ادمهر توی اظهاراتش گفته توازش خواست  به آقای فرزاد ر 

 دیدنت بیاد... 

 _دروغ میگه به خدا من روحمم خی  نداشت

 ش مدرک داره نه میتونه ثابت کنه.نه برای حرفمیدونم.. -

 _خب؟

نو گفتم بدویز اون قرار نیست نسبت ها رو در نظر ای-

ه...   بگی 

 

 اون هیچ وقت نسبت ها براش مهم نبوده ونیست... 

نم مسخره تراز عالقه فرزاد به خودم توی رس  ز م پوزخند می 

دیگه ای مواجه نشدم  ز  تاحاال با چی 

ز ادعای مزخرقز داشته باشه اینکه عاشق  گ میتونه چنی 

 باشه وبا آبروی معشوق بازی کنه...؟! 

سکوتم انقدر طوالیز شد که مهراب گفت:فکرات رو بکن 

مخالف ویادت باشه مجبور نیست  وبه هر حال آیهان هم 

 صددرصد این قضیه است
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از فکر با خی  شدن بابا محمد ومامان مهرانه لرزی به تنم 

 افتاد نه ازترس که از خجالت... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 916#پارت

 

 

 

خنده دار بود که من از وقاحت کار ییک دیگه خجالت زده 

 بودم... 

یکشیدم...میدونم توی نه من از حماقت خودم خجالت م

تجاوز ی  گناه ترین آدم کسیه که بهش تعدی شده اما توی 

 اتفاق  که برام افتاد این من بودم که با رفتار هام بهش اجازه

 دادم... 
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یه صدای  توی رسم فریاد زد تو مسئول کثافت ذای  اون 

 ...  نیست 

 با رس انگشتام قطره ی اشک گوشه پلکم رو پاک کردم

 

ز های آتلیه دست خود آیهان اما باید از _فیلم دورب ی 

سم شاید اونم یه نسخه ازش داشته باشه.   دوستم امی  بی 

؟ باید به همه جواب پس بدی آرامش وروابط م- طمئتز

 
 

ه...حت  زندگ  تون هم تحت تاثی  قرار میگی 
 

خانوادگ

 خواهرت...برادر داماتونه دیگه ؟

 _میدونم...بله... 

 جواب پس بدیحت  باید به آیهان هم -

 _میدونم فقط من فکر یم کنم یه راه دیگه هم هست

 چه رایه؟-

 

 _باید قبلش با فراز صحبت کنم...دامادمون برادر فرزاد... 
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مهراب سکوت کرد ومن فکر کردم نیاز داره کیم توضیح 

 بدم

_فراز طرز تفکرش با خانواده اش فرق داره ودرجریان همه 

 ترسوی  ی کارهای فرزاد هست،شاید از نظر 
تون من دخی 

 توی خانواده ی سنت  به اون راحت  که از 
 
باشم اما زندگ

ون دیده میشه نیست...نسبت های ما مثل یه هزار تو  بی 

یم مونه ،درهم وپیچیده ...نمیشه گفت مهم نیست به 

درک...واقعا نمیشه...حت  اگر اینو هم بگم خواهرم حقش 

رامش داشته نیست حاال که باید توی زندگیش ثبات وآ

 باشه ،درگی  این مسائل بشه... 

 

من هیچ وقت فکر نکردم که تو ترسوی  ومیخوام بدویز -

کامال درکت یم کنم بعیصز عقاید توی جامعه کامال غلطن 

 ما به حدی جا افتاده که نمیشه به راحت  
 

اما تو ذهن وزندگ

ازش چشم پوش  کرد ومجبوریم یا بپذیریمش یا دربرابرش 

حت  اگر مخالفش باشیم...هرکاری که فکر یم سکوت کنیم 

تم فقط بدون زمان  کتز درسته انجام بده من منتظر خی 

 خییل مهمه... 
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تندتند رستکون دادم وقول دادم به هیچ عنوان وقت رو 

 تلف نکنم... 

 

با فراز تماس گرفتم بیمارستان پیش همتا ودخی  کوچولوش 

د در بود ازش خواستم منتظرم بمونه،فکر یم کنم ح ز دس می 

مورد خ  میخوام صحبت کنم که بدون سوایل گفت 

ز اینکه کفشام رو یم  ز رفتم حی  باشه.لباس پوشیدم وپایی 

؟  پوشیدم مامان باالی رسم ایستاد وگفت:کجا به سالمت 

 _کاردارم مامان... 

ای  رو به ما توضیح بدیفکر میکردم ق-
ز  راره یه چی 

 _مامان تو رو خدا االن وقتش نیست

 وقتشه؟ من نباید بدونم فرزاد تو آتلیه چه غلیط پس گ-

 میکرده ودعواشون رس خ  بوده؟

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 917#پارت

 

 

 

_بخدا االن وقتش نیست...قول میدم بعدا توضیح 

 بدم...باشه؟

مامان مهرانه با اخم ودلخوری نگاهم کرد ودرنهایت با 

داد...پاتند کردم وقبل از اینکه مامان  نارضایت  رس تکون

ون...   نظرش عوض بشه از خونه زدم بی 

به اجبار آژانس گرفتم وتا رسیدن به بیمارستان با افکارم 

دست وپنجه نرم کردم ...به گوش  نگاه کردم وساعت رو 

چک کردم مونا یه تکست پر وپیمون از فحش های  که از 

 اده بودبدو تولد یاد گرفته بود برام فرست
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از همون دیروز گوشیم رو روی حالت سایلنت قرار دادم 

وبه تماس های هیچ کس جز آیناز جواب ندادم هرچند با 

اونم در حد سه چهار کلمه بیشی  حرف نزدم،حوصله 

جواب پس دادن به هیچکس رو نداشتم همه ازم توضیح 

ز شاخ غول  ی که برام در حد  شکسی  ز ز چی  یم خواسی 

 سخت بود. 

بیمارستان که پیاده شدم دوباره به فراز زنگ زدم جلوی 

دادم رسیدم روی نیمکت  که زیر سایه ی درخت  بود  وخی 

نشستم وبا اضطراب پام رو تکون میدادم ،یم ترسیدم حاال  

ه...   که فرزاد صدمه دیده فراز طرف برادر نامردش رو بگی 

 

سم   ل اسی  ون میدادم وگایه برای کنی  نفسام رو تند تند بی 

 گوشه ناخنم رو به دندون یم گرفتم

ز فراز کنارم به طرفش چرخیدم  با نشسی 

 سالم-

 لیوان کاغذی چای رو به طرفم گرفت

 _سالم
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لیوان رو گرفتم وروی نیمکت وفضای خایل بینمون قرار 

 دادم... 

 _وانیا چطوره؟

ز هفته خ- که خییل راضیه واحتماال تا اخر همی 
وبه دکی 

یمش خونه  بی 

 حتیم لبخند از ته دیل زدمبا وجود نارا

 

 _خداروشکر

ز دستاش گرفت  فراز لیوان یک بار مرصف رو بی 

 _حال فرزاد چطوره؟

 بدون اینکه رس به چرخونه گفت:خی  ندارم... 

 _عمو سعید شکایت کرده... 

 سکوت فراز رو پای خ  میذاشتم؟

_آیهان مقرص نبود...فرزاد تحریکش کرد حرفای  زد که 

 درست نبود
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ه است با بغض وقت  دید ز خی  م هنوز با سکوت به زمی 

وگریه گفتم:اگه ییک جلوی تو به همتابگه بیا فرارکنیم تو 

 ...  چیکار یم کتز

 

ز بودم آیهان این جمله ی فرزاد رو شنیده بود که  مطمی 

 چشماش دو کاسه ی خون بود

 _یا تو چشمات نگاه کنه بگه زنتو میخوام... 

به جلو پرت کرد فراز لیوان یک بار مرصف چایش رو 

ز افتاد،شوکه نگاهش   ی جلوتر روی زمی 
ولیوان چند می 

کردم،دست  به صورتش کشیدوبا صدای گرفته ای  

گفت:متاسفم...هم برای تو هم خودم که برادرم انقدر 

 عوضیه... 

ه...فراز تو  _میشه پدرت رو راضز کتز شکایتش رو پس بگی 

ت به خی  داری که خ  به من گذشته من اون موقعه فکر 

س وفشاری که میتونست روش  همتا وزندگیش بود اسی 

باشه...بهم ظلم شد داغون شدم اما برای همتا دست رو 

 دست گذاشتم
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 918#پارت

 

 

 

اشکام رو پس زدم تا بتونم مسلط تر حرفام رو بزنم واین 

 اشکا مانع نشن... 

باید با زخمای  که حالتو بد میکنه کنار  از یه جای  به بعد 

بیای  وبرای خوب شدنش اقدام کتز قبل از اینکه عفونت  

 کنه... 

_فکر نکن منت  رس تو یا همتاست نه من خودم خواستم 

اما اگه االن قرار به شکایته منم شکایت یم کنم ،اگه ظلیم 

شده به منو آیهان شده نه فرزاد که دست از رس زندگیم 
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ره...میدونم که بعدش اتفاقای خوی  نیم افته اما برنمیدا

 باالخره که باید این ماجرا برای همیشه تموم بشه  

 

 

؟-  چرا ساکت 

با صدای همتا هم من هم فراز رس یم چرخونیم ،بهمون 

نزدیک شد وبا لحتز جدی وعصت  روبه فراز گفت: پای 

ون  هست  بکش بی 
 

 فرزاد رو از زندگ

 همتا... -

  اورد وبه حالت ایست مقابل فراز گرفتدستش رو باال 

ه توضیح میخوام نه معذرت خوایه...به جون وانیا اگه ن-

ز فردا دادخواست  بخوای این قضیه رو کش بدی همی 

 طالق میدم

اخمای فراز سفت وسخت تو هم رفت وخشن به همتا نگاه  

 کرد
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نگاه همتا هم مثل من ابری شد ولعنت به این احساسای  

اییط اشکامون ازمون پیش  یم  بودن ما که  توی هر رس 

ن...   گی 

 _خواهری!!! 

یش ...قسم خوردم دیگه تو روی مادرت نگاه نکنم ه -

ز قسمم رو خوردم اگر نمیخوای پای عهدی   وامروز دومی 

که بستم وایستم برادرت رو از هست  دور کن...اگه 

زندگیمون برات مهمه ویم خوای بابت پنهان کاریت 

گفتم رو بکن...انوقت منم سیع یم کنم ببخشمت کاری که  

 ظلم بزرگ خانوادت به خانوادم رو فراموش کنم. 

 

ه بود ودر  فراز هنوز با همون خشم وسکوت به همتا خی 

نهایت از جا بلند شد وبدون اینکه به لحن یا صورتش 

لطافت بده گفت:با هست  برو تا من بتونم گند وکثافت 

 واون دیوث رو جمع وجور کنم. 
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اش رو تقریبا دستوری بیان کرد وتا رس تکون دادم  جمله

ه اش موند فراز که رفت همتا بغلم   همتا با عصبانیت خی 

 کرد 

 متاسفم-

 

دی ز  _نباید اون حرف رو می 

لمو بدجوری سیاه کردن...نیم گفتم قلبم از ناراحت  یم د-

ایستاد...انقدر که از وقاحت کارای هاله جون توی شوک 

مو نفهمیدم... بودم که لذت به دن  یا اومدن دخی 

 تو چطوری تونست  تحمل کتز ؟

؟ ی نگفت  ز  چطوری به هیچ کس چی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 919#پارت
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 باناراحت  نگاهش کردم

ین ماجرا به اون تصادف ربط داشت نه؟اصال تصادقز ا-

 درکار نبود؟

 ناراحت  بغلم کرد رسی به حالت نیه تکون دادم همتا با 

م برات ...خدا ازش نگذره...مامان همیشه میگه هیچ  ب- می 

کسو نفرین نکنید اما نمیشه...یاد کارای فرزاد که یم افتم 

ه یادته  ت نیم گی  تنم گوله ی آتیش میشه...نامرد درس عی 

 چند روز بعدش چه اتفاق  براش افتاد

 نگاه ازش دزدیدم

 ؟ارهتو به اون اتفاق ربط داری... -

 

 _من خی  نداشتم کار آیهان بود
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مادرش حاللش...حداقل انقدر مرد ب- ه قول ی  ی  شی 

 هست که پشتت رو خایل نکنه... 

*** 

با همتا به خونه برگشتیم ظاهرا مامان برای برگشتنم لحظه 

شماری یم کرد که تا رسیدم به استقبالم اومد اما با دیدن 

 به اون شد.لباس ع
 
وض کردم ویل همتا مشغول رسیدگ

ی از  تمام حواسم به گوش  بود وگوش به زنگ بودم تا خی 

فراز بشه...بااینکه میدونستم شاید بیشی  از چند ساعت 

 طول بکشه اما بازم منتظر بودم. 

 

به ای به در اتاقم خورد ومامان مهرانه داخل اومد  ضز

ز برای -  و وهمتا شی  پسته درست کردمتبیا پایی 

 _میل ندارم

ز تا به سواالت من جواب بد به میل-  یتو نیست میای  پایی 

پوکر نگاهش کردم اونم ی  اهمیت خارج شد خودمو روی 

تخت انداختم ورسمو به بالشت فشار دادم وجیغ حرض 

 کشیدم. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3320 | 3699 

 

ز بهش   چون میدونستم پیچوندن مامان مهرانه ودروغ گفی 

ه توی چشماش  بخش  از  کارسختیه اونم درست وقت  خی 

 ف کردم حقیقت رو حذ

 

با عذاب وجدان شدیدی خالصه یک مکالمه سانسور شده 

 ای از دوست  آیالر با فرزاد رو گفتم... 

هم مامان هم همتا از شنیدن حرفام شوکه شدن ،از وجود 

ز اینکه آیهان خواهری داشته که دو سال  آیالرخی  نداشی 

پیش فوت شده ...نگفتم که آیالر متاهل بود نگفتم که 

 . بارداربوده.. 

آیالر نبود که از خودش دفاع کنه ومن نیم خواستم 

 ذهنیت دیگران رو در مورد کش که نیست خراب کنم. 

اما ته دلم باور داشتم که آیالر دخی  بدی نبوده شاید اونم 

مونای  بوده که تصمیم آیز گرفته تصمییم که هرگز عملیش 

ی  ز ز نشون میده که حس مادرانه اش به هرچی  نکرده وهمی 

 ت داشته... ارجعی
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هرچند حرفای فرزاد هم خییل سندیت نداشت.طبق 

شناخت  که از فرزاد داشتم اون از هر کش که نتونسته 

نه نمونه ی بارزش  ز ه زمینش می  باشه کمال استفاده رو بی 

 هم خودم

از این بود آیالر رو احمق نیم دونست...   اگر غی 

وی از نظر اون آیالر احمق بود چون به فرزاد اجازه ی  پیرس 

نیم داده...بیچاره آیالری که هیچ وقت نفهمید به یه 

حیوون دلبسته...شایدم فهمیده که انقدر ناامید شده ودنیا 

 براش ی  ارزش جلوه کرده... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 920#پارت
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وقت  در گی  این افکار پر از ابهامم بودم همتا بدون در زدن 

 د شد وگفت:فراز تماس گرفتوار 

 _خ  گفت؟

ن شکایتشون رو پس م- نفردا می   یگی 

 از جا پریدم جییعز کشیدم وخودمو توی بغل همتا انداختم . 

 _مرش ازت

ین کاری بود که من وفراز میتونستیم براتون ا- ین کمی 

بکنیم...نیم دونم بعداز این ماجرا میتونم هاله جون رو 

یا نه اما مطمئنم که برای مثل قبل دوست داشته باشم 

 بقیه زندگیم از فرزاد متنفر یم مونم

ی نگفتم وبا سکوت نگاهش کردم.  ز  چی 

 

از چهار ساعت خوابیدم  تمام شب رو ی  قرار بودم کمی 

ون  صبح دوش گرفتم لباسام روی تخت گذاشتم تا وقت  بی 

تم رو برداشتم مابف  لباس ها ریخت  اومدم بپوشم تیرس 
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یع کردم مانع سقوط لباسام بشم واین بیشی  خم شدم وس

کارم باعث شد حرکت رسیــــع وفشاربه کمرم وارد بشه واز 

دردکمرم دلم ضعف رفت به سخت  روی تخت نشستم 

،حالم که جا اومد بلند شدم وپمادی ضد دردی که گرفته 

 بودم رو برداشتم وروی کبودی بزرگ کمرم زدم. 

 

های که  اینم ییک دیگه از لطف های فرزاد بود لطف

براشون زیادی بذل وبخشش یم کرد.شاید بدجسانه بود اما 

ه یا کبودیش عصبیم یم کنه  هر بار که از درد کمرم نفسم می 

 یاد آوردی صورت خونیش باعث میشه کیم آروم بشم. 

ی آماده  ون ومحتاط تر اما با رسعت بیشی  نفسمو میدم بی 

م هنوز هفت نشده اما مامان مهرا ز می  نه وبابا میشم وپایی 

ون میان  محمد بیدارن وباصدای پای من از اتاقشون بی 

 _صبح بخی  

ز دید بدون اینکه سیع   ون رفی  مامان وقت  منو آماده ی بی 

 کنه جواب رو بده سوال پیچم کرد
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 کجا کله ی سحر... -

 به طرف در رفتم وکفشام رو از توی جا کفش  برداشتم

 _قبال به این ساعت یم گفت  کله ظهر

  از مقصدت خی  داشتم از کارات رس دریم آوردم! قبال -

ز کردی ؟پاشو اینجا کثیفه...!   چرا خودتو پخش زمی 

ز   هام رو بپوشم روی زمی 
نیم تونستم خم بشم وکتویز

پشت به مامان مهرانه نشستم تا متوجه تغیی  حالت 

ز تکون خوردن ودرد کشیدن نشه  صورتم حی 

ز مقصدم باعث میشه از کارام رس دربیاری باید  _اگه دونسی 

ی...  م پیش وکیل آیهان تا بریم کالنی   بگم دارم می 

 

مامان سکوت کرد ودرعوض بابا گفت:بذار وکیلش تنها بره 

م با فرزاد صحبت کنم توکل به  بمون خونه منم می 

 خداشاید از شکایتش ضف نظر کرد

 کفشام رو که پوشیدم از جا بلند شدم
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بت کرده قراره امروز _نیم خواد بابا فراز باهاشون صح

 رضایت بدن

بابا با اخم فکری گفت:میتونم درک کنم هردو به خاطر 

شدنشون  شون عصت  باشن اما این درگی  مشکالت اخی 

 باهم قابل درک نیست... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 920#پارت

 

 

 

 _واسه یه موضوع قدییم... 

ای  گفت اما فکر نیم کنم حرفمو برید وگفت:مادرت یه چ
ز ی 

ز کاری بکنه ی چنی  ز ز چی   آیهان برای یه همچی 
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_خواهرش خودکش  کرده بابا واین موضوع افرسدگ

مادرش رو شدید کرده...اینا دلیل های قانع کننده ای 

ز بابا...؟  نیسی 

سکوتش نشون میداد هنوز دچار شِک وسوال های ی  

سید فعال   خوب بود.  جواب زیادی داره اما همینکه نی 

 _من باید برم...خداحافظ

ون زدم  هر دو جوابم رو دادن ومن از خونه بی 

 

به مهراب زنگ زدم اولش گفت الزم نیست بیام اما اضارم 

ی قرار بذاره .   باعث شدکوتاه بیاد وباهام جلوی کالنی 

ی منتظرش موندم واز نگاه   تقریبا نیم ساعت  جلوی کالنی 

ی  وجاده رسگیجه گرفتم...دفعه کردن به ساعت ودر کالنی 

ی اویل نبود که منتظر کش بودم اما اینبار خییل طاقت 

س بود،وقت  ماشینش رو صدمی  جلوتر از  فرسا وپراز اسی 

ز من پارک کرد تو دلم با نهایت ی  انصاقز به خاطر  ماشی 

 دیرکردنش بهش فحش دادم. 
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ز خایل کردم  پیاده شدم وحرصم رو رس در بیچاره ماشی 

 رفش رفتم وکامال به روش آوردمبه ط

 _دیر کردین

 متوجه من شد وبه طرفم چرخید

 سالم هست  خانم عجول... -

باخجالت سالم کردم وبرای توجیح خودم گفتم:ببخشید 

 یکم اضطراب دارم

س باعث  شایدم توجیح نبود چون واقعا اضطراب واسی 

 میشد عصت  بشم

ین- حل کتز  دردرس تونست  این مشکل رو  وقت  بدون کمی 

 اضطراب دیگه چرا! 

 

 _میشه بریم تو زودتر آزادش کنیم؟

نگایه به ساعتش انداخت وگفت:ده دقیقه به هشته...به 

ون اوردن آیهان  نظرت آقایون رادمهربه اندازه ی توبه بی 

 اهمیت میدن... 
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 دست  به صورتم  
 
پوکر فیس نگاهش کردم وبا کالفه گ

 کشیدم...معلومه که اهمیت نیم دن!! 

بل از اینکه بریم داخل به داماتون زنگ بزن واز ق-

یم تا   ز شو...بعداز اطمینان داخل می  اومدنشون مطمی 

 کارهای الزم رو انجام بدیم

بدون معطیل شماره ی فراز رو گرفتم با هر بوق  که یم 

 خورد وکش جواب نیم داد اضطراب من بیشی  میشد

 

هراب با دندونای نیشم گوشه ی ناخنام رو یم کندم م

ز با صبوری واخم ریزی روی پیشونیش نگاهم میکرد  مهرآیی 

 . 

د   ز تقریبا تماس داشت قطع میشد وقلب من توی دهنم می 

 که فراز جواب داد

 سالم... -

 _فراز...فکر کردم نیم خوای جواب بدی

؟چرا نباید جواب میدادم دخی  -  ؟خوی 
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ز خوب میشم ی برای رضایت هستی   توراه کالنی 
 

 _اگه بیک

ی یه یه-  نگران نباش اومدم دنبال بابا تا بیایم کالنی 

 _مرش... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 921#پارت

 

 

یاز به تشکر نیست ...اگرفم کش باید تشکر کنه اون تو ن-

 ...  نیست 

 تماس رو قطع کردم وروبه مهراب گفتم:توراه بودن

 نولدرس تکون داد:پس ما بریم برای نجات آر 
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لبخندی از رس تکلیف زدم ودنبالش راه افتادم،تا اومدن فراز 

وپدرش چهل دقیقه ای طول کشید رضایت دادند ورفتند 

مهراب از این اتاق به اتاق بعدی یم رفت ومن کالفه وی  

حوصله نگاهش یم کردم...تا ظهر درگی  بودیم تا اینکه 

 باالخره آیهان رو آزاد کردند. 

 

جه شدم چقدر دلتنگش بودم ،با مهراب بادیدنش تازه متو 

نزدیکم شد باالی گونه سمت چپش یه کبودی خییل  

 کمرنگ بود 

 _سالم

نگاه کوتایه بهم انداخت وجوابم رو داد رو به مهراب 

؟  پرسید:چطوری رضایت گرفت 

 هست  ازشون رضایت گرفت-

اخمای آیهان به گره ی کوری تبدیل شد ونگاه اخمالوش رو 

 وندبه طرف من چرخ

 _من از فراز خواستم با پدرش حرف بزنه... 

ی توی حالت نگاهش ایجا نشد   تغیی 
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 از من چه انتظاری داشت ؟

 نکنه توقع داشت بذارم اون تو بمونه؟! 

مهراب کف دستش رو به شونه آیهان زد وگفت:از خ  

!زدی طرفو ترکوندی برات رضایت گرفتیم که  ناراحت 

 واسمون بری تو قیافه!!! 

با اخم نگاهش کرد که مهراب خندید وگفت:تو دیگه آیهان 

 چه آدم جلت  بودی! 

بعدم آیهان رو به طرف جلو هل داد تا راه بیوفته،عصت  از 

ون دادم و دنبالشون راه  دست آیهان نفسم رو کالفه بی 

 افتادم

 

ز ها آیهان ومهراب جلو بودند ومن پشت  تا کنارماشی 

زودتر از آیهان  رسشون ،مهراب تعارف کرد مارو برسونه

ز هست  تشکرکردم وگفتم :ماشی 
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ز خودم رفتم وسوارشدم  خداحافیطز کردم وبه طرف ماشی 

،چند دقیقه طول کشید تا آیهان خداحافیطز کنه وسوار 

 بشه همینکه سوار شد واستارت زدم وحرکت کردم. 

ه بود وحت  ذره ای   با سکوت واخمای درهم به روبه رو خی 

نشده بود.نفس های عمیق  از سکوت طلبکارانه اش کم

ی نگم.  ز  وحرض یم کشیدم وترجیح دادم چی 

 

انتظار این برخورد رو ازش نداشتم تموم دیروز رو از نگرایز 

براش به خودم پیچیدم ودیشب رو به سخت  خوابیدم واین 

سکوت تلخش منو حسای  عصت  یم کرد.تا به آپارتمانش 

ز سکوت بینمون ن به شکسی  شدیم برسیم هیچ کدوم حاضز

وقت  جلوی پار کینگ توقف کردم آیهان با لحن رسدی  

 ... احت کتز  گفت:بهی  بری اسی 

د شایدانقدر برام ناراحت   ز اگر اون لحظه  توی گوشم می 

ز که خواست پیاده   نگاهش کردم همی 
 
ه گ کننده نبود.با خی 

 بشه گفتم:من هیچ کاربدی نکردم... 
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 حمدی #آسیه_ا

 

 922#پارت

 

 

 

؟--  مطمئتز

 با خشم وناراحت  به صورتش نگاه کردم

 _فکر یم کتز من خواستم فرزاد... 

 اسمشو به زبون نیار--

 از فریادش شونه هام پرید... 

فو نه به زبون بیار نه جلوی من ازش ا-- سم اون ی  رس 

ی بگو...من راجب اون هیچ فکری نیم کنم هیچ  ز چی 

 فکری... 
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ف نزن...مثل پدرت...با من اینجوری مثل _ اینجوری حر 

 پدرت حرف نزن...! 

بغضمو پس زدم وبا لحن محکم تری گفتم:اگه به من شک 

 داری ،اگه اعتماد نداری... 

 اجازه نداد حرفم تموم بشه با پوزخندی گفت: 

 

ز گ از داره از شک وی  اعتمادی میگه ...تو داری چیو ب-- بی 

ی که خودت ت ز وش رفوزه ای؟  به من یاد میدی؟چی 

میخواستم نیام رساغت از دستت عصت  بودم ،میخواستم 

اجازه بدم تو داستان سازی هات خوب غرق بش  اما دلم 

 نیومد 

به سینه اش کوبید وگفت:این دل صاب مرده طاقت نیاورد 

تو اذیت بش  پا گذاشتم توی اون آتلیه لعنت  از صدای ناله 

دلت پاره بشه ات بند دلم پاره شد...میدویز بنده 

چطوری...یه لحظه از درون دچاره یه درد ناگهایز میش  

...قلبت واحساست دردمیکشه بعد یم بیتز هیچ  رسجاش 

نیست.از جلوی در آتلیه تا بهت برسم یه عالمه فکر تو 
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ز دستاش دیدمت هیچ فکری نکردم  رسم اومد اما وقت  بی 

ی  جز اینکه داره اذیتت میکنه...حت  وقت  صدای اون 

ف رو شنیدم که چیا بهت گفت باز به تو و ترست فکر  رس 

تم داشت نفسم رو یم گرفت ومن  کردم...اونم وقت  غی 

هیچ فکر بدی راجب تو نکردم اما تو...چطوری این همه 

 بهت اعتماد دارم تو این همه به من ی  اعتمادی...! 

 

د اما هنوز  ز پوست صورتش قرمز شده بود ونفس نفس می 

م نگاهم میکرد،طاقت نیاوردم ونگاه سوایل وباخش

 دزدیدم... 

 رسوصدامیای وچند جمله میشنوی واز همونا قصه ی  --

 
 
ی...اینه استدالل تو از زندگ میسازی وی  رسو صدا می 

ک...؟!   مشی 

چشم یم بندم ونیم دونم خ  بگم مغزم خایل خالیه...دوروز 

 پیش فکر میکردم افکارم درسته وحاال یم فهم چه کودکانه

 پیش داوری کردم
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ز رو باز کرد اما قبل از اینکه پیاده بشه گفت:االن  در ماشی 

مثل انبار باروی  ام که هرآن ممکنه منفجر بشه پس فعال 

 از خشمم توی  اما 
 
ازم دور بمون،با اینکه دلیل بخش بزرگ

 نیم خوام دلتو بشکنم. 

 _متاسفم

ی بود که به ذهنم رسیدنگاه کوتایه بهم ز  این تنها چی 

انداخت بدون اینکه جوای  بده پیاده شد و وارد ساختمان 

 شد. 

 

 ــــی❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی  

 

 923#پارت
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م  وفرمون رو  م ودنده عقب می  نگاهم رو از در بسته یم گی 

یم چرخونم.با پشت دست اشک موزی که رس خورد رو 

ون یم دم وبه خودم دل داری میدم  پاک کردم ،نفسام رو بی 

م...   تا آروم بگی 

روبه روی مونا یم شینم نگاهم به فرش کرم پرز بلند کف 

اتاقشه اما متوجه ام که موهای بلند وصافش رو باال رسش  

گوجه ای بست وباپوزخندی گفت:یعتز تو واسه دوتا 

 ... ون وعزا گرفت   جمله از خونه اش زدی بی 

 

اش بود وتوی  _من ترسیده بودم ،آیناز تنها عضو خانواده

ز فکر میکردم ممکنه قبول کنه ایط حساش هسی   رس 

  دویز نه؟! خودتو جزو خانواده اش نیم-

 کالفه به صورتم دست یم کشم 

 _اون موقعه چرتکه دستم نبود

 بگو مغزم ارور میداده! -
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_اگه دست از مسخره کردن بر میداری اره...اون لحظه 

که نگاه فکرام منطف  به نظر یم اومدن ...هر جوری  

ز داره  میکردم یم دیدم آیهان کیل دلیل برای رفی 

 

ون میدم.  م ونفسم رو مثل آه بی  ز دستام یم گی   رسمو بی 

...همینکه دلت گی  باشه م- وندن دلیل نیم خواد هست 

 خودت براش دلیل یم سازی حت  اگر منطف  نباشه... 

اما به نظرم این فکرای احمقانه ی منطقیت خییل هم بد 

 نشد

م اما بعد منتظر ادامه ی حرفش اول ش بهش چشم غره می 

 یم مونم. 

کر کن آیهان نیم اومد تو با اون فرزاد آشغال یم خواست  ف-

؟  چه غلیط بکتز

 

نم ز  موهام رو چنگ می 
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_وقت  دیدمش بدنم از ترس فلج شد...اما فکر اینکه آیهان 

حرفاش رو شنید ومنو نزدیکش دید بیشی  ناراحتم میکنه تا 

 ترسم

ه اما به نظرم - ز طبیعیه وبه مرور یادت می  ناراحتیت که چی 

ترست رو جدی بگی  وقبل از اینکه بزرگی  بشه درمانش  

 کن. 

 خودمو به پشت روی تخت میندازم

_تا چشم یم بندم اتفاق های توی آتلیه مثل صحنه های  

 فیلم های ترسناک پشت پلکام ظاهر میشه... 

ب باز تا مونا دهانش رو باز کرد حرف بز  نه در اتاق به ضز

 شد وزن عمو فروغ داخل اومد

 

 اتاقه ،تنهاجای  که شما باید لطف کتز م-
امان این لعنت 

 واشغالش نکتز 

زن عمو بدون توجه به نطق مونا گفت:این پرسه اینجا چه 

 غلیط میکنه

ه وسوایل رس تکون میده  صورت مونا تو هم می 
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اشه من پوست زن عمو با خشم غرید:اگه این پرسه همون ب

 رست رو قلفت  یم کنم که دیگه هوس نکتز از این غلطا کتز 

زنگ واحد زده شدوزن عمو رفت تا درو باز کنه مونا از جا 

ون رفت،ومنم پشت رسش...   پریدوبی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 924#پارت

 

 

 

اه من زن عمو در وباز کرد.مونا وسط هال وایستاد وچون نگ

به در بود محکم بهش خوردم وهیتز بلندی که گفتم با 

دیدن قامت بلند آرمان با دسته گل توی دستش نصفه 

 موند. 
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آرمان با نیشخند پر تفریچ گفت:سالم مجدد مادرزن 

 جان،نیم خواید دعوتم کنید داخل؟

اخمای زن عمو توی هم بود اما به خودش مسلط شد 

خییل مودبانه ایستاد تا زن وکنار رفت وآرمان داخل اومد و 

عمو درو ببنده وبعد دسته گل رو به طرفش گرفت وبعداز 

اینکه زن عمو فروغ گل روگرفت عقب ایستاد تا اون جلوتر 

 بره

 

صورت مونا رو نیم دیدم اما دهنم از تعجب باز مونده 

بودزن عمو فروغ ارمان رو به طرف مبل ها راهنمای  کرد 

ر رستا پای مونا رصد یم کرد آرمان که از همون جلوی د

ز خییل کوتاه تنش   تی  با شلوارک جی 
مونا یه تاپ صوری 

بود وپوست جذابش حسای  خودنمای  یم کرد آرمان که 

تقریبا به ما رسیده بود نگاهشو از  هیکل مونا گرفت وبه 

 صورتش دادوبا لبخند پر تفریچ گفت:سالم عزیزم

 یم نبودجواب مونا بر عکس اون اصال گرم وصمی

؟-  اینجا چه غلیط یم کتز
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نیم دونم موناحس کردنگاه آرمان تغیی  کرد یانه...نگاهش 

ور شدوبا خونرسدی جواب داد:منم دلم برات  مثل قبل رس 

 تنگ شده بود...تو نیم خوای سالم کتز دم کوچولو... 

 ...  بامن بود؟!به من یم گفت دم..!عوضز

ن من اصال _امیدوارم دلت برای من تنگ نشده باشه چو 

 دل تنگت نبود... 

 خندید گفت:توی این مورد باهم تفاهم داریم... 

ز دادم اونم خونرسد چرخید وبه طرف مبال  بینیم رو چی 

رفت مونا عصت  قدیم جلو رفت و با خشم گفت:مگه کری  

 گفتم اینجا خ  یم خوای؟

 

ونا هایز اصال ازت انتظار نداشتم اتفاق های که تو حریم م-

...این رفتار  شخصیمون پیش بیاد رو همه جا بیان کتز

 خوی  مثل تو بعیده... 
 ازدخی 

 یم کنه وقت  
 
یم تونستم ببینم مونا چقدر احساس بیچارگ

 هم سکوتش براش مشکل ساز میشه هم حرف زدنش... 
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زن عمو فروغ ترس  گونه مونا رو صدا زد وازش خواست 

های  فهمیدم وی
ز ه بشینه بعد رو به آرمان گفت:من یه چی 

ای  مونا به من گفته حاال یم خوام ببینم شما خ  برای  
ز چی 

ز دارید...   گفی 

 

ز هست اما نه گفتنش برای من ح- رف که خییل  برای گفی 

ی که برای هر  ز اهمیت داره نه شنیدنش برای شما...تنها چی 

...؟ ز  دومون مهمه موناست موافق نیستی 

 مونا پوزخندی زد

ز - به روی هم وانمود یم   رو خنده دار که شما دونفرنشستی 

 کنید من مهمم!! 

 زن عمو با لحن تندی گفت:مونا... 

 معلومه که مهیم... -

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 925#پارت

 

 

 

 

ید؟ واقعا؟ پس چرا دا-  رید منو نادیده یم گی 

 من نگرانتم-

ز حال که حسش رو بیان کرد یه نوع  حرف زن عمو در عی 

 م بودهشدار ه

 مونا با پوزخندی رو به آرمان گفت:تو خ  توهم نگرانیم؟

آرمان جدی گفت :من میخوام تکلیفمون مشخص 

ی من برات همه  شه...حاال که تو برات سخته تصمیم بگی 

و راحت تر یم کنم...  ز  چی 
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روبه زن عمو ادامه داد:به نظر من مادرها عاقالنه تر به 

ز و به میشه باهاشون  آینده ی بچه هاشون فکر یم کیز ی 

 کنار اومد

 

 ؟با چندتا مادر به توافق رسیدی-

آرمان به رسش زاویه ی چهل وپنج درجه ای داد ورو به 

ز افتخارش نصیب تو شده   مونا که این حرف زد گفت: اولی 

وبعد نگاهش رو به زن عمو دوخت ومنتظرعمس العمل 

ون دادو گفت:گفتید  اون شد.زن عمو فروغ نفسش رو بی 

 تا تکلیفتون مشخص بشه؟ اومدید 

 عا همرسمنه اما تو خونه ی من نیستبله...مونا رس  -

ز  ز وبرنده ای زن عمو باعث شد مونا رسش رو پایی  نگاه تی 

 بندازه... 

 

سکوت بدی فضا رو در بر گرفت وکیم طول کشید تا زن 

عموفروغ به خودش اومد وگفت: من باید فکر کنم وبا 

خود کرده وشما با پدرش مشورت کنم،کاری که مونا رس 
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نیدخالف باورها واعتمادیه که ما به  ز افتخار ازش حرف می 

ید تا اگر پدرش صالح دید  یف بی  مونا داشتیم،بهی  ترس 

یم...   باهاتون تماس بگی 

ثل اینکه منظورم رو خوب متوجه نشدید...مونا برای م-

 بامن نیاز به پدرش نداره
 
 زندگ

 دماز حرفش رنگ موناقرمز شد ومن لب گزی

 

 زن عمو فروغ باخشم فرو خورده ای گفت: 

ونا از زیر بوته به عمل نیومده ...من قلم پاهاشو خورد م-

از این خود رسی کنه  یم کنم اگربخواد بیشی 

کر میکردم با شما راحت تر میشه کنار اومد وبدون هیچ ف-

ز رو حل کنیم.  ی همه چی   تنش ودرگی 

ی پس پاشو بزن مونا با ناراحت  گفت:دیدی که اشتباه کرد

 به چاک... 

ی بگه زن عمو گفت:مونا ساکت  ز قبل از اینکه آرمان چی 

 باش
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مونا اما عصت  تر دادزد:توی خونه ی خودمون تهدیدمون 

؟  یم کتز

 

؟  آرمان از جا بلند شدوگفت:مگه راه دیگه ای برام گذاشت 

 هرچقدر تالش کردم باهات راه بیام فایده نداشت ... 

 تمومش کنید... -

آرمان ادامه داد:هرکاری که تا االن کردید مهم نیست  روبه

ید  وط من پیش می   از االن با رس 

 مامان! -

ا پدرو مادرت میای  خواستگاری...خواستگاری درشانش ب-

ی  م براش یم گی  ،مهریه درشانش عروش درشان دخی 

 ،بهش حق طالق وحق اوالد  وحق کار یم دی... 

 

  ــــی❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 926#پارت

 

 

اض مادرش رو صدا زد اما هیچ کدوم  مونا بار دیگه با اعی 

 بهش توجه نکردند

تون ثابت کرده مثل مایه  آرمان همونطور رسپا گفت:دخی 

ه والبته حسای  شناگر ماهریه جز حق طالق با بقیه 
ز لی 

 مشکیل ندارم اما این یه قلم رو اصال قبول نیم کنم. 

با اخم زن عمو همه مون رو به این نتیجه سکوت همراه 

 رسوندکه هر چندی  میل اما قبول کرده ... 

آرمان با لبخند رضایت مندی برای تک تکمون رس تکون 

 داد وبه طرف در رفت

 هیچکس برای بدرقه اش نرفت
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خونه  ز همینکه در بسته شد زن عمو بلندشد تا به طرف آشی 

ز راحت  منو بره که مونا مقابلش ایستاد وگفت:به ه می 

؟  فروخت 

زن عمو فروغ هم مقابل به مثل کرد ومثل خودش گفت:تو 

اصال اجازه دادی من کاری بکنم ،تا توروت خندید زیر 

...اون موقع یادت نبود برای خودت  دست وپاش وارفت 

 ارزش قائل ش  االن یادت افتاد؟

ه بود اون ی    به مادرش خی 
د وبا ناراحت  ز مونا نفس نفس می 

 نه ادامه یم دادرحما

 

وقت  من داشتم جون یم کندم قسمتت یه جای خوب -

بشه تومثل یه ی  کس وکارهرغلیط خواست  کردی...االنم 

اض کتز یم کوبم تو دهنت...حاال که این پرسه ی  اعی 

شارالتان پای غلطاش هست خفه میش  تا عقدت کنه...به 

م همه  ارواح خاک پدرم بخوای سلیطه بازی دربیاری می 

و میذارم کف دست اون پدربزرگ زورگوت و دیگه  ز چی 

اسمتو نمیارم...سفره ی ناز نوزت رو هم جمع کن که 
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ه...واسه  ی نمی  ز ی میلش به چی  هیچکس بعد یه شکم سی 

 من سینه سی  میکنه

 

خونه رفت .مونا بعداز چند دقیقه  ز اینو گفت وبه طرف آشی 

رد،با مکث وقت  شونه هاش لرزید به طرف اتاقش پاتند ک

ز مونا نگاه کردم،شک  ناراحت  که برام قابل بیان نبود به رفی 

د که هیچ وقت نیم خواست  ز ندارم مونا حدسش رو می 

ی روبا مادرش در میون بذاره...  ز  چی 

اینکه حق با کیه مهم نبود اما اینکه این ماجراها چه بالی  

 رس روح روان مونا میاره اهمیت داشت. 

 ربرابر همه مقاومت کنه. مگه مونا چقدر یم تونست د

 

 صدای  به گوشم 
به ی آرویم به در اتاق مونا زدم وقت  ضز

 نرسیددر اتاقش رو آروم باز کردم وداخل رفتم

 _مونا...بیام حرف بزنیم

 روی تختش نشسته 
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 میشه االن تنها باشم؟-

 رستکون دادم داخل رفتم وکیفم روبرداشتم

یم اومد بهم  _هروقت بهم نیاز داشت  یا کاری ازدستم بر 

بده  خی 

عکس العمیل نشون ندادومن از اتاقش و بعد از خونه اش 

 خارج شدم. 

ز راحت  ماشینم رو توی کوچه پارک کرده بودم تا موقع رفی 

 تر باشم. 

 

 ــــی❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی  

 

 927#پارت
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نا خودآگاه گوش  رو چک کردم انگارهر لحظه منتظر بودم 

زنگ بزنه....هنوز وارد خیابان اصیل نشده بودم که  آیهان

کردم  ز عقت  بوق یم زد وچراغ میداد رسعتم رو کمی  ماشی 

ه ،انگار دودقیقه صی  یم کرد خ   وکنار رفتم تا سبقت بگی 

یم شد.منو رد کرد وبا فاصله ی چندمی  ایستاد،از دیدن 

ز کم تو  ز دچار شک شدم به هرحال از این نوع ماشی  ماشی 

ز جا ده ها نمیدیدم،ابهامات وحدسهای مغزم وقت  از ماشی 

پیاده شد وبه طرفم اومد به اتمام رسید.در ماشینم رو باز  

 کرد ونشست. 

 

 دم کوچولو...  بهت سالم کردن یادندادن-

ی که بهم نسبت میداد اصال خوشم نیم اومد...  ز  از چی 

ام بذارید؟  _به شما خ  یاد ندادن به بقیه احی 

 
 
 زدونگاه رئیس مابانه ای بهم انداختلبخند بزرگ

ام قائلم...اصال به تو ارادت خاض من- که خییل برات احی 

 دارم
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ون میدم تجربه بحث با این خانواده مثل  نفسم رو کالفه بی 

خاطره ی تلخ همیشه همراهمه ومییدونم بحث باهاشون 

 هیچ فایده ای نداره

 

به زحمت  _احتماال باهام کار دارید که انقدر خودتون رو 

ز   انداختی 

- 
 

از خنگا خوشم میادهدخی  زرنیک  ست  از زرنگا بیشی 

_فقط قبلش بهتون بگم درخصوص مونا وتصمیمش من 

هیچ کمیک به شما نیم کنم...که این یعتز وقتتون رو برای 

 منتظر موندن تلف کردین... 

ی که به مونا ربط داره  ز نیشخندی زد وگفت:من برای هرچی 

وام چون به هیچ کدوم خصوصا تو از کش کمک نیم خ

 اعتماد ندارم از نظرم تو یه جاسوس همه جانبه ای... 

از حرفش به حدی عصت  شدم که دوست داشتم به 

 صورتش چنگ بزنم یا بلندبلند بخش فحش بدم
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ز  هرچند که دویم رو توی دلم عمیل کردم مزه ی بلند گفی 

 رو نداره اما حداقل کیم آدمو سبک یم کنه. 

 نامزدت چه بالی  رس فرزاد آورده...  شنیدم-

 اخمام رو توهم میکشم ارمان ادامه میده

ت  میدونم چند ماه پیش توی آتلیه خ  شد ،چه آتلیه ح-

...البته که برای تو حادثه های بدی بوده  حادثه افریتز

؟ ز  _از این حرفا یم خواین به خ  برسی 

 پوشه ای که دستش بود رو باال گرفت

 ممیخوام کمکت کن-

 

 _کمک !؟در چه موردی؟

من فرزاد رو خوب میشناسم اون دست از رست بر نیم -

داره...البته تا وقت  تو دربرابرش انقدر ساکت  اون به کاراش 

ادامه میده چون خیال میکنه هنوز توی رست وتوی دلت 

جای  برای اون هست،جنگ بدون پشتیبان همیشه 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3355 | 3699 

 

یت تو شکست میخوره ونامزدت به تنهای  وبدون حما

 وفقط با مشت لگداز پسش برنمیاد

ی باشید نه  _خنده داره چون نه بهتون میخوره آدم خی 

 آدیم که به دیگران اهمیت بده

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 928#پارت

 

 

 

 

ه باهام ح- ق با توعه من آدیم ام که به سخت  یادم می 

ت به خودمم لطف یم  چیکار کردند ،با کمک به تو درحقیق

 کنم... 
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ید؟   _من وسیله ام تا شما انتقام بگی 

ز ت-  همچی 
...میتویز و خودت انتخاب یم کتز خ  باش 

 وآبروت 
 
فکری بکتز واجازه بدی فرزاد گند بزنه به زندگ

 میتویز هم کاری کتز دیگه جرات نکنه به تو فکر کنه... 

سه؟  _خ  به شما می 

 ه کثافته برام کافیه... د یهمینکه به همه ثابت بشه فرزا-

 _این کینه ودشمتز تمویم نداره؟

 

ن ییک دوبار خطا کردم وبامن مثل یه جایز رفتار شد اما م-

 همه پشت انگیل مثل فرزادن... 

در وباز کرد وپیاده شد پوشه ای که توی دستش بود رو 

روی صندیل گذاشت گفت:نیم دونم درجریایز یا نه که 

ه تغاری داییم در اومد ودر حال چند وقت پیش گند کار ت

ه شکایت کرد که تجاوز بود فرزاد  گوه خوری گرفتنش دخی 

هم پول دادن رفت ی  کارش...این  شالق خورد وبه دخی 

یکیش بود ومن یه مورد دیگه هم پیدا کردم که توی ییک از 
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ی رو مورد اذیت وآزار قرار   های  که یم رفته دخی 
مهمویز

 ه خودت بودی... داده...مورد بعدی هم ک

 

از جمله ی آخرش بنددلم پاره شد وحشت زده نگاهش  

ز جمله اش مکث افتاد  کردم جوری که بی 

زش شکایت کن ،من کیل مدرک جور کردم وفقط کافیه که ا-

تو جلو بری من کمکت یم کنم وکاری یم کنم نه تنها فرزاد  

 که هیچ کدوم از اعضای خانواده اش سمتت نیان... 

کردم وغی  مستقیم ازش خواستم درو ببنده ماشینو روشن  

ه،متوجه منظورم شد اما بیشی  خم  ز فاصله بگی  وازماشی 

شد وگفت: اگه مثل ترسوهاپشت بقیه قایم بش  یه روزی 

درست وقت  فرزاد گند زده به زندگیت از حرست یم 

ی...   می 

 

 _دست از رسم بردار...نیم خوام به حرفات گوش بدم

رده چون کزاد سوزنش رو تو گی   حاال میفهمم چرا فر -

 میدونه چقدر ترسوی  وراحت هرغلیط یم خواد یم کنه. 
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ز پام  در محکم بست ومن به محض بسته شدن در ماشی 

روی گاز گذاشتم وحرکت کردم،وقت  به حد کاقز از آرمان 

ز رو کنار کشیدم ورسمو روی فرمان   دورشدم ماشی 

 گذاشتم،نفسای بلند وعمیق یم کشیدم

 شدت یم لرزید بدنم به

 

 های  که با رسعت از کنارم 
ز رسمو بلند کردم به جاده وماشی 

ز نگاه کردم...   یم گذشی 

من ترسونبودم فقط سیع داشتم کار درست رو بکنم 

 چشمام رو محکم روی هم یم بندم... 

ز خودم  هرخ  من تالش میکردم کمی  بقیه آسیب ببییز

 بیشی  آسیب یم دیدم. 

ز   همتا خراب نشه سیع یم کردم روابط بی 
 
دوخانواده وزندگ

سو استفاده میکرد...   اما فرزاد از این موضوع بیشی 

ز خودم نکنم اما بهش  سیع کردم آیهان رو مجبوربه خواسی 

 حس ی  اعتمادی دادم

 لعنت به من که فقط گند زدم
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 929#پارت

 

 

 

ز بهم دهن کچ  چند روزه پوشه ای که آ رمان داده روی می 

میکنه کیل فکر تورسم بود که هرکدوم یه جوری تبدیل به 

سوهان روحم شده، ی  حال نگاه به گوش  میندازم وپوشه 

 وبعد نگاهم رو به سقف میدم

از حالت نشسته درمیام ودراز یم کشم حاال راحت تر یم 

 تونم به سقف نگاه کنم وتالش کنم به هیچ  فکر نکنم. 

 هام 
 

نمیشه ...تالشم ی  فایده است وقت  راس همه کالفیک

 قهر وی  محیل آیهان... 
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ون از آتلیه قرار میذاشت  د وباهاش بی  ز به امی  زنگ می 

ز فایل های مختلف رو یم دیدن   وباهم یم رفی 

 

بدون اینکه ظاهر سازی کنه بهم ی  محیل یم کردوتوی این 

 چند روز حت  بهم تکست هم نداده بود... 

منم با هردومون لج کرده بود مثل خودش ی  توجیه یم  

کردم،هربار که گوش  امی  زنگ یم خورد ومن متوجه یم 

نده اس حال عجیت  بهم دست  شدم آیهان تماس گی 

 میداد،گیج وعصت  میشدم

دلتنگش بودم لجبازی اجازه نیم داد این حس رو بروز بدم 

ت وصبوری .امی  که متوجه هوای ابری بینمون بود با سکو 

د وتالش یم کرد حال وهوام رو عوض کنه.  ز  باهام حرف می 

 

 سیع یم کردم تظاهرکنم حالم خوبه اما فایده ای نداشت

 ریم خونه ی همتا... بهست  پاشو آماده شو -

رسچرخوندم ونگاهم روبه مامان که توی قاب دراتاقم 

 ایستاده بود دادم
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ه؟  _چه خی 

...بریم یه  مرخص همتا زنگ زده امروز وانیارو - ز یم کیز

 دست  به رس روی خونه بکشیم

 _مگه ما خدمت کاریم

ز بود که با سکوت از  چشم غره ی مامان به حدی تند وتی 

جا بلند شدم حال دلم به حدی بد بود که هیچ ذوق  برای 

وانیا کوچولوی  که این همه انتظارش رو کشیدیم توی 

 خودم حس نیم کردم

 

ون رفتیم رس راه گل لباس پوشیدم وهمراه مامان ب ی 

یتز وکیل خرت وپرت دیگه خریدم برعکس من که ی   وشی 

حوصله به مامان مهرانه نگاه میکردم اون با ذوق 

یتز وتنقالت یم خرید،به هرکش که به  وخوشحایل شی 

ه ...حت  منو  ذهنش رسید تماس گرفت وگفت چه خی 

مجبور کرد جلوی یه سیمویز فروش  بایستم تا برای این 

 غله تازه اومده لباس واسباب بازی بخره... ج
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ز بود اما مامان مجبورم کرد دوباره گرد   خونه ی همتا تمی 

ز رو جارو برق  بکشم ی کنم واز اول خونه تمی   گی 

 

خونه برای عزیز درونه اش  ودامادش  ز خودشم توی آشی 

یتز هارو  مشغول تدارک ناهار بود.میوه هارو شستم وشی 

ی مامان رو با همون باکسش به توی ظرف چیدم هدیه ها

 اتاق وانیا انتقال دادم... 

فراز وهمتا همزمان با خانواده ی فراز رسیدن آقا سعید رو 

به قصای  که همراهش بود اشاره کرد گوسفندی که گرفته 

بود رو جلوی درقربایز کنه رس چرخوندم وتا این صحنه رو 

ز صحنه ای رو ببینم حت   اگه نبینم برام سخت بود همچی 

ی باشه  پشتش نیت خی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 930#پارت
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حواسمو دادم به همتا وجسم کوچولوی پتو پیج شده ی 

ز دستاش ،همتا هم مثل من به هرجا جز جلوی پاش  بی 

 شده بود نگاه 
 

ز رنیک وگوسفندی که از خونش زمی 

ه به صورتم میکرد.سنگیتز نگاهم باعث شد رسشو باال  بگی 

 لبخندبزنه... 

کنار مامان ایستاده بودم همتا و فراز مسی  در وحیاط رو 

یط کردند وبه ما رسیدن مامان اول صورت وانیا وهمتا رو 

 بوسید وبعد صورت دامادش رو ... 

وقت  از فراز فاصله گرفت اشکاش روی صورتش جاری شد 

 وخییل رسیــــع پاکشون کرد. 

 

 ل کتز خاله نیم خوای منو بغ-

همتا مقابلم ایستاده بود ودخی  کوچولوش رو به طرفم 

 گرفت
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 _میشه بریم داخل ومن بشینم بعد بغلش کنم؟

همتا به حرفم لبخند زد اما فراز باصدا خندیدوگفت: چه 

م...   خاله ی ترسوی  داره دخی 

همراه با همتا به طرف داخل رفتم وهمزمان جواب فراز رو 

 دارم

 رو رعایت یم کنم _بده دارم نکات ایمتز 

ز مبل نشستم ودستام رو مقابل همتا گرفتم  روی اولی 

 نوزاد رو توی بغلم گذاشت،خییل کوچولو وظریف بود

 

 باورم نیم شد انقدر کوچولو باشه. 

 خاله من خوشکلم؟-

رسمو بلند کردم وروبه همتا وفراز گفتم:خییل...مثل فرشته 

 هاست

م درست مثل اسمش هدی-  ه خاص خداستدخی 
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ه صورت همتا لبخند زدم وبا احتیاط انگشت اشاره ام رو ب

روی گونه ی نرمش کشیدم،با چشمای بسته وتوی خواب 

ه ی قرمز رفت ز  لبخند زد ومن دلم برای این جسم ریزه می 

 _چرا انقدر قرمزه... 

مامان جوابم رو داد:طبیعیه هرخ  بزرگی  بشه رنگ 

 پوستش تغیی  یم کنه

 

 هست  شبیه توعه... -

 نده پرسیدم:کجاش شبیه منه؟باخ

ذار چشماش بازبشه بعد به صورت اتومات دهنشم باز ب-

میشه اونوقت که همه جارو گذاشت رو رسش به حرفم ی  

 یم بری

مامان وهمتا به حرفش خندیدن...وانیا رو به اتاقش بردیم 

وتوی گهواره اش گذاشتیم. یم خواستم از اتاق خارج بشم  

 :یه لحظه صی  کنکه همتا دستمو گرفت وگفت

ی شده ؟ ز  _چی 
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ه هنوز...فراز گفت فرزاد مرخص شده واحتماال بیاد ن-

 تو اینجای  حق نداره بیاد ،اما 
اینجا...بهش گفتم تا وقت 

 خواستم درجریان باش  

؟  _اگه بیاد من برم تو که ناراحت نیم ش 

 اق... اگه اومد باهم میایم توی ات-

ی نب ود بعدشم اگر اومد باهاش بحث نکردم ،هنوز که خی 

ت بودم که چطور انقدر زود  ی  رسو صدا یم رفتم،در حی 

 رسپا شده... 

خونه رفتم هاله  ز ون اومدم وبه کمک مامان توی آشی  بی 

 خانم داشت چای یم ریخت ،سالم کردم اما جواب نداد

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

  930#پارت
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هاله خانم از نظرم همیشه جزو اون از کارش تعجب نکردم 

دسته ای بود که همیشه طلبکارند حت  اگر حق با اونا 

 نباشه. 

کنارمامان ایستادم که بااخمای توهم به هاله خانم نگاه 

ون رفت .   میکرد .هاله خانم که با سیتز چای بی 

 مامان با حرص گفت:این زن چرا بچه بازی درمیاره... 

کیف پولش رو با کلیداش تو   _ولش کن مامان...امی  گفت

 آتلیه جا گذاشته ...اگر الزمش بشه من باید برم بهش بدم

 

 باشه مادر... -

به کارش ادامه داد یک ساعت نشده بابا وآقاجون ی  ی  هم 

اومدن بعداز اونا هم هامون وترانه وبعداز ناهار هم زن 

 عمه وفرشته وعمو رضا اومدن . 
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ا خانوادیه عمه به خصوص از دیدن رفتار رسد هاله خانم ب

فرشته شوکه شدم.فقط آقا سعید بود که به گریم نه اما 

عادی با آقا رضا وعمه احوال پرش کرد واحوال فرشته رو 

 خییل کوتاه پرسید وفرشته هم خییل کوتاه تشکر کرد. 

جورسدی که به وجود اومده بود درمقابل ظاهر فرشته 

 خییل هم چشمگی  نبود

 

ط ب بندم فرشته حداقل پنج کیلو وزن کم  یم تونستم رس 

کرده رنگ پوستش پریده بود وزیر چشماش گود افتاده بود 

وپلکاش متورم وقرمز بود،انگار که عمو رضا فرشته رو به 

 زور وجی  به اینجا آورده بود. 

عمه وعمو رضا کمی  از یک ساعت موندند وهمینکه 

ودم  بلندشدند که برن زنگ به صدا دراومد من تنها کش ب

که دواطلب شد برای باز کردن در...از دیدن فرزاد وآرمان 

یک  پشت در فحش  نثار آرمان کردم مردک دو رو هم رس 

دزِد هم رفیق قافله...علیه فرزاد مدرک جمع یم کنه از اون 

 طرف شده پرستار فرزاد... 
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قبل از اینکه دستشون دوباره زنگ رو فشار بده در وزدم 

خونه ز رفتم فراز به من رسید  وخودم به طرف آشی 

 وپرسید:گ بود؟

 _برادرت وپرسعمه ات... 

فراز هم مثل من از حضورشون اصال خوشش نیومد که 

اخماش توهم رفت وبه طرف در قدم تند کرد از پنجریه 

خونه به حیاط رسک کشیدم فراز مقابلشون ایستاده  ز آشی 

ز فاصله هم کبودی  بود داشت باهاش بحث میکرد ،ازهمی 

تش مشخص بود،آرمان کنار ایستاده بود با های صور 

 لبخند مرموزی به جدل دو برادر نگاه میکرد. 

 

از پنجره فاصله گرفتم وبه کابینت تکیه دادم مامان داخل 

 اومد وگفت:چرا اینجا وایستادی

 _مامان من برم؟

نگاه مامان از من به پشت رسم رفت وبا مکث رس تکون داد 

ز قدیم که برداشتم پرسید   :از مونا خی  داری؟اولی 
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 _چطور؟

 حالش خوبه؟-

 _بد نیست... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 931#پارت

 

 

 

ون رفتم همزمان با خارج شدنم از  رستکون داد ومن بی 

خونه فراز وفرزاد وآرمان داخل اومدند.آرمان با دیدنم  ز آشی 

نبود باز چه ابروهاش باال پرید وبالبخند سالم کرد،معلوم 

نقشه ای تورسش کشیده وچه برنامه ای برامون 

داره...بدون اینکه نگاهم به طرف فرزاد بره جواب 
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دادم،هاله خانم با دیدن پرسش از جا پرید وبا اغراق 

گفت:قربونت برم مادر چطوری با این حالت پاشدی 

 اومدی. 

فراز هم خشک گفت:منم همینو گفتم الزم به اومدنش 

 نبود

 

ن پوزخند زدوهاله خانم اخماش توهم رفت واصال از آرما 

حرف فراز خوشش نیومد چشم غره ای به فراز رفت که 

 اونم نموند تا به اخم وتخم مادرش توجه کنه

 بیا قربونت بشم رس پانمون-

 ابروهام باال پرید انگار تی  خورده!! 

 خنده ام گرفت رس چرخوندم تا متوجه لبخندم نشه... 

زاد خییل کم صحبت یم کرد مهراب یم  جالب بود که فر 

گفت استخوان گونه اش شکسته ،شاید دلیل کم صحبت  

 کردنش همینه... 
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با ورود فرزاد به داخل پذیرای  سکوت بدی به وجود اومد 

ز شد نیم دونم شایداز روی کنجکاوی  وجو حسای  سنگی 

ز به اتاق واماده شدن تعلل کردم.فرزاد یه  بود که برای رفی 

ایط  سالم کیل داد جز عمه کش دیگه ای نسبت به رس 

 فرزاد واکنش نشون نداد

 ؟خدا بد نده پرسم...تصادف کردی-

ز  فرشته نگاه خییل کوتایه به فرزاد انداخت ودوباره به زمی 

ه شد،عمه مریم اهل کنایه نبود ،پس خی  نداشت واین  خی 

 موضوع واقعا برام جای تعجب داشت

ه... ا ی  بد نبینید...نه کار یه از خد-   خی 

دست خودم نبود که نا خوداگاه وعصت  گفتم:شاید کرم از 

 خود درخت بوده

 

نگاه همه روی من چرخید هاله خانم عصت  خواست 

ی بگه که فرازوآقا سعید مانع شدن...  ز  چی 

فرزاد پاکت  وباکس صوری  که دستش بود به طرف همتا  

 گرفت وخییل آروم گفت:قابیل نداره
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ز  همتا با مکث وی   میل ازش گرفت وتشکر کرد وروی می 

کنارش گذاشت وبلند شد با اجازه ای گفت وبه طرفم اومد 

 دستمو گرفت وهمراهش به اتاق وانیا برد

ز که من رسشون ب- اورم نیم شه این آدمها همونای  هسی 

ایط  قسم یم خوردم...راست میگن که آدم ها توی رس 

 ! ز  مختلف فرق یم کیز

ا ناراح ز  ت نکن... _خودتو با این چی 

 

 روی تن کوچیک وانیا خم شدم وصورتش رو بوسیدم

 _من باید برم

 که باید بره با پرروی  تو سالن نشسته،کاش انقدر ا-
ویز

بدجنس بودم که به فراز یم گفتم داداشت حق نداره پاشو 

 توی خونم بذاره

_خوبه که بدجنس نیست  چون این همتا دوست 

ز مهربویز هاش...   داشتنیه...با همی 

به کارهای  که درحق تو کرده فکر یم کنم قلبم درد -

؟ ه...چطوری تونست  تحمل کتز ودم نزیز  میگی 
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سم...   بخدا این سوالو روزی نیست که از خودم نی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 932#پارت

 

 

 

 

با لبخندی که به سخت  حفظش کرده بودم گفتم:از منم 

 ... صدباری پرسیدی

ز تر  شوخز من برای همتا جالب نبود که صورتش غمگی 

 شد.دستش رو گرفتم 

_یه روزای  از ته دلم ازخدا یم خواستم غم چشمات تموم 

بشه...مطمئنم این دعای همه بوده ،حاال که خدا دعامون 
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ز  ا غمگی  ز رو مستجاب کرده حق نداری خودتو برای این چی 

 ...  کتز

 یم بیتز که منم حالم خوبه... 

 نیست  خوب نیست  اینو همه مون یم دونیم -

دست خودم نیست وصدای پر بغض همتا منو هم تحت 

 تاثی  قرارمیده

 

ربار که با مامان صحبت یم کنم از نگرایز هاش برای تو ه-

میگه...قبال ازهیچ  خی  نداشتم وهر دومون ربط میدادیم 

دارم از همه تون  به آیهان اما االن که از همه خ  خی 

 لت یم کشمخجا

 _آخه تو چرا قربونت برم... 

بغضش تبدیل به اشک میشه و اجازه نیم ده حرف بزنه 

ومن ادامه میدم:اگه قراره کش مقرص باشه اون منم نه 

 هیچ کس دیگه... 

م وتنم یم کنم  به طرف مانتوم می 
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 مه ای...خودتو مالمت نکنتوی  گناه تر از ه-

 رسی به حالت انکاروتاسف تکون میدم... 

 

ون میدم،پنج سال یه  ز از آه وحرستم رو بی  نفس سنگی 

اشتباه رو تکرار کردم ومعلوم نبود چندسال باید تاوان پس 

 یم دادم... 

ون میام همتا هم بعداز چک کردن وانیا پشت  ازاتاق بی 

ون میاد روبه جمع خداحافیطز یم کنم  رسم بی 

اض از جا بلند میشه  فراز با اعی 

؟-  کجا به سالمت 

ی رو که به مامان گفتم رو تکرار کردم .همتابا  همون ز چی 

 ناراحت  همراهیم کرد

 یای  ،وانیا دلش برای خاله اش تنگ میشهبفردا حتما -

 

ون میاد   رستکون میدم وکفشام رو یم پوشم.آرمان هم بی 

یک میگه  به همتا تی 
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کیم معطل یم کنم تا آرمان بره اما اون درو باز کرد وکنار 

من خارج بشم.به ناچار خداحافیطز کردم  ایستادتا اول

وخارج شدم شونه به شونه ام اومد ،وقت  به فاصله ی 

 قابل قبویل از در رسیدیم گفت:با فرارت ناامیدم کردی

ب المثل هست که میگه اگه بال رو نتونم از خودم  _یه ضز

 دور کنم خودمو که یم تونم از بال دورکنم. 

 

 به حرفم با تمسخر خندید 

؟پس مش- یز ز  کالت رو دور می 

به در حیاط رسیدیم ،پیش دست  کردم ودر رو باز کردم 

ون گذاشتم رک وی  پرده گفتم:قرار خ  از این  پامو که بی 

ماجرا به شما برسه که براش انقدر وقت میذارید...؟امروز  

 که دیدمتون خیال کردم کینه هاتون رو ی  خیال شدید! 

 ند... بعیصز ها لیاقت گذشت رو ندار -

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ
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 #آسیه_احمدی 

 

 933#پارت

 

 

 

به طرف ماشینم رفتم تا درو باز کردم دستش رو روی در  

 گذاشت ومانع باز شدنش شد. 

... امیدوار بودم ت-  ا االن تصمیت رو گرفته باش 

_تعجب یم کنم انقدر تالش یم کنید ازم ناامید بشید یا 

 ادشما فکر هم نکردم امیدوار...من حت  به پیشنه

ش از چشم فرزاد بی- ؟چرا،میی   وفت 

حرفش مثل سیخ دایعز توی سینه ام فرو رفت با عصبانیت  

گفتم:چون به شما اعتماد ندارم...چون نه تنها آدم قابل 

م قسم بخورم یه فکر های  تو 
اعتمادی نیستید که حاضز

 رستون هست...نکنه همه اش نقشه است؟
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اضارتون به من،نزدیک شدنتون به خواستگاری از مونا ،

 خانواده ی فراز!! 

 

 پوزخندی از عصبانیت زد

 _چیه ترسیدید ؟ حدسام درسته نه؟ 

 . مونا رو قایط این ماجرا نکن.. -

_مونا قایط هست...نظرتون چیه راجب پیشنهادتون 

 باهاش مشورت کنم؟

اخماش بدجوری توهم رفت ومن یه لحظه از خودم 

ب این موضوع با مونا صحبت پرسیدم چرا اصال راج

 نکردم... 

چون مونا حالش خوب نبود،چون خودش کیل مشکل 

ی داشت...   ودرگی 

 

 چرا به کس دیگه ای نگفتم؟
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چون همه رسشون با یه مشکل گرم بود ومن از زمان بندی 

 دقیق این آدم وحشت کردم

_اگه روزی تصمیم گرفتم شکایت  علیه فرزاد انجام بدم 

رم وهمرسم این کارو یم کنم...االنم حتما با مشورت پد

ید ه شما از مونا فاصله بگی 
 احساس یم کنم بهی 

ز ک- ی نداره برای من تعیی  ش که خودش قدرت تصمیم گی 

 تکلیف یم کنه! 

_حق دارید اما یه توصیه دوستانه از من به شما...بهی  اگه 

ذره ای به مونا عالقه دارید انقدر تحت فشارش نذارید 

نه... چون بزنه ب ز ز رو می   ه سیم اخر قید همه چی 

 

ب در رو کشیدم اون عقب ایستاد سوارشدم به  با ضز

رسعت حرکت کردم.مسلما نیم دونستم خ  خوبه خ  بد، 

اما راجب آرمان شک نداشتم یه نقشه ای توی رسش 

 هست که انقدر پیگی  منو شکایته... 

م رو به طرف آپارتمان آیهان تغیی    مسی 
 توی یه تصمیم آیز

دادم جلوی ساختمان ایستادم به پنجره هاش نگاه کردم از 
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یه طرف دلم برای این ی  معرفت خان تنگ شده بود واز 

طرقز ازش دلخوربودم که توی این چند روز حایل ازم 

ز  تصمیم قطیع نگرفته بودم که  سید،هنوزبرای باال رفی  نی 

به ای به شیشه خورد  ضز

 

 کردم وپیاده شدمبا دیدن آیناز وخاله اش در وباز  

 _سالم

خاله ی آیهان زودتر جواب داد:به روی ماهت...پا قدم من 

ز بودکه کمی  شما رو یم بینیم  سنگی 

ون؟  _چه حرفیه...یکم رسم شلوغ بود،داشتید یم رفتید بی 

آیناز: داشتیم یم رفتیم یه دوری بزنیم حوصله مون 

 رسرفته... 

 رستکون دادم

 هم باهامون بیاآیناز:آیهان که خونه نیست تو 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ
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 #آسیه_احمدی 

 

 934#پارت

 

 

 

 لبخنداجباری زدم

 _نه دیگه مزاحمتون نیم شم

الهام خانم با شوخز گفت:اگه ازت خواهش کنیم هم 

 نظرت عوض نمیشه... 

 لبخندمعذی  زدم که ادامه داد:حداقل مارو برسون

خز گفتم:حاال که اضار بااینکه ازش دلگی  بودم اما به شو 

 یم کنید همراهتون میام

 هردو لبخند زدند وسوارشدند

 _خب کجا بریم
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ه سلیقه ی خودت مارو بی  یه جای خوب که هم خرید  ب-

کنیم هم تفریــــح وتا اخرشب اونجا باشیم تا چشممون به 

 جمال شوهر بداخالقت نیوفته... 

 

لبخند روی لبم رو حفظ کردم وبا سکوت به حرفاشون  

گوش یم دادم وهربار که مخاطب قرار یم گرفتم کوتاه 

ز رو توی پارکینک ایران مال پارک   جواب یم دادم .ماشی 

کردم.به طرف آسانسور که رفتم آیناز خودشو به من 

رسوند ودستم رو گرفت،از کارش شوکه شدم رس چرخوندم 

وبه صورتش نگاه کردم.به روبه رو نگاه میکرد ویل متوجه 

 تعجبم شد 

 زمون ناراحت بودی که بهمون رس نیم زدیا-

 _نه... 

رخ  از آیهان یم پرسیدم یم گفت رست شلوغه اما ه-

 میدونستم داره خایل یم بنده

 به کلمیه خایل یم بنده اش لبخند زدم
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 _از کجا یم فهمیدی خایل یم بنده

سوار آسانسور شدیم وآیناز سکوت کرد توی طبقه مورد 

ین ها بود که آیناز با  نظر پیاده شدم الهام خانم رسگرم ویی 

صدای آرویم گفت:چند روزه همش توی خودشه 

 وعصبیه...درست بعداز اون روز... 

 با کنجکاوی پرسیدم :کدوم روز؟

 م بودهمون روزی که کنار ابروش زخ-

انه ای گفت وخندید از کارش منم  اینو با شیطنت دخی 

 خنده ام گرفت 

 مش_تو که فکر نیم کتز من  زده باش

شونه ای باال انداخت وبا همون شیطنت جواب داد:من که 

 پیشتون نبودم پس نظری هم ندارم

 

بهش چشم غره رفتم اما از رو نرفت وابروهاش رو باال 

 داد... 
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به خاطر سخت پسند بودن الهام خانم خرید زیادی نکردیم 

ز وباال رفتیم ساعت از هشت گذشته بود که به  وفقط پایی 

ا سفارش انتخاب آیناز و  ز ارد فود کورت شدیم وپیی 

دادیم.الهام خانم خییل راضز به نظر نیم رسید اما توی این 

مورد به آیناز سخت نگرفت.آیناز برای تغیی  نوشیدنیش 

 رفته بود ومنو الهام خانم رو تنها گذاشت

 اشهامیدوارم از من بدت نیومده ب-

 نگاه متعجبم رو بهش دوختم

 دلبخندی غمگیتز به صورتم ز 

 

ا رو راضز کنم تا همراهم چ- ندسال پیش سیع کردم المی 

 بود ومن شاهد ی  توجیه هاش 
ز بیاد،فرخ از همیشه همی 

به خانواده اش بودم،اون روزاهم مثل چند روز پیش تند 

افشار آوردم،شخصیت قوی ومستقییل  رفتم وبه المی 

ز موضوع باعث شد فرخ انتخابش کنه  نداشت اصال همی 

 خواست که تحت فرمانش باشه ...  اون ییک رو یم
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آیه کشید وادامه داد:خواهرم از دستم دلخور شدوباهام 

قهر کرد منو متهم کرد به اینکه چشمم دنبال زندگیشه ،من 

جوون بودم مغرور حرفش بهم برخورد وگذاشتم رفتم 

 وچندسال رساغش رو نگرفتم ... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 935ارت#پ

 

 

 

 آیناز اومد وگفت :چقدر شلوغ بود

 الهام خانم رو بهش گفت:برو دوتا آب هم بگی  بیار

آیناز خسته نگاهش کرد وبا تخش گفت:خب زودتر یم  

ز   گفتی 
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 جوای  که از خاله اش نگرفت با نارضایت  بلندشد ورفت

دم تادو سه سال جز احوال پرش ب- ز عدشم که بهش زنگ می 

ون زده نیم شد ،ازش نیم پرسیدم فرخ حرف دیگه ای بینم

...کم کم  باهات چیکار یم کنه،نیم پرسیدم خ  یم کش 

 متوجه شدم خواهرم دیگه مثل قبل نیست

 

اشک گوشه ی چشمش رو با رس انگشت گرفت،وقت  

ااز یه  آیهان نو جوون بود برگشتم اما خییل دیر بود .المی 

 کنه فقط زنده
 
بود،زن ی   جای  به بعد دیگه نخواست زندگ

عاری نبود که بگه به درک من زندگیمو یم کنم،ناراحت  ها 

 ودرداش رو انقدرتوی خودش ریخت که از پا دراومد... 

خواهرم چند ماه پیش نمرد اون سال هاست که مرده بود 

 اما چون جسمش رسپا بود بقیه خیال میکردن زنده است. 

 

توی  دستمو گرفت وگفت:من یم بینم که تو مثل یه معجزه

 خواهر زاده هایم ،هیچ وقت حت  برای یه لحظه فکر 
 
زندگ

نکردم بخوام آیهان رو از تو جدا کنم من به عنوان خاله ای 
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 مادرشون وبیماریش یم 
 

که همیشه خودشو مقرص زندگ

دونه فقط خواستم از خواهرزاده هام محافظت کنم.فرخ 

 ی  خیالشون بشه...من 
آدیم نیست که به این راحت 

 نشونم... نگرا

 _درکتون یم کنم

ی بود که به ذهنم رسید در واقع از روی حس  ز این تنها چی 

 همدردی به زبون آوردم

 

الن آیهان ازم دلخوره برای خواسته ام ومیدونم که باهم ا-

...آیهان همون  بحثتون شده واز دست هر دومون ناراحت 

ز نداره پس اگه قراره از  روز منو قانع کرد که تصمیم رفی 

 ت کش عصبایز یا ناراحت باش  اون منم نه آیهان... دس

_شاید اون روز کیم ناراحت بودم اما بعدش متوجه شدم 

 نباید...پیش داوری یم کردم

د  دستم هنوز توی دستش بود وآروم فرس 

همون لحظه آیناز با بطری های کوچیک آب معدیز 

 نشست وتا دهن باز کردم گفت:من دیگه بلند نمیشم

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3389 | 3699 

 

 شکر کنم_میخواستم ت

 هرسه مون خندیدیم

 

الهام خانم وآیناز روی جلوی خونه پیدا کردم وبه 

ز جواب رد دادم ساعت یازده  تعارفشون برای داخل رفی 

ی از مامان وبابا نبود.روی تخت  خونه رسیدم وهنوز خی 

ه شدم،با نگاه به سفیدی سقف  دارز کشیدم وبه سقف خی 

ز یم کردم ،یاد حر  ف آیهان توی روز افکارم رو باال وپایی 

عقد وقت  داشتیم دعوامیکردیم ، افتادم ...گفت به این 

 ،من عاشقش شدم
 

 میگن نمک زندگ

به افکارم میخندم وبه پهلو یم چرخم...چه قدر الگ باعث 

 شدم ازهم ناراحت بشیم ،دلم براش تنگ شده بود 

 خییل هم تنگ شده

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3390 | 3699 

 

 

 936#پارت

 

 

 

 لجبازی رو کنار گذاشتم وبــهش تکست دادم

 'دلم برات تنگ شده ی  معرفت'

وجدانم ازم یم خواست عذر خوایه کنم اما بخش لجباز 

 درونم عصت  شدم وگوش  رو  
 

درونم اجازه نداد،از دوگانیک

 کنار گذاشتم 

ز کاری که کردم این بود   با آالرم ساعت بیدار شدم و اولی 

نم وناامید از اینکه جوای  نگرفتم بلند گوش  رو چک ک

 شدم تا اماده بشم

مامان صبحانه اماده کرده بود تا خودش رو به خونه ی 

 همتا برسونه

 روی نون تستم شکالت صبحانه مالیدم وبه طرف در رفتم
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 _مامان من رفتم خداحافظ

ون  ی به اتاقش رفته بود بی  ز ز چی  مامان که برای برداشی 

 دو لقمه یم خوردی اومد وگفت:میشست  

 نون تستم رو باال گرفتم

_بسمه ...وانیا رو به جای من بوس کن وبه همتا وفراز 

ز دو نفر مدیویز اگه ازطرف من به  سالم برسون ،فقط همی 

 ...  بقیه سالم برسویز

کوله ام روی شونه ام جابه جا کردم وبادست چپ کفشام 

ای  رو برداشتم وبه چشم غره ی مامان لبخند دندون نم

 زدم. 

 واال به هاله خانم اون عروس نچسپش سالم برسونه

 

قبل سوار شدن لقمه رو توی دهنم چپوندم واز وحش  

بازیم خنده ام گرفت جوری که پرید توی گلوم و رسفه کردم 

به زور نفس کشیدم روی سینه ام کوبیدم تا نفسم جا 

 دیدم رو تار کرد. 
 

 اومد.اشک حاصل خفیک
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سوار شدم تا استارت زدم وخواستم  کیم که حالم جا اومد 

 حرکت کنم که فرزاد مقابل ماشینم ظاهر شد. 

 شوکه شدن برای یه ثانیه بود عصت  پیاده شدم

 _از رس راهم برو کنار

 +میخوام ...حرف بزنم

ز االن نرید قسم یم   دارم؟! اگه همی 
_من با شما چه حرقز

 خورم دیگه حرمت ها رو نگه نیم دارم. 

 

م واستارت زدم حرفای آرمان توی رسم دوباره سوارشد

 بودواز اینکه حق با اون باشه داشتم دیوونه یم شدم

فرزاد جلو اومد و درو باز کرد پوشه ای که توی کوله ام بود 

ون   وتموم این مدت بالتکلیف جابجاش یم کردم وبی 

 کشیدم وبه سینه اش کوبیدم

گوشه پوشه به چونه اش خورد وصورتش توی هم رفت 

کم رنگ روی چونه اش نشون میداد زخم شد اما ذره خون  

 ای برام مهم نبود
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_میدویز این چیه؟ یه نفر داره علیه ات مدرک جمع یم  

 کنه تا به گند وکثافتت خاتمه بده... 

به پرونده که نگاه یم کنم حالم از خودم بهم میخوره که یه 

 روزی به  آدیم مثل تو فکر یم کردم. 

ون به من رسیده واز منم میخواد  میدویز چرا پیش منه؟چ

که علیه ات شکایت کنم.تا االن به لطف همتاو فراز 

نخواستم کاری بکنم اما االن با کارت با مزاحمت هات داری 

 نظرمو عوض یم کتز 

 +من...نیم تونم 

 اجازه ندادم حرفش رو کامل کنه

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 937#پارت
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...از من دور شو ،از من دور  _به درک که نیم تویز

بمون،من دارم جون یم کنم رد پای تورو از زندگیم پاک  

نم تا روزای که مثل یه احمق فکر  ز کنم،دارم دست وپا می 

میکردم تو تنها کش هست  که وجود داره پاک بشه که از 

خجالتش اب نشم...هم تو هم من انتخاب هامون رو  

قدر ازت ممنونم که انتخابت کردیم ونیم دویز چ

نبودم...چون اگه غی  از این بود هیچ وقت نیم تونستم به 

 آیهان برسم 

؟ ز یعتز خ   هیچ وقت نیم فهمیدم معتز دوست داشی 

؟  عشق یعتز خ 

؟اگه حضورت دائیم یم شد من هیچ وقت  ام یعتز خ  احی 

ین ها  نیم رسیدم وخیال میکردم کم برام کافیه...   به بهی 

 

...آیهان عاشقته؟+فکر   یم کتز
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؟  _تو چرا نیم فهیم !چرا درمقابل فهمیدن مقاومت یم کتز

؟  +مطمئتز ..چند ساله دیگه.. پشیمون نیم ش 

پوزخندصدا داری زدم:هیچ کس از بعدش خی  نداره اما 

حت  اگر پشیمونم بشم حال خوب االنم رو با وعده های تو 

 خایل آدم سست عنرصی مثل تو عوض نیم کنم. 

 رزاد با سکوت نگاهم میکرد ف

اتو زدی وجوابش رو هم شنیدی بکش عقب تا نفله حرف--

 ات نکردم

 

از شنیدن صدای آیهان تکویز خوردم فرزاد قدیم عقب 

رفت وپوشه رو توی دستش گرفت وبه آرویم به طرف 

 آیهان چرخید

ی بابا...من فکر میکردم زخمات خوب شده که دوباره ا--

 جون خریدی.. خطر خط خیط شدنو به 

آیهان جلو اومد ی  هوا محکم به شونه ی فرزاد کوبید 

ی وگرنه  گفت: سه ثانیه وقت داری لشتو از جلو چشمم بی 

،..  عضوای دیگه رو تجربه کتز
 

 باید شکستیک
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 +میدونه برای انتقام از من ...بهش نزدیک شدی؟

ته دل من از حرفش خایل شد حرفای  که توی آتلیه هم زده 

ن با خشم گفت: سه ثانیه ات تموم شد با کجات بود،آیها

وع کنم؟  رس 

به هیچ عنوان نیم خواستم تجربه بد اون روز رو دوباره 

 لمس کنم به خودم تکویز دادم وبازوی آیهان رو گرفتم

 _جون من ولش کن

آیهان با عصبانیت گفت:جونتو به خاطر این حیوون قسم 

 نده

 

اما فرزاد بیشعور   با مظلومیت نگاهش کردم که کوتاه بیاد 

 گفت:هنوزم بهم اهمیت میده

 همزمان با آیهان گفتم:خفه شو

آیهان اما عالوه بربه زبون اوردن این دوکلمه یقه اش رو  

ز کوبید  گرفت وبه ماشی 
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 دهنتو گل میگرم ازگل--

ون اومدن مامان مهرانه نشدیم اما  متوجه باز شدن وبی 

ه اش؟»صدای  افل گی   هر سه مون رو غ« اینجا چه خی 

 کرد

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 938#پارت

 

 

اهنش رو  آیهان یقه فرزاد رو رها کرد وبه صورت فرضز پی 

 براش مرتب کرد. 

به های  که به رسش آ--
قا فرزاد اشتبایه اومده به خاطر ضز

خورده خییل نیم تونه مسی  ها رو تشخیص بده،من داشتم 

 ردمراهنمایش یم ک
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 مامان با اخم وترس  آیهان رو صدا زد:آیهان جان!! 

جانش رو محکم وهشدارگونه به زبون آورد.فرزاد اما 

برعکس آیهان که با دیدن مامان ی  خیال شده بود ،تکیه 

ز کلمات  ز گرفت وبا همون حالت  که گفی  اش رو از ماشی 

براش سخت بود رو به مامان گفت:مهرانه خانم... 

 ن آقا با قصد ونیت بدی...جلو اومدهمیدونستید ...ای

 

آیهان به سینه اش کوبید:به روح مادرم این دفعه کاری یم  

 .  کنم نتویز حت  مثل االن قطع وصل صحبت کتز

..اد...   +چیه ...ترسیدی...گند کارت دری 

یقیه اش دوباره اسی  چنگ های آیهان شد وبار دیگه به 

ز کوبیده شو  ماشی 

 !چرا ؟چرا من تورو نیم کشم ؟--

 تمومش کنید...آیهان...؟ -

 با بغض گفتم:آیهان تو رو خدا

 مامان جلو اومد وبازوی آیهان رو گرفت
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 ولش کن مادر... -

کلمه ی مادری که مامان به زبون آورد معجزه کرد وباعث 

 شد آیهان عقب بکشه وباحال غریت  به مامان نگاه کنه

 

یم داخل وحرف- یز واین جنگ ودعواها رو  می  ز تموم یم  می 

 کنید

اض کردم:نه مامان...   من بودم که اعی 

ز  مامان بهم اخم کرد ومانع ادامه ی حرفم شد فرزاد اولی 

 نفری بود که با پوزخندروبه آیهان به طرف خونه رفت. 

مامان عقب ایستاد تا منو آیهان هم وارد بشیم،آیهان نفس  

کالفه اش رو فوت کرد وروبه منو مامان اشاره کرد اول ما 

ز مکث نکرد اما من بعداز نگاه د اخل بریم.مامان برای رفی 

 پرحرقز به آیهان داخل رفتم

 

فرزاد وسط حیاط ایستاده بود مامان جلو رفت وبه داخل 

دعوتش کرد ماهم با سکوی  که پراز فریاد وحرف بود به 

ز  دنبالش رفتیم .مامان خونرسد به همه تعارف کرد بشییز
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ز از پی   وزیش نشست اما من وآیهان با ،فرزاد با حالت  مطمی 

 هنوز ایستاده بودیم...نگرایز خودم برام قابل درک 
 

آشفتیک

ز هم منو بیشی  نگران میکرد.   آیهان نه وهمی 
 بود اما نگرایز

 هم بگید چرا به این جدل پایان نیم دید؟بخب بچه ها -

 

ه بودن  هردو با سکوت به هم خی 

خودتو توی  وبارهچرا میخوای دآیهان مادر تو بگو... -

 دردرس بندازی؟

ز  ز بودم برای مادر گفی  نگاه آیهان با اون حایل که من مطمی 

مامان بود باال اومد،نگاهش طوالیز شد ومامان به طرف 

 منظورت از اون حرفا 
 

فرزاد چرخید:شما نیم خوای بیک

 چیه؟

 من چه گویه میخواد  چرا --
 
ازش نیم پرسید وسط زندگ

 بخوره... 

 که... باف
 
... شکل دادی... +زندگ  ریب دادن هست 

 ا... پا میشم هیکلتو میارم پایین--
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 بس کنید-

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 939#پارت

 

 

ترس  بلند مامان هر دو رو ساکت کرد،مامان با جدیت از 

فرزاد پرسید:اگر حرقز داری با شفافیت بگو نه توی لفافه 

 ... 

 ست داشتیم+منو هست  ...همو دو 

 خفه شو-- 

فریاد آیهان ستون های خونه رو لرزوند ومامان شوکه از 

ی که شنید رنگش پرید وفرزاد ادامه داد:آیهان برای  ز چی 
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...از من دورش  ...انتقام از من...اومد رساغ هست 

 کرد،هست  رو گول زد... 

ت نگاه میکرد   مامان با حی 

 

اول برای  +چون منو مقرص ...مرگ خواهرش یم دونست.از 

 هست  نقشه...داشته... 

تا آیهان خواست به طرف فرزاد بره مامان بلند شد 

 وجلوش ایستاد وبا لحن نا باوری پرسید:راست میگه؟

لب های آیهان از هم فاصله گرفت واما بدون اینکه کلمه 

 
 
مندگ ازش خارج بشه دوباره بسته شد ورسش رو با رس 

ز انداخت دست مامان بلند شد ورو  ی صورت آیهان پایی 

 نشست 

ون کشید خودمو  انگار یه نفربا ناخناش قبلم رو از سینه بی 

 جلو کشیدم ومقابل مامان ایستادم

 

 با گریه وفریاد گفتم:مامان؟
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 اصال نفهمیدم گ زدم زیر گریه که حالم اینه

ای  که اون 
ز نیش...من خی  داشتم اصال این چی  ز _چرا می 

ز اونا  میگه واقعیت نداره...آیهان خودش   گفت که خ  بی 

 گذشته...چرا زدیش...من میدونستم... 

ز طوری پشت رسهم تکرار میکردم بدون اینکه بتونم  همی 

 مرتبشون کنم

 ر میکنهخی  داشت  داره باهات چیکا-

_دورغ میگه مامان میخواد زندگیم رو خراب کنه...من 

 دوسش نداشتم فکر میکردم دارم اما نداشتم... 

؟-  هست 

 

لم بود مثل بچه ه ز پا کوبیدم وبا خشیم که در کنی  ا به زمی 

گفتم: حرف منو باور نیم کتز ؟حرف دخی  تو ...حرف 

...کش که همش میخواد  آشغایل مثل اونو باور یم کتز

اذیتم کنه، همش دنبالمه...به دروغ گفت دوسم داره گولم 

زده بعد رفت با سما نامزد کرد مرگ سما رو انداخت گردنم 

وع کرد  به دخی  بازی بعد رفت فرشته رو عقد ورس 
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کرد،وقت  دوراشو زد همه رو امتحان کرد دوباره برگشت 

 رساغ من...من نخواستم...مامان به زور میخواست... 

ی میگم  سکسکه اجازه نیم ده ومن اینبار با گریه ی بیشی 

 

 _میخواست اذیتم کنه...دوبار...دوبار مامان... 

 ن با صدا گریه کردممامان ی  جون روی مبل نشست وم

 +من نیم خواستم اذیتت کنم

 _نامرد ...ازت بدم میاد

 از پشت توی آغوش آیهان فرو رفتم. 

 +اون فریبت ... 

ی که از کمان خارج بشه از جا پرید وبا تموم  مامان مثل تی 

توانش به صورت فرزاد سییل زد جوری که فرزادحرفش رو 

رفت...مطمئنا یادش رفت ناله ای از درد کرد وقدیم عقب 

ز واکنش نباید یم داشت اما نه برای کش که  یه سییل چنی 

 صورتش از حمالت قبل هنوز آسیب دیده است... 
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 940#پارت

 

 

 مامان با صدای که از خشم وناراحت  میلرزید گفت: 

ونم رات دادم رس سفره ام من توی حریم خ-

...هیچ وقت به چشیم جز عضوی از خانواده نشوندمت

نگاهت نکردم،هر غلیط کردی قضاوتت نکردم خانواده ام 

قضاوتت نکردن...شب ناموس دزدی کردی وروز بهت 

ام نبودی...فکر  ام گذاشتم در صوری  که الیق احی  احی 

میکردم حرمت رست میشه...فکر میکردم چون ما نگاه بد 

 نداریم تو هم نداری... 

 تقصی  تو نیست تقصی  ماست که خیال میکردیم میدویز 

افت داری  هر کثافت  که به زندگیت زدی حداقل هنوز رس 

 وفرق خودی ورو از غی  خود تشخیص یم دی! 
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چه یم دونستیم کش که خدا وحالل وحروم رسش نشه  

کش که دخی  رسزمینش رو ناموس خودش ندونه چه 

 چیه...! 
 

افت چیه...مردونیک  میدونه رس 

 

 هرانه خانم... +م

ز امروز تو دیگه نسبت  با ا- سم منو به زبون نیار...از همی 

خانواده ی من نداری...نه دور بر خونه ام پیدات میشه نه 

م ...وقسم یم خورم اگه یک بار دیگه بخوای به  دور دخی 

ز حت  آبرو حرمت خانواده   قید همه چی 
م صدمه بزیز دخی 

 ...  هارو یم زنم میندازمت هلفدویز

شکام رو از روی گونه ام پاک کردم وازپشت پرده ی اشک ا

با  خشم به فرزاد که مقابل مامان خودشو به مظلومیت 

 زده بود نگاه کردم. 

دستای آیهان که تا االن دورم پیچیده شده از من جدا شد 

 وبه طرف فرزاد رفت.. 

 

 بزن به چاک... --
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دستش رو گرفت وبه طرف در هلش داد.فرزاد قدیم جلو 

مد ورسجاش ثابت موند رو به مامان گفت:من نامرد او 

تونم...ایتز که جلوتونه...یه  دو...عالم...اما عاشق دخی 

 دروغگوی به تمام معناست... 

آیهان به طرفش حمله کرد وبا رس به دماغش کوبیددستمو 

جلوی دهنم گرفتم وحیتز کشیدم،فرزاد عقب عقب اومد 

ز افتاد،خودمو عقب کشیدم تا ب ه من برخورد روی زمی 

 نکنه. 

 

مامان بیچاره ی من شوکه از این رفتار هول به طرف آیهان 

 دوید و دستش رو گرفت. 

 +ترسیدی... 

 خون از بیتز فرزاد جاری شد اما دست بردار نبود

ز حرمت این خونه  اگه تا -- االن سکوت کردم برای نشکسی 

 بود

 فرزاد کوتاه خندیدوصورتش از درد توی هم رفت. 
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خواهرتو...پدرت اون روی...واقعیتو نشون  +تو گ مثل

 بدی؟

آیهان کفری از حرفای فرزاد خواست قدم دیگه برداره که 

 مامان مهرانه داد زد: 

 

مومش کنید !نه اینجا چاله میدونه نه من دیگه تحمل ی  ت-

 حرمت  شماهارو دارم. 

س یخو بیار...   روبه من گفت:هست  برو دستمال و کمی 

وبا لجبازی به صورت مامان نگاه   از جام تکون نخوردم

کردم ،میتونستم سنگیتز نگاه فرزاد رو احساس کنم اما برام 

 مهم نبود... 

ی راجب اون برام ی  اهمیت بود ز  خییل وقت بود که هرچی 

گفت:نشنیدی خ    مامان چشم غرهای بهم رفت وبا ترس 

 گفتم... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ
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 #آسیه_احمدی 

 

 941#پارت

 

 

 

ز کوبیدم وبا غرلند به طرف دستمال رفتم.   پا به زمی 

دستمال کاغذی رو به دست مامان دادم که بااخم  

س؟  گفت:کمی 

خونه به  ز  کشیدم وقبل از اینکه دوباره برم آشی 
نفس عمیف 

آیهان که با عصبانیت تو دوقدیم فرزاد ایستاده بود ومنتظر 

س حرف یا حرکت  ازفرزاد بود که خشمش رو خایل   کنه.کمی 

ون بیام چشمم به  یخ رو آماده کردم اما قبل از اینکه بی 

تلفن افتاد وفکری به رسم زد.این موضوع عالقه مسخره ی 

فرزاد ورفتارهاش دیگه داشت زیادی کش پیدا میکرد وآزار 

 دهنده شده بود. 
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میخواستم تمومش کنم ...باید تموم میشد قبل از اینکه این 

ا به گوش بقیه برس ز االنم که مامان فهمیده بود خی  ه .همی 

ز   ی  خیال بشه وتا از همه چی 
ز راحت  قرارنبود به همی 

دار نشه دست بردار نیست.   خی 

تلفن رو برداشتم وشماره ی فراز رو گرفتم،نیم خواستم به 

این فکر کنم شاید رسکارباشه من روی اون برای خالص 

 شدن از دست برادرش حساب کردم واالن بهش احتیاج

 داشتم. 

س منتظرجواب دادنش  تماس وصل شد وبا من با اسی 

 بودم

 بله؟-

 

ز االن بیا خونمون فرزاد اینجاست...   _سالم لطفا همی 

انقدر رسیــــع رفتم رس اصل مطلب که فراز هنگ کرد وطول  

 کشید تا حرفم رو تو ذهنش هالخ  کنه

؟-  خ 
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_امروز اومد جلوی درخونه...آیهانم رسید ودوباره باهم 

دارشد درگی   ا خی  ز  شدن االنم مامان مهرانه از خییل چی 

 وعصبانیه... 

ون داد وبدون هیچ پنهان کاری   فراز نفسش رو عصت  بی 

 گفت:لعنت بهت فرزاد ...لعنت بهت... 

 

شایدم حواسش نبود که داره افکارش رو بلند به زبون 

میاره...تماس قطع شد ومن نفس های سبک تری کشیدم 

 ودشو زودتر برسونه. امیدوار بودم فراز خ

ز بلند شده بود وروی مبل نشسته  فرزاد از روی زمی 

س رو به مامان که  بود،مامان مهرانه هم کنارش...کمی 

درحال کمک کردن به فرزاد بود دادم.کاش رفتار مامان رو 

ز چند لحظه پیش خودش زد توی   درک یم کردم همی 

 گوشش وحاال درحال درمان کردنش بود.با فاصله کیم از 

 اون روی مبل نشستم. 
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آیهان جابه جا شده بود اما هنوزم درحد دوسه قدم از 

فرزاد فاصله داشت...کاش ترس از چرت وپرتهای فرزاد واز 

دست دادن فرصت برای دفاع از خودم رو نداشتم تا به 

 اتاقم یم رفتم 

به آیهان نگاه کردم ونگاه هامون باهم تالق  پیدا کرد من  

از کش بودم که چشم گ رفت ونگاهش رو به جای  غی 

چشمای مجذوب کننده اش گرفت.از آیهان دلخور بودم 

 ودلیل های زیادی برای دلخوریم داشتم. 

ه  مامان از فرزاد فاصله گرفت وخییل جدی گفت:دیگه بهی 

 بری

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 942#پارت
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 کنم+اجازه بدید... من از خودم دفاع  

پوزخند صداداری زدم ونگاه هرسه به طرف من چرخید...از  

گ تاحاال رفتارهای وحشیانه اون وعوضز بازی هاش دفاع 

 داشت! 

 مامان بلند شد وگفت:الزم نیست... 

 +من خودمو در قبال ...خانواده ی شما مسئول میدونم. 

آیهان بود که عصت  وبا پرخاش گفت:خودتو در قبال زنت 

 مسئول بدون... 

 +نیم زارم این خانواده رو...فریب بدی؟

آیهانم پوزخندی زد وگفت:تو رو خدا منو نخندون...اگه 

 برای توانای  های خودت نیست برای 
هنوز نفس میکش 

 اینه که آشغایل مثل تو به خانواده ی من ربط داره
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وقت  گفت خانواده ی من به منو مامان اشاره کرد نیم 

د اما من بغض کردم.آیهان هیچ دونم مامان چه برداشت  کر 

ی نیم گفت اما من از حرفاش وکاراش یم  ز وقت مستقیم چی 

فهمیدم چقدر دوست داره یه خانواده ی بزرگ داشته 

باشه...حت  حش از اعماق وجودم یم گفت دلیل جدا 

ز خانواده ی از  ز رسپا نگه داشی  نشدنش از فرخ ملگ همی 

ز دی گه ای...خانواده هم گسیخته اش بود نه پول یا هرچی 

ز مادرش از هم پاشید...   ای که با رفی 

 

ه اندازیه تک تک روزای زندگیم ازت متنفرم اما این ب--

قسمت بد ماجرا نیست انقدر ازت کینه به دل دارم انقدر 

زیاد که هیچ شت  بدون کشتنت تو تصوراتم خوابم نیم 

بره...فکر نکن ازم برنمیاد که تا االن کاری نکردم،فقط 

فم میاد دستم به خون لجتز مثل تو آلوده بشه...از منو حی

زندگیم فاصله بگی  وگرنه یه روزی یه جای  حت  قبل از 

اینکه بفهیم خ  شد دخلت رو میارم،حت  اگه رسمم بره 

ز از   باالی چوبه ی دار خیایل نیست چون حداقل زمی 

 کثافت  مثل تو خالص میشه... 
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ای آیفون تو خونه همزمان با تموم شدن حرف آیهان صد

پیچید میدونستم فراز پس خودم به طرف در رفتم شاش 

دم.حواسم به مامان بودکه با سکوت ودقت  آیفون رو فرس 

ز  به فرزاد وآیهان گوش میداد وظاهرا میخواست از بی 

ه  حرفاشون به صداقت هر کدوم ی  بی 

 فراز دروباز کرد وداخل اومد

 کجاست؟-

 ال یادمون نبودنه اون سالم کرد نه من...اص

با دست به جای  که فرزاد ایستاده بود اشاره کردم وفراز به 

همون طرف قدم برداشت اما این بار بادیدن مامان سالم 

 خجالت زده ای کرد مامان به آرویم جواب داد

 

فراز روبه برادرش کرد وعصت  گفت:اینجا چه غلیط یم  

؟  کتز

 التر رفتفرزاد جوای  نداد این بار تن صدای فراز با
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؟-  پرسیدم اینجا چه غلیط یم کتز

 +اومدم تا حقیقت ها رو افشا کنم

 فراز قدیم برداشت وگفت:حقیقت؟! حقیقت چیه؟

 تا فرزاد گفت:این مرتیکه ...برای هست  نقشه کشیده

؟چه  ؟برادرش  ؟پدرش  فراز فریاد زد:به توچه...تو چیکارش 

 نسبت  داری باهاش... 

رو تو هم کشیداما فرازدست دهن فرزاد بسته شد واخماش 

 بردار نشد

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 943#پارت
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ز افتاده ی م- یدویز حقیقت چیه؟حقیقت رسهای پایی 

 ما از کارای 
 
مندگ خانوادت درمقابل بقیه اس...حقیقت رس 

توعه...حقیقت نفرت زنت از توعه...حقیقت گند وکثافت 

میاری ومن بابا پشت رست ماله یم  های  که تو باال 

ز برادری مثل  کشیمه...حقیقت خجالت من از داشی 

توعه...رسمو جلوی زنم،جلوی مادرزنم جلوی خواهرزنم 

ز انداخت   جلوی با جناقم جلوی تمام کس وکارم پایی 

وباعث شدی از این که برادرتم از اینکه برادری مثل تو دارم 

رازی ام که غرورش خجالت بکشم...یادم بره من همون ف

ام بذارن...تو باعث شدی  همه رو مجبور میکرد بهش احی 

غرور وهر کوفت وزهرمار دیگه ای یادم بره فقط بگم 

بخشید که برادرم یه نفهم بیشعوره که نه حالیشه خودش 

 زن داره نه این دخی  زن ییک دیگه اس... 

ه دلم میخواد بزنم یه بالی  رست بیارم اما از اشک مامان وا

م حضورتو کمرش رو خم   سم...از اه پدری که رس  بابا میی 

کرده اما چاره ای جز تحمل این زخم چرگ نداره چون 

...اوالدی که اندازه یه خر نیم فهمه واندازه ی ارزن  اوالدش 

 نداره... 
 

 معرفت ومردونیک
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صدای  از هیچ کس در نیم اومد وهمه از لحن عصبایز وتن 

 دیم. صدای فراز میخکوب شده بو 

فرزاد اما با وقاحت تمام گفت:تو گند وکثافت نداشت  پرس 

 خلف بابا...!؟

ن هر گویه خوردم پاش وایستادم،دلم برای ییک لرزید م-

وتاوان خطاهای  که کردم رو دادم...گ دنبال ناموس کش 

 رفتم،گ با چشم بد به کش نگاه کردم

قدیم جلورفت وگفت:گ نشستم رس سفره این خانواده 

 نمک خوردم ونمکدون شکستم...گ فرزاد...؟و 

 باالخره فرزاد خفه خون گرفت 

 

یه نگاه به دور برت بنداز...خارشدی ورفت  تو دل بابا -

ومامان...نه براشون شب گذاشت  نه روز...یه دخی  

زندگیش به خاطر خواسته های غلط وخودخواهانه ی تو 

ید رو هواست...چندتا خانواده رو اسی  خودتون کرد

...؟ اینجای  که ایستادی  وارامش رو از همه گرفتید که خ 
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انتخاب خودته نه هیچ کس دیگه ای،نه اجباری در کار 

بوده نه تحمییل...یم شنوی  ... انتخاب خودته اگر مرد 

نیست  که پای انتخابت بمویز حداقل آدم باش وخوشبخت  

 ...  بقیه رو ازشون نگی 

 

نه شکل گرفت مامان سکوت عمیق وپر از حرقز توی خو 

بود که سکوت رو شکست ازم خواست برای فراز آب 

خونه رفتم  ز بیارم.اینبار بدون ثانیه ای مکث به طرف آشی 

وپارچ اب رو از یخچال برداشتم وبدون دقت خاض لیوایز 

 از آبچکان برداشتم وبا قدم های تندی به پذیرای  برگشتم

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 _احمدی #آسیه

 

 944#پارت
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لیوان آب رو به طرف فراز گرفتم که رد کرد،آیهان کنار 

ایستاده بود وبا اخم وجدیت به فراز وفرزاد نگاه میکرد 

 مامان کنار فراز ایستاد وگفت:بخور مادر نفست باال بیاد

فراز لیوان رو گرفت ورس کشید ولیوان خایل رو توی دستم  

 وایه کن تا بریمگذاشت رو به فرزاد گفت:عذر خ

به ای که  اخمای تو هم فرزاد بیشی  شد،بینیش به خاطر ضز

آیهان زده بود قرمز بود کیم ورم کرد وبه احتمال زیاد  

 کبودی اینم به بقیه اضافه میشد. 

فرزاد ی  حرف به طرف در قدم برداشت که مامان صداش 

 زد

 

 آقا فرزاد؟-

اتفاق های ایستاد اما به طرف مامان نچرخید ومامان گفت: 

ز خونه چال میشه ...یادت باشه از  امروز وقبال توی همی 

این در که رفت  ،چه داماد مریم بودی چه نبودی دیگه 
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اینجا نیا...حت  اگر دعوت شدی...مگر اینکه چشمت 

 وافکارت پاک شده باشه... 

مکث وسکوت فرزاد اخمای منو هم تو هم برد اما مامان 

:اگر غی  این باشه منم یادم منتظر جواب نموند وادامه داد 

 ... ه تو برادری گ یا پرس گ هست   می 

 

ون رفت ودر رو کوبید فراز نفس عمیف  کشید وبا  فرزاد بی 

منده شدم  گفت:متاسفم...پیش همه تون رس 
 
مندگ  رس 

مامان دست  به شونه ی فراز کشید وگفت:دشمنت 

منده باشه...تو همیشه پرس این خونه ای وما هم قرار  رس 

 ست خطا واشتباه کش رو پای تو بنویسیم... نی

نفس عمیف  کشید وگفت:از منم بابت حرفام دلخور 

ه...   نشو...این دوری برای همه بهی 

ون رفت مامان برای بدرقه فراز تا  فراز رستکون داد وبی 

 پشت در رفت. 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3422 | 3699 

 

به آیهان نگاه کردم ،نگاه اونم به من بود...نگاه های  که با 

ه همیشه فرق داشت،ه ی به هم خی  ردو بااخم ودلگی 

بودیم من برای حقیقت  که باالخره به زبون آوردم وزهرش  

 کام دلم رو تلخ کرده بود اما آیهان رو نیم دونستم. 

مامان که برگشت من به طرف پله ها رفتم که با لحن رسد 

ز باید حرف بزنیم  وخشیک گفت:بیا بشی 

ون دادم  جشم بستم ونفسم رو کالفه بی 

 قز مامان؟_چه حر

اید به من توضیح بدی هست  خانم اونم کامل بدون هیچ ب-

 پنهان کاری...! 

 

ز طور تو...   روبه آیهان کرد وگفت:وهمی 

آیهان روی مبل نشست ورسی به نشونه ی موافقت تکون 

داد مامان رسش رو به طرف من چرخوند ومنتظر برگشتنم 

وها شد.کنار آیهان با فاصله نشستم ومامان هم مثل بازج

 مقابلمون نشست وگفت:خب تعریف کنید؟

 _خ  رو؟
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ینکه سنم تو با این پرسه خ  بود از گ باهاش درارتباط ا-

 بودی؟

 _مامان!! 

 زهرمار... -

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 945#پارت

 

 

 

رتبایط نبوده ...فقط یه احساس بوده که توی اون سن ا--

 طبیعیه! 

آیهان هم در ارتباط بود اما مادرت نه...خوب ظاهرا آقا -

 حاال که تو زبون دخی  متز بگو...دیگه چیو ازم پنهان کرده؟
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آیهان ساکت شد ونگاه کوتایه به من انداخت اینبار خودم 

 جواب دادم:هیچ  ... 

مامان عصت  نگاهم کرد وگفت:یعتز باهم بودنتون برای 

 تالقز کارهای فرزاد نبوده

 باید اینکار رو بکنیماخم کردم:چرا 

ز حقیقت قشنگ  میدونستم که نامردیه اما همیشه گفی 

 نیست. 

 

این مسئله برای من وآیهان حل شده بودوخییل وقت 

ز به طور عجیب وزیبای  فرق کرده بود وبیان   بودکه همه چی 

 آینده 
 
کردنش برای مامان فقط دیدگاهش رو به ماوزندگ

 مون عوض میکرد

 ما انقدر بچه _منظورت چیه مامان؟! 
 

داری مییک

ایم...بعدم مگه این شما نبودید که خواستید ما رسیــــع همه 

و رسیم کنیم؟ ز  چی 

رد منم همینه...اینکه من تورو به طرف اشتباهت هل د-

 داده باشم
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 _برای فکر کردن ونگرایز دیر نیست مامان؟

 

صورت مامان رو هاله ای از غم پوشوند،آیهان هشدارگونه 

 ییم صدام زداما با لحن مال 

ست  بس کن....مامان...هست  یکم ناراحته وگرنه اصال ه--

این طور نیست،شاید اگه اضار های شما نبود هست  به 

 این زودی ها دودیل رو کنار نیم ذاشت

 چرا دو دل بود؟-

سوال ازمن پرسیده نشده بود که من بخوام جواب بدم 

راش آیهان بامکث گفت:فکر میکرد ازدواج توی این سن ب

 زوده... 

 

حرفش برای مامان قانع کننده نبود که با ظن بیشی   

 گفت:شاید بهت اعتماد نداشته...! 

سکوت آیهان اخمای مامان رو توی هم کرد وپرسید: به 

؟!   هست  نزدیک شدی تا با فرزاد تسویه حساب کتز
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صدای  مثل ناله ای ریز از گلوی آیهان شنیده شد ومثل 

 ت. خنجری توی قلب من فرو رف

 حرفای فرزاد رو باور یم کنید؟--

ن هنوز به باور نرسیدم منتظر حرفای تورو م-

ز االن توی رسم  بشنوم...فقط بهم دروغ نگو چون همی 

تموم خاطرات ردیف شدن ویادمه که درست از چه زمایز 

م پیدات شدم  دخی 
 

 توی زندگ

 

قت  هست  رو دیدم وعاشقش شدم هنوز آیالر زنده و --

تو چشماش نگاه کردم وازش خواستم بامن  بود،همون روز 

 آشنا بشه

رس چرخوندم ورس آیهان هم به طرف من چرخید،لبخندی 

از یاد آوری اون خاطره توی حیاط یویز زد وادامه داد:با 

تخش بهم گفت نامزد داره...منم کنار کشیدم یعتز دیگه 

فرصتش رو نداشتم که بخوام عرض اندام کنم...توی 

خودکش  آیالر باعث شد حال مادرم بد همون روزا خی  
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ی با همرس آیالر ورفتارهای زد ونقیض پدرم  بشه...درگی 

 منو ازهمه خ  دور کرد. 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 946#پارت

 

 

 

حت  از خودم ودیل که توی راهرو های دانشگاه مقابل --

دیل رفته تابلوی اعالنات کالس ها برای دخی  روی صن

 کنم 
 
بود...من مثل بقیه یاد نگرفته بودم برای خودم زندگ

وقتم رو ضف تفریــــح کنم...وظایفم خواسته یا ناخواسته 

زیاد بود،نقشام زیاد بود...پدر بودم مادر بودم پرس بودم 

 یه گوشه ی رسم 
 

حت  برادر...اون روزا اون دخی  چشم رنیک
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 درهم وبرهمم کل مغزم رو اح
 

اطه کرده بود بود وزندگ

 پشت خواهرم کیل حرف بود که توی ذهنم نیم گنجید. 

باید یم فهمیدم راسته یانه،دنبالش که رفتم به فرزاد رسیدم 

به یه عوضز هول که هیچ  براش مهم نبود وخانواده اش  

 کثافت کاری هاش رو ماست مایل میکردند... 

نیم دونستم دقیقا دنبال خ  ام اما شک نداشتم ربیط 

ن هست ،آیالر نبود که توضیح بده خ  بینشون بینشو 

بوده،خیال میکردم میتونم اتیش روی دلمو کمی  کنم اما با 

ز بدتر شد...یک سایل از دور حواسم  دیدن اون همه چی 

م  ی ازش دستگی  ز بهش بود اما جز کثافت کاری هاش چی 

 نشد

ز  به هست  از دور نگاه میکردم اما...هربار که باهم رس هرچی 

هم کالم یم شدیم شبش رو تا صبح بیدار بودم  کوچییک

دلم برای خودم یم سوخت ویل به خودم یم گفتم تو حق 

عاشف  رو نداری ...یه روز اتفاق  خییل اتفاق  هست  برای 

خالض از میثم ازم خواست همراهش بشیم اونجا از مونا 

ز شدم همونیه که من یم  اسم فرزاد رو شنیدم ومطمی 

 شناسم
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 توی خونه به وجود اومد دل من انگار با درد سکوت عمیف  

 بدی به خواب رفته بود

یگه برای نزدیک شدن به هست  دلیل داشتم...وجدانم د--

ز بهونه ها هم  د اما دلم به این نزدییک با همی  ز بهم ترس  می 

راضز بود...کم کم گذشت وگذشت تا به خودم بیام دیدم 

 غلیط کرده... خییل وقته دیگه مهم نیست فرزاد کیه وچه 

 یادم رفته بودکه دلیل خودکش  آیالر گ بوده وخ  بوده... 

تا به خودم اومدم دیدم برای هست  دردرس شدم از تصور 

 جواب پس دادنش به خانواده اش دیوونه شدم

 

ز این حرفا منو از چشمتون  پوزخندی زد وگفت:میدونم گفی 

شاید میندازه اما گفتم چون دیگه نیم خوام درویعز باشه... 

فرزاد به گذشته منو هست  ربط داشته باشه اما هیچ  

 ربیط به حال ما نداره ... 

 ربیط به احساس ما نداره... 
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 947#پارت

 

 

 

  راه نبودی  پس حرفای فرزاد خییل هم -

آیهان سکوت کردومن باناراحت  وبغیصز از حقیقت های  

از جا بلند شدم حقیقت افکار نادرست  که بوده گفته شده 

،حقیقت انتقایم که به عالقه تبدیل شده...حقیقت دیل که 

بدجوری کم اورده واشک بابت تمام این حقیقت ها به 

 چشمم نیش زد

_دنبال خ  هست  مامان...من ندونسته وارد این ازدواج 

ز  ز خی  داشتم پس نقشه وفریب وهر چی  نشدم از همه چی 

 ف دیگه ای که اون فرزاد روایز گفته منتفیه... مزخر 
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سنگیتز نگاه آیهان ناراحت  نگاه مامان داشت له ام میکرد 

اشکم که چکید به طرف پله ها دویدم مامان صدام زد اما 

نموندم .ناراحت بودم عصت  بودم وتوی قلبم احساس 

 سنگیتز بدی میکردم

محکیم  من میدونستم ...خییل وقت بود خی  داشتم دلیل

پشت اضار آیهان برای دوست  وازدواج ما بود اما هیچ 

وقت فکر نیم کردم شنیدنش از زبون خودش انقدر 

 دردناک باشه. 

به ای به در اتاقم خورد ومن قبل از اینکه بخوام  ضز

مخالفت  برای ورود کش بکنم در باز شدو آیهان داخل 

 اومد... 

 

 میتونم بیام تو؟--

 نه بری _امیدوارم وقت  میگم

 اشکام رو پاک کردم وآیهان قدیم داخل گذاشت

 حتما ازم حالت به هم خورد نه؟--
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سکوت کردم ونگاهم رو به رسامیک های سفید کف اتاقم 

 دوختم 

 مجبور نبودی ازم دفاع کتز --

اشک دیگهای از چشمم رس خورد ومن قبل از پیش رویش  

 گرفتم

ان پیش داوریم رو کردم  _فکر کن جی 

ون اومده از کنارم رو  ی تخت نشست ودست  به موهای بی 

ز موهام یم  ز کشید،انگشتاش بی  شالم کشید وشال رو پایی 

ان کتز   چرخید وگفت:الزم نبود جی 

 

نم وقبل از اینکه قهر این چند روزه اش رو به  ز پوزخندی می 

م ومانعش یم شم.از نوازش  روش بیارم زبونم رو گاز میگی 

یهان چشم یم بندم تارهای موهام توسط انگشتای آ

سه ...مگه چه  وگرمای بوسهای که از شقیقه به قلبم می 

ز شقیقه وقلب هست که به این رسعت واکنش  ارتبایط بی 

 نشون میده
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عکس العمل بدی که ازم نیم بینه دستاش رو دورم یم 

 پیچه وشونه ام به سینه اش یم چسپه... 

ودم ویل خشمم اجازه نمیداد این عشق بهمیشه عاشق --

 رو ببینم

 

 _چون خشمت به عشقت غالب بوده... 

 من دوست دارم--

قلبم میلرزه بدجورم میلرزه مگه میشه این کلمیه جادوی  

رو بشنوی دلت دچار پس لرزه نشه...نه نمیشه اما ناراحت   

که احساس میکردم به منو احساسم چشم غره یم 

ی نگفتم وسکوت کردم یم ترسیدم دوباره تند برم  ز رفت،چی 

ای  که ورس  
ز منده بشم،اما نیم تونستم هم وانمود کنم چی 

 شنیدم اهمیت نداره

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 948#پارت

 

 

 

 به سخت  یم گم:بهی  به هم فرصت بدیم تا ... 

؟ تا قبول کنم آدمها به اون خوی  که نشون میدن  تا خ 

؟که آیهانم ییک از این آدم هاست؟ ز  نیسی 

ا اینکه با شنیده هام که خییل هم ازشون ی  خی  نبودم  ی

 کنار بیام...! 

افکار من درهم برهم بود ورنگ پریده وچشمای غروب  

کرده آیهانم نشون میداد بدترین برداشت رو از حرفم  

 کرده... 

م وبه جاش  نیم دونم چرا اما نیم خوام حرفمو پس بگی 

م ورس یم چرخونم  نگاهم رو یم گی 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3435 | 3699 

 

نیم کشه صورتم به احاطه دستاش در میاد تا پلک  به ثانیه

 بزنم لبهام اسی  میشه... 

مخالفت  نیم کنم شکایت  هم ندارم...دلم پرشده از دردی  

ز مرِد...شدم اون بیماری که طبیت  جز  که منبعش همی 

 محبوب نیم خواد.. 

دستاش دور تنم میخزه ،خوب میدونه چقدر مبتالشم 

 ره ... وشک ندارم داره به روم میا

دستای منم راه خودشون رو به موهاش پیدا یم کنند 

 وبوسه ما داره تبدیل به معاشقه ای پر حرارت میشه. 

 

ز میکشه وتاپ تنم رو   مانتوی تنم رو از روی شونه هام پایی 

نه...از لمس ونوازش تنم هیچ ابای  نداره،قسمت  ز کنارمی 

ز   مغزم تمرکزی روی رفتارهام نداره وافکارم بی 
نریم منطف 

 لبهاش وگریم دستش در رفت وآمده... 

بوسه پر شورش از لبها به چونه وبعد گردنم وسعت پیدا 

میکنه ومن به عقب روی تخت یم کشه بازم مقاومت  

نه...  ز  ندارم و تاپ رو از تنم درمیاره وروم خیمه می 
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ه یم شیم وریتم نفسای بلندمون تنها  به چشمای هم خی 

 ارهصدای  که توی اتاق جریان د

 هیچ کدوم پلک نیم زنیم وغرق نگاه پرحرفمون هستیم 

 

یتز توی قلبم حس یم کنم مغزم هشدار  درد عمیق وشی 

میده تو دیوانه وار عاشق این چشمای  من تازه متوجه 

 میشم این حس ربیط به درد نداره 

عجیب نیست...توی حایل هستم که خوب نیم تونم درک  

 کنم

گوی نگاه ها خاتمه میدم یم پلک هام رو یم بندم وبه گفت

خوام منطف  فکر کنم اما برخورد لبهای آیهان به تنم مانع 

ده میشه خودمو  میشه،میلرزم وتنم میون آغوشش فرس 

نه که خییل راحت  ز مچاله یم کنم واین فکر به رسم می 

ه  میتونه منو احاطه کنه وتمام منو در بربگی 

 

برخالف من دچار پرش فکری واحساش هستم اما آیهان 

 من تسلط کامل به رفتار وافکارش داره
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ه چرا  بوسه ها نوازش هاش انقدر ادامه داره که یادم می 

اصال پامون به اتاق رسید ییک دوساعت قبل هم مهم نبود 

 وحت  روزای قبل.... 

 اخرین بوسه رو به شقیقه ام زد وکنار گوشم زمزمه میکنه... 

 تنهای  نیم تونم... --

اما جمله ی کوتاه دوکلمه ایش ادامه ای  منتظرم ادامه بده

نداره پلکام خیس میشه وازگوشه ی چشمم اشیک رس 

 میخوره

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 949#پارت
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پتوی روی تخت رو روی تنم میکشه واز جا بلند میشه...با 

فاصله گرفتنش چشم باز یم کنم تا به خودم تکویز بدم از 

ق خارج میشه با رفتنش دوباره افکارم هجوم میارن اتا

وبدترین قسمت ماجرا اینکه که یه صدای  توی رسم فریاد 

ز خی  داشت  وموندی ...  نه تو از همه چی  ز  می 

ون برم   یم کشم از جا یم پرم تا از اتاق بی 
نفس عمیف 

سه،مامان از روی مبل بلند میشه وآیهان  ز می  آیهان پایی 

زش یم ایسته،به خاطر وضعیت نامناسبم بافاصله دومی  ا

 خودمو عقب یم کشم 

 

ز قدم رو بریم دارم  به طرف اتاق بر یم گردم وهمینکه اولی 

 صدای گفتگوی مامان وآیهان باعث شد رس جام بمونم... 

 ین ماجراباهم صحبت کنیماباید رسفرصت راجب -

 صدای آیهان اروم اما بم تر شده بود

.نیم گم خطا نکردم ،کردم وتا  هر زمان که شما بگید.. --

ه  ز منده ی هست  ام ،مادر...تنها امید وانگی  اخر دنیا هم رس 

اه بگید منو سوال جواب کنید  ی من هستیه...بهم بد بی 
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اضز بکنم  گردنم از مو باریک تر اگه حرقز بزنم ...اگه اعی 

 اما اینجوری نگاهم نکنید این طوری که من 

 به اعتماد تون خیانت کردم 

 

 چشمام میسوزه ولبهام میلرزه

 یم کنممن از وقت  ه--
 

 ست  توی زندگیمه دارم زندگ

دستام رو بغل یم کنم وبه طرف اتاق پا میذارم و به سمت 

م ...شلور جینم رو در آوردم وشی  آب رو باز   حموم می 

کردم وزیر دوش ایستادم.زندگیم مثل فیلیم با رسعت تند 

 از جلوی چشمام گذشت

ز بار   ی که آیهان رو توی دانشگاه دیدم ودرخواستش... اولی 

 نگاه های گاه وی  گاهش... 

 

ی اون وتولدم...  ...پیگی   درخواست من ازش برای دوست 
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نامزدی وعقد ونظرش راجب جروبحثمون وسوالش 

 واین »
 

دعوای زن وشوهری همینه مگه نه؟نمک زندگ

 «داستانا... 

 با بغض لبخند یم زنم

ش رس سیو کردن  اسمش واخرم منو متهم کرد به اینکه یا گی 

 مغزم منحرفه... 

 «اهای جذاب ترم هست بذار فاتح... ج--»

 کشیدم با پروی  گفت
ز  » وقت  هی 

ن میخواستم بگم فاتح قلب تو خودت منحرقز واز رس م--

شب معلوم نیست چته که کارا ورفتارات فقط همون 

 !  «مفهوم رو میده...واقعا چته هست 

 ندماینبار واقعا میخ

 

از اینا هم که بگذرم مگه میتونم از این بگذرم که کنار  

 گوشم زمزمه کرد حواسش به لبخندام هست... 

 یا اینکه بهم گفت برای هیچکس از خودت نگذر
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ه یه نفرباشه  ز  آدم پیش میاد که انگی 
 
یا چندبار توی زندگ

 واون با تمام وجود بگه تنهای  نیم تونه... 

بدون من نیم تونست من بخش مهم زندگیش بودم و 

ز بود  منظورش همی 

 فقط من نه هیچکس دیگه ای

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 950#پارت

 

 

 

ون میام مامان  حوله رو دور خودم یم پیچم واز اتاق بی 

روی تختم نشسته ولباس های پخش وپالی روی زمینم رو 

 جمع کرده وروی صندیل قرار داده... 
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م وخجالت وصف نشدیز به طرف کمد  چشم یم دزدم با رس 

 بریم دارم وتنم یم کنم
 

ت وشلور خونیک  یم روم وی  رس 

؟-  خوی 

ت واطراف جمع یم کنم  موهای خیسم رو از داخل ی  رس 

 وروی یه شونه میندازم وخییل آروم رستکون میدم. 

 

 حرف بزنیم؟-

س مامان ،جواب میدم  _هرخ  میخوای بی 

بودم لباسای روی صندیل رو بریم از پنهان کاری خسته 

دارم توی سبدمیندازم وخودم روی صندیل یم شینم 

 ومنتظر سوال وجواب یم شم

مامان آیه میکشه ومیگه:نیم خواستم ناراحتت کنم ،فقط 

ترسیدم تو رایه که نیم خواست  انداخته باشمت...هرچند 

خوب میدونم حق با توعه وباید قبال به این موضوع فکر 

ز دیر  یم کردم اما هیچ وقت برای درست کردن همه چی 

 نیست. اگر ... 
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میدونستم جملیه بعدی مامان چیه ونخواستم تکمیلش  

 کنه

 _لطفا نگو مامان... 

مامان مهرانه اه دیگه ای میکشه وبعد بلند شد وبه طرفم 

اومد یه دستش به طرف سشوار رفت ودست دیگه اش 

ثانیه نکشید موهام رو گرفت رسمو بهش تکیه دادم وبه 

دستای مامان دورم حلقه شدبا تموم وجودعطر تنش رو 

 نفس کشیدم وافکارآزار دهنده ی قبل رو پس زدم

**** 

 

کت مدنظرپیدا شدو  فردای همون روز فایل خوی  برای رس 

ز تر از  دو روز بعد با مشورت بابا آتلیه رو باقیمت  پایی 

یم قیمت اصیل به ییک از خریدارهای پروپا قرص فروخت

وپولش رو به حساب آیهان ریختیم.بابا توی همه معامله ها 

ز راهنمایشون  همراه امی  وآیهان بود برای کوچک ترین چی 

میکرد.آیهان رو دو سه باری دیدم من نگاه دزدیدم واون 

نگاه میکرد فرصت  برای حرف زدن پیدا نکردیم اما از  خی 
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ز  ز فاصله هم جاذبه ی نگاهش تنم رو کرخت وسنگی   همی 

 میکرد

 

ی نکرده بود وانتظار داشتم مامان  رفتار بابا هیچ تغیی 

رسبسته بابا رو در جریان بذاره اما یا این کار رو نکرده بود 

یااینکه به رومون نیم آورد...رسمون حسای  شلوغ بود شور 

 رو احساس  
 

وحال برای کار جدید باعث یم شد کمی  خستیک

مدن خانواده ی آرمان کنیم. اتفاق جالت  که افتاده بود او 

وآشت  کردنشون با خانواده ی فراز بعداز چندسال بود این 

س به همراه داشت اما برای مونا   خی  برای ما نگرایز واسی 

د خوشحال کننده  ز چشماش برق می  که بعداز شنیدن خی 

 بود... 

ی از  همتا با برگشتنشون مشکیل  نداشت وهرچند که خی 

 خواهر عفریته ی آرمان نبود

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 951#پارت

 

 

 

با اینکه مونا هنوز ادعا میکرد مخالف وبرای مادرش وآرمان 

قیافه یم گرفت اما من از حرفای ضد ونقیضش یم فهمیدم 

خییل هم مخالف نیست وخب آرمان هم با تماس های 

پشت رسهمش واضاراش توی تغیی  نظر مونا ی  تاثی  

 بوده... ن

زمزمه های  از خواستگاری آرمان توی خانواده ها پخش 

شده بود وخانواده هارو به دو گروه مخالف وموافق تبدیل  

ز بود ز به شدت سنگی   کرده بود وخب کفه ترازوی مخالفی 

 

من به دلیل مشغله های زیادم به طور مستقیم با بقیه در 

خونه رو  ارتباط نبودم اما همینکه مامان یه لحظه هم تلفن

نیم ذاشت نشون میدادباهمه در ارتباطه ودر جریان 
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ز وبزرگ ترین مخالف هم آقا جون بود چون  هست.اولی 

 یم دید وطبق 
 
آرمان رو برای کارخونه اش خطر بزرگ

شنیده هام از مامان دعوای بدی با عمو محمود وزن عمو 

فروغ کرده بود که شک نداشتم برای زن عمو خییل هم 

 اگه پای پول وسط باشه چون قول مهم نیست حت  

وقرارش رو با آرمان گذاشته بود واز اینا هم که یم گذشت 

 وسط بود که بقیه ازش ی  خی  بودند
 پای محرمیت 

 

ی  ز این مخالفت هاتازه برای وقت  بود که هنوز هیچ چی 

ی جز حدس  ز قطیع نشده بود وحرف خواستگاری چی 

 وگمان نبود ... 

زن عمو فروغ با هم فکری هم حدس وگمایز که مامان و 

خییل نامحسوس پخشش کردند تا قبل از خواستگاری ها 

 داشته باشند،تنها  
 

ی ها تمام  بشه وهمه آمادگ دعوا ودرگی 

کش که از این توطئه خی  داشت هم منو مونا بودیم که 

 باسکوت بهشون نگاه میکردیم. 

از زن عمو این نقشه کشیدن ها خییل بعید نبود اما از 

امان تعجب یم کردم خصوصا وقت  در مقابل مخالفت م
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مامان از آرمان دفاع میکرد ویم گفت این بچه ها همو 

ف داره  دوست دارند هزاربار به فرزاد رس 

 

بابا اما ناراحت بود ازیه وصلت اشتباه دیگه واعتقاد داشت 

 آرمان قابل اعتماد نیست. 

دن ووقت  باسکوت به تال  ز ش هرکدوم حرف خودشون رو می 

مامان نگاه میکردم بهم یم گفت:این پرس به مونا عالقه داره 

وگرنه با ی  عقیل مونا تا االن براش آبروی  نیم موند 

 خصوصا با کینهای که از ما داشت... 

خودم هیچ نظری نداشتم چون تجربه ثابت کرده بود منم 

مثل همتا خییل آدم شناس خوی  نیستم تو این واحد رفوزه  

 ره قبویل هم نیاوردم. که نه اما نم

 

قرار بود آتلیه رو تخلیه کنیم وسایل رو که مورد نیازمون 

اهای  که یا به دکور نیم 
ز بود به مکان جدید انتقال بدیم وچی 

خورد یا دیگه استفاده ای نداشتیم رو به سمساری 

فروختیم. مقابل مبل های ال توی آتلیه ایستادم وبا 
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 شدیم ومن بهشون یادآوری روزهای  که اینجا جمع یم

اض میکردم اینجا رو پاتوق نکنید لبخند غمگیتز زدم.   اعی 

هنوز یکسال از جریانات نگذشته بود اما انگار روابط ما  

 کنف یکون شد... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 952#پارت

 

 

 

ز منو فرشته نه دوست  موند نه رابطه فامییل...وخییل  بی 

ی ندارم...آیهان وارد زندگیم شد  وقته از  میثم هیچ خی 

 مونا...رابطیه تنها کسای  که از این 
 

وآرمان وارد زندگ

طوفان در امان موند رابطه امی  وسارا بود،هرچند که 
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اوناهم هنوز با مخالفت های پدر سارا رس اختالف طبقایز 

دست وپنجه نرم یم کنند اما همه حت  پدر ساراهم میدونه 

 ش این دونفر کارخودشون رو یم کنند. که اخر 

ه  امی  وارد آتلیه شد وگفت:سمساری اومد اینارو بی 

 

رستکون دادم وبه طرف کارتون ها رفتم وتا از بسته 

ز بشم،امی  به کارگرها برای بردن وسایل   بندیشون مطمی 

کمک میکرد وکارش که تموم شد با تکوندن لباساش به 

 طرفم اومد

 _خسته نباش  

...اگه کاری داری میخوای تو برو... سالمت -  باش 

 _نکنه قرار داری که میخوای دکم کتز 

ین همه تو پیچوندی من یه بار به روت نیاوردم امامن ا-

 ...  بهت لطف هم یم کنم تو در موردم فکر ناجور یم کتز

 اخه وسط این شلویعز چه قراری؟

 چون حق با اون بود لبخندی زدم وحرف رو کش ندادم
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 کمکت کنم ...تو خسته شدی  _یم مونم

احت کن به دورهیم تون ن- ه بابا کارگرها یم برن...برو اسی 

 برش

قبل از جملیه اخر میخواستم به اینکه پا به پای کارگرها  

شد وجمله ای که  اض کنم اما ذهنم درگی  کمک یم کنه اعی 

 از دهنم خارج شد تغیی  کرد

؟  _دورهیم خ 

ه که کار -  می 
 ارهدآیهان گفت رسیعی 

 لبخندی زورگ زدم والگ رس تکون دادم

امی  ادامه داد:نکنه سوپرایز بوده ومن خرابش کردم...اخه 

 انجام میداد
 

 ازصبح آیهان داشت کیل هماهنیک

 

ز باشم اما نیم شد نه که بگم  میخواستم مثل امی  خوشبی 

آیهان اهل این کارا نیست نه !فقط ماهنوز کیل حرف نزده 

 وسطش هیچ جای  نداره...  داریم که سوپرایز 
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ونم رو  به خونه برگشتم ومستقیم به اتاقم رفتم،لباسای بی 

 درآوردم وردی تخت دراز کشیدم. 

در باز شد ومامان رساسیمه داخل اومد،از جا بلند شدم به 

 حالت پریشونیش نگاه کردم

ی شده مامان؟ ز  _چی 

نداری؟-  خی 

؟  _از خ 

 

 چرا امروز زود اومدی؟-

بودم وذهنمم سمت دورهیم بود که ازش خسته وی  حال 

 اززبون امی  شنیدم

 _ناراحت  برگردم... 

 امروز فرزاد رو بازداشت کردند-

 گفتم انتظار این 
 
ی که با گلگ ز بدون شک در جواب چی 

 حرف رو نداشتم

؟  _خ 
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ز بهم  االن همتا زنگ زد گفت :اونطرف دوباره همه چی 

ز ومیگن شایک  ریخته...صبح فرزاد رو دستگی  یم کیز

خصوض داره االن که فرازوپدرش بر یم گردن متوجه 

میشن چندتا دخی  به جرم فریب دادنشون ازش شکایت یم  

ز   کیز

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 953#پارت

 

 

 

دهنم از تعجب باز یم مونه ومامان با لحن محتایط یم 

 پرسه: ربیط به تو داره

 بیط باید به من داشته باشه؟ رستکون میدم:نه !چه ر 
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 مامان داخل اومد 

 ا گفته فرزاد فکر یم کنه کارتوعه... فراز به همت -

 ذهنم به سمت پرونده ای رفت که به دست فرزاد دادم

 خب؟ اگه باشه شما مخالفید؟-

مامان کنارم نشست ودستم رو گرفت: مهم مخالفت یا 

ای که به موافقت من نیست...اگرفکریم کتز این کار صدمه 

ان یم کنه من حمایتت یم کنم فقط...   تو زده رو جی 

 

؟  _فقط خ 

 لتز شدن شکایتت باید محمد رودرجریان بذاریم. قبل از ع-

نفس عمیف  کشیدم،خیالم راحت شد که مامان قصد دفاع 

از اون یا شماتت منو نداره میدونستم شکایت حق طبییع 

صاب خورد  منه اما نیم خواستم خودم درگی  تنش های اع

 کن قرار بدم
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واقعیت این بود که من بارها به شکایت فکر کردم وبا تمام 

وجود دلم یم خواست یه روزی تالقز کنم اما طبیعتا این 

ات بدی روی من خواهد داشت  مسائل تاثی 

 

از حرف بقیه وقضاوت هاشون نیم ترسیدم چون به هر 

حال بعد از چندوقت همه یادشون یم رفت من چیکار  

دم وخ  شد اما این خودم بود که این تنش رو باخودم کر 

 حمل یم کردم ومدام اون روز اون درد رو باید دوره میکردم

 بخشیدن یا 
 

برای حایل که اون روز داشتم وبرای دوگانیک

شکایت کردن با روانشناش صحبت کردم واونم جمله 

شبیه به جمله ی مامان که نه اما باهمون مفهوم رو به 

 د اینکه آرامشت در چیه؟ زبون آور 

 

آرامش من در حل کردن این مسئله برای خودم وفراموش  

 کردنش بود

به هیچ عنوان خودم رو مقرص کاراون نیم دونستم اما اگر 

قرار بود شکایت  کنم تا مدتها درگی  این مسئله بودم وافکار 
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 وشادیم رو مختل یم کرد واین اخرین 
 
ناراحت کننده زندگ

ی بود که  ز یم خواستم وبه قول آیهان تصمیم گرفتم چی 

 ازش بگذرم تا بتونم رفتارزشتش رو فراموش کنم. 

 

رو به مامان که منتظر جواب من بود آروم گفت: ربیط به 

من نداره...یه نفر داشت علیهاش مدرک وشایک جمع 

سم وتنها  میکرد ویه رسی برای منم فرستاد که بگه نی 

وگفتم اگه دست از رسم نیستم...اون روز به فرزاد دادم 

 برنداره منم به این چند نفر اضافه یم شم. 

ی که  ز ز گرفتم.چی   اما مطمی 
نگفتم گ داد،این تصمیم رو آیز

به نظرم جالب اومد این بودکه در هرحال آرمان کاری که 

یم خواست رو یم کرد اما چرا برای راضز کردن من انقدر 

 اضارکرد...؟

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 954#پارت

 

 

 

اونم در صوری  که بدون من هم یم تونست این کار رو 

ز االن!   بکنه مثل همی 

گر الزم باشه من جور دیگه ای با فرزاد برخورد یم کنم اما ا -

ون اومده از گلیمش  دیگه بهش اجازه نیم دیم پای بی 

 همونطوری بمونه

نه ومنم به حرفش  ز ومحبتش لبخند یم به رسم بوسه ای می 

 زنم. 

م وانقدر  ز مامان شماره آرمان رو یم گی  ون رفی  به محض بی 

 منتظر یم مونم تا تماس وصل بشه... 

 

 ورو نداشتمتسوپرایزم کردی...انتظار -
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_منم انتظار نداشتم که انقدر به من اهمیت بدی که دیدم 

 حق با منه... 

 تز یا ... درست زنگ زدی...االن با م-

ز حال    که از حرفش حرصم گرفته بود پوزخندی زدم در عی 

_تو که در هر صورت کارتو یم کردی ویل برام سواله چرا 

 میخواست  منم جزو شایک ها باشم

خندید وگفت: تو برای مونا اهمیت داری...بده خواستم 

 حال بدی که بهت داده رو کم کتز 

 

ه ...اینکه آرمان به هیچ عنوان آدم  صورتم توهم می 

یست از هیچ کس پوشیده نبود و این به فکر دلسوزی ن

 بودنش واهمیت به مونا یه مشت مزخرف بیشی  نبود. 

 _یم خواست  با من به فراز لطمه بزیز 

ز از حدش که درست زده بودم  سکوت کرد ومن مطمی 

 ادامه دادم
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 فراز رو 
 

_یم خواست  مارو به جون هم بندازی و زندگ

 !  خراب کتز

 

نفس عمیقش عصت    نفش کشید ومن از صدای

گفتم:چرا؟ اونا االن یه دخی  دارند واون بچه به پدر 

 ومادرش نیاز داره... 

؟ نکنه خواستگاری هم یه  مگه نگفت  از کینه ات گذشت 

ی؟  نقشه دیگه است وداری با مونا از بقیه انتقام میگی 

 به مونا ربطش نده!! -

 _چرا ربط ندم...اصال منطف  نیست رفتارات! گفت  گذشت  

...از مونا هم  اما علیه پرس داییت مدرک جمع یم کتز

نتونست  اونطوری سو استفاده کتز و برنامه خواستگاری 

 چیدی؟

 

 به مونا ربیط نداره؟-

 !...  _از کجا معلوم؟تو اصال آدم قابل اعتمادی نیست 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3459 | 3699 

 

 وتوی ذهنم مدام تکرار یم کردم حق با بابا محمد بود

م وخانوادت رو بندازم  رو  اره میخواستم با تو حال فراز - بگی 

 به جونشون اما نه اینکه زندگیش رو خراب کنم... 

ز  پوزخندی زد وگفت:مگه دردناک ترین وسخت ترین چی 

خیانت نیست؟! وقت  خواهرت خیانت فراز رو بخشید 

اینو هم یم بخشید خصوصا وقت  پای بچه شون در میون 

ز که به خاطر فرزاد   بود...اونا عاشق تراز این هسی 

زندگیشون رو خراب کنند.من فقط میخواستم یه مدت 

 ... ز  عذابش بدم همی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 955#پارت
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 _اون ماجرا قبل از عقدشون بود

یا باهم صادق باشیم...ماجرای  که تا چندماه بعداز ب-

 عقدشون در جریان بوده

ه  اخمام توهم می 

 به خ  میخوای برش؟ _از شخم زدن گذشته

مو ازم گرفت وازخواهرم سو استفاده کرد با ف- ز راز همه چی 

 خراب کردن ما به اونچه که میخواست رسید

 _تو وآرا طمع کردین... 

 

ی از گناه فراز  - ز  م نیم کنه... کاین چی 

سکوت یم کنم وآرمان بعداز چند ثانیه گفت: قرار نیست 

تم برای اون ... من به مونا آسیت  بزنم...از مودت ها گذش

به هیچ کس توضیچ بدهکار نیستم اگه االن دارم بهت 

توضیح میدم چون میدونم مونا واینده اش برات 

مهمه...ویل اگر به هر دلییل مونا نظرش عوض بشه دیگه 

ز ازشون ندارم.   دلییل برای گذشی 
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سکوتم که طوالیز شد تماس رو قطع کرد ومن تا چندثانیه 

ل وگوش  به دست موندم.خییل توی همون حالت قب

واضح تهدید کرده بود ومن خوب یم دونستم عمیل کردن 

 براش چقدر راحته... 

 

نگران مونا بودم وهمینم باعث شده بود نتونم به حرفاش 

اعتماد کنم،دو دل از در جریان قرار دادن مونا توی اتاق 

قدم رو رفتم اما درنهایت تصمیمم رو گرفتم،پیش ارمان اتن 

از اینه که مونا چشم بسته قبول کنه... به ن  ظر بیام بهی 

ی که به ذهنم رسید خنده ام گرفت منو چه جوی   ز از چی 

 گرفته... 

شماره ی مونا رو گرفتم ومنتظر موندم به بوق دوم نرسیده 

 جواب داد

 دو روزه رست تو کدوم اخوره! -

ز دلم واسه گ یم  دم ببی  لبهام رو باحرص روی هم فرس 

 سوزه...!! 
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چرا من نیم فهمم توی االغ لیاقت دوست  با منو _ 

 نداری...! 

 بس که نفهیم... -

 با صدا خندید 

 _خ  زدی؟

 ه درد بچه ها نیم خوره ! نمیتونم بهت بگم ب-

ی که به سنت نیم خوره مرصف کردی...  ز  _همون دیگه چی 

ی مرصف کرده  ز رسخوش خندیدومن واقعا حس کردم چی 

بیارم بدون مقدمه   وبرای اینکه از این رسخوش  درش

 گفتم:آرمان  ،فرزاد رو انداخته زندان...! 

 

 مگه رئیس پلیسه! -

_منظورم این بود علیهاش ادم ومدرک جمع کرده وباعث 

 شده بیوفته زندان

 ی  حوصله جواب داد:به منو توچه! 

؟ داشت   _خی 
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ز االن خودش زنگ زدوگفت-  همی 

لبمو گزیدم وشکم به آرمان بیشی  شد،مونا ادامه 

اد:دستش درد نکنه...یه مدت اون تو باشه تا هوای دخی  د

بازی از رسش بیوفته...هرچند من بهش امیدی ندارم 

 فرزاداگه ادم بشو بود دفعه قبل ادم یم شد. 

 

ه میدونست من به مونا میگم ،یه قدم از  ابروهام تو هم می 

 من جلوتره... 

_اضار داشت که منم شکایت کنم،میخواست از طریق من 

ه... حا  ل فراز رو بگی 

مونا سکوت کرد واینبار من ادامه دادم:من نگرانم مونا 

 ،نکنه برای توهم ... 

س...چون من دیگه نیم ترسم...این نفرت وانتقام دیگه ن- ی 

خییل کش اومده باید تموم بشه...من میخوام اعتماد کنم 

چون دوسش دارم...شاید بعدا به خودم بابت این تصمیم 

 ما به نظرم االن تصمیم درستیه... لعنت بفرستم ا
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 956#پارت

 

 

 

ه ام...هربار که صفحه قفل  دقیقا یک ساعته به گوش  خی 

ه  میشه بازش یم کنم وبه شماریه روی اسکرین خی 

 میشم... 

ز  اخرم گوش  روی تخت میندازم واز جا بلند میشم وپایی 

م ،یم خو  ز پرت کنم اما می  استم حواسم رو از همه چی 

ز گذاشتم از اومدنم پشیمون شدم.   همینکه پامو پایی 

دن ...  ز ز درمورد فرزادوفرشته حرف می   مامان وبابا داشی 

ی فرزاد دیوونه شده  اینکه فرشته بعداز شنیدن دستگی 

 وجیغ وداد کرده اما هنوز نتونسته عمو رضا رو راضز کنه. 
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خودشو فرشته لج کرده وگفته انتخاب  بابا یم گفت رضا با 

 خودته...گفته از همه ی اینا با خی  بود بله دادی... 

 مامان اه یم کشید وبابا با تاسف رستکون میداد. 

ایط فرشته چه حش دارم،از حالش  نیم دونستم برای رس 

خوشحال نبودم ...نسبت به هم خونم هیچ حس محبت  

ه بگم حقش بود دلم نبود اما هنوز انقدر سنگ دل نبودم ک

 خنک شد

شاید براش افسوس یم خوردم برای لجبازیش واینکه 

 خودشو توی چاهای انداخت که برای من کنده بود. 

 

اه یم کشم...برعکس فرشته حسم نسبت به فرزاد فرق 

داشت...به نظرم فرزاد داشت تقاص کاراش پس میداد،خدا 

ون یم دونست چندتا آیالر دیگه وجود داشت که زندگیش

خراب شد وخودشون پرپرشدند.درسته که توی اینجور 

روابط هرگز یک طرف مقرص نیست اما گناه فرزاد هم توی 

 این موضوع کم نیست ،عواقبش کم نیست... 
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ترجیح میدم برگردم باال،هنوز ذهنم از یه موضوع خالص 

 نشده که بحث جدیدی به میون میاد. 

 

م وتا به گوش  باصدای زنگ گوشیم پله هارو تندتر باال م ی 

 برسم تماس قطع شد... 

گوش  پشت ورو روی تخت بود برش داشت وبا دیدن سه 

 تا میس کال ازش نگاهم به سمت ساعت رفت... 

ساعت از یازده گذشته بود وبا یه حساب رسانگشت  به این 

 نتیجه رسیدم که ساعت یازده تایم دورهیم تموم شده... 

ومن بعداز چند  گوش  میون دستم دوباره زنگ میخوره

ی که به گوشم  ز ز چی  بوق اول تماس رو وصل یم کنم واولی 

 یم رسه نفس عمیقش بود

 

-- !!  هست 

انتظار جواب دادنم رو نداشت واین از لحن متعجبش 

 مشخص بود 
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 _سالم

 ت اومده که نیم خواست  جواب بدی؟! انقدر ازم بد--

 چند ثانیه طول میکشه تا جواب بدم

 _دستم بند بود

زیادی دم دست  به نظر میاد که سکوت اون رو  جوابم

 طوالیز تر میکنه

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 957#پارت
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جوابم زیادی دم دست  به نظر میاد که سکوت اون رو 

 طوالیز تر میکنه و من توضیح میدم: 

ز بودم ،توی پله ها صدای گوش  رو شنیدم عمدی  _پایی 

 نبود.. 

میدونم عمدی نبوده اما نمیدونم چرا دلم میخواست تو --

 ..  یه جوری عصبانیتت رو خایل کتز

 آه میکشم.. 

؟!! --  از گ میدویز

الزم نیست واضح تر بگه منظورش چیه خوب میدونم خ  

 پرسید.. 

 

 _از شمال، ویالی بهراد. 

 یدونست  و به روی خودت نیاوردی.. ماین همه وقت --

 . روی تخت میشینم. 

 اما 
 

_باید مثل قصه ها بگم منتظر بودم خودت بیک

اینطوری نبود.. سیع داشتم انکار کنم، سیع داشتم 
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شنیدههام رو فراموش کنم، تالش میکردم تا ثابت کنم من 

ین راه را انتخاب کنم اما مثل همیشه گند زدم..  میتونم بهی 

ی جز احمق بودنم رو ثابت  ز نتونستم به هست  درونم  چی 

  کنم.. 

-- ! ...  هست 

 ها اشکش دم مشکشه، گریه میکنه.. 
 

 هست  که تازگ

 

_میخواستم سیع کنم حضورم برات دردناک نباشه.. از 

.. میخواستم تو هم به اندازه من  بودن باهام درد نکش 

.. اما نشده..   عاشق باش 

نه..  ز  دوباره اما اینبار با خواهش صدا می 

-- ..  هست 

یزم..   با سکوت اشک می 

دونید آدمها توی دو حالت ضعف شون رو نشون میدن می

 ضعیف اند.. دوم زمایز که حس یم کنند 
 
ییک زمایز که واقعا

به نقطه امن رسیدند... و من هربار که آیهان اطرافم بود 
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 هستم دیگه تظاهر به 
 

حس میکردم میون نقطه این زندگ

 قوی بودن به رس پا بودن نمیکردم.. 

 

 گفت: آیهان با لحن محکیم  

.. میشنوی اگه تا دو دقیقه دیگه ه -- ز ز االن بیا پایی  می 

ز نباش  زنگ در رو فشار میدم..   پایی 

 _نه.. 

ز تو روم ب-- ه.. بیا پایی    داره نفسمو میگی 
 

ز دلتنیک یا پایی 

اه بگو.. بزن تو   ز بزن.. بد و بی  وایسا بهم حرف سنگی 

 گوشم.. اما منو به ی  مهری متهم نکن.. 

 کشم تا به خودم مسلط بشم.. نفس عمیق می

 آیهان هنوز در حال توضیح دادن.. 

 

اگه من لعنت  این حرفو زدم چون هربار که کنارت بودم از  --

د عذاب میکشیدم..  ز افکار سیم که ناخواسته به رسم می 

هست  به روح مامانم به جونه آییل منظورم به تو نبود به 
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ل خودم بود که نمیتونستم نفرت و کینه ام ا ز اون رو کنی 

ف قبل از مرگ اییل دلم برای تو رسیده  کنم وگرنه من ی  رس 

 بود

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 958#پارت

 

 

رزاد،آیالر همه بهونه بودن همه بهونه رسیدن به تو ف--

 بودن.. 

ز اومدم در رو زدم صدای تیک باز  اصال نفهمیدم گ پایی 

ز حرفاش بیفته دقیقا پشت در  شدن در باعث شد  وقفه بی 

ون رفتم  ایستاده بودبه طرف در که چرخید من از خونه بی 

ون برم آیهان هم پا توی حیاط گذاشته بود  .تا من بی 
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گوش  ها کنار گوشمون بود و نگاه هامون با وجود تارییک   

 هوا و فاصله در ورودی خونه تا در حیاط به هم قفل بود.. 

 

روم بست قدم هاش داخل برداشت آیهان در حیاط رو آ

ز آورد به قدم هاش رسعت  بود که اول گوش  را پایی 

ی داد منم تماس رو قطع کردم و فقط سه پله تراس  بیشی 

ز رفتم منتظرش موندم مقابلم ایستاد سانت به  رو پایی 

ز دستاش   سانت صورتم را از نظر گذرون صورتم را بی 

 ود رو بوسید. گرفت و قطره اشیک روی گونه هام ب

عنت به من که هرخ  تالش یم کنم دلیل خوشحالیت ل--

 باشم دلیل اشکاتم.. 

 فکر کنم منم دارم مثل تو توی گند زدن استاد میشم.. 

 

ی یه  لبهام کیم کشیده میشه اما این کشش برای شکلگی 

 لبخند کاقز نیست. 

لباهشو به پیشونیم میچسبونه و عمیق میبوسه هر دومون 

ز نگاه های دلخور و به راحت    که بی 
 میتونیم عشف 
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ه  نه حس کنیم.. رسشو عقب میی  ز ناراحتمون دست و پا می 

و با انگشت شست دست راستش گونه ام رو نوازش میکنه 

و منو به آغوشش میکشه.. مقاومت   نیم کنم در اصل 

 نمیتونم مقاومت  بکنم.. 

ده میشم که همه جونم نبض  میون آغوشش فرس 

نه  خواستنش رو  ز  می 

 

حت  اگه شونه هام از سنگیتز دلخوری تحت فشار باشه.. 

چند دقیقه گذشت رو نمیدونم اما شک نداشتم هردومون 

به این چند دقیقه آغوش برای  باور حضور هم.. برای 

اثبات عالقه ای که فرصت خییل کیم برای ابراز وجود 

 داشته نیاز داریم...  حت  اگه این نزدییک وسط حیاط خونه

 پدری ،میون نور کم سوی المپ توی تراس باشه.. 

آیهان همونطور توی بغلش منو به طرف پله های تراس 

ز پله میشینه و منو به خودش تکیه میده  میکشه روی اولی 

ه میشه ه و به آسمون پر ستاره خی   رسش رو باال میگی 
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فعه پیش که به آسمون نگاه کردم مثل االن ته دلم د--

 حرست بود.. 

 صورتش نگاه یم کنم  با لبخندی کوچک ادامه داد:  به

فعه قبیل کویر بودیم یه دنیا بینمون فاصله بود اون د --

ز تو فکر میکردم هر بار یه جور  موقع با حرست به نداشی 

ز و به چشمت  ز بارت یم کردم تا حس نخواسی  حرف سنگی 

ی از  ز نیومدنم رو یه جوری تخلیه کنم اما فایده نداشت چی 

 کم نیم شد..   این حس

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 959#پارت
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 _االن حرست خ  رو داری؟! 

ت خنده های  که ازت گرفتم.. قرار بود مراقبشون حرس --

 باشم. 

 میاندازدم وی  مقدمه یم پرسم: که یم 
ز نگاهم و پایی 

؟! 
 

 خواست  بهم بیک

ینم که شفاف تر بگم دقیق نگاهم یم کنه ،حت  نیازی نیم ب

چون میدونم متوجه منظورم هست،سکوت یم کنم و 

 منتظر جوابش میمونم 

 هیچ وقت.. --

 نگاهش یم کنم.. 

 

میخواستم از چشمت بیفتم، نمیخواستم به عالقه ام ن--

 ..  شک کتز

ه..    نگاهم که تار میشه  دستمو میگی 

 هست  نیم خوام بهت دروغ بگم.. دیگه نه.. میدونم با --

دوتا شعار "منتظر فرصت مناسب بودم" یا "دنبال 
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موقعیت بودم" یا "چند بار خواستم بگم نتونستم" قانعت 

 کنم اما این طوری نبود. 

 _چرا؟! من لیاقت شنیدن حقیقت را نداشتنم. 

 

ی روی آیندمون نداشت.. چون  چ-- ون گفتنش هیچ تاثی 

ی به دنبال  ز گفتنش جز این که حالمون رو بد کنه چی 

نداشت.. خودت میدویز که من برای تو خییل بیشی  چندتا 

واژه ارزش قائلم.. هست  من جوری دوست دارم که حت  

خودمو  نداشتم.. طوری که انگار هیچ حش نه شبیهش 

وجود داره و نه قابل قیاس با بقیه است.. نگفتم چون تو 

ز ترجیح میدادم..  چشم تو خوب بودن رو به همه چی 

هیه اما من فقط میخواستم تو چشم تو میدونم خودخوا

 بیام نه هیچکس... 

 

؟!   _به چه قیمت 

.. من خییل وقته دارم  -- .. هر قیمت  هست  به هر قیمت 

بهاش رو پرداخت یم کنم درست از اون شب تولد.. سییل 
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اه های  که شنیدم.. از همونجا فهمیدم  که خوردم.. بد و بی 

ه که باید بابتش از کینه و تو و عالقه به تو بهای سنگیتز دار 

 انتقام بگذرم.. 

ی که به تو ربط داره با تمام وجودم  ز باید پای تو وهرچی 

 وایستم. 

 

ز که به زبون  های  هسی 
ز _ آیهان ...حقیقت ها تلخ تراز چی 

میان...وقت  باهاش مواجه بش  فرصت قانع کردن خودت 

با کلمات رو نداری مثل چند روز پیش که یه بخش  

د...اون موقعه به جای مغزت دستات فکر یم  کوچیکش بو 

 کردن وعمل یم کردن... 

اون برادرفرازه...برادر شوهر همتا،عموی خواهرزادیه من 

ودرحال حاضز داماد عمه ام...من یه خانواده ی سنت  

 داریم... 

م وزمزمه یم کنم:من برای روبه  دستمو جلوی دهنم میگی 

نیده هام رو رو نشدن با این حقایق سیع داشتم همیه ش

 انکار کنم... 
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مخاطب این زمزمه هیچکس جز خودم نبوداما به گوش 

 آیهانم رسید

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 960#پارت

 

 

آیهان رو مخاطب قرار میدم وبا صدای  که انگار از ته چاه 

...دورهیم ها 
 
درمیاد ادامه میدم:مهمویز های خانوادگ

 اره تو همه شون حضور داشته باشهمراسما...قر 

میتویز هربار که ببینیش بابت تهمت های  که به آیالر  

 ..  زده.. بابت نبودن آیالر... از من و خودت متنفر نش 

 ر از تصور ماست.. تآره حقیقت خییل تلخ --

 به سینش میکوبه.. 
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نه.. از دنیا، از د-- ز ردای من گایه حالم رو از همه به هم می 

،
 
ز به خواب  زندگ سه همه چی  از آدماش.. اما به تو که می 

ه وقت  هر بدی که میبیتز  ه.. من کنار تو نفرت  یادم می  می 

اما چشمات هنوز امید داره و هیچ بدی نمیکنه.. حسای 

بدم رنگ میبازه.. آره فرزاد قرار همیشه تو زندگیمون باشه 

 
 
یم  اما قرار نیست تو شب و روزام باشه.. ما جوری زندگ

کنیم که حضور اون مثل چراغ نفت  گوشه انباری خاک 

بخوره، هر بار که به انباری رس بزنیم چشممون بهش بیفته 

 اما با نگاه کوتاه بهش ازش عبور  کنیم.. 

 

؟!    _اگه یه روزی پشیمون شدی خ 

ز تو پشیمون بشه؟! پشیمون نیم  مگه-- میشه آدم از داشی 

 شم... 

؟! _آیالر خ  ؟بهش حس دین نمی  کتز

 موهام رو نرم نوازش کرد وآروم گفت: 
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ییل بهش فکر کردم هست  ...معلومه که بهش احساس خ--

ان میکنم ،دارم  دین دارم اما این دین رو جور دیگهای جی 

م .دینم به آیالرو   ش رو بگی 
سیع میکنم اجازه دیدن دخی 

ش ادا یم کنم مطمئنم خودش هم به این  برای دخی 

ه..   راضیی 

 

 رو پاک میکنه و با شوخز میگه:  اشکام

کر کن دوتا آدیم که تو گند زدن مهارت دارند عاشق هم ف--

 بشن.. وای به حال بچمون.. 

میون بغض میخندم به شونه اش میکوبم دستش رو دورم  

میندازه منو به خودش نزدیک میکنه و من توی آغوشش 

 میخزم.. 

ون هوای گرم مرداد ماه هم باعث نمیشه از جامون تک

سم:   بخوریم چند دقیقه که میگذره با کنایه میی 

 _دورهیم چطور بود.. خوش گذشت؟! 

 با تعجب پرسید: 

 دورهیم؟! --
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 _دورهیم که امروز کیل براش تدارک دیدی.. 

  

 رسی تکون داد و گفت: 

--  ..  تف تو روحت امی 

 _ نباید یم گفت؟! 

یم خوام وانمود کنم برام اهمیت نداره اما لحنم برخالف  

تالشم دلخوری رو نشون میده.. موهام رو نوازش میکنه 

شبیه پدر های  که بچه تخسشون رو نگاه میکنند، نگاه 

 میکنه.. 

ه.. کیل قول انجام نشده بهش ف -- ردا شب آیناز می 

داشتم.. اندازه چند سال تفریــــح خواهر برادری بهش 

بدهکار بودم.. میخواستم حداقل توی ییک خوب عمل  

 دویز نمیشه.. کنم.. اما می

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 961#پارت

 

 

 

ون داد.   نفسش رو مثل مایه خسته بی 

میشه سال های  که رفته و سال های آینده رو توی ن--

ان کرد..   نصف روز جی 

ی که نیومده غصه میخوری..  ز  _برای چی 

 برای روزای  که پیشم نیست.. --

ود جاشون رو تغیی  میدم و دستش رو دستم توی دستش ب

 فشار میدم. 

_به سن قانویز برسه برش میگردونیم.. البته اگر خودش 

 خواست.. 

نه..  ز  لبخند کچ  می 

 آره اگه خواست.. --
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ه میشیم پیشونیش رو به پیشونیم میچسبونه و  به هم خی 

 چشمای هردومون بسته میشه و آروم زمزمه میکنه: 

 خییل ترسیدم..  --

نم: م ز  نم مثل خودش لب می 

؟!   _ از خ 

.. برای متز که تنها ا-- ز اینکه دیگه دوستم نداشته باش 

.. دوست داشتنت خییل مهمه...   داشته ام توی 

***** 

کیفم با کادوی  که باق  شب رو بهش فکر کردم تا برای آیناز 

ارزش معنوی داشته باشه رو روی مبل قرار دادم هیچکس 

ال مامان داشت شامش و آماده میکرد توی هال نبود احتما

ون اومد.  کشون بی 
 بابا هم از اتاق مشی 

سالم کردم و جوابمو با مهربویز داد و با صدای بلندی به 

 مامان  گفت: 

م میاری..  مهرانه خانوم-  یه چای  برای من و دخی 
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 _من میارم.. 

خونه رفتم.  ز  بابا رس تکون داد و من به طرف آشی 

 _سالم.. 

 

ز جوابم را داد  مامان نگاه کوتایه به من انداخت و رسسنگی 

برای هر سه تامون چای ریختم و ظرف توت خشک و 

خرما رو هم توی سیتز قرار دادم چند ثانیه ای به مامان 

نگاه کردم اما توجیه به من نکردوخودش و رسگریم غذا 

 نشون داد  .. 

ی شده مامان ؟!  ز  _چی 

 کوتاه جواب داد:   

 نه.. -

 دست من دلخوری؟! _از 

مکت  کرد و بدون اینکه به طرفم نگایه بندازه با کنایه  

 گفت: 
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گه کاری کردی یا شایدم داری رو کار بقیه رسپوش م -

اری..  ز  می 

 

لب هام رو روی هم فشار میدم چرا یادم رفته مامان هنوز 

به اون جوای  که میخواسته نرسیده تا سیتز رو بر یم دارم  

 ص گفت: که خارج بشم با حر 

ز خی  داشت  پس چرا باهاش قهر م - گه نگفت  از همه چی 

 بودی..؟ 

 _قهر نبودم.. 

.. شقهر نبودی که نصف -  ب اومده بود منت کش 

ارم..  ز نم و سیتز رو روی کابینت ها می  ز  پلک به هم می 

_ رو راست منظور تو بگو مامان.. با من با کنایه حرف 

 نزن.. 

 

 ـــی ـ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 962#پارت

 

 

 

 ؟! چرا به دروغ ازش دفاع کردی.. -

 _دروغ نبود خی  داشتم ناراحتیم از بیان شدنش بود. 

 با اخم نگاهم میکنه 

_توقع داشت  مقابل فرزاد سکوت کنم !آیهان پرس بدی 

. اون شبیه فرزاد  نیست مامان خودتم خوب میدویز

 نیست.. 

؟! چر  چرا با فرزاد مقایسه اش- ا با آدمهای بهی  یم کتز

 ..  مقایسه نمیکتز

_مقایسه نکردم چون قابل قیاس نیستند.. فقط خواستم 

... نه االن که من.. 
 
.. لطفا  بدویز نباید علیه اش باش 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3487 | 3699 

 

ارم..  ز  حرفم رو نصفه می 

 من نگرانتم.. -

_خودمم نگرانم مامان.. ویل االن نیاز به کمک و راهنماییت 

..  دارم نیاز دارم   حمایتم کتز

 مامان  نفس عمیف  میکشه و میگه: 

ن آیهان رو دوست دارم اما نگرانم.. حاال که کش م -

ز تو اضار داره..   دورش نیست انقدر به داشی 

ش نیستم..  _من همرس رسیم و قانونیشم.. دوست دخی 

اییط ازم   من خانواده اشم.. وقت  همه رو داشت تو هر رس 

 حمایت کرد.. 

 

 ق کشید ظاهر قانع شده بود که پرسید: نفس عمی

 نگرایز تو از چیه؟! -

 با صدای آروم زمزمه یم کنم:  

سم نفرت  سم دست از رسمون برنداره..  میی  _ فرزاد ..میی 

 آیهان ازش زندگیمونو خراب کنه.. 
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 من بهش اجازه نمیدم.. -

_اون مثل یه گرگ زخیم مونه هر وقت بتونه رسپا شه 

 دوباره برمیگرده.. 

ه و با لحن مطمئتز میگه:   مامان دستم رو میگی 

ون موقع هست  تنها بود ویل االن قسم میخورم اگه ببینم ا -

دوباره بخواد اذیت کنه بالی  رسش میارم که تا عمر داره با 

شنیدن  اسمم تن و بدنش بلرزه...توهم دست از این 

ضعف ونگرایز بردار باید مقابل همه قوی به نظر 

باش چون هیچ مردی جرات نیم کوه به زیز بیای...قوی 

 قوی لطمه بزن... 

 

 تا لب باز میکنم صدای بابا مانع میشه.. 

ن منتظر چای  ام شما مادر و دخی  اینجا درد و دل یم  م-

 کنید. 

ی  لوس کردی دخی  تو حسا -مامان با لبخند جواب داد :. 

 محمد.. یه کار میکنه چند بار باید نازش رو بکشیم.. 

 با خندید و جلو اومد.. با
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 این چای که یخ کرده -

 خود بابا فنجان های چای رو خایل کرده دوباره ریخت. 

  آخرم خودم براتون چای ریختم.. -

ز  خونه گذاشت وپشت می  ز ز توی آشی  سیتز رو روی می 
َ
ِ

 نشسته رو به من گفت: 

 نم خ  دخی  بابا رو ناراحت کرده .. حاال بگو ببی-

 

 ا محمد نگاه کردم.. به صورت مهربون باب

ه؟!   _آیناز امشب می 

.. زنگ بزنم شام دعوتشون کنم.. چرا االن د-
 

 اری مییک

 رسباال میندازم.. 

 و نیم بلیط دارن.. مامان رو به بابا کرد و گفت:  ۸_ساعت 

 ما هم بریم فرودگاه..  -

 بابا رس تکون داد و من ی  مقدمه گفتم: 

 _ یه تصمییم گرفتم.. 
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 ردن... هر دو نگاهم ک

خییل فکر کرده بودم به همه  جوانبش و حت  از تصمیم 

ز شدم..   مطمی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 963#پارت

 

 

 

 

ی به آیهان نگفتم.. میخواستم اول  ز _ هنوز از تصمیمم چی 

با شما مشورت کنم.. میدونم عجلهای به نظر میاد اما 

کسای  که برای آیهان موندن خییل بهش فکر کردم.. تنها  

ه.. آیهان از قبل هم  من و آیناز هستیم.. حاال آیناز داره می 
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تنهاتر میشه.. تازه این فقط یه بخش ماجراست.. 

 جداییشون برای هر دو سخته.. 

 نفس عمیف  میکشم تا کمکم برم رس اصل ماجرا ... 

 ..  بابا با جدیت نگاهم میکنه و مامان با نگرایز

 خب.. -

 نو بابا پرسید. ای

 

 _آیهان به من نیاز داره.. نیاز داره کنارش باشم.. 

..؟! -  مگه نیست 

 اینو مامان پرسید و من با نگاه به صورتش جواب دادم. 

وع کنیم..   _آره اما یم خوام زندگیمون رو رس 

ه شدن به  تز خی 
حرف زدن با مامان و نگاه کردم بهش راحتی 

ز این حرفا بو   د.. چشمای باباوگفی 

ایط مایل خوی  داره نه به خاطر مادرش 
_آیهان االن نه رس 

ه..   میتونم ازش بخوام عروش بگی 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3492 | 3699 

 

ز د- یوونه شدی هست  مگه تو  هویل که رس خود همچی 

 ..  تصمییم گرفت 

 

ی از من نمیخواد..  ز ز چی   _مامان آیهان هیچ وقت  همچی 

قل تر از تو.. از عقدتون  مگه تا االن چند ماه  چون عا-

 ذشته.. گ

 اجازه بده..  مهرانه خانم.. چند لحظه-

 بابا بهداز قطع حرف مامامان روبه من گفت: 

ز بابا..  -  بیا بشی 

ون میکشم روش میشینم..   صندیل رو بی 

- ..  چرا اول به آیهان نگفت 

 _چون میخواستم اول نظر شما را بدونم.. 

 کنید.. پس  تصمیم گی  -
 
نده شما دو نفر با قراره با هم زندگ

هم شمایید.. وقت  دخی  عقد کرده یعتز اون مرد را با همه 

یفات.. اما من  ا ترس  ز ایط برای زندگیش پذیرفته بقیه چی  رس 
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سم.. اینو تو میخوای  ی بی 
االن یم خوام یه سوال پدر دخی 

 یا آیهان؟! 

 

 سوایل نگاش یم کنم.. 

 بدون عروش رو؟ اگه مشکل رس مشکل مایل  این-
 

زندگ

م.. آیهاِن خ م عروش میگی   ودم برای دخی 

 رس تکون میدم.. 

_نه اصال بابا.. اون اصال خی  نداره.. من یم خوام کنارش 

 باشم.. 

 .. پس از نظر ما هیچ مشکیل نیست-

 روش.. عقدشم که خییل جمع و جور بود.. عمحمد بدون -

ا نباشه خانم االن همه از خداشون داماد د- ز نبال این چی 

شون بی  اد شما دنبال مراسیم.. خوب گی 

 

ایطشو داشتیم  برای دلگریم مامان میگم:_مامان اگه بعد رس 

یم..   عروش میگی 
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 اما با شنیدن حرفش یم فهمم دلگریم دادن فایده نداره

.. چند ماه صی  کنید مثل آدم ا- ین مسخره بازیا چیه هست 

 ..  عروش بگی 

تم مامان رو با تموم نگرایز هاش درک میکردم میدونس

مخالفتش برای اینه که هست  عجول بعدا از این موضوع 

 پشیمون نشه .از جا بلند شدم و به هر دوشون گفتم: 

 _ مرش که موافقت کردین.. 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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مامان چشم غره رفت و بابا خندید به طرف اتاقم رفتم تا 

 از آیناز آماده کنم اما صدای بابا خودم رو برای خداحافیطز 

 محمد رو شنیدم که رو به مامان گفت: 

تم مثل خودت آتیشش  تنده..   _ دخی 

لبخندی زدم تا پامو توی اتاق گذاشتم مامان هم داخل شد 

 و گفت: 

یشب باهاش قهر بودی خ  شدی یه دفعه نظرت تا د -

 عوض شد.. 

 آیه میکشم.. 

انقدر خودتو ضایع یم   _چند ماه تحمل نداری که االن

 ..  کتز

 

 با چشمای درشت نگاهش یم کنم.. 

 _مامان..!! 

.. نکنه  . شب خوابیدیزهرمار. - صبح تصمیم گرفت 

یه؟!   خی 
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؟! 
ا
ی مثل  _چه خی 

 کاری کردی..؟! -

یم خوام جدی باشم اما نمیتونم رسیــــع نگاه میدزدم تا 

 مامان متوجه نشه.. 

ل کتز نه؟! -  نتونست  خودتو کنی 

 بس کن تورو خدا مامان... _ 

 

ی ندارم که وایسته خ- وبه فقط دوتا بودین و دیگه دخی 

جلومو اینطوری حرف بزنه و نگاه کنه... هربار که اینطوری 

رفتارمیکنید من تن وبدنم میلرزه چون میدونم یه دسته گیل 

 آب دادین... 

 لب میگزم اما در نهایت میگم: 

 _مثل خودت آتیشمون تنده... 

لش رو از دست میده دمپایش رو به طرفم  مامان هم کنی 

پرت میکنه جا خایل میدم و خودمو توی حموم میندازم 
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ی خی  نداشت و اینطوری میکرد... خوبه  ز حاال مامان از چی 

 با شوهرم بودم جوابم دمپای  بود... 

 

ز آماده  دوش گرفتم و لباس پوشیدم مامان و بابا هم داشی 

دم تا دنبال میشدن من زودتر از اونا  ز ون می  از خونه بی 

آیهان و آیناز و الهام خانم برم توی راه به آیهان تکست 

دادم توی راهم و دارم میام جوابمو چند دقیقه بعد داد و  

ز جلوی  گفته بود هر وقت رسیدم یه تک بندازم تا بیان پایی 

 ساختمان که پارک کردم شماره ی آیهان رو گرفتم... 

 جانم--

 لبخند زدم به جانم محکمش

 _سالم پایینم 

 

 االن میایم --

ز پیاده شدم و منتظر موندم ده دقیقه بعد الهام  از ماشی 

ون اومدند از  خانم جلو و آیهان و آیناز پشت رسش بی 

دیدن آیناز که دست آیهانو محکم گرفته بود بغض کردم از 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3498 | 3699 

 

ز فاصله هم مشخص بود چقد ناراحته به الهام خانم  همی 

 ابم رو آروم داد. سالم کردم و جو 

 خوی  عزیزم-

ید..؟! اصال نتونستم  _ممنون... چرا انقدر زود دارید می 

 درست و حسای  ببینمتون... 

 کنم اما خداروشکر م-
 

نم نتونستم درست رفع دلتنیک

تعطیالت نزدیکه واسه تعطیالت کریسمس حتما دوباره 

 میایم مگه نه آیناز خانم؟! 

 

 ــی ــ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 965#پارت
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آیناز نگاه کوتایه به خاله اش انداخت وکوتاه رس تکون 

داد.تعطیالت کریسمس پنج ماه دیگه بود بدون شک به 

چشم آیناز کم به نظرنیم رسید.سویــــچ رو به طرف آیهان  

گرفتم رسباال انداخت واشاره کرد عقب میشینه برای الهام 

از هم عقب نشست چمدون ها خانم در جلورو باز کرد آین

رو توی صندوق گذاشت کنارش ایستادم وآروم طوری که 

 به گوش آیناز نرسه گفتم:چرا انقدر رسیــــع... 

 
 
 آیهان نگاه کدرش رو به من دوخت ولب زد:بعدا

 

ون میدم وروی  همزمان هردو نفسهامون رو کالفه بی 

ز توی  صندیل ها میشینیم.تا رسیدن به فرودگاه ماشی 

گیتز فرو رفته بود.گایه از آینیه جلونگایه به سکوت سن

عقب وآینازی که توی آغوش آیهان مچاله شده بود یم 

ده یم شد...   انداختم ودلم براشون فرس 

ز بودم نیم  برای ناراحتیشون ناراحت بودم اما مطمی 

تونستم درد و رنچ  رو که دارند یم کشن درک کنم،من هیچ 

بودم پس درک حالشون وقت از خانواده ام جدا نیافتاده 

 برای من سخت بود. 
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ز رو صدای زنگ گوش  من  ز ماشی  سکوت توی کابی 

 شکست. 

 

سد کجاییم .زودتر از  مامان مهرانه بود میخواست بی 

مارسیده بودند.به فردوگاه که رسیدیم صورت آیناز 

ناراحتیش رو عیان تر کرد وپرده اشک از چشمانش کنار 

چرخوندتا چشم تو نیم رفت نگاهش رو به هرطرف یم 

چشم هیچ کدوم نشه اخمای آیهانم حسای  توی هم رفته 

بود.الهام خانم هم هربار نگایه به اون ها یم انداخت ایه 

از روی ناراحت  یم کشید .روزی که وسط آپارتمان آیهان 

ز آیهان شنیدم عصبایز ناراحت وحت   حرف هاشو برای رفی 

که منطف  تر نفرت رو نسبت بهش احساس کردم اما بعدا  

 فکرکردم

بعدا که حرف هاشو شنیدم وحاال که با چشم صورت های 

وارفته ودرهمشون رو یم دیدم یم فهمیدم چقدر این جدای  

یم تواند سخت ودردناک باشد وچقدر حق با این خاله 

 است . 
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گایه تا به چشم نبینیم وبا همه وجود لمس نکنیم هرگز به 

  بریم. عمق ناراحت کنندیه ماجرا ی  نیم

مامان وبابا با دیدنمون دست تکون دادن به همون طرف 

رفتیم مامان مهرانه دست آیناز رو گرفت وباالخره از آیهان 

 جداش کرد واون رو به آغوش کشید. 

 آیهان برای چک کردن پرواز رفت . 

یم دویز با چه رسعت  حاضز شدم تا برسم وقت  هست   ن-

ی قلبم از جا کنده شد  وگفتم نکنه به گفت داری می 

م نرسم  خداحافیطز با دخی 

 

 رس آیناز باال اومد وبا بغض به مامان نگاه کرد،

ربون چشمات برم غصه نخوری که ماهم اینجا طاقت ق-

نم صبحا اگه  ز نمیاریم،هرشب تصویری بهت زنگ می 

 تونست  تو زنگ بزن... 

ز دوختم ،چندتا  پاکت  به دست آیناز داد وگفت:برات شومی 

رفتم که واسه تو هست  بدوزم اماده بشه حتما پارچه هم گ

برات یم فرستم .البته ببینم میتویز اونجا بپوش  
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ام داره منوبه آرزوم  یانه...باورم نمیشه بالخره ییک از دخی 

سونه هست  که از اولم درسخون نبود ،کال این دوتا  می 

 شوهری بودن

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 966ارت#پ

 

 

 

نم   ز اض اسم مامان رو صدا می  چشم درشت میکنم وبا اعی 

 که با چشم غره جوابم رو میده

قبل از اینکه دلخور بشم نگاهم به لبخندگوشه ی لب آیناز 

یم افته...شاید زیاد به چشم نیم اومد اما حداقل آن 

 ناامیدی فلج کننده هم تمام صورتش رو احاطه نکرده بود. 
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دم،سیع داشت امید رو دردل تازه داشتم به ک ارمامان ی  میی 

 داشت رو زنده 
 

دخی  نوجوایز که احساس ترد شدگ

 میکرد... 

 

ز که باید  اینکه خانواده ای دارد که چشم به راهش هسی 

 امید برگشت داشته باشد. 

جای  خونده بودم آدیم که امید نداشته باشد شبیه 

را یم  مردهایست که انتظار تمام شدن نفس های اجباری 

 کشد . 

مامان ادامه یم ده:میخواستم برات یه ساک ببندم وچند 

نوع غذا آماده بذارم محمد نذاشت وگفت این بچه گشنه 

ز میشم غذای آماده  نم مطمی  ز نیم مونه هر روز زنگ می 

 نخوری... 

ش کنم اض کرد:نیم برم اسی   الهام خانم به شوخز اعی 

 

م دستت امانته  الهام خانم مامان لبخندی زدوگفت: دخی 

 ،هنوز نرفته دلم پیش این بچه است . 
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الهام خانم:مثل تخم چشمام مراقبشم خیال همیک

مش کل دنیا رو بگرده   راحت...میخوام بی 

 دستش رو دور شونه خواهر زادهاش یم اندازم. 

 بشنید رس پا موندین --

ی بخوریم ز  آیناز گفت:بریم توی کافه بشنیم،ویه چی 

م؟ گرسنهای ؟ خ  میخوری--  برات بگی 

 نه خییل-

 تا تایم شام صی  کتز 
 الهام خانم رو به آیناز گفت:میتویز

 

 پیمارو نیم خوام...میخوام دورهم باشیمنه غذای هوا-

با حرفش لحظهای هم سکوت کردند وصدای هیاهوی 

م.   اطرافمون باعث نشد نگاهمون رو از آیناز بگی 

ز -  یگه مدنظرته؟دبریم شام بخوریم یاچی 

ابا از آیناز پرسیداون با مکث وبه آرویم جواب اینو ب

 داد:فرق  نیم کنه
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هنوز یک ساعت  تا پروازشون به مقصدترکیه زمان بود.قرار 

ز بلیط  بود بعداز اقامت چند روزه ای دراستانبول برای برلی 

ند.   بگی 

 

ی نشسته بودیم مامان والهام  ز  دور می 
 

چند دقیقه بعد همیک

ند بابا وآیهان برای سفارش خانم کنار آیناز نشسته بود

ون از این  رفتند مامان دست آیناز رو گرفت وگفت: بی 

شهرواین کشور دنیای زیباتری هم هست که تو قرارتوش 

 ودوری از تو آدم بزرگ 
 

...دلتنیک رشد کتز وبزرگ بش 

 هاتو بغض نکن وهربار دلت گرفت 
 

وعاقیل میسازه...دلتنیک

و دلتنگتیم ولمون پر یادت باشه اینجا ماهم به اندازیه ت

 میکشه برای صدات... 

ف قشنگه  ی اما دسته پر برگرد...پیرس  داری دسته خایل می 

ز تالش توهم پروازبرای رسیدن به  اما نیاز به تالش داره اولی 

 داره اما تو 
 

ی ترس داره دلتنیک وع هرمسی  فته...رس  این پیرس 

 از پسش برمیای  
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 ه_احمدی #آسی

 

 967#پارت

 

 

اشک آیناز روی گونه اش رس میخوره ومامان رسش رو یم 

بوسه:حت  اگه برنیومدی هم اشکایل نداره...تو قرار دنیای 

جدیدی رو تجربه کتز واگر فکر کردی دوسش نداری اینجا 

 خانوادت منتظرتن وبا آغوش باز ازت استقبال یم کنند. 

ش رو پاک کرد،نیم آیهان که برگشت آیناز رسیــــع اشک ها

ساعت  رو هرکدوم تالش کردیم تا حال وهوای ابری آیناز 

ی از  رو آفتای  کنیم اما وسط چله زمستان حالش خی 

خورشید نبود،بدترین قسمت ماجرا لحظیه خداحافیطز 

 که دور گردن آیهان حلقه شد وی  مهابا اشک 
بود ودستایز

 وهق هق های فرو خورده اش را رها کرد... 
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مالمتش نمیکرد مگه چقدر یم تونست مقابل این  هیچکس

ز بغض واشک مقاومت کند،سد مقاومت  از حجم سنگی 

آیهان رو هم شکست ورس اوهم میون موهای رها شده 

آیناز وشایل که افتاده بود فرو رفت وباالخره شانه هایش 

لرزید.بابا محمد رو برگردانده بود اما من ،مامان والهام 

 هان کردن اشک هامون نکردیم... خانم تالش  برای پن

ز ترین خداحافیطز آن روز فرودگاه  شک ندارم این غم انگی 

 بود... 

 نه عاشف  از معشوق جدا یم شد نه مادری از فرزندش... 

 

ک نوجوایز عزیزترین عضو خانواده اش رو به  قراربود دخی 

عضودیگر خانواده ترک کند واین تلخ ترین استدالل  جی 

 زندگیاش بود... 

با دست به شانیه آیهان زد وبا صبوری اسمش رو صدا با

زد،آیهان با مکث آیناز چسبیده به خودش رو جدا کرد 

وصورت یک دست رسخ شده وچشمای متورمش رو پاک 
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کرد وصدای که برعکس ظاهرش محکم بود گفت:قسم یم 

 خورم برت یم گردونم...نمیذارم زیاد اونجا بمویز 

 قول...بده-

 قلبم رو مچاله کردصدای لرزون آیناز 

 

 قول میدم... --

 قول مردونه ؟-

 قول مردونه... --

 زود... بیا پیشم-

ز میشه بوسه به پیشویز  رس آیهان با اطمینان باال وپایی 

ط  نم به رس  ز آیناز زدوگفت: ییک دوماه دیگه میام بهت رس می 

 اینکه قول بدی دیگه گریه نکتز 

طش آیناز اشک جدید رو پاک میکنه تا ثابت کنه رس  

ز بوسه برادرش رودریافت میکنه الهام  روپذیرفته ودومی 

 خان بازوی آیناز رو گرفت تا فاصلهای بینشون ایجاد کنه
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مامان آیناز رو بغل کردوکنار گوشش زمزمه کرد:قوی باش 

کم  دخی 

ز قدم رو برای اثبات خودش  لبهای آیناز یم لرزه اما اولی 

 ایسته محکم برداشته ومانع اشکاش میشه.مقابل من که یم

بغلش یم کنم،حرقز به دهنم نیم رسه اون لحظه جزغیم  

ی در چنته ندارم.  ز  که روی شونه هام احساس یم کنم چی 

آیناز ازم جدا میشه وبه چشمام نگاه میکنه وی  مقدمه 

ی...   میکه:حق نداری بدون من عروش بگی 

لحن تخسش منو به خنده میندازه ومثل خودش میگم:یعتز 

ای  یط باید ثابت کتز خواهر شوهریتو هر رس 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 968#پارت
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 شونهای باال میندازه:قول بده

برای اینکه حال وهواش تغیی  کنه یم پرسم:یم خوای 

 خواهرشوهر بازی دربیاری

نه:اره...تا عروسیتون رسچ یم کنم  ز لبخندی با بغض می 

 ه... محدودیه اختیاراتم چی

حرفش لبخندی هرچند کوچیک رو لب همه میاره ومن 

 قویل رو که خواسته میدم. 

م با   دست توی کیفم یم برم وهدیه اش رو به طرفش یم گی 

ه وکاغذ پیچیدیه دورش رو کنار  کنجکاوی از دستم میگی 

ه میشه...  نه وقاب عکس خی  ز  می 

 که تمام اعضای خانواده اش رو توی 
 
یک عکس خانوادگ

 دادهقاب جا
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عکش که روز عقد ازما گرفته شدوفرخ کنار همرس 

ش ایستاد ومادرش لبخند به لب دارد وآیهان دست  ودخی 

 دورشانیه من وآیناز انداخته... 

قطریه اشک آیناز روی صورت پدرش چکید ومن مطمئنم 

خدا تقاص دل کوچک وشکسته ی آیناز رو از اون خواهد  

 گرفت. 

 و یم بوسهدوباره بغلم یم کنه وصورتم ر 

 ممنون-

 _بقیه عکسارو هم برات یم فرستم

**** 

 

آیناز رفت کیم بعداز اون مامان بابا به آرویم خداحافیطز  

کردندمن کنار آیهان ایستادم وبه اون که تا زمان پرواز آیناز 

ه شده بود،نگاه  Departureبه تابلو اعالنات قسمت خی 

 یم کردم. 

نه های آیهان هواپیما که پرواز کرد احساس کردم شو 

افتاد.انگشتام رو به انگشتاش گره زدم آروم پلک بست 
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،رسمو به شونه اش تکیه دادم چندثانیه زمان برد تا 

ز انگشتام محکم کنه .   انگشتاش روبی 

 

 _بریم؟

اینو آروم بدون اینکه تکویز به خودم بدم به زبون آوردم 

 آیهانم به همون آرویم که من گفتم جواب داد:بریم

ز روی شونه اش برداشتم وبه صورتش نگاه کردم رسمو ا

نگاهش هنوز به تابلوی اعالنات بود ومن دلم بدجوری 

 برای حالش تپید... 

 
 

وع زندگ بزرگ ترین دلیل من برای نهای  شدن تصمیم ورس 

ز احساس تعهد آیهان به اطرافیانش  کمون همی 
مشی 

اییط پای  بود،اینکه جایگاه تو براش بااهمیت ودر هررس 

داتش هست وبا تمام وجودش برای روابطش مایه تعه

 میذاره بدون اینکه ازبقیه غافل بشه 
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تا خونه توی سکوت گذشت وقت  هم به خونه رسیدیم 

برای اینکه به آیهان فضا بدم خودمو با درست کردن شام 

 رسگرم کردم تااون زمان داشته باشه خودشو جمع وجورکنه

 

  ــــی❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 969#پارت

 

 

 

  

آیهان از مقابل ی  وی بلند شد وبه طرف اتاق خواب رفت 

م وبه سیب زمیتز های خالیل  نگاهم رو از رفتنش یم گی 

توی ماهیتابه که در حال جلزوولز بودن میدم...میتونستم 

با جمالت آبیک وتکراری بهش دلداری بدم اما دلم نیم 
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ز آیناز رو براش کم جلوه بدم چون اینطوری   خواست رفی 

ون میاره زیر  نبود.صدای زنگ گوشیم منو از فکر بی 

ماهیتابه رو کم یم کنم وتماس مامان مهرانه رو وصل یم 

 کنم

 _جانم مامان

 

 مامان آروم سالم یم کنه حال آیهان رو یم پرسه

از دوش گرفتنش میداد رس  آب خی   صدای رس 

 _خوبه... 

 . برای شام یم اومدین اینجا.. -

ی درست کردم اما فکر نکنم به همینم کش دست  ز _یه چی 

 بزنه

مامان آیه کشید وگفت:خدا خودش به حال این دوتا بچه 

 رحم کنه

ز میگم  حرقز نیم زنم اما با تموم وجود توی دلم آمی 

؟-  میتویز حرف بزیز
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ی شده؟ ز  _چی 

 

 یشی  حرف بزنیم... وقت نشدراجب تصمیمت ب-

ود واون با مکث ادامه واکنشم به حرف مامان سکوت ب

،از 
 

داد:بهم حق بده درست بعداز اینکه از نگرانیت بیک

...من  ک هم حرف بزیز  مشی 
 

وع زندگ تصمیمت برای رس 

 هنوز نتونستم کارآیهان رو درک کنم. 

داشتم اینو بهت دروغ نگفتم...   _من خی 

ام رو یم ا- ...من دخی  ما همیه حقیقت رو هم نگفت 

شبیه کش نبود که باآگایه  شناسم،حال اون لحظیه تو 

ی رو پذیرفته باشه.  ز ز چی   کامل چنی 

 

نم  ز رس  آب یم اومدومن پلک به هم می   هنوز صدای رس 

نداری واگر بشنوی  ا هست که تو ازش خی  ز _مامان خییل چی 

 ...  باور نیم کتز

 بهم بگو... -
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ی روی  _گفتنش هیچ فایده ای نداره چون االن تاثی 

 حالمون نداره

 آیهان درجواب من بود ومن به درک  این دقیقا جملیه

های زیادی با  ز کامیل ازش رسیده بودم.خییل وقتا ما از چی 

ز  یم اما به رومون نمیاریم که میدونیم چون دونسی  خی 

وندونستش دیگه بعداز یه زمایز مشخیص  فرق  به 

 حالمون نیم کنه. 

 

حقیقت ماجرا این بود که نه من نه آیهان هرگز فکر نیم  

یم،نیم تونم ادعا کنم  کردیم توی جایگاه االنمون قرار بگی 

بهم ظلم شده چون از یه جای  به بعد با سکوتم این 

حقیقت پنهان شده روپذیرفتم واگر قراربود کش در جایگاه 

نم  ز ه من متهم ردیف اول بودم .پلک می  اتهام قرار بگی 

ام  ومحکم میگم:من از تصمیم مطمئنم...لطفا بهش احی 

 بذار... 

 انقدر رسیــــع؟ این همه عجله رو درک نیم کنم چرا -

 _چون آیهان االن به به من نیاز داره
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 970#پارت

 

 

 

ی بود که به زبون آوردم وییک دیگه از دلیل های  
ز این چی 

بود که منو به طرف تصمیم سوق میداد،توی رسم دلیل 

 اصلیم رو مرور کردم. 

اییط بودم که به نظرم باید اساش ترین ومحکم  من توی رس 

 ترین تصمیم رو یم گرفتم وقاطع پاش یم موندم. 

باید از فرصت طالییم استفاده یم کردم وبه خییل ها 

 خصوصا خودم ثابت یم کردم از زندگیم خ  میخوام. 
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شاید بعدها برای  تعجیل توی این تصمیم خودمو مالمت 

 ست ترین بود. یم کردم اما االن در 

 

حس قوی به من یم گفت فرزاد هنوزبه من امید داره و 

برای من نقشه داره ،باید این امید تموم بشه و من 

ایط قرار داره  میخواستم ببینه درست وقت  توی بدترین رس 

ز زندگیم هستم.   من درحال ساخی 

ماهیتابه پراز سیب زمیتز های سوخته رو توی سطل خایل 

رس  آب قطع یم کنم ،چنددقیقها ی هست صدای رس 

 شده،درست بعداز قطع کردن مامان... 

پا توی اتاق خواب میذارم آیهان باباالتنیه برهنه روی 

ه  تخت نشسته وباحس حضورمن رسش رو باال میگی 

 

 با سکوی  پر حرف به هم نگاه یم کنیم... 

ز قدم رو به داخل اتاق یم گذارم آیهان از جا بلند میشه  اولی 

ن یم رسونه ،رسش رو خم یم کنه موهای نم وخودشو به م

دارش روی پیشویز یم ریزه وروی پیشونیش سایه میندازه 
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از همیشه خودنمای  یم کنه .با صدای 
وچشماش بیشی 

گرفتهای گفت:خودم باعث شدم برق نگاهت کم بهش 

 خودمم برش یم گردونم... 

نم اون ی  رحمانه ادامه میده:من عاشقتم 
ز پلک می 

 رقمه از دستت نیم دم جونور...هیچ

صورتم به احاطیه دستاش درمیادولبهای  که عاشقانه اسی  

 میشه. 

 

 بیدارمیشم بازوی آیهان دقیقا روی گلومه 
 

با احساس خفیک

ونفس کشیدن رو برام سخت کرده سیع یم کنم فشار روی  

گردنم رو کم کنم اما فایده نداره بیشی  فشار میاره نیم 

ز  سه رو با چرخز به رسم میدم اولی  جای  که به دندونام می 

م.   تموم توانم گاز میگی 

از دردش از جا پرید وفریادی با وحشت کردجوری که از 

روی تخت پرت شد دستش به لبیه تخت خورد وبا باسن 

ز فرود اومدبا چشمای درشت وترسیده نگاهش  روی زمی 

 میکردم. 
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 فریادش به نالهای پر دردتبدیل شدوچند ثانیه زمان برد تا 

موقعیت رو تجزیه تحلیل کنه وتموم این مدت من خشک 

 شده نگاهش میکردم. 

 

دست  که به لبیه تخت خورد روماساژ داد اما درد وسوزش  

کتفش بیشی  بود که صورتش توهم رفت وبه محل آسیب 

نگاه انداخت وبا رسیدن به رد دندونای من رسش رو به 

نم رو طرف من چرخید ومن با دیدن نگاه ترسناکش آب ده

به سخت  قورت دادم وهمینکه آیهان به طرفم حمله  

کردخودمو روی تخت عقب کشیدم ومالفیه تخت به پام 

ی تا کله پاشدنم نمونده بود واگر آیهان منو  ز پیچید وچی 

ز میخوردم بدون شک یه  توی هوا نیم گرفت با رسزمی 

 بالی  رسم یم اومد

 گرفتمت--

ورد همزمان با من تااینو گفت پای  که روی تشک بود رسخ

 از این طرف تخت افتاد
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 971#پارت

 

 

 

 

تنها شانش که آوردم این بود که آیهان دستش رو زیر رسم  

ز نخورد اما بدنم زیر تنیه آیهان  گذاشته بود ورسم به زمی 

 درحال له شدن بود،بادرد ناله کردم آیهان خندید وبدون

اینکه بلند بشه توی همون حالت گفت:آیا به کارما اعتقاد 

 داری؟

وع به مشت زدن کردم وجواب  حرض از خنده وحرفش رس 

 دادم:توخ  به بلند شدن اعتقاد داری!؟
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نوخ  کرد:باز خودشو لوس کرد ،تو مرحله های سخت تراز 

ی نیست.  ز  اینم پشت رس گذاشت  اینکه چی 

 

د،با حرص مشت محکیم بیشعورداشت به خ  اشاره میکر 

 به سینهاش کوبیدم وجیغ خفهای کشیدم

صدای زنگ آیفون باعث شد لحظهای ساکت بشیم ،وقت  

نه آیهان بلند شد  ز ز شدیم واقعا یه نفر داره زنگ می  مطمی 

ز ولبیه تخت از جا بلند  ون رفت،منم به کمک زمی  وبی 

 شدم وبا وردو شتاب زدیه آیهان تکویز خوردم

 هست  مامانته! --

؟  چشم درشت کردم:خ 

ون    ازش بی 
ی  آیهان به طرف کمد لباسش رفت وتیرس 

 کشید

 

 _مامانم کلیه سحر اینجا چیکار میکنه؟
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سم...!پاشو یه ج-- اهامون عوض شده من باید اینو از تو بی 

ی بپوش..  ز  چی 

با نگاه به خودم هیتز کشیدم ولباسام رو از اطراف جمع  

 کردم

 _درو نزن تا... 

 ادباال زدم االن می--

دم لباسای توی دستم رو به طرفش پرت   لب روی هم فرس 

کردم شلوارم دقیقا به صورتش خورد ویه پاچهاش روی 

شونیه آیهان افتاد،حاال هیچ موقع به هدف نیم خورد یه 

 امروز لباسا هم حرف گوش کن شدن... 

 

شلوارو عقب کشید وگفت :االن که وقت این کارا نیست 

 عجلهای هم مزه نیم ده

خودش به حرفش غش غش خندید.صورتم از حرص توی 

هم رفت این همویز نبود که دیشب از ناراحت  نیم تونست 

 حرف بزنه! 

 ...  _کوفت نیم تونست  دو دقیقه معطل کتز
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 با خنده رس تکون داد:به جون تو هول شدم 

جون خودی  که تا توک زبونم اومد با به صدا دراومدن زنگ 

ومن هیتز کشیدم آیهان واحد توی نطفه خاموش شد 

ون بره که صداش زدم  خواست بی 

 _کجا؟

 برم درو باز کنم--

 

 _االنم هویل؟ دودقیقه صی  کن

وع کردم به جمع کردن لباسام...   دوباره تندتند رس 

زنگ واحد دوباره به صدا در اومد وآیهان گفت:هست  من 

ی م درو باز یم کنم تو برو حموم ،میگم رفت  دوش بگی   می 

 ایع است_نه ض

قصید حاال فکر کن منو اول صبچ   مامان مهرانه  نزده می 

 تو حموم میدید که دیگه هیچ  

 در...  ضایع تر از نگه داشتنش پشت--
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 972#پارت

 

 

وع به پوشیدن  ون رفت.به رسعت نور رس  اینو گفت وبی 

ه بستم صدای احوال پرش لباسام کردم دکمه شلوارم رو ک

تمو هم پوشیدم  مامان با آیهان به گوشم رسید ی  رس 

 وموهام رو جمع کردم وبا کش بستم . 

ون اومدم وبه مامان سالم کردم،جلوی در داشت با  بی 

د با صدای من به طرفم چرخید ز  آیهان حرف می 

 سالم ما...در-

ی اشاره یم کرد ز  آیهان لب گزید وبا ابروش به چی 

 

 نگ ظهر خواب بودی؟تا ل-
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 _لنگ ظهر نیست که... 

بادیدن ساعت ابروهای منم باال پرید یازده وچهل پنج 

دقیقه دقیقا لنگ ظهر بود جملهام رو جوری دیگهای کامل  

 کردم

 _...که هست! 

 یه لبخند دندون نما هم چسپوندم تنگش... 

ز  مامان نگاه کوتایه به آیهان انداخت وآیهان رسش رو پایی 

ا لحتز که برام قابل درک نبود  انداخت وب

 گفت:بفرماییدبشنید من برم چای بذارم

 

ی بگیم ویه جورای  فرار کرد 
ز نموند تا من یا مامان چی 

متعجب از کارش نگاهش میکردم که مامان جلو اومد وبا 

تم گفت:چه عجلهای بود آیهان که داشت  اشاره به ی  رس 

 نبودتو ماست مایل میکرد

ز اوردم وب ز رسمو پایی  تم نگاه انداختم ومتوجه چی  ه ی  رس 

 غی  عادی نشدم
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_ماست مایل چرا؟ دیشب دیر خوابیدیم ،آیهان داشت از 

 نبود آیناز یم گفت زمان ازدستمون در رفت ،دیر شد

 

 میای  چای خشک رو 
خونه صدا زد:هست  ز آیهان از آشی 

 بدی

 از همون جلوی مامان داد زدم:من خی  ندارم که... 

 ریز نگاهم میکردوگفت:عجب مامان با چشمای

 _دم دمای صبح خوابمون برد

 هست  یه لحظه بیا... --

اینو با حرص گفت وعصت  جواب دادم: یه چای نیم تویز 

 پیدا کتز 

 

رو نخود سیاه رو نشونش بده تا منم زنگ بزنم به بابات ب-

یه هست  رو بیشی  کن ز  بگم پول جهی 

ز زیادی نیم خوام  _چرا الزم نیست،من چی 
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یه وسیمویز رو باهم بدیم  نه- ز دیگه الزمه یه دفعه جهی 

 خیال خودمونو راحت کنیم

ابروهام باال پرید اما قبل از اینکه حرفش رو درک کنم آیهان 

؟  دوباره صدام زد:هست 

خونه گفتم: چته تو!  ز  رسیده نرسیده به آشی 

...لباستو --  رعکس پوشیدیبتو روحت هست 

 

ه شد ت سفیدم خی  م تازه متوجه شدم با ترس به ی  رس 

تم پریده  طرح جلوی تیرس 

 محکم به پیشونیم زدم:آبروم رفت چرا زودتر نگفت  

 صداشو  مهلت--
 

دادی...واستادی جلوی مادرت ومییک

 نازک کرد: 

دیشب دیر خوابیدیم ،آیهان داشت از نبود آیناز یم گفت 

 زمان ازدستمون در رفت ،دیر شد. 

 _ای وای...آبروم رفت

 ه رو هم تعریف میکنهبا جزئیات هم--
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 973#پارت

 

 

 

آیهان خندید وگفت:میدونستم بالخره این زبونت یه جا 

مارو به فنا میده...به کار که بیوفته خاموش  نداره باید از 

 برق کشیدت... 

س  باخنده ادامه داد:بدشناش دکمه خاموشیت هم دردسی 

 نیست

 به بازوش :مرگ نیم تونست  یه کاری کتز  زدم

ه گ-- وش ندادی دیگه،واسه خاموش کردن تو باید ذخی 

 برق به اتمام برسه
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بعدم دوباره غش غش خندید ومن با حرص فقط نگاهش  

 کردم

 

چای رو تو لیوان ریخت وگفت:تا من اینارو یم برم با 

آرامش وبدون عجله اون المصب رو درست کنه...با 

 ه چکاپ کیل دیگه هم بکن باز سوی  ندیحوصله...ی

لگدی زدم که به پاش بخوره اما خودشو عقب کشید ورفت 

پام توی هوا تکویز خورد مامان پشت به ما روی مبل 

نشسته بود پشت کانی  خزیدم یقیه پشت به گردنم فشار 

اومدن مامان بود که  یم اوردامااون لحظه انقدر ذهنم درگی 

 اصال متوجه نشده بودم

 

ت رو درست کردم وبا یه نفس عمیق پیش مامان   ی  رس 

برگشتم.سیع کردم به روی خودم نیارم اما نیم 

ز آیهان به قول خودش  ز رفی  شدمخصوصا وقت  حی 

مشغول چکابم بود تا دوباره سوی  ندم.جلوی مامان که 
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نشستم اونم یه نگاه با اخم به رس تاپام انداخت جوری که 

 من تو خودم جمع شدم

ه... گفت- یه م یه نفر بیاد پنجره هارو برای پرده اندازه بگی 

رنگم خونه رو بزنیم کابینت هارو هم عوض کنیم تا برای 

 ظرفشوی  فضا باشه. 
ز  یخچال وماشی 

 

_الزم نیست مامان اینجا وسایل هست ،هرخ  کم بود 

 خودمون بعدا ... 

میون حرفم پرید وگفت:این دیگه تو اختیارات و تصمیمات 

 تو نیست

لحنش انقدر تند وعصت  بود که ابروهای آیهان هیچ ابرو 

 های خودمم باال پرید. 

م  مامان بلند شد وگفت:باید ببینم خ  بگی 

؟بمادرجان من متوجه نیم شم --  رای خ 

ی بگه زنگ آیفون دوباره  ز مامان برگشت و تا خواست چی 

به صدا دراومد آیهان از جا بلند شد وگفت:کش قراربود 

 بیاد
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 پرسم دروباز یم کتز  اره-

 

 آیهان سوایل نگایه به من انداخت وبه طرف در رفت

ز صحبت های شبانه تون راجب آیناز وقت نکردی از ب- ی 

 !
 

 تصمیمت بیک

ش  مامان مهرانه به خاطر ناراحتیش بابت تصمیمم شمشی 

رو بدجوری از رو بسته بود انگار خودشون نبودم که منو 

 دودست  تقدیم آیهان کردند

 

 ــــی ❤️ـمام_آنــچه_دارمـــ#تـ

 #آسیه_احمدی 

 

 974#پارت
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 نگاهش یم کنم که رسش رو یم چرخونه وهال خونه 
 
با گلگ

ی نگاه میکنه.   رو بادقت بیشی 

 رو به رسوضعت برس االن چندتا نرغول میان باال... پاشو ب-

م  ه به طرف اتاق می  ابروهام از لحن تند مامان باال می 

ون ودوش رسییع یم گ م حوله رو دور خودم یم پیچم وبی  ی 

 میام آیهان وسط اتاق ایستاده

 ه؟موضوع چیه؟ مامانت منظورش چی--

نم ونگاه آیهان از  ز موهای خیسم رو از صورتم کنار می 

 چشمام معطوف دستم میشه... 

 

ز تصمیمم مرددم چون هنوزیادم نرفته دفعه  یکم برای گفی 

،منطقیش قبل چقدر سفت وسخت باهام مخالفت کرد 

این بود اول با آیهان در میون میذاشتم و در صورت 

 موافقتش موضوع رو با مامان وبابا مطرح میکردم. 

پوقز یم کشم نگفتم چون اصال انتظار نداشتم مامان 

 انقدررسیــــع وارد عمل بشه... 

 _من...راستش... 
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 آیهان قدیم جلومیادوشونیه مرطوبم رو نوازش میکنه. 

؟--  تو خ 

یم کنم:قول میدی نه باهام مخالفت کتز نه  خودمو مظلوم

؟  دعوام کتز

 

 به حالت صورتم لبخندی زد

 نگو به فاکمون دادی؟--

م که خندهاش بزرگ تر شد وگفت:بدتر  بهش چشم غره می 

 از آبروریزس صبح که نیم تونه باشه بگو خالصمون کن. 

 به شونه اش زدم:اصالنم تقصی  خنگ بازی های تونیست

م رو بود تا حاال کش توی اون حالت مچ تجربــیه اولم--

 نگرفته بود. 

ذهنم رفت به روزی که من از نامردی فرزاد به آیهان پناه 

ز تجربــهام رو وسط خونه  بردم واون ازخشمش به من اولی 

 ی پدر آیهان تجربه کردم 
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اخانم مادر آیهان لبخندی غمگیتز روی لبم  از یادآوری المی 

اد هردومون به همون روز نشست،نگاه آیهانم نشون مید

 فکر یم کنیم

 تجربــیه دوم--

 _بسوزه پدر تجربه هات... 

 نیشخندی زد

ز --  ی که باعث شده مادرت صبح خفتمون کنه. بگو اون چی 

 لبمو بازبون تر کردم

یه منو بیاره ز  _مامان میخواد جهی 

 االن؟--

 رسی به نشونیه مثبت تکون میدم

 چرا انقدر عجله داره؟--

 

 کنیم...چه _چون بهشون گ
 
فتم ما میخوایم باهم زندگ

معتز داره تو اینجامن اونجا...بشنیم رسخونه وزندگیمون 

 مثل بچه ادم ... 
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 هست  من.... --

ایط عروش نداریم  _میدونم بهشون گفتم مافعال رس 

ورسمایمون روبرای کارگذاشتیم...حاال بعداعروش گرفتیم  

 گرفتیم نگرفتیم هم مهم نیست

 

 ــــی ❤️ه_دارمـــ#تــمام_آنــچ

 #آسیه_احمدی 

 

 975#پارت

 

 

با یه حالت خاض نگاهم میکرد جوری که نیم تونستم 

متوجه بشم به خ  داره فکر یم کنه ،نیم شد مخالف یا 

 موافق بودنش رو حدس زد. 

 دستمو باال یم برم یه طرف صورتش میذارم
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_میدونم باید زودتر بهت یم گفتم اما فرصت نشد من 

 رصت مناسب بودمدنبال ف

آیهان پلک زدومن برق اشک رو تو چشماش دیدم آب 

 دهنش رو قورت داد 

؟ من چه کارخوی  کردم که ت--
و پاداش کدوم کار متز دخی 

 خدا تورو الیقم دونسته... 

 

منم بغض میکنم،آیهان رس چرخوندولبهاش رو به کف 

 دستم چسپوند وعمیق بوسید. 

حس یم کنم تو مثل یه  و ر هربار که از ته دلم ناامیدی --

 معجزه به دل وزندگیم میتای  ... 

نه ز ه وبوسهای به پیشونیم می  ز دستاش میگی   رسمو بی 

ه جوری که انگارمن هیچ گذشتیه تلچز رو تجربه ی--

نکردم،یه جوری که هیچ  جزتو نه یادم میاد نه میتونم 

 بهش فکرکنم

از حرفاش قلبم محکم یم تپه وبغضم از حرفای 

تبدیل به اشک میشه اما آیهان اجازه نمیده  خالصانهاش
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روی گونهام رس بخوره با بوسهای به چشمام مهارش 

 میکنه. 

 

م...اینو ق-- سم میخورم عروش که الیقش  برات بگی 

مردونه بهت قول میدم،کاری میکنم مثل االن من از ته 

 دلت احساس خوشبخت  کتز 

 _من االن خوشبختم فقط... 

؟--  فقط خ 

،قول بده _قول بده م ثل همیشه هوای منو داشته باش 

 همیشه مثل االن دوسم داشته باش  

گه میشه تورو دوست نداشت،احساس یم کنم به دنیا م--

اومدم تا فقط عاشق توباشم وتورو دوست داشته 

 باشم.انگار هیچ کاری جز این ندارم. 

 

نم زیر گریه...خنده داره اما  ز دست خودم نیست که می 

ن لذت بخش ترین اشکاییه که تجربه احساس یم کنم ای

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3539 | 3699 

 

اف  کردم بوسه های آیهان اشکام رو مهار میکنه ومن اعی 

 یم کنم  زیبا ترین نوع پاک شدن اشک رو تجربه کردم. 

بــهای به در اتاق خورد ومامان صدامون  ضز

،آیهان؟  زد:هست 

ه جواب دادن  آیهان بدون اینکه نگاهش رو از من بگی 

 جانم مامان--

امان هم مثل من با حرف آیهان لبخند به شک نداشتم م

ز جملیه خودش وآیهان  لبش اومد واینو از فاصلهای که بی 

 افتاد میشد تشخیص داد

 

ونت ی  بال مادر،بیان ببنید این مدل کابینت رو دوست ج-

 دارید. 

االن میایمش رو تند ورسیــــع گفت وبعد چند بار به لبم 

 بوسه زد. 

 لباساتو بپوش بیا --

 ادم اما حت  یه میلیمی  هم فاصله نگرفترس تکون د
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قدر دل کندن ازت سخت شده...کاش هیچکس اون چ--

ون منتظرمون نبود  بی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 976#پارت

 

 

 

 

 لبخندی زدم ومن قدیم عقب رفتم

ز نرفته برو  _تا اثرات پاچه خواریت روی مادر زنت ازبی 

و  ن رفت.اینکه انتظار موافقت آیهان رو لبخندی زد بی 

ز  ز بود اینکه عکس العملش این شد یه چی  نداشتم یه چی 

 دیگه... 
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منم درست مثل آیهان حس یم کردم اون دلیل صبوری 

 وصداقتیه که داشتم... 

اون روز آیهان با حال خوی  وصی  وحوصله پا به پای مامان 

 نظر دار من ی  خیال روی مبل نشستم 
ز به ایده تو همه چی 

 هاشون گوش میدادم

 

مانه به مامان گفت :خودش  همون روز آیهان خییل محی 

ه  هزینه تعویض کابینت ها ورنگ خونه رو به عهده میگی 

مامان هم که فهمیده بود پیشنهاد من حسای  دامادش رو 

رسذوق آورده با لبخند قبول کرد از همون روز آیهان تبدیل 

زمان تایم اداری دنبال شدبه یه موجود دیگه...صبح تا 

کت بودوبعد به کابینت کار ورنگ کارهای  که  کارای ثبت رس 

د وبعد از اونجا هم تا اخرای شب  ز خونه کار میکردند رس می 

ازش ی  خی  بودم اوایل در مقابل ناپدید شدنش ساکت 

بودم اما وقت  این رفتار به صورت مداوم ادامه پیدا کرد 

اونجا متوجه شدم تمام عکسای   ناراحتیم رو بروز دادم تازه

کت دوستش بهراد رو به عهد گرفته وبرای اون کار  های رس 

 میکنه. 
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برای اینکه کیم از حجم کارهای آیهان رو کم کنم همراه با 

ی رو برای اتمام رسیدن کارهای  امی  ساعت های بیشی 

کت اونجا یم موندیم .تالش آیهان برای زندگیمون باعث  رس 

دل بشه ودیگه به من بابت تصمیمم  شد مامان هم یک

ه...   خرده نگی 

حال مونا هم دقیقا مثل حال من بود پراز امید وشوق به 

 پیش رو...بعداز مخالفت های عمیق همه باالخره 
 
زندگ

 قرار خواستگاری بعداز سه هفته مشخص شد . 

 

بحث داغ این روزا خواستگاری مونا بود به صالح دید بابا 

نبود،بابا فعال کش جزخانواد یه خودم از تصمیم باخی 

محمد یم خواست بعداز مراسم خواستگاری مونا بیت  

وآقاجون رو دعوت کنه وموضوع رو باهاشون در میون 

بذاره با اینکه به شدت از دست آقاجون دلخور بودم اما 

مخالفت  نکردم به هرحال که من تصمیمم رو گرفته بودم 

کردنش برای بقیه   وقرار نبود عوضش کنم پس نوع مطرح

 خییل اهمیت نداشت. 
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مونا اضار داشت منم توی خواستگاریش باشم ومن به 

تموم خواهش ها واضاراش که همراه با فحش های ی  درو 

پیکر بودجواب رد دادم قهر یک روزهاش رو به جون 

خریدم ،فردای خواستگاری مونا خودش زنگ زد وریز به ریز 

و با جزئیات برام تع ز  ریف کردهمه چی 

برخالف اینکه آقا جون گفته بود پاش رو تو مراسم 

خواستگاری مونا نمیذاره اما با خواهش بابا محمد وعمو 

ز اومده بود وتوی مراسم  محمود باالخره از خرشیطون پایی 

کت کرده بود  رس 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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پدر بزرگش همراه خانوادیه از خانواده ی فراز هم پدر و 

ز ومن با وجود افکار توی رسم به شوخز  آیهان حضور داشی 

به مونا گفتم:توی خواستگاری اندازیه عروش مهمون 

 دعوت کردین

 ازدواج سنت  به 
 

مونای متحول شده هم جواب داد:قشنیک

ز مراسماشه  همی 

از جوابش صورتم توهم رفت با یه جنش بهش  

 چه تغیی  
 
 ای  که ایجاد نیم کنه گفتم:ترشیدگ

وعواقب بعدش رو هم به جون خریدم تا ده دقیقه بعد به 

 جیغ زدن وفحش هاش خندیدم. 

 

توافقات آرمان وزن عمو فروغ رسجاش بود وآقا ارمان 

زرنگ توی همون جلسه قرار عقد وعروش رو میذاره وبه 

قول خودش هم باهم اشنا شدن هم روی هم شناخت 

رو کنار میذارم وبا آرمان با وجود اینکه  کامل داشتند،بدبیتز 

ایطمون متفاوت بود احساس همدردی کردم ،به هر  رس 
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 رو حاال 
 
حال اونم مثل من تجربه ترک شدگ

 هرچندمتفاوت تجربه کرده بود. 

:از دادگاه فرزاد خی   ز ی از فرزاد وفرشته رومونا با گفی   ی  خی 

ز برد  داری رو از بی 

 

کردم ومونا گفت:تعداد شایک با صدای آرویم نهای زمزمه  

هاش چهار نفر شده ،مثل اینکه اولش دو نفر بودن وحاال 

دونفر دیگه هم اضافه شدن اتفاق  مکالمه آقا سعید 

ومادرآرمان رو شنیدم ودلم براش سوخت. مخصوصا وقت  

هاله خانم رو دیدم انگار اصال اون آدم قبل نیست خییل 

رسشون برداره داغون شده،از آرمان خواستم دست از 

چون مطمئنم اونه که داره میگرده دنبال کسای  که با فرزاد 

مشکیل دارند اما از دستم عصبایز شدوگفت: باید آبروی   

 . ز  که ازش بردن رو تجربه کیز

 

من با سکوت گوش میدادم وهیچ نظر وایدهای 

نداشتم،این روزا به ندرت یادم یم اومد که یه روزی کش 
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من حضور داشته ویاد وخاطرهاش  جز آیهان توی گذشتیه

 زیادی دور و بعید شده بود. 

ات خونه به اتمام رسید وقراربود من  بعداز یک ماه تعمی 

ز کردن خونه بریم وتا از  ومامان به همرا چندتا کارگربرای تمی 

روز بعدش برای خریدلوازم خونه اقدام کنیم.از همون اول 

ز خریدها با مامان به توافق رسیدیم که توی یکرسی ا

ی که مد نظرم بود رو  ز حضور داشته باشم وقرارشد من چی 

 نشونش بدم ومامان همونو بخره. 

 

ات به  کاری حسای  داشت اما تغیی 
ز با اینکه خونه نیاز به تمی 

وجود اومده انقدر زیادبود که لبخند به لب من ومامان 

ز شیک وقشنگ شده بود وآیهان ییک از  بیاره...همه چی 

ه رو با چوب دکور کرده بود ومن به دیوارهای خون

عالقهاش به وسایل چوی  ی  بردم.مامان که بزرگ ترین 

مخالف من بود از خودم برای اتمام خونه بیشی  ذوق 

 داشت وعجله میکرد. 
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ی از تصمیم من  نداشت خودم تنها   هنوز هم کش خی 

کش که دوست داشتم از تصمیمم براش بگم مونا بود که 

 یش تبدیل به ستاریه سهیل شده بود. بعداز خواستگار 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 978#پارت

 

 

 

هر وسیلهای که رس جاش قرار میگرفت خونه بیشی  جون  

 که توی رسم 
 
یم گرفت ومن باحس نزدیک شدن به زندگ

 بود غرق خوش  میشدم. 

دیگه مثل قبل نسبت به خرید وسایل خونه ی  تفاوت 

ی یم کردم ن ی نظر میدادم وسخت گی  ز بودم وتوی هرچی 
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جوری که وقت  مامان دکوری که متناسب با خونه نبود 

خرید ومن برای داشتنش مخالفت کردم ومامان هم کنایه 

یه یم خواست  نه وقتش رو  ز گفت:تا دیروز اصال نه جهی 

داشت  االن به متناسب نبودنش هم گی  میدی...خوب نیم 

 ل و روزمون میخواست  چیکار میکردی! خواست  اینه حا

 

چون نیم خواستم از تصمیمم برگردم، با سکوت به  

 غرزدناش گوش یم کردم. 

فرشارو که آوردن من برای فرار از دست مامان تا جلوی در 

رفتم و کارگرهای  که برای باال بردن فرش ها اومده بودن رو 

ز تر   پایی 
ز مونا چندمی  از راهنمای  یم کردم که ماشی 

ز پیاده  ساختمان متوقف شد.همتا هم همراه مونا از ماشی 

 به 
 

شد از دیدنشون خوشحال شدم وبا لبخندبزرگ

وهای تازه نفس چشم دوختم .مونا تو دوقدیمم بدون  نی 

ز   ی رو برمیداشی  ز قایل دوازده می  توجه به دومردی که داشی 

 داری گوه زیادی 
 

گفت: عنی  بدون اینکه به من بیک

 میخوری
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 از اون دومرد که جوون ترهم بودخنده اش گرفت ییک

ز انداخت  وبرای اینکه مثال من متوجه نشن رسش رو پایی 

عصت  از حرفش جواب دادم: دیدم تو هم پیالهای 

 وبدجوری مشغویل نخواستم مزاحمت بشم. 

ید باال  همتا خندید وگفت:بساط قهوهای کردن همو بی 

 آبرومون رو برید. 

 جا بذار خونیه من حرمت داره_گند وکثافت رو همین

 همتا خندهاش گرفت اما مونا با صدا عوق زد

 

 چشم غرهای بهش رفتم وانیا رو از بغل همتا گرفتم

 _خاله قربونت بره واسه خ  رفتید دنبال این میمون خانم

 مونا:میمون توی  نکبت،من رفتم دنبالشون... 

دار نیم  جوابش رو ندادم که پرسید :همتا نیم گفت خی 

ز   شدم؟هوی رستو مثل گاو ننداز پایی 

ون یم اومدی  _هروقت از بغل اون شوهر سه نقطهات بی 

 ،یم گفتم
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دی - ز  و بغلشم یم تونستم جواب بدمتاسکل زنگ می 

 

 _گفتم شاید وسط کار مزاحمتون بشم

 خیالم راحت نبودکه تو آسانسوریم... 

همتا خندید ومونا چپ چپ نگاهم کردپشت چشیم براش 

 وبابوسیدن آوینارسگرم شدم.  نازک کردم

خونه داشت وسایل رو جابجا میکردوبا  ز مامان توی آشی 

ون اومد  سالم مونا وهمتا بی 

 خوش اومدید-

یتز رو به طرف مامان گرفت  مونا جعبیه شی 

 ن خائن ندیدزن عمو برای شماست به ای-

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 979#پارت

 

 

 

 

باتشکر ازش گرفت وگفت:خییل خوش اومدید...این مامان 

 بچه رو چرا اوردی گرد وخاک اذیتش میکنه

 _دل خالهاش براش تنگ شده بود خوب شد اومد

مامان که هنوز درحال پرت کردن ترکش هاش بود جواب 

 داد:مگه تو دل خالهاش جای  واسه بقیه هست

مونا مثل اسب شیهه کشید وزدزیر خنده پوکرنگاهشون  

 ردم ک

 با یاالی کارگرامامان جلورفت همتا اشاره کرد قضیه چیه

 

سه  _مثل اینکه با بابا دعوا کرده زورش به من می 
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مامان شنید وبرگشت چشم غرهای تپیل به من رفت 

 جوری که پا به فرارگذاشتم. 

ی  ز آوینا رو توی کریرش گذاشتیم وهر کدوم رساغ یه چی 

 رفتیم 

ی؟مونا ی  مقدمه گفت:جدی جدی ع  روش نیم گی 

 کارتون غذا ساز رو باز کردم:شاید بعدا گرفتیم

 مامان با حرص گفت :بعدا چه فایدهای داره! 

 مونا زیر لب گفت:االنم فایدهای نداره

خودش ریز ریزخندیدومن با ایه از دستشون به کارم ادامه 

 دادم

 

ید.. -  . نیم شدمثل ادم عروش بگی 

ون... چشم غرهای بهش رفتم:میشه از ما بک  ش  بی 

 مامان:منکه زبونم مو در آورد

 به اندازیه کاقز فشار یم اورد حاال 
 

پوقز یم کشم خستیک

 توضیح دادن بهشون هم اضافه شد بود
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که دیگه...مهم چ-  مشی 
 

ه فرق  یم کنه مامان،تهش زندگ

اینه دل آدم باخ  خوشه...خوب بود مثل خییل ها 

 بالتکلیف بودن وزندگیشون روی هوا بود

ی نگفت م ز  امان ایه کشید وچی 

 

ی به همتا انداختم .آوینا گریه یم کرد وهمتا  ز نگاه تشکر امی 

احت  بکنه هم هوای  مامان رو فرستاد پیشش تا هم یه اسی 

ش رو داشته باشه .مامان که رفت مونا  دخی 

 پرسید:حاملهای؟

 با حرص گفتم:چه ربیط داره

ی؟  خندید :حاال چرا پاچه میگی 

ا...مامانم یم شنوه میدویز که چقدر روی همتا:هیس مون

 این موضوع حساسه... 

مونا نیشخندی زد وگفت:خدایش مامانت فکر یم کنه اینا 

این همه شب رو تا صبح دعای کمیل خوندن وصلوات 

 فرستادن
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مامان پشت کانی  ایستاده بود وباشنیدن حرف مونا  

ز تا خود  گفت:نه مشغول حرف زدن درمورد آیناز هسی 

 انقدر که لباساشون پشت رو میشه صبح،

 همتا لب گزید ومونا زدزیرخنده... 

ون اومدم مونا پشت رسم  ناراحت نگاه ازشون گرفتم وبی 

 اومد با پرروی  پرسید:خاک تو رست که خودتو لو ندی

 _تا چشم باز کردم مامان پشت در بود 

 تو گاف دادی یا اون؟-

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 _احمدی #آسیه

 

 980#پارت
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 نگاش کردم خودش رسیــــع گفت:کارخودته

همتا داخل اومدومن لب گزیدم:برگشتم بهش میگم دیشب 

دیم دیر خوابیدیم ز ز آیناز حرف می   تا صبح راجب رفی 

 به هم نگاه کردیم وسه نفری زدیم زیر خنده... 

 مشغول بودیم وبعدش 
 

تا حول وهوش هفت همیک

ونا با لگد به پام هرکدوم یه گوشه ولو شدیم م

 زدوگفت:پاشو یه لیوان اب بده دستمون... 

با دست برو بابای  گفتم:همتا وانیارو دست مامان داد 

 وچای ساز رو روشن کرد

 

پیش دست  برداشت واب کشید وچند دقیقه بعد با سیتز 

یتز مقابلمون نشست.   چای وشی 

 مونا تا خواست چای برداره از جا پریدم

 _مراقب باش نریزه

ز قلبم وایستاد  خاک تو رس ندید پدیدت-  کیز
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مامان چشم غره رفت ومن رو به همتا گفتم:با همون جعبه 

یتز یم اوردی  شی 

ره دیگه چای رو هم تو همون چایساز یم اوردی همه از ا-

 رسش یه قلوپ میخوردیم...عقدهای... 

 فنجویز برداشت ومقابل خودش گذاشت

 نم_مراقب نباش  میام خونت تالقز یم ک

 مراقبم نکبت... -

 

با خیال راحت دوبار دراز کشیدم مونا گفت: هاله خانم 

 حالش بهی  شد

ی شده؟ ز  همتا رس تکون داد ومامان پرسید:چی 

س فشارش رفته -  اال... ببه خاطر اسی 

 تکلیف فرزاد مشخص نشد؟-

ه اما انگار ن- ه هنوز پدرجون خییل سیع کرد رضایت بگی 

ز رضایت خییل از فرزاد کینه دارندک ه با پول هم راضز نیسی 

 بدن... 
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 من ومونا نگایه به هم انداختیم. 

 

همتا ادامه داد:به قول فراز بالخره که باید گند کارش در یم 

اومد،حت  از نظرش این درد ورنج پدر ومادرش هم به 

 خاطر سکوتشون در مقابل رفتارها وکارهای فرزاده... 

دلهای  که  مونا:همه شون دارند تقاص پس میدن،تقاص

 رو 
 
ز ،خدا میدونه چندتا زندگ  وابروهای  که ریخی 

ز شکسی 

 خراب کرده

 تباه 
 

حق با مونا بود آیالر وزندگیش نمونه بارزی از یه زندگ

ش هم یه به جامانده از آوار این  شده بود ودخی 

...بالخره که یک روز اه این آدم ها دامن باعث 
 
زندگ

 وبانیش رو یم گرفت. 

 

 گفت:تمومش کنیدبچه ها...   مامان با آیه

مونا اما ی  خیال حرف مامان مهرانه گفت:به نظرم عمو 

رضا دیگه رضایت بده به جداییشون...هاله خانم از 

 رفتارهای فرشته شکایت نیم کنه؟
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ی این ف- عال که رفتارهای فرشته کم اهمیت ترین درگی 

روزاشونه ،اگر وقت واسه فکر کردن به فرشته داشته باشه 

خواسته وانتخاب خودشه...به قول پدر جون این  خودش

 لقمهای که خود هاله جون برای فرزاد گرفته.... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 981#پارت

 

 

 

 پیگی  فرزاده جدای اینم عمو رضا خییل-

نش به تن پدر زنش خورده ،ادمم انقدر عمو رضا هم ت-مونا

 لجباز ویک دنده... 

 مان دستش رو به زانوش گرفت وبلند شدما
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 ربزرگتون بلندشید بریمبه جای غیبت پشت پد-

همتا هم بعداز مامان بلند شدو روبه منو مونا که لم داده 

 بودیم کرد:شما دوتا نیم خوایدپاشید؟

مون قبل  مونا نوخ  کرد:من یه ساعت  یم مونم به دخی 

 عروش مشاوره بدم 

 

یم پوشید جواب داد:اون  مامان که داشت لباساش رو 

 خودش صدتای مثل منو تورو مشاوره میده

 مونا شیهه زنان خندید ومن دهنمو براش کج کردم

_مرگ...بینش نفس بگی  خفه نش  جواب اون شوهر 

 جانیت رو ما نیم تونیم بدیم. 

ز .   مامان ومونا همزمان بهم چشم غره رفی 

 همتا:بلندشید مسخره بازی هاتونم جمع کنید

موقع زنگ واحد به صدا دراومد وبعد در با کلید باز  همون

 شد
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آیهان داخل اومد با مامان که نزدیک ترین فردبهش بود 

 از 
 

حال واحوال کردوبعد رو به بقیه هم سالم داد خستیک

رسوروش یم بارید وموهای همیشه مرتبش رو پیشونیش 

 ریخته بود

مامان کیفش رو برداشت رو به آیهان گفت:کفاشت رو 

 درنیاربریم پرسم 

 کجا--

یم خونیه ما-  می 

مینجا بمونید مامان...شماهم ازصبح خسته شدید شام ه--

یم ون میگی   از بی 

 

سط این شلویعز کجا بمونیم...این خونه حداقل یه هفته و -

ی  ز یم یه چی  دیگه کار داره...اونجا هم خونه خودتونه می 

 دورهم درست یم کنیم میخوریم

 یدنه تو زحمت یم افت--

دوراز چشم مامان به من اشارهای کردکه متوجه نشدم  

 یه نیمچه رسشو باال انداخت 
 

ورس تکون دادم خ  مییک
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وبعد به مامان اشاره کرد که بازم نفهمید اروم لب زد اما 

 چون دراز کشیده بودم نیم تونستم لب خویز کنم 

 

 با حرف مامان نگاه هردومون معطوف مامان شد

یز این تعارف تیکه وقت  منو مامان ص- ز اره کردن پدا می 

 دیگه چیه...ادم باید حرف وعملش ییک باشه

 آیهان با لبخند معذی  رستکون داد

 رو به ما کرد وگفت:بریم بچه ها... 

ز اماده شدن رو به آیهان کرد:این اشاره کنش  موناحی 

سوخته،یه باردیگه همون حرکت رو برو من براش ترجمه  

 کنم

 

 ــــی ❤️رمـــ#تــمام_آنــچه_دا

 #آسیه_احمدی 

 

 982#پارت
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همتا خندید وآیهان با حرص چشم غرهای بهش 

رفت.مامان نگاه کوتایه به آیهان انداخت رو به من  

یم توهم پاشو یه لیوان چای  بده دست این  گفت:ما می 

 بچه ،خستگیش که در اومد بیاید

آیهان دست  به موهاش کشید واز مامان تشکرکرداما قبلش 

 با اخمش منو هم ی  نصیب نذاشت

منکه تا قبل از این از جام تکون نخورده بودم هنوز توی 

 همون حالت بودم. 

 

به هرحال قبل ازاشاره های آیهان وبریم بریم مامان هم من 

قصد بلند شدن نداشتم.از صبح مامان مثل کوزت ازم کار  

 ...
 
 کشید حاال برم خونه هم شام درست کنم!عمرا

م کوبید:خاک تورست اینطوری میخوای مونا به پا

؟  شوهرداری کتز

 _به توچه...مگه من بهت میگم چیکاربکن چیکار نکن
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 همتا دست مونارو گرفت وکشید

ز - دیدبریم تا همی    یه ذره آبروتون رو پیش آیهان نی 

 

مامان با تاسف برامون رستکون دادوبا خداحافیطز وتاکید 

قه شون تا پشت در اینکه منتظرمونه رفت ،آیهان برای بدر 

رفت وقت  برگشت دست به کمر باالی رسم ایستادبا 

دیدنش با کویل بازی گفتم:آخ آیهان انقدر ازم کار  

ز   کشیدن...نیم دویز که هست  تو کشی 

خونه رفت  ز خندید وبا تاسف رسی تکون داد به طرف آشی 

 صداش کردم:کجا رفت  بیا دستو پامو ماساژ بده

 

ه جیغ کشیدم آیهان وقت  دیدم با خنده دار  ه فاصله میگی 

 رسجاش ایستاد وبا تعجب برگشت ونگاهم کرد

 _آخ پام،کمرم...آخ ... 

پیشم برگشت و گفت:یه لحظه حس کردم باردار بودی 

 وبچه دنیا اومد
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لگدی پروندم که برعکس دفعیه پیش به هدف خوردواخ 

اونم دراومداز جام بلندشدم وگفتم:حداقل من توانایش رو 

 ال تورو به خ  تشبیه کنیم دارم ح

 قدیم ازش فاصله گرفتم که دستمو گرفت وکشید

 

ی میشه تشبیه کردنالیه منو که ب-- ای بهی  ز  ه چی 

؟  با گیچ  اخیم کردم :خ 

 من نام یم برم تو انتخاب کن--

 از برق خبیث چشماش به مفهوم حرفش ی  بردم 

 _خییل بیشعوری آیهان

 ه ... چرا بیشعور خییل ها از خداشون--

 نذاشتم جملهاش رو کامل کنه با حرص گفتم 

ز که از خداشون باشه تو باهاشون  _خییل ها بیخود میکیز

 شوخز کتز 

 خندیدوگفت:من ...  
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 983#پارت

 

نذاشتم بازم حرفش رو کامل کنه وگفتم:تو هم بیخود 

 که میای  با افتخاراینار 
 و برام تعریف یم کتز میکتز

ز انگشتاش گرفت وبدون توجه به کویل بازی  بینیم رو بی 

هام گفت :نیم دونم از دست این داستان سازی هات 

بخندم یا گریه کنم جونور...میخواستم بگم خییل ها از 

 خداشونه آقاشون از این شوخز ها باهاشون بکنه

 بوسهای به بینیم زد

 

ز از اینکه ضایع شده بودم اصال  خوشم نیومدبینیم رو چی 

 دادم
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 منو عصت  کتز ،از حرص خوردنم 
 

_از قصد اینطوری مییک

 خوشت میاد

که میاد اما ذهن تو عالقیه عجیت  به انحرافات   خوشم--

 داره

 مشت کم جویز به شونهاش کوبیدم

 جات ناله میکردی خوبه خسته بودی ازهمه--

 همون رس جام نشستم :خوب شد یادم انداخت  

 ب به من که یک دفعه رسجام نشستم نگاه کردبا تعج

 

 روی فرش دراز کشیدم:خییل خستهام

با لبخندی کنارم نشست ودست گذاشت روی پاهام 

وع به ماساژ دادن کرد رسمو باال گرفتم  ورس 

ز تر...اره محکم تر محکم تر ...ای ای  _یکم پایی 

خندیدورسی با تاسف تکون دادبا چهار انگشت زدم به 

 م:دل بده به کار محکم تر...اخ دمت گرمبازوش وگفت
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اییط که من ج-- ای تو بودم اصال ادامه نیم دادم اونم با رس 

 دارم

 

اییط داری...باالتر...   با ی  خیایل پرسیدم :مگه چه رس 

دستاش که باالتر از رونام قرار داشت همونجا متوقف 

 شدرس خم کردوگفت:مطمئتز میخوای بدویز 

رفش رو تجزیه تحلیل کنم وتا سیع  چند ثانیه کاقز بود تا ح

کردم پا به فرار بذارم که کمرم رو گرفت ومنو توی آغوشش 

کرد  اسی 

 همیشه که نیم تویز فرار کتز --

 _به قران من خستهام...نه... 

دراز کشید ومنو هم باخودش همراه کرد ورسم روی بازوش  

 گذاشت 

_در جریان باش من راضز نیستم واین رفتار خود 

 ت باعث دلرسدی میشهخواهانها
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؟ اینکه کنارم دراز بکش  تا با ب-- ه خ  راضز نیست 

 حضورت خستگیم در بره

 رسمو عقب کشیدم که تو چشماش نگاه کنم

چشماش داشت یم خندید ومن میتونستم روی تمام 

ی که فکر میکردم  ز زندگیم قسم بخورم منظورش جزاون چی 

ا ز این بوداین نبود...من این نگاه رواز حفظ بودم اگر غی 

همه خباثت توی چشماش نبود .دستمو بلند کردم اما به 

ل   رسعت مهارشون کرد ومنم قبل از اینکه پاهام رو هم کنی 

 جای  که درمسی  پام بود کوبیدم
ز  کنه با زانو به اولی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 984#پارت
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...خودتو بدبخت  آیهان نالهای کرد:توروحت جونور و  حش 

 کردی خنگ... 

 دستام رو ول کرده بود ومنم با مشت به سینهاش کوبیدم

...اینجوری یادت  _دفعهای اخرت باشه منو مسخره میکتز

 مون حواستو جمع کتز 
 

 یم مونه توزندگ

ی هم واسه -- ز  گذاشت  ز مگه دیگه چی 
 
 ندگ

خندهام گرفت ولب گزیدم آیهان توی کویل بازی ازمنم 

 بوداصیل جوری نزدم که انقدرداد وقال کنه ماهر تر 

 

ز   به جز زبونت به چی 
 

_تجربه نشون داده توبرای زندگ

 دیگهای احتیاج نداری

 بسوزه پدر تجربه--

 _بیشعور ی  تربیت

تا دست بلند کردم دوباره بزنمش منو کشید وروی سینهاش 

 افتاد

 ی ازتجربه های گرانبها... هست  با کوله بار --
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 _آیهان

 ده ادامه دادم:اخ که عاشق این هست  وتجربه هاشمباخن

 

لب گزیدم تا لبخندم رو نبینه اما دیرشده بود اون 

بیشعورهم با پروی  ادامه داد:میشه باز ازاین تجربه ها برام 

 
 

 بیک

پیشونیم رو به سینهاش کوبیدم ودیگه مانع خندیدنم 

نشدم آیهانم هم صدا بامن خندید ریتم خنده هامون 

ون مشکالتمون توی خونه یم پیچید. جدااز ات  فاقات بی 

* 

 صاحاب هارو هم باز کن اینارو بگی  اون ی  -

 اخمام بیشی  توهم رفت . 

 

 اینجای  
مونا با پرروی  ادامه داد:خودتو تیکه پاره هم بکتز

 ونمیذارم بری

کت باشم  _مونا خانم من االن باید توی رس 
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 ادامو در آورد وجملهام رو تکرار کرد

ز - کت هرگ ندونه فکر میکنه از چه دم همچی   میگه رس 

 اسم آتلیه تورو تغیی  دادین وباکالس 
یز ز ودستگاه حرف می 

ترش کردین اونم به لطف اون منطقه اون ساختمان 

 تجاری... 

 از حرفاش لجم گرفت 

_خوبه مثل تو تا اسم شوهر اومد وسط قید همیه اهداف 

 وخواسته هام رو بزنم

 

شوهرت  هات رو دو دست  تقدیمنه مثل خودت داشته -

 بکن

عموی خوبیه توش حرقز نیست  اینکه مونا دوست ودخی 

اما ازاینکه دخی  فروغ نمیشه چشم پوش  کرد .توی این 

چند وقت اخی  این حرف رو تقریبا از همه شنیدم همهای  

که خانوادیه خودم منهای هامون شاملش نیم شد.به هر 

ز آقاجون بود وام ی  حال هامون جانشی  ز کان نداشت با چی 

 که اون باهاش مخالف باشه موافقت کنه... 
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از نظرشون آیهان رسمایه وآرزوهای منو ازم گرفته ومن هم 

 متوجه این موضوع نیستم. 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 985#پارت

 

 

ی که  ز ومستقل...چی 
 بهی 

 
رویای من عکاش بود والبته زندگ

اکت با  ز بره...من دوست داشتم با رس  آیهان قرار نبود از بی 

مثل پروانه مدام در حال رشدکردن باشم،اگر پروانه ترس 

پاره کردن پیله رو داشت هرگز پرواز رو تجربه نیم کرد 

ودرک این مفهوم برای افکار بسته ی آقاجون وهامون 

والبته زن عمو فروغ سخت بود ومتاسفانه منم زمایز 

برای قانع کردنشون بذارم ،تا االن از  نداشتم که وقتم رو 

 کنار حرفاشون گذشتم واین وضعیت رو تحمل کردم 
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وامیدوار بودم آستانیه صی  وتحمل به این زودی ها پر 

 نشه

امیدی که زیادم بهش امیدی نبود چون افکارشون رو مثل 

 بیماری مرسی داشتند به بقیه انتقال میدادند. 

ز کردن طبق ات پاساژ روی صندیل های خسته ازباال وپایی 

 نشستم وی  اهمیت به مونای  که اشاره  
توی کفش فروش 

کرد جلوبرم وبرای انتخاب کفش عروسیش نظر بودم روم 

رو به طرف ردیف کفش وسندال چرخوندم صدای غرغرای 

سید اما مهم نبود.   مونا به گوشم می 

اصال اون اهمیت میداد منم باید االن کنار امی  وآیهان توی 

کت نظر میدادم.  وهای رس   انتخاب نی 

 

 کدومش قشنگ تره-

ز دوجفت کفش سفید چرخید وبدون دقت  نگاهم بی 

 خاض گفتم:هیچ کدوم
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ین  فروشنده حسای  بهش برخورد وگفت:این دوتا از بهی 

وخاص ترین کارهامون هست...این دونوع از کارهای 

سفارشیمونه که مخصوص افراد خاص پسند وشیکه ونیم 

 یقه هرکس باشهتونه سل

عمال منو ی  سلیقه خطاب کرد ویل برام مهم نبود چون 

االن دوست داشتم رزومه جابجا کنم نه پاکت خای خرید 

 عروش مونا رو... 

 

 عزای منو گرفت  یا خودتو...؟-

_خودمو ...حاال با اون سلیقه خاص وشیک پسندت ییک از 

 این دوتا کوفت  رو انتخاب کن بریم... 

ی ادامه چشم غره فرو  شنده باعث شد باحرص بیشی 

بدم:یه جفت کفش که زیر اون لباس عروس المصب 

 معلوم نیست انقدر دنگ وفنگ داره... 

اک تورست حداقل تظاهر کن برای عروش من خ-

 خوشحایل...کم برات زحمت کشیدم
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_اره خوب انقدر فحش  که من از تو شنیدم زحمت هم 

ا کنار ساحل آفتاب یم  داره...برای عقدم خانم توی آنتالی

 گرفت

 کورشه اون چشمای گربــهایت... -

شونهای باال انداختم ومونا ییک از اون دوتا جفت کفش رو 

ون  انتخاب کرد وبه دست فروشنده داد زودتر از مونا  بی 

زدم تا مونا خارج شد گفتم: واسه امروزبسه دیگه خسته 

 شدم

ن دیگه عروسیمه وهمیه کارای م غلط کردی،ده روز -

 مونده... 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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_زنگ بزن با آرمان برو...مگه میخوای زن من بش  که منو 

...اصال بگو  دنبال خودت از این پاساژ به اون پاساژ یم کش 

ببینم چرا بقیه خریداتوهم از فالن برند کوفت وزهرمار 

 نخریدی

ن تو میشدم یدا کنم...بعدم ز میخواستم گوه خورمو پ-

 میخواست  چه غلیط برام بکتز 

 _اه چندش ...حداقل خرید یم بردمت

م تورو یم خوام چیکار؟اونو که خودم-  م پا دارم می 

 

 _واال سوال منم هست...فقط حمالیش واسه ماست

 ه مریض ش  کیل کار داریم،کیل خرید داریمحرص نخور ک-

 _من دیگه عمرا باهات نمیام

 ه دست توعه ... مگ-

 _اره خریداتم بی  با اویز که همه کار برات میکنه انجام بده
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تم رو  خندید وبا پرروی  گفت:همه کار جز اینکه تیرس 

 برعکس تنم کنه

 دهنم رو با حرص براش کج کردم اون با حرص خندی

 

تو دلم چند بار بهش فحش دادم عوضز منومسخرهام 

 میکرد

ز   وقت یم کنید چی 
ا
 ی تنتون کنید.. _ شما اصل

به جای اینکه بهش بر بخوره یا ناراحت بشه وسط پاساژ 

 ایستاد و با صدا خندید. 

ز   _فهمیدم قند تو دلت آب شد فقط تو رو خدا آروم تر ببی 

 کجاییم.. 

 رس تکون داد: 

.. امیدوارم ما ر -  و توی اون حال تصور نکرده باش 

 صورتم تو هم رفته..  
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ر حال فحش دادن اونو در حال _ من فقط یم تونم تو رو د

 نیشخندزدن تصور کنم.. 

 پوزخندی زد و گفت:  

-  .. 
 

 امیدوارم راست بیک

رسمو به حالت تاسف تکون دادم اون ی  اهمیت به من 

وارد مغازه بعدی شد من مثل جوجه اردگ که خسته است 

 به انتخاب 
 

دنبالش راه افتادم یه گوشه یم نشستم با کالفیک

صدای تکست گوش  نگاهم را از مونا  هاش نگاه میکردم

 معطوف خودش کرد

  

 "در چه حایل جونور..." 

 "افتضاح ییک رو یم خوام منو از دست مونا خالص کنه" 

ه هم بگو زنگ  "لوکیشن بفرست بیام دنبالت.. به اون دخی 

 بزنه به شوهرش و دست از رس حاج خانم ما برداره" 

ما در مقابل فهمیدن خندیدم و با خنده تایپ کردم "گفتم ا

 مقاومت میکنه.." 
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ی  نشد به جاش گوش   منتظر تکست بعدی بودم اما خی 

 مونا زنگ خورد.. 

دم..  ز  با ناخنهای چهار انگشت روی صفحه روشن گوش  می 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 987#پارت

 

 

 

مونا با چشم غرهای که دلیلشو نمیدونستم به تماسش 

 جواب داد و ی  مقدمه به مخاطبش گفت: 

 درخواستت  رده.. -

-- ... 
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.. نمیدویز که حق -  داری باهام اینجوری حرف بزیز

-- ... 

 ض شه.. یه خواهش کتز شاید نظرم عو -

ثانیه نیشخندی زد  ۳۰مکث قابل توجیه کرد و بعد شاید 

 و گفت: 

.. جقبول اما به - ان کتز  اش رس فرصت باید برای جی 

-- .. . 

 مونا خندید و رو به من ابرو باال انداخت. 

 

االخره قبل از اینکه زن تو بشه دخی  عموی من بود.. بهم ب-

 ..  بیشی  از چند ساعت قرض دادنش مدیویز

اوگ پس بهت پسش میدم فقط قبلش در جریان باشه 

 خییل حال بهم زنید.. 

 جمله آخرشو  توی صورت 
 
بعد جلوی من ایستاد و تقریبا

فت انگار منظورش به منم بود و گوش  رو به طرفم  من گ

 گرفت و گفت: 
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- ..  بگی 

 با ابروهای باال گرفته گوش  رو گرفتم 

 _ بله..؟! 

 

کش که از دست مادر فوالد زره خالصت کنه   پاداش--

 چیه؟!. 

 خندیدم.. 

 _مرش.. 

 لوکیشن بفرست بیام دنبالت.. --

 _نه خودم میام.. 

اونم برای  من بهش باج نمیدم.. منتظرتم.. بهش بگو --

ی که ازم غصب شده..  ز  چی 

 _به نظرم خودت بگو من اینجا امنیت جایز ندارم.. 

 باشه.. مراقب خودت باش.. --

 _تو هم.. 
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 تماس را قطع کردم مونا مثل طلبکارا باالی رسم ایستاده بود 

 یم کنم چطوری تو رو تحمل یم کنم..  از خودم تعجب-

 اتم هست.. _فکر کنم از خد

 تو بهش گفت  زنگ بزنه؟! -

 نه.. 
 
 _مستقیما

 غی  مستقیم چطوره؟! -

 شاید گفته باشم دوست دارم ییک خالصم کنه.. 
ا
 _مثل

 چشماش رو ریز کرد و رسی با ناراحت  تکون داد.. 

 

ی پیش اون.. -   منو ول یم کتز می 

دم تا کش نیاد و لبخندم مشخص  لب هام روی هم فرس 

رویم سه بار پشت رسهم رسمو تکون دادم نباشه  به آ

پاکت های خریدش رو روی پاقز که گوشه مغازه بود  

گذاشتم و دستام رو پشت رسم گره زدم و با احتیاط 

 صورتش رو بوسیدم.. 
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 _خداحافظ.. مواظب خودت باش.. 

ون زدم اون عوضز که محکم زیر لب   با قدم های بلند بی 

 گفت رو شنیدم.. 

+++++ 

 

 ــــی ❤️آنــچه_دارمـــ#تــمام_ 

 #آسیه_احمدی 
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دم هنوز پامو  ۱۰سوار آسانسور شدم دکمه طبقه  را فرس 

توی اون طبقه نذاشتم اما دلم از خوش  یه حایل بود با 

وع کار و چالش های پیش رو کنج دلم بود  س رس  اینکه اسی 

اما یک اطمینان خاطر عجیت  از موفقیتهامون  داشتم 
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لیلش تالش های  بود که یم کردیم.. شاید هم هدف شاید د

های  که هر سه ما داشتیم.. هدقز برای ثابت کردن توانای  

 هامون به خودمون... 

کت  ۱۰آسانسور توی طبقه  ون اومدم در رس  ایستاد و بی 

باز بود و من با تصور اینکه امی  و آیهان داخل هستند پا 

 توش گذاشتم لبخندی به دکور قشنگ زدم

 

ی نبود به طرف اتاق آیهان رفتم  خانه زدم خی  ز رسگ به آشی 

ی از اتاق تا دهن  باز   در اتاقش باز بودتوی فاصلیه یک می 

ی بگم صدای  مانع ام شد. 
ز  کردم چی 

ز منو همه داشته هات گذشت  که به اینجا برش.. یه ا -

ی که در  مشت رویای پوچ و پیش پا افتاده و برای دخی 

های  برش که این حدت نبود.. ک
ز نار من که میتونست  چی 

ین  ین باشه.. من میتونستم بهی  کت ی  نام و نشون کمی  رس 

 رو بهت بدم.. 
 
 زندگ

 

--  ..  نمیتونست 
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؟! -  خ 

 صدای نیشخندش روی اعصابم  خط انداخت.. 

ز بهت ت-  رو ترک کن تا من همه چی 
ز االن اون دخی  و همی 

 برگردونم.. 

ز و خفقان آیهان خندید، خندهای   که میون حرفای سنگی 

 آوری که به زبون آورده شده بود و وصله ی ناجوری بود.. 

 

ی ح-- ز  چی 
رفمو  متوجه نشدی آقای ملگ.. گفتم نمیتویز

ی رو که بیست و چندسال  ز رو که نداری رو بهم بدی چی 

یک زندگیت ندادی رو  کت با مادرم به رس   مشی 
 

توی زندگ

 ادعای داشتنش رو کتز نمیتویز به من بدی.. نمیتویز 

ای  که من یم خوام رو تو حت  لمس نکردی و هیچ درگ 
ز چی 

 ازش نداری.. 

 ین رو خواستم.. من برای تو همیشه بهی  -

 

.. وگرنه هیچ وقت -- ین روخواست  تو برای خودت بهی 

خانواده ات رو قربایز هدف های مزخرفت نمیکردی.. 
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و حاال ازم  خواهرمو مادرمو ندارم چون تو نمیخواست  

میخوای همرسم رو ترک کنم چون بازم تو نمیخوای.. به 

 نظرت من اونقدر احمقم که به حرفت گوش بدم.. 

 من با اون دخی  موندی..نه..؟!  برای لجبازی با -

ینطوری خودت رو قانع یم کتز اینکه منم مثل تو ا --

احساش ندارم و هیچ وقت نمیتونم به خودم و اطرافیانم 

 شم.. متعهد با

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 من به شماها متعهد بودم..  -
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 آیهان با درد خندید و گفت:  

ت  نمیخوام باهات بحث یامخالفت  کنم ..میدویز ح --

چرا؟!  چون کش رو که عادت کرده خودش رو با دروغ 

ت نمیشه وبــهونه های بتز ارسائییل قانع کنه رو هیچ وق

 متقاعدکرد.. 

هت حق میدم برای مرگ مادرت از من دلخور باش  اما ب-

ه  اینجام که بهت بگم من هیچ وقت نیم خواستم اون بمی 

برای مرگش متاسفم.. این کارت بانیک و اینم کلیدای گاراژی  

ز میتونه به حالت قبل  که ماشینت اونجاست.. همه چی 

 برگرده.. 

 

 برای مرگش متاسفز --
 

مون میدونیم که ... اما هردو مییک

های  که تو داری 
ز نیست  اینارو بردار وبا خودت بی  من از چی 

 ومن ندارم راضز ترم.. 

ز راحت   - اری.. کپدرت رو به همی  ز  نار می 

 صدای  از آیهان به گوش نیم رسه و پدرش دوباره میگه:  

  هستم.. منتظر روزی که پشیمون بش   -
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یشنیدم و خواستم صدای نزدیک شدن قدم هاش رو م

 عقبگرد کنم که آیهان گفت: 

یدونست  حاال که آیناز نیست و هیچ اهرم فشاری م --

نداری من میتونم ازت شکایت کنمو حق و حقوقم را ازت 

م..   پس بگی 

  

فرخ ملگ رو نه میدیدم نه صداشو شنیدم.. آیهان ادامه 

 داد: 

ست رو نکردم برای این بود که دلم نمیخوااگه این کا --

 خواهر و مادرم 
 

ذرهای از پولهای  که بهای تباه شدن زندگ

 بود رو داشته باشم.. 

م به دیوار  سم داخل می  ز دری که می  عقب میام به اولی 

تکیه میدم هیچکس نمیتونه درک کنه آیهان چه دردی رو 

تحمل میکنه.. اینکه همه عمرت فکر کتز باید یه کاری یم  

 کردی و نکردی وحشتناکه.. 
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رصوری  که هیچ کاری از تو بر نیم آمده و توانای  د 

انجامش رو نداشت  صدای قدم های محکیم به گوش 

ه رسمو به  کت رو در بر میگی  سه بعد سکوت سنگیتز رس  می 

ه  نم به گلدان بزرگ شلفرای مقابلم خی  ز دیوار تکیه می 

 میشم.. 

کاش فرخ ملگ میفهمید تاوان ی  توجیه های اون شده 

 د های  که توی سینه پرس شه.. حرست و در 

م  کت که بسته شدبه طرف اتاق آیهان می   دررس 

 

ز   ز گذاشته  به طرفش قدم برمیدارم پشت می  رسشو روی می 

اش درد  ه.. چشمای گی  کنارش میایستم رسش رو باال میگی 

 و رنج رو مخابره میکنه.. 

 حرفاشو شنیدی؟! --

 رس تکون میدم.. 

؟!!   _خوی 
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نباشم..  ب باشم.. سیع یم کنم شبیه اونسیع یم کنم خو --

... از اینکه یه روزی شبیه فرخ بشم  سم هست  اما میی 

سم..   میی 

 _تو شبیه هیچکس نیست  

 حت  فرخ..؟--

 _مخصوصا فرخ

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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_ تو شبیه خودی  آیهان یه مرد قوی، ییک که خییل مرده و 

 خوب روش م
 

ن با خیال راحت میتونم برای یه زندگ

 حساب کنم. 

کدری نگاهش کم شد دست توی موهای خوش حالتش 

 بردم

_ به خودت اعتماد کن آیهان... همون طوری که به من 

اعتماد داری خودت رو برای کارهای پدرت مالمت نکن 

باور کن که هر کاری از دستت بر میومد برای آیالر و 

 . مادرت کردی. 

 

ز دستام گرفتم و ادامه دادم:   صورتش رو ببی 

ی باعث نشه تو  ز _آنقدر این و تکرار کن که دیگه هیچ چی 

 به این موضوع فکر کتز .. 

سمت راست صورتش رو به کف دستم تکیه میده و پلک 

 هاش رو به نشونه موافقت میبنده و باز میکنه.. 

_ و اینکه مرش برای اینکه منو از دست مونا نجات 

 ادی... د
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دستمو گرفت و منو به طرف خودش کشید مجبورم کرد 

 روی پاهاش بشینم دستاشو دورم حلقه کرد 

 

یازی به تشکر نبود این کار رو برای خودم کردم.. هست  ن --

 خونم بدجوری افت کرده بود. 

 خاطر بهش تکیه دادم.. 
 

 به حرفش لبخند زدم با آسودگ

 برطرف بشه _پس بهت افتخار میدم تا افت هستیت

 گفت: 
 

 دستاش دورم محکم میشه وبا کالفیک

 گ این خونه تکمیل میشه؟! --

رسمو کج یم کنم نگایه به صورت در مونده اش میندازم و 

 با خباثت میگم: 

_ ییک دو هفته دیگه.. بهی  تحمل کتز و با فکر اینکه از 

یفات عروش خالصت کردم از من تشکر کتز   ترس 

  

 با حرص گفت: 
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دو هفته.. این خونه دیگه جا نداره.. امشب با  هست   --

ی نخره..  ز نم دیگه چی  ز  مامان حرف می 

 شونه ای باال میندازم: ضایعت میکنه.. 

 منو یا تو رو.. --

م..   چشم غره ای بهش می 

از بعد از اون روز مامان هر چند وقت یه بار یه ترکش 

سمتم پرت میکنه.. هر کس هر کاری یم کرد منو مورد 

 یتش قرار میده. عنا

 

_نامردیه که من فقط باید مجازات بشم.. اونم توی یه گناه 

ک.   مشی 

 آیهان با خنده گفت: 

م مجازاتش رو به جون بخرم و این گناه م -- ن حاضز

ک رو قبول کنم.. توفقط تکرارش کن  مشی 

ز میام..   خنده چاشتز لحنش بوداز روی پاهاش پایی 

 ستم _نه دیگه راضز به رودل کردنت نی
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 توی این م--
 
 ورد اصال به فکر من نباش.. لطفا

م و تا خواستم ازش فاصله  با خنده بهش چشم غره می 

م دستمو گرفت و منو به خودش نزدیک کرد.   بگی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 991#پارت

 

 

 

 

ی.. وقت   --   آقاتون داره باهات درد و دل میکنه کجا در می 

 اف وایسادم.. ص

 _من رستا پا گوشم آقامون.. 
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ون کشید  ش یه پوشه بی  ز  از توی کشوی می 

 ندی.. نه دیگه حس و حالم را پرو  --

به مسخرهبازیش رسی با تاسف تکون دادم چند تا برگه 

ون آورد و به طرفم گرفت با تعجب پرسیدم:   ازش بی 

 _ این چیه؟! 

 خودت بخون.. --

 

 با خوندنش رسمو بلند کردم.  برگ ها رو ازش گرفتم و 

؟!   _یعتز خ 

ه..  یعتز رسمایه--  تو بیشی  بود و سهم تو هم بیشی 

ی نخواستم..  ز ز چی   _من از تو همچی 

یه که خودم میخواستم.. حاال برو عقب م-- ز یدونم  این چی 

 تر ببینم.. 

 با دقت نگایه به رستا پام انداخت و نوخ  کرد.. 

  به تو رئیس بودن نمیاد.. --
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 با ابروهای باال پریده گفتم: 

 به تو میاد.. 
 
 _حتما

 

 به رس تا پاش اشاره کرد.. 

 نمیاد؟! --

 گفت: 
 

 چشم غره ای و بهش رفتم که با مظلومیت ساختیک

 کت شلوار بپوشم..   --

 سیع کردم نخندم.. 

 _نوچ.. 

راوات میبندم.. ساعت رولکس هم میبندم.. عطر  ک--

نم..  ز  کائنات هم می 

م.. دیگه نتو   نستم جلوی خندم رو بگی 

 _تو که میخواست  رئیس باش  این دیگه خ  بود.. 
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ین سهم رو  برگه های توی دستم که نشون میداد من بیشی 

 دارم را باال آوردم.. 

 بهش اشاره کردم با جدیت گفت: 

--  ..  انتظار نداشتم قبول کتز

 فکر کردم جدی میگه برای توجیخ خودم گفتم: 

 وز توی شوکم... _ به خدا من هن

 برق خباثتو توی  چشماش رو دیدم با همون برگ ها 
وقت 

 به شونه اش  زدم.. 

+++ 

 

تماس مامان رو بعد از این که خیالشو راحت کرد داریم 

برمیگردیم قطع کردم گوشیم رو توی کیفم گذاشتم آیهان 

 دور برگردون رو دور زد

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 ی #آسیه_احمد
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 992#پارت

 

 

 

 _امی  خی  داره.. 

؟! اینکه سهم تو بیشی  --  ه.. از خ 

 _آره از اول در جریان بود... 

ان سهم خودش مشکیل ا -- ز گه سوال بعدیت اینه که با می 

 نداشت ...نه نداشن البته یکم مقاومت کرد ویم گفت

'من پویل نداشتم' اما آخرش قانع شد.. امی  هم  برای   

کت کم زحمت نکشید..  آتلیه و بعدم  رس 

 _مرش.. 

 به صورتم نگایه انداخت.. 
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ز هست  _مرش که حواست به همه چی 

یازی به تشکر نیست اما اگه اضار داری تشکر کتز ن--

 راهکارهای خوی  دارم بخوای بهت  بدم.. 

 پشت چشیم نازک کردم. 

_مرش عزیزم من راهکارهای شفایه رو بیشی  از عمیل 

 دوست دارم.. 

 عمیل بودنش نزدم..  من حرقز از شفایه یا --

د و قلبم رو به تپش   شیطنتش از هست  درونم هم دل میی 

 های رسیــــع وامیداشت. 

 

 : ز  رسمون جلو بردم و با لحن محکم گفی 

_ دیگه فریبت رو نمیخورم چون قسم میخورم منظورت 

ی بود که من گفتم.  ز  همون چی 

 مه دادم.. لبخندی زد و ابروهاشو باال داد.. ادا

_بهت حق میدم از اینکه همرسی به باهوش  من داری به 

 .  خودت ببایل و از خوش  تو پوست نگنچ 
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ز خندش گفت:   قهقه زد و بی 

یشی  از اینکه بابت هوشت خوشحال باشم بابت ب --

 اعتماد به نفست خوشحالم.. 

  

به آرویم که براش بیشی  نوازش بود تا تنبیه به بازوش  ضز

 زدم.. 

 امرد بدجنس.. _ن

 یکم از راه با سکوت گذشت گفت: 

 امشب باهاشون حرف بزنیم؟! --

 _ بایک؟! 

 پدر مادرت.. --

؟!   _راجع به خ 

 راجع به اینکه دیگه بریم خونه خودمون.. 

نفس عمیف  کشیدم.. پیشنهاد من بودم اما تو این چند 

 توی خونه 
 
وع زندگ وقت این آیهان بود که برای رس 

 اری میکنه.. خودمون ی  قر 
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ط دارم...   _باشه حرف بزنیم...اما من رس 

 با ابروهای باال پریده نگاهم کرد و من با لحن جدی گفتم:  

_ روی اینکه دیگه نمیتویز بدون من بودن رو تحمل کتز 

 ..  تاکید زیادی داشته باش 

لبخند بدجنش زد و من با چشم های ریز شده نگاه 

ی بهش انداختم..  ز  تهدیدآمی 

ی که توی ذهنته م-- ز یگم اما فکر نکنم مامانت به اون  چی 

 فکر کنه.. 

 _به خ  مثال  میخواد فکر کنه؟! 

 ت پشتو رو برایش تدایع میشه. مطمئنم اون تیرس  --

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 _خییل بیشعوری.. 

 اره تازه من به نظرش آدم سستچه ربیط به من د-

 عنرصی میام.. 

ه.  ز انگشتش میگی  ه.. بینیم رو ببی   صورتم تو هم می 

 مهم اینه که من عاشق اون روزم--

 با حرص رسمو عقب کشیدم..  

 _تو بیخود کردی.. 

 دوباره با صدا خندید.. 

 ..  _تو حق نداری دیگه بهش فکر کتز

ین خاطره ام  ت-- هدید فایده نداره به هیچ قیمت  از بهی 

 نمیگذرم

 

 جلوی خونه پارک کرد و گفت: 
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 نور  به مقصد رسیدیم.. اخماتو باز کن جو  --

با نفس عمیق پیاده شدم..  الگ الگ خودم و سوژه خنده 

 اینا کردم.... 

بعد از شام وقت  برای همه چای آوردم ترانه هم که برای 

 شام اونجا بود از مامان پرسید

 خرید وسایل هست  تموم نشد.. ؟-

 ان چای رو از توی سیتز برداشتمامان استک

کم خورده ریزه مونده که اونا را هم تا آخر هفته ی -

 میخریم.. 

  

 آیهان رس جاش جابجا شد به مامان گفت: 

زم نیست مامان خییل از وسایل رو اصال الزم نداریم تا ال--

ز جا هم خییل زحمت کشیدید..   همی 

ی م من هرخ  برای همتا خریدم برازحمت  نیست پرس -

 هستیم میخرم.. 

 آیهان با لبخندی گفت: 
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 وظیفه د --
ا
يه اصل ز ستتون درد نکنه واقعا الزم نیست جهی 

شما نیست که تهیه کنید تا همینجا هم در حق من و  

وع کنیم و باید  ک رس   مشی 
 

هست  لطف کردید ما قرار زندگ

 خودمون تهیه کنیم.. 

 

 هامون کیم از چایش رو خورد رو به آیهان گفت: 

ش بکنه به  _  بزار مادرم با خیال راحت خریداشو برای دخی 

 هر حال هست  هم دیگه پویل نداره.. 

بعد از حرفش سکوت بدی برقرارشد اما خودهامون 

خونرسد به خوردن چای ادامه داد  حس کردم سطح آب 

یچز روی رسم خایل کرد مامان چشم غره ای بهش رفت.. 

 کرد..   بابا هم با اخم به صورت هامون نگاه

 

اما هیچکدوم فایده نداشت احساس کردم شونه های 

 آیهان افتاد و رنگ پوستش تغیی  کرد. 
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ز خرید کردن برای بچه ها آرومه پرسم.. م- ن دلم با همی 

ز یا دوست  حاال بعدا خودتون هرخ  رو که نخواستی 

ز عوض کنید..   نداشتی 

 این و مامان به آیهان گفت آیهان نگاهش را از هامون به

 مامان انداخت و به سخت  رس تکون داد. 

 چاییت رسد شد پرسم.. -

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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ز فشار و  چاییش رو برداشت تمام حرکاتش رو با حالت بی 

ه نگاهش میکردم تا نگاهم کنه  عصبانیت انجام میداد.. خی 
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ه مهم نیست اما و بهش بفهمونم حرف های هامون برام ذر 

ی از خواسته اش نگفت..  ز  نگاهم نکرد حت  دیگه چی 

 چاییش به نیمه رسیده بود که از جا بلند شد گفت: 

 فع زحمت کنم.. با اجازتون من دیگه ر  --

 هنوز که رسشبه پرسم.. -

 

 م زنگ بزنم بهش قول دادم... هباید به آیناز --

.. بمون و از همینجا باه -  اش تماس بگی 

 ون باید یه رسی مدارک از خونه بردارم فردا الزمشونممن--

 دارم.. 

 با بابا دست داد و برای ترانه هامون رس تکون دادن.. 

همراه مامان برای استقبالش رفتم کفشاشو پوشید و دوباره 

خداحافیطز کرد و مامان هم با ناراحت  رس تکون داد و خدا 

 به همرایه زمزمه کرد.. 

 

 گذاشتم و دستش رو گرفتم..   پشت رسش پا به حیاط
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 _آیهان صی  کن.. 

ایستاد و من از دیدن تکون خوردن سیبک گلوش به خودم 

 و هامون لعنت فرستادم. 

 _به حرفاش توجه نکن.. 

 باشه مهم نیست.. --

 صداش گرفته بود.. 

 _متاسفم.. 

 نفس عمیف  کشید.. 

 نباش.. --

ون کشید به طرف در حیاط رفت و در  رو  باز  دستش رو بی 

 کرد صداش زدم. 

 

 _آیهان.. 

ایستاد و نفس عمیف  کشید و چند قدم رفته رو برگشت 

ز را از جیبش درآورد و به طرفم گرفت وقت   سوئیچ ماشی 
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عکس العمیل نشون ندادم دستم رو گرفت سوئیچ رو توی 

 دستام قرار داد 

 ..  _به خاطر حرفهای هامون از من ناراحت 

 دست تو ناراحتم اما نه از  --

 _به حرفاش اهمیت نده.. 

رسی تکون داد که هیچ معتز خاض نداشت نه موافقت  به  

 ..  اهمیت ندادن به حرفهای هامون نه مخالفت 

 

انگار فقط حرکت  بود برای خالض از دست من.. در حیاط  

که بسته شد آیه کشیدم من باید جواب هامون رو میدادم 

ین کار را نکردم داخل که و از خودم عصبایز بودم که چرا ا

ز بود هامون و ترانه بلند شدند  برگشتم جو خونه کیم سنگی 

ز که داخل رفتم هامون با تمسخر گفت:   تا برن... همی 

 .. چیه به تریش قبای آقا برخورد -

 با عصبانیت نگاهش کردم و با حرص گفتم: 

 من دخالت نکن.. 
 
 _ توی زندگ
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 منظورت از حماقت ته... -

 

 ــــی ❤️ــچه_دارمـــ#تــمام_آن

 #آسیه_احمدی 

 

 995#پارت

 

 

اری..  ز  _هرخ  که اسمش رو می 

 و دست  تقدیمش کردی.. همه رسمایه ات رو د-

با حرص گفتم: پول خودم بود مجبور نیستم به تو حساب 

 پس بدم.. 

مایه ای که از جیب پدر من رفته وتو براش هیچ تالش  رس -

 ه! نکردی.. معلومه که دلت نیم سوز 
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از عصبانیت میلرزیدم عصبانیت  که فقط بخش کوچیک 

ازش مربوط به خودم بود مابقیش برای کاری بود که هامون 

 با آیهان کرد.. 

 

_الزمه منم بهت یادآوری کنم همه سهامت از کارخانه هم 

 به خاطر تالش تو به دست نیامده. 

 جنجال مسخره رو با هر دوتونم..  تموم کنید این-

 ن با رنجش  قابل مشاهده گفتاینو ماما

 هامون با ناراحت  رو به من کرد:  

.. به خاطر اون پرس -  ه جولق تو روی من وایمیست 

 .. ایم کتز  _اون پرس همرسمه و اجازه نداری بهش ی  احی 

 

 بابا از جاش بلند شد و گفت: 

 بسه دیگه..  -
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نگاه عصبیم رو از هامون گرفتم وبه سمت پله ها رفتم و 

ز پله بزارم برگشتم رو به قبل از  این که پامو روی اولی 

 هامون گفتم: 

_ و در ضمن آره به خاطر اون تو روی تو وایمیستم چون 

حداقل از طرف اون بیشی  از تو که برادروهم خونیم 

 حمایت شدم.. 

ی  اهمیت به عکس العملش باال رفتم روی تخت نشستم و 

ز دستام گذاشتم کیم بعد از بست ه شدن در رسمو رو ببی 

 مامان باال اومد

 

_هست  این  چه رفتاری بود.. چطوری تونست  به برادرت  

 .. ایم کتز  ی  احی 

 عصت  و کالفه از جا بلند شدم

_ به اونم بابت رفتارش ترس  زدی ازش پرسیدی چطوری 

 میتونه انقدر ی  رحم باشه.. ؟

 هامون منظوری نداشت.. -
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ر داشت.. به _داشت مامان.. هردومون میدونیم منظو 

ایم شده و  مهمونت  توی خونه ات توسط پرست ی  احی 

هیچ کاری نکردی... هر بار که یه طرف ماجرا هامون باشه 

 ..  هیچ کاری نیم کتز

 

 مامان با ناراحت  پلک بست.. 

ز بچه هاش نیست.. اگر ازت ب-  بی 
رای یه مادر هیچ فرق 

ه.. خواستم با برادرت اینطوری حرف نزیز چون ازت بزرگ  ی 

 رس تکون میدم دوباره روی تخت میشینم.. 

بل از این که برگردی داخل اینو به هامون هم گفتم حق ق-

 ندارید در حق هم ی  انصاقز کنید.. 

خودم با آیهان صحبت یم کنم و بابت حرف هامون ازش 

 عذرخوایه یم کنم.. 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 996#پارت

 

 

 

 _فکر یم کتز فایده هم داره.. ؟

یگه بحثوکش نده..  تو هم فردا به هامون زنگ بزن د-

 عذرخوایه کن. 

 _اینکارو نمیکنم.. 

 مامان با عصبانیت نگاهم کرد و من نگاهم رو ازش گرفتم 

 دورت بشه.. نمیخوام این بحث باعث ک -

ون رفت. موهام  سکوت کردم و مامان با مکث از اتاق بی 

زدم از دست مامان هامون و حت  خودم عصت  رو چنگ 

ایط سخت  بود فشار مایل و کارهای  بودم آیهان توی رس 

کت و حت  فشاری که از طرف پدرش بهش وارد یم  رس 

و براش سخت کرده بود  ز  همه چی 
 شدبه اندازه ی کاقز
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ز بر بیاد و اینو  اون تمام تالشش رو یم کرد از پس همه چی 

ایط وضعیتش نشیم. به روی خودش نیاره تا م  ا متوجه رس 

این نهایت ی  انصاقز بود که هامون اون رو به سو استفاده 

ی که حقیقت نداشت و اینو حت   ز از من متهم کنه.. چی 

قبل از دیدن اون برگه وپوشه ها ایمان داشتم شمارش رو 

ز  چندین بار گرفتم  جواب نداد ناراحت از نتیجه نگرفی 

 گوش  را به کناری پرت کردمتالشم برای حرف زدن باهاش  

 

کمی  از همیشه خوابیدم و صبح زود تر از همیشه و با  

 بیدار شدم مامان و بابا خواب بودن نیازی نبود  این 
 

کالفیک

ون زدم..  ز رو براشون توضیح بدم از خونه بی   زودتر رفی 

منو آیهان به حد کاقز مشکل داشتیم اجازه نمیدادم 

به یه مشکل جدیدبشه..  حرفهای هامون برامون تبدیل

اینکه بخوام هامون که طرز تفکرش دنیای  با من فرق داره 

درکم کنه خواسته زیادیه و از آنجای  که جزء خانواده اس و 

ز افکارش بپذیرم..   از من باید اونو با همی 
 عضو جدا نشدیز
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ون پارک کردم و باال رفتم پشت در واحد مون  ز رو بی  ماشی 

رفای  که میخواستم باهاش از دل نفس عمیف  کشیدم ح

آیهان در بیارم رو توی رسم تکرار کردم و بعد کلید انداختم 

و در و باز کردم داخل رفتم کیفم را روی مبل گذاشتم 

خواستم به طرف اتاق برم اما با دیدن آیهان رس جام 

متوقف شدم یه بالش زیر رسش و یه پتو دورش پیچیده بود  

وابیده بود به صورت غرق و همون طوری روی فرش خ

د هم غافل  ز خوابش نگاه میکردم و از قلت  که ی  قرار می 

 نبودم.. 

 

آب دهنم رو قورت میدم با لبخند نیم بندی قدیم جلو 

م و همزمان مانتو و شالم رو در میارم..   می 

تا حاال نمیدونستم حکمت این قهر و آشت  ها چیه اما االن 

م روی بازوش قرار میدم و که دارم کنارش دراز میکشم رس 

عطرش منو احاطه میکنه میفهمم هربار دوری ازش رسیدن 

ز تر میکنه.  و نزدیک و نزدیکی  شدن بهش رو هیجان انگی 

 بهم یادآوری میکنه چقدر این مرد رو دوست دارم.. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3616 | 3699 

 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 997#پارت

 

 

 

رو بیشی  به طرفم مایل دستم روی صورتش میشینه رسش 

 میشه و دستش دورم پیچیده میشه.. 

ه و با صدای که به خاطر خواب   پلکاش از هم فاصله میگی 

 گرفته اس زمزمه میکنه 

-- ..
 

 چه خواب قشنیک

لبام کش میاد رسم رو میچرخونم بازوی که زیر رسمه رو به 

م آخز گفت و با صدای  که ترکیب خنده و درد  دندان یم گی 

 گفت: بود  
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 لعنت به واقعیت ها..  --

 میخوام کارم رو تکرار کنم که رسم رو گرفت

 

 _دو دقیقه روی حرفت بمون.. 

 خندید و گفت: 

 یشه دردناکه.. ببخشید اما واقعیت هم --

 خمیازه کشید و گفت: 

 خواب موندم..؟!  --

 رس تکون میدم.. 

 _نه... نگرانت بودم.. 

 گوشه سمت چپ لبش کش میاد.. 

 خودت تهدیدی واسه جونم. تو --

باید بهش چشم غره برم اما نمیتونم ناراحت  از حال 

 دیشبش اجازه نمیده.. 

 _متاسفم.. 
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بلند شد و نشست من و هم همراه خودش بلند کرد به 

 صورتم نگاه کرد. 

 _برای حرفهای هامون متاسف.. 

 انگشتش رو روی لبم گذاشت.. 

 نباش...دیشب بهت گفتم --

 دم.. پلک یم بن

.. تو مسئول هیچ  جز  ت-- و مسئول حرفهای اون نیست 

 ..  این نیست 

 به سینه سمت چپش اشاره کرد 

و فقط مسئول دیل هست  که از من بردی.. منو به ت--

 خودت، به خنده هات، به صدات دچار و مبتال کردی.. 

 

اشک چشام رو تار میکنه و اجازه نمیده صورت مردی رو 

ل خارج  ببینم که با حرفاش داره تپش های قلبم رو از کنی 
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نم.. اشکای  ز میکنه.. انگشت  که هنوز روی لبمه بوسه می 

یزه..  ز می   مزاحیم که مانع دیدم شده بود پایی 

نه و پیشونیش  ز ز میاره بوسه کوتایه به لبم می  رسش رو پایی 

 رو به پیشونیم میچسبونه.. 

م نده _هامون یه روزی به خاطر حرفهای  که بهت زده رس 

 میشه.. 

 

 چشماش رو بست و دستاش دو طرف صورتم رو گرفت.. 

 ویز که فکر میکنه نیستم. ثابت یم کنم من ا--

م..   دستم روی دستش میشینه رسمو عقب میی 

 _نه.. 

 چشماش رو باز میکنه و من ادامه میدم:  

.. ما فقط باید  ی رو ثابت کتز ز _ نباید به هیچ کس هیچ چی 

که هیچ  باعث نمیشه ما ایمانمون   به خودمون ثابت کنیم

 به هم رو از دست بدیم. 
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 998#پارت

 

 

-- ..  هست 

 _منم بدجوری به تو و گاوبازیت مبتال شدم.. 

-- .. ز ز میکنه.. تتو روم بهم  جونور رو ببی   وهی 

 خندم با بغض و اشکه.. اما از روی ناراحت  نیست.. 

 جونور.. 
 

 _چطور تو یم تویز به من بیک

 رسی به چپ و راست تکون میده

.. چون تو یه ج - -  ونور دوست داشتتز هست 

 .. ز  _حاال این دو تا حیوون مبتال به هم قراره چیکار کیز

ز کلمه دیگه ای رو نمیده..   بهم مهلت گفی 
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+++ 

 

د که صدای زنگ گوش  منو تکون بدی   داشت خوابم میی 

د. داد آیه  ان منو توی بغلش فرس 

 هیش.. --

 _گوش  توعه؟! 

 آره... --

 از جا بلند شد و گفت: 

 آینازه ویدیوکال گرفته..  --

تش و از کنارش برداشت بلند شدم تا لباس بپوشم   تیرس 

 نمیخواد راحت باش.. --

ز نباشم..  ز دوربی 
 جاشو تغیی  داد تا توی لیز

 تماسو وصل کرد.. 

 

 ری.. از رس من برنیم دا تو کلیه سحر هم دست--
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 دل منم برات تنگ شده.. -

 دست  به موهاش کشید و مرتب شون کرد

 چطوری؟!  --

 ند تا عکس برات فرستادم به هست  نشون بده.. خوبم.. چ-

 تو خودت چرا نشون نمیدی؟! --

 انتخاب آیناز انتخاب منه.. بچون تو -
 

 اید نشون بدی بیک

ز کاری کنم؟! --  چرا باید همچی 

 

ون من میگم.. یادت که نرفته تو بهم قول دادی زود چ -

ان نکتز  بیای پیشم اما قرار نیست بیای اگه برام جی 

 نمیبخشمت.. 

 حاال چیکار باید بکتز تاببخشمت؟! 

ز  خییل ساده ست.. لباس هاتون رو دکور و رقص و همه چی 

 رو من انتخاب یم کنم.. 

ی بگه کنارش لباسام رو پوشیدم و قبل از اینکه آیهان  ز چی 

 خودمو جا دادم.. 
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 _قبوله.. 

 جوابمو نداد و رو به آیهان گفت: 

سه .. خوب نیست آدم انقدر از ز -  نش بی 

ه و من میخندم..   آیهان  بهش چشم غره می 

 

خور داداش بزرگه.. مهم اینه که هست   خوشش حرص ن-

 اومد.. 

 انگشتم رو باال آوردم و به آیناز الیک نشون دادم.. 

است  یادم رفت.. تاریــــخ رو هم من مشخص یم کنم.. دو ر -

 هفته زودتر میام که بتونیم دنبال سالن و بقیه کارا بریم.. 

 ر تدارکات.. ترک تحصیل کردی شدی مدی--

اض نداری هنوز از طرف من بخشیده نشدی ت- و حق اعی 

و شواهد نشون میده هیچ تالش  هم برای بخشش نیم  

 ..  کتز

 ــــی ❤️دارمـــ#تــمام_آنــچه_ 

 #آسیه_احمدی 
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 999#پارت

 

 

 

 هست  که قبول کرد --

 _ تو تالش  برای رضایتش نکردی... 

برای آیهان با شیطنت  ابرو باال یم اندازم به هر دو مون 

ه..   چشم غره  می 

 از جون من خ  میخوای بچه؟! --

آینازکیم فکر کرد،یک نفر صداش زد رو به مخاطبش داد  

 زد: 

 ن میام.. اال -

ز چرخید  بعد رو به دوربی 

فکر یم کنم بهت میگم فقط بدون مخالفت نداریم هر  -

 خ  بگم قبوله.. 
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ی رو نخواه که میدویز انجام نمیدم.. چنه هر -- ز ی.. چی  ز  ی 

ه خاطر همکاری نکردنت شانش برای مخالفت نداری ب--

 ،دوستون دارم.. 

 تماس رو قطع کرد.. 

 و در بیاره.. این میخواد پدر ما ر --

 با لبخند از جا بلند شدم.. 

 _خییل بزرگواره که به خاطر بدقولیت قراره تو رو ببخشه.. 

 از جا بلند شد و دستم رو گرفت 

--  ..  مجبور نیست  قبول کتز

 

_میدونم.. اونم قصد نداره مجبورم کنه.. فقط داره به من 

 توی انتخابم کمک میکنه.. 

 تا بیخیال بشه..  از صحبت کنمجدی گفتم میتونم با آین--

 دستش رو فشار میدم.. 
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_تا قبل از اینکه شورو شوق  آیناز رو ببینم میخواستم ازت 

.. اما االن نظرم این نیست..   بخوام بیخیال عروش بش 

 بدون لبخندی نگاهم میکرد.. 

 _برم  صبحانه آماده کنم.. 

 

تاد قت نداریم با بهراد و همرسش و اسو برای صبحانه --

ز قرارداد قرار مالقات گذاشتم  مهرجو برای بسی 

 ..
 

 _جدی مییک

ز پلک رس تکون میده و من جیغ از خوشحایل  با بسی 

میکشم دستامو دور گردنش میندازم و مثل کواال ازش 

 آویزون میشم.. 

+++ 

 هست  صدای پدرت در اومد. -

 با هول و وال وسایلم رو توی کیف دست  میندازم.. 
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س گرفتم  انقدر مامان بهم گفت زود باش دیر شد که اسی 

 ومثل افلیجا  تمام وسایلمو همش میندازم.. 

- ..  هست 

 ..  _مامان تورو قران یواشی 

 ساعتو دیدی.. -

 _مگه شما مهلت میدی.. 

 .. دو دقیقه دیگه نیای ما رفتیم-

 به خودم برای رد کردن پیشنهاد آیهان لعنت فرستادم. 

 

 ــــی ❤️ـ#تــمام_آنــچه_دارمــ

 #آسیه_احمدی 

 

 1000#پارت
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بیچاره بیشی  از ده بار گفت میاد دنبالم اما من دلم نیومد 

اذیت بشه اون همه راه رو برگرده. البته از اونجای  که از 

سیدم پیشنهاد  اخم آرمان خوشم نمیاد و از مونا هم میی 

 شو رد کردم.. 

ز آیهان به مونا فحش    بهش به خاطر در اختیار گذاشی 

ز مامان دویم رو به خودم دادم.   دادم و با صدای هست  گفی 

ی مونا که ازدواج کردنت هم برای من دردرسه..   _نمی 

 

ی  ز با چشم دنبال کفشام گشتم پیداشون نمیکردم و چی 

 نمونده بود که بزنم زیر گریه.. 

.. خاک..   _خاک تو رست هست 

- ..  هست 

. انقدر تو صدام زدی و _مامان بزار مثل  آدم فداکاری کنم. 

 من به مونا فحش دادم که تعدادش از دستم در رفته.. 

سم به خاطر عذاب وجدان کار دست همه مون بدم..   میی 
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کفشامو  زیر خروارها لباس گوشه اتاق دیدم از خوشحایل 

متوجه حرفای مامان که جوابم رو داد نشدم.. رسیــــع 

ون که اومدم ماما ز پله ها  برشون داشتم پوشیدم بی  ن پایی 

آماده برای صدا زدنم بود با دیدنم عصت  ازم رو گرفت و 

ون رفت..   بی 

 _ای خدا این عروش هم تموم بشه من برم خونم.. 

تقریبا بیشی  وسایلم را به خونه خودم انتقال داده بودم اما 

مامان از هردومون خواسته بود تا بعد از عروش مونا یه 

 
 
یم.. مهمویز کوچک خانوادگ  بگی 

 

یتز پیش مامان  من مخالفت کردم اما آیهان برای خودشی 

ز باعث شد من هنوز توی خونه پدری با  قبول کرد و همی 

 خودم درگی  باشم.. 

ز رفتم با  کیف دست  و شال حریرم دستم و بدو بدو پایی 

درجه انجام دادم  ۱۸۰یادآوری اینکه عطر نزدم یه چرخش 

ی تا کله پا شدنم نمون ز ل کرد و و چی  ده بود که خودم رو کنی 

ز خوردنم شدم.   مانع زمی 
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عطر زدم شیشه رو توی کیفم انداختم واینبار با رسعت 

ز منتظرم بودن..  ز رفتم بابا و مامان توی ماشی   پایی 
 بیشی 

 _ببخشید یکم دیر شد.. 

.!! حاال گ ما را از دست غر زدن های فروغ خالص  یکم-

 کنه.. 

دست غر زدن های مهرانه خانم _همویز که ما رو از 

 خالص میکنه.. 

 مامان چرخید به من چشم غره رفت اما بابا 

 محمد با صدا خندید و گفت: 

ن خانم ییک دو ساعت  دیرتر و زودتر چه فرق  کبس   -

 میکنه.. 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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  1001#پارت

 

 

 

ان با بابا موافق صورت مامان نشون میداد به هیچ عنو 

 نیست اما دیگه حرقز هم نزد 

؟!" همزمان که جوابشو میدادم  آیهان تکست داد " کجای 

 رو به مامان گفتم: 

ت فکر کن که ییک دو روز  _ به جای فکر کردن به دخی 

 بیشی  مهمونت نیست.. 

اض کرد:   مامان آیه کشید و بابا محمد اعی 

ن.. یا حرصش انم ما بازی ککمی  با احساسات این خ  -

 میدی یا غصه.. 

 

 _بابا گل به خودی نزن که.. 

- ..  حریف که  توی 
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 مامان ی  مقدمه گفت: 

یم دیگه از االن چه ش - ما که میخواین عروش بگی 

 عجلهای دارید.. 

ز دو تا صندیل رو به مامان   م از بی   میکشم جلوتر می 
پوقز

 گفتم: 

ناز بیان و _ حداقل سه ماه دیگه قراره خاله ی آیهان و آی

 بعدم قربونت برم چه فرق  میکنه.. 

 بابا حرفمو تایید کرد و مامان سکوت کرد.. 

 

ز رو جلوی باغ پارک کرد.. حق با مامان بود از  بابا ماشی 

 همه اومده بودند و ما جزو آخرین 
 
اقوام نزدیک تقریبا

 نفرات بودیم.. 

 زن عمو تا چشمش به ما افتاد   گفت: 

 مهرانه جون..  خییل زود نیومدی -

از رفتار زن عمو واینکه حق با مامان بودخندم گرفت رو به 

 زن عمو فروغ گفتم: 
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 _ من به مامان گفتم زوده ها اما قبول نکرد.. 

 مامان بهم اخم کرد و من با خنده به طرف داخل رفتم.. 

 

 جلوی در همتا دستم رو گرفت. 

 سالم مامان کو.. -

 _سالم وانیا کو. 

؟! پیش فراز. -  . نگفت 

_پیش زن عمو فروغ داره به غر زدناش گوش 

 میده..میشناسیش که کال دنبال جنجاله 

همتا با چشم و ابرو به پشت رس اشاره کرد و من با دیدن 

 عمو محمود به شانس قهوه ایم لعنت فرستادم. 

برای جمع کردن گندم جلو رفتم و با عمو محمود رو بوش   

 کردم 

 

 خوش تیپ بودن نوبره.. _پدر عروس و انقدر 

 عمو مردانه لبخند زد: 
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  توانند خوش سلیقه باشند.. زن های غرغرو یم -

 لپمو از داخل گزیدم و دعا کردم اون لحظه آب شم.. 

 برو لباستو عوض کن عمو.. -

یک میگم..   _ بازم تی 

 عمو تشکر کرد و رفت همتا با خنده گفت: 

یک گفته - یبمگه قبلش تی  .. ودی که بازم تی 
 

 ک مییک

 آیه با ناراحت  میکشم 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 1002#پارت
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 _ هول کردم نفهمیدم خ  شد.. 

 همتا با خنده به صورتم اشاره کرد. 

نگت پریده.. بیخیال معلوم بود ناراحت نشده.. برو آماده ر -

 شو االناست که مونا برسه.. 

ون مانتو شالمو در آورد م و بعد از چک کردن لباسم بی 

ز آرمان هم رسید  اومدم همزمان با خارج شدن من ماشی 

جلوی ورودی باغ شلوغ شد و شانس رسیدن منو به 

عروس و داماد به شدت کم کرد ایستادم تا خلوت بشه و 

تالش کردم حداقل آیهان رو پیدا کنم که این شانسم با 

 شکست روبرو شد. 

 

ز که رس چرخاندم نگاهم قفل دست  دور کمرم پیچی د و همی 

 چشای جذاب آیهان شد

 افتخار آشنای  میدید؟! --

 _همه رو قبل از این که  درخواست کنید بغل یم کنید؟! 
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 یل رو.. خوشگل شدی.. نه فقط اون دسته بغ--

 _خوشگل بودم.. 

 موهای فر اطراف صورتم رو کنار زد 

یم کنم از  ربار که میبینمت حسخوشگل بودی اما من ه--

 قبل خوشگل تر شدی.. 

 

 _خوب روشیه.. 

؟ --  خ 

ز بازی با کلمات و  دل بردن از دخی  مردم.. المصب  _همی 

 خوب روشیه   

 با لبخند رس تکون داد

 ص --
 

.. اما روی جونور های چشم رنیک ددرصد تضمیتز

 بغیل طبق روال جواب نمیده.. 

 _ روالش چطوریه؟! 

 باید در جواب من--
 
 و هم جذاب شدی.. میگفت  ت طبیعتا

طبیعیش جذاب تره.. و بیشی  دوست دارم.. --  غی 
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-- ..  چون هست 

؟!   _خ 

طبییع.. --  غی 

 آب دهنش رو قورت داد 

-- .. طبییع دوست داشتتز هست   غی 

حت  نیم خواستم پلک زدن هم اتصال نگاهمون رو قطع  

کنه اما هیچ وقت بزرگ ترین خواسته ها هم مداوم 

 .. نیستند 

 رو از وسط مراسم من جمع کنید..  عاشقانه هاتون-

 نگاهشو از من گرفت و به مونا دوخت. 

 

وب نیست به این رسعت روی واقعیت رو نشون خ--

 بدی.. حداقل اجازه بده عکسات تموم بشه.. 

مونا پشت چشیم برای آیهان نازک کرده از اونجای  که 

ه آیهان بود بحث رو ادامه ن  داد. هنوز کارش گی 
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 قدیم جلو رفتم دست خایل مونا رو گرفتم

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 1003#پارت

 

 

 

 ..  _چقدر خوشگل شدی عوضز

 با عشوه گفت: 

 خوشگل بودم..  -

صدای نیشخند  آیهان و آرمان همزمان میون دست و جیغ 

 بقیه به صدا درآمد. 
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د راهنمای  کردند آیهان مونا و آرمان رو به طرف سفره عق

 دستم رو گرفت و پشت رسشون راه افتادیم. 

ز و مونا  قرآن را باز کرد به  مونا و آرمان رسجاشون نشسی 

من اشاره کرد به طرفش رفتم کنارش که رسیدن زیر لب  

؟!! م -گفت:.   یمون خانم باید بهت بگم چیکار کتز

 

 _چیکار کنم؟! 

انجام بده وگرنه فه شانس آوردی نمیتونم حرکت اضا-

 میدونستم چیکارت کنم.. 

ل کن مونا خانواده شوهرت میگن این دخی   _خودتو کنی 

 دیوونه است عروش  به هم میخوره.. 

 آرمان خندش گرفت و مونا رو به من گفت: 

 گرنه یم کنم تو حلقت.. و برو قند را بساب  -

 و رو به آرمان گفت: 

ه من نیشخند بار دیگه واس اگر از جونت سی  شدی یه-

 بزن. 
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آرمان ابروهاشو باال داره بعد از یه لبخند عمیق بوسه ای 

به پیشویز مونا زد و مونا رو  تبدیل به یه دخی  آروم 

ی که توی مونا کمی  به چشم میخورد  ز خجالت زده کرد چی 

 واتفاق خارق العادهای بود 

با لبخند پشت رسشون ایستادم و به آیهان که روبروم بود 

 زدم.  چشمک

انه منتظر موندم تا  وع کرد و من ی  صی 
عاقد با بسم هللا رس 

 پرسید: 

 عروس خانم وکیلم؟!  -

 _عروس از ذوق عروس شدن نمیتونه حرف بزنه.. 

 

سید  خودم هم   صدای خنده از اطراف به گوش می 

میخندیدم اما بیشی  از فحش های  که مونا بهم میدادو 

 دونفره کنارم هم  میشنیدن.. 

اقد بعد از مکت  در حایل که هنوز صداش از خنده یم ع

وع کرد و پرسید:   لرزید دوباره رس 
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 کردنات وکیلم..   عروس خانم بعد از ذوق -

 _ عروس رفته خوشحایل عروس شدنش رو تخلیه کنه.. 

 مونا رس چرخوند و با حرص گفت: 

 خفه شو...  -

 

هرکش که نزدیکمون بود صداشو شنید و خندید آرمان از 

ون آورد و نیم  جیب کتش جعبه مخمل مستطیل شکیل بی 

 ست ظریف و زیبای  به دست مونا داد. 

عاقد گفت: عروس خانوم برای بار سوم یم پرسم آیا 

 وکیلم؟! 

 مونا به رسعت گفت بله حت  با اجازه هم نگفت.. 

 عاقد با خنده گفت: 

-  
 
 روس خانم عالوه بر خوشحایل عجله هم دارند.. عظاهرا

 

 ــــی ❤️ـمام_آنــچه_دارمـــ#تـ

 #آسیه_احمدی 
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 1004#پارت

 

 

 

 من که بدون  
 
اینبار همه به حرف اون خندیدن مخصوصا

ل صدا یم خندیدم..   کنی 

آرمان هم بله داد.. صدای دست و سوت به هوا رفت 

یک ودادن هدیه هاشون پدر مادر   که برای تی 
ز نفرای  اولی 

ز کنار ها بودند که جلو آمدن و بغلشون   یک گفی  کردن و تی 

 آیهان ایستادم دستش دور کمرم پیچید گفتم: 

شه .. 
ُ
 _مونا منو میک

-- .. ی جزحقیقت رو تگفت  ز  چی 

 به صورت هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده...  
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جعبه دستبندی که براش خریده بودیم رو به دستم داد و با 

 هم به طرف مونا و آرمان رفتیم.. 

 پیوندتون مبارک.  _خب دو گل نو شکفته

 لبخند دندون نمای  به صورت عصت  مونا زدم.. 

 مرگ... درد ی  درمون.. -

 چون هنوز دور مون شلوغ بود مجبور بود آروم بگه.. 

ونا یه جوری حرص میخوری انگار این تو نبودی که به م--

 عاقد مهلت ندادی جمله اش روکامل بگه.. 

 

 شدم..  به خاطر زن عوضز تو مجبور  -

 دیگه  خودی هستیم بیا با ما دیگه رو راست باش..  ما که--

برای مونا  ابرو باال میندازم با حضور آقا جون و ی  ی  من و 

ون میآیم من با خنده میگم:  یم و وقت  بی   آیهان کنار می 

 _قیافه شو دیدی.. 

 آیهان  با لبخند جوابمو داد. 

ایم یم کرد.. --  نباید جلوی من به زنم ی  احی 
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با صدا میخندم.. روی انگشت های پا یم ایستم تا قدم 

 بلندتر بشه و بوسه رسییع به گونهاش زدم. 

 _دم آقامون گرم.. 

 دستمو محکم گرفته منو به طرقز که خلوت تر بود کشید. 

سم کجا  سنگیتز نگایه حواسمو پرت کرد ومهلت نشد بی 

یم..   داریم می 

نشدم دنبال آیهان  نگایه به اطراف انداختم متوجه کش 

فت..   رفتم که داشت به طرف پارکینگ می 

 

 _اینجا اومدیم چیکار.. 

وام سوپرایزت کنم حرفش رو جدی نگرفتم با خنده  یم خ--

 گفتم: 

ی میکنه..   _آقامون امروز داره دلی 

 ۲۰۷نگاه خندونش به صورتم انداخت و منو تا جلو 

 سفیدی برد نگاهش کردم و سوایل رس تکون دادم.. 
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 از جیبش سوئیچ  درآورد و مقابلم گرفت

 مبارکت باشه..  --

ت  نگاهش میکردم که سوئیچ رو باال آورد   با تعجب و حی 

 و تکون داد 

 _ مال کیه؟! 

 مال تو.. --

 _آیهان.. 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 1005#پارت
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جدیش تا االن فکر میکردم داره شوخز میکنه اما صورت 

ی از شوخز نیست.   ثابت کرد خی 

 _از کجا.. پولشو جور کردی؟! 

 با انگشت اشاره اش کنار شقيقه اشو خاروند و گفت: 

ه خورده از پیش پرداخت این دوتا سفارش دادم و ی --

ز قبیل خودت هم دادم، بقیه اش رو قراره تا آخر  ماشی 

 سال تسویه کنیم.. 

 

 _نباید خودتو مینداخت  تو قرض.. 

 اده.. نگران نباش از آشناهای بهر --

 در 
ا
م میدونستم آیهایز که قبل خواستم بهش خورده بگی 

ز من این طرف اون  رفاه کامل بوده براش سخته با ماشی 

 طرف بره.. 

ز رفت دنبالش رفتم در  و زد و به طرف ماشی  خودش دزدگی 

سمت راننده رو باز کرد و کناری ایستاد تا من سوار بشم 

ز را دور زد و کنارم بعد از ن ز در رو بست و ماشی  شسی 

 نشست 
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 ! خوشت اومد؟ - -

 

ز خییل خفنه..   _معلومه.. این ماشی 

 از صندیل عقب پوشه کاغذی برداشت و به طرفم گرفت 

 کارهای ثبت رو انجام دادم --

ون یم کشم از دیدن اسم خودم به عنوان  پوشه را کیم بی 

  مالک در حایل که نمیدونستم از نار 
 
احت  یا خجالت زدگ

 گفتم: 

؟! به خاطر حرفهای بقیه؟   _ چرا این کارو با من یم کتز

 

 نه.. چون لیاقتش رو داری... --

فت میکنیم و قراره به تک تک خواسته  من و تو با هم پیرس 

 هامون برسیم.. 

 _اره اما االن نمیتونم اینو قبول کنم.. 

هردومونه ه برگه اس و در اصل برای میتویز این فقط ی--

 قراره بعدا با یه مدل خفن تری عوض کنیم 
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با خوشحایل بغض یم کنم و با بغض میخندم رسش رو جلو 

نه ز  میاره بوسه ای به  بینیم می 

 _خییل دوست دارم..  

 جنتلمنیو  دوست نداشت..  میشه مردی به این--

 

میخندم و  چشم های  که از نم اشک خیس شده رو پاک 

 یم کنم

 یکم جنبه داشته باشه. _خوبه آدم  

 گوشیش زنگ خورد و با نگایه بهش گفت: 

وناست.. امروز تموم بشه من دیگه یه دونه عکس هم م --

م.   ازش نمیگی 

 _ای وای عکس های رس عقدش مونده.. 

 پیاده شدم و بعد از من پیاده شد

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 1006#پارت

 

 

 

 

دمعجله  - -  ..  نکن سی   به امی 

ون دادم خودشو کنارم رسوند  نفسم رو بی 

ش نکردم.. بریم من با پد --  ر و مادرت احوالی 

 _منم.. 

.. تو که باهاشون اومد--  ی.. تو خ 

 _منظورم بقیه بودن.. 

ز چیده بودن نزدیک شدیم و با چشم  به قسمت  که می 

 دنبال چهره آشنا گشتم. 

 اوناهاشن.. --
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ی که دورش رد نگاه  ز آیهان رو گرفتم و به مامان بابا و می 

نشسته بودن رسیدم با هم به همون طرف رفتیم نزدیک 

 بهشون آیهان با پوزخند گفت: 

 جمعشونم که جمعه.. --

فکر کردم این حرفو به خاطر هامون زد و با ناراحت  آیه  

ز کناری  افتاد  کشیدم اما وقت  جلوتر رفتیم و نگاهم به می 

 .. شوکه شدم

آیهان سالم کرد و با همه دست داد و منم با حایل که 

 نمیدونستم چطوری توصیف کنم همون کارو کردم 

 

های هشت نفره مخصوص اقوام درجه یک بود خانواده  ز می 

ز کناری ما بودند و کنارشون هم   می 
 
فراز و عمه دقیقا

 ..  خانواده آرمان و عمو محمود و آقاجون و بیت 

ز عجیب و غی  قابل پیش بیتز  اینکه همه کنار هم باشیم چی 

 نبود اما این که فرزاد هم حضور داشته باشه نه.. 
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انتظار حضورشو نداشتم و حاال با دیدنش احساس ناراحت  

 عجیت  را لمس میکردم.. 

 

ز تعلل   آیهان صندیل رو برام عقب کشید و من برای نشسی 

 کردم. 

 _اول بریم پیش مونا.. 

یهان دوختم رس تکون داد رو به نگاه ملتمسم رو به آ

 جمعیت گفت: 

 فعال با اجازه..  --

ازشون که فاصله گرفتم چشمام رو بستم نفس عمیف   

 کشیدم آیهان دست یخ زدمو گرفت و پرسید : 

..؟! --  خوی 

 

 رسی به نشونه نه به چپ و راست تکون دادم. 

 _نه هر بار که میبینمش دلم گوایه بد میده.. 
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ز های خایل آیهان منو به طر  میکشه و صندیل ییک از می 
قز

ون میکشه روش نشستم و آیهان مقابلم روی  رو برام بی 

 پاهاش نشست و انگشتام رو بوسید. 

ی تا گریه کردنم نمونده بود.  ز  لب چیدم و چی 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 1007#پارت

 

 

 

س.. اینکه هر با-- شات ببینه به ر ترسو توی چازش نی 

س و بهم اعتماد   خودش جرأت میده غلط اضافه بکنه.. نی 

ارم دیگه بهت نزدیک بشه ز  کن نمی 
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پوزخندی زد هر چند که تا االن زندان باید آدمش کرده 

 باشه.. 

نفس عمیف  میکشم و آیهان از جا بلند شد و من هم بلند  

کرد موزیک پخش بود و تک وتوک از مهمون های  که  

 دندتوی پیست یم رقصیدند. اومده بو 

 

به جایگاه عروس و داماد که رسیدیم آرمان و مونا از جا 

 بلند شدن مونا گفت: 

 دم یه دفعه ناپدید شدید.. فکر نکنید نفهمی -

من چشم غره ای بهش رفتم بیشعور جلوی آرمان 

 آبروریزی یم کرد. 

 آیهان لبخند یک طرفه زد و گفت: 

از  فضویل  م دستخوب نیست تو روز عروسیت ه --

 برنمیداری.. 

 آرمان به طرفداری از مونا گفت: 

 ه ما نداره . تابلو بازی شما ربیط ب -
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 کادوت قشنگ بود مرش..   همینو بگو.. راست  -

 بغلش کردم.. 

 _قابلتو نداشت.. 

ز آرمان  یک گفی  چندتا از دوستای آرمان هم جلو آمدن و تی 

 کنار گوشم موناگفتم: و آیهان که مشغول حرفابا اونا شدند  

 _ فرزاد گ آزاد شده.. 

 

 با قید وثیقه آزاد شد تا د-
ا
یدیش.. ؟چند روزی هست فعل

 از آرمان خواستم دست از انتقام و این داستانا 
ا
 دادگاه.. قبل

وع کنیم..   برداره و بذاره زندگیمون رو بدون کینه رس 

 اون موقع حرقز نزد اما وقت  شنیدم خودش رو کنار کشید 

 و شایک های فرزاد کم شدن فهمیدم باهام مخالفت نکرده. 

 نفس عمیف  کشید و ادامه داد 

عد از این کارش االن یکم راحت ترم و نگرایز هام دیگه به ب-

 اندازه قبل نیستند.. 
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 _بعد از دادگاه دیگه آزاد میشه.. ؟

میدونم تا االن همه به خاطر حمایت های آرمان دنبال ن-

االن آرمان نیست یکیشون کوتاه بیا نیست.. شکایت بودند 

.. بهش  حاال مونده به نظر قاضز و روند دادگاه.. یه هست 

 فکر نکن. 

_اگه این بار بخواد اذیتم کنه یا به آبروم حمله کنه 

 میکشمش.. 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 1008#پارت
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راز و آقا سعید انقدر اشه، فبفکر نکنم دیگه جرات داشته -

محدودش کردند که دیگه هیچ غلیط نمیتونه بکنه.. در 

ی کارهای  ط همراه شدن فراز با پدرش برای پیگی  ضمن رس 

 فرزاد دوریش از تو و زندگیت بوده.. 

آرمان میگفت واضح به همه گفته اگر بخواد کارش رو 

ه واز اونجا ون می  ینس خانواده بی  ز ی   دوباره تکرار کنه از بی 

ز دست فرازه هیچکس جدایش رو نمیخواد.   که همه چی 

 

با صدای دیچ  که اعالم کرد نوبت رقص عروس و داماده 

مونا ازم فاصله گرفت. کنار آیهان برگشتم و با لبخند به 

ه شدم.   شادی مونا که وسط پیست یم درخشید خی 

ادی برامون انتخاب کنه ا--  ز میدوارم آیناز مدل رقص آدمی 

نم.. وگرنه یه گ ز  وشه وایمیستم برات دست می 

 خندیدم.. 

ز آرمان چطور با  _مرد که نباید انقدر ترسو باشه.. ببی 

قصه..   خوشحایل می 
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ی تحمل م-- ز ردا همه جنگولک بازی ها رو فقط برای یه چی 

 میکنند.. 

 با تعجب پرسیدم: 

؟!   _ خ 

 حجله.. --

جوری با کنجکاوی منتظر جوابش بودم که انگار خ  

 ست بگه.. میخوا

 نیشگویز از بازوی سفت و سنگش گرفتم. 

 _مثل ندیده ها حرف نزن.. 

ز که میدویز اون همه ر -- بیط به دیده و ندیده نداره همی 

 خرج رو برای خ  و چه لحظه ای میکنه تسکینه. 

 

 _خییل گاوی.. 

 مردونه خندید.. 

 گفتم که حقیقت درد داره.. --

  یه شما دو تا بیاید وسط ببینم.. -
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با صدای مونا به چشم غره ای که به آیهان رفتم خاتمه 

داده و نگاهش کردم اصال نفهمیدم گ رقصشون تموم شده 

بود و حاال موزیک جدیدی پخش  و به ما  اشاره یم کرد ما 

 هم بریم وسط.. 

دست آیهان رو کشیدم و به وسط پیست رفتم و مقابل  

وع به رقصیدن کردم   آیهان  رس 

 

ز دستاش خییل آروم  جلوم ایستاده بود و من با گرفی 

مجبورش کردم به خودش تکون بده با موزیک همخویز 

 میکردم. 

 '' آروم آروم اما سخت توی دلش جا شدم.. 

 قدمامونو شمردم باهاش همراه شدم

 تو دلم یه ذوق  بود فقط خدا میدونست.. '' 

ه شدن و لب زدم  به چشماش خی 

ه   به چشمام میشد.." " پام میلرزید وقت  که خی 

ز میخ--   همیشه زمی 
ز  وردی.. برای همی 
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 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 1009#پارت

 

 

 

نم بلند میگم:  ز  ی  غل و غش یم خندم و چرخ می 

 " بری رنگ آی  آسمون شب میشه.. 

 برای تو عادی واسه من بد میشه.. 

 دل نمیسپارم به هرکش که از راه رسید.. 

 حیفه بمون نزار از  حسمون کم بشه.. "
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با لبخند یک طرفه نگاهم میکرد و من از حس نگاهش غرق 

غرور و هیجان میشدم و مخلوط این دو تا با هم حالم رو 

 بد جوری خوب یم کرد

 

ون آمدیم و  وع بعدی منو آیهان بی  موزیک تموم شد و با رس 

مون رفتیم..  ز ز به طرف می    از سن شلوغ فاصله گرفتی 

 با دیدن دوباره فرزاد ی  مقدمه از آیهان پرسیدم. 

 ..  _تو از حضورش خی  داشت 

 نه.. --

 نه ی محکمش بهم اجازه ی پرسیدن سوال دیگه ای  نداد. 

نفس عمیف  کشیدم و تالش کردم حال خوبم رو با فکر  

 کردن به اون خراب نکنم.. 

 

 انتخاب کردی..  و خوشحالم که این لباس --

ز به انتخاب چشم غره ا ی بهش رفتم.. لباسم یه اورال سی 

 خود آیهان بود. 
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 _مجبورم کردی..  

 کتز تورو مگه میشه مجبور کرد.   شکسته نفش یم--

پشت چشیم نازک یم کنم تا قبل از خرید این لباس پیش 

نیومده بود که به نوع ونحوی لباسم گی  بده خودش 

ی بهم میگفت این لباس بیشی  بهم میومد اما حس قو 

میگفت این طور نیست و  لباس انتخای  منو به دلیل باز 

 بودن نپسندیده بود. 

 

در هر صورت من از هر دو خوشم اومده  بود و به انتخاب 

 آیهان خریدم.. لبخندی زد  و با بدجنش گفت: 

اال اونو یم خریم تو خونه بپوش یا میتویز همون لباس ح --

 .. مشیک که برام  نوستالژیه رو بپوش  

 خییل ریز از بازوش نیشگویز  گرفتم.. 

 _خوبه نگفت  تو خونه لخت بگرد.. 

ی نیستم و همیشه از پیشنهادهای م-- ن آدم سختگی 

 جذاب استقبال یم کنم.. 
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 ..  _چقدر فرصت طلت  !رو دل نکتز

ز رسیدیم وبا  به هم نگاه انداختیم و هر دو خندیدیم به می 

ز فرشته قفل شد چرخاندن رسم نگاهم توی نگاه غم گی 

ز  فرشته بود که خییل رسیــــع نگاهشو از من گرفت و به می 

ه شد..   خی 

مثل این چند وقت  که دیده بودمش الغر و خسته به نظر 

سید موهاشو بدون هیچ دقت  و نظیم بسته بود و انگار  می 

ین لباس کمدش را برای پوشیدن انتخاب کرده بود  دم دستی 

 یه حایل شد.  از دیدن ظاهر و نگاهش دلم

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 1010#پارت
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-- .. ز  هست  بشی 

نگاه ناراحتم را از فرشته گرفتم و به آیهان که برام صندیل 

ون کشیده بود دادم.   بی 

سه   متوجه حالم میشه میی 

؟! --  خوی 

نم ز  رس تکون میدم و لب می 

قیقت نداره.. مامان میگم خوبم اما هردومون میدونیم ح

پیش دست  پر از میوه های پوست کنده رو جلوی من و 

آیهان  قرار داد آیهان  چند اسالیس موزی به طرفم گرفت 

از دستش گرفتم و توی دهنم گذاشتم مامان با شک  

 پرسید. 

 

 این دخی  خواهر آرماِن -
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رس چرخوندم رد نگاه مامان رو گرفتم دخی  قد بلندی با 

پشت ما در حال روبوش با مونا و آرمان بود و لباس مشیک 

همینکه چرخید صورت آرا رو تشخیص دادم انقدر تغیی  

نکرده بود انگار از آخرین دیدارمون حت  یک روز هم 

 نگذشته.. 

ز لرزید با اینکه همه میدونستیم آرا  دست مامان روی می 

 خواهر آرمان ِ اما هیچکدوم انتظار حضورش رو نداشتیم 

 

رف ما قدم برداشت مامان نگاهش رو به همتا داد اخم به ط

ریزی روی پیشویز همتا بود و وانیا رو توی بغلش جابجا  

 
 
ه و تقریبا کرد و سیع کرد ظاهر بیتفاوی  به خودش بگی 

 موفق هم شد.. 

آرمان مونا هم ظاهرا نگران بودند که پشت رس آرا به این 

 طرف اومدن.. 

 آیهان  پرسید: 

 ش اومده؟! مشکیل پی --

 _نمیدونم.. 
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هنوز مشکیل نبود اما نمیدونستم قراره به وجود بیاد یا نه 

به هر حال آرا خواهر آرمان بود و خب شاخصه اصیل 

شخصیت این خواهر و برادر دردرس ساز بودن و کینه ای 

 بودنشان بود. 

ز رسید و رو به همه بلند سالم کرد.   آرا نزدیک می 

 .. ه رو سوپرایز کنمسالم ظاهرا تونستم هم-

ش رو  سمانه خانم مادرش جلو اومد و با خوشحایل دخی 

 بغل کرد و بوسید. 

وش اومدی قربونت برم خییل سوپرایز و خوشحال خ-

 شدیم.. فکر میکردم نتویز بیای.. 

 

بدون شک به جز پدر و مادرش کش خوشحال نشد آرا 

ت داد پدربزرگ و داییش رو بوسید و با هاله خانم کوتاه دس

 و به فرزاد گفت: 

 و البته من پیگی  رشدت بودم. چقدر بزرگ شدی ت-
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خودش به حرف خودش خندید و اخمای خانواده اش رو  

 تو هم برود. 

یه جوری میگفت بزرگ شدی  انگار وقت  رفت فرزاد بچه 

 ده دوازده ساله بوده نه یه مردبیست وپنج شش ساله.. 

ز همتا دستش را ب ه طرف فراز گرفت  بدون در نظر گرفی 

 گفت: 

..؟ -  چطوری پرس دای 

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 

 

 1011#پارت

 

 

 

 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3667 | 3699 

 

فرازبدون تالش  برای بلند کردن دستش خشک و بدون 

 انعطاف گفت: 

 وب بودم.. ختا چند دقیقه پیش خییل  -

ز خندید و به همتا با خنده گفت:   آرا با صدا و اغراقآمی 

..  انتظار -  داشتم بدعنقیشو از رسش انداخته باش 

 همتا از جا بلند شد دستشو به طرف آرا گرفت. 

 سالم خییل خوش اومدی.. -

 

 آرا تشکر کرد و همتا ادامه داد: 

  
 
خصلتهای خوب آدم رو که تغیی  نمیدن.. خصوصا

 خصلت های  که برای حفاظت از عزیزان هست.. 

و جدی به همتا نگاه  خنده پر از تفریــــح از صورت آرا رفت 

 کرد و بعد از مکت  کوتاه گفت: خییل به هم میاید.. 

 رسشو جلو آورد و گفت: 

 درسته د-
 
 ر وتخته با هم خوب جور میشن.. ظاهرا

 همتا: اینم از خوش شانش ماست. 
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 ارا لبخندی زد و رو به همه گفت: 

اکت   ت - بدیل به یه خانواده بزرگ شدیم خداروشکر رس 

 پرسهای ما رو رسو سامان داد..  کارخانه همه

بت  جواب داد:   و خودش به حرفش لبخند زد اما مونا ضز

ره دیگه شانس آوردید و گرنه با این خصوصیات اخالق  آ-

 پرسای شما همه مجرد میموندن.. 

 تو..  
 
 شما.. خصوصا

 
آرا:خصوصیات اخالق  اونا.. زرنیک

 راست  خ  شد نامزدیت به هم خورد؟! 

  

غ که همیشه جواب تو آستینش داشت با زن عمو فرو 

حرص ازش پرسید:همرست همراهت نیست،انتظار 

 !  نداشتیم تنها بیای 

 آرا نگایه به صورت زن عمو فروغ انداخت 
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آرمان که دید اگه دستبهکار نشه عروسیش به میدون جنگ 

تبدیل میشه اخیم به ارا کرد و بدون مهلت برای جواب 

 دادنش گفت: 

ش ها  - رای تو کردی حاال مثل خواهری که باحوالی 

 برادرش خوشحاله رفتار کن.. 

 آرا پوزخندی زد و اوگ کشداری گفت و از ما فاصله گرفت 

 

آرمان به مادرش اشاره کرد و تا دنبال آرا بره و خودش 

 همراه مونا  به جایگاه برگشت.. 

ز آرا کم کم آروم گرفت گروه  جو متشنج شده بعد از رفی 

که از آشنا های آیهان بود دنبالش اومدن   فیلم برداری

آیهان با اجازه گفت و رفت چند ثانیه بعد از رفتنش سارا به 

 طرفم اومد از جا بلند شدم بهش سالم دادم 

 _چطوری عزیزم.. 

 رو به مامان و بقیه سالم کرد و آروم گفت: 

ز جدیدت مبارک..  -  ماشی 
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 لبخندی زدم.. 

.. ؟  _تو هم خی  داشت 

 ال میندازه به حالت حق به جانت  گفت: ابرو با

 لش من و امی  در جریان بودیم.. معلومه. از او  -

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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 مامان پرسید: 

؟!  - ز خ   ماشی 
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 سارا با لبخند جواب داد: 

ز خری -  ده.. آیهان برای هست  ماشی 

ی نگفت. مامان نگایه به من انداخت و اخ ز  م کرد اما چی 

 به سارا تعارف کردم.. 

 .. ز  _بشی 

- ..  یام پیشتون حاال بازم م نه برم پیش امی 

 _باشه منتظرتیم.. 

 رو به بقیه گفت: 

 با اجازه..  -

 

ز که سارا رفت مامان گفت:   همی 

ز کاری بکنه..  نباید اجازه میدادی -  همچی 

  
ز  میدونستم منظور مامان به ماشی 

ز امشب به من گفت.. _من خی  نداشت  م مامان.. همی 
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ا- یط مایل این بچه فعال خوب نیست.. خواسته هاتو کم  رس 

 کن.. 

تزده زدم معلوم نبود مامان کدوم طرقز بود   یه لبخند حی 

 _مامان میگم خی  نداشتم اما نگران نباش از پسش برمیاد. 

 

 ترانه پرسید: 

ز خودتو چیکار  - .. یمحاال ماشی    کتز

 که ماشینو ازش گرفته اونو هم برمیداره..   _نمایشگایه

 هامون پوزخندی زد

یالم راحت شد اصال تا االن کاری به ماشینت نداشت خ -

 منو نگران کرده بود.. 

حرفش بهم برخورد با اخم نگاهش کردم مامان بهش ترس  زد  

ز کرد و من هنوز  از دفعه قبل که توی خونه  به آیهان توهی 

ادم برای من توی قیافه بود و خییل هم به عذرخوایه تن ند

 تحویلم نمیگرفت.. 
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چون حق با من بود به اخم و تخمش اهمیت نمیدادم اما 

این که دست از این رفتار خودخواهانه و ی  ادبانه اش 

 ناراحت کننده اس بلند شدم و مامان با 
 
برنمیداره واقعا

ز رفتم  اخطار اسمم رو صدا زد ی  حرف به طرف ماشی 

ز مدارک رو آیهان  سوئیچ رو به من داده بود از توی ماشی 

برداشتم و کنار بقیه  برگشتم کنار هامون ایستادم صورت 

عصت  من توجه  بقیه رو هم به این طرف جلب کرد 

ز محکم مقابل هامون قرار دادم هامون  مدارک رو روی می 

ی بگه، گفتم:  ز  عصت  رس بلند کرد و قبل از اینکه چی 

 

ایم هات به آیهان  _نباید ثابت کنم اما دیگه نمیتونم ی  احی 

 رو تحمل کنم. 

ز مامان و نگاه   هست  جاِن هشدار گونه و تهدید آمی 

 ناراحت بابا هم نیم تونست منو منرصف کنه.. 

اطوری ملگ رو ول   _با خودت خ  فکر کردی که آیهان امی 

 کرده که پوالی منو باال بکشه.. 
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آدم های ی  خی  و مگه داشته های من چقدره...مثل 

بیسواد رفتار نکن ،هامون با یه حساب رسانگشت  هم 

یز درست  ز ای  که تو ازش حرف می 
ز میشه فهمید که چی 

 نیست.. 

میدویز چند بار تا االن پدرش ازش خواسته منو ترک کن تا 

.. معلومه که نه.. چون  هرخ  داره رو بهش بده.. میدویز

...  تموم وقتتو ضف اتهام زدن به دیگران  میکتز

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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_به خاطر من از  از اون همه ثروت گذشت تو به سوء 

.. این  .. به چه حف  استفاده از پول من متهمش یم کتز
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کت برای  ز درآمدش از این رس  ز با اولی  پاکت رو باز کن و ببی 

ز خریده..   خواهرت ماشی 

کت  که برای رسپا کردنش روز و شصت درصد از س هام رس 

فت من هر   شب نداشت رو به اسم من زده..برای پیرس 

کاری که ازدستش بیاد رو انجام میده بدون اینکه من ازش 

 بخوام

 

ز کنارمون با سکوت نگاه یم کردند و تنها صدای  دو تا می 

 موزیک و خنده های بقیه مهمونا به گوش یم رسید.. 

روی صورتم رس خورد رو پس زدم و به  اشیک از ناراحت  که

 هامون که فقط گوش میداد ادامه دادم. 

ام بزار همونطور که همه ما همیشه   به انتخابم احی 
 
_لطفا

ام گذاشتیم و بدون آیهان خییل بیشی  از  به انتخابات احی 

 داره.. 
 

ی که توی تفکراتِت معرفت و مردونیک ز  اون چی 

 

 بابا به جای هامون جواب داد. 

https://t.me/VipRoman


@Vip_Roman مام آنچه دارمیت آسیه احمدی  

E X C H A N G E  G R O U P  3676 | 3699 

 

ودتو ناراحت نکن دخی  بابا.. هامون فقط نگران خ-

خواهرشه میدونه که از این به بعد باید به تصمیماتت 

ام بذاره و همه جوره حمایتت کنه..   احی 

جمله آخرش بیشی  مخاطبش هامون بود و خییل جدی و 

 محکم اینو گفت. 

هامون هم رس تکون داد و من چشمای ترم رو خشک کردم 

ا بلند شد و دست روی شونم گذاشت و  عمو رضا از ج

 گفت: 

نتخاب درست آدم رو بزرگ و با عزت میکنه و  انتخاب ا -

 غلط آدم رو خوار و ذلیل.. 

 

به آروم روی شونم زد و از ما فاصله   با کف دست دو ضز

ز افتاد..   گرفت دیدم لب های فرشته لرزید و رس فرزاد پایی 

دلم برای  نسبت به حال فرزاد هیچ حش نداشتم اما 

فرشته سوخت و برای اینکه احساساتم کار دستم نده و منو 

به سمت فرشته نکشونه از خانوادم فاصله گرفتم با چشم 

دنبال آیهان گشتم از کنار پیست رقص و جای  که خلوت تر 
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و کم نورتر بود آروم آروم قدم برمیداشتم دستم از پشت 

دورم  کشیده شد هیتز کشیدم و هم اینکه دست آشنای  

 پیچید ریلکس کردم منو بیشی  به قسمت تاریک کشوند. 

 

 _منو ترسوندی.. 

 بود که توی همه ی 
 

صدای لبخندش برام زیباترین آهنیک

 زندگیم شنیده بودم ی  ربط گفت: 

 ممنونم..  --

دلیل این ی  مقدمه تشکر مردنش رو نیم دونستم،از روی 

 شونه نگاهش کردم. 

؟!   _برای خ 

.. برای اینکه -  متز
 

 توی زندگ

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ
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 1014#پارت

 

 

 

 لبخند راهش رو  رو به لبهام پیدا کرد  با شیطنت گفتم : 

_انتظار  نداری که مثل بقیه طبییع بگم منم ازت ممنونم  

 که تو زندگییم 

 و  ادامه دادم: 

گوری _ میدویز من میگم این چند وقت  که نبودی کدوم  

 بودی... 

 خندش به قهقه تبدیل شد و بوسه ای به رسم زد. 

 

طبیعیتم.. الزمه م-- ز روی جونور گونه و غی  ن عاشق همی 

وع و البته  یادآوری کنم اویز که دوسال باعث تاخی  توی رس 

 برای امتناع از این رابطه بود شما بودی خانم.. 

 . _اونم به خاطر کم کاری و ی  پشتکاری شما بود آقا. 
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د صدای دی خ  وقت   آروم میخنده و من و توی بغلش فرس 

 اسم ما را به زبان آورد توجه ما رو به اون طرف جلب کرد. 

 

ثل اینکه عروس و داماد دیگه ای هم داریم که قراره به م-

زودی شاهد وصال شون باشیم به افتخارشون دست و 

 سوت بلند.. 

 ک  خ  تو رسشه.. باز این مونای مارمول--

 دیچ  دوباره گفت: 

ست و جیغ ی  انرژی بود که آیهان و هست  خانم از د -

 خودشون رونمای  نیم کند.. 

 گفتم: 

 "  _ دیچ  هم مثل عروس خله.. "وصال، رونمای 

خندید دستش را باز کرد و فقط دست راستش رو دور کمرم 

 حلقه کرد و منو به جلو هدایت کرد 
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ز ما توجه همه رو  به ما جلب کرد و ما رو دیچ  با جلو رفی 

 به وسط پیست دعوت کرد.. 

 مونا و آرمان هم وسط پیست بودن 

 مونا لب زد 

 ید.. وسط عروش من برنامه میچین -

من بیشعوری بهش نسبت دادم اما آیهان نامردی نکرد رو 

به آرمان گفت :یکم بهش توجه کن تا کلش وسط رابطه ما 

 نباشه و عقده گشای  نکنه.. 

 

نگاه جدی به آیهان انداخت تا حساب کار دستش آرمان 

ی روی آیهان نداشت و مونا از حرص رو  بیاد اما هیچ تاثی 

 به ما گفت: 

 جوگی  های بدبخت.  -

 تو با ما بحث نکن.. توی این موضوع لطف--
 
 ا

ز   من خندیدم مونا هم با خنده گفت: عوضز هارو ببی 

 دیچ  رو به ما  گفت: 
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 گ سفارش  بدید.. این میتونید آهن عروس و دوماد بعد از  -

من شونه ای باال انداختم اما آیهان اسم موزییک رو به زبون 

 آورد و به من گفت: 

 دل این دوتا خل رو نشکنیم --

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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همزمان که کمرم رو گرفت چشمیک زد منم با لبخنده بزرگ

ز کلماتش لب دستام رو  وع اولی  دور گردنش انداختم و با رس 

 زدم

 "میخوام وقت  میای بچینم همه شمع هارو دور و ورت

 درو وا کتز و بریزم یه بغل گل رز رو رست
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م تو دل هر کش که بخواد ِچشماتو تر بکنه  می 

نم گوش دنیا رو کر بکنه ز  ِانقدر اسم تو داد می 

 

 

 و با هم همصدا لب زدیم: 

 بکش  رو پرم میشِه وصله بش  به تنم " میشه دست

م  نمیشه که کبوتر جلد تو باشم و از بغلت بی 

 دور خیلیا خط کشیدم من کنار تو قد کشیدم" 

رسش رو جلو آورد کنار گوشم و الله گوشم رو بوسید و   

 گفت: 

 "شدم عاشق ماه و به چشمک ریزه ستاره ها دل نمیدم" 

ه شد:   رسش رو عقب آورد به چشمام خی 

 

ز بلند شم  " میشه بهم بتای  از رو زمی 

 زبون اون چشای خوشگل تو بلد شم
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 تو ساقه هامو نشکن بذار بهت بپیچم

ه ریشم"  ل کنم تو دستات که جون بگی 
ُ
 که گ

ز بغض و تپش های قلبم   موزیک تموم نشده و من بی 

لبخندی زدم آیهان بوسه ای به پیشونیم زد و صدای دست 

ون اومدیم تا و جیغ همه رو دراورد ا ز پیست رقص که بی 

 عروس و داماد همراه بقیه برقصن. 

 

 آیهان گفت: 

یم خونه خودمون..  --  امشب می 

اینو  جدی گفت و من خندیدم که باعث شد بهم چشم 

غره بره آخه تمومه مدت مامان تمام تالشش رو یم کرد ما 

توی خونه خلوت نکنیم و تا این روزهای آخر کار دست 

 دیم.. خودمون ن

از چشم غره های  که حرص توش بود بیشی  خندیدم آخر 

شب وقت  تک و توک  مهمون ها مونده بودند پیش بقیه 

 رفتم. 

 _مامان من با آیهان برمیگردم.. 
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مامان چشم غره ای رفت غی  مستقیم تالش کرد بهم 

 بفهمونه باید برگردم خونه. 

- ..  کلید تو برداشت 

 یع خودمو به نفهیم بزنم و بامنم تالش کردم خییل واق

 ' نگران نباش' ی یه خداحافیطز کیل بگم.. 

ه مامان نیفتم پا به فرار گذاشتم آیهان یه   و برای این که گی 

گوشه کنار امی  و سارا ایستاده بود و در کمال تعجب 

 هامون هم کنارشون بود و در حال مکالمه با هم بودند

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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که بهشون نزدیک شده و فقط شنیدم هامون رو به آیهان 

 و امی  گفت: 

 ر میومد حتما بگید.. باگه کاری از دستم  -

آیهان و امی  تشکر کردند و با رسیدن من بهشون نگاه و 

 توجه هر سه نفر معطوف من شد. 

 _من خداحافیطز کردم.. 

 و به طرف هامون گرفت. آیهان رس تکون داد و دستش ر 

 به هر حال ممنون ما دیگه بریم--

 هامون دستش رو گرفت  و رسی تکون داد..  

 مراقب خودتون باشید.. -

 

رس تکون دادم از هامون و امی  و سارا خداحافیطز کردم  

ز ها یم رفت  ماسه پوشانده  ی که به طرف ماشی  مسی 

 شده بود آیهان دستم رو گرفت و ی  طاقت گفتم: 
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بعیصز وقتا  نمیتونم هامون و مامان مهرانه رو درک کنم  

 گایه ابری و طوفایز گایه مثل نسیم بهار.. 

ز رسیدیم سوئیچو به دستش  آیهان لبخندی زد به ماشی 

 دادم. 

؟! --  خودت نمیشیتز

م.   میمی 
 

 _ نه دارم از خستیک

 

 در جلو رو باز کرد و من نشستم همینکه نشست گفت: 

گران تو و  هم غی  عادی نیست اینکه نرفتارشون خییل  --

 زندگیت باشند.. طبیعیه.. 

 _یعتز تنها عضو غی  طبییع بینشون منم.. 

ز رو از پارک درآورد.. و به متز که کفشامو دراوردم و  ماشی 

 روی صندیل چهار زانو نشستنم نگایه انداخت. 

 از خوش شانش من آره.. --

 بهش چشم غره رفتم بعد از مکت  گفتم: 

 .  _ امیدوارم از هامون دلگی  نباش 
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ی  ن-- یستم.. شاید یه روزی منم برای همرس آیناز سختگی 

کنم.. خانواده ثروت ارزشمندیه و تو خییل خوش شانش  

 که انقدر ثروتمندی.. 

 _باید غر زدن هاشون رو بشنوی.. 

ز این ثروت ارزشمند   به شوخز گفتم تا آیهان حس نداشی 

 ن جدی جواب داد: اذیتش نکنه.. اما او 

 

.. اینکه وقت  اشتباه یم  خ -- ز انواده سالم عادی یعتز همی 

ز اما  نن.. دعوات یم کیز ز کتز ازت عصت  میشن بهت غرمی 

ز که با   خانواده یعتز همی 
ا
هیچ وقت ترکت نیم کند.. اصل

وجود همه دلخوری ها و دعوا ها تو یه جای امن روی این  

ز داشته باش  که توی همه ن اامیدی ها و سخت  ها کره زمی 

 مامن امید و آرامش باشه.. 

م.   صداش خش برمیداره ، دستش رو میگی 

 _متاسفم.. 
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شاید آیهان نمیدونست اما من این متاسفم را برای این  

گفتم که نمیتونم ازش بخوام منو ترک کنه تا پدرشو داشته 

باشه میدونم این خودخوایه بود اما این مرد میتونست تنها 

 باشه
 

 خواسته من به عنوان یک زن برای یه زندگ

د   دستم رو توی دستش فرس 

؟! یم خوام این مامن رو با تو برای هردومون ب-- رای خ 

 بسازم.. 

 

 لب گزیدم و آیهان با مکث ادامه داد : 
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ی بر دست از مقرص کردن خود-- ز دار.. اگه ت برای هرچی 

فرخ ازم میخواد تو رو ترک کنم برای غرور از دست رفته 

اشه که فکر میکنه با این خواسته میتونه غرور و ابهت   که 

 داشت رو برگردونه.. 

 نگاهم کرد و گفت: 

.. اگه د -- یگه حق نداری فکر کتز تو باعث نبودن فرخز

ا فرخ االن کنار من و آیناز نیست به انتخاب خودش  نه ما ی

هر کس دیگه ای. از وقت  مامان نیست رفتار اون با ما مثل 

یه غده رسطایز توی سینمه. نمیتونم با این درد کنار بیام. 

ز و آسیب  نمیتونم درمانش کنم حت  گایه به انتقام گرفی 

زدن بهش فکر یم کنم اما با یادآوری تو وآیناز و خانوادهای  

نم..  ز  که توی رسمه این فکرو کنار می 

 

نم.. شک ندارم حرفام با هامون رو شنیده اش ز کمو پس می 

واون تشکری هم که وسط مراسم مونا از من کردبرای 

ز بود.   همی 

 _فکر کنم دیگه وقتشه بگم ازت ممنونم.. 
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 اونم بغض داره و با همون بغض میخنده میگه: 

 هی  باشه.. بشفافی  تشکر کتز شاید  --

 میخندم با خنده میگم: 

که دیر اومدی اما باالخره اومدی و شدی  _ ممنونم با این

 کبوتر جلد بوم خونه دلم.. اوپس خ  گفتم... 

 

ز را توی  به هم نگاه کردیم و هر دو با صدا خندیدیم ماشی 

ز که درو باز کرد  پارکینگ پارک کرد و با هم باال رفتیم همی 

 نفس عمیق کشیدم. 

 _هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.. 

درو بست کفشاش رو درآورد و به  آیهان هم داخل اومد و 

سمت سیستم رفت و روشنش کرد و اومد جلوم دستش رو 

 به طرفم گرفت و رو به من گفت: 

 افتخار میدید؟!   --

 به صورت نمایش  موهام را کنار زدم و با عشوه گفتم: 

 _ چون خییل اضار یم کنید.. بله.. 
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گاه به به حرکت من لبخند پر  مهری زد  و به آرویم و با ن

 هم قدم بر یم داشتیم.. 

 های ی  منت همش پیش 
" موندگارت میکنند اون مهربویز

 دلم.. 

من خ  کار دارم گذشتمون چیه تو با متز پس عاشقت 

 میشه دلم 

از االن دارم به این فکر یم کنم که با تو دوتای  توی یک 

 خونه ام.. 

حال خوی  که کنارت دارم و با خ  عوض کنم مگه 

 ."دیوونم. 
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براش ابرو باال انداختم و باعث شدم آیهان با لبخند رسی 

 تکون بده.. 

 " بیا پر کن منو حافظه مو با خاطرات.. 

 از خواب بلندشم صبح هر روز با صدات.. 

 که با متز قربون خط گوشه خنده 
 

هرجا که میشیتز بیک

 .. "هات. 

ی هام   زدم و قری به گردنم  دادم آیهان به دلی 
 
لبخند بزرگ

 نگاه میکردو بوسه ای به رسم زد و گفت: 

 بریم سفر کویر..  --

 _چرا کویر؟! 
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ون من دلم برای پرنسس کویری که با لباس قرمز توی  چ--

ز باری که فهمیدم تو قراره  کویر میچرخید تنگ شده.. اولی 

 دونسته و عاقالنه اینو بپذیریم..  پدر منو در بیاری و من

 ..  _ازم قایمیک فیلم گرفت 

 خندید و گفت: 

 های عاشقانه ام  پارازیت ننداز جونور..  وسط جمله --

سم این همه حس خوب رو توی یه شب نتونم  _آخه میی 

 تحمل کنم و سکته کنم.. 

 اخم مهربویز کرد : 

 خدا نکنه..  --

 

 _یه قویل بده.. 

؟! --  خ 

ه همینطوری منو دوست داشته باش  نه که همش _همیش

قربون صدقم بری.. اینطوری که تو چشات نگاه کنم حس 
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کنم خوشبخت ترین زن روی کره زمینم .. زیباترین و ی  

 نقص ترینم.. 

 .. چون زیباترین و ی  نقص تریتز --

 شونه باال میندازم.. 

 ..  _خوبه که پینوکیو نیست 

  با تو باید چیکار کرد؟! --

 _هیچ  فقط شکر خدا.. 

 

هر دومون خندیدیم اینکه نیمه شب وسط خونه ای که 

قصیدیم و رسبه رس هم  قرار بود مامن آرامش ما باشه می 

.. خوشبخت  که فارغ از همه  میذاشتیم یعتز خوشبخت 

مشکالت توی قلبمون حس میکردیم.. شاید بعدها 

ر مشکالت ودغدغه ها به ما فشار یم اورد وازهم دلخو 

ز نیمه شب  میشدیم یا باهم قهر میکردم اما حاال توی همی 

 این حال خوب رو باهیچ  عوض نیم کردم

+++ 
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مهمویز که مدنظر مامان بود گرفته شد اخم و تخم 

آقاجون همچنان به راه بود اما این ذره ای از حال خوب ما  

 کم نکرد. 

به  آیناز هنوز مدل دیزاین لباس برای ما یم فرستاد اما خییل

ز جدیدی قبیل ها را رد  نظر ما اهمیت نیم داد و با دیدن چی 

میکرد وقت  فهمیدم قدرت انتخاب ندارم خییل عاقالنه با 

ز را به عهده خود آیناز   این موضوع کنار اومدم همه چی 

 گذاشتم

 

 ــــی ❤️#تــمام_آنــچه_دارمـــ

 #آسیه_احمدی 
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ین که باعث یم شدم آیناز از برای من خییل مهم نبود اما ا

 ته دل بخنده و آیهان بامهر نگاهم کنه کاقز بود.. 

+++ 

کت خوب بود قراردادهای  که یم بستیم به ما  اوضاع رس 

مهلت رس خاروندن نمیداد اما همچنان آیهان دنبال تایم 

 خایل برای سفر بود. 

مونا هم باالخره برند خودش رو با حمایت آرمان زد و کنار 

وع به کار کردن و طبق قراری که داشتیم تبلیغات هم  رس 

دن..   شون رو به ما سی 

 

عمورضا هم بعداز سکوت طوالیز کوتاه آمد وبا صحبت با 

ز تا  ز را به عهده خود فرزاد فرشته گذاشی  آقا سعید همه چی 

برای موندن  کنار هم  یا جدای  از هم  خودشون تصمیم 

ند   بگی 
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یه کردن فرشته برای انتخاب انگار قصد عمورضا فقط تنب

ش رو  غلط اش بوده شاید هم چون یک پدر  نتونسته دخی 

ی مجبور کنه که خودش راضز نیست  ز  به چی 

 

اما جالب این بود که فرشته و فرزاد بعد از این تصمیم پدر 

ها سکوت کردن و نه خواسته بودن جدا بشن  ونه  حرف 

ک زدن.. به قول مامان خودشون  مشی 
 
هم  از زندگ

ز خ  میخوان تنها قصدشون خون به دل کردن  نمیدونسی 

 پدر و مادر هاشون بود

وقت نمیکردم به هاله خانم و عمو سعید فکر کنم اما با  

هر بار دیدن موهای نقرهای بیشی  عمو رضا و عمه مریم 

دلم میگرفت حداقل این دو نفر بیگناه ترین آدمهای بازی  

ین ظلم رو با ی  که فرشته راه انداخت بودند و فر 
شته بزرگی 

 عقیل هاش در حقشون کرد.. 

 

امیدوار بودم فرشته روزی بتونه با تصمیم درست کیم بار  

 مشکالتش را از روی شونه این دو نفر کم کنه.. 
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 ما زیادی بهاری بود و 
 
جدا از مشکالت بقیه هوای زندگ

خوشبخت  و آرامش بدجوری ما را گی  انداخته بود. مونا با 

بار دیدنمون ادا اطوار در یم آورد و ما رو مسخره میکرد  هر 

 اما خودشون بدتر بودن.. 

ز منو آرمان گایه  آیهان و مونا به هم تیکه مینداخی 

 میخندیدیم گایه هم به بحثشون اهمیت نمیدادیم.. 

 

 همیشه قابل پیش بیتز نیست وشاید بعدها ما هم 
 
زندگ

 
 

ها یم شدیم باهم  مثل همه زوج های دیگه درگی  روزمرگ

قهر و جدل داشته باشیم واز هم عصبایز بشیم اما همینکه 

هردو بپذیریم ما باوجود عالقه بهم سالیق مختلفز داریم 

ز رو راحت  واین اختالف سلیقه همیشه هست همه چی 

وع و روند  ترمیکنه ویل درکل من این روزها زیادی عاشق رس 

ومون هستم و این شادی که از قلبم رس  چشمه یم  پیرس 

گرفت رو برای همه میخواستم حت  فرشته و فرزادی  که 

ن..   سیع کردن خوشبخت  منو ازم بگی 

های زیادی یاد  ز رفتارهای اونا به من خییل چی 

ینش این بودکه برای خودم وعزت نفسم ارزش  دادوبزرگی 
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ام عشق نیست وجای  که به  قائل بشم،که عشق ی  احی 

 نیست... تواهمیت داده نشه جایگاه تو 

 

 ️❤پایان

۱۴۰۱/۶/۱۲ 

 آسیه احمدی
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