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 جوکــــــــــــــــــــــــــر ��1 پارت

  دیدم ترسناکمو و اخمو چهره کردم نگاه آینه تو

 ... خودم کردن برنداز به کردم شروع دقیقه یه

 متفاوتی های باشگاه مدیون همشو و داشتم عالی خیلی هیکل و بود متوسط قدم

 خیلی صورتم به میگفتن همه که فرمم خوش دماغ طوسیم چشمای رفتم که بودم

 ترسناک که میداشتمشون بر جوری قصد از که ابروهایی و بزرگ نسبتن لبای میاد

 بلند وسطشو و میزدم تیغ با موهامو دوره سالگی 14 از موهام اما و بده جلوه تر

 میزدم تیغ با که موهام ،دور پسرا ایه خامه مدل مثل دقیقا خیلی نه البته میزاشتم

 شدم خل امروز چقدر اه بودم کرده آبی بودو بلندتر یکم که وسطش ولی بود مشکی

 سمت رفتم و بیرون زدم خونه از و کردم سرم کالهمو میگم خودم برا چیه اینا

 برگردم که بود وقتش دیگه بودم آلمان تو که ماه 4 بعد فرودگاه

 همه با که مهربون خیلی مامان یه کردم فکر خانوادم به و شدم هواپیما سوار

 بود بارانا اسمش بودو سالش 10 که تر کوچیک خواهر یه و میساخت بدم اخالقای

 باشگاه به منو سالگیم 2 همون از من بابای ، بابام اما و داشتم دوسش خیلی که

 به بودن قوی و باشی قوی همیشه باید تو دخترم میگفت همیشه و میفرستاد

 تره قوی مردم یه از که شدم ادمی االن بابام حرفای سَریه صدقه از نیست جنسیت

 . هستم قوی هم روحی و احساسی نظر از بلکه جسمانی فقط نه
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 راضی فهمید مامان که اوال اون میدونن اینو هم خانواده و مواده قاچاق کاره تو بابا

 میخواست دلم خیلی و نداشتم مشکلی کال منم کرد عادت چندسال از بعد ولی نبود

 هنوز تو جون دختر که بود این همیشه بابا جواب ولی کنه شریک کاراش تو منو بابا

  بشی هستی که اینی از تر قوی باید و نیستی آماده

 برد خوابم و هواپیما شیشه به دادم تکیه سرمو و شدم خسته کردن فکر همه این از

 و سرم رو انداختم شالو یه و برداشتم کالهمو منم کرد بیدارم مهماندار که زمانی تا

  بیرون زدم هواپیما از

 .بودم  خودم خواست این البته که دنبالم بود نیومده فرودگاه تو کسی

 �� جوکر �� 2 پارت

 حیاط تو رفتم و کردم باز کلید با درو داشتم کلید هنوز ��خونه سمت افتادم راه

 . میشد محسوب پولدار های خانواده جز ما خانواده

 به شاید بغلم پرید و سمتم دوید سریع میدیدم که بود نفر اولین بارانا خونه تو رفتم

 خانواده این عاشق من بودن خانوادم میدادم نشون خوش روی که کسایی تنها

 بودم مهربونم

 اومدی خوش جونم آجی:بارانا

 خوردی سالمتو باز که تو ولی کوچیکه آجی مرسی

 خوردم سالممو بود گشنم تازشم نگیر، سخت: بارانا

 باشه جونت نوش
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 آوردی؟ چی من برای آجی: بارانا

 نکشا خجالتم اصال

 میکشم نقاشی نمیکشم خجالت من:  بارانا

 اومد مامان یهو

 قشنگم دختره اومدی خوش: مامان

 مامان ممنون

 کرد بغلم کلی مامان اینکه بعد

 شد طرف بر دلتنگیاش و

 کرد بغلم کلی اونم و اومد بابا

 اتاقم تو رفتم دقیقه 45 بعد خالصه

 نبرد خوابم ولی کشیدم دراز تخت روی و بیرون اومدم ربه یه دوش یه بعد و

 برداشتم گوشیمو

 کسی با اون بجز االن تا سالگی2 از بود من دوست تنها اون آرمینا به دادم پیام یه

 نمیشدم دوست

 دادم پیام

 سالم

 عجب چه غرور کوه سالم:آرمینا
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 کاری؟ بی ظهر از بد

 چطور؟ اره:  آرمینا

 بیرون؟ بریم میای _

 اره: آرمینا

 درتونم دم 7 ساعت اوکی _

 اوکی: آرمینا

 بای __

 بای: آرمینا

 شدن حاضر به کردم شروع و شدم بلند خوابیدم یکم اینکه بعد

 بود گشاد خیلیم و داشت سفیدو بزرگ اسکلت یه عکس روش که مشکی تیشرت یه

 یه با بود انگشتام روی تا آستیناش و بود باسنم زیر تا که گشاد مشکی سوشرت یه با

 داشت کش پایینش که مشکی جیب شش شلوار

 سشوار موهامم انداختم صلیبمم بند گردن پوشیدم دارم ساق مشکی کتونی یه

 .نداشتم روسری به اعتقادی زیاد سرم انداختم رو سوشرت کاله و کشیدم

 ��جوکر ��3 پارت

 بکنه تر جدی و تر اخمو هست که اینی از قیافمو که کردم ترسناکم آرایش یه

  پایین رفتم و برداشتم کشوم داخل از رو ماشین سوییچ
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 گفت و دید منو بابا

 دخترم میری کجا:بابا

  بیرون میرم دارم آرمینا با -

 باش خودت مراقب ولی سالمت به برو:بابا

  بابا؟ -

 جانم:  بابا

 بدی راه کارت تو منو قراره کی  -

 مونده هفته یه همش نباش عجول:بابا

 شدم آلبالوییم پورشه سوار و بیرون رفتم خداحافظی از بعد و شدم حال خوش خیلی

 دیگه ماشینای بین از و گرفتم گازو همینم برای بودم سرعت عاشق من افتادم راه و

  میکشیدم الیی

 بود گرفته خودش به ترسناکی قیافه و بود در جلو آرمینا رسیدم وقتی

 بگم چیزی بتونم اینکه قبل ماشین تو نشست و کرد باز درو و ماشین سمت اومد

 کرد شروع

 با بشی سوسک الهی بخورم شربتتو شیرینی بیام بمیری الهی خل دختره: آرمینا

 پشه الهی بخندم بهت زمین بخوری پسر تا صد جلو الهی بکشمت حموم دمپایی

 میکرد فکر میشد رد یکی وایسادم اینجا دقیقست 15 من بخورتت مارمولک بشی
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 خرابم میکرد فکر میشد رد یکی مینداخت پول برام شدم گدا االن و مرده شوهرم

 یکی مینداخت تیکه

 گفتم داد با میزد حرف فردا تا میکردی ولش اگه چون بزنه حرفشو باقی نذاشتم

 شو خفه -

 ��جوکر ��4 پارت

 نزن داد من سره: آرمینا

  دیگه باش ساکت خوب -

 ببینم اینجا بیا اخالق سگ باشه:  آرمینا

 گفتم و دراومدم بغلش از بغلش تو کشیدم و گفت اینو

  نمیاد خوشم بازیا لوس این از بسه -

 سگ بابا باشه: آرمینا

  بریم؟ کجا -

 دربند:  آرمینا

  اوکی -

  افتادم راه و گرفتم ماشینو گاز

 سمت افتادم راه خونه گذاشتمش اینکه از بعد و بودم آرمینا با شب 12 ساعت تا

  خونه
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 میومد شدیدم خیلی بارون یه کرد می اذیتم که داشتم خاصی دلهره یه همش راه تو

 داشبرد از تو نبردم ماشینو نبود الکی دلهرم بود باز آخر تا خونه دره در، جلو رسیدم

 نمی جوره هیچ رو داشتم که ای دلهره تو رفتم و دراوردم رو بود داده بابا که تفنگمو

  کنم درک تونستم

 بود ساکت ساکت حیاط تو

 خونای رده نبود کسی کردم نگاه برمو رو دو خون پره و بودن قرمز پارکتا تو رفتم

 ..و کردم باز بابارو مامانو اتاق دره و باال رفتم ها پله از گرفتم زمینو روی

 ��جوکر ��5 پارت

 و شد سست پاهام دیدم که چیزی با تو رفتم و کردم باز رو بابا مامانو اتاق دره

 رفته فرو چاقو یه و زمین روی بود افتاده سالم 10 خواهر بارانا افتاد دستم از اسلحه

  بودن کرده فرو چاقو اونم قلب تو و بود افتاده مامانم کنارش قلبش تو بود

 سفید دیوارای روی میکشید تیر قلبم وایستم پا سره تونستم نمی میلرزید دستام

  بود خونی دستای جای اتاق

 میشد مگه ولی بودم سنگ بود خون تو غرق بود بابا برگشتم گرفت پامو یکی یهو

  بابا کناره نشستم ترکید بغضم نکرد گریه

 کرده کارو این باهاتون کی -

  برو ب ب باران بار:  بابا

 کی بگو بابا -
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 برو:بابا

 نمیرم نگی تا -

 جوک: بابا

  بابا بگو -

  جوکر جوک:بابا

  چی -

  بست چشماشو بابا

  گرفت گریم نمیزد ولی گرفتم نبضشو

  بود گرفته آتیش خونه بیرون زدم اتاق از میاد دود بوی اینکه حس با

 گرفت آتیش خونه کل بیرون زدم خونه از که همین بیرون زدم خونه از سریع

  کنه خاموشش نمیتونست هم شدیدی اون به بارون حتی

 خانوادم کل با داشت که خونمون به زدم زل و وایسادم شدیدی اون به بارون زیر

 نداشتم کاریو هیچ قدرت نبود معلوم میومد بارون چون ولی میکردم گریه میسوخت

 میرفتم راه پیاده خیابونا تو و بیرون زدم حیاط از نشانی آتش آژیر صدای با

 ��جوکر ��6 فصل

 سرشون باال برم که نداشتن قبر یه حتی خانوادم و گذشته اتفاق اون از ماه یک االن

 گاز شیر اینکه بخاطر گفتن پلیسا بود نمونده ازشون هیچی که بودن سوخته جوری
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 هیچ آوردن خواهرم و مادر و پدر سره بالهارو این که اونایی گرفته آتیش بوده باز

 آتش موقع اصال که گفتم پلیسا به من همین برای بودن نذاشته خودشون از ردی

 حتی ولی میگردم گفت بابا که چیزی دنبال دارم ماهه یک االن  نبودم، اونجا سوزی

 هیچی آدمه اصال گروهه یه یا شخصه یه اسمه گفت بابا که جوکری این نفهمیدم

 دره که میکردم فکر جوکر این به و بابا شرکت تو بودم نشسته نمیدونستم دربارش

  زدن اتاقو

 بفرمایین -

  بود شرکت کارگرای از یکی

 بگم بهتون باید چیزی یه ریاحی خانم: کارگر

 بفرمایین -

 ولی پیشه ماه یک برای تاریخش که بیامرزتون خدا پدره برای اومده پاکت یه: کارگر

 رسیده االن چرا نمیدونم

 کارت سره برو و میز رو بزارش خب خیلی-

 .رفت میزو روی گذاشت پاکت یه کارگرم

 ��جوکر �� 7 پارت

 the بود نوشته روش خون با کردم باز کاغذم بود توش کاغذ یه کردم باز پاکتو

end خیلی مال بود معلوم و بود شده خشک کاغذ روی خونای شد تموم معنی به 

 داشت که بود دلقک یه عکس روش برداشتم کارتو بود کارتم یه پاکت تو پیشه وقت

  joker بود زده انگلیسی به زیرش و میخندید
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 گازو بیرون زدم و برداشتم پاکتو و سوییچ و کردم نگاه رو فرستنده آدرس سریع

  آدرس سمت رفتم و گرفتم

  تیمارستانه یه اونجا فهمیدم رسیدم وقتی و

 گفت منشیش اتاقش جلوی اونجا مدیر پیش رفتم بود دستم پاکتم تو رفتم سریع

  بفرمایین خانم: منشی

 دارم کار اینجا مدیر با -

 بیارین تشریف بعدا لطفا هستن جلسه داخل االن: منشی

  باشه -

  مدیر اتاق تو رفتم گاو مثل و گفتم اینو

 بود آدم پره اتاقش داخل

 تیمارستان این مدیر جز بیرون برین همه -

  زدم داد بلند میکردن نگاهم همه

  زود -

 گفت بود میز پشت که خانمی

 خوان می چی خانم این ببینم تا بیرون بفرمایین همتون:خانم

  بود سالش 25 تقریبا که زنه اون و موندم من و بیرون رفتن همشون

 جلوش رفتم
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 اینجایی مدیر تو -

 منم بله شما نه تو:  زنه

  میزش رو کوبیدم پاکتو

 فرستادتش کی بدونم میخوام شده فرستاده اینجا از پاکت این -

  گفت و کرد پاکت به نگاه یه زنه

  فرستاده برات اینو کی ببینم بگردم داری انتظار االن تو:زنه

 زدم داد

  اره -

  باال برد صداشو و من روی تو وایستاد و شد بلند صندلیش روی از زنه

 برین لطفا محترم خانم نخیر بزنی داد میتونی که خودتی فقط میکنی فکر تو:  زنه

 نکردم خبر نگهبانو تا بیرون

 صندلی رو نشوندمش زور با و شونش روی گذاشتم دستامو از یکی

 سرش رو گذاشتم و دراوردم اسلحمو شلوارم جیب از و

 وقت ساعت 24 میشه کر گوشات بدم ولوم بخوام اگه که نده ولوم من برا التیشو -

 میشه حالل خونت نکردی پیدا اوکی کردی پیدا کنی پیدا پاکتو این صاحب داری

  اوکی؟

 گفت ترسیده بود معلوم زنه

@Novels_home



  میکنم پیدا باشه:  زنه

 خوب دختر آفرین -

  برداشتم میزش روی از کارت تا دو و جیبم تو گذاشتم اسلحمو

 گفتم و نوشتم شمارمو یکیش روی

 داری وقت ساعت 24 فقط شمارم این -

 

 ��جوکر ��8پارت

 میومد پایین طبقه از مرد یه داد صدای بیرون زدم اتاقش از حرفم گفتن از بعد

 .... خونه سمت رفتم و شدم بیخیالش

 ظرف یه بود ریخته بهم اعصابم نشد زنه اون از خبری ولی گذشته ساعت 23 االن

 زدم داد و زمین کوبیدمش و باال بردمش بود میز روی کنارم خوری میوه

  اه -

 بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم یهو

 دادم جواب

 بله -

 تیمارستان مدیر هستم نجفی خانم من سالم: ناشناس

 کیه پاکت اون صاحب -
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 کسی ولی گشتم اینجارو کل من دخترم یدونه جان به محترم خانم ببینین: نجفی

 کسی برای چیزی ندارن اجازه هستن اینجا که هم بیمارایی بود نفرستاده پاکتو اون

 الکی و شده ارسال دیگه جای از پاکت اون که فهمیدم فقط بچم جون به بفرستن

 زدن روش اینجارو اسم

 خب خیلی -

 ... کردم قطع و گفتم اینو

 هر جوکر فهمیدم من که اونجایی تا پارک سمت رفتم و بیرون زدم خونه از فرداش

 رو نشستم و پارک رفتم همین برای میکنه جا جابه جنس و خالفکاره یه باشه چی

 این قاچاقچی ترین بزرگ اون میگفتن همه شدم ارتشی پوریا منتظر و پارک صندلی

 بشناسه جوکرو باید پس منطقست

  اومد بالخره دقیقه چند بعد

  سالم -

  بفرمایین:پوریا

 میخوام جنس -

  لطفا بفرمایین گرفتین اشتباه: پوریا

 نیستی ارتشی پوریا تو مگه -

 هستم: پوریا
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 کوبیدمش و پارک خروجی سمت کشیدمش و گرفتم دستشو مچ بودم همین منتظر

  گفتم و ماشین به

 میشناسی جوکرو -

 میلرزید دستاش و شد سفید ترس از رنگش

 نه:پوریا

 �� جوکر��9پارت

  نگو دروغ من به -

 کن ولم لطفا بسوزن زنده زنده بچم زنو نمیخوام من محترم خانم ببین: پوریا

  کرد صدام نفر یه که دنبالش برم اومدم رفت و گفت اینو

 ببخشید خانم:ناشناس

 بود ساله 31 تقریبا پسره یه برگشتم

  بله؟ -

 پوریا دوست وحیدم من:پسره

 بختم خوش -

 میخواستین جنس: وحید

 ها مایه همون تو چیز یه -
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 که بده نداره پول پوریا بیمارستانه تو و مریضه که زنشه درگیره روزا این پوریا:  وحید

 اعصابه بی همینم برای کنن عمل زنشو

  بیمارستانه؟ کدوم تو زنش -

  گفت دید منو تا و بود اونجا پوریا اونجا رفتم منم و گفت بیمارستانو اسم

  برو بچت جون تورو خانم: پوریا

 بدم زنتو عمل خرج اومدم -

 دادنش دست از قیمت به قیمتی چه به: پوریا

 نه-

 چی پس: پوریا

 نمیفهمه کسم هیچ کیه جوکر میگی توام میدم زنتو بیمارستانه خرج من-

 حیاط تو باهاش برم گفت کردو فکر یکم پوریا

  گفت و خلوت خیلی جای یه برد منو رفتم منم

 و تو هم میمیریم زنم منو هم بگی کسی به میگمو بهت که حرفایی اگه: پوریا

 خانوادت

 بگین لطفا نگم میدم قول-

 در اسمی یه من فهمید تا جوکر ولی پولدارم خیلی من نبودم اینجوری من: پوریا

 کشید باال سرمایمو کل کردم
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 ؟.گروهه یه جوکر -

  گفت و خندید پوریا

 نفره یه فقط نه:پوریا

 بگو جوکر از برام -

 هیچ ما کرده فرار تیمارستان از میگن ولی نمیشناسش دقیق کس هیچ:  پوریا

 کاره تو کی هر میدونیم خوب چیزیو  یه هممون ولی ندیدیم رو جوکر کدوممون

 بنزین نفر یه روی شب هر میگن ترسناکیه آدم جوکر جوکره دست زیر قاچاقه

 میخنده و میسوزونتش و میریزه

 من هست جا همه واقع در ولی نیست جا هیچ نداره اعتماد کس هیچ به وحشیه اون

 میدونم قدر همین

 کرد پیداش میشه کجا -

 بکنی پیداش بتونی اگه عمرا نخواد خودش تا: پوریا

  ممنون خیلی -

 خونه رفتم و دادم زنشو بیمارستانه پول

  بوده چجوری زنش عمل ببینم تا بیمارستان رفتم زود صبح فردا

 بود پلیس پره بیمارستان شدم بیمارستان وارد

  گفت که چطوره پوریا زن حال پرسیدم پرستار از
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 اتاقشون متاسفانه ولی همسرشون مالقاتی رفتن افروز پوریا آقای دیشب:پرستار

  رفتن بین از دوتاشون و گرفت آتیش

  نشستم و خونه رسوندم خودمو بدبختی به نمیشنیدم چیزی دیگه

 شدم دوتا اون مرگ باعث من

 دیوار روی دیدم سایه یه که بودم غرق زندگیم برزخ تو کردم فکر بهشون شب تا

 مطمئن% 200 نبود ولی بردارم اسلحمو که جیبم تو کردم دست شدم بلند سریع

 بودمش گذاشته جا همین بودم

 ��جوکر��10 پارت

  بود باز آب شیر آشپزخونه تو رفتم اومد آشپزخونه از صدا یه

  پیچید سرم تو پوریا حرف برداشتم بزرگ چاقو یه کابینت داخل از و بستم شیرو

  خانوادت تو هم میمیریم زنم منو هم بگی کسی به میگمو که حرفایی اگه: پوریا

 اومده االنم و کشت زنشو و پوریا اول و گفته من به پوریا که فهمیده جوکر اون پس

 تلویزیون سالن تو رفتم کشیدم هین یه و ترسیدم تلویزیون بلند صدای با من سراغ

 که کردم خاموش تلویزیونو بود آخر تا صداشم و بود روشن االن ولی بود خاموش

 شنیدم مردو زنو یه خنده صدای

 دست نشستم بود لیز پام زیر پارکتای شد بسته پشتم از در اتاق تو رفتم بود اتاق از

 که چیزی با ولی در سمت برم که برگشتم یهو بود بنزین پره ها پارکت رو کشیدم

 خون پره که قرمز صورت و قرمز موهای با ادم به شبیه چیزی یه کشیدم جیغ دیدم

 شدم هوش بی سرم به چیز یه برخورد احساس با میخندید کنارمو بود نشسته بود
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 اتاق دره بود گرفته اتیش بودم توش که اتاقی شدم بیدار زیاد گرمای احساس با

 گرفته آتیش پنجره میرفت گیج سرم شدم بلند میسوخت داشت دستم بود تر شدید

 داره بدنم میکردم حس پریدم و پنجره سمت دویدم میمردم نباید من ولی بود

 به تنم برخورد با پایین پریدم ساختمونو طبقه دو بودن زنده بخاطر من میسوزه

 شد بسته چشمام و نفهمیدم هیچی دیگه زمین

 ��جوکر��11 پارت

 بود تشنم شدت به و میکرد درد بدنم تمام و بودم بیمارستان تو کردم باز چشمامو

  دیگه اتاق یه بردنم دکتر معاینه از بعد و بودم اونجا ساعت نیم حدود

 پیشم اومد آرمینا

  کرد می گریه داشت آرمینا

  ترسوندی منو چل خلو دختره:  آرمینا

 جوکر نکنه بود نشسته کنارم که آدمی اون افتادم خونم یاد بود شده شکسته کلی

  بوده

  اینجام وقته چند من -

  نمیای بهوش دیگه میگفتن دکترات اینجایی ماهه دو تو:  آرمینا

  کردم گم باز جوکرو وای

 بشم مرخص تر زود کن کار یه -
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 ولی: آرمینا

 گفتم داد با و بده ادامه نذاشتم

 برو نداره ولی -

 باشه:  آرمینا

........، 

 بود گرفته جدید خونه یه برام آرمینا خونمون میرم دارم و شدم مرخص هفته یه بعد

 رفت من گفته به خودشم و خونه تو گذاشت منو

 بکشمش نتونستم ولی بود کنارم خانوادم قاتل لعنتی خونه تو شدم تنها بازم

 برداشت اسلحمو چجوری نفهمیدم من خطرناکه خیلی جوکر بود پوریا با حق

 ��جوکر��12 پارت

 که بودم خودم تفکرات تو نرسیدم ای نتیجه هیچ به و کردم فکر خیلی

 کردم نگاه گوشیو صفحه خورد زنگ گوشیم

 بود آرمینا

 دادم جواب

 بله-

 خانم باران سالم:  آرمینا

 سالم -
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 خوبه حالت:  آرمینا

  ممنون -

 نشی عصبیم نشی ناراحت که بدی قول باید ولی بگم بهت چیزی یه میخوام:  آرمینا

 نزنی دادم

 کردی چیکار باز -

 گفتم علیرضا به جوکرو داستان:  آرمینا

 کردی غلط -

 دارم خوش خبر یه برات نشو عصبی:  آرمینا

 ( بود سرگردم و بود پلیس شغلش و بود آرمینا نامزد علیرضا)

 نکردم خفت تا بگو -

 میشناسه جوکرو میگه علیرضا:  آرمینا

 چی  -

 شد کر گوشم خبرته چه:  آرمینا

 االن کجاست علیرضا -

  خونت؟ بیایم منه پیش:  آرمینا

 زود ولی بیاین -

 عشقم فعال چشم:آرمینا
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 بیان که کردم باز درو زدن درو زنگ بعد ساعت نیم موندم منتظرشون و کردم قطع

  تو

  اینا و سالم بعد و اومدن

  نشستیم

 نبودین خونه سوزی آتش اونشب گفتین دلیل چه به شما خانم باران خوب: علیرضا

 کیه جوکر بگین صحبتا این بجای بهتره هم شما کنه نمی کاری هیچ پلیس چون -

 دستگیر جوکرو بار یه ما  میگم خوب خیلی هستین، سختی سر آدم شما:  علیرضا

  کردیم

  دیدینش؟ یعنی -

  اما کشته نفرو 100 از بیشتر چون بزنیم دارش شد قرار آره:  علیرضا

 اما -

 کرد فرار مهارت با خیلی:  علیرضا

  چجوری -

 به بودو توش که سلولی ولی چجوری دونم نمی نداره روان تعادل جوکر: علیرضا؛

 جالب ولی بیمارستان بردیمش و سوخت بدنش طرف یه برسیم تا ما و کشید آتیش

 نبود جوکر بودیم گرفته ما که اونی بدونین که اینه

 بود کی پس -

  رضایی رامین آقای جوکر راست دست: علیرضا
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 دیدین جوکرو گفتین شما ولی -

 خودشم چون زد آتیش سلولشو رامین که شبی اون دیدم جوکرو من: علیرضا

 بمونه بیمارستان تو شد قرار سوخت

 �� جوکر��13 پارت

 خودشم چون زد آتیش سلولشو رامین که شبی اون دیدم جوکرو من:  علیرضا

 ما همه چون بودم رامین پیش من شب اون بمونه بیمارستان تو شد قرار سوخت

 و اتاق تو ریختن نفر 20 حدود شب 3 ساعت جوکره همون رامین کردیم می فکر

  دیدم جوکرو که بود اونجا

 بود شکلی چه -

 گفت تنش بود کرده دکترارو لباس و داشت ماسک ولی آدما باقی مثل:  علیرضا

  رفت و برداشت رامینو نمیکشه منو خوبیم پسر چون

  رامینه ضعفش نقطه پس -

 نیست نه: علیرضا

 میدونی کجا از -

 کل ولی اومد جوکر  جوکر، برای بشه ای تله که گرفتیم رامینو دوباره ما:  علیرضا

 وابسته کس هیچ به جوکر میگه رامین خوده بمیره رامین که کشید آتیش زندانو

  نداره کاری براش اون کشتن و نیست

 کجاست رامین میدونین االن -
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 که میکنیم عوض جاشو روز هر دادیم نجاتش ما سوزی آتش اون بعد آره:  علیرضا

 هر رامینو جای ما اینکه با البته داره اونو کشتن قصد جوکر چون نکنه پیداش جوکر

 کرده پیداش بار سه دو جوکر بازم ولی میکنیم عوض روز

  بزنم؟ حرف رامین با میتونم -

 زنه نمی حرف اون ولی آره:  علیرضا

 ببینمش که بده ترتیب یه -

 ��جوکر��14 پارت

 ببینمش صبح فردا شد قرار خوابیدم منم اونا رفتن بعد

 دار زاپ شلوار یه دوش یه گرفتن بعد و شدم بلند گوشیم زنگ صدای با صبح

 سوشرت یه روشم بود گرگ یه عکس روش که مشکی تیشرت یه با پوشیدم مشکی

 کاله بود انگشتام روی تا آستینش و بود باسنم زیره تا بلندیش که پوشیدم مشکی

 ال کتونی و کردم میکرد ترسناکم خیلی که آرایش یه و کردم سرم مشکیمم کپ

 زدم و برداشتم و سوییچ و گوشی و زدم عطر و پوشیدم مشکیمم داره ساق استار

  شدم پیاده ماشین از و بود کرده اس برام علیرضا که آدرسی به رفتم بیرون

 که دیگه مرده یه و دیدم پلیس تا چند با رو علیرضا و تو رفتم بود خراب کارخونه یه

 بود پایین سرش و بودن بسته دستبند با دستاشم و زمین روی بود زده زانو

  بزارن تنهامون گفتم پلیسا باقی و علیرضا به کردن سالم بعد

 با سرشو و رامین جلو نشستم من رفتن وقتی گذاشتن تنهامون بهونه کلی بعد اونام

  بود سوخته صورتش نصف باال آوردم دستم
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  سالم -

  سالم:رامین

 بارانم من -

  گفت و خندید رامین

 برقم و رعد منم:  رامین

  گفتم همیشگیم جدیت همون با و هم تو کشیدم اخمامو

 بدی جواب باید تو و ازت دارم سوال تا چند ندارم شوخی باهات -

 �� جوکر��15 پارت

 سواالیی چه:رامین

 میدم فراریت اینجا از بدی جواب سواالمو  اگه ببین _

 میکشتم جوکر که کنم فرار: رامین

  خوای می چی پس _

 هیچی: رامین

 بکشم جوکرو میخوام من _

 کشید سوت گوشام که خندید جوری یهو

 ایول باحالی جوک عجب وای: رامین

  صورتش تو کوبیدم محکم لگد و شدم بلند
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 زمین روی افتاد که

 بگو بهم کیه دقیقا جوکر دارم شوخی نفهم تو با من مگه _

 صورتش تو کوبیدم دیگه لگد یه نزد حرفی

 بگو باش زود _

 میگم میدونم چی هر شرط یه به:  رامین

 شرطی چه _

 کشید آتیش بچمو زنو اون بکشی جوکرو که بکنی تالشتو تمام: رامین

 کشیده آتیش منم خواهره مادرو پدرو اون _

 انتقامی دنبال پس: رامین

 اره _

 میگم چیو همه بهت: رامین

 کرد شروع اون و جلوش نشستم

 ��جوکر��16 پارت

 کرد شروع رامین

 بودم جوکر با بچگی از من خودش حتی نمیشناسش کسی که آدمیه جوکر: رامین

 وقتا بعضی واقعا اون سالشه5 میکنی فکر ببینی رفتارشو اگه ولی سالشه 26 االن اون

 داره تجربه ساله100 آدم یه اندازه انگار وقتام بعضی و میشه ها بچه مثل
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  شد نزدیک بهش میشه چجوری _

  چندمه امروز شد نزدیک بهش نمیشه جوره هیچ: رامین

_ 27 

 بجای میتونی بخوای اگه میکنه عوض خدمتکاراشو جوکر ماه آخرهر:  رامین

  گوشته بزرگت تیکه بفهمه اگه ولی خونش تو بری خدمتکار

 بشم خدمتکارش باید چجوری _

 یا بخری نفرو 11 اون از یکی باید تو خونش برن ماه آخر قراره نفر 11: رامین

  بزنی جا اون جای خودتو و بکشیش

 کمه ماه یه _

 که کنی کارایی باید تو میداره نگرش بیاد خوشش خدمتکاری از اگه جوکر: رامین

 سریع تیزه خیلی جوکر بدی سوتی هیچ نباید ولی داره نگهت تورو تا داره دوست

 میکشتت و میفهمه

  میاد؟ خوشش چی از جوکر _

 نیست مهم باشه خون رنگ مثل باید شربت رنگ البته شربته عاشق جوکر:  رامین

 چشماش جلوی نفر یه که اینه عاشق جوکر مهمه براش رنگش ولی داره طعمی چه

 مسی ظرفای از بدی بهش موقع سره مهربونی با قرصاشو باید مریضه اون بسوزه

 میپوشه مشکی همیشه متنفره رنگی لباسای از اون پالستیکیه قاشقشم حتی متنفره

 کنی تمیز همیشه باید لباساشو میاد خوشش بیشتر کنی تنت مشکی هم تو اگه پس

 بگی بهش ایرادشو اینکه از میذاری براش تمیز لباس دست یه شب12 ساعت سره و
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 آدما به نزدیکی از میزنه آتیشت چون بگیری ایراد زیاد نباید ولی میاد خوشش

 و گیتاره عاشق میاد بدش کال دختر یا باشه پسر طرف نیست مهم نمیاد خوشش

 براش میکنه ورزش که زمانی داره دوست میده ترجیح چیز همه به ورزشو همیشه

 میزنه آتیشت بخندی بهش اگه ببری آبمیوه

 ��جوکر��17 پارت

 هر همیشه کن سعی کنه خوردش و بشکنه یکیو غرور که اینه عاشق جوکر: رامین

 تموم سال 3 دیونست اون نمیاد خوشش کثیفی از بدی انجامش تمیز میکنی که کار

 داره فرق آدما باقی با چیزش همه بوده بستری تیمارستان تو

  تیمارستان؟ رفت سنی چه تو _

 تیمارستان رفت که بود سالش12همش: رامین

 چرا _

 رفتن خواهرش مادرو پدرو با اینکه بعد تا بودن عاشقش همه بود خوبی بچه: رامین

 و گربه میکرد مخفی زندگیشو دیگه بود کرده فرق رفتارش برگشتن وقتی و ایتالیا

 میزد آتیش سگ

  تیمارستان بردنش و کشید آتیش به خودشو خانواده اینکه تا میزد هارو بچه

  شد تهران قاچاقچی ترین بزرگ کرد فرار وقتی و

 بده خدمتکارارو از یکی آدرس خوب خیلی _
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 قرار برم بجاش من تا کردیم دستگیرش و رفتم علیرضا با منم داد آدرسشو رامینم

  باشه مهرپرور سایه اسمم بود

 گفت که آدرسی به برم ام 30 باید بود گفته رامین

  بود ام30 امروز

 مشکی رنگش گذاشتم و بود باسنم زیر تا موهاش که گیس کاله یه آرایشگاه رفتم

 بود

 که پرتیم و چرت لباسای کردم محوم آرایش یه و برداشتم دیگه مدل یه ابروهامم

 کنم بازی فقیرو دختر یه نقش بود قرار پوشیدم بود داده علیرضا

 کاراشو اون همیشه که تینا اسم به داره مخصوص خدمتکاره یه جوکر میگفت رامین

 بشم جوکر مخصوص خدمتکاره خودم تا بیارم اون سره بالیی یه باید و میکنه

 بود داده علیرضا که آدرسی سمت افتادم راه

 ��جوکر��18 پارت

 ساعت راس بودن گفته که بود این ترش مشکوک همه از و بود بزرگ خیلی خونه یه

  باشیم اونجا شب 12

 یه متر 5 هر بود بزرگ خیلی حیاط یه خونه توی رفتم شد باز در زدم درو زنگ

  میگرفتت دوربین تا 20 دماغت تو میکردی دستتو اگه یعنی داشت دوربین

  جلو رفتم بودن من به پشت هیکلی مرد دوتا داخل رفتم

 سالم _
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 هنگ دیدم که چیزی با سمتم گرفتن اسلحه تا دو و برگشتن هیکلی مرد دوتا یهو

 .کردم

 �� جوکر �� 19 پارت

 شکل و داشت گیریم صورتشون هیکلی مرده دوتا هر کردم هنگ دیدم که چیزی با

  بود مشخص چشماشون فقط دید قیافشونو نمیشد تقریبا و بودن جوکر

 گفت یکیشون

 .  2.   1 میکشمت وگرنه بگی که داری وقت ثانیه 3 هستی کی تو:  1 مرده

 گفتم سریع و 3 بگه نزاشتم

 هستم مهرپرور سایه _

  اونجا وایستا: 2 مرده

  وایسادم بودن اونجا که دختری 10 اون کنار رفتم

 سه که میکردم فکر بهش داشتم کدومه بفهمم باید باشه دوتا این از یکی باید جوکر

  پایین اومدن شده گیریم صورتای با دیگه نفر

 زدن حرف به کرد شروع تا سه اون از یکی و

 از کلمه یه اگه اما میشید کار به مشغول اینجا بعد به االن از نفر 11 شما: مرده

 کاری خونه این بیرون به کنین منتقل و میشنوین یا میبینین اینجا که چیزایی

 کنین فضولی نباید اصال میکشیم آتیش به نفرتونو 11 هر بودین کدومتون نداریم

 کدوم هیچ بکنین باید که کاری اون روی کنین تمرکز فقط و کور هم بشین کر هم
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 اما و میمونین پایین همین همتون باال بره ها پله اون از ندارین حق نفر 11 شما از

 و میشه زده خاموشی شب 12 تا صبح 6 از و بیداریم صبح 6 تا شب 12 ساعت از ما

 نداره سوالی کسی بخوابین باید همتون

  نگفت چیزی کس هیچ

  شادی:مرده

 اومد ساله 38 تقریبا دختره یه

 بله:شادی

 جدیدن خدمتکارای اینا:مرده

  گفت و کرد نگاه ما به بعد

 میزنیم آتیشش نده گوش که کسیم کنین گوش شادی حرف به باید همتون:مرده

 �� جوکر ��20 پارت

  قاتل یه خونه خدمتکار بشم بیام غرور و پول همه اون با من سخت یکم باورش

 داد کار یه کدوم هر به و دادن اتاق یه هممون به و خونه راست سمت بردن هممونو

 گفت من به رسید وقتی و

 بکش طی زمینو تو:شادی

 کنم چیکار _

  بکش طی زمینو گفتم نفهم دختره داره مشکل مگه گوشات:شادی
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 شد کج فکم

 شونش روی گذاشتم دستمو

  کن برخورد احترام با من با _

 میخاره تنت:شادی

  میخاره تو تنه انگار نه _

 رامین میموندم اینجا باید من کنم کار بودم مجبور رفت و دستم داد طی یه شادی

 کشیدم طی پایینو سالن کل بدم نشون مظلوم خودمو باید بود گفته

 21 پارت

 که بشم بلند اومدم کمرم تو زده شمشیر با نفر یه میکردم حس کردم تمیز که زمینو

  گفت و زمین روی ریخت کثیفو آبه پره بزرگ ظرف یه و اومد شادی

 کن تمیزش دوباره نداره اشکال شد ول دستم از وای:شادی

 تالفی کارشو که خوردم قسم ولی نگفتم چیزی همین برای بمونم اینجا میخواستم

 تالفی شکل بدترین به کارشو هستم ای کینه بسیار بسیار که اونجایی از و کنم

  میکنم

 کشیدم طی زمینو دوباره اینکه بعد

 آشپزخونه تو رفتم

 که اونجایی از من ولی بودن شده دوست باهم بودن اومده من با که نفری 10 اون

 نزدم حرفی کس هیچ با داشتم مشکل خودمم با حتی
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  کن درست جوکرو صبونه برو تو:شادی

  کرد نگاه من به و گفت اینو

 میخواد صبحونه و میشه بیدار خواب از االن  جوکر: شادی

  کردم ساعتم به نگاه یه

  بشه بلند خواست می تازه و بود شب 1 ساعت

  گفتم خونسرد خیلی که بود همینم برای میکنم تالفی شادیو این کارای بودم گفته

 کنم درست چی _

 میخوای خودت چی هر:  شادی

 پایین اومد ها پله از ناز خیلی دختر یه یهو اپن رو گذاشتم و کردم آماده صبونرو

  ببرم بدین جوکرو غذای:دختره

  بردار اپن روی از تینا:شادی

 و میکنه کاراشو همه که داره خدمتکار یه جوکر بود گفته رامین بود این تینا پس

  تیناست اسمشم

  باال برد و برداشت رو بودم کرده آماده که ای صبونه سینی اومد تینا

 جوکر به تینا بجای من تا سرکار بیاد نتونه که میاوردم تینا سره بالیی یه باید

 بشم نزدیک
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 22 پارت

  بخوریم صبحونه تا اتاق یه تو رفتیم شادی گفته به دقیقه چند بعد

 نگاه اتاقو باز دهن با بودن اومده من با که هایی بچه همه که بود بزرگ اتاقه انقد

 میکردن

  بود عادی چیزا این من برای اما

 میخوردن غذا اتاق اون تو زن خدمتکارای فقط میز پشت نشستیم

  بود غذا هم ما با تیناهم

 ..... دادم انجام رو بود گفته شادی که کارایی و رفتم صبحونه خوردن بعد

 

 تقریبا میکنم کار صبم تا شب و شب تا میخوابم صبحا خونم این تو که روزه سه االن

  روش این به کردم عادت

  برم پیش خودم روش از امروز بود قرار همین برای بیارم تینا سره بالیی نتونستم

  بشه بد حاالش تا کنم خورش چیز تینارو که بود گفته علیرضا

  میرم خودم روش از امروز همینم برای کرد خور چیز تینارو نمیشد جوره هیچ ولی

  بکشم طی زمینو بود قرار

 چون ها پله به مالیدم صابون مقدار یه کشیدم طی خوب جارو همه اینکه بعد

 بیاد جوکر صبونه بردن برای قراره تینا میدونستم
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 تر سنگدل من ولی پایین میفتاد رو طبقه یه میخورد سر اگه و بود گرد شکل ها پله

  کنم فکر تینا به بخوام که بودم حرفا این از

 بعدش و جیغ صدای با که کردم اماده جوکرو صبحونه و آشپزخونه تو رفتم اروم

  زمین روی بود افتاده خون تو غرق تینا بیرون زدم آشپزخونه از زمین لرزش

 بردن تینارو و اورژانس زدن زنگ

  داشت جوکرو گیریم صورتش تو اومد مرد محافظای از یکی بد یکم

  شادی:محافظه

 جانم: شادی

 ضمن در و ریختست بهم اعصابش جوکر باال بفرس خدمتکاراتو از یکی:محافظه

 نمیاره دووم بیشتر شب تا که میدونی

 ناهید باشه:شادی

  گفت و اومد خدمتکارا از یکی

 جانم:ناهید

 جوکری خدمتکاره تو باال برو امروز: شادی

 چشم:ناهید

 تو اومد محافظا از یکی اومد نفر یه عربده و شکستن صدای بعد ساعت چند

 گوش و آشپزخونه دره پشت رفتم منم برم آشپزخونه از گفت من به و آشپزخونه

 وایسادم
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  شادی:محافظه

 جانم: شادی

 کرد خفه باال فرستادی که خدمتکاررو این جوکر: محافظه

 چی: شادی

 خدمتکاره اون بفرست براش درست چیز یه گفتم نداره اعصاب گفتم: محافظه

 شد فدا بیچاره

 بمیره میخوام هست یکی: شادی

 کی: محافظه

  خدمتکارا این از یکی: شادی

 چرا: محافظه

 مخمه رو زیادی: شادی

 کرد خفه اینکه بعد ناهیدو البته میکشتش خودش جوکر باال بفرستش: محافظه

 زد آتیشش

 بهتر چه: شادی

 کرد صدام و گفت اینو

 باران: شادی

  گفتم و آشپزخونه تو رفتم
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 بله _

 جوکری خدمتکاره تو بعد به این از باال برو: شادی

 باشه _

 باید گفت و داد نشون اتاق یه بهم محافظه همون باال رفتم و بیرون زدم آشپزخونه از

  اونجا برم

 .کردم باز اروم اتاقو دره

 23پارت

  گفت و کشید دستمو محافظه که داخل برم اومدم

  دیگه؟ بود باران اسمت: محافظه

 همه به که هست همینم برای میاد خوشم باران اسم از اما سایست اصلیم اسم نه _

 کنن صدام باران گفتم

 کنن صدات چی داری دوست نگو اصال و بگو اصلیتو فامیل و اسم جوکر به: محافظه

 نکنن صدات باران دیگه میگم بقیه به منم حساسه خیلی ادما اسم رو جوکر

 باشه _

  نکن ترش عصبی عصبیه جوری همین جوکر: محافظه

 باش _

  تو برو: محافظه
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  رفت و گفت اینو

  بخوری تکون نبود جا که بود شلوغ انقد ،اتاق داخل رفتم منم

  بود خون از پر زمین و زمین روی بود ریخته شیشه کلی

  سقف و دیوارا حتی بود مشکی اتاق چیز همه

 بود عادی چیز همه نبود عجیبی چیز هیچ گشتم چشم با اتاقو جای همه

 کال گردنم رگ کردم حس که بستم درو و جلو رفتم یکم نبود اتاق تو کس هیچ ولی

 شد زده

 دوره بود پیچیده نفر یه دست و بود خون از پر گردنم گردنم، روی گذاشتم دستمو

  گردنم

  ببینمش تونستم نمی همین برای بودم گرفته پشت از

 کن ولم _

 هستی کی تو:ناشناس

  مرده طرف فهمیدم مردونش صدای از

  هستی کی خودت _

  گفت و کمرم تو کوبید محکم پا با

  هستی کی تو تو، نه میپرسم سوال که منم اینجا:ناشناس

 جوکر جدید خدمتکاره هستم مهرپرور سایه من _
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 ��جوکر ��24 پارت

  کرد ولم کردم حس گفتم که اینو

 نمیشد باورم میدیدم که چیزیو سمتش برگشتم

  عمیقه خیلی زخمشم و شده زخمی سرش بود معلوم بود خون از پر صورتش نصف

  میکرد فرق محافظا همه با گریمش ولی بود شده گریم صورتش

 بود فیس پوکر این گریم اما میخندیدن داشتن انگار که بود جوری محافظا گریم

 ( ️☹ جوری این)

 چشماش بود مشکی مشکی چشماش نبود معلوم چشماش جز صورتش کجای هیچ

  بود گرگ یه چشمای شبیه دقیقن

 یه ساده مشکی تیشرت یه و مشکی شلوار یه با بود پاش مشکی بلند ساق کتونی یه

 سرش روی شنل کاله و بود تنش بود مشکی رنگشم و بود زانوش زیره تا که شنل

 غرق دستش یکی اون و بود چاقو یه دستاش از یکی توی دید موهاشو نمیشد و بود

 بود خون تو

 ��جوکر ��25 پارت

  چشماش تو بودم زده زل

 ؟ میارم چشمام تو بزنه زل که کسی سره بالیی چه میدونی:ناشناس

 نه _

  زد پوزخند
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 میزنم آتیشش: ناشناس

  هستی کی تو _

  زمین خوردم محکم پشت از نداشتم انتظارشو چون داد هلم

 تو اومد اینجا اورد منو که محافظی همون و شد باز اتاق دره یهو

 ناشناس ادم اون به کرد روشو و انداخت زمین بودم افتاده که من به نگاه یه محافظه

  گفت و

 بریم باید جوکر:  محافظه

  بود جوکر اون یعنی میزدم حرف مادرم و پدر قاتل با داشتم االن نشد باورم

  گفت و کرد من به نگاه یه جوکر

  میارم در کردیو که کاری تالفی برگردم وقتی شانسی خوش خیلی: جوکر

 رفت و زد بهم چشمک یه و گفت اینو

  تو اومد جوکر و شد باز در که بودم نشسته اونجا چقدر دونم نمی بودم هنگ تو

  سمتم اومد و کرد بهم نگاه یه

 و سرم روی گذاشت اسلحه یه و دیوار تو کوبیدم محکم و کرد بلندم و گرفت بازومو

  کشید خشابشو

  گفتم همین برای کرد کارو اون خانوادم با چرا میفهمیدم باید من

  بهتون زدم زل همین برای هستین جوکر شما دونستم نمی من ببخشید _
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  متنفرم میوفتن التماس به سریع انقدر که آدمایی از: جوکر

 و رفت گیج سرمم و کردم حس دستم تو بدیو خیلی درد حرفش این گفتن بعد

 افتادم

 شد بسته چشمام کم کم و نفهمیدم ایو دیگه چیز هیچ

 ��جوکر �� 26 پارت

 دستم تو که دردی احساس با شدم بلند اروم بود تشنم خیلی کردم باز چشمامو

 گرفت درد خودمم گوش که کشیدم جیغی چنان پیچید

  بود شده پیچی باند کردم نگاه دستمو

  میرفت گیج خیلی سرم

 درد با ولی شدم بلند اروم بودم زمین رو منم بود تاریک اتاق یه کردم نگاه برمو دورو

  نشستم بازم پیچید کمرم تو که بدی

  زد لگد با جوکر که میدونم کمرمو ولی بود شده چی دونم نمی دستم

  بود قفل در در، سمت رفتم و شدم بلند زور به همینم برای مینشستم اونجا نباید

 کوبیدم بازم و نکردم توجه بهش میسوخت گردنم در تو زدم سالمم دست با محکم

  شد باز در یهو که در به

 بودن هم شبیه داشتن که یکسانی گریم بخاطر همشون تو اومد محافظا از یکی

 داشت فرق اینا با جوکر فقط بود هم مثل لباساشونم حتی

 شدی وحشی چته: محافظه
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 کردی قفل درو چرا بیرون ببر اینجا از منو _

 در و بیاد جوکر تا نمیاد در صداتم میمونی اتاق این تو االن شما خانما خانم: محافظه

 بگیره تصمیم بارت

  گفتم که میرفت داشت

 شده چی دستم بگی میشه _

  گفت و انداخت دستم منو به نگاه یه و برگشت محافظه

 کرد شلیک بهت تفنگ با جوکر: محافظه

 االن که همین میکشت آدم تمام راحتی به که بود آدمی اون نبود سخت زیاد باورش

 خیلیه ام زنده

 بدین بهم آب لیوان یه میشه _

 خوردن آب به برسه چه نداری مردنم حق تو نیاد جوکر تا: محافظه

 بست درم و رفت و گفت اینو

 بدم تونستم نمی تکونشم حتی میکرد درد خیلی دستم اتاق گوشه نشستم منم

  برد خوابم و بستم چشمامو و سرم پشت دیوار به دادم تکیه سرمو

 شدم بیدار نفر چند زدن حرف صدای با

  شدم بلند راحت همین برای بود سبک خیلی خوابم

 میومد مرد یه صدای
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 مطمئنی تو جوکر ولی:مرده

 داری شک بهم اره:جوکر

  نه:مرده

 کن باز درو: جوکر

 چشم:مرده

 کرد باز منو اتاق دره و گفت اینو

[Forwarded from 🎀Roman🎀 (sOgAnD]) 

 �� جوکر ��27 پارت

 داخل اومد جوکر و شد باز اتاق دره

  چطوره؟ حالت: جوکر

 شکمش تا دقیق دقیق جلوش وایسادم و شدم بلند زمین روی از بختی بد با و اروم

  بود بلند زیادی اون نبودم کوتاه زیاد بودم

  گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون

 خوبم من تو نظر از _

 میکردن جمع زمین روی از خاکسترتو باید االن عالیه حالت من نظر از اره:  جوکر

 چرا میدونی بمونی زنده گذاشتم ولی

  چرا؟ _
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 ریاحی باران خانم دارم سوزوندنت از بهتری فکر چون:  جوکر

  گفتم من من با شد تا چهار چشام گفت واقعیمو فامیل و اسم اون

 کیه ک ریاحی باران ب _

  ولی ریاحی باران نه مهرپروره سایه اسمت تو تو، با حق شد اشتباه اوه: جوکر

 ولی _

 ریاحیه باران شبیه قیافت: جوکر

 شناسم نمی شخصو این من _

 میگی راست تو: جوکر

  بیرون سمت کشیدم و گرفت محکم دستمو مچ و زد پوزخند یه و گفت اینو

  بودم خونه ششم طبقه انباریه تو فهمیدم بیرون زدیم اتاق از اینکه بعد

 بزرگ اتاق یه داخل داد هلم و چهارم طبقه برد منو

 امکان چون نگفتم چیزی ولی کشید عجیبی تیر یه زانوهام سره و زمین خوردم

 داشت وجود غرورم شکستن

 قدری به هیکلش دیدم هیکلی مرد یه که برگشتم و شدم بلند بدی خیلی درد با

  بود زخم از پر اما نبود گریم صورتش کنه نگاهش میترسید آدم که بود بزرگ

  گفت و بیرون اومد پشتش از جوکر

 بیرون میاین اتاق این از زنده ها شما از یکی فقط: جوکر
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 �� جوکر��28 پارت

  گفت و هیکلیه مرد همون به داد چوب یه حرف این گفتن از بعد

 برسونه من به خودشو بتونه دونفر شما از کدوم هر میشینم اتاق این اخر من: جوکر

 رسید زودتر کی هر و بدوید دوتاتون که نیست دو مسابقه یه این اما میمونه زنده

 نتونه که بزنه جوری یکیو اون باید نفرتون یه و کنید می مبارزه دوتا شما بمونه زنده

  من به برسونه خودشو باید زدش اینکه بعد و بشه بلند

  وایسادن دورش محافظاش از دوتا و صندلیش روی نشست اتاق اخر رفت و گفت اینو

  گفت محافظا از یکی

  میشه شروع حاال همین از مسابقه: محافظه

 زده منو نما جومونگ مردک دادم دست از صورتمو نصف کردم حس گفت که اینو

 بود

 مرده اون هم و بودم زخمی هم من ولی بودم رفته زیادی مبارزه های کالس من

 بود گنده زیادی

 جارو همه و کردم ضعف که جوری پهلوم تو کوبید محکم لگد با گنده مردک اون

 میدیدم سیاه

 میخواست باال برد بودو دستش تو که چوبی دیدم که کردم باز چشمامو زور به

  کنم سرم محافظه دستمو که بود این بکنم تونستم که کاری تنها سرم به بکوبش

 کرد برخورد دستم با محکم چوب
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 �� جوکر �� 29 پارت

 تو بدیو خیلی درده یهو که زمین روی بودم کشیده دراز نداشتم خوردنم تکون حس

 کردم احساس کمرم

 مادرم و پدر و بارانا مهربون صورت یاده وقتی ولی ببندم چشامو میخواست دلم

 گرفتم ای تازه جون افتادم

 دستش که چوبی جوکر سمت میره داره هیکلیه مرد اون دیدم کردم باز چشمامو

  سمتش دویدم و داشتم برش سختی و بدبختی تا هزار با من کناره بود انداخته بود

 مرده سره تو کوبیدم و باال بردم چوبو

 خالی جا مهارت با ولی بزنتم داشت سعی سمتم برگشت اروم شد خونی سرش

 میدادم

  دستم به بود خورده که تیری جای رو گذاشت دستشو یهو که

  کشید تیر خودمم گوش که کشیدم جیغ چنان

 با کنم تحملش تونستم نمی داشت درد خیلی کرد بیشتر دستشو فشار هیکلی مرده

 دستمو و کشید عربده یه حساسش جای تو کوبیدم و باال اوردم پامو تمام بدبختی

 که سرش تو کوبیدم محکم بار سه و برداشتم چوبو منم زمین روی نشست و کرد ول

 زمین روی افتاد

 جوکر به رسوندم خودمو بدبختی با
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 �� جوکر ��30 پارت

 از یکی و زدم زانو جلوش وایستم پاهام رو نتونستم ولی بهش رسوندم خودمو

 یکی اون روی گذاشتم دستمو یکی اون و پاش رونای از یکی روی گذاشتم دستامو

 پاش رون

 پایین گرفتم سرمو و

 گفت و گرفت بازومو جوکر

  ببری تو نداشتم توقع اصال جوکر؛

 دره سمت کشید منو و محافظاش از یکی به زد چشمک یه کرد بلندم و گفت اینو

 اتاق

 بستنش و اوردن هیکلیم مرد اون صندلی یه روی نشوندم و دیگه اتاق یه تو بردم و

  بود ابم پره که بود وان شبیه چیزی یه ستونه زیره بود اونجا که ستونی به

 محافظا از یکی وان شبیه چیزه اون تو کردن پاهاشو و ستون به بستن هیکلیرو مرد

 هیکلیه مرد اون سره روی ریخت آب شبیه چیز یه

  بنزینه فهمیدم تندش بوی از

  کنه ولش میکرد التماس جوکر به داشت بزرگش هیکل اون با مرده

 بیچاره مرده هیکلیه مرد اون روی انداخت و کرد روشن فندک یه و جلو رفت جوکر

  میکشید تیر گوشام که میکشید عربده جوری

 کرد می نگاهش لبخند با و جلوش بود وایساده رحمم بی جوکر اون
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 �� جوکر ��31 پارت

 نموند هیچی ازش و سوخت بیچاره مرده اون

 یه دلت و دید رو صحنه اون که نمیشد ولی بودم سنگدلی و رحم بی آدم درسته

  نشد جوری

  گفت جوکر سوخت اینکه از بعد

 اینجا میفرسته که کسی عاقبت بفهمه تا طناز اون برای بفرست و بگیر عکس: جوکر

 میشه چی جاسوسی

 گفت و کرد نگاه بهم حرفش این گفتن بعد

 بیا من با تو: جوکر

 اتاق یه تو گذاشت منو دنبالش رفتم میزدم لنگ که حالی در و شدم بلند بدبختی با

  رفت و

 نفهمیدم هیچی و زمین روی افتادم لحظه همون

  شدم بلند یکی دست تکونای با

 میداد تکونم داشت که بود محافظا از یکی

 شو بلند:محافظه

 شده چی _

 براش ببری باید قرص هم و خواد می میوه آب هم میکنه ورزش داره جوکر:محافظه
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  تونم نمی من ولی _

 آدماش با خونرو این کل و بده رد تا نده جوکرم اون قرصای نتون باشه: محافظه

 بزنه آتیش

 �� جوکر ��32 پارت

 یه از که بودن موظف بودن اونجا که خدمتکارایی تمام پایین رفتم بدبختی تا هزار با

 اون ولی بود هم مثل لباساشون همشون و کنن استفاده بودن داده بهشون که لباسی

  بپوشم خواست دلم چی هر تونم می گفت برد پایین تا منو که محافظی

 کاله پوشیدم سفید کتونی یه و مشکی شلوار یه با مشکی بلند آستین لباس یه منم

 بزارمشون باز بودم مجبور بنابراین بست نمیشد گیسرو

 شبیه غذا رنگ از استفاده با ولی بود آلبالو شربت کردم درست خون رنگ شربت یه

  باال رفتم و برداشتم قرصاشم و کردم خونش

  میزدم لنگ مقدار یه همین برای کرد می درد بدنم همه

  کنم پیدا رو بود داخلش جوکر که اتاقی تونستم محافظ کمک به و باال رفتم

 زدم در

 تو بیا:جوکر

 داخل رفتم و کردم باز درو

 ��جوکر �� 33 پارت

 میزد حرف تلفن با داشت و بود اتاق داخل جوکر
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 نه گفتم: جوکر

..... 

 مهراب به بدین:  جوکر

..... 

 کشید عربده جوکر یهو

 میگم مهراب به بده: جوکر

..... 

 خودتی مهراب الو: جوکر

..... 

  ببری باید خودت فقط: جوکر

.... 

 نیست کاره این داداشت نه: جوکر

.... 

 خوبه: جوکر

 کرد قطع گوشیو و گفت اینو

 من سمت برگشت و

  شکلیه چه فهمید میشد تر راحت همین برای نبود تنش شنل
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  بهش بود جذب خیلی که بود تنش مشکی ساده بلند استین لباس یه

  هیکلیه بود معلوم

 چشم به قدش بود گنده مقدار یه هیکلش اینکه دلیل به ولی بود بلند خیلی قدش

 نمیومد

 مشکی داره ساق کتونی با بود تنش مشکی جین شلوار یه

 موهاش به خورد چشمم تازه

 شکلیه چه نبود معلوم و بود شنلش کاله زیره موهاش دیدمش که اولی باره

 بود بلند  وسطشم بود کرده خالی دورشم بود مشکی مشکی موهاش

 چیه: جوکر

 اوردم قرصاتو _

  وایساد سانتیم یک تو و من سمت اومد جوکر

 دستم داخل شربت به کرد نگاه یه و

  باال اورد لیوانو و گرفتش دستم از

 زد پوزخند و کرد نگا بهش و

 بخورمش داری انتظار: جوکر

 نخوری چرا _

  خانم باران چی بکشیم بخوای اگه: جوکر
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 گفت و گرفت گاز لبشو نمایشی و دیگش دست روی کوبید دستش یه با یهو

 باران نه آفتابه اسمت نبود اصال هواسم اخ: جوکر

 سایست اسمم _

 افتابی بعد به این از:  جوکر

 بده لیوانو اون لطفا خوب خیلی _

 گرفتمش خوردمش نصفه تا اینکه بعد و خوردمش نصفه تا و گرفتم ازش لیوانو

  سمتش

  گرفت اونم

 سمتش گرفتم قرصاشم

 شد ناراحت انگار و کرد قرص جعبه به نگاه یه

 برگشت خودش اولیه جلد به سریع ولی

 ��جوکر �� 34 پارت

 رفت و خورد رو شربت با قرصو

  شدم بیدار شب 11:30 ساعت راس و خوابیدم رفتم منم

  بدم انجام جوکرو کارای اون روی از که بود داده لیست یه بهم محافظا از یکی

  کنم اماده لباساشو که بود این فهرست تو چیز اولین

 اتاقش تو رفتم اروم خیلی همین برای
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 روی بود کشیده دراز و بود میکرد ورزش اتاق اون تو دیشب که لباسایی همون با

 تخت

 بود ای سورمه و مشکی لباساش همه کمدش سره رفتم

 اتاق از بیرون زدم و تختش روی گذاشتم و دراوردم مشکی لباس دست یه

 هم مسی ظرف از بود گفته رامین که طور همون کردم اماده صبونشو پایین رفتم

 و برداشتم قرصاشم و نکردم استفاده

 باال بردم صبونشو

  بود نشسته تخت روی کردم باز اتاقو دره

 تو میای گاو مثل پایین انداختی سرتو نیست تویله اینجا: جوکر

 خوابی کردم فکر _

 بزنی در باید تو باشم خوابم اگه حتی: جوکر

 چشم بله _

 تخت روی کنارش گذاشتم براش بردم صبونشو

 خورد زنگ گوشیش که

 بله: جوکر

.... 

  اوردینش؟:جوکر
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.. 

 خدا که بگو بهش اینم ولی درسته کارش همیشه اون کن تشکر مهراب از: جوکر

 میکشم آتیش به بچشو زنو و خودش چون بزنه سرش به خیانت فکر نکنه

.... 

  کرد قطع تلفنو جوکر

  حموم. تو رفت شد بلند و

 نداشت دوربین انداختم اتاق دور تا دور به نگاه یه

  تختش بغل کشوی سره رفتم

  کردم باز درشو

 چاقو کلی و اسلحه تا سه

  کردم باز دومو کشو

 روی که بود خوشگل خیلی بچه پسر یه عکس برداشتم اولو عکس بود عکس تا چند

 بود آشنا برام خیلی پسره بود نشسته ویلچر

 ��جوکر��35 پارت

  بود بارانا عکس برداشتم بعدیو عکس

  من کوچولوی خواهر

  بود خورده ضربدر عکسش روی
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 بود خورده ضربدر عکس روی که بود مادرم و پدر عکس بعدی عکس

 بین بود خورده ضربدر عکسا همه روی ولی نمیشناختم کسیو دیدم عکسام باقی

 بود نخورده ضربدر بود من از عکس یه عکسا اون همه

 برگردوندم عکسو

  ریاحی باران نیست خوبی کاره فضولی: بود نوشته قرمز با پشتش

 کشو داخل گذاشتم عکسارو آب شیر شدن بسته با

 تخت روی نشستم و

 بیرون اومد حموم از جوکر

 مشکی شنل یه و بود تنش مشکی کتونی و شلوار و مشکی بلند استین لباس یه

 بود سرش روی کالهش و بود تنش

 داشت گریم صورتش بود این جالب

 کنه کار همه این تونست چجوری ربع یه تو میفهمیدم باید

  تخت روی نشست اومد جوکر

 بخور همشون از: جوکر

 خوردم مقدار یه غذاش تمام از منم

  خوردن به کرد شروع خوردم اینکه بعد

 سمتش گرفتم قرصاشو شد تموم غذاش وقتی و
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 خورد و گرفت قرصو پوزخند با و کرد چشمام به نگاه یه جوکر

 دستم استوخون کردم حس که گرفت جوری دستمو مچ که برم بشم بلند اومدم

 شد پودر

  چیه _

 ترسیدی انقد چرا: جوکر

 میشکنی داری دستمو نترسیدم _

 نمیاد خوشم فضول ادمای از: جوکر

 ��جوکر �� 36 پارت

  خب؟ _

 گذاشت و بیرون کشید چاقو یه شلوارش جیب از و شلوارش جیب کرد دست جوکر

 گلوم زیر

 داشتی گردنم دین یه ولی نیستم ای بخشنده زیاد ادم میگیرم ندید سری این:جوکر

  میکنم خفت بعدی دفه میشد حل باید که

  دینی؟ چه _

 کردی فضولی که باز: جوکر

  باشه _

  پایین رفتم و بیرون کشیدم دستش از زور به دستمو و گفتم ایتو
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  بیرون رفتن محافظاش از نفر ده و جوکر دقیقه چند بعد

  زد جیغ یهو که میشست ظرف داشت هم شادی و بودم نشسته آشپزخونه تو

 سمتش رفت سمیراست اسمش میدونستم که خدمتکارا از دیگه یکی

  چیه:سمیرا

 بود چی اون:شادی

 چی:سمیرا

 گفت و رفت هم سمیرا داد نشون قسمتیو یه دستش با شادی

 دستماله کوچیک تیکه یه نیست چیزی:  سمیرا

  مطمئنی؟:شادی

 اره: سمیرا

 متنفرم سوسک از اخه سوسکه کردم فکر شد راحت خیالم وای: شادی

 سرم به زد خبیثی فکرای شد باز ابی اسب اندازه نیشم نشنیدم حرفاشونو باقی

 علیرضا به زدم زنگ و اتاقم تو رفتم و پیچیدم یواش

 گفتم دادم امار کلی اینکه بعد

 جونم علیرضا _

 جانم: علیرضا

 کنی اوکی برام زنده سوسک یه میتونی _
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  چیکار؟ خوای می سوسک: علیرضا

 دیگه الزمه حتما باش نداشته کار اونش به تو _

  تو دست برسونمش چجوری ولی میکنم حلش باشه: علیرضا

 بدش بهم کنم می اس برات که ادرسی به بیا خرید برم باید من دیگه ساعت چند _

 باشه: علیرضا

 المیرا پیش رفتم کردم قطع اینکه بعد

 میرفت خونه خرید برای همیشه المیرا

 سالم _

 علیک:المیرا

 رسی می نظر به خسته چقدر وای _

 یه به نداده مسئولیتو این نکبتم شادی اون خرید برم باید من همش دیگه اره:المیرا

 میشم داغون من مرد خدمتکاره

 برم بجات من امروز خوای می _

 واقعا: المیرا

 ندارم کار زیاد من اره _

 اما میگیری خیلی خودتو و هستی خودی بی ادم تو میگن اینجا ادمای همه:المیرا

 کرد بغلم و گفت اینو مهربونی خیلی که فهمیدم االن
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  گفتم و کردم بیرونش بغلم از

 کنی اذیتم خوای می و متنفری من از بگی و شادی پیش بری باید _

 چرا اخه: المیرا

 میخوای بگی وقتی برم تو بجای من که نمیکنه قبول جوری همین شادی چون _

 میکنه قبول کنی اذیت منو

... 

 رو سوسک هم و کردم خرید هم و بیرون رفتم بدبختی جور هزار با که خالصه

 نبود باز کجا هیچ و بود شب نصف تقریبا چون بود سخت کردنش خرید البته گرفتم

  دادم انجامش بدبختی با ولی

 خونه برگشتم

 �� جوکر ��37 پارت

 خونه برگشتم

 آشپزخونه تو رفتم لباسام تعویض از بعد

 بود جیبم داخل هم سوسک

 امروز و کنم تالفی که بودم خورده قسم من و بود کرده اذیت خیلی منو شادی این

 بود رسیده زمانش

 اون اینکه بدون اروم خیلی سوسکم و کردم آبش و برداشتم لیوان یه سمتش رفتم

 لباسش داخل انداختم بفهمه
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 یه مثل و کشید محکمی جیغ یهو کردم نگاهش و اپن روی نشستم و اینور اومدم و

 گفت می و چرخید می خودش دوره همش میکنه دمش دنبال داره که شد خر

 جوکر به خورد چشمم یهو که میخوردم کم کم لیوانو اب خبیثی لبخند با منم کمک

 میکرد نگاهم و بود داده تکیه دیوار به که

 شادی کمک رفت سمیرام افتادم سرفه به و گلوم داخل پرید میخوردم داشتم که ابی

 کرد ساکتش و اورد در لباسش از سوسکو و

 سر نفس یه و گرفت دستمو اب لیوان و اپن رو نشست کنارم من طرف اومد جوکر

 کشید

 عجیبی خیلی کاره یه جوکر انگار کردن می نگاه جوکر به تعجب با سمیرا و شادی

  بود داده انجام

 بیرون برین دوتا شما: جوکر

 بیرون رفتن و چشم گفتن همزمان سمیرا و شادی

 چه لباسش تو انداختی سوسکو که بودی تو میگفتم شادی به اگه میدونی: جوکر

 میاورد سرت بالیی

 شد خنک دلم اینه مهم میاورد سرم بالیی چه نیست مهم _

  کنیم امتحان بزار پس: جوکر

  زد داد و گفت اینو

  شادی: جوکر
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  گفت و داخل اومد شادی

  جوکر جانم:شادی

 لباست تو رفت کجا از سوسک اون میدونی: جوکر

  نه: شادی

 برقه رعدو این کاره: جوکر

 گفت تعجب با شادی

  برق؟ رعدو:  شادی

 سایه گفتم اشتباه اسمشو باز وای: جوکر

 میکرد نگاهم بد کس هر اخه خوندم فاتحشو که کرد نگام چپ چپ چنان شادی

 میکندم خودم دستای با قبرشو

  کردم نگاهش غلیظی خیلی اخم با منم

 بیرون زد اشپزخونه از و کرد نگاهم پوزخند با هم جوکر

 حسین جواد:شادی

 اومدن محافظا از تا دو

 هستی عصبی انقد چرا شادی شده چی:محافظه

 کنین ادمش و ببرینش کرده پیچی سر من دستورات از دختره این:شادی
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 با میبردنم داشتن که مدتی تمام تو اما بردن زور به منو و چشم گفتن دوتام اون

 کردم نگاه شادی به پوزخند

 تو دادن هلم و تاریک اتاق یه تو بردن منو گنده غول دوتا اون

 �� جوکر �� 38 پارت

 محافظای از یکی و شد باز در یهو که بودم لعنتی اتاق اون تو ساعت یک حدود

 بست درو و تو اومد گنده خیلی

 کنی نمی گوش حرف چرا:محافظه

 میخواد دلم _

 پرید صورتم نصف کردم حس گفتم که اینو

  صورتم تو بود زده لگد با محافظه

 پیچید دهنم تو خون مزه

  گفت عربده با محافظه

  نشی بلند دیگه میزنمت جوری نیستا بابات خونه اینجا:  محافظه

  نیار نجست زبون رو منو خانواده اسم _

  حساسش جای تو زدم محکم و گفتم اینو

 و شکمش تو کوبیدم مشت با و شدم سگ منم گوشم تو زد محکم و کرد بلندم اونم

 صورتش و شکم تو زدم محکم هم سره پشت
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  شد باز در یهو که

 بیرون برد هارو سگ اون و کرد جدا محافظه اون از منو و تو اومد دیگه محافظه یه

 تو اومد برد یکیو اون اومد که محافظه همون بود خون پره صورتم کل

 نوازش انگشتش با لبمو گوشه و دستش تو گرفت صورتمو زمین روی جلوم نشست

  زدم پسش محکم همین برای میومد بدم ادما همه از کال کرد

 چارلیه من اسم:  محافظه

 چیه اسمت _

 چارلی: محافظه

 چارلی _

 ام آمده بدنیا امریکا کشور در من بله: چارلی

 نخندیدم ولی بود گرفته خندم داشت که ای لهجه از

 کنی می چه اینجا پس _

  نه مسخره من:  چارلی

  نکنم؟ مسخرت یعنی _

 بله: چارلی

 باشه_

 یعنا fire خانوادمو تمام جوکر:  چارلی
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  زده؟ اتیش _

 بله: چارلی

 میکنی چیکار اون پیش اینجا تو خوب _

  نداشت موند برای جایی من و کشت خانوادم که بود خردسال من:چارلی

 خب _

 داد تعلیم و کرد بزرگ و اورد من جوکر:  چارلی

 کرد بزرگت بعدش و کشت خانوادتو اول یعنی _

 خیانت کرد او به بابام ولی نکرده کاری من گفت جوکر بله: چارلی

 میخوای چی من از حاال _

 بود تو دوست من: چارلی

 خندیدم

  بشی؟ دوست باهام خوای می یعنی _

 کرد پاک لبمو گوشه خون و دراورد جیبش از کاغذی دستمال یه چارلی

 اینجا های زندانی به کرد کمک من: چارلی

 میکنی کمک همشون به _

 بله: چارلی

  خوبه _
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  بری باال تو جوکر گفت: چارلی

  پیشش؟ برم _

 بله: چارلی

 �� جوکر �� 39 پارت

 بریم _

  شستم خونمو پره صورت و اتاقم تو رفتم اول

  بود سیاه باشه سفید اینکه بجای صورتم اینه تو کردم نگاه یه و

 بود شده زخم ناجور خیلی که لبمم گوشه

 گم ادم بود باغ نبود خونه که اونجام لعنتی جوکر اتاق سمت رفتم و شدم بیخیالش

  میشد

  جوکر اتاق به رسوندم خودمو تمام بدبختی با

 زدم در

 تو بیا: جوکر

  تو رفتم

 مینوشت چیزی یه کاغذ یه توی و بود نشسته میزش پشت

  سمتم اومد و شد بلند شد تموم نوشتنش اینکه بعد و

 خنده زیره زد و چونم زیر گذاشت دستشو و کرد بهم نگاه یه
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 اوردی خودت سره بالیی چه سوسک یه بخاطر ببین: جوکر

 گفتم و زدم پس دستشو

 بیوفته کردن غلط به که بیارم سرش به بالیی میکنم بازم کردم خوب _

 کرد اخم و شد جمع خندش

 بشه چی که: جوکر

 میکنه اذیت همش منو اون _

 شده دیرم رفت یادم گفتی چرت انقد ببین اه: جوکر

 زدن حرف به کرد شروع خودش که کردم سکوت یکم

 میشناسی که تینارو: جوکر

 اره _

 تمام ترکیده بدنش کل تو لطف به که االن میکرد کارارو این برام اون همیشه: جوکر

 تو گردن وظایفش

  من؟ لطف به _

 من بیوفته اتفاقی هر خونه این تو احمقی خودت یا کردی فرض احمق منو تو: جوکر

 میفهمم

  گفتم و گرفتم کابل

 کنم چیکار باید حاال _
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 تخت سمت کشیدم و گرفت دستمو جوکر

  تخت روی نشوندم و

 دستشه دستکش همیشه چرا ببینم بودم کنجکاو

 میگم دارم چی ببین من به بده خوب هواستو: جوکر

 باشه _

  دعوتم مهمونی یه دیگه ساعت چند: جوکر

  چه من به سالمتی به خب _

 میکنه نگاه کلنگ یه به داره انگار کرد نگاهم جوری

 گفتم شدم تابلو دیدم منم

 میگفتین داشتین _

 بیای باهام باید توهم: جوکر

 چی برای من _

 دختر شدم عاشقت دیدمت وقتی از:جوکر

  کردم نگاهش منگال مثل

  کشید عربده و هم تو کشید بد اخماشو یهو که

 چشم بگی باید فقط تو تو نه منم میپرسه سوال اینجا اونیکه:جوکر

  گفت و برگشت شد اروم که مین چند بعد و پنجره سمت رفت
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 بمیره که بدی مشروب قدری به نفر یه به که اینه مهمونی اون توی تو کاره: جوکر

 بپرسم سوال یه _

 بپرس گفت و کرد نگاهم کالفگی با

 بهش نمیدی خودت چرا _

 کشتن فقط تو کاره اما و بشه کشته من توسط نداره ارزش ادمی همچین یه:  جوکر

 نیست ادم اون

 خب؟ _

 ��جوکر ��40 پارت

 مادرشه از بچه یه دزدین تو اصلی کاره:  جوکر

 بدزدمش باید چرا _

 شد خورد کردم حس که گرفت جوری فکمو و جلو اومد جوکر

 میگم وقتی بودمت کشته بار شیصد االن تا باش مطمئن نداشتم الزمت اگه: جوکر

  چشم بگو میدزدیش

  اتاق بیرون سمت کشیدم و گرفت دستمو مچ و کرد ول فکمو و گفت اینو

  بود توش زن یه که دیگه اتاق یه توی بردم و

 نباشه معلوم زخماش که میکنی درست جوری صورتشو: جوکر

 چشم:زنه
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  کردن کار ساعت یک بعد کرد شروع کارشو جدی خیلی هم زنه اون و رفت جوکر

  نذاشت ولی ببینم اینه تو خودمو میخواستم شد تموم بالخره

  من سمت گرفت لباس یه و

  کفشام همراه به پوشیدم لباسرم

 باز و بود کرده صافشون و بود کشیده اتو گیسو کاله موهای اینه جلو وایسادم و

  میرسید باسنم زیره تا که بود گذاشته

 از بود تنم طالیی رنگ به عروسکیم لباس یه و بود کرده برام طالیی غلیظ ارایش یه

 بود باسنم زیره یکم تا بلندیش و بود دامن شکل پایین از و بود تنگ باال

 بود سرم خوشگلم طالیی تاج یه

  دار بند و بلند پاشنه طالیی کفش یه و

 بودم شده عروسکا شبیه

 ببینتت جوکر برو: زنه

 نبود معلوم اصال زخما جای

 زدم داد سرمو رو انداختم صدامو نبود جوکر ولی پایین رفتم

 هوی جوکر _

 سمتم اومد و دید منو و بود پایین طبقه چارلی

 تو شد زیبا چه:چارلی
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 عزیزم مرسی _

 شد عصبی جوکر زد داد نباید تو:  چارلی

 باشه _

 جوکر باال: چارلی

  باالست؟ طبقه جوکر _

  بله: چارلی

 ممنون خیلی _

 که باال برم اومدم

  بوسید گونمو و گرفت دستمو چارلی

 دستش از دستمو نبود مهم برام بودم المان و امریکا تو رو عمرم تمام تقریبا من

 باال رفتم و دراوردم

 �� جوکر��41 پارت

  باال رفتم

  زدم رو جوکر اتاق دره

  تو بیا: جوکر

  گوشیش تو بود پایین سرش تو رفتم

 جوکر _
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  گفت بود پایین سرش که جوری همون

 چیه: جوکر

 برم من ببینی منو میشه _

  گفت و کرد نگاه یه باالمو تا پایین از باال اورد سرشو جوکر

 تقصیره دیدم ولی بزنم اتیشش تا بیاد ارایشگره اون بگم خواستم می االن:  جوکر

 نیست اون

 نیست اون تقصیره چی _

 داشته انتظار نباید دادیم تحویل میمون ماهم بالخره زشتی همه این اینکه:  جوکر

 که بگیریم تحویل دریایی پری باشیم

  نگفتم هیچی

  گفتم سکوت دقیقه چند بعد

  برم؟ تونم می من _

  بشم حاضر منم تا بریم بپوش مانتوتو برو اره:  جوکر

 باشه _

 �� جوکر �� 42 پارت

  جوکر اتاق سمت رفتم و پوشیدم شلوار و شال همراه به مانتومو رفتم

 زدم در

@Novels_home



 تو بیا: جوکر

 تو رفتم

 مشکی کالج و جین شلوار و مشکی پیرهن یه با بود تنش مشکی تک کت یه

 نشناسمش میشد باعث و بود کرده تغیر گریمش بود مرتب موهاشم

 داری جربزه چقدر ببینم خوام می: جوکر

  کنم چیکار باید _

 بریزی سم نفر یه اون مشروب تو باید: جوکر

 همین _

 هست مشکلی یه اما:  جوکر

  چی _

  نمیدم بهت االن سمو من: جوکر

 میدی کی پس _

 منو نفهمه ادم اون که بگیری ازم جوری سمو باید مهمونی اون توی: جوکر

 میشناسی

  نمیدی؟ ادمو اون عکس خب _

 قدری به هواست باید بار یه فقط ولی میکنم نگاه بهش نامحسوس خیلی: جوکر

 کیه بفهمی که باشه جمع
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 اوکی _

 �� جوکر ��43 پارت

  شدیم ماشین سوار

 تو بریم باهم اگه نداره مشکلی گفت جوکر

 میرقصیدن و بودن وسط زیادی دخترای و پسرا و بود کننده کر موسیقی یه داخل

 چسبیدن بودن مهمونی داخل که کسایی همه و شد قطع موسیقی شد وارد جوکر تا

  جوکر به زدن زل ترس با و پشتشون دیوار به

 بزنم آتیشتون نیومدم نترسید: جوکر

 جلو اومد مرده یه یهو

 تشریف ما مهمونیای از یکی تو بالخره و دادی افتخار عجب چه جوکر به به:مرده

 اوردی

  گفت و کشید خمیازه یه بامزه خیلی و کرد کج لبشو جوکر

 بردی سر حوصلمو: جوکر

 بفرمایین خوام می معذرت خیلی:مرده

  برگشتن اولشون حالت به همه و نشوندن مهمونی نقطه ترین باال بردن جوکرو

 داد تکون سرشو اروم خیلی و پسره یه به زد زل و کرد نگاه برشو دورو جوکر

  کیه پسره فهمیدم منم
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  کردم عوض لباسامو و پرو اتاق تو رفتم

 میکردم حس خودم روی خیلیارو نگاهای بیرون زدم اتاق از وقتی

  جوکر سمت رفتم

 دستش داخل از یواش شدم رد بغلش از نرم خیلی صندلی یه روی بود نشسته جوکر

 پسره همون سمت رفتم و برداشتم سمو

 که نزدیکش به دونفره مبل یک روی بود نشسته پسره بزنم حرف باهاش میخواستم

 روش افتادم محکم خیلی خورد سر پام رسیدم

 بود فاصله انگشت یه اندازه به صورتامون بین باال گرفتم سرمو

 عروسک خوبه حالت:پسره

 خوبم _

 کنارش نشستم و شدم جدا ازش و گفتم اینو

 خورد لیز پاهام شما روی افتادم که ببخشید _

 خوردن لیز باعث که اینجا شد ریخته مشروب مقدار یه بیاین شما اینکه قبل:پسره

 شد هم شما

 ببخشید بازم _

 عروسک بهم نمیگی اسمتو حرفیه چه این:پسره

  گفتم منم برق رعدو یا آفتاب میگفت بهم همیشه جوکر کردم فکر یکم
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 هستش آفتاب اسمم _

  غریبی عجیب اسم چه: پسره

 چیه شما اسم _

 فرزاده اسمم: پسره

  فرزاد اقا بختم خوش _

 همچنین و:فرزاد

 سوال یه _

 بفرمایین: فرزاد

 خالفین کاره تو هم شما _

 خالفن کاره تو هستن اینجا که افرادی تمام بله: فرزاد

  ترینشونین بزرگ حتما شماهم _

 خندید

 ��جوکر ��44 پارت

  خندید

 نیستم ترینشون بزرگ من نه:فرزاد

  کیه پس _

 اونه:فرزاد
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 جوکر به رسیدم و گرفتم انگشتشو رده داد نشون رو جایی یه انگشتش با و گفت اینو

 میکرد نگاه منو غلیظی خیلی اخم با داشت که

 گرفتم ازش نگاهمو

  جمعتونه؟ خالفکاره ترین بزرگ جوکر یعنی _

  تهرانه خالفکاره ترین بزرگ نه جمع فقط: فرزاد

  نداره؟ مشروب اینجا رفت سر حوصلم وای _

  عروسک؟ خوای می مشروب: فرزاد

 اره _

  بریم بیا: فرزاد

  گفت و جلوم اورد دستشو شدم بلند وقتی شد بلند و گفت اینو

 ندزدنت که دستمو بگیر عروسک: فرزاد

  گرفتم دستشو و کردم لوس خنده یه

  بود مشروب از پر که میز یه سمت رفتیم و

 که سمی نامحسوس خیلی که بودیم چهارم پیک و خوردم باهاش پیک سه دو

 خورد اونم و مشروبش توی ریختم بودو دستم

 باال بریم: فرزاد

 چی برای باال نه _
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  نشو مسخره بیا: فرزاد

 باال سمت کشیدم و گرفت دستمو و گفت اینو

  میرفت سیاهی چشام میرفت گیج سرم

 بود نفره دو تخت یه فقط اتاقه داخل اتاق یه تو رفتیم

 ��جوکر��45 پارت

 پاهام و دست چرا نمیدونم زمین بخورم شد باعث که داد هلم و گرفت دستمو فرزاد

 بودن شده سست

 نفهمیدم کردی فکر بکشی منو فرستاده خنگو تو که احمقه خیلی جوکر اون: فرزاد

 میگی داری چی _

 قوی بخش آرام لیوانت توی همین برای منم میکنی کار جوکر برای میدونم: فرزاد

 صبح خوده تا من و بدی حرکت پاتو و دست نمیتونی دیگه دقیقه چند تا ریختم

 میکنم حال باهات

  نگو چرت _

 و نداشت جا دیگه که جایی تا عقب رفتم و شدم بلند زمین روی از سمتم اومد

  سرم پشت دیوار به خوردم

  نداشت وزنمو تحمل پاهام

 فقط بود درومده تنم از تقریبا لباس کرد باز لباسمو پشت زیپ اروم و گرفت دستامو

  بودم جون بی خیلی چون نداشت فایده ولی میزدم پا و دست
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  بود پام هنوز دامنش و باالشو قسمت فقط ولی دراورد لباسو

  زد برق چشماش دید ورزشکارمو هیکل وقتی

 شد باز بدی خیلی صدای با در یهو

 ��جوکر �� 46 پارت

  شد باز بدی صدای با در یهو

 ولی بخورم تکون نداشتم جون حتی اینکه با دیدم در چوب چهار تو که جوکرو

 ولی جوکر سمت دویدم و گرفتم گاز رو فرزاد که اوردم کجا از رو انرژی اون نمیدونم

 و گرفت کمرمو دوره جوکر که میوفتادم داشتم رفت پاهام از جون رسیدم بهش تا

  نذاشت

 بست درو اروم جوکر

 رو تابلویی آدم همچین یه که احمقم چقدر من که میکردی فکر داشتی خب: جوکر

 تو پیش فرستادم

 دقیقا:  فرزاد

  تویی واقعی احمق ولی: جوکر

 چطور: فرزاد

 خوردی سمشو بازم ولی منه آدمای از دختر این میدونستی اینکه با تو: جوکر

 خوبه کامال حالم من: فرزاد
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 بود آب نبود سم دادم دختر این به من که چیزی اون چون میدونم: جوکر

  بخورم؟ که بدی آب من به باید چرا آخه میشی پیر داری که کن قبول جوکر: فرزاد

 همینم برای اینجا میاریش و میبری پی دختر این هویت به میدونستم چون: جوکر

 ریختم بنزین رو اتاق این کل که هست

 احمقم کنی می فکر: فرزاد

  بسوزین باهم دوتاتون که بغلی اتاق تو انداختم حاملتم زنه همین برای نه:جوکر

 خنده زیره زد بلند بلند و گفت اینو

 ببری پی دختر این هویت به تو که بود این قصدم: جوکر

 میکشمت: فرزاد

 شنیدم اسلحه صدای من و گفت اینو

 گرفتی یاد بازی تفنگ کی از تو اوه اوه: جوکر

 خندید باز و گفت اینو

 میفهمی بکشمت وقتی: فرزاد

 استپ لحظه یه: جوکر

  کردم حس پام زیر دستشو من و گفت اینو

 بود کرده بغلم جوکر

 تخت روی گذاشتم اروم
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  بودیم کجا خب: جوکر

  کنم باز چشمامو یا شم بلند که بود نمونده برام جونی ولی شنیدم تیر صدای یهو

 شد بلند جوکر خنده صدای یهو که نیومد صدایی هیچ ثانیه چند حدود

  نیستی بلد بازیو تفنگ خوب هنوز نازی اخی: جوکر

 تو بچه اون گناهه بی زنم بخدا زنم به داری چیکار بزن آتیش منو تو جوکر: فرزاد

 نکن شکمشه

 تصمیم میکشن زجری چه اونا نباشی تو اگه دیدم وقتی و مهربونیم آدم من: جوکر

 بکشم اونارم گرفتم

  خندید و گفت اینو

 ورود شاهده پایین اون نفر 200 چون میگیرتت پلیس بزنی آتیش اینجارو اگه:فرزاد

 میدن شهادت و بودن مهمونی این به تو

 که آدمایی اما و بده شهادت من علیه نداره جرعت کس هیچ نباش من نگران: جوکر

 یه سوختین قشنگ بچت زنو و تو وقتی و میکشم آتیش به اتاقو دوتا این من پایینن

 اما و میکنه خاموش رو آتیش و میشه رد اینجا از اتفاقی خیلی نشانی آتش ماشین

 بوده اتفاق که میگن پلیس به منن آدمای ماشینن اون توی که افرادی چون

  خندید بلند و گفت اینو

 تنم لباسمو بعدش و کرد بلندم و گرفت دستامو از یکی نفر یه کردم حس بعدش و

 بست پشتشم زیپ و کرد
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 و افتاد راه و پاهام زیره دیگش یکی و بود سرم زیره دستاش از یکی کرد بغلم و

 اتاق دوتا سرمون پشت کردم باز چشمامو زور به شنیدم بدی خیلی صدای یه بعدش

  بودم جوکر بغل تو منم و بود گرفته آتیش

  افتاد راه ماشین راننده و ماشین تو نشست و بیرون زد خونه از

 بودم جوکر بغل بازم هم ماشین تو

  گفت و گوشم به چسبوند لباشو جوکر

 بار پنج روزی که میارم سرت به بالیی نمیری اگه چون بمیری فردا تا کن دعا: جوکر

 کنی مرگ آرزوی

 �� جوکر ��47 پارت

 بغل تو منم و بود گرفته آتیش اتاق دوتا سرمون پشت کردم باز چشمامو زور به

  افتاد راه ماشین راننده و ماشین توی نشست و بیرون زد خونه از بودم جوکر

  بودم جوکر بغل بازم هم ماشین تو

  گفت و گوشم به چسبوند لباشو جوکر

 بار پنج روزی که میارم سرت به بالیی نمیری اگه چون بمیری فردا تا کن دعا: جوکر

 کنی مرگ آرزوی

 ماشین از منو جوکر رسیدیم وقتی نداشتم جونی چون بگم چیزی تونستم نمی

 برد خوابم نرم جای یه تو گرفتن قرار با و خونه تو بردم و کرد خارج

  میموندم توش وقت چند این تو که دیدم اتاقمو و کردم باز چشمامو
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 رفتم و کردم عوض لباسمو نداشت جون پام و دست مقدار یه هنوزم شدم بلند اروم

  کردم اماده رو جوکر صبحونه و آشپزخونه تو

 باال بردم قرصاش همراه به و

 زدم اتاقشو دره

 تو بیا: جوکر

  تو رفتم و کردم باز درو آروم

 اوردم صبونتو _

  بود A4 کاغذ یه دستش و بود نشسته تخت روی

  تخت روی کرد پرت کاغذو

  من سمت برگشت و تخت روی گذاشت و گرفت سینیو سمتم اومد و

  دیوار به بودم چسبیده پشت از

  بهم بود چسبیده جوکر جلو از و

  گفت و گیسو کاله موهای الی کرد دستشو

 میزاری گیس کاله چرا: جوکر

 دراوردم شاخ تا چهار کنم فکر تعجب از

 گیسه کاله موهام که فهمید کجا از اون

 نیست گیس کاله موهام _
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 میشه معلوم االن: جوکر

 شد کنده گیسه کاله که کشید محکم موهامو و گفت اینو

  زمین روی کرد پرت گیسو کاله

 زد پوزخند یه و

  بپیچونن منو نتونستن توشم از تر گنده: جوکر

 نگفتم چیزی

  گفتم چی دیشب یادته: جوکر

 نه _

 مرگ آرزوی بار پنج روزی که میارم سرت به بالیی بمونی زنده اگه گفتم: جوکر

 کنی

 �� جوکر ��48 پارت

  گفتم و کردم مظلوم میشد که جایی تا قیافمو

 کنی چیکار خوای می االن _

 این با ولی کنی مرگ ارزوی بار 5 روزی که میارم سرت بالیی بودم گفته:  جوکر

 کنی مرگ ارزوی بار 20 روزی که میارم سرت بالیی کارات

  کارا؟ کدوم _

  کنی؟ چیکار که دادم سم تو به دیشب من:  جوکر
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 فرزاد مشروب تو بریزم _

 کرد نگام اخم با

 خوردی خرت خوده چرا پس: جوکر

 ها _

  خوردیش خودتم و خودت لیوان تو ریختی سمو تو:  جوکر

 بوده اون برای شاید بودم مستم خورده یه البته باشم کرده کارو این نمیشد باورم

 نیست طور این نه گفتم و خاروندم سرمو

 بود اور خواب قوی داروی فرزاد لیوان تو بریزی دادم تو به من که چیزی اون:  جوکر

  بزنم آتیشش تا بخوابه فرزاد میخواستم

 خوردمش خودم واقعا _

  اره: جوکر

 دیگه زدی آتیشش تو شده چی مگه حاال _

  نیست همون فقط: جوکر

 چی پس _

 بخور صبونه بیا میگی تو 3 ساعت االن: جوکر

  بود اون با حق ساعتم به کردم نگاه یه

  بود گرفته خندم
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  خوردم خندمو ولی

 نیست گیس کاله موهات میگی و کردی فرض احمق منو تو بگیریم ندید اونم:جوکر

  گفتم بود توش هم خنده مقدار یه که لحنی با

 ببخشید خوب _

 تو حتی ندارم شوخی کس هیچ با منم نیستی تعطیالت توی تو جون بچه نه: جوکر

 ��جوکر ��49 پارت

 زد داد و گفت اینو

 بابک: جوکر

  گفت و تو اومد محافظ یه

  جوکر جانم:بابک

 شده پرو خیلی خانم این: جوکر

 کنم تنبیهش:بابک

 اره: جوکر

 چشم:بابک

  اتاق یه تو بردم و گرفت دستمو و جلو اومد

 تو هستی خوشگلی دختر عجب:بابک

 کن درویش چشاتو _
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  بری باد به قراره حیف ولی خوشگلی خیلی:بابک

  نگفتم چیزی ولی گرفت دردم زمین خوردم محکم داد هلم و گفت اینو

 شدم بلند

  نشی بلند دیگه بزنمت جوری گفته جوکر: بابک

 تو با کرد غلط جوکر _

 پهلوش تو زدم لگد با و گفتم اینو

 بزنمش میتونستم راحت و بود نرم بدنم میرفتم که باشگاهایی سری صدقه

 �� جوکر ��50 پارت

 �😍�قشنگتون های نگاه به تقدیم

 کشید اسلحه من روی

 جای توی زدم لگد با شد چشام خمار وقتی و چشماش به زدم زل و جلو رفتم

  کشید بلند عربده یه و زمین افتاد که حساسش

  تو اومدن محافظ تا چند شد باز در یهو

 پشت از و شد پیدا کجا از نفرشون یه یهو نمیدونم ولی بزنمشون که بودم اماده

  گرفتم

 بستن پاهامو دوتا همراه به دستامو دوتا

 گوشم تو کوبید محکم و جلو اومد بابک
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 دهنم توی پیچید خون طعم و کشید سوت گوشم

 دراورد شلوارشو کمربند بابک

 میکنم آدمت االن: بابک

 توی کوبید کمربند( شرمنده نوشتم اشتباه اگه) سگک با حرف این گفتن از بعد

 نیومد باال نفسم ثانیه چند و گرفت دردم خیلی کمرم

 خون از بود خیس خیس بدنم نیومد در صدام ولی کوبید دیگه بار چندین

 میزد منو و میخندید روانیا مثل بابک

 ��جوکر��51 پارت

 بخورم تکون نمیتونستم حتی که بودم خورده کتک انقد

  گفت محافظا از یکی یهو

 اینجوری بزن جانانه ضربه یه بسه بابک: محافظه

 نتونستم یکیو این درد شکمم تو زد محکم دراورد چاقو یه حرف این گفتن بعد

 کشیدم محکم خیلی جیغ یه و کنم تحمل

 تار دیدم و بود شده سست پاهام

  ضعیفه مونده هنوز:بابک

  صورتم تو زد لگد با محکم و گفت اینو
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 به میزد محکم و دراورد شالق شبیه چیز یه محافظه یکی اون زمین روی افتادم

 نخوره ضربه بهش که بگیرم صورتمو جلوی تونستم نمی حتی دیگه بدنم

 نکردم گریه و نشکستم غرورمو حال این با ولی

 کشید کارش از دست یهو که میزدم وقفه بی ربع یه حدود

 شدم خسته: محافظه

 داداش بسشه:بابک

 نشوندم و کرد بلندم و جلوم نشست و گفت اینو

  شد خورد فکم کردم حس که جوری دستش تو گرفت محکم فکمو

 گوشم تو بزنه محکم شد باعث که صورتش تو کردم تف و کردم استفاده فرصت از

  کارم این از بودم خوشحال

  بوسیدم خشم با و لبام روی گذاشت لباشو و کرد بلندم باز

 تحمل نمیتونستم اصال یکیو این ولی بخورم کتک میتونستم زدم پسش بدبختی با

  کنم

 جیغ قبلی از تر محکم شد باعث پام تو کرد فرو محکم رو چاقو یه زدم پسش وقتی

 بکشم

 شد باز بدی خیلی صدای با در یهو
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 ��جوکر��52 پارت

 میتونستم راحت خیلی ولی بود تار دیدم اینکه با شد باز بدی خیلی صدای با در یهو

  جوکره که بدم تشخیص

 نیاد در صداش گفتم: جوکر

 ببخشید: بابک

 بزنیم بازم یا بسشه جوکر: محافظه

  گفت و بهم کرد نگاه یه جوکر

 بزنین بازم نیست بسش: جوکر

 کردم صداش بدبختی با که بره میخواست و گفت اینو

 جوکر _

  وایساد

 بله: جوکر

 بیا دقیقه یه....  یه _

 نشست من جلوی اومد و برگشت جوکر

 وحشیه خیلی نگیره گازت باش مراقب جوکر: بابک

 دارم کار باش زود بگی میخوای چی: جوکر

  تو تو....  جوکر _
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  شد بلند جوکر

  بمونم منتظر انقد ندارم اعصاب: جوکر

 برگشت زدم که جیغی با که بره خواست و گفت اینو

 جوکر _

  کشیدی؟ داد من سره االن: جوکر

  دارم کارت بیا _

 بابک بکشی داد سرم نباید: جوکر

  جانم: بابک

 نیست مهم اصال مردم اگه بیشتر خیلی بزنش بیشتر: جوکر

 �� جوکر �� 53 پارت

  گفتم غرورمو روی گذاشتم پا میکشتن منو اینا میرفت اگه میرفت داشت

 بیا دقیقه یه میکنم خواهش...  جوکر _

  پاهاش روی نشست و سمتم اومد جوکر

  میدم گوش گفتی ادم مثل که حاال: جوکر

  نشستم و شدم بلند زور به

  نداشتم وزنمو تحمل میکرد درد بدنم تمام

  خودم سمت کشیدمش و گرفتم رو جوکر لباس یقه
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  جلوتر اومد خودش جوکر اما نداشتم جون

 و شونش روی گذاشتم و جلو بردم سرمو و گردنش دوره انداختم دستامو از یکی

 گوشش به چسبوندم لبامو

 بزنن منو دادی... اجازه اینا.... به تو....  تو _

 اره: جوکر

  منو منو... که دادی بهشون..... اجازرم.... این این...  تو _

 چی تورو: جوکر

  ببوسن _

 روی افتادم که جوری زد پسم بد خیلی کردن وصل ولت 10 برق جوکر به انگار یهو

 زمین

  شد بلند جوکر

  ببوسش؟ کرده جرعت کدومتون: جوکر

 نزدن حرفی کدومشون هیچ

 کنم تکرار دوبار حرفو یه خوام نمی: جوکر

  نگفتن هیچی بازم

  گفتم زور به

  بابک _
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 درد اون بجای من فک که گوشش تو زد جوری جوکر دراومد دهنم از که همین

  گرفت

 بود خون پره دهنش زمین روی افتاد بابک

  چارلی: جوکر

  گفت و تو اومد در از چارلی

  جوکر جانم: چارلی

 بسوزونیم کیو قراره امشب:جوکر

  یاسین: چارلی

 میسوزونیم بابکو امشب شب فردا برای بزارش: جوکر

  جوکر کردم غلط: بابک

  نداره ای فایده هیچ میدونی خوب که تو: جوکر

  من سمت اومد و گفت اینو

  میکرد نگاهم نگران خیلی و کرد بغض دیدنم با چارلی

  کرد بلندم و سرم زیر گذاشت یکیم اون و پام زیر انداخت دستاشو از یکی جوکر

 بیرون زد اتاق از و
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 ��جوکر ��54 پارت

  بیرون زد اتاق از و تخت روی خوابوندم و خودم اتاق توی برد منو

  بخورم تکون نمیتونستم حتی بود رفته بدنم خون تمام

  تو اومد چارلی و شد باز در یهو

 نشست تخت روی کنارم اومد سریع دیدم تا چارلی

 خوبی: چارلی

 بدم جواب نتونستم

 اتاق کند یکی که راضی شود شادی تا کشیدم زحمت چه که دانی نمی تو: چارلی

 را هایمان

 بخندم چارلی لحجه به نداشتم حال حتی

 درمانت کنم می االن: چارلی

 شد بسته چشمام و نفهمیدم هیچی دیگه

  کردم باز چشمامو

 بودم نفر یه بغل توی

  باال گرفتم سرمو میکرد اذیتم تنش گرمای

 پشت از مهربونش چهره نبود سخت اصال شناختنش ولی بود زیاد صورتش گریم

  گریمم
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  بود معلوم

 بشه بیدار تا کردم صداش و دادم تکونش زور به ولی داشتم درد خیلی هنوز

  چارلی _

  نشد بیدار

  کنم فرار خوام می انگار بود کرده بغل محکم جوری منم

 دادم تکونش دوباره

 چارلی _

  جانم: چارلی

 دیگه شو بیدار _

 بهم زد زل و شد جدا ازم اروم

 خوشگلی خیلی: چارلی

 هم تو رفت ناجور اخمام لبم کنار سوزش با که زدم لبخند اروم

 �� جوکر �� 55 پارت

 خوبی: چارلی

 اره_

 است خوب: چارلی

 بود شده عوض لباسامم و بود شده بسته زخمام تمام شدم بلند زور به
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  چارلی _

 جانم: چارلی

 کرد عوض منو لباسای کی _

 من: چارلی

 تو _

  گفت و بدم ادامه نذاشت

  ناراحت؟ شدی:چارلی

 بود کرده پانسمان زخمامو که بود کشیده زحمتم تازه نداشت تقصیری اون

 نه _

  ترم نزدیک اومد

 تو بگم چیزی میخوام: چارلی

 بگو _

 االن تا دیگری کس به نگفتم چیز این:  چارلی

 رازه یه یعنی _

 بله: چارلی

 بگو _

 نگو دیگری کس به لطفا:  چارلی
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 بگو باشه _

 داری شباهت خیلی تو: چارلی

 کی به _

  من تر کوچک خواهر به: چارلی

 خب _

 را او کشید آتش جوکر: چارلی

 متاسفم _

 زیاد خیلی اورا داشتم دوست من افتم می او یاد میبینم رو تو وقتی ممنون،: چارلی

  سال2 بود من از تر بزرگ او من از جوکر گرفت اورا اما

 سالته؟ چند مگه _

 18: چارلی

 ترم بزرگ ازت دوسال منم _

 خواهم می تو از چیزی: چارلی

 خواهی می چه _

 مسخره نکن: چارلی

 میخوای چی چشم _

 باشی من با برادرت مانند تو خواهم می: چارلی
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  باشم؟ تو خواهر یعنی _

 بله: چارلی

 باشه _

 کرد بغلم و خودش سمت کشیدم محکم و گرفت دستمو گفتم که اینو

 اخ گفتم ناخوداگاه و گرفت درد بدنم

 گفت و کرد ولم چارلی

 ��جوکر ��56 پارت

  گفت و کرد ولم چارلی

 نبود هواسم میخوام معذرت خیلی: چارلی

  نیست مهم _

 بیام تا بشین: چارلی

 کوچیکه داداش چشم _

 بوسید گونمو و زد برق چشماش گفتم که اینو

  رفت و

 داشتم انتظار کرد کارو این اما بکشه آتیش به بابکو جوکر نداشتم انتظار بودم کالفه

 بخنده که باشه این کنه که کاری نهایت

 گیسه کاله موهام فهمید کجا از
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  بود سرم تو جوکر از سوال کلی

 بود غذا سینی یه دستش تو اومد چارلی  و شد باز در که

 باشه بخور: چارلی

  چارلی باشه، _

  جانم: چارلی

 هوشم بی مدته چه من _

  ساعت 2: چارلی

  نگرفت؟ سراغمو کسی _

 را بابک کشید آتش اما نه:  چارلی

 وای _

 تو به بگم باید چیزی: چارلی

 بگو _

  جوکر به نشو نزدیک: چارلی

 چرا _

 هارو اون کنه می اذیت و ها دختر به میشه نزدیک که عادت داره جوکر: چارلی

 چی یعنی _
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 اتش را او جوکر من خواهر شد عاشق وقتی و من خواهر به شد نزدیک جوکر:چارلی

 خانوادش تمام همراه به کشید

 �� جوکر��57 پارت

 کشید آتیشش بعدش و کرد خودش عاشق خواهرتو جوکر یعنی _

 اول که شد چه یهو دانم نمی اما کرد نامزد من خواهر با حتی جوکر بله: چارلی

 کشید آتش به رو خانوادمون تمام بعد و رو من خواهر

 باهاش گذاشتین چرا پس کرده فرار تیمارستان از اون دونستین نمی شما مگه _

 کنه نامزد

 من خواهر واما داشت مقابله جرعت ما از کدوم چه اما میدونستیم همه ما: چارلی

 بود او عاشق

 خانوادتو جوکر که بودی بچه که بودی گفته تو نفهمیدم چیزیو یه من کن صبر _

 زد اتیش

  است درست: چارلی

 جوکر پس بوده تر بزرگ ازت دوسال خواهرت گفتی االن اما _

 13 خواهرم و بود سالم 11 من را من خانواده جوکر کشید آتش که روزی آن: چارلی

 سالش

 جوکر پس _

 

@Novels_home



 �� جوکر��58 پارت

 داشت سال 18 موقع آن جوکر: چارلی

 متاسفم _

 کند تنبیه نیست من دید اگه جوکر نگهبانی رفت باید من: چارلی

 برو باشه _

 پایین بری گفت شادی: چارلی

 باشه _

 پایین رفتم بخورم غذامو اینکه بدون منم رفت چارلی

 بودم پنگوئن شبیه دقیقا که میزدم لنگ جوری

 آشپزخونه توی رفتم

 زد لبخند و شد حال خوش زخمیم صورت دیدن با شادی

 داری چیکارم _

  بیا باهام: شادی

 دستمال یه همراه به داد بهم آب از پر سطل یه سالن تو برد منو رفتم دنبالش

 بگیر: شادی

 چیه اینا _

 سطل و دستمال: شادی
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 خب _

 میکشی دستمال رو پایین سالن کل: شادی

 دیگه وقتا همین برای گذاشتن طیو قاجاره؟ دوره مگه _

 کنی تمیز دستمال با تو میکشه عشقم من: شادی

  گفت و کرد ساعتش به نگاه یه

 و میگم محافظا به صورت این غیر در داری وقت ساعت نیم فقط ضمن در و:  شادی

 شد شروع االن از زمانت میخوری کتک دوباره

 رفت و گفت اینو

 نمیرسیدم حسابشو اگه نبود باران اسمم

 عفریته دختره

  بود متر 200 حداقل کمش کم پایین سالن برداشتم دستمالو

 می بکشم دسمال که بشینم نشد کردم که کاری هر ولی زمین گذاشتم رو سطل

 میشستم وقتی و بود زخم باسنم هم و کمرم هم ولی زمین بشینم کامل خواستم

 میگرفت درد خیلی

 روی وقتی و بود زخم پام ساق هم و پام رون هم ولی پاهام روی بشینم میخواستم

  میکرد ریزی خون میشستم پام

 بود دیگه جاهای از تر کوچیک زخمش ولی بود زخم زانوهامم
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 �� جوکر �� 59 پارت

 کشید تیر زانوهام زانوهام، روی نشستم

  که کردم حس کشیدم دستمال که کم یه برداشتم دستمالو

  داشت شدیدی ریزی خون کردم زانوهام به نگاه یه شدن خیس زانوهام

  کردم می کثیف بیشتر داشتم کنم تمیز اینکه بجای

 خورد اما زمین بکوبم محکم خواستم می و باال بردم دستمو میسوخت خیلی زانوهام

 کرد ریزی خون بود زخم دستم چون و سطل به

  بکشم جیغ خواست می دلم واقعا میلرزیدند شدت به چونم و دستام

  دید نمی صورتمو و بود پایین سرم وایساد من از تر دور یکم و اومد شادی یهو

  گفت و زمین ریخت کثیفو آب پره سطل یه

  کن تمیز اینارم: شادی

  میپرید سرم که بود گرفته حرصم انقد کردن وصل بهم ولتی 5 برق انگار

  شد خونی سرمم بود خونی دستام چون و سرم روی گذاشتم دستمو

  قرمزه خیلی چشمام که بودم مطمئن شدم بلند اروم خیلی

  جلو رفتم اروم اروم منم عقب رفت و ترسید اخه دید من توی چی شادی دونم نمی

  رفتم پشتش منم آشپزخونه داخل رفت شادی
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 یه کنارش و بود زمینی سیب مقدار یه خوری ناهار میز روی یخچال به چسبید

  بزرگ خیلی چاقوی

 برداشتم رو چاقو سمتش میرفتم که جور همون و زدم لبخند

 �� جوکر ��60 پارت

 بهش چسبیدم و جلو رفتم نبود من دست چیز هیچ

 ببخشید سایه: شادی

  دیره خیلی _

 چاقو و جلو اورد دستشو ولی گردنش توی کنم فرو که باال بردم چاقو و گفتم اینو

 دستش داخل رفت فرو گردنش توی بره اینکه بجای

  صورتم روی بود پاچیده شادی دست خونای کشید محکمی خیلی جیغ شادی

 و شد کشیده دستم که بزنمش دوباره که باال بردم و بیرون کشیدم دستش از چاقو

 گوشم توی کوبید محکم نفر یه

  کرد می گریه و زمین روی نشست شادی اومدم خودم به تازه

 گرم جای یه تو رفتم فرو یهو

  چارلیه دیدم باال اوردم سرمو

 گوشم توی بود زده و بودم کشیده چارلی

 خوبی: چارلی
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  دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

  بودن شده جمع شادی دوره که بودن اومده ام دیگه محافظه تا چند چارلی بجز

  چارلی به بودم چسبیده محکم منم

  اومد بدی خیلی صدای یهو

  اسلحه شلیک صدای بعدش و شکستن صدای

  گفت نگرانی با محافظا از یکی

 دادین جوکرو قرصای:محافظه

 اومد جوکر عربده صدای یهو بود رفته یادم و بود من وظیفه این

 میکشم همتونو: جوکر

 اومد اسلحه شلیک صدای بعدش و

 �� جوکر��61 پارت

 دادی قرصاشو هستی جوکر اصلی خدمتکاره تو سایه:محافظه

  بود شده تر زیاد ها شکستن صدای

 زد داد سرم محافظه

 نه یا بهش دادی ببینم بزن زر د:  محافظه

 بود اومده بند زبونم

  بزنی حرف اینجوری باهاش نداری حق تو: چارلی
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  حرف این گفتن بعد

  گفت و کرد نگاه بهم مهربون خیلی

 دادی جوکرو قرصای عزیزم سایه: چارلی

  نه _

  زد داد یهو محافظه

 ما از یک هر برای اتفاقی هر خونسردی انقدر بعد ندادی قرصاشو چی: محافظه

 مسئولی تو بیوفته

 من به داد و بیرون کشید جوکرو قرصای کشو داخل از حرف این گفتن بعد

 کن ارومش بزنه اتیش اینجارو کل جوکر اینکه قبل و برو: محافظه

 �� جوکر ��62 پارت

  باال رفتم

  میگفتم چی تو میرفتم میکردم چیکار باید حاال

  بخور قرصاتو و باش ادم میگفتم

  رفته یادم قرصاش که احمقم واقعا من وای

  کنم آرومش و بدم قرصاشو و تو برم بودم مجبور حال هر به

  داخل رفتم و کردم باز درو
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 اگه سرم بغل خورد دقیقا که سمتم کرد پرت لیوان یه جوکر شدم وارد که همین

  میمردم قطعا سرم به خورد می اون

 مردن که فهمید میشد هم فاصله این از و زمین بودن افتاده محافظا از دوتا

 کشید عربده دادم خالی جا مهارت با که سمتم کرد پرت دیگه شیشه تیکه یه

 بیرون برو: جوکر

  نمیزد مو روانی یه با واقعا

  بود خون کاسه شبیه چشاش

 سمتش میرفتم اروم اروم

 باش اروم جوکر _

  خنده زیره زد بلند یهو

 ارومم خیلی ارومم االن:جوکر

 سرم روی گذاشت و بیرون کشید جیبش از اسلحه یه و گفت اینو

 �� جوکر �� 63 پارت

 بهم چسبید جلو از و دیوار به چسبوندم پشت از و سرم روی گذاشت اسلحه یه

  بود خون پره صورتش

 بود خون پره منم صورت

 میشه چی جلو بکشم متر سانتی 10 انگشتمو اگه میدونی: جوکر
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  خندیدن به کرد شروع حرف این گفتن بعد

  میمیری: جوکر

  پایین اوردم اسلحش با همراه دستشو و گرفتم دستشو مچ اروم

  گفتم و گردنش دوره انداختم ازادمو دست

  باش اروم لطفا _

 توی رو بدی سوزش پیشونیم تو کوبید اسلحه ته با و دراورد دستم از دستشو جوکر

  میاد خون که فهمیدم و سرم روی گذاشتم دستمو کردم احساس سرم ی ناحیه

 انتظار چون البته زمین خورد که دادم هل جوری جوکرو و هم تو کشیدم اخمامو

 بدم هلش تونستم نمی عمرا وگرنه زمین خورد نداشت

 �� جوکر ��64 پارت

  خوندم فاتحمو که کرد نگاهم جوری جوکر

 پاهاش روی نشستم و بهش رسوندم خودمو سریع خیلی ولی بشه بلند اومد

  تره روانی منم از این میگفت خودش با حتما شد گشاد چشاش

 سرم روی گذاشت اسلحرو

  میکشمت واقعا دیگه سری این: جوکر

  دیوار به خورد گلولش و دستش تو کوبیدم کنه شلیک اینکه قبل

  بودم مرده االن دستش تو بودم نزده اگه کرد شلیک من به واقعا اون نمیشد باورم
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 گردنش دوره انداختم ازادم دست با و گرفتم دستشو مچ

  کشته مادرمو و پدر چرا میفهمیدم اول باید میمردم نباید من بودم مجبور

 قرمز قرمزه لباش لباش، نزدیک بردم لبامو و بهش مالیدم اروم خودمو همین برای

 بوسیدمش نرم خیلی لباشو روی گذاشتم لبامو اروم گریمش بخاطر بود

 �� جوکر��65 پارت

  زمین گذاشت اسلحشو کردم بغلش محکم و شدم جدا ازش

 کمرمو پشت گذاشت یکیم اون و پام زیر گذاشت دستاشو از یکی بود شده اروم انگار

  بودم بغلش تو منم شد بلند

 قاتل بغل تو باید چرا که کردم نمی درک خودمو خودم داشت ارامش حس بغلش

 کنم ارامش احساس خانوادم

  کشید دراز کنارم و تخت روی خوابوندم اروم

  گفتم و دراوردم قرصشو جیبم از

 بخور میکنم خواهش جوکر _

 خورد آب بدون و گرفت ازم قرصو

 میشدم خفه داشتم که گرفت گلومو جوری بعدش و

 میسوزونمت بار4 کنی تکرار کارتو دیگه باره یک اگه: جوکر

  میشدم خفه داشتم واقعا بزنم حرف تونستم نمی
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 و کرد ول گردنمو یهو که دیدم چشمام جلو مرگو واقعا دیگه داد فشار بیشتر گردنمو

 کردم سرفه و گرفتم گلومو و زمین خوردم بد خیلی پایین داد هلم تخت روی از

  چشام جلو از گمشو: جوکر

 نمی گفت خودش جوکر بود شده کبود گلوم اتاقم تو رفتم و شدم بلند بدبختی با

 و پتو زیر رفتم فکر این با بده انجام خودش امروزشم کارای باقی پس ببینتم خواد

  کشیدم دراز

  کرد می درد بدنم تمام

 شد باز اتاق در که بود نشده بسته چشمام هنوز بخوابم یکم تا بستم چشمامو

 �� جوکر ��66 پارت

 دیدم رو چارلی و کنار دادم سرم روی از پتورو

 میکنی چیکار اینجا تو چارلی _

 میگویم چه تو به نیست هواست اصال که آن مثل: چارلی

 خنده زیره زدم بلند

 میزنی حرف افغانیا شبیه که س**سر دهنتو ای _

  گفت و توهم کشید اخماشو چارلی

 برایت هستم متاسف که واقعا: چارلی

  گفتم خندیدم حسابی اینکه از بعد
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 کردم شوخی باهات منم داداشمی تو ببخشید خوب خیلی _

  برادرت بشود فدایت ای: چارلی

 بغلش تو کشیدم و گفت اینو

  گفتم بودم بغلش تو که جوری همون

 نگفتی _

 چیو: چارلی

 اینجایی چرا اینکه _

 است خوب حالت تو: چارلی

 نه _

 است یکی تو و من اتاق: چارلی

 افتاد یادم تازه اها _

  بشه ا**ار کنجکاویم تا پرسیدم سوالمو منم و کرد سکوت

 چارلی _

 جانم: چارلی

 درسته گرفت آتیش خانوادت بود سالت 11 وقتی گفتی تو _

 بله: چارلی

 منه شبیه و تره بزرگ ازت دوسال که خواهرته عاشق جوکر گفتی بعدش _
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 دیگه چیز یا نکشتم بودم عشقش شبیه چون جوکر که بدونم خواست می دلم

 من خواهر کدام عاشق نگفت اما شده من خواهر عاشق جوکر گفت تو به من:  چارلی

 که

 داشتی خواهر تا چند مگه _

 تر بزرگ که آماندا دیگری و من از دوسال بود تر بزرگ که الیزابت یکی تا دو: چارلی

 من از سال6 بود

  بود؟ کدومشون عاشق جوکر _

 نبود عاشق هرگز جوکر: چارلی

  بود؟ چی پس _

 بود آماندا دادن ازار فقط او قصد: چارلی

  کرد؟ نامزد آماندا با جوکر پس _

 بله: چارلی

 داشت شباهت من به هم آماندا _

 خیلی او نداشت شباهت هم من به حتی آماندا نداشت شباهت اصال خیر: چارلی

 بود متفاوت

 جالبه _

 سایه: چارلی
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 بله _

  جوکر به نشو نزدیک: چارلی

  ،چارلی باشه _

 جانم: چارلی

  سایه نگو باران بگو بهم _

 چشم: چارلی

 �� جوکر ��66 پارت

  خوابیدیم تخت گرفتیم چارلی منو

  شدم بیدار شب 11:30 ساعت راس فردا

  بود سیاه بدنم تمام گرفتم دوش رفتم

 هیکل و بود تنگ خیلی که پوشیدم مشکی مردونه پیرهن یه بیرون اومدم

 بود گذاشته نمایش به خوب ورزشکارمو

 نبود الزم دیگه جوکر لطف به مشکیم داره ساق کتونی با پوشیدم تنگ لی شلوار یه

 کشیدم سشوار موهامو بزارم گیس کاله

 کوتاه موهای عاشق من ولی نکنم کوتاه موهامو گفت می همیشه بابا بخیر یادش

 بودم

  بیرون بیام خیال فکرو از تا دادم تکون سرمو
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 از پر دورش وقتی خودش و باشم خودم فقط که جایی یه ببرم رو جوکر باید من

 بکشم حرف ازش تونم نمی محافظه

  پایین رفتم و میداد نشون قبل از تر ترسناک قیافمو که کردم غلیظم آرایش یه

  بود بسته دستشم و میشست ظرف داشت شادی شدم آشپزخونه وارد

  گفتم بلند نسبتن صدای با و پشتش رفتم اروم

 بوم _

  شکست و افتاد بود دستش تو که ظرفی و کشید جیغ یهو

 پایین انداخت سرشو من دیدن با ولی بگه چیزی یه که برگشت

 االنم میارم سرت بال یه وگرنه پایین بنداز سرتو دیدی منو بعد به این از افرین _

 ببرم تا بده جوکرو قرصای و صبونه

 باال بردمش منم داد رو جوکر قرصای و صبونه خوب خانم یه مثل

 زدم اتاقشو دره

 تو بیا: جوکر

 بود دستش تاپش لب و بود نشسته تخت روی تو رفتم

 آوردم قرصتو و صبونه برات _

  دارم کارت بیا: جوکر
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 روی کنارش نشستم و تختش بغل میز روی گذاشتم صبونرو سینیه سمتش رفتم

 تخت

  گفت و داد نشونم تاپو لب

 چیه این: جوکر

  چیه چی _

 تاپ لب صفحه به کردم نگاه یه

 شادیو میزدم داشتم که بود ای لحظه اون فیلم کنن سرم تو خاک

 نکن کثیف خودتو خون نیست چیزی _

  گفت و بهم زد زل و تخت روی ورش اون انداخت و بست تاپو لب

 بوکس کیسه اینجام خدمه نیستی بوروسلی تو بزنی کسیو اینجا نداری حق تو: جوکر

 نیس

  هام نه**س به رسیدم و گرفتم نگاهشو رده کردم نگاهش حرفش شدن متوقف با

 سریع کنن سرم تو خاک یعنی بود معلوم نافم تا دقیقا و بود شده باز پیرهنم دکمه

 میکرد نگاهم غلیظی خیلی اخم با جوکر به کردم نگاه و بستم دکممو

  محافظا؟ اون تمام جلو پایین رفتی جوری همین تو: جوکر

 شده باز االن فکرکنم نه _

  شده؟ باز االن که: جوکر
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 اره _

 

 �� جوکر ��67 پارت

  شد بلند و گرفت دستمو

  بیا باهام: جوکر

  خورد و برداشت قرصشو میز روی سینی داخل از شد بلند وقتی

 طبقه اخرین به بردمون جوکر میرفتم جوکر دنبال بدبختی با و کرد می درد پام

 نبود کس هیچ واقع در نبودن اونجا محافظا از کدوم هیچ خونه

 خوردم محکم و کنم تحمل نتونستم منم تو داد هلم و کرد باز اتاقو یه دره جوکر

  زمین

 دیگش طرف و دیواری کمد دیگش طرف و در و دیوار طرفش یه که بود جوری اتاق

  بود روش زنجیر که بود نفره دو تخت یه

  بود پنجره کال دیگش طرف و

 اره شد باز اتفاقی که:جوکر

 کنی چیکار خوای می _

 میدادم انجام باید پیش ساله خیلی که کاریو همون: جوکر

  شدم بلند زمین روی از اروم
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 گذاشتم باز خواست دلم چه تو به من لباس دکمه اصال _

  گفت و زد دست جوکر

  نشه باز لباست دکمه داری عمر تا که میارم سرت بالیی االن ولی افرین: جوکر

  تخت سمت کشیدم و گرفت دستامو و جلو اومد و گفت اینو

 دستامو بست بود تخت روی که زنجیری با پاهامو و دست و تخت روی خوابوندم

  کردم حس دستم مچ ناحیه توی رو شدیدی درد بلکه نشد باز تنها نه ولی کشیدم

 کن ولم برم بزاری میشه جوکر _

  تخت روی کنارم نشست

 ای دیونه کردم می فکر نبودی خل انقدر اگه:  جوکر

 چی _

 شکمم روی گذاشت و دراورد جیبش از چاقو یه

 شد باز اتفاقی که: جوکر

 میگفت حرص با اخه مغزش روی بود رفته خیلی جملم این انگار

 کردن پاره نه بود لباسم کردن پاره قصدش ولی باال تا کشید شکمم روی از چاقو

  شکمم

  زمین روی ور اون انداختش و کرد پاره تنم توی لباسمو

  نداشتم رم*ز لباس جز هیچی زیرش
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 تمام خونسردی با جوکر کشیدم پاهامو و دست و خوردن تکون به کردم شروع

 میکرد نگاهم

 بودن شده زخم پاهام و دست

 �� جوکر��68 پارت

  میومدن خون و بودن شده زخم پاهام و دست

  کن ولم میکنم خواهش جوکر _

  موهام الی کرد اروم خیلی دستشو جوکر

 بود سوال خودمم برای بود اروم انقد چرا اینکه

 نداد جوابمو

 خورم می کتک دارم فقط شده خراب این توی گذاشتم پامو من وقتی از جوکر _

 کن ولم کنم می خواهش

 نمیزنم کتکت دیگه باشه: جوکر

 میکنی ولم االن یعنی _

 300 االن تا وگرنه شدم بلند راست دنده از امشب که شانسی خوش خیلی:  جوکر

 بودی مرده بار

  گفتم و کردم کج سرمو

  کنی می ولم یعنی _

@Novels_home



  گفت و گونم روی کشید گونه نوازش دستشو جوکر

  اره:جوکر

 پامو و دست کن باز _

  که نشد: جوکر

 چی پس _

 بد کنم می تموم کارمو:  جوکر

 نمیزنی کتکم گفتی _

 میزنم کتکت گفتم االن مگه:  جوکر

 بستی پامو و دست چرا ولی نه _

 افتم می چی یاده میشی مظلوم جوری این وقتی میدونی:  جوکر

 افتی می چی یاده_

  افتم می بازیات سلیطه یاده:جوکر

  کردم بازی سلیطه کی من _

  بچگیت همون از:جوکر

 میشناخت کجا از منو بچگی اون شد چهارتا چشام

 میدونی کجا از بچگیمو تو کارم مشغول اینجا نیست هفته یه همش من جوکر _

 گفت و شد بلند تخت روی از جوکر
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 ترم راحت جوری این دونی نمی ازم هیچی که خوبه:جوکر

  نفهمیدم حرفاتو از کدوم هیچ _

 بفهمی که نخواستم چون:  جوکر

  شلوارم کمربند سمت رفت دستش و تخت روی نشست باز و گفت اینو

  کنی می چیکار هوی _

 پیچید دهنم تو خون مزه که دهنم تو کوبید محکم یدونه

 بزن حرف درست من با:جوکر

 کنی می چیکار داری میگم خوام نمی _

 میدادم انجام باید پیش سال خیلی که کاریو همون: جوکر

 �� جوکر ��69 پارت

 کنم می خواهش جوکر _

 کن خواهش: جوکر

 تمام اون کنه کارو این میزاشتم نباید میزاشتم نباید دراورد شلوارمو و گفت اینو

 میزاشتم نباید بگیره دخترونگیمم میزاشتم نباید گرفت ازم خانوادمو

 شد شدیدی ریزی خون دچار که کشیدم پاهامو و دست محکم

 که ندارم کاریت بگیر اروم: جوکر

 نکن کارو این ولی بزن کتکم اصال جوکر _
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 بودی نفر 100 خواب زیر که تو چرا: جوکر

  گفت می چی داشت مردک این

  دخترم من جوکر _

 خندید بلند یهو

 کردم باور منم ها ها ها: جوکر

  خدا رو تو نکن جوکر _

 کنی می زر زر زیاد داری دیگه: جوکر

  دیدم نمی جارو هیچ شد تار دیدم سرم روی کشید چیزی یه و گفت اینو

 بری راه نتونی هفته یه تا میارم سرت بالیی بزنی زر بیشتر: جوکر

  کن ولم جوکر _

 توی رو بدی درد کوبشش اولین با و داد ادامه کارشو و نکرد توجه حرفم به اصال

 کشیدم بلندی خیلی جیغ و کردم حس شکمم زیر ناحیه

 فقط کردم حس که چیزی تنها من ولی گفت می برام کار این لذت از آرمینا همیشه

 زده جیغ انقدر نمیومد باال نفسم تقریبا دیگه بود خشن خیلی جوکر بود درد فقط و

 بخورم تکون نداشتم حس که بودم

  تخت روی کنارم کشید دراز جوکر

  کرد باز پاهامم کرد باز دستامو و
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 دیگه و بود سنگین سرم بزنم پسش که نداشت جون دستام بغلش توی کشیدم و

 نفهمیدم هیچی

 ��جوکر ��70 پارت

 کردم باز چشمامو اروم

 بودم خودم اتاق توی میکرد درد بدنم تمام

 بود تنم که لباسایی

 بود اینجا محافظای لباسای شبیه لباس یه

 بود شده پیچی باند دستام

  نشستم تخت روی اروم

 داشتم درد زیاد خیلی

 این باهام بود تونسته چجوری اون ریخت می اشکام چون نبود مهم غرورم دیگه انگار

 دادن دست از برای هیچی دیگه گرفت دخترونگیمم گرفت خانوادمو اون کنه کارو

 نداشتم

 شد باز در یهو

 با اشکام چارلی دیدن با و باال اوردم سرمو اروم زانوهام روی بودم گذاشته سرمو

  پایین اومد بیشتری سرعت

  نشست تخت روی کنارم اومد و بست درو چارلی
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  زدن هق به کردم شروع و بغلش رفتم نشست تا و

 بغلش تو کشیدم محکم چارلی

 من خواهر باش اروم:چارلی

 شد بیشتر گریم

 باش اروم عشقم: چارلی

 ��جوکر ��71 پارت

 اون به شدم خیره داشت فاصله انگشت یه صورتش با صورتم باال گرفتم سرمو

 گفتم بگیرم فاصله ازش اینکه بدون میریخت اشک پام به پا که قشنگش چشمای

 کنی می گریه چرا _

  کنی گریه نیز تو چون کرد گریه من:چارلی

 کنی می گریه من بخاطر یعنی _

 نکرد گریه هم من نکرد گریه تو وقت هر:چارلی

  تو اومد جوکر و شد باز بدی صدای با در یهو که بودم خیره چشماش تو

  هم تو رفت اخماش و بهمون کرد نگاه یه

  پایین انداخت سرشو مقدار یه احترام نشونه به و شد جدا من از چارلی

 کردم پاک اشکامو و بهش کردم پشتمو ها بچه مثل میخورد بهم جوکر از حالم

 میکشتمش باید
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  بیرون چارلی: جوکر

 چشم: چارلی

  نشست تخت روی کنارم اومد جوکر

 گردی می چارلی این با نبینم دیگه: جوکر

  بگردم کی با میکنی تعیین که شوهرمی مگه چه تو به _

 گفت و کرد مکث ثانیه چند یه

 گفتم که همین: جوکر

  ندادم جوابشو

 کرد شروع خودش

 انجام وظیفته که کارایی و میای آدم مثل شب فردا از تفریح اینجا نیومدی:  جوکر

  ندارم بهت نیازی دیگه و برمیگرده و میشه خوب دیگه وقت چند تینام میدی

  گفتم و نکردم نگاهش اصال

 تو بیاد بگو چارلی به شد تموم حرفات اگه _

 �� جوکر��72 پارت

 گردوند برم و گرفت بازو از دستمو جوکر

 چشمام تو زد زل و
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 یه از ندارم عادت من چون بشه تکرار بازم نزار گذشت خوش خیلی دیشب:  جوکر

 بگذرونه خوش باهات جون چارلی میدم و کنم استفاده دوبار نفر

 کردم نگاهش نفرتم تموم با و بیرون کشیدم دستش از دستمو

 میخوره بهم ازت حالم _

 مشترکی حسه چه: جوکر

  جوکر کشتن برای سرم به زد ناب فکر یه تو اومد چارلی و رفت گفتو اینو

 زدنش زمین برای آتو اون از و میگرفتم آتو یه ازش میشناختم خوب جوکرو باید

 کردم می استفاده

 همیشه مغرور دختر همون شدم و کردم خشک چشمامو

  چارلی _

 جانم: چارلی

 بگی بهم میدونی جوکر از چیزی هر میخوام _

 مهم جوکر برای چیز هیچ دانم می را این فقط دانم نمی زیادی چیز من:  چارلی

 . نیست

  چطور؟ _

 را خودش بچه و زن جوکر بود حامله او آماندا، زد آتش که هنگامی جوکر: چارلی

 کشید آتش

 بود حامله جوکر از آماندا یعنی _
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  بله: چارلی

 بود کثیفی آدم چه

 چی دیگه _

 ��جوکر��73 پارت

 مهم هست خیلی جوکر برای که داره وجود چیزی یه فقط: چارلی

 چیه اون _

 مهراب: چارلی

  مهراب؟_

 ارزشه با خیلی جوکر برای او بله:چارلی

 چی برای _

 هستم دنبالش هم هنوز دانم نمی: چارلی

 اتاق این تو اورد منو کی چارلی _

  اینجا آورد را تو جوکر و بودی جوکر آغوش تو: چارلی

 کردی تنم لباسارو این تو _

 بود تنت آمدی جوکر با وقتی خیر: چارلی

 باشه _

 بردم رو جوکر قرص و صبونه شدم بلند شب فردا
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 زدم اتاقشو در

  تو بیا: جوکر

 تخت روی کنارش گذاشتم سینیو و تو رفتم

  جوکر _

  بنال: جوکر

 بکشمش تر راحت بتونم تا میگفتم بهش باید

 باشم خدمتکارت خوام نمی من _

 بری میتونی وایسی نکرده مجبورت کسی: جوکر

  جوکر _

 ها: جوکر

  بشم تو محافظای از عضوی تا اینجا اومدم اولشم از من _

 کرد بلند خیلی خنده یه یهو

 بود قشنگی شوخی: جوکر

  گفتم و شدم مظلوم

  کنم می خواهش _

 شه نمی اصال: جوکر

  نشستم تخت روی کنارش رفتم
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 بشم محافظت دارم دوست خیلی من جوکر _

 میمیری بشی محافظم اگه: جوکر

  بمیرم خوام می _

 محافظمم نیستی من خدمتکاره بعد به این از خوای می خودت انگار باشه: جوکر

 نیستی

 چی پس _

 قیافه از اصال چون اما شدن محافظم تا دیدن تعلیم ماه یه من محافظای: جوکر

 کردی تموم اگه کنی تموم هفته دو عرض در تمریناتتو باید تو نمیاد خوشم نحست

  نکردی تموم اگه محافظمی که

 گفت و کرد صورتم نزدیک صورتشو و گرفت چونمو اروم

  میزنم آتیشت: جوکر

  قبوله _

  بیا باهام: جوکر

  زمین زیر یعنی طبقه ترین پایین به برد منو

 احترام و شدن بلند همشون جوکر ورود با که بودن اونجا محافظا از نفر 40 حدود

  گذاشتن

 علی امیر: جوکر

  جوکر جانم گفت و اومد گنده خیلی مرده یه
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 جدیدته آموز کار این: جوکر

 گفت و کرد نگاهم زیاد خیلی تعجب با علی امیر

  زن؟ یه: علی امیر

  ضمن در و بشه انجام باید دوهفته تو کارش و میسپارمش تو به اره: جوکر

 جانم: علی امیر

  بگیر تر سخت بهش آموزا کار همه از: جوکر

 رفت و بهم زد چشمک یه بعدش

 �� جوکر��74 پارت

  کردن قفل و بستن درو جوکر رفتن از بعد

 کار سری یک ما نفر 27 شدید دختر این ورود با االن که نفرین 26 شماها:علی امیر

 همش ماه یک این تو میتونین بدین انجام ماه یک طی باید که میدیم بهتون

 شما زنه می آتیشتون جوکر ماه اخر ولی ندین انجام کاری هیچ و بخوابین و بخورین

 و محافظ میشین بدین انجام میدن بهتون که کارایی تمام ماه یک طی تو اگه

  برابره دکتر یه حقوق با حقوقتون

  چشمام توی زد زل و سمتم اومد بعد

 کارت هفته دو عرض در و بشی محافظ قراره که هستی دختری اولین تو: علی امیر

  کنی تالش روز و شب باید میشه سخت بسیار بسیار

  کنم می تالشمو _
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 که اینه بکنین باید که کاری اولین میشه شروع کارتون االن همین از:  علی امیر

 چجوری میدیم یاد بهتون بار یه فقط ما کنین گریم دقیقه پنج عرض در بتونین

 میگیریم تایم ماهم کنین گریم باید شماهم کنین گریم

 عرض در چجوری گرفتم یاد بعدش و کشید طول ساعت 9 کنم گریم بگیرم یاد تا

 لباسای دقیقه 3 عرض در چجوری دادن یاد بهمون اون بعد کنم گریم دقیقه پنج

 دوش ای دقیقه پنج چجوری گرفتیم یاد بعدش و بپوشیم رو محافظی مخصوص

 لباس هم حموم رفت هم ربع یه عرض در چجوری جوکر بودم فهمیده تازه بگیریم

 کرد گریم هم و پوشید

 بگیرم یاد اینارو کشید طول ساعت 12 جمعا

  کنین استراحت برین: علی امیر

 گرفت جلومو علی امیر که میرفتم نفر 26 اون دنبال داشتم

 کجا: علی امیر

  استراحت بریم گفتی خودت _

  نداریم وقت بخوابی ساعت 4 کال هفته دو این تو باید تو نمیشه: علی امیر

  میگی؟ کنم چیکار االن _

 کنی کار اسلحه با باید چجوری بگیر یاد برو: علی امیر

 �� جوکر��75 پارت
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 بهم غذا نه بودم شده خسته شد روز یک هم روی و گرفتم یاد ام اسلحه با کار

  بخوابم میزاشتن نه میدادن

  بگیرم یاد مبارزه بود قرار

  بعدیت کاره سراغ میری بزنی منو بتونی وقت هر: علی امیر

 کل بزنمش تونستم نمی و خوردم می کتک علی امیر دست زیر سگ مثل بود دوروز

 بود زخم پراز بدنم

  بودم آورده کم واقعا دیگه

 زمین افتادم و کنم تحمل نتونستم که شکمم توی زد محکم مشت یه علی امیر

  کمرم تو میزد محکم برداشت چوب یه علی امیر زمین افتادم که همین

 با که ای ضربه با میزنه آتیشم جوکر بزنم علیو امیر نتونم اگه من میزدم وقفه بی

 حساس جای تو زدم لگد با ناخوداگاه و کشیدم بلندی جیغ گردنم به خورد چوب

 افتاد دستش از چوب و کشید دست زدنم از چون بود گرفته دردش انگار علی امیر

 خون پره بدنم کل شدم بلند بدبختی به زد کتک منو میتونست تا دوروز این توی

  بیشتر صورتم بود

  کشیدم جیغ و علی امیر سره تو زدم و برداشتم چوبو

 بدن به میکوبیدم و باال میبردم چوبو وقفه بی نبود مهم برام تو اومد جوکر شد باز در

  زدم می جیغ علیو امیر

  شد خون پره جاش همه که زدم انقد

 گفت و داد هلم و اومد چارلی یهو
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 کشتیش دیوانه کنی می چه:  چارلی

 چارلی بازوی تو کوبیدم محکم باال بردم چوبو بودم عصبی خیلی

 بکشمش خوام می _

  علی امیر زدن کردم شروع دوباره منم و کنار رفت چارلی

 گرفت ازم چوبو و جلو اومد جوکر

  دیگه کشتیش واقعا: جوکر

  بودی جاش تو کاش ای حقشه _

 خندید بلند جوکر

 بزنی علیو امیر نتونستی هنوز تو گذشته روز سه حدود کنم فکر: جوکر

 زدمش که حاال _

 میمیری و میسوزی خودم دست زیر بره پیش جوری این: جوکر

 �� جوکر��76 پارت

  ندادم جوابشو

 علی: جوکر

 اومد محافظا از دیگه نفر یه

  جوکر جانم:علی
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 و خونش بره باید علیم امیر میدی تعلیم خانم این به تو بد به این از:  جوکر

 کنه استراحت

 چشم: علی

  کنم کار کمان و تیر و چاقو با چجوری گرفتم یاد اون بعد

  بستن ودستامو کردن تنم نازک خیلی لباس ویه دیگه اتاق یه تو بردنم بعدش و

 بدونم خوام می و گرفتم گروگان تورو و هستم جوکر دشمن من کن فکر االن: علی

 اول از بگی اگه بگی نباید کردیم کارت هر ولی داری آدرسو تو کجاست جوکر خونه

  کنم می شروع

 کنی می شروع اول از چیو _

 تنبیهتو: علی

  پشتم تو زد محکم و دراورد شالق یه حرف این گفتن بعد

 کجاست جوکر بگو یاال: علی

  زدم می جیغ

  شدم هوش بی که زدنم انقدر میکردم تحمل باید ولی داشت درد خیلی

 آب صورتم روی بود بسته دستام هنوزم شدم بیدار صورتم روی خیسی احساس با

  زدنم به کردن شروع دوباره بیام بهوش تا بودن ریخته

 شکم روی بودم تخت روی شدم بیدار وقتی شدم هوش بی دوباره که زدن انقدر

  بودم خوابیده
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  بودم کرده داغ کنم بپر بپر ها بچه مثل خواست می دلم که میسوخت جوری پشتم

 گفت و پیشم اومد علی

  بشی تنبیهتو ادامه بریم باید شو بلند:  علی

  میمردم گرسنگی از داشتم

  کشیدم و گرفت دستمو

 ستون به بستم گوشه یه

  جلوم گذاشت غذا از پر سینی یه و

  موند ثابت غذاها روی چشمام

 بخوری میدم غذاهارو این همه کجاست جوکر خونه بگی اگه:علی

 ��جوکر ��77 پارت

 غذاها به مظلوم خیلی میزدنم شالق با باید اول از دوباره خوردم می غذاهارو اگه

  شدم خیره

  کجاست جوکر بگی تا نمیدیم غذا بهت اصال: علی

  رفت و گفت اینو

 بدن بهم آب قطره یه نکردن نامردا بود شده خشک لبام بودم اونجا ساعت یک حدود

 اومدن دیگه محافظ تا چند و چارلی علیو و جوکر شد باز در که غذاها روی بودم زوم

  تو
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  بودم من بود اتاق اون توی که کسی تنها

 گفت و بهم کرد نگاه یه جوکر

  بیرون برین همتون:جوکر

  بیرون رفتن محافظا همه

 پاهاش روی نشست و جلوم اومد جوکر

  دستش تو گرفت چونمو

 صورتمو طرف دو دستاش دوتا با و نذاشت ولی افتاد سرم بخورم تکون نداشتم جون

  گرفت

 کردم نگاهش جون بی خیلی

  جوکر _

  بود گرفته خیلی کردم تعجب صدام شنیدن با

  بله: جوکر

 میسوخت خیلی کمرم و ستون به بودن چسبونده کمرمو داد جوابمو نرم خیلی

 دستش رو ریخت اشکم ناخوداگاه

  میشه _

 چی میشه:جوکر

  بدی بهم آب لیوان یه میشه _
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 و برداشت آب لیوان یه و جلو آورد سینیو و رفت بود اونجا که سینی به کرد نگاه یه

  دهنم لب گذاشت

  خوردم اروم اروم

  کرد جدا لبم از لیوانو شد تموم وقتی و

 آخ گفتم ناخوداگاه و سوخت بد خیلی پشتم یهو

  بود زخمی که پشتم به کرد نگاه یه و باال رفت ابروش تای یه جوکر

  کنم می کمکت شرط یه به:جوکر

  چی _

  بگیری نفر یه از انتقاممو که بکنی تالشتو تمام شدی محافظم وقتی:جوکر

  قبوله _

  گفت و جاش سره گذاشت سینیو جوکر

 کنم می کمکت بشین جا همین: جوکر

  باشه _

 علی: جوکر

 تو اومد علی
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 ��جوکر��78 پارت

 جوکر جانم:علی

 حق کسیم هیچ بمونه اینجا باید فرداشبم تا نمیدین غذا اصال دختر این به:جوکر

 تو خوده حتی نداره دیدنشو

  چشم:علی

  کردن قفل درو و بیرون رفتن دوتاشون حرف این گفتن بعد

 گشنگی از داشت معدم دادم فوشش کلی پیچونده منو نفهم جوکر کردم فکر

  میسوخت

  بزنم جیغ خواست می دلم

  بست درو و تو اومد جوکر و شد باز در یهو 

  کرد باز پاهامو دستو پشتمو رفت

  بریم پاشو:جوکر

  تونم نمی _

 کرد می درد خیلی پاهام تونستم نمی واقعا

 اینجا بیا:جوکر

  کرد بلندم کاه پره مثل و گفت اینو

  زدم جیغ که تخت روی خوابوندم و خودش اتاق تو بردم و

@Novels_home



  چته:جوکر

 ترکوندی کمرمو_

  کشیدم دراز شکم روی و گفتم اینو

 بود دستش سینی یه  اومد وقتی و بیرون رفت جوکر

 بخور غذاتو پاشو:جوکر

 بود متفاوت غذاهای پراز سینی یه بودم ممنون ازش واقعا

 که خوردم می تند تند داشتم خوردم همشو گاو مثل و کردم ذوق ها ندیده غذا مثل

 افتادم سرفه به و گلوم توی کرد گیر غذا یهو

 ��جوکر��79 پارت

 افتادم سرفه به و گلوم توی کرد گیر غذا یهو که

 دهنم لب گذاشت ابو لیوان و نشست کنارم اومد جوکر

 کشتی خودتو بخور:جوکر

 اما بهش کردم رومو همین برای کنم تشکر ازش خواستم می اومد بند که سرفم

 لباش روی گرفت قرار لبام سمتش برگشتم تا چون بود کم خیلی فاصلمون انگار

 اخم با اونم چشماش توی زدم زل داشت قرار لباش روی لبام که جوری همون

  بهم بود زده زل غلیظی

 شد جدا ازم اروم
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  میزنم آتیشت بخوره لبم به لبت دیگه بار یه اگه نگفتم مگه:  جوکر

  نبود قصد از این ولی گفتی _

 چی هر حاال: جوکر

 کنم تشکر ازت برگشتم دادی نجاتم مرگ از و دادی آب بهم نبود قصد از خوب نه _

 من به چسبیدی تو میفهمیدم باید کجا از من

 روی دارکوب مثل فهمیدم االن ولی حرفی کم خیلی گفتن می سریا یه: جوکر

 میزنی حرف ریز یه شرک خره مثل بگیری دهنتو جلو تونی نمی چرا مغزی

 خودتی خر _

  بود شده کفری خیلی دستم از انگار کشید پوف یه

  خوردی؟ غذاتو: جوکر

 بله _

 تخت روی کنارم نشست و زمین  روی گذاشت برداشت سینیو

 بهم بود زده زل

 ها _ 

 باال بگیر دستاتو دوتا: جوکر

 چرا _

  بده انجام گفتم که کاریو: جوکر
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 که باال گرفتم دستامو

  دراورد حرکت یه با بودو تنم که لباسی یهو

 نکنی پشیمونم پیشت اومدم اینکه از میشه جوکر _

 �� جوکر��80 پارت

 خندید بلند خیلی جوکر

 بچه کن درمان فکرتو: جوکر

 شکم به منم و کشید منم دست و تخت روی کشید دراز حرف این گفتن بعد

 بود چسبیده بهم خیلی بود دستش روی سرم کنارش خوابیدم

  دراورد چی یه بغلش کشوی از و برگشت یهو

 کشیدم یواشی خیلی جیغ کمرم توی سوزش احساس با بود چی ندیدم

 روانی چته: جوکر

  زخمام روی میماله داره کرم یه دیدم چرخوندم گردنمو

 بادستاش اروم جوکر میزاشت مرحم زخمامو داشت که خانوادم قاتل به زدم زل

  بشم خواب خمار میشد باعث که زخمام روی میکشید

 کنم می کمکت دارم انتقام اون برای دارم نیاز بهت که این برای فقط من: جوکر

 کنی فکر ای دیگه چیز به این جز نداری حق اصال
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 تر نزدیک بهش و سمتش کشیدم خودمو ولی چرا دونم نمی حرفش این گفتن بعد

 کارش وقتی نمیشد رد بینمون از هم مو که بهش بودم چسبیده جوری بغل از شدم

 خورد می گرمش نفسای که بودم نزدیکش جوری خوابیدم پهلوم روی اروم شد تموم

  صورتم به

 ولی بودن جادوگرا شبیه بیشتر داشتن گریم که محافظایی بقیه بهش بودم زده زل

  میومد بهش خیلی جوکر گریم

 بهم زدی زل جوری اون چی برای: جوکر

 هیچی _

 گفتم همینم برای باشم دینش زیر خواستم نمی

  جوکر _

 ها: جوکر

 کردی کمکم اینکه بابت مرسی _

 نیست تشکر به نیازی پس گفتم بهت که دلیلشو: جوکر

 هست _

 نه بخوابیم بزاری خوای نمی انگار نه: جوکر

 نه _

 کنه می نگاه کلنگ یه به داره انگار کرد نگاهم جوری

  بخیر شب منو نخور بابا باشه _
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  بست چشماشو و نگفت چیزی

 اسلحشو اسلحش سمت رفت آروم دستم خوابه شدم مطمئن که ساعت یک بعد

 میکشتمش جا همین باید برداشتم

 �� جوکر��81 پارت

 بود سوزونده کارتون و فیلم مثل خانوادمو اعضای تک تک اون

 وبا کشیدم اسلحرو خشاب نیومد کشیدنم نفس صدای حتی که طوری آروم خیلی

  جوکر سره روی گرفتمش فاصله

  ولی میکشتمش باید میلرزید کوچولو یه دستم

  کشه نمی دلیل بی کسو هیچ جوکر میگن میشناسن رو جوکر که کسایی همه

  کشیدم دراز و جاش سر گذاشتم اسلحرو اروم چیه دلیلش میفهمیدم باید

 گفت کنه باز چشماشو اینکه بدون جوکر

 که بود خوبی فرصت نزدی چرا:  جوکر

 کرد باز چشماشو اروم باشه بیدار کردم نمی فکرشم اصال کشیدم هین یه

  سرم روی گذاشت و دراورد اسلحرو

  احمقم من کردی فکر کردی فکر چی موردم در: جوکر

  نه _

 کشید عربده یهو جوکر
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 شو خفه: جوکر

  کشید ماشرو و ماشه روی گذاشت دستشو

  نداشت تیر اسلحش ولی وایساد قلبم

 من بکنی فکرشو حتی بخوای که این قبل تو من نه تویی احمق دیدی: جوکر

 دادم دست از عقلمو حد این در میکنی فکر تو بکنی خوای می غلطی چه میفهمم

 نقشه خونم تو گذاشت پاشو که روزی اولین از که کسی جلوی بزارم پرو اسلحه که

 دیقه همون کردی می شلیک بود کافی فقط بخوابم تخت بگیرم و داشت قتلمو

 میزدم آتیشت

  ندارم تورو قتل نقشه من _

 خودم قبرتو بشه تکرار کارت دیگه بار یه کافیه من، نه تویی احمق گفتم: جوکر

  میکنم

  خوابیدم تهدید کلی بد خالصه

 شدم بیدار نفر یه دست تکون با شب فردا و

  دیدم رو جوکر و کردم باز چشمامو

  بریم باید شو بلند باش زود: جوکر

 تنم از دیشب که پیرهنی همون جوکر که بودم بیداری و خواب تو هنوز شدم بلند

  کشید و گرفت دستمو اروم و تنم کرد دراورد

 بودن خواب همه انگار نبود خونه تو کس هیچ
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  بودنم بسته قبال که اتاقی همون تو رفت جوکر

  بست دوباره پامو و دست و ستون همون جلوی نشوندم

 خیلی که تو بده نشون بد حالتم افتاد اتفاقی چه دیشب گی نمی کس هیچ به: جوکر

 بد من برای کردم کمکت بگی اگه نکن فکر ضمن در و کنی بازی فیلم بلدی خوب

  فهمیدی میشه شروع اول از تمریناتت تمام چون میشه بد خودت برای نه میشه

  اره _

 رفت جوکر

 �� جوکر��82 پارت

 تو اومد علی بودم اونجا کلی اینکه از بعد

 سالم:علی

 سالم _

  جلوم نشست اومد

 کجاست جوکر بگی خوای نمی: علی

  نوچ _

  کرد بهم نگاه یه و باال آورد سرمو و چونم زیره گذاشت دستشو علی

  کرد باز دستامو اروم علی

  بیا باهام: علی
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  رفتم دنبالش

  سمتم اومد و کرد قفل درو بود کوچیک تقریبا که اتاق یه تو برد منو

 باشم باهات خواست می دلم اولش اول همون از: علی

 برم بزاری لطفا میشه _

  کنم نمی ولت نخوابم باهات تا: علی

  میزنه آتیشت بیاد جوکر میزنما جیغ _

 این داری االن چرا پس بخوابی کی با نداره فرقی برات ای ده**ج یه که تو: علی

  میکنی جوری

 ون**حی انداختن پس ی**ال همچین یه که توان مادر و خواهر ده**ج _

 زمین خوردم و رفت گیج سرم کردم حس صورتم تو که بدی درد با

 ��جوکر��83 پارت

  کرد می درد بدنم تنو کل نشستم و شدم بلند اروم

  بست محکم دستبند با دستامو پشت از کنم کاری بتونم اینکه قبل و جلو اومد علی

 باال بگیرم سرمو کرد وادارم و گرفت موهامو و وایساد جلوم اومد و

  نه مگه گشنته خیلی نخوردی غذا وقته خیلی: علی

 پیچید سرم توی جوکر حرف
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 که میشه بد تو برای نمیشه بد من برای کردم کمک بهت بگی بهشون اگه: جوکر

 فهمیدی کنی شروع اول از تمریناتو باید

 گشنمه اره _

  کرد باز شلوارشو کمربند و زد لبخند یه علی

 بخور: علی

  گفت می داشت چی مردک این شد چهارتا چشمام

  شدم خفه سرم روی گرفت قرار که ای اسلحه با ولی بزنم جیغ اومدم

  بخور آدم مثل نکن عصبیمم و نشو مسخره: علی

  چشماش تو زدم زل نفرت تموم با

 شد ضا**ا حسابی وقتی و... کرد مجبورم و خودش سمت کشیدم و گرفت موهامو

  کرد ولم

 باهات تا تخت روی میای باهام حاال من کوچولوی جوجه نداره حرف کارت: علی

  باشیم داشته موندنی یاد به شب یه و بخوابم

  میزدم عق همش و بود بد حالم

  تو اومد نفر یه و شکست بدی خیلی صدای با در یهو

  دیدم چارلیو و برگشتم

 علی خبره چه:چارلی
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  کن حال توام بیا و ببند درو میکردم حال داشتم: علی

  بده نجاتم خدا رو تو چارلی _

 گفت علی روبه و چشمام به زد زل تفاوت بی خیلی چارلی

  کنم حال نمیاد بدم: چارلی

  در پشت گذاشت بودو تخت بغل که کوچیکی میز و بست درو و گفت اینو

  بودمش زده چوب با چون بود دلخور ازم چارلی

 زدمت که نبود خودم دست بخدا چارلی _

 نداد جوابمو

  چارلی _

 بود زده چسبو که بود علی دهنم به شد زده چسب یه یهو

 میخوری گه زیاد: علی

 در لباسمو و تخت روی خوابوندم و کرد بلندم و گرفت دستامو حرف این گفتن بعد

 اورد

 �� جوکر��84 پارت

 شنلشو خونسرد خیلی ولی کنه کمکم کردم می التماس چارلی به داشتم چشمام با

 پیچید گوشم تو صداش دراورد لباسشو بعدش و دراورد

  مانی می خواهرم مانند من برای تو: چارلی
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 داشتم زدن حرف به سعی بستم دهن با و خوردم می تکون همش و شدم عصبی

 میگه چی ببینم بزار کن باز دهنشو علی: چارلی

  کردم تعجب زد حرف فارسی روون انقدر اینکه از

  گفتم منم کرد باز دهنمو علی

 هر جوکرم و گم می جوکر به چیزو همه بشم خارج اتاق این از اینکه محض به _

 میزنه آتیش دوتاتونو

  خندیدن باهم چارلی و علی یهو

 برای ساله11 از بیشتر من خوشگله خانم میگم چی ببین کن گوش خوب: علی

 داره اعتماد خیلی بهم اون کنم می کار جوکر

 میگم بهش منم بگی بهش تو اینکه محض به

 گی می چی مثال _

 هر خواب زیر تو میگم جوکر به من و منن رفیقای اینجا محافظای از نفر پنجاه: علی

 کنن می تایید نفرم 50 اون و بودی نفرشون 50

 بخوابم باهات تا کردی تحریکم و اتاق تو کشیدی منو خودت تو گم می منم و

 نغرو 50 حرف دوما و متنفره ده**ج زنای از اوال چون میزنه آتیشت جوکر اونوقت

 نفر1 تا داره قبول بیشتر

 خندید چارلی

 خندی می چی به چارلی داداش: علی
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 چی باشه داده حال جوکر به خانم ده**ج این اگه اما درست همه حرفات:  چارلی

 متنفره ها ده**ج از جوکر داده که داده: علی

  کن شروع تو با حق: چارلی

 محکم و هام سینه روی گرفت قرار علی دستای چارلی حرف این گفتن بعد

  بزنم جیغ شد باعث که داد فشارشون

 بیشتره لذتش جوری اون کن ناله و آه نزن جیغ: علی

 �� جوکر��85 پارت

  میخورد بهم علی اون از داشت حالم

  کردم می حس سینم ی ناحیه تو شدیدیو خیلی درد و

  کردم مقایسش چارلی و علی با و افتادم جوکر یاد به ناخوداگاه

 کم ولی بود خشن اینکه با رفت و کرد کارشو نداشت کاری تنم باال با گرم دمش بازم

  شدم اذیت تر

  سمتم اومد چارلی

 بوسیدم خشونت با و لبام روی گذاشت لباشو

  میگرفت گاز هم میبوسید هم

 گرفتم گاز جوری رو چارلی لبای که بود همینم واسه میرسیدم جفتشونو حساب باید

 روی از که علی شکم تو کوبیدم جوری پام جفت با و پیچید دهنم توی خون مزه که
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 دستام که جوری همون و پایین اومدم تخت روی از بدبختی با پایین افتاد تخت

 کنارو دادم پاهام با درو جلوی کوچولوی میز و در سمت دویدم بود بسته پشتم

  بودن دنبالم علی و چارلی بیرون دویدم

 زدم می جیغ بلندی خیلی صدای با و میدویدم ها دیونه مثل

 جوکر _

 �� جوکر��86 پارت

 نداریم کاریت کن صبر: چارلی

  کردم تر بلند صدامو

 جوکر _

  در به چسبیدم و بستم درو پا با و تو رفتم بود باز اتاقش دره اتاقش به رسیدم

 بود نشسته تخت روی که دختری به زدم زل و

 کی تو _

 کردم تمیز منم کثیفه اتاقش گفت جوکر خدمتکارم:دختره

 کو جوکر _

  بیرون رفته نیست: دختره

 وایساد قلبم

  بود مغز روی در به علی و چارلی مشت شدن کوبیده صدای

@Novels_home



 شد قطع صداش یهو

 و جلوشونه محافظا از یکی و اتاقن دره به پشت دوتاشون دیدم کردم باز اروم درو

 گفت دید منو تا محافظه و میگه بهشون چیزی یه داره

 تویی سایه:محافظه

 بله _

 گفت و علی و چارلی به کرد نگاه یه محافظه

 �� جوکر��87 پارت

 کردین می غلطی چه داشتین س**نا بی دوتا شما:محافظه

 نکش وسط مارو پای پویا ببین: علی

  پام جلوی افتاد که صورتش توی کوبید جوری پویا یهو

 کسی بزارم نباید گفت من به سپرد دخترو این میرفت داشت که در این از جوکر:پویا

  چارلی مخصوصا گفت و کنه اذیتش

  بود من فکر به جوکر میشنیدم چی

  بزنه آتیش تکتونو تک میگم جوکر به: پویا

 منو سمت اومد و دراورد بود شنلش زیر که سوشرتش حرف این گفتن بعد

  تنم کرد سوشرتشو

  بریم بیا: پویا
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  گرفت دستمو چارلی شدیم رد بغلشون از وقتی افتادم راه پشتش

  چارلی پای ساق توی زد اسلحش با وقت کشتن بدون و برگشت پویا

 زمین روی افتاد چارلی

  دارم شوخی باهات مگه: پویا

 زد داد حرف این گفتن بعد

  دانیال:پویا

 اومد محافظا از یکی

 رئیس جانم:دانیال

  کنه مشخص تکلیفشونو بیاد جوکر تا کن جمشون لشارو تنه این: پویا

 چشم: دانیال

  بیا باهام سایه:پویا

  بست درو و اتاق یه توی برد منو رفتم دنبالش

  اتاق وسط تخت روی نشستم

 نشست کنارم اومد پویا

  سایه: پویا

  بله _
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 جوکر نباش نگران کردن اذیتت میگم بهش جوکرم محافظای تمام رئیس من: پویا

 داره اعتماد چشماش مثل نازنین منو به

 کیه نازنین _

 بود جوکر اتاق تو که دختری همون: پویا

 میاره سرشون بالیی چه بفهمه اگه جوکر _

 چه تا داره بستگی داره خودشو خاص های تنبیه اون نمیزنه آتیش فقط جوکر: پویا

 باشن کرده اذیتت حد

 کنار زد چشمام جلوی از موهامو حرف این گفتن بعد

 کنه می تنبیه منم جوکر: پویا

 چرا _

 کنم محافظت ازت نتونستم چون: پویا

 کجاست جوکر _

  میداد انجام باید کاری یه: پویا

  میاد کی _

 دیگه ساعت یه کنم فکر: پویا

  کردم فکر چارلی به

  خواهرشم بود گفته بهم اون
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 بود شده تنبیه کافی اندازه به االنم

  پویا _

  جانم: پویا

 نگو هیچی نزنی حرفی قضایا این راجب جوکر به میشه _

 نکردم خیانت جوکر به حاال تا من: پویا

 کنم می خواهش _

 کشید آه یه و کرد فکر یکم پویا

 نمی باشه ولی کردم نمی کمکت وقت هیچ نبودی جوکر خانواده اعضای از اگه: پویا

 گم

 هیچ من با که جوکر جوکر خانواده اعضای چی یعنی کردم هنگ زد که حرفی با

 نداشت نسبتی

 �� جوکر��88 پارت

  دارم نسبت جوکر با چجوری من _

 باشه گفته نبایدو که چیزیو انگار که شد طوری قیافش

  داشت تو مثل خواهر یه جوکر اخه جوکری خواهر تو کنن می فکر محافظا همه: پویا

 چی _
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 باید بخور چی یه بعد حموم برو االنم بقیست فکرای اینا نکن فکر بهش هیچی: پویا

 افتاده برات اتفاقی چه بگم جوکر به نیست قرار چون ستون به ببندمت

 باش _

  تخته روی بود تنم که همونایی کپی لباس یه دیدم اومدم وقتی و گرفتم دوش رفتم

  روشه هم نامه یه و

  برداشتم نامرو

 ( بپوش اینارو نفهمه چیزی جوکر که خوای می اگه)

  زدن اتاقو دره یهو پوشیدم لباسارو

  تو بیا _

  تو اومد پویا

  جلوم گذاشت بود غذا داخلش که سینی یه و کنارم نشست

 میاد داره جوکر بخور سریع: پویا

 خوردم غذامو

  برگرد: پویا

 چرا _

  برگشتم پشت از شدن خیس احساس با گردوند برم

  پشتم روی میریزه قرمز رنگ یه داره دیدم
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  کنی می چیکار _

  باشه جمع هواست باهوشه خیلی جوکر بود خونی لباست: پویا

  باشه _

  تو اومد نازنین و شد باز در یهو

  پویا اومد جوکر: نازنین

 بست دستامو و بودم که اتاقی همون تو بردم کرد بلندم سریع پویا

  رفت و

 گفت قاطع خیلی اولش جوکری خواهر گفت چرا کردم می فکر پویا حرف به همش

  هستی جوکر خانواده اعضای تو

  خواهرشی کنن می فکر همه گفت نیستم جریان در من فهمید که بعد

  فهمیدم نمی

 بودم نشسته اونجا بود ساعت یک حدود

 �� جوکر��89 پارت

  تو اومد جوکر شدو باز در یهو

  نبود اروم و خونسرد انقدر میگفت اگه چون بود نگفته بهش پویا

 دست کردم بغض ناخوداگاه و شدم نگران خیلی گونش روی بزرگ زخم دیدن با

 نبود خودمم
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  شدی چی جوکر _

 پاهاش روی نشست و جلوم اومد

  خوبم:جوکر

  کرد باز دستامو حرف این گفتن بعد

  کجاست علی: جوکر

  ریخت بهم حالم و افتادم علی یاده حرفش این با

  پویا: جوکر

  تو اومد پویا

  جانم: پویا

 بیاد علی بگو: جوکر

  گفت منو به کرد نگاه یه پویا

 چشم: پویا

 علی دیدن با اومد علی دقیقه چند بعد و شدم بلند منم شد بلند جوکرم و رفت

  گرفتم رو جوکر بازوی ناخوداگاه

  علی به زد زل و کرد بهم مشکوک نگاه یه جوکر

  کشید می نشون و خط چشماش با من برای داشت علی

 چجوریه وضعیتش: جوکر
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  گفت و بهم زد پوزخند یه علی

  کنه شروع اول از تمریناشو باید بنابراین خواست غذا و داد لو جاتو جوکر: علی

 چشماش توی زدم زل و وایسادم جوکر جلو رفتم میگفت دروغ داشت

  بپرسی پویا از میتونی ندادم لو توام نخوردم غذا من میگه دروغ داره بخدا جوکر _

  پویا؟: جوکر

  اره _

  پویا: جوکر

  اومد پویا

 جانم: پویا

 بگو رو سایه وضعیت: جوکر

  بزنه سر بهش نیومد علیم و بستس اینجا رفتی شما وقتی از: پویا

  خورده؟ غذا: جوکر

  خیر: پویا

  گفت و علی به کرد نگاه یه جوکر

 اینجا بیا علی: جوکر

  جوکر جلوی وایساد اومد علی

 من جوکر:علی
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  هیس:  جوکر

  حرفش این گفتن بعد

 کشید عربده علی که دستش به زد تیر ی و دراورد اسلحه یه

 رو محافظا از تا چند هم پویا کرد اشاره پویا به حرف این بعد متنفرم دورغ از: جوکر

 کنن جمعش که کرد صدا

  پویا: جوکر

 جانم: پویا

 خودمم سایه مربی بد به این از: جوکر

  گفت زیاد تعجب با پویا

 چی: پویا

 شنیدی کنم فکر: جوکر

 نشدین کس هیچ مربی حاال تا شما ولی: پویا

  میشم حاال: جوکر

 چشم: پویا

 �� جوکر��90 پارت

  شدم تنها جوکر با منم رفت پویا

 کنی باز چجوری دستبندو بگیری یاد باید: جوکر
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  افتادم دستم به بود زده علی که دستبندی یاده

  گفتم بغض با

 دادی می یادم زودتر کاش _

  سمتم اومد

  عقب رفتم

  سرم پشت ستون به چسبیدم که رفتم انقد

 پشتم ستون روی گذاشت سرم طرف دو از دستشو دوتا

  بود اروم خیلی بهم زد زل

 افتاده اتفاقی اینجا نبودم من وقتی: جوکر

  چشمام به زدم زل

  نه _

  لرزید صدام

 میفهمم خودم باشه: جوکر

 �� جوکر��91 پارت

  دیگه اتاق یه تو بردم و بیرون اتاق از کشیدم و گرفت دستمو حرف این گفتن بعد

  بست دستامو دوتا دستبند با و تخت روی نشوندم

  بگیری یاد که کن دقت: جوکر
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  کنم باز چجوری میداد توضیح برام داشت

 پشت بار چند کرد باهام علی که کاری اوری یاد با و بود گیر در مغزم همش من ولی

  کردم سرفه و زدم عق هم

  گفت و کرد باز دستامو جوکر

  چته: جوکر

  کردم سرفه بازم

 بود بغض همراه بار این و

  جوکر _

  بله: جوکر

 بخوام ازت چیزی یه میتونم _

 اره: جوکر

 نزدیکش رفتم

 به اصال هستم کی من یا هستی کی تو که نکن فکر این به ساعت نیم واسه _

 نکن فکر هیچی

 چرا: جوکر

  کنم بغلت خوام می چون _
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 و گردنش دوره انداختم دستامو دوتا و پاهاش روی نشستم حرف این گفتن بعد

  شونش روی گذاشتم سرمو

  داشت امنیت حس عجیب بغلش ولی بود خانوادم قاتل بااینکه

 نبود خودم دست شد شروع هقام هق دقیقه چند از بد و پایین ریخت اشکام اروم

 بودن اورده هجوم بهم جا یک دنیا بد های حس تمام

  میشد بیشتر لحظه هر هقم هق

 بیرون بغلش از کشیدم اروم جوکر

 کو غرورت پس: جوکر

 گفتم میریختم اشک که جوری همون

 خواد می دلت و جیبت تو میزاری غرورتو که میاد سرت چیزا سری یه وقتا بعضی _

 کنی گریه فقط

  شده چی میفهمم بالخره که من: جوکر

  پایین اومد اشکام اروم

 این نکن بغل اونجوری کنی بغل یکیو خوای می و داغونی اینجوری وقتی: جوکر

 کن بغل جوری

 هاش سینه روی گذاشت سرمو و بغلش تو کشیدم حرفش این گفتن بعد
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 �� جوکر��92 پارت

 پاک اشکامو و گرفتم فاصله ازش و شدم اروم دقیقه چند از بد چون بود جوکر با حق

 کردم

  بشه تموم تمرینات دوهفته تو باید تو کن شروع: جوکر

 ماشینو دره و اتاق دره و گاوصندوق دره دستبندو چجوری داد یاد بهم صبح خوده تا

 گفت شد تموم وقتی و کنم باز

 دوباره کنیم می شروع شب اتاقت تو بخواب برو تو:جوکر

  جوکر _

 بله: جوکر

  بخوابم تو پیش بیام شب میشه _

 نه: جوکر

 خواهش _

  بیا: جوکر

  اتاقش تو رفتم باهاش

 دراز کنارش رفتم منم تخت روی کشید دراز زود چون بود خسته خیلی انگار

  کشیدم

 کردی می گریه چرا بگی خوای نمی: جوکر
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 گفتم الکی

 بود شده تنگ خانوادم برای دلم _

  گفت و چشمام به زد زل جوکر

 باشه خودتی خر گفتم بار یه: جوکر

  گفتم دروغ من که فهمید کجا از نمیفهمم

  بود خواب خواب جوکر بودیم دراز که بود ساعت یک حدود

 یکی اون اومد خوشم بود نرم انقدر بود ابریشم انگار موهاش الی کردم دستمو اروم

  موهاش الی کردم دستمم

  گفت و پایین اوردشون و گرفت دستامو دوتا جوکر یهو

  بچه نکن: جوکر

 بوسیدم گونشو ناخوداگاه بود باحال لحنش انقدر

 شد باز چشماش

  نمیزنم اتیش تورو چرا موندم من: جوکر

 دارم گناه بچم من چون _

 شرک خره: جوکر

 گندهه اژدها اون شبیه شرکی خره زنه شبیه توام _

  بخوابم بزار میترکه داره سرم: جوکر
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 بخواب _

 شدم بیدار شب و خوابیدم که خالصه

  گفت و اومد حموم از جوکر

 داریم زیاد کار که پاشو: جوکر

  بود کرده تغیر بازم گریمش

 تو اومد نازنین و شد باز جوکر اتاق دره یهو شدم بلند اروم

 کرد شروع ببینه منو اینکه بدون و

 میکشما شادیو این میزنم سا**نا جوکی: نازنین

 شده چی باز: جوکر

  شده چی صورتت: نازنین

 نیست طوری: جوکر

  کنی؟ نمی اخراج شادیو: نازنین

  کنم؟ اخراج: جوکر

 اره: نازنین

  بگو پویا به: جوکر

  گفت و بوسید رو جوکر گونه و کرد بلندی پا یهو نازنین

  عشقم ممنون کلی: نازنین
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  گفت جوکر که میرفت داشت شد جدا جوکر از اینکه از بعد

 نازی: جوکر

 دلم جونه: نازنین

 افتاد سایه برای اتفاقی چه نبودم که دیروز: جوکر

 �� جوکر��93 پارت

  کرد نگاهم بدی جور یه و دید منو تازه نازنین

  دیروز شده چی نگن تو به که شدن اوکی پویا با دختره این جوکر: نازنین

  گفت نازنین روبه و بهم کرد نگاه یه جوکر

 نگن بهم چیو: جوکر

 کنم تمیز اتاقو که اتاقت تو اومدم من رفتی که دیشب ولی دونم نمی من: نازنین

 و کرد می صدا تورو و میزد جیغ چون افتاد سایه برای اتفاقی چه پایین دونم نمی

 و علی و اومد پویا بعدشم گرفت تورو سراغ نگران خیلی و تو اتاق تو اومد بعدشم

 کرد تنبیه چارلیو

  بیرون برو: جوکر

  جوکر و موندم من و بیرون رفت نازنین

  بپرسم خودشون از یا کردن چیکارت میگی: جوکر

  نکردن کاری هیچ اونا _
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 عع: جوکر

 اره _

  پویا: جوکر

  گفت و تو اومد پویا

 جانم: پویا

  بیارشون رو چارلی و علی برو: جوکر

 چشم: پویا

  اورد رو چارلی و علی پویا دقیقه چند از بعد

 جوکر جلوی زدن زانو دوتام اون و

 بزنه زانو اونم کرد کاری دستاش فشار با و وایساد پویا جلوی رفت جوکر

 شده چی دیشب بدین توضیح: جوکر

  دروغه گفته چی هر سلیطه دختره اون جوکر هیچی: علی

 شد خون پره دهنش و دماغ که صورتش تو زد جوری لگد با جوکر حرفش این با

 گفت و چارلی جلوی رفت جوکر
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 �� جوکر��94 پارت

  گفتم چی تو به میرفتم داشتم که من: جوکر

 نزدیک نشو سایه به که گفت من به شما: چارلی

  کرد می بازی نقش داشت باز این بود سخت باورش

 شدی نزدیک چرا پس: جوکر

 نشدم: چارلی

 هر میزنم آتیشتون نگفتین هیچ که شده چی گفتین میشمارم سه تا باشه،: جوکر

 تاتونو سه

 بوش از که دراورد بزرگ تقریبا ظرف یه و کرد باز کمدشو دره حرف این گفتن بعد

  بنزینه بود معلوم

  دو یک: جوکر

 اومد زبون علی که سه بگه اومد

 باهاش نذاشت ولی کردیم حال باهاش یکم فقط نداشتیم کاریش ما جوکر: علی

  و کردم دستمالیش یکم فقط من بخوابیم

 و: جوکر

  خورد دادم:علی
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 انداختم سرمو و باال کشیدم بیشتر بودو روم که پتویی کرد نگاه منو برگشت جوکر

  پایین

  علی مستر بود خوب کارت: جوکر

  زدم یخ حرفش این گفتن با

  بهتره من کاره اما: جوکر

  گفت حرفش این گفتن بعد

  یاسین: جوکر

  گفت و اومد یکی

  جوکر جانم: یاسین

  داریم محافظ تا چند اینجا ما علی بجز: جوکر

  نفر 260 نزدیک: یاسین

  اقا این دهن میزارن دونه دونه نفر 260 اون تمام:  جوکر

  گفت تعجب با یاسین

 چی: یاسین

 شنیدی کنم فکر: جوکر

  چشم بله: یاسین

  دارم کار باهاش بازم کنید صدام شد تموم کارتون: جوکر
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  برد علیو و گفت چشم یه یاسین

  کردی چیکارش تو چارلی: جوکر

 بود کرده کمکمم و مدت یه بود داداشم بازم باشه کرده کاریم هر اون میزاشتم نباید

  نبودم نشناسی نمک ادم من

 وایسادم جوکر جلوی رفتم و پایین اومدم تخت روی از

  بره بزار نکرده کاری اون جوکر _

 کنی می دفاع ازش داری: جوکر

  بشه تنبیه بخواد که نکرده کاری هیچ واقعا اون نه _

 کنم تنبیهش کشیده عشقم باشه نکرده کاریم: جوکر

 �� جوکر ��95 پارت

  گفت حرفش این گفتن بعد

  گفتی دروغ بهم چرا تو: جوکر

  کرد نگاه پویا به و

  گفتم بجاش من بده جواب نزاشتم

 باشی نداشته کاری پویا و چارلی به میشه جوکر خواستم ازش من _

  نه: جوکر

  گفتم دروغ بهت من کن تنبیه منو جوکر: پویا
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  نکن کارو این میکنم خواهش جوکر _

 می تیکت تیکه بدی سری بود اولت باره چون ندارم مشکلی تو با برو تو پویا: جوکر

 کنم

  جوکر ممنون: پویا

  رفت حرف این گفتن بعد

 بودیم اتاق تو جوکر و چارلی منو

  چارلی گذرم نمی تو خطای از اصال من: جوکر

  نکرده کاری گم می جوکر _

 کرده تنبیه باهم رو چارلی علیو پویا چرا پس: جوکر

 گرفت دستمو چون زد تیر چارلی به فقط نکرد تنبیه علیو پویا _

 کردنش تنبیه برای دلیل یه اینم خوب: جوکر

  کنی تنبیهش که میگردی دلیل دنبال داری _

  دقیقا: جوکر

  جوکر کنم می خواهش _

  نمیشه یکی این رعدوبرق نه: جوکر

  جوکر پای جلوی زدم زانو اروم

  کن ولش زخمیه اون کنم می خواهش _
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  شو بلند: جوکر

 کن ولش _

  شو بلند باشه: جوکر

 شدم بلند

  دارم برات من ولی برو چارلی: جوکر

  رفت چارلی

  شنیدم خوردنشو ترک صدای که گرفت جوری دستمو مچ سمتم اومد جوکر

 می یس**سر دهنتو میزنم کنی دفاع چارلی از من جلوی دیگه بار یه اگه: جوکر

 کنم

 گفتم و هم توی کشیدم اخمامو خودش مثل منم دختری نیست مهم هم اصال 

 یس**سر دهنشو میزنم عشقم بگه بهت من جلوی نازنین اون دیگه بار یه اگه _

 دختره نیست مهم هم اصال میکنم

  گفت و کرد ول دستمو جوکر

 بری میتونی: جوکر

 دیدم رو نازنین که آشپزخونه سمت رفتم کردم حمام اینکه بد و اتاقم تو رفتم منم

 میزد حرف دیگه خدمتکاره یه با داشت که

 شده دیونم چجوری دونی نمی وای: نازنین
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  گفت خودش:خدمتکاره

 خوامت می گفت: نازنین

  بشه عاشق که نیست ادمی اون: خدمتکاره

 می خیلی گفت و دیوار به چسبوند منو بودم اتاقش تو من گفت خودش: نازنین

 خوامت

 �� جوکر��96 پارت

  میزد حرف جوکر از داشت زنیکه این

 قبرش گفتم خودم با... باشه عاشقش جوکر اگه داد دست بهم بدی خیلی حس یه

  کندست

  پیششون رفتم

  سالم _

 علیک: نازنین

  خانم نازنین بده صبونمو لطفا _

  حمالتم من مگه: نازنین

  گفتم و خدمتکاره اون به کردم رومو

 بزاری تنها مارو میشه _
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 از کنمو کار باهاش بگیرم یاد تا بود داده بهم علی که ای اسلحه منم رفت خدمتکاره

  بیرون کشیدم جیبم

 سرش روی گذاشتم و

 جوجه میشه بد خیلی برات وگرنه بزاری احترام بهم کن سعی ننه بچه ببین _

 کوچولو نکنم بدش برات که کن جمع هواستو تو نه: نازنین

 بدی خیلی صدای دستش به زدم تیر یه و کشیدم اسلحرو ضامن بودم عصبی خیلی

 کشید بلندی خیلی جیغ هم نازنین و داد

 افتاد دستم از اسلحه و میلرزید خیلی دستام

  زمین روی نشست و گرفت دستشو کشید جیغ اینکه بعد

  اومدن محافظاش از تا چند و جوکر

  میشم تنبیه کردم زخمی عشقشو که این بخاطر بودم مطمئن

 بود خون پره دستش که نازنین به بودم زده زل

 من به نگاهم یه و زمین روی اسلحه به نگاهم یه و کرد نازنین به نگاه یه جوکر

  گفت محافظا از یکی

 بی کس هر که اینه جوکر قانونای از یکی کنی شلیک تونستی چجوری: محافظه

  بمیره باید کنه شلیک دیگه کس به دلیل

  گفت و کشیدم و گرفت دستمو حرفش این گفتن بعد
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 کشمت می االن:محافظه

 �� جوکر��97 پارت

  بیرون کشید دستش از دستمو و جلو اومد جوکر ببرم اومد که همین

  گفت محافظه

 بکشیش باید جوکر:محافظه

 شو خفه: جوکر

 خودت قانون رو بزاری پا خوای می: محافظه

 نه: جوکر

 چی پس: محافظه

 بزنه جوری تیر با خونرو این اعضای از یکی و بیاد گفتم بهش منم سایه مربی: جوکر

 نشه طوریش که

 به چسبوند منو بست درو و اتاقش تو بردم و کشید منو دست حرف این گفتن بعد

  گفت و دیوار

 میکنی غلطی چه داری هست معلوم اصال: جوکر

  جوکر _

 ها: جوکر

  ریختم بهم حرفاش با نبود خودم دست _
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  گفت چی مگه: جوکر

 چم دونم نمی نبود خودم دست کردم می که کارایی از کدوم هیچ کردم مکث یکم

  گفتم و موهام الی کردم دستمو کالفه بود شده

 میخوایش و عاشقشی گفتی بهش تو میگفت _

 میشد مست ادم میخندید خوشگل انقد خنده زیره زد جوکر یهو

  گفت شد تموم هاش خنده اینکه از بعد

  گفتم چیزی همچین یه من: جوکر

 گفت می اون _

 سوما شم نمی عاشق اصال دوما ندارم کاری خدمتکار یه به وقت هیچ من اوال: جوکر

 چه تو به عاشقشم که باشم گفته بهش من اصال

 زدم داد و دادم رد یهو

  عاشقشی بگی بهش کنی می غلط خیلی تو _

 گفتی چی: جوکر

 شنوفتی که همونی _

 می تیکت تیکه انتقامم از بعد ایا زنده بگیرم خوام می که انتقامی بخاطر فقط: جوکر

 کنم

  بکن _
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 شد ساکت

  جوکر _

 ها: جوکر

 نیستی دوست نازنین با واقعا _

 چه تو به: جوکر

 بده جوابمو _

 بری پیش جوری همین توام نمیزارم ولی نه: جوکر

  اتاق یه توی پایین بردم کشیدم و گرفت دستمو حرف این گفتن بعد

  بست می دستشو داشت نفر یه و تخت روی بود نشسته نازنین

 بود اونجا هم چارلی

  گفت و نازنین دست داد اسلحه یه و جلو رفت جوکر

 دستش تو بزن دستت تو زد سایه که جوری همون: جوکر

 کشید نازنین برای اسلحرو ضامن حرف این گفتن از بعد

 �� جوکر��98 پارت

 وایساد جلوم اومد چارلی

 نزن باران بزن منو  جوکر: چارلی

  گفتم و ور اون دادم هل رو چارلی
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  نشدی خوب هنوز خورده تیر پاتم تو اونور برو _

 رو بدی خیلی سوزش بعدشم و شنیدم رو گلوله شلیگ صدای گفتم اینو که همین

  کردم حس دستم ناحیه تو

 بغلش تو کشیدم و نذاشت چارلی که میوفتادم داشتم و رفت سیاهی چشمام

  نفهمیدم هیچی دیگه

 میزد حرف داشت ناشناس صدای یه بستم دوباره و کردم باز چشمامو

 رد بازوش کنار از فقط نخورده بهشون اصال تیر دارن ضعیفی خیلی بدن:ناشناس

 سطحیه زخم یه و شده

  بری میتونی تو باشه: جوکر

  شنیدم درو شدن بسته بازو صدای

 بودم خودم اتاق توی کردم باز چشمامو

 بود نشسته تخت روی کنارم چارلی

 تخت بغل بود وایساده هم جوکر

  چارلی _

 جانم: چارلی

 بزنم حرف باهات باید _

 جانم بگو: چارلی
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  کردم جوکر به نگاه یه

  گفت جوکر که

 بزنین حرف بیا بدا بیرون برو پاشو چارلی: جوکر

 چشم: چارلی

  رفت چارلی

 کرد بلندم اروم و تخت روی کنارم نشست جوکر

 میگمو بهت که حرفایی این میگم بهت دارم چی ببین کن گوش خوب: جوکر

  کن گوشت اویزون

  گفت و خودش سمت کشیدم حرف این گفتن بعد

 اونا به تو کردم بد خیلی باهات من اوردم سرت بالهایی چه من بیار یادت:  جوکر

 با و بکش قتلمو نقشه اینجا بودی اومده که اوایل اون مثل باش متنفر ازم و کن فکر

 داشته من به نسبت ای دیگه حس هیچ تنفر بجز نداری حق تو کن نگاه بهم تنفر

 فهمیدی باشی

  دادم تکون سرمو

  افرین: جوکر

 رفت حرف این گفتن بعد
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 �� جوکر ��99 پارت

  تو اومد چارلی رفت اینکه بعد

 گفت و تخت روی کنارم نشست و

 جانم: چارلی

 گفتی دروغ بهم چرا _

 نگفتم دروغ بهت وقت هیچ من: چارلی

 بزنی حرف فارسی روون انقد تونی می چرا _

 ایرانم ساله 15 چون: چارلی

 کنی می بازی نقش چرا _

 بسوزونمش باید سوزونده خانوادمو اون زمین بزنم جوکرو خوام می چون: چارلی

 نکردی کمکم روز اون چرا _

 علی بدم اجازه نبود قرار بخدا ولی بودم ناراحت ازت میشدی تنبیه باید چون: چارلی

 همین فقط بشی ادب یکم خواستم می بزنه دست بهت

 بدی خیلی _

 شد تموم حرفات: چارلی

 اره_
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 شدم عاشقت وار دیوانه دیدم تورو وقتی از بزنم، حرف که منه نوبت االن پس: چارلی

 خیلی باران خوامت می خیلی من

 حتی چارلی شد برابر صد تعجبم لبم با لبش برخورد با که کردم نگاه بهش تعجب با

  بزنم حرف نذاشت

 عشقم خونیه لباست: چارلی

 می بودم هنگ تو جوری همون دراورد لباسمو اورد لباس یه و کمد سمت رفت 

 کردم صداش که کنه تنم لباسو خواست

  چارلی _

  جانم: چارلی

  من _

  گفت و بزنم حرف نذاشت چارلی

  بکشم تورم دادن دست از غم نذار کشیدم سختی و شدم اذیت خیلی من:  چارلی

 چهار تو جوکرو و گرفتم فاصله ازش سریع شد باز در یهو که لبام روی گذاشت لباشو

  دیدم در چوب

 لخت باالتنم االن من باشه ندیده اونم همه روی لبامون دید مطمئنم بود تیز خیلی

 بود تنم زیر لباس فقط و بود
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 �� جوکر ��100 پارت

  میاره سرمون بالیی چه جوکر االن یعنی

  اینجا خبره چه: جوکر

  کرد تنم منو لباس و هم تو کشید اخماشو چارلی

 نیست خبر: چارلی

 طور این که: جوکر

  بله: چارلی

  اومد دردم خیلی گرفت بود خورده تیر که جایی روی از دقیقا و سمتم اومد جوکر

 پستت سره برو چارلی: جوکر

  رفت و کرد نگاهم مهربونی با چارلی

  کنی ول میشه گرفت درد خیلی دستم جوکر _

 و دیوار تو کوبیدم محکم بکشم ای خفه جیغ شد باعث که کرد بیشتر دستشو فشاره

  گفت

 نه زدم حرفو این که خلم**ک من کردی فکر چارلی سمت نرو گفتم بهت: جوکر

 از بوسیش می که حاال کارست چه میدونم میشناسم رو زاده**حرو چارلی اون من

 ضمن در و نداره ربطی منم به و حقته بیاره سرت بالیی هر چارلی بد به لحظه این

  نیستم مربیت دیگه من
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  رفت حرفش این گفتن بعد

  مربیمه اون گفت و اومد پویا و

 

  ندیدم اصال جوکرو ولی کردم می تمرین پویا با که بود روزی چند یه

 بود شده بهتر خیلی چارلی با روابطم

 تو انقدر داد بهم محافظا لباس مثل لباس دست یه پویا و بود تمرینام اخر روز امروز

 بود پر مغزم که بودم گرفته یاد چیز تمرینا این

  جوکر پیش بری باید: پویا

 چی برای _

 تمام ،خالکوبی داره خالکوبی یه هم جوکر خوده حتی جوکر های محافظ تمام: پویا

 کنم مشخص پستتو تا بیا بد بزنه خالکوبیتو تا برو میزنه خودش جوکر محافظارو

  رئیس چشم _

  باال رفتم

 زدم رو جوکر اتاق دره

 �� جوکر��101 پارت

 تو بیا: جوکر

  داخل رفتم
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 میزد حرف تلفن با داشت

 چطور نه: جوکر

... 

 میگی چی معلومه اصال مهراب: جوکر

... 

  وون**حی اه: جوکر

.... 

  باشه: جوکر

  گفت و انداخت من به سرد خیلی نگاه یه و کرد قطع تلفنو

 بگو کارتو: جوکر

 بزنی خالکوبی برام تو که گفت پویا _

 ندارم وقت بزنه خودش بگو برو: جوکر

 بزنی باید منم برای زدی تو محافظارو همه خالکوبی گفت پویا اما _

  میفهمی حرف ندارم وقت گفتم: جوکر

  زدن اتاقو دره یهو

 تو بیا: جوکر

 نداشت گریم که اومد مرده یه
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 میزنی خالکوبی برام تمومه تمرینام گفت مربیم من جوکر:مرده

  بیا باهام اره: جوکر

  نداره وقت بود گفته من به اون

  گرفتم دستشو که میرفت داشت

  گفتم مرده روبه و

  میاد االن جوکرم برین شما میشه _

 چشم:مرده

  بست درم و رفت و گفت اینو

  بیرون کشید دستم از دستشو محکم جوکر

 میارم سرت بالیی یه وگرنه میخوره من به دستت باشه اخرت باره: جوکر

 نه من برای ولی میزنی اون برای چرا _

  ندارم وقت نفر یه تو برای فقط خونه این تو من: جوکر

  رفت و گفت اینو

 شدم جوری یه
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 �� جوکر��102 پارت

  بیاره در شاخ تعجب از بود نزدیک گفته چی جوکر گفتم وقتی و پویا پیش رفتم

  سایه: پویا

 بله _

 بزنه برات میگم چارلی به نمیزنم خالکوبی دیگه وقته خیلی من: پویا

  باشه _

  موندیم منتظر و اتاق یه جلو رفتیم چارلی و پویا منو و اومد چارلی

 بره خواست و چارلی منو به کرد نگاه یه جوکر بیرون اومدن مرده همون و جوکر یهو

 کرد صداش پویا که

  جوکر: پویا

 بله: جوکر

  بزنه خالکوبی سایه برای چارلی گفتم بزنم تونم نمی خالکوبی من: پویا

  نیست مهم: جوکر

  رفت و گفت اینو

  رفت دنبالش هم پویا

 حتما باید که بود عقاب یه عکس زد خالکوبی برام چارلی اتاق تو رفتیم چارلیم منو

 میشد خالکوبی راستت سمت سینه روی
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  دارین؟ رو خالکوبی این همتون _

  داریم هممون اره: چارلی

 جا همین همتونم _

 راحت که دارن خالکوبی راستشون سمت سینه روی محافظا همه اره: چارلی

 داره چپش سمت سینه روی جوکر فقط بشن شناسایی

 اها _

  بگیر تحویل پستتو برو: چارلی

 رفت و بوسید گونمو اروم حرفش این گفتن بعد

 �� جوکر��103 پارت

 گریم دوش یه گرفتن از بعد اتاق تو رفتم و گرفتم تحویل پستمو پویا از رفتم منم

  نمیزد مو بودن اینجا که محافظایی با قیافم کردم

 داره ساق کتونی یه و مشکی تنگ جین شلوار یه همراه به گشاد مشکی سوشرت یه

 چون موهامم پوشیدم میپوشیدمو باید اونا روی که مشکی شنل همراه به مشکی

  بودم شده پسرا شبیه بود کوتاه

 هم چارلی بود مشکی موهاشون چارلی جز بودن پایین که محافظایی همه ولی

  متفاوتیم چارلی منو کال بود آبی موهام منم بود خدایی بلوند موهاش

 دستبندمم و چاقو و کمرم دوره گذاشتم بودم گرفته پویا از که جدیدیم اسلحه

  جیبم توی گذاشتم
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  پستم سر رفتم و

  بود سرد خیلی هوا میکردم نگهبانی حیاط تو چارلی با باید و بود شب

  شونش روی بودم گذاشته سرمو و چارلی کنار بودم نشسته اروم

 خانمم: چارلی

 بله _

  خوامت می خیلی: چارلی

 مرسی _

  داری دوسم گی نمی وقت هیچ چرا: چارلی

 من به تو ولی میشم خانمت نگفتم وقت هیچ من دوختی و بریدی خودت تو چون _

 خانومم میگی

 �� جوکر��104 پارت

 �� جوکر زبون از

 چارلی بغل تو بود رفته که میکردم نگاه باران به داشتم و بودم وایساده پنجره پشت

  میخندید و

  میومد سرش بالیی چه دارم نسبتی چه باهاش من میفهمید دختر این اگه واقعا

 کرد می چیکار کشتم خانوادشو تمام چرا میفهمید اگه

  گرفتم دوتا اون از چشم گوشیم زنگ صدای با
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  بله _

  سالم:مهراب

  داداش سالم _

  بود دنیا این توی من کس تنها مهراب

 نباش نگران کردم اوکیش من: مهراب

  مرسی _

 گرفتی بارانو:مهراب

  خونمه توی _

  میکشیش کی عالیه: مهراب

  ریخته بهم مغزم دونم نمی _

  کردن چیکار باهات نرفته یادت توکه تو نفع به بکشیش زودتر چه هر: مهراب

  نه _

  بکشش پس: مهراب

  باشه _

  پنجره سمت برگشتم و کردم قطع تلفنو

  لبم گوشه نشست پوزخند دیدم که چیزی با

 بود چارلی لبای روی لباش باران
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 بده ادامه جوری همین میزاشتم باید

 �� جوکر��105 پارت

 که بالیی همون دقیقا زاده**حرو چارلی اون تا بده ادامه جوری همین میزاشتم باید

  بشه ادم موقع اون شاید بیاره سرش اورد آماندا سره

  بیرون اومدم کرد آماندا منو با چارلی که کارایی و پیش ساله چند فکر از در صدای با

  تو بیا _

  تو اومد نازنین

  نباشی خسته عشقم سالم: نازنین

 ولی کردم می برخورد باهاش اوایل میگفت همه به و بود نازنین کالمه تیکه عشقم

  کردم عادت کم کم

 بگو کارتو مرسی _

  اوردم قرصاتو: نازنین

  گفت نازنین که خوردم قرصامو

  جوکر: نازنین

 بله _

  دارم خواهشی یه ازت: نازنین

  چی _
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  کنی محافظت منو: نازنین

 چرا _

  شدم عاشق من: نازنین

  چی _

 کنار تونیم نمی محافظ اون و خدمتکارم من چون اما شده عاشقم هم پویا: نازنین

  بشم محافظت بزار کنم می خواهش باشیم هم

  عاشقته گفت خودش پویا _

  اره: نازنین

 این به بیشتر همه از کردن می کار برام که بودن افرادی ترین قدیمی از دوتا این

  داشتم اعتماد دوتا

  قبول باشه _

  بوسیدم و کرد بغلم و کرد ذوق نازنین

 مرسی: نازنین

  کارا این از میاد بدم گمشو پاشو _

 .... رفت نازنین
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 ��باران زبان از

  خانم منم مهم: چارلی

 خندیدم و گرفت خندم گوییش زور همه این از

 �� جوکر�� 106 پارت

  خوامت می خیلی واقعا:چارلی

 چارلی مرسی _

  داری دوستم گی نمی بهم:چارلی

 نه _

  چرا:چارلی

  نیستم گو دروغ من که چون _

  لبام روی گذاشت لباشو یهو

  زدم پسش محکم اومدم خودم به که دقیقه چند بعد

 چارلی نکن _

 چشم:چارلی

  خونه تو اومد بدو بدو غریبه ادم یه که بودیم اونجا ساعت یک حدود

  گرفتیم جلوشو
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  هستی کی تو:چارلی

 وقتی تو بره مرده اون تا کنار کشید چارلی و داد چارلی نشون کارت یه مرده اون

  رفتم منم رفت پشتش هم چارلی رفت

 گفت دیگه محافظ یه به چارلی شدیم خونه وارد وقتی

  اومده مهراب محافظ بگو جوکر به برو:چارلی

  رفت هم   محافظه اون

  بود نگران خیلی مهرابه محافظه فهمیدم تازه که مرده اون

 اومد جوکر

 شده چی:جوکر

 کن کمک خدا تورو جوکر:محافظه

 ��جوکر��107 پارت

  شده چی:جوکر

 بود کی مهراب این مگه ببینم جوکر چشمای توی رو نگرانی میتونستم قشنگ

 نمیشه ولی نگم بهت اینو عنوان هیچ به گفت مهراب ،جوکر: محافظه

 بگو:جوکر

  زدن مهرابو:محافظه

  چی:جوکر
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 زدن مهرابو:محافظه

 کیا چی با:جوکر

 پیشش فرستادی تو که همونایی زدنش پشت از چاقو با:محافظه

  کجاست االن:جوکر

 بکشتش ممکنه نیست اعتمادی هیچ زنش به جوکر باغن خونه تو زنش با:محافظه

 اونجا میریم:جوکر

  رفتم بودم جوکر محافظ چون منم در سمت رفت و گفت اینو

 ��جوکر��108 پارت

  خونه یه به رسیدیم بودیم راه تو که دقیقه چند بعد

 چهرش که مرد یه کنار تخت روی بود نشسته بچه دختر یه داشت بزرگی پنجره

 نبود مشخص اصال

 تو میری جوکر:مهراب محافظ

 نه:جوکر

 بکشتش ممکنه متنفره مهراب از زن اون اما:محافظه

  داد تشخیص میشه هم فاصله این از نیست متنفر:جوکر

 گفت مکث ثانیه چند بعد

 بدینش مهراب تحویل و بگیرین رو زده چاقو بهش که کسی اون:جوکر
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 چشم:پویا

 بزنی سر بهش نمیری:مهراب محافظه

  خوبه که بشم مطمئن خواستم می فقط:جوکر

 بود مهم براش مهراب اون اخه کردم تعجب

  خونه برگشتیم و ماشین تو نشست اروم

 اتاق تو رفتم من همین برای داشت پست هنوز چارلی ولی بود شده تموم پستم من

 خوابیدم و

 شنیدم صدایی یه که بود شده گرم تازه چشمام

 ��جوکر��109 پارت

  اتاقه تو مرد یه دیدم کردم باز چشمامو

 بدبختی به منم بود ندیده منو که بود تاریک حدی به اتاق میزنه حرف تلفن با داره و

  اتاقم تو چیه فهمیدم

 کجاست جوکر صندوق گاو فهمیدم من فریدون ببین:مرده

... 

 جاسوسم من نفهمید حتی احمقه خیلی جوکر:مرده

.... 

 نمیشه اون نه:مرده
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.. 

 چی پس:مرده

... 

 میزاری برام جوکرو سره توام و میارم برات و میکنم خالی گاوصندوقو فردا:مرده

 جلوم

... 

  حله:مرده

 گفتم و کردم روشن برقو اروم حرف این گفتن بعد

  خوشگله اقا هی _

 کرد تعجب خیلی دیدنم با و برگشت

  کی تو:مرده

 میده لو جوکر به نقشتو که همونی _

  زرشک:مرده

 میدادم خالی جای مهارت با منم بزنتم کرد سعی و جلو اومد حرف این گفتن بعد

 ��جوکر��110پادت

 بود شده عالی مبارزم گرفتم یاد جوکر لطف به که تمرینایی این تو

  شکمم تو زد چاقو با یهو که میدادم خالی جای داشتم
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 بزنمش کردم سعی بازم نیاوردم کم

  زد بهم چاقو با دیگه ضربه یه که

  نفهمیدم هیچی و سرم تو کوبید چاقو دسته با رفت گیج سرم که

 زده کتکم بازم بود معلوم بود خون از پر بدنم تمام کردم باز چشمامو

  بودن جوکر محافظای از نفر دو بودنم بسته که اتاقی تو

 گفت شد درگیر باهام که مرده همون

 جونشیم قاتالی بلکه نیستیم جوکر محافظ رفیقم و من:  1 مرد

 بزارم عمرا _

  میدی جون داری االنم همین تو:  1 مرد

 شد تار دیدم که سرم تو زد لگد با و گفت اینو

  جوکرو هم میکشیم اینو هم:2 مرده

 نفهمیدم هیچی دیگه و بستن دهنمو کردم حس حرفش این گفتن بعد

 

 

 شنیدم جوکرو صدای کردم باز چشمامو

 چی اون:جوکر

 اومد شدم درگیر باهاش که مردی همون صدای
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 تعلیمه حال در محافظ یه:مرده

 رفتم من باشه:جوکر

  بود بسته دهنم هم و پاهام هم دستام هم

 بگیرم جوکرو رفتن جلوی تونستم نمی

 ��جوکر��111 پارت

 داشت شدیدی ریزی خون و بود خورده چاقو  بدنم دوجای میشدم هوش بی داشتم

 منو هم میکشتن اونو هم میرفت اگه میرفت داشت جوکر

 دهنمو چسب و بود اتاق تو که چاقویی به رسوندم خودمو و کردم جمع توانمو تمام

 گلوم که زدم جیغ جوری و شدم لبم روی خون بیخیال برید لبم که کردم باز جوری

 سوخت

 جوکر _

  شنیدم در پشت از صداشو

 بود چی صدای:جوکر

 هیچی:مرده

 کن باز درو این: جوکر

 که دادم تشخیص تارم دید همون با زمین روی بودم دراز تو اومد جوکر و شد باز در

 جوکر سره روی گذاشت پشت از اسلحرو شدم درگیر باهاش که مردی همون
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  نداره اشکال ولی بکشمت زوده یکم:مرده

 درگیر باهم و برگشت جوکر یهو که کشید اسلحشو ضامن حرف وین گفتن بعد

  شدن

 بود زمین روی سرم نفهمیدم چیزی

 ��جوکر��112 پارت

  کردم باز چشمامو زور به رفتم فرو نرم جای یه تو اینکه احساس با

  بود جوکر

 گرفتنت؟ چرا:جوکر

 ... اونا _

 چی اونا:جوکر

  بکشن ب تورو که خوان می   ...     . خوان می _

 بسته ناخوداگاه چشمام و میچرخه سرم دوره زمین کردم حس حرف این گفتن بعد

 شد

������ 

 

  کردم باز چشمامو آروم

  بود تنگ خیلی بودم که جایی
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 که بود کرده بغلم جوری هم جوکر و جوکرم آغوش توی دیدم اومدم خودم به یکم

  کنم فرار خوام می انگار

  گرفتم تر محکم که بیرون بیام بغلش از اومدم اروم

 پوست از صورتش پوست ولی داشت گریم اینکه با صورتش روی کشیدم دستمو اروم

  بود تر نرم بچه یه صورت

 گفت یهو که کردم می نوازش صورتشو اروم

 بچه نکن:جوکر

  لبم کنار اومد لبخند یه که گفت جملرو این باحال انقد

 خرابکار: جوکر

 چی _

 مشکیش چشمای که شدتی به بود قرمز خیلی چشماش کرد باز چشماشو جوکر

 بود شده کمرنگ

  ترسیدم

 جوریه این چرا چشمات چته جوکر _

 خوبم:جوکر

  نمیگه اینو چشات _

  کرد بازشون اروم و هم روی داد فشار محکم چشماشو
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  لعنتیم قرصای:جوکر

  بیارم برات برم بزار _

  شدن تموم:جوکر

  دیگه بگیره بفرست یکیو خوب چی _

 کرده دیر چرا نمیدونم میاره قرص برام نفر یه فقط:جوکر

 چشمایی با بلند قد و هیکلی مرده یه بیرون اومدم جوکر بغل از اروم شد باز در یهو

  آسمونی آبی بود گربه شبیه که

  رفت دلم که بود خوشگل انقدر نداشت گریم

  بودی کجا مهراب:جوکر

 مهرابه خوشگل مرده اون فهمیدم تازه

  شد دیر ببخشید قرصات بیا: مهراب

  سمتش گرفت پالستیک یه

 اما میزد آتیشش تو اومد نزده در اینکه بخاطر قطعا جوکر بود ای دیگه کس هر

 ....مهراب

 برم که شدم بلند تخت روی از اروم ندیدم جایز موندنو
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 ��جوکر ��113 پارت

🔓🔓 

 

 

  گرفت محکم دستمو مچ که بشم رد مهراب کنار از اومدم

  تویی مهرپرور سایه:مهراب

  بله _

  جوکرم از حتی کرد نگاه بهم تنفرش تمام با  مهراب

 بود تر ترسناک

  بیرون برو:مهراب

  میاد خوشش مهراب از چرا جوکر شد معلوم حاال بیرون زدم اتاق از

  آید خوشش بیند دیوانه چو دیوانه

 دارم کم کم میزاشت تاثیر منم روی داشت جوکر این خندیم فکرم این با روانیا مثل

  میدم دست از عقلمو

 

 

 ️❣جوکر زبان از
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 کاری بتونم اینکه قبل و تخت روی نشست کنارم اومد مهراب رفت باران اینکه بعد

  گفت و سرم تو زد محکم یدونه کنم

 میکنی بغلت تو بکشش میگم بهت من ن**حیو کنن سرت اون تو خاک:مهراب

 خوابی می باهاش

  شد خوب زخمت جای _

 سره کشیدی بدبختی هر عمرت اول از رفته یادت نکنه نکن عصبی منو:مهراب

  بود دختر همین

 باشی خوب ساعت 4 از بیشتر تونی نمی قرصا این بدون که اینه وضعیتت االن اگه

 خانوادشه دخترو اون تقصیره همش

 نداره خبر هیچی از باران مهراب ببین _

  گفت بلندی تقریبا صدای با و تخت روی کوبید دستشو محکم

  نیست قبول قابل ای دیگه حرف هیچ میکشی دخترو اون: مهراب

 گفت و کشید عمیق نفس یه حرفش این گفتن بعد

  قاتلن خانوادگی اونا بکشه تورو دختره اون که نکشیش انقدر خوای می: مهراب

  بسه _

  گرفتم سرمو طرف دو دستام دوتا با پیچید سرم توی زیادی خیلی درد

  بپاچه تا بزنم اسلحه با خواست می دلم که میکشید تیر حدی در سرم

  پاش روی گذاشت سرمو و داد خوردم به و دراورد پالستیک از قرصامو مهراب
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  قرص خوردن بدون حتی بودم اروم بود پیشم وقتی همیشه

  میکرد نوازش موهامو اروم

 مهراب:جوکر

  داداشی جانم:مهراب

 داره نسبتی چه باهام که بگم بهش باید _

  باش اروم فقط بکن خواد می دلت کار هر داداش باشه: مهراب

 که مهم انقدر بود تر مهم چی همه از براش من حاله بودن خوب بود همین همیشه

 زد انتقامشو قید

 مهراب _

 جان:مهراب
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  بسپاری من به بارنو میشه _

  اره: مهراب

  بود مغرور که بس از نمیکرد رو زیاد ولی بود مهربون خیلی
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 ️♥باران زبان از

  بود هم تو اخماش همش بود اخمو خیلی اومد مهراب که بودم حیاط تو پستم سره

  رفت و شد ماشینش سوار

  کنارم اومد چارلی

 کجایی روزه دو:چارلی

 چی _

 شدی زخمی میگفت پویا نیستی دوروزه االن:چارلی

  اره _

  کردم تعریف رو بود افتاده برام که اتفاقاتی تمام حرف این گفتن بعد

 گوشیم که میبرد خوابم کم کم داشت رفت و کرد گوش حرفام تمام به بادقت خیلی

  خورد زنگ

 بود آرمینا

  بله _

 کجایی غرور کوه علیک و سالم:آرمینا

 جوکر خونه سالم _

  ببینمت حتما باید فردا:آرمینا

 افتاده اتفاقی _
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  ببینمت باید:آرمینا

 بشم خارج نمیتونم اینجا  از من آرمینا _

 بوس بوس همیشگی کافه تو منتظرتم 2 ساعت فردا بکن فکری یه خودت:  آرمینا

  اما _

 کرد قطع و بزنم حرفمو ادامه نذاشت
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  احمق این دست از کنم چیکار من حاال

  اومد چارلی که بودم خودم حال تو

 فکری تو چرا: چارلی

 چارلی _

 جان: چارلی

 ساعت چند برای برم خونه این از تونم می چجوری -

  بگیری مرخصی تونی می:چارلی

  دادن اونام اره _

  بگیرن مرخصی روز یک ماه در تونن می محافظا از کدوم هر میدن اره: چارلی
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  واقعا  _

  بدی خبر پویا به قبلش باید فقط اره:چارلی

  باشه _

  مرخصی برم فردا شد قرار و گفتم پویا به رفتم

 بودم خوشحال نبودم لعنتی خونه این تحمل به مجبور دیگه اینکه از
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 یه و گرفتم دوش یه خودم خونه رفتم اول و بیرون زدم خونه از صبح 7 ساعت فردا

 باسنم زیر تا بود بلند خیلی و بود سفید اسکلت یه عکس روش که مشکی تیشرت

  پوشیدم گشادم مشکی جیب شیش شلوار یه  میرسید

  انداختم هم بود سلیب که بلند گردنبند یه پوشیدم دارم ساق سفید کتونی یه

 انگشتام تاروی آستیناش پوشیدم بود باسنم زیر تا اونم بلندی که مشکی سوشرت یه

  سرم روی گذاشتم سوشرتمو کاله و کردم سشوار موهامو بود

  بیرون زدم و برداشتم ماشینو سوییچ کردم غلیظم خیلی آرایش یه

  9 شد اونجا برسم تا بود 8:30 ساعت

 هم کردم حس شدم کافه وارد که همین کافه داخل رفتم و کردم پارک ماشینو

 کردم حس پیشونیم ناحیه تو بدیو سوزش هم کشید سوت گوشام
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 روی بود ریخته شادی برف کلی و میومد جیغ صدای کردم باز اروم و بستم چشمامو

 گفت و کرد بغلم و جلو اومد آرمینا یهو سرم

 عشقم مبارک تولدت:  آرمینا

  بودم هنگ کلی

  نبود یادم خودم چرا بود تولدم امروز یعنی

  بود جمع همیشگیمون میز دوره ادم نفر 40 اندازه به

 چشمم یهو که میخندیدم داشتم کردم تشکر همشون از گفتن تبریک بهم همشون

  کردم هنگ آراد به خورد

  دارم دوستش گفتم بهش و غرورم روی گذاشتم پا بخاطرش که بود کسی آراد

 ....   ... اون اما

  شد جوری یه قلبم

  بود شده تر مرد و تر افتاده فقط بود نکرده تغییر زیاد

  میومد خیلی صورتش به و بود کوچیک طبیعی که کوچیکش بینی عسلیش چشمای
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  بلندش قده با ورزشکارانش هیکل میومد بهش که ریشش ته و خوشگلش لبای

  افتادم حرفامون آخرین یاده ناخودآگاه

  بود غلط اولشم از رابطه این باران تونم نمی من:آراد) 

  دارم دوست من اما _

 (ندارم من :آراد

  بیرون اومدم گذشته یاده از آراد صدای با

  خانم باران سالم:آراد

  سالم _

  مبارک تولدت:آراد

  تشکر _

  ببینمش خواست نمی دلم اصال نشستم میز پشت رفتم

 بدتر هم غریبه یه از االن ولی بودیم دوست باهم سال 3 اون منو میشدم اذیت چون

  بودیم

 ...اما فراموشیش بود سخت خیلی زندگیش سراغ رفت و داد بازی شدت به منو اون

 کیک اینم: آرمینا

  جلوم گذاشت بود روش عکسم و اسم که بزرگ کیک یه حرفش این گفتن با
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 هم بازی مسخره حال در و بودم دریا لب بودم گرفته آرمینا با که بود عکسی عکسم

  بود دراز زبونم هم بود چپ چشمام

 باشه نه نباشه مبارک تولدت من سگ مغرور و آشغالی باران:  بود نوشته کیک روی

 گرفت خندم بود آرمینا کاره کار این
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  بهم بود زده زل آراد چشمای به افتاد چشمم که میخندیدم داشتم

  دزدیدم ازش رو چشمام و هم توی کشیدم اخمامو

  علیرضا ویالی لواسون بریم شد قرار ها کادو گرفتن و ها شمع کردن فوت از بعد

  بود روش خودش اسم که بود گردنبند یه آراد کادوی

  ARAD بود زده انگلیسی به

 گردن بندازه خودشو اسم باید چرا فهمیدم نمی حرکاتشو این گردنم انداخت خودش

  من

  بخوریم حیاط تو ناهار شد قرار و ویال تو رفتیم

  بودن  حیاط توی همه

  آرمینا برای بیارم نمک که خونه داخل رفتم
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 بهم چسبید پشت از یکی یهو که گشتم می نمک دنبال آشپزخونه توی داشتم

 شونم روی گذاشت سرشو و کابینت به چسبوند منو برگشتم آروم
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  عقب برو خواهشن آراد _

  زیاد خیلی خیلی خیلی بود شده تنگ برات دلم:آراد

  عقب برو _

  چسبید بهم بیشتر

 یادمه همش نرفته یادم اصال حرفات من آراد _

  بدم توضیح برات چیزارو خیلی باید:آراد

  کنار برو نکرده الزم _

  بزنم حرف باهات بزار:  آراد

 خوام نمی _

  بدی گوش مجبوری: آراد

  گفتم جیغ با تقریبا و باال بردم صدامو یهو

  لعنتی کن ولم _

  شدم خفه لبام با لباش برخورد با

  بوسیدم اروم
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  شد جدا ازم

  بود شده تنگ دلم:آراد

  اونور برو بسه _

  کنی گوش باید گفتم بار یه:آراد

  بگو عقب از جوری همون نچسب بهم _

 گفت بگیره فاصله ازم اینکه بدون

  گفتم که بود تو خوده برای فقط فقط من: آراد

  بشیم جدا هم از

 بود خودم برای چیش _

Part 120 💀 jokEr ☠️� 

 

⛔️️️ 

 

 �� جوکر زبان از

  بود کرده درگیر مغزمو مهراب حرفای نمیبرد خوابم

  کنم چیکار خوام می دونستم نمی

  بود داده عذاب منو ندونسته اون
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  نداشت کشتنمو قصد میدونست اگه

  بود کرده اذیت بازم ولی

  نه یا بکشمش بود بدی راهی دو واقعا

 می کجا نیست معلوم بیرون زد خونه از باران دیدم که بودم وایساده  پنجره جلوی

  داد اجازه بهش چی برای پویا این نیست معلوم اصال بره خواست

  گفتم و گرفتم باران از چشم در صدای با

 تو بیا _

  تو اومد نازنین

  اومدن خانم رویا جوکر سالم:نازنین

 نمیداره بر ما سره از دست دختر این دیوار به بکوبم محکم سرمو خواست می دلم

  میشم عصبی میاد که اسمش

 کجاست _

  پایینه:نازنین

 ندارم اعصابشو بره بگو برو _

 نمیره نبینه رو تو تا میگه:نازنین

  میام برو باشه _

  کنم تحملش تونستم نمی واقعا چون خوردم باهم قرص تا سه منم رفت نازنین
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 بود نشسته حال تو پایین رفتم

 شده چی باز _
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  کرد بغلم و سمتم دوید دیدنم با و برگشت رویا

  بوسید گونمو و

  خورد می بهم ازش حالم

  زدم پسش محکم

 میاد بدم نچسب من به نفهم ،االغ بفهمی که بگم باید بار چند _

 ...ک ولی: رویا

  شد خفه زدم که دادی با که میگفت محافظ همه اون جلو اسممو داشت

  شو خفه _

  جوکر بابا باشه: رویا

 چیه کارت _

  دارم دوست بگم اومدم: رویا
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  نمیکشی خجالت _

  بکشم خجالت باید چی از:رویا

  کجاست شوهرت _

  تو برای کردم قهر ازش:رویا

 بود حروم من به اون بود مهراب سابق عشق رویا

 نزدم آتیشت تا برو نداره ربطی من به _

 بمونم امشبو یه بدی جا بهم خوای نمی فامیلتم من:  رویا

 ننت دست  ال نمیری چرا _

 بفهمن اونا خوام نمی:رویا

  مهراب پیش برو _

  نمیاد خوشم زنش از:رویا

  کندست قبرت که نباش من پای و دست ال ولی بمون اوکی _

  جوکر یعنی... ک چشم:رویا

  کردم صدا رو پویا و اتاقم تو رفتم

  جوکر جونم:پویا

 کو باران _

 مرخصی بره فرستادمش:پویا
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 نبود خودم دست صدام تن که حدی در شدم عصبی

  بیرون بره گذاشتی چی واسه کردی غلط تو _

  مرخصی برن روز یک  ماه در که دارن اجازه ها محافظ از کدوم هر جوکر:پویا

 میزنم آتیشت برنگرده اگه قسم سم**نام به پویا نداره اجازه اون _

  میزنم زنگ بهش االن:پویا

  دراورد گوشیشو حرف این گفتن بعد

  بلندگو روی گذاشت

  پویا جانم:  باران

 کجایی سایه سالم:پویا

  اومد گوشی پشت از مرد یه صدای یهو

  کنار بزار ماسکو ماس اون اه دیگه بیا باران:مرده

  لواسونم من ،پویا عشقم میام االن:باران

 کنی می کار چی اونجا: پویا

  شده چی مرخصیم من پویا: باران
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  میای کی:پویا

  فعال میام بشه تموم که ساعتم 24:باران

  کرد قطع تلفنو

  نترس میاد جوکر:پویا

 بیرون گمشو _

 رفت
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 ️♥ باران زباااان از

  گفتم که بود تو خوده برای فقط فقط من:آراد

  بشیم جدا هم از

  بود خودم برای چیش _

 نمی میشدم درمان باید بودم مریض خورده یه من بشیم جدا هم از اینکه:  آراد

  بخوری منو غصه خواستم

 مریضی چه _
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  گفت مکث با آراد

 زیاده مرگم احتمال که بودن گفته دکترا کردم عملش که بود تومور سرم توی:   آراد

  بود تو بخاطر فقط

  بوده مریض که شد نمی باورم

 سینش روی گذاشتم سرمو و کردم بغلش

  گفت و کنار کشیدم آراد که بود بدظهر خوردیم ناهارو کرد بغلم اونم

  سوال یه باران: آراد

  بپرس _

 میشی زنم:آراد

  کردم هنگ

  دادم جواب مکث با

  کنم فکر باید _

  گفت و بوسید گونمو

  عزیزم بشم فدات من الهی: آراد

  خورد زنگ گوشیم یهو

  میام منم برو شما جان آراد _

 چشم:آراد
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  بود خط پشت پویا

 پویا جانم _

  کجایی سایه سالم:پویا

  گفت علیرضا یهو

 کنار بزار ماسکو ماس اون اه دیگه بیا باران:علیرضا

  لواسونم من پویا عشقم، میام االن _

  کنی می کار چی اونجا: پویا

  شده چی مرخصیم من پویا _

  میای کی:پویا

  فعال میام بشه تموم که ساعتم 24_

  کردم قطع حرف این گفتن بعد

 همه نشستیم صبح 4 ساعت تا و ها بچه پیش رفتم زد زنگ بهم چرا نیست معلوم

 خوردن به نشستم برداشتم مشروب شیشه یه منم خوابیدن رفتن
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 باید پاشدم بود صبح 6 تقریبا ساعت میرفت گیج سرم ولی بودم خودم حال تو تقریبا

  خونه میرفتم

  جوکر خونه سمت رفتم و گرفتم تاکسی یه بیرون رفتم

  میرفت گیج سرم شدم پیاده وقتی

  داخل رفتم

  سمتم اومد دیدنم با پویا

 خوبه حالت سالم:پویا

  ممنونم سالم _

  داره کارت جوکر جوکر پیش برو خوبی که حاال:پویا

  باشه _

  نبودم خودم حال تو بیشتر میگذره که ثانیه هر کردم می حس

  داخل رفتم کردم باز رو جوکر اتاق دره باال رفتم

 

 �� جوکر زبان از

  شد باز اتاقم دره یهو نمیبرد خوابم اصال بودم نشسته تختم روی

  بود قرمز زیادی چشماش بارانه دیدم برگشتم

  داااری کااااااار من با:باران
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 شد می ترم ور اون متر ده از دهنشو الکل بوی سمتش رفتم شدم بلند تخت روی از

 داد تشخیص

  گفتم وایسادم جلوش

  تو میای پایین میندازی سرتو گاو مثل که نداره در اتاق این مگه _

  کردم بغلش حرکت یه با و گرفتمش افتاد یهو و کرد نگاهم خمار

 گردنمو دستاش دوتا با که بشم بلند اومدم کردم درازش و تخت روی بردمش و

  گفت دارش خش صدای با و چشمام به زد زل خمارش چشمای اون با و گرفت

 پیشم از نرررو  _
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  نمیدونستم هم خودم حتی دلیلشو و میشدم ضعیف دختر این برابر در خیلی

 تخت روی کنارش  کشیدم دراز اروم

  کرد می نوازشم و صورتم روی گذاشت دستشو یه و بود گردنم دوره دستش یه

 از بغلم میگرفتمش وقتی بود سالش یک وقتی حتی بود گرم همیشه مثل دستاش

 میشدم گرم بدنش گرمای

 میگما:باران
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 بگو_

 جیگری خیلی:باران

  کردم می باید چیکارش آخه بود مست

  پرید فازم سه برق لبام روی لبش گرفتن قرار با

  کردم جدا لباش از لبامو

  حموم سمت بردمش و کردم بلندش و باران پای زیر انداختم دستمو و

  آب زیر گرفتمش لباس با و کردم باز یخو آب شیر

  میخندید داشت چال خلو مثل

  آب زیر کشیدم و گرفت دستمو یهو

  میشد پاک داشت گریمم تمام

  میشناخت منو قطعا واقعیم چهره دیدن با وگرنه نبود خودش حال تو بود خوب

  میرسید سینم زیر تا زور به قدش

  بلنده قدش که کنه ثابت همه به خواست می دلش ولی بود کوتوله خیلی

  میشناختم بیشتر خودشم از بچرو این

 بلندی پا و پاهام روی گذاشت پاهاشو و هام شونه روی گذاشت کوچولوشو دستای

  کرد

  نرسید بهم بازم ولی
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  پایین بیا:باران

  چی که _

  دیگه بیا:باران

 ایرادی پس نبود خودش حال تو لبام روی گذاشت لباشو که کردم خم یکم گردنمو

  بوسیدمش و شدم همراه باهاش همین برای ببوسمش نداشت

 شدیم جدا که دقیقه چند بعد
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 باعث خانوادش کشتن با اونشب میخندید داشت که طوسیش چشمای به زدم زل

  کنه گریه شدم

  گفت و گرفت دستمو

  دارم دوست خیلی:باران

 خندیدم بلند بلند و گرفت خندم

 نسبت که ساله 16 که کسی کشته خانوادشو تمام که کسیو داشت دوستم اون

  کرده مخفی باهاش خودشو
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 حالت به کنی کاری هر مسته  بد قدیم مثل هنوزم بیرون کشیدمش دوش زیر از

 گرده نمی بر عادی

 دیدن با تنش بکنم خشک لباس یه تا و دراوردم لباساشو و اتاق توی بردمش

 ریخت بهم اعصابم ARAD پالک با گردنبند یه هم تو رفت ناجور اخمام گردنبندش

 میشناسم خوب خیلی آرادو پسره این

 دراز باران کنار رفتم کردم گریم و کردم عوض خودمم لباسای کردم عوض لباساشو

 میدید خواب داشت انگار بود خواب کشیدم

 بالیی همون بودم تونسته اینکه از شدم خوشحال میزد صدا باباشو همش خواب توی

 بیارم سرشون بودن اورده سرم که
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  بود سلیطه شدت به ولی داشت مظلومی قیافه بهش کردم نگاه یه

 دقیق تاریخ حتی سالش 21 شد دیروز ولی سالشه 14 انگار که بود جوری قیافش

  میدونستم تولدشم

 .....برد خوابم و بغلم توی کشیدمش
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 ️♥ باران زبان از

  کرد می درد بدنم اعضای تمام بود خراب خیلی حالم کردم باز چشمامو صبح

  بغلش توی بود کشیده منو هم جوکر و بودم جوکر اتاق توی کردم اطراف به نگاه یه

 تو االن نبود یادم اومدمم اینجا تا لواسون از چجوری اینکه حتی نبود یادم هیچی

 که خوردم تکون یکم نبود یادم هیچی بهم لعنت اه کنم می غلطی چه جوکر بغل

  شد بیدار جوکر

 ؟ دراوردم سر اینجا از منوچجوری جوکر _

 داد جواب مکث با جوکر

  دونم نمی: جوکر

  نمیفهمم هیچی مستم وقتی آخه نگفتم بهت که بدی چیز _

 گفتی زیاد که چیز:جوکر

  گفتم چی _

  بگم بخوام میشم خسته زیاده:جوکر

  دیگه بگو _

  بگم تا بیار صبونمو برو:جوکر
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  پایین رفتم و شدم بلند سریع همین برای گفتم چی ببینم بودم کنجکاو خیلی

 داشت تو رفتم و زدم در براش بردم و گرفتم صبونشو شادی با بحث کلی بعده

  گفتم و تخت روی گذاشتم سینیو میکرد سشوار موهاشو

 خوب _

 خب؟:جوکر

  گفتم چیا بگو _

 نشستم منم تخت روی نشست اومد و کشید موهاش کشیدن سشوار از دست جوکر

  روش روبه

  جوکر دیگه بگو _

  بخورم بزار:جوکر

  خوردن به کرد شروع حرف این گفتن بعد

 داد طولش دقیقه 15 شب اون ولی خورد می صبونه ای دقیقه3 همیشه

  ببریش تونی می شدم سیر خب:جوکر

  بگو _

  گفت و کرد ساعتش به نگاه یه جوکر

 دیگه وقت یه برای بزار شده دیرم خیلی:جوکر
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  بزنم جیغ خواست می دلم گرفت حرصم خیلی

  نزاشتم که بره اومد

 دیگه بگو _

  باشه کردی خواهش چون:جوکر

  خب _

 داری دوسم گفتی بهم: جوکر

  نبود میزاد آدم مثل بودنمم مست کنن من سر فرق تو خاک یعنی

 بودم گفته بود چی پرتا و چرت این

  جوکر نمیفهمم هیچی مستم وقتی من _

  گفتم چیزی من مگه: جوکر

 نه _

 از تا دو صدای که آشپزخونه تو رفتم و دادم نگهبانی ساعت چند منم رفت جوکر

  دادم گوش حرفاشون به و شدم قایم اروم کرد جلب توجهمو خدمتکارا

  دیدی دختررو: 1 خدمتکار
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  عملیه جاش همه دختره بده خیلی جوکر سلیقه خداییش آره: 2خدمتکار

  بزار احترام بهم بشم جوکر زنه دیگه وقت چند قراره من گفت من به: 1 خدمتکار

 نبود خوب اصال که داشتم حسی یه

  خوره می عجوزه اون با پایین میاد ناهارشو گفت جوکر: 2خدمتکار

 میفهمیدم حتما باید میزدن حرف خری چه درباره داشتن اونا رفتم اروم
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 � جوکر زبان از

 این تو چون بارانه کردم فکر اول شد باز بدی خیلی صدای با در یهو که بودم اتاقم تو

  چارلی دیدن با و برگشتم تو بیاد جوری این داشت جرعت باران فقط خونه

  هم تو رفت شدید اخمام

 نه کنم تیکت تیکه خواد می دلت خیلی _

  کنی حال بگم بهت چی یه اومدم:چارلی

 داد ادامه مکث مقدار یه با

  یادته آماندارو: چارلی
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 اره _

  اوردم سرتون بالرو اون که داد حال خیلی:چارلی

 حالله؟ خونت بگی اومدی چی که االن _

  االن منه دختر دوست باران بگم اومدم نه:چارلی

  برای چارلی جلوی مخصوصا میدادم نشون ضعف نباید ولی شدم کفری حرفش از

  گفتم استوار و محکم خیلی همینم

  چی که خب _

  کنم پیاده باران روی خوام می اوردم آماندا سره که بالیی همون دقیقا:چارلی

 کرد حالل خونشو زد که حرفی با
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 زدنش به کردم شروع و سمتش رفتم

 دیگه که گرفت منو پویا تو اومدن باران و پویا شد باز در بمیره که میزدمش جوری

  سمتش دوید و شد نگران وضعیت اون تو چارلی دیدن با باران نزنمش

 پیچید گوشم توی چارلی صدای
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  االن منه دختر دوست باران بگم اومدم نه:چارلی

  بکش نفس چارلی:باران

  بود نگرانش خیلی

  کن جمش پویا _

  بیرون برد دوتاشونو پویا

 تخت روی کشیدم دراز منم

 . کنم روشن رو رویا این تکلیف که پایین برم ناهار برای بود قرار

 

 

 ️♥ باران زبان از

 جوری اون جوکر چرا که نگفت بهم چارلی کردم کاری هر پستم سره رفتم اروم

 زدش

  کنم تموم رو پستم جا اون تا آشپزخونه تو رفتم و شد عوض پستم

 اونجا وایسادم یکم
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 سرش فرق تا پاش نوک از بود بلند خیلی قدش آشپزخونه تو اومد دختر یه یهو

  بود گردنش زیر تا موهاش لنز چشما عمل گونه عمل دماغ پروتز لباش بود عمل

  بود بلوند رنگش و

  بود زیر لباس شبیه دقیقا بود نافش باالی تا که بود تنش مشکی دکلته تاپ یه

 تا که بود پاش مشکی کوتاه دامن یه

 یه بود گذاشته باز موهاشم بود پوشیده قرمز بلند پاشنه کفش یه بود باسنش زیر

  نچسب دختره خورد بهم حالم داشت غلیظم خیلی آرایش

  گفت نچسبی و نازک خیلی خیلی صدای با دختره

 شادی:دختره

 خانم رویا بله:شادی

 گفت مسخرش صدای همون با رویاست اسمش فهمیدم که دختره

  بخوریم ناهار باهم بود قرار کجاست جونم جوکر: رویا

  کنن صداش میگم االن:شادی

  گفت حرف این گفتن بعد

  صبا:شادی

 گفت و اومد خدمتکار دختره یه
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  شادی جانم:  صبا

 پایین بیاد بگو جوکر به برو:شادی

 چشم:صبا
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  وایساد من کنار اومد چارلی رفت صبا

  نفسم سالم:چارلی

  علیک و _

  شده چی:چارلی

  هیچی _

  تو اومدن جوکر و صبا که بزنه حرف اومد

  بوسید گونشو و شد بلند جوکر دیدن با رویا

  شد تنگ برات دلم بودی کجا عشقم وای: رویا

  موند بود کرده سفیدش گریم با که جوکر صورت روی قرمزش رژ رده

  نگفت  چیزی و کرد پاکش و صورتش روی کشید دست جوکر
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 و چارلی روی کردم ول خودمو خورده یه وایسم پاهام روی تونستم نمی بودم خسته

  کرد نگاهم عشقش تمام با و گرفت کمرمو دوره هم چارلی

 

 و میزد حرف همش رویا اورد غذا براشون شادی و میز پشت نشستن رویا و جوکر

 صدای با و میز روی کوبید محکم دستشو دوتا جوکر یهو میخورد داشت مغزمو

  گفت بلندی خیلی

  رویا شو خفه: جوکر

  عشقم میشی سگ یهو چرا وا: رویا

 کردم خیس خودمو اون بجای من که کرد نگاهش چپ چپ چنان جوکر
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 �� جوکر زبان از

 

 تکلیفشو تر سریع چه هر باید بود اونجا عوضی دختره اون آشپزخونه تو رفتم

  بشم راحت دستش از تا کردم می مشخص
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 کلکسیون تا صورتش تو بزنم دستم کف با خواست می دلم بوسید گونمو و جلو اومد

  صورتش

  پایین بیاد

  بارن به افتاد چشمم که  میز پشت نشستم و کردم حفظ خونسردیمو

  چارلی بغل تو بود کرده ول خودشو

 

 که بالیی اون خواد می و دخترشه دوست باران بود گفته که اومد یادم چارلی حرف

  نباید بیاره بارانم سره و اورد آماندا سره

 می دفاع باران از شده طور هر باید بیاره بارانم سره بالرو این میدادم اجازه بهش

  کردم

 بخاطر البته رفتم در کوره از یهو میخورد داشت مغزمو و میزد حرف همش رویا

  دیدم باران کمره پشت رو چارلی دست که بود این بخاطر نبود رویا حرفای

  گفتم و میز روی کوبیدم محکم دستامو

  رویا شو خفه _

  عشقم میشی سگ یهو چرا وا: رویا

  شدم بلند و کردم نگاهش بد خیلی

  رویا از بهتر کسی چه و کردم می خالی جوری یه عصبانیتمو باید

 دارم کارت پاشو _
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  میل کمال با:رویا

 شد بلند
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 بردم کشیدم و گرفتم دستشو و لبم کنج اومد پوزخند بود زده که تیپی دیدن با

  سالن داخل

 

  کردم شروع من و وایسادیم پنجره جلوی

 شوهرت با تا بینم نمی دلیلی نبوده بینمون ای رابطه هیچ تو منو رویا ببین _

  دارم تنفر ازت چقدر دونی می وقتی مخصوصا من خونه بیای میشه دعوات

  دارم دوست من اما: رویا

  خندیدم بلند بلند و گرفت خندم

  گفتم شد تموم خندم وقتی و

 بودی مهراب دختر دوست سال چند تو _

  سال 7: رویا
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  شد چی بعدش خوب _

  ساختیم نمی باهم: رویا

 داشتن به البته داره ارزوشو عاقلی دختره هر که پسریه مهراب ساختین نمی چرا _

  دارم شک تو عقل

  داشتیم مشکل مهراب منو: رویا

 که توام کنی بازی ده**ج تو که  داد نمی اجازه غیرتش مهراب میدونم خوب اره _

 اما نکنی بازی ده**ج تونستی نمی تو و بودن ده**ج همشون کال خانوادت

  بود چی اسمش شوهرت

 گفتم خودم مکث  ثانیه چند بعد

 تو بازیای ده**ج تموم رو چشماشو چون بود خوب برات خیلی اون کامران اها _

 اون زن رفتی و کردی ول منو داداش دلیلی هیچ بی که بود همینم برای میبست

  شدی زاده**حر

 نمی چرا خواد نمی تورو خیره اون نبوده وقتم هیچ نیست تو داداش مهراب: رویا

  فهمی

 خوای؟ می منو خیر که تویی نکنه شدم متوجه حاال اهان _
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  داره چی که دونه نمی درست کس هیچ ایه پیچیده ادم مهراب جوکر ببین: رویا

 تورو بیاد پیش فرصتش اگه که باش مطمئن و بدون اینو اما گذره می سرش توی

  میکنه دور خوردن آب مثل

 فهمیدم بود چی هر ولی داشت قصدی چه نیست معلوم احمق دختره گرفت خندم

  کنه خراب من پیش مهرابو خواد می اول

 منو کردن دور و منو کشتن فرصت مهراب که اومده پیش بار هزار از بیشتر حاال تا _

  داشته

 میگفتی میومدی اگه حاال نکرد استفاده سو من اعتماد از وقت هیچ مهراب اما

  نداره امکان مهراب اما کردم می باور شاید کنه دورت خواد می داداشش

  میخندم بهت کرد دورت وقتی بگم بهت که بود من وظیفه: رویا

  خودم سمت گردوندم برش و گرفتم دستشو مچ که بره اومد

  من خونه تو اومدی که بود آخری باره بار این _

  جوکر اما: رویا

  برو و کن جمع وسایلتو االنم همین گفتم که همین _

 میکنی بیرونم داری: رویا

  اره _

  میخندید داشت باران دیدم رو چارلی بارانو که برم اومدم و گفتم اینو

@Novels_home



 .......جلو رفتم

 

 

 

 

 ️♥ باران زبان از

 پنجره پشت و سالن توی بردش و کشید رویارو دست جوکر که بودم آشپزخونه تو

  هر ما وایسادن

  سالن تو رفتیم چارلی با همین برای کردیم می عوض پستامونو باید بار یه ساعت نیم

  میخندید و میزد حرف رویا با جوکر

  کنن ازدواج باهم بود قرار چون طبیعیه چیز یه البته که

 چارلی که بودم خودم حال تو شدم طوری یه کنه ازدواج بخواد جوکر اینکه فکر از

  گفت بانمک خیلی

  کیه من چوچولوی دخمل:چارلی

  سمتم اومد جوکر یهو که خندیدم
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 ️♥جوکر زبان از

 

 از بارانو دست برسه هدفش به چارلی میدادم اجازه نباید عنوان هیچ به جلو رفتم

  در به چسبوندمش و بستم درو تو رفتیم اتاقم سمت کشیدمش و گرفتم مچش

  گفت و من به زد زل مغرورش چشمای اون با

  باال اوردیم چرا بودم پست سره من: باران

 گفتم همین برای بود خورد اعصابم بود خندیده چارلی با اینکه از
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  گفتم همین برای بود خورد اعصابم بود خندیده چارلی با اینکه از

  میزدی س**ل داشتی دادی نمی پست که تو _

  کرد نگاهم اخم با

  بگو کارتو:باران

 کنی کمکم باید عوض در توام بشی محافظم کنم می کمکت گفتم که هست یادت _

 بگیرم؟ انتقام
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 خوب:   باران

  بگیری انتقام برام وقتشه _

  کنم چیکار باید: باران

 بتونم تا خونه این تو میاریش برام توام میدم نشون بهت طرفو اون عکس من _

 بکشمش راحت

  نداره کاری هیچ که این: باران

  نیست همون فقط بدی انجام کار باید بازم ولی نداره اره _

  باشه: باران

  گفتم و باران به دادم پاکت یه و کمد سمت رفتم

  هست پشتش مشخصاتشم و اسم اینجا بیاریش باید که طرفی اون عکس این _

 

 

 ️♥ باران زبان از

 داخلش که عکسی دیدن با کردم باز درشو و گرفتم بود داده من به جوکر که پاکتی

  ایستاد قلبم بود

 

  نمیشد باورم برید نفسم ثانیه چند برای
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  برگردوندم عکسو بود آراد عکسه

 .... و 87 وزن 182 قد 23 سن بیات خانوادگی نام آراد نام:  بود نوشته

  بود آراد مشخصاته مشخصات، تمام

  گفتم من من با

 بکشی اینو این خوای می تو تو _

 اره:جوکر

  کرده کر چیکارت چی مگه _

 تر باال این از داشته چشم من س**نا روی: جوکر

  کیه تو س**نا _

  کن کارتو باش نداشته کار اونش به تو: جوکر

 تو که نمیشه جوکر _

  گفت و کرد قطع حرفمو

  بس و بیاریش باید نیست قبول مورد ای بهانه هیچ: جوکر

 اما _

  نگو هیچی گفتم: جوکر

  شدم خفه
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 من اتاق با باید اتاقت بد به این از نداری امنیت خونه این تو تو ضمن در و: جوکر

 بزننت چاقو با دوباره خوام نمی باشه یکی

 و شدم هوش بی روز اون وقتی اومد یادم کشید تیر زخمام موضوع اون اوری یاد با

  بود شده پانسمان زخمام اومدم بهوش وقتی دراوردم جوکر اتاق از سر

  دادم تکون سرمو فقط همین برای بودم آراد فکر تو

 بری تونی می: جوکر
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  بمونه من پیش که بود این باران از محافظت راه تنها

  بیارم چارلی سره بالیی یه باید

  ریخت بهم چقدر دید رو آراد عکس باران وقتی

 مهم اوایل اون بود دوست باران با سال سه حدود میشناختم خوب پسرو اون من

  باران اذیت و ازار به کرده شروع دوباره اون میکشتمش باید االن ولی نبود

 

 ️♥️♥ باران زبان از
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  میشد تنبیه باید که بود کرده چیکار آراد مگه بود سخت باورش

....... 

 

  وایسادم پستم سره رفتم هرشب مثل و کردم باز چشمامو

  گفت و اومد جوکر دقیقه چند بعد

 بیاری برام رو آراد که داری وقت امروز صبح تا:جوکر

  چی _

  میشی کشته خودت نیاری اگه:جوکر

 اما _

  میکشم چارلیم:جوکر

 ولی _

  بیاریش باید میکشم همرو میکشم پویام:جوکر

  گفتم همین برای نداشتم کردنش قبول جز راهی هیچ

 بیرون برم باید اوردنش برای _

  باش اینجا صبح 7 ساعت و برو: جوکر

  اوکی _

  بود شب 3 ساعت کروم ساعتم به نگاه یه رفت جوکر
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  بودم مجبور

  آراد به زدم زنگ

  نداد جواب

 پیچید گوشی تو آلودش خواب صدای که زدم زنگ دوباره

 بله:آراد

  خوبی آراد سالم _

  شده چیزی تویی باران:آراد

  نباش نگران نه _

 نباش نگران میگی زدی زنگ شبی نصفه:آراد

 کجایی ببینمت باید _

  ام خونه: آراد

  پیشت بیام _

  بیا اره: آراد

 اونجام دیگه ساعت نیم باشه _
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  آراد پیش رفتم و شدم حاضر

 

 �� جوکر زبان از

  باشن مراقبش تا دنبالش فرستادم هارو محافظ از تا دو بیرون زد خونه از که باران

  بود دختر قاچاق کاره تو اون من مثل نه ولی بود قاچاق کاره تو هم آراد

  بیرون بکشه باران از که بدم بهش درست مالی گوش یه باید

 کاره ولی باشم باران مراقب تا میرفتم خودم محافظ دوتا اون بجای داشتم دوست

  داشتم مهمی خیلی

  بیرون زدم خونه از مرتب همیشه مثل و پوشیدم لباسامو

 کنم کارو این خودم بودم مجبور پس بود شمال و نبود مهراب و

  بود صبح 3:30 ساعت بودن همراهم هام محافظ از تا سه

  برم بود قرار که خاکی جاده همون تو رفتم
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 اگه که بودم کشیده نقشه ترش قبل خیلی از معمول طبق بود اونجا ماشین تا سه

  بیوفته نزارم بیوفته برام اتفاقی بخواد

  بودن دورم محافظامم از تا سه و ماشین کاپوت روی نشستم و پایین رفتم ماشین از

 بودن نفر 10 به نزدیک شدن پیاده اونام
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  سمتشون کردم پرت مواد از پر کیف یه

  کرد تست موادو و کرد باز کیفو دره و جلو اومد اونا از یکی

  میداد نشون راضی کامال قیافشون چون بود همشون میل مطابق انگار

  کردم احساس بدیو درد پهلوم توی که بود نفر ده اون به هواسم

 چاقو یه منم پهلوی تو و زمین روی بودن افتاده هوش بی محافظام تا سه برگشتم

 نفر ده اون سمت برگشتم کردم خالصش تیر یه با و دراوردم اسلحمو بود کرده فرو

 ...بودم هم زخمی و داشت تیر یه فقط من اسلحه و بودن زیاد خیلی

 

 

 ️♥️♥ باران زبان از
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  چیه برای دونستم نمی داشتم خاصی دلشوره یه آراد خونه دره جلوی رسیدم وقتی

  افتاده بدی اتفاق یه کردم می احساس

  بکشمش و ببرم آرادو بودم اومده رسما من بدتر این از اتفاق البته که

  شد باز در و زدم زنگو

  بستم درو و تو رفتم بود باز خونش در و باال رفتم

 بیرون اومد اتاقش از

  من دل عزیزه خانم باران سالم:  آراد

  سالم _

 کرد بغلم و اومد آراد

Part 140 💀 jokEr ☠️� 

 

⛔️️️ 

 

  نشستم مبل روی رفتم و شدم جدا ازش

  داشت خواب یه که بود قشنگ و نقلی خیلی خونه یه جوکر خونه خالف بر اینجا

  معمولی شهروند یه آراد و بود قاچاقچی ترین بزرگ جوکر البته
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 بودیم دونفره مبل یک روی کنارم نشست و شربت لیوان دوتا با اومد آراد

 خبر چه خوب _

  خبر چه بگی اینجا اومدی شب موقع این االن تو سا**نا باران:آراد

  اره _

  مطلب اصل سره برو:آراد

 بود شده تنگ برات دلم _

 بغلش آغوشش تو کشید سرمو دستش یکی اون با و دستش تو گرفت دستمو آراد

  کردم

 خطره در نفر سه جون نبرمش اگه ولی بکشمش خودم دستای با میتونستم چجوری

  کنه تحمل تونه نمی وجدانم

  شد طرف بر تنگیت دل: آراد

  اره _

  نشد تموم من ولی: آراد

  من لبای روی گذاشت لباشو و باال گرفت سرمو حرف این گفتن بعد

  شدیم جدا هم از دقیقه چند بعد

  بزنیم گیتار قدیما مثل میمونی پیشم امشب: آراد

 دارم بهتر فکر یه من ولی اره _
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 بهتری؟ فکر چه: آراد

  من خونه بریم بیا _

 اونجا بریم پاشیم اینجا از کاریه چه اینجایی تو اما: آراد

  آراد عع _

 جانم: آراد

  دیگه بریم _

  بشم حاضر وایسا ولی بریم باشه: آراد

 خونه که بودم گفته آراد به جوکر خونه سمت افتادیم راه باهم و شد حاضر رفت

  کرد می خفم داشت وجدان عذاب منه خونه جوکر

  بکشم راحت نفس ذاشت نمی

  خونه تو رفتیم

  گفت و وایساد جوکر های محافظ دیدن با آراد شدیم وارد وقتی
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 کین اینا: آراد

  بگم بهت تا تو بیا _

  وایساد سالن داخل تو رفتیم

  میام االن وایسا دقیقه یه _

  باشه: آراد

  پویا پیش رفتم

  پویا _

 بله: پویا

 کجاست جوکر _

 رفت: پویا

  کجا _

  نیومد ولی االن تا میومد باید داشت کار: پویا

  دارم نگهش اینجا و بیارم پسررو اون گفت بهم جوکر _

 میگیریمش االن اوکی: پویا
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  میگیرن رو آراد چجوری نبینم که باال رفتم

 

  جوکر اتاق تو رفتم یواش و باال رفتم

  کجاست نیست معلوم خودش اونوقت بیارمش گفت جوکر

  کمد سمت رفتم بعدش و اتاق تو نشستم یکم

  داره چی دیگه ببینم تا کنار دادم لباسارو بود لباس دست چند کردم باز درشو

  جعبه یه و بود کمدش توی بنزین کلی

  کردم باز رو جعبه دره

 کنارش خوشگل خیلی و رنگی چشم و ساله 20 دختر یه عکس بود توش عکس یه

 برگردوندم عکسو نبود معلوم و بود شده پاره مرده عکس ولی بود وایساده مرد یه

  پور علی کیمیا بود نوشته پشتش

  جوکر که  بود کی دختر این

 بود ازدواج حلقه دوتا جعبه داخل داشت عکسشو
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  بودن خوشگلم خیلی که

  کشید سوت مغزم عکس دیدن با برگردوندم عکسو بود ام دیگه عکس یه

  بود سالم 4 که زمانی بود بچگیام عکس

  میکرد چیکار جوکر دست من عکس

 بود ام برگه یه
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  بود ام برگه یه

  کردم بازش

 بود نوشته

 تو ولی دارم دوست بگم بهت خودم زبون با کردم تالش بارها و بارها جوکر سالم  )

 .کنی گوش نخواستی اصال

 ازدواج من با که داری وقت فردا تا پس منه دست عشقت زندگی که میدونی جوکر

  کنی

 ( آماندا تو عزیز همسر
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 ترجمه تونستم راحت بود عالی انگلیسیم چون که بود نوشته انگلیسی به اینارو البته

  کنم

 وسایلو سریع اومد ماشین صدای که کنم باز اونو خواستم می بود دیگم برگه یه

 ....کردم نگاه پنجره پشت از و جاش سره گذاشتم و کردم جمع

 

 

 

 �👑� جوکر زبان از

 یک همون کرد ایجاد پیشونیم توی خراش یه چاقو با و جلو اومد نفر 10 اون از یکی

  بودن ماشیناشون پیش بقیشون کردم مرده اون حروم داشتم اسلحم داخل که تیری

  دراوردم فندک یه جیبم از و زمین انداختم اسلحمو

  نکنین دور منو بودم داده هشدار بهتون _

  حرف این گفتن بعد

  پام جلوی انداختم رو فندک

 سوار رفتم کنن کاری هیچ تونستن نمی گرفت آتیش اونا دور تا دور تا پام جلوی از

 خونه سمت رفتم شدم ماشین

 اینکه قبل اونجارو دور تا دور همینم برای بکشم آتیش اونارو که بود قرار اولشم از

  بود همین همیشه ریختم بنزین بیان
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  میفهمم کنه کاری بخواد کسی اینکه قبل

  خونه حیاط تو رسیدم

 پایین اومدم ماشین از زور به داشت شدیدی ریزی خون پهلوم

 

 ️♥️♥ باران زبان از

 کردم هنگ دیدم که چیزی با
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  بود بد خیلی حالش ولی بود جوکر

  بود افتاده براش اتفاقی چه یعنی

  شد باز در که بودم ها فکر همین توی

  تو اومد پویا گردن دور بود انداخته دستاشو از یکی که حالی در جوکر

  پویا بری تونی می دیگه تو: جوکر

  چشم: پویا

 بست درم و رفت پویا
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  بیرون برو توام:جوکر

  تخت سمت میرفت داشت

  بود خون از پر صورتش تمام

 نشستم تخت روی کنارش رفتم

  افتاده برات اتفاقی چه جوکر _

  برو گفتم:جوکر

  خونی پهلوشم و بود پهلوش روی دستش

 لباسش چون شد خونی دستم پهلوش رو گذاشتم اروم دستمو و کنار دادم دستشو

  پهلوش یا زخمه دستش نبود معلوم بود دستکش دستشم توی و بود مشکی

 نخورد تکون ولی دادم فشار و سینش روی گذاشتم دستمو

 بخوابی میشه جوکر _

  چی برا:جوکر

  کنم پانسمان زخمتو بزار _

  بیرون برو نکرده الزم:جوکر

  میمیری جوری این _

 بهتره بمیرم: جوکر

  نباش باز لج انقدر _
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  هستم که حاال: جوکر

  دیگه شو خفه اه _

  اوردم و نظر مورد وسایل و حمام داخل رفتم حرف این گفتن بعد

 ببندمش تا نمیاد در صدات _

Part 145💀 jokEr ☠️� 

 

⛔️️️ 

 

  بستمش اروم و سرش روی ریختم بتادینو سمتش رفتم

 

 �👑� جوکر زبان از

 نمیداد گوش کسم هیچ حرف به و کرد می اذیت منو همش اولشم همون از بچه این

  نیست یادشم منو حتی االن اما

 افتادم پیش وقت خیلی یاده

 تنیم باژی بلیم بیا:  باران)

  خستم _

 تونی بازی من با باید میگما بابا به: باران
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  نکن تهدید منو میکنما گیساتو تک تک باران _

  بابا: باران

  دخترم جانم: بابا

 ...( کنه می اذیت منو پسرت: باران

  نمیشناسم حتی نمیاد یادش منو اون

 

 

 ️♥️♥ باران زبان از

 شد مانع دستاش که درارم لباسشو خواستم بستم که پیشونیشو زخم

  میکنی چیکار:جوکر

  ببندم زخمتو بتونم من تا دراری لباستو باید _

  میبندم خودم بیرون برو: جوکر

  باال میدم لباستو یکم باشه نکن لج جوکر _

  نه:جوکر

 هم گریمه رنگ از صورتش پوست بود شده پاک گریمش صورتش جاهای از بعضی

  بود تر سفید

  نداره فایده باهام کردن بحث که میدونی _
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  خرابی کله یه تو نداره اره: جوکر

 باال زدم اروم لباسشو
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 اون روی که زخمی رده به خورد چشمم که میبستمش داشتم بود عمیق زخمش

  بود شده صورتی تقریبا زخم رده و بود سفید بدنش پوست بود شکمش طرف

  میزد آشنا خیلی برام لعنتی زخم این

 

 

 �👑� جوکر زبان از

 زخمم جای به بود زده زل باران

  بود کرده درست خودش زخمو این

  نگفتن چیزی بهش شکمم توی کرد فرو چاقو تموم بیرحمی با وقتی

 بخیه تا 16 شکمم که من ولی کرد می قهر چون گفت نمی چیزی بهش کس هیچ

 نبودم مهم خورد
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 گرفتم چونشو

  کنی می نگاه چی به _

  آشناست خیلی برام زخمت این هیچی:باران

  نبود یادش بود من با که روزایی از روز یه حتی چشماش به زدم زل

 نبودین دانشگاه تو باهم ببین فکر خوب خب _

  خندید باران

 دیوونه:باران

 باید بود مهراب با حق خانوادشن و اون دیوونم اینکه دلیل زد قشنگی حرف دیوونه

  میکشتمش

  رفت و بست زخممو

  شدم بلند تخت روی از

 بازه الش همیشه کمدم دره من سادگیش به زدم پوزخند بستم کمد دره دیدن با

 بود بسته درشو کامل کمدم گشتن بعد احمق باران اون ولی

  وایسادم پنجره جلو رفتم

  برداشتم مشروب شیشه یه و

  شد باز در یهو
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 وارد گاو مثل خونه این تو ای دیگه کس هیچ بارانه فهمیدم برگردم اینکه بدون

  نمیشه

  جوکر:باران

 چیه _
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  اوردم آرادو من بگم بهت رفت یادم جوکر :باران

  بیرون برو باشه _

  چارلی پیش رفت دیدمش حیاط تو پایین رفت خنگه دختر این چقدر رفت

 نره دیگه تا بشه ادب باید ولی کنم  ولش و کنم اذیت یکم آرادو جلوش خواستم می

  چارلی سمت

  میپیچید گوشم توی صداش

  چی یعنی این: باران) 

 میمونی من پیش همیشه تا یعنی _

  ندالم دوشت نمیاد خوشم تو از من ولی: باران
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 ( باشی داشته دوسم مجبوری تو _

  کنه اذیتم این از بیشتر بزارم نباید بکشمش باید

  خونه طبقه ترین باال رفتم

  کردم باز درو

  شومینه کنار بود نشسته

  سمتم دوید دیدنم با

  جونم عمو... : 

  خوبی _

  بغلم پرید

  عمو خوبم... : 

  بوسیدم اروم

  بیرون کشیدمش بغلم از

  میموند زنده نباید بچه این

 بیاریا رو بابا مامان دادی قول بهم تو عمو... : 

 اونا پیش فرستادم تورو شایدم ولی اره _

  عالیه که اونجوری.... : 

  کردم نخوردش دست غذای ظرف به نگاه یه
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 جون عمو _

 عمو جانم... : 

 نخوردی غذاتو چرا _

 که نبود کسی االن ولی دهنم میزاشتن بابا مامان یا آبجی یا همیشه... : 

  ریخت اشکاش حرف این گفتن بعد

  گرفتم دستشو

  دهنش گذاشتم غذاشو و پاهام روی نشوندمش و تخت روی بردمش

  سینم روی گذاشت سرشو غذاش خوردن بعد

  گفت و

  عمو.. : 

  جانم _

  بخواب بغلم امشب خدا رو تو... : 

  گردنم دوره انداخت دستشو حرف این گفتن بعد

 خواستم می انگار که کرد بغلم جوری کشیدم دراز کنارش برم کنم ولش نیومد دلم

 کنم فرار
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  بود خواب هنوزم شدم بیدار

 پایین رفتم و کردم باز گردنم دور از دستاشو اروم

  کردم صدا بارانو و پایین رفتم لباسام تعویض از بعد

 

 

 ️♥️♥ باران زبان از

  رفتم منم برم باهاش گفت رفتم منم کرد صدام جوکر

 بودن بسته پاهاش با دستاشو بود اونجا اراد زمین زیر تو بردم

  آراد  _

  بودم کثیفی خیلی ادم من سمتش رفتم حرف این گفتن بعد

  کردم بغلش

  خبره چه اینجا: آراد

 کرد جدا آراد از  منو پویا یهو
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 می تقشه داری ساله 3 از بیشتر دختر قاچاق شریفت شغل بیات آراد آقای: جوکر

 استفاده اون کردن عاشق ترفند از و بدزدی تهرانو قاچاقچی ترین بزرگ دختر کشی

  چیکار خواستی می بارانو کردی

  دروغه همش اینا: آراد

  نبود پاهام تو جون کردم می حس

  میگفت چی داشت جوکر

  داده بازی منو آراد

  بود سخت باورش

  دراورد گوشیشو جوکر

 بود آراد صدای شد پخش صدا یه و

 توسط عالیه بشه عاشقم باران دختره اون که کنم کاری بتونم اگه مهراب ببین: آراد

  زمین میزنیم باباشو اون

 کرد قطع صدارو

 منه طرف مهراب متاسفانه:جوکر

  شدم عاشقت بعد ولی بود دادنت بازی قصدم اولش مادرم مرگ به باران: آراد

  بریم باهم وایسا نرو تند کن صبر:جوکر

  کرد پلی دیگه صدای یه و رفت ور گوشیش با
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  بود آراد

  باشه ای بهونه یه باید دوری همه این بعد مهراب ببین: آراد

 چی دنبال تو مرده باران بابای: مهراب

  بفروشم بارانو خوام می: آراد

 بود داده بازی بد منو لعنتی اون بود سخت باورش
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  باران: جوکر

  بله _

  بگیر اینو بیا: جوکر

  بود دستش اسلحه یه سمتش برگشتم

  گرفتم ازش جلو رفتم

  بکشش:جوکر

  کنم چیکار _

  بکشش: جوکر
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  اما _

 میکشم رو چارلی و خودت نکشتیشم اگه هیچ که کشتیش میشمارم 5 تا:  جوکر

  شمردن به کرد شروع حرف این گفتن بعد

 .... 3.....  2......  1: جوکر

  بکشه منو خواست می اون میزدمش باید

  آراد سره روی گرفتم کشیدم ضامنو

 میکنم خواهش باران:آراد

  گفت و سرم روی گذاشت اسلحه یه جوکر

 4:جوکر

  نداشت تیر اما کردم شلیک

 

 

 �👑� جوکر زبان از

  بشه قاتل هیچی سره بدم اجازه تونستم نمی

 ...باران ولی رحمم بی میگن همه درسته

  کردم تموم و آراد کاره گلوله یه با و دراوردم اسلحمو
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 از کنه اعتماد کسی هر به راحت انقدر نباید خودشه تقصیره ولی دیدم بارانو شکستن

  بیرون زدم اتاق

  باران خواهر بارانا پیش رفتم

  کردم باز درو

 کرد بغلم و سمتم اومد

  عمو: بارانا

  بله _

 میکنن اذیت اینجا منو: بارانا

  هم تو رفت اخمام

 میکنه اذیتت کی _

  زرده کلش که مرده اون: بارانا

 چارلی؟ _

  اون اره:  بارانا

 کرد چیکارت _

  گوشم تو زد: بارانا

 میکندم قبرشو
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 عمو:  بارانا

  دلم جونه _

 زنگ که االن اما میزد زنگ بهم آلمان میرفت وقت هر اون کجاست باران اجی: بارانا

  نمیزنه

 اون برسه زمانش تا ببینیش تونی نمی تو ولی خونست همین تو بارانت ابجی _

 میرسم حسابشو من کرده اذیتت که هم چارلی

  دارم دوست من جونم عمو مرسی: بارانا

  داشت می دوست مادرشو و پدر قاتل باید چرا

  عمو گفت می من به چرا اصال

 عموشم من مگه

  پایین رفتم

  ندید منو و بود وایساده من به پشت و بود باران پیش چارلی

  باران برای کرد می زبونی بلبل داشت
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  دارم دوست دنیا کل اندازه من باران ببین: چارلی

 بود آشنا خیلی برام حرفش این گذشته به رفتم ثانیه یه

  دارم دوست دنیا کل اندازه من آماندا ببین: چارلی

 خودم سمت گردوندم برش و گرفتم شونشو ریخت بهم خیلی اعصابم

  جوکر شده چیزی: چارلی

 شده اره _

 شده؟ چی: چارلی

  شده شل دستم پیچ _

  چی: چارلی

 زمین روی افتاد که دهنش خو زدم مشت با جوری حرفش این گفتن بعد
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 زمین زیر ببرش گفتم پویا به زدمش اینکه بعد

  بود عزیز خیلی برام بارانا

  بستنش جلوم کنه اذیتش کسی خواست نمی دلم

 بیرون برین همه _
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  بیرون رفتن محافظا همه

  کردی اذیت خیلی منو تو چارلی _

 اره:چارلی

  چرا بدونم که نکشتمت مدت همه این _

 گرفتی ازم عشقمو تو چون: چارلی

  خندیدم 

  همین _

  اره: چارلی

  بشه سیخ تنت موهای میاد بارانا و باران اسم دیگه که میارم سرت بالیی االن باشه _

 

 

 ️♥️♥باران زبان از

 بودم نگرانش برد چارلیو جوکر

  سمتم اومد پویا

  سایه: پویا

  بله _

  بریم بیا: پویا
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  کجا _

  کنم امادت ماموریت برای خوام می: پویا

  ماموریتی چه _

  نباشه کاریتم بیا تو:  پویا

 رفتم دنبالش
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  اتاق یه داخل بردم

  کنم خبرت تا بشین: پویا

 باشه _

 تو اومد زن یه تا نشستم اونجا ساعت نیم حدود

  مهسام من سالم: زنه

  ام سایه سالم _

  بختم خوش: زنه

  کنم چیکار باید من ببخشید _
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  اتاق وسط گذاشت و برداشت تختو کنار صندلی اومد زنه

  دیره که بشین بیا: مهسا

 چی برای _

  بشین: مهسا

  نشستم

 منم بپوشم تا من به داد لباس یه کرد ولم بالخره باهام رفتن ور ساعت یک بعد

  پوشیدمش

  وایسادم آینه جلو رفتم

  زیبا خیلی و طوسی تقریبا لباس یه

  ستش و غلیظ ارایش

  ستش کفشای

  منم این شد نمی باورم

 ��لباس عکس
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  میومد خیلی تنم به لباسه
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  میداد نشون خوب خیلی هامو  ه**سی قسمت زیادیش بودن جذب دلیل به

 تو اومد پویا

  بری تونی می تو مهسا: پویا

  شدیم تنها پویا منو و رفت مهسا

  انداخت نگاه یه سرمو تا پام از پویا

  گفت و

  شدی عالی: پویا

 کنم؟ چیکار باید من نمیگی _

  میگم: پویا

  کار چی _

  داری الزم اینو: پویا

  دهنم به بست نقاب یه حرف این گفتن بعد

  بریم بیا:  پویا

  جوکر اتاق داخل بردم کشیدم و گرفت دستمو حرف این گفتن بعد

  میرم من اجازه با سایه اینم:  پویا

  رفت پویا و داد تکون سرشو جوکر
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 سمتم اومد و شد بلند تخت روی از و کرد نگاه پامو تا سر جوکر

  برداشت صورتمو روی نقاب

  قرمزم لبای به بود زده زل

  ثانیه چند از بعد

  گفت و بست برام دوباره نقابو

  کندست قبرت بدی سوتی اگه ولی کنی کاری یه برام قراره: جوکر

 چیکار _

 فقط باش مغرور همیشه مثل تو: جوکر

 اما _

  بریم بپوش مانتو برو االنم میریم نداریم اما: جوکر

 در جلوی رفتم منم دره جلوی جوکر گفت پویا اومدم مانتو پوشیدن بعد و رفتم

 

 �👑� جوکر زبان از

 به تصمیم که االن ولی بشه کثیف بازیای این وارد باران خواست نمی دلم اصال

  نیست مهم اصال دارم کشتنش

  ماشین تو نشست و اومد باران

 نبود مهم اصال ولی بود شده خوشگل خیلی
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 ️♥️♥ باران زبان از

 موهاشم بود کرده متفاوت گریم یه بود شده خوشگل خیلی جوکر ماشین تو نشستم

 بود کرده درست دیگه مدل یه

 رنگ پاپیون کروات یه مشکی کالج شلوار و مشکی تک کت یه با مشکی پیرهن یه

  بود زده منم لباس

  خوردیا منو: جوکر

  ببخشید _

  نکردم نگاهش دیگه حرف این گفتن بعد

  نبود عروسی ولی بود عروسی شبیه بود بزرگ خیلی باغ یه اونجا رسیدیم

  بود خوشگل خیلی

  شدیم پیاده وقتی کرد پارک ماشینو جوکر

 گفت
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 اوکی نیومده کسی به خوریش گه میگی منی چکاره پرسید ازت کس هر: جوکر

  باشه _

  وایسته باال اون بره جوکر تا وایسادن خطی صورت به همه تو رفتیم

  سالن تو رفتم و کردم عوض لباسامو اتاق یه تو رفتم منم

  بودن دورش سکو پایین مهمونی افراد تمام و بود سکو شبیه جا یه روی جوکر

  بود نشسته جوکر کنار و بود سکو روی مهرابم

  کنارش وایسادم و رفتم افراد تمام بین از پیشش برم کرد اشاره من دیدن با جوکر

  میارم ماهورو بودم گفته خب: جوکر

 کردن می نگاهم ترس با همه
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 میکنن نگاهم ترس با اینقدر اینا که کیه ماهور مگه اصال ماهور چرا

  کرد پیدا ادامه مهمونی و رفتن برمون و دور افراد تمام و کرد اشاره یه جوکر

 پاهاش روی بشینم کرد مجبورم و پاهاش روی کشیدم و گرفت دستمو جوکر

  اوناهاش مهراب: جوکر
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 و گرفتم جوکرو نگاه رده منم گرفت نگاهشو رده و کرد نگاه جوکر به اخم با مهراب

  قیافه خوش مرد یه به رسیدم

  حله: مهراب

  رفت و شد بلند صندلیش روی از حرف این گفتن بعد

 گیس کاله برام مهسا نبود خودم موهای البته موهام الی کشید دستشو جوکر

 بود باسنم زیر تا که بود گذاشته

 میشد جوری یه قلبم جوکر چشمای تو زدم زل

  من چشمای به زد زل هم جوکر

 

 �👑� جوکر زبان از

 دیدم و برگشتم یهو که میرفتم ور باران موهای با داشتم و بود مهراب به هواسم

  کرد می نگاه منو داشت عشقش تمام با کنه می نگاه منو داره باران

  فهمیدم نمی کردنو نگاه عشق با همه این دلیل

 کرد می نگاهم اونجوری داشت کشتم مادرشو و پدر من اینکه دونستن با چرا

 بود  معلوم چشماش فقط و داشت نقاب

  طوسیش چشمای اون
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 به چسبوند سرشو و گردنم دوره انداخت دستاشو دوتا اخه شد چش یهو دونم نمی

  سینم

  بمیره بود قرار که هیف فقط بود کنارم وقتی بود خوبی حسه

  کرد غلیظی خیلی اخم یه بغلم تو باران دیدن با اومد مهراب

  تمومه: مهراب

  حله _

  بشه بلند کردم مجبور بارانم شدم بلند حرف این گفتن بعد

 بریم بپوش لباستو برو باران ،_

  باشه: باران

 اتاق تو رفت باران
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 ️♥️♥ باران زبان از

  گرفت کمرمو دوره یکی کردم حس که بودم اتاق تو

  برگشتم
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  گرفت دهنمو که بزنم جیغ اومدم بود پشتم که ای غریبه مرده دیدن با

  بزنم جیغ تونستم نمی و

 ماهوری واقعا تو: مرده

  زدمش لگد با که برداره نقابمو اومد حرف این گفتن بعد

 میزنی؟ داداشتو داری: مرده

 کی؟ تو _

  محمدم من داداشتم من: مرده

 تو اومد جوکر و شد باز بدی صدای با در یهو

  پیچید دهنش توی خون که صورتش تو کوبید مشت با چنان و کشیدش پشت از و

 دا من لعنتی: مرده

  صورتش تو زد دیگه یکی و بده ادامه  نزاشت جوکر

  لعنتی داییتم من: مرده

  بود جوکر دایی مرده این میشنیدم چی

  منی چیه: جوکر

  داییتم: مرده

  زندگیمی ادم ترین ارزش بی من برای: جوکر

  گفت و من به کرد نگاه یه بعد
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  بریم بیا ماهور:جوکر

  گرفت دستمو مرده که سمتش میرفتم داشتم

  باشه ماهور این نداره امکان جوکر: مرده

 گفت و داییش پای تو زد تیر با و دراورد اسلحشو جوکر

 بهته لطفم بخاطر ای زنده که همین: جوکر
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  بردم و کشید دستمو حرف این گفتن بعد

  نشد زده اون منو بین حرفی هیچ ماشین تو

 مچ جوکر یهو که چارلی و خودم اتاق سمت میرفتم داشتم خونه رسیدیم وقتی

  گرفت دستمو

  گفتم ناخودآگاه که گرفت محکم انقدر

  آخ _

  کجا: جوکر

  خوب اتاقم تو میرم _

  نیست الزم:جوکر
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  چی برای _

  نیست اونجا تو اتاق که چون: جوکر

  چی یعنی _

 نه؟ یکیه اتاقامون تو منو بودم گفته بهت کنم فکر: جوکر

  اما اره _

  شو خفه: جوکر

  باال سمت کشیدم و گرفت دستمو حرف این گفتن بعد

  جوکر اتاق تو رفتیم

  کنم چیکار باید نمیدونستم واقعا وایسادم پا سر منم تخت روی کشید دراز جوکر

 اونجا وایسی خوای می شب فردا تا: جوکر

  پس کنم چیکار _

  نشست تخت روی و شد بلند جوکر

  نبود یکی چارلی با اتاقت مگه: جوکر

  بود _

  داشتین تخت تا چند: جوکر

  یدونه _

 گفت اخم با
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 نخور ام اضافه ه**گ بخواب بگیر بیا پس: جوکر

 بود دهن بد واقعا آدم این
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  کشید دراز دوباره جوکر

  کرد می اذیتم داشت و بود تنگ مانتوم

   بود تنم بود کرده تنم مهسا که مجلسی لباس فقط و اوردم درش همین برای

 کشیدم دراز کنارش رفتم و شدم بیخیال پس کنم عوض نداشتم لباس که اینجا

  زیاد خیلی فاصله با البته

  بود خوابیده کتش با

  کشید نمی خجالتم گنده خرس

 داده پوشش چشماشو و بود سرش روی دستاش از یکی و بود خوابیده آسمون به رو

  بود

  سوخت حالش به دلم

  گفت برداره دستشو اینکه بدون کردم بازش داشت دکمه یه کال کتش سمتش رفتم
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  کنی می چیکار داری: جوکر

  درار کتتو پاشو _

  چرا: جوکر

  درار چون _

  خوابید شکل همون به دوباره و زمین روی کرد پرتش و دراورد کتشو شد بلند کالفه

  بود تنگ بهش خیلی بود تنش که پیرهنی

  بود گذاشته نمایش به خوب خیلی فرمشو رو و ورزشی هیکل و

  شدم تر نزدیک بهش مقدار یه سری این ولی کشیدم دراز کنارش اروم

 

 

 �👑� جوکر زبان از

  کنم خفش بگیرم خواست می دلم

  خورد می تکون همش بود خوابیده مرغ یه کنارم انگار

  کردم نگاهش و برداشتم سرم روی از آرنجمو

 میداد تکون پاهاشو و بود خوابیده آسمون به رو

  بود اعصاب رو دارکوب مثل

 سمتش برگشتم
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  بده تکونش نتونه دیگه که پاش دوتا روی گذاشتم پاهامو از یکی و سمتش برگشتم

 بود قرمز خیلی چشماش چشمام به زد زل و برگشت

  جوکر: باران

  هوم _

  نیست خوب حالم: باران

 نبود خوب حالش واقعا انگار میلرزید صداش

  چته _

  دونم نمی: باران

 بود کالفه عجیب چیز یه از انگار میداد تکون سرشو همش

 

 

 ️♥️♥ باران زبان از

  بود شده چم دونم نمی کردم نمی درک خودمو اصال

@Novels_home



  بخوابم جوکر با خواست می دلم

  بود شده چم نیست معلوم کنم درک خودمو تونستم نمی اصال

 گردنش دوره انداختم دستامو و جوکر سمت برگشتم
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 �� جوکر زبان از

  چسبوند بهم میشد که جایی تا خودشو و گردنم دوره انداخت دستاشو

 خوبی _

  اصال نه: باران

  میکنه درد جاییت _

  پیچید می خودش به مار مثل نداد جواب

  چشه فهمیدم نمی واقعا

 گفت بود کرده بغلم محکم که همونجوری باران

  جوکر:  باران

@Novels_home



  بله _

 کن بغلم: باران

 کنم بغلش گفت بهم داشت که غروری همه اون با بچه این اخه کردم تعجب

  بدنش روی انداختم دستامو از یکی اروم

  بشکنه کنم بغلش میترسیدم بود کوچیک انقدر

  کن بغلم محکم: باران

  کردم بغلش محکم میشد که جایی تا و کردم رد سرش زیر از دستمم یکی اون

 پیچید می خودش به داشت بازم

 برق رعدو _

 بله:باران

  افتاد برات اتفاقی مهمونی تو _

  نه: باران

  کنی می مخفیش داری علی داستان مثل بازم _

  بخدا نه: باران

  بود بهش هواسم مهمونی طول تمام تو

  پیشش رفت محمد که وقتی جز

  شدم غافل ازش مین چند برای اونم
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  خوابیده که فهمیدم منظمش نفسای از ساعت نیم بعد و خورد تکون دیگه خورده یه

  نمیشدم عصبی بودم بچه این پیش وقتی ولی بودم نخورده قرص من

  میداد آرامش آدم به بود همین بچگی از

 واقعا من و داره نسبتی چه من با بفهمه باران روز یه اگه میگه راست مهراب ولی

  میشه بد خیلی کردم چیکار باهاش

 چی خوابیدم باهاش بازم داریم نسبتی چه باهم میدونستم اینکه با من بفهمه اگه

  میشد

  خودشه نفع به بمیره تر سریع چه هر میشد داغون قطعا

  خودم دستای با اونم بکشمش باید

  بود خوابیده مظلوم خیلی بهش کردم نگاه یه

 میشد وحشی گربه یه میشد بیدار وقتی ولی
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  کردم باز چشمامو

  بود خواب پیشم هنوزم باران
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  شد بیدار مین چند بعد نشه بیدار تا نخوردم تکونی هیچ مین چند

  گردنم دوره انداخت دستاشو و بهم زد زل

 گفتم و شد پرت هواسم لحظه چند برای

  دارین گردن به ای عالقه چه دوتا شما _

 گردنمو کنه بغلم خواست می وقت هر هم بارانا اخه دادم سوتیو این و نبود هواسم

  گرفت می

 ؟ دوتا ما: باران

 بهت بدم عذابت خوام می  چون و زندست خواهرت گفتم ،می گفتم می باید چی

  گم نمی

  گفت و هم تو کشید اخماشو

 هان االن کردی مقایسه کی با منو جوکر توام با: باران

  بود باهوشی دختر اون بفهمه چیزی میزاشتم نباید

 کردم مقایست دخترم دوست با معلومه خب _

  کرد تغییر قرمز به سفید از صورتش رنگ کردم حس

  میزنی  بهم حالمو داری باز زن حیوون عوضی:  باران

  دراومد آخش که جوری گرفتم محکم دستشو مچ که بره اومد شد بلند کنارم از

  بزنه حرف اینجوری من با نداشت اجازه اونم از تر گنده خیلی
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  گردوندم برش

  بود اشک پره ،چشماش چشماش به زدم زل بودیم نشسته تخت روی دوتامون

 بود همه زد زبان غرورش که بارانه همون این نمیشد باورم
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 بغض چی برای االن بود همه زد زبان غرورش که بارانه همون این شد نمی باورم

  بود کرده

  من پرتای و چرت بخاطر

  کردی بغض _

  نکرد نگاهم و دزدید ازم چشماشو باران

  برم بزار: باران

  میلرزید صداش

  کرده بغض که بود سخت باورش

  مسخره نازنین اون یا عمله رویا همون حتما کیه دخترت دوست: باران

  بغلم تو کشیدمش و گرفتم دستشو خورد می حرص جوری این باید چی برای باران
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  زد هق اروم کرد بغلم

 دراوردم اشکشو گفتم که پرتایی و چرت با من االن بودم هنگ

 ️♥ باران زبان از

  فهمیدم نمی خودمو

 فقط و نرسه بهش کس هیچ دست تا کنم حبس اتاق یه تو جوکرو خواست می دلم

  باشه من مال فقط

  بزنم هق جوکر بغل تو شد باعث مسخرم حسه این

  چی باشه رویا با واقعا اگه

  میریزه بهمم فکرشم حتی

 ... که برسه چه

  کنم سرکوبش باید بشه بیشتر حسم بزارم نباید

 

 �� جوکر زبان از

  کرد گریه دارم دختر دوست من فهمید اینکه بخاطر االن باران

  میشه تر خطرناک میگذره که روز هر دختر این بود مهراب با حق

 رفت و در سمت دوید و بیرون اومد بغلم از ولی بگم بهش چیزی یه خواستم می

  بیرون

@Novels_home



 بیارم سرش بالیی یه باید
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 ️♥ باران زبان از

  بیرون زدم اتاق از

  بدم ادامه جوری این نباید

  پستم سره رفتم کردم عوض لباسامو چارلی منو اتاق تو رفتم

  ندیدم زمین زیر تو رفتن جوکر با وقتی از چارلیو

  پویا پیش رفتم

  پویا _

  بله:پویا

  کجاست چارلی _

  گفت و هم تو کشید اخماشو پویا

 نکن دخالت نیست مربوط بهت که چیزایی تو: پویا

 اما _
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  بلدی رانندگی ،تو سایه باش ساکت:پویا

  اره _

 چجوریه رانندگیت: پویا

  عالی _

  کنی فرار پلیس دست از باید: پویا

  تونم می _

  دختری نشه معلوم اصال که کن گریم جوری شو آماده برو: پویا

  چشم _

  شدم حاضر رفتم

  پویا پیش اومدم و

  حاضرم من پویا _

 بشینی؟ موتور پشت بلدی ،تو خوبه: پویا

  نه _

  میشینی چارلی پشت باشه: پویا

  باشه _

  اومد چارلی یهو
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 که داشت باد صورتش حدی به ولی داشت گریم اینکه با بود کبود خیلی صورتش

  بود معلوم

 میزد لنگ و میرفت راه کج
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  گرفتم بازوشو و سمتش رفتم

  خوبه حالت چارلی _

  گفت اخم با و کشید بازوشو چارلی

 من به نشو نزدیک  وقت هیچ دیگه: چارلی

  پویا پیش رفت میزد لنگ که جور همون حرف این گفتن از بعد

  بله: چارلی

  موتور پشت بشینی باید: پویا

 من اما: چارلی

 تا بیای باید میمردیم داشتی اگه حتی گفت جوکر جوکره دستوره نداره اما: پویا

  باشی چیز یه شاهده

  باشه:  چارلی
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  شو حاضر برو: پویا

  من سمت اومد پویا و رفت چارلی

  گفت پویا که بودم چارلی رفتار هنگ تو

  بیا باهام سایه: پویا

  رفتم دنبالش

  حیاط داخل رفت

  خونه پشت سمت رفت و

 همشون اما بود متفاوت ماشینای از پر پارکینگ داخل کرد باز رو پارکینگ یه دره

  بودن مشکی

  بود پارکینگ داخل و ام بی تا بگیر پراید از

 عالوه به خانوادت تمام بگیرتت پلیس اگه که نره یادت ولی کن انتخاب یکیشو: پویا

  میزنیم آتیش رو خودت

  گفتم و کردم نگاه ماشینارو تمام

  بده اونو کلید _

  کردم اشاره بود پارکینگ تو که پرشیایی به دستم با و

 بری؟ خوای می این با: پویا

  اره _
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  بیرون بیارش روشه کلید: پویا

 بیرون زدم و پشتش نشستم رفتم
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  وایسادم حیاط تو

  وایساد ماشین کناره اومد پویا

  پایین دادم شیشرو

  میشینن ماشینت پشت رئیس دوتا ببین: پویا

  بیاری سالمم و ببری سالم دوتاشونو باید

 میشین اعدام تاتون سه هر بگیرنتون اگه که هست جنس حدی به ماشینت توی

  حله بگیرنتون نباید

 کین رئیس دوتا حله _

  مهراب و جوکر: پویا

  باشه _

  میکردن اعدام و میگرفتن جوکرو بود تالفی برای زمان بهترین
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 میکردم جمع هواسمو باید پس بکشمش نپرسیدم دلیلشو ازش اینکه قبل نباید اما

  سایه: پویا

  بله _

  گفت و سمتم گرفت چیز یه پویا

  باش داشته همراهت اینو: پویا

  چیه این _

  بری باید کجا میگه بهت: پویا

  ممنون _

  ماشین تو بزاریم جنسارو کن کمک پایین بیا: پویا

  بود ام دیگه مشکی پرشیای تا 6

 نزاشتن جنس اونا توی ولی
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  زدیم بار جنسارو اینکه بعد

  بیرون اومدن جوکر با مین چند بعد و خونه تو رفت و اومد مهراب

  بودم شب تو رانندگی عاشق منم و بود شب که بود این خوبیش
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  کنارش نشست مهرابم ماشین پشت نشست کنه نگاه کسی به اینکه بدون جوکر

  بود خالی شاگرد صندلی

  فرمون پشت نشستم رفتم منم

  کنارم اومد پویا

  کنی چیکار بگم تا باش تماس در من با و گوشت توی بزار بلوتوثم این: پویا

  چشم _

  گوشم توی گذاشتم و گرفتم ازش بلوتوثو

 من پشت بود محافظ از پر که دیگه پرشیای تا 6 افتادم راه منم و داد عالمت پویا

  میومدن

  من جلو اومدن پرشیاها از تا سه که میرفتم داشتم

  جلو تا سه و بود پشتمون ماشین تا سه که بود جوری

  نبود اینا پلیسو از خبری رفتیم ساعت نیم

 میرفتم میداد نشون دستگاه اون هرجا منم

  مهراب: جوکر

  هوم: مهراب

  ندیدم مشتریو این حاال تا من: جوکر

  تو هستی چی نگران: مهراب
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  نیستم هیچی نگران: جوکر

  میزنه مشکوک مهراب کردم می حس

  آب زیر بکنه جوکرو سره خواست می انگار که کرد می رفتار جوری

  اومد پلیس ماشین آژیر صدای یهو

  بودن دنبالمون پلیس ماشین کلی کردم نگاه پشتمو آینه از

  گرفتم گازشو و دراومدم ماشین تا 6 اون بین از

  نداشت کاری برام پس بود باال سرعتم همیشه

  میکشیدم الیی مهارت با دیگه ماشینای بین از

  میرفتم میداد نشون دستگاه جا هر و

 نظر مورد نقطه به رسیدیم بعد ساعت نیم و کردن گممون پلیسا مین چند بعد
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 کارخونه یه تو رفتن جوکر و مهراب شدم پیاده منم جوکر و مهراب شدن پیاده با

  بودن اومده که هایی محافظ تمام همراه به من متروکه

  رفتیم دنبالشون
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 از نفر سه و صندلی روی بود نشسته ساله 29 تقریبا مرده یه کارخونه داخل

  بودن دورش محافظاش

  هستین عالی تیم چه جوکر همراه به رئیس به به: مرده

  نگفتن هیچی جوکر و مهراب

  کو من جنسای: مرده

  مرده جلو گذاشت چمدون یه محافظا از یکی و کرد اشاره سر با جوکر

  گفت و کرد امتحان و کرد باز درشو مرده

  کجاست باقیش نداره حرف همیشه مثل: مرده

  ماشینه تو: مهراب

  کجاست ماشین: مرده

  دره جلو: مهراب

  خوبی اقا جوکر اقای: مرده

  اره: جوکر

  دارم سوپرایز یه برات: مرده

 جوکر روی کشیدن اسلحه جوکر محافظای تمام زد دست یه حرف این گفتن بعد

  من بجز

 جوکر سره روی گذاشت دراورد اسلحه یه مهرابم
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  کشید اسلحه جوکر روی مهراب چون گفت نمی دروغ بهم حسم انگار

  میکنم اسیر ریاحی باران همراه به رو تو االن: مرده

 گفت و کرد نگاهش خونسرد خیلی جوکر

 خب؟: جوکر

 خب چی یعنی: مرده

  بده ادامه: جوکر

  نه مگه هستش تو طرف مهراب میکردی فکر تو: مرده

  گفت و خندید بلند بلند بعد

 احمق دختره اون و تو کشتن با االن میکنه کار من با مهراب میکردی اشتباه: مرده

  میشم رئیس من

  بود خونسرد خیلی جوکر

  بگیرینشون: مرده
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 مانع کردم سعی البته گرفتن منم گرفتن جوکرو و اومدن جوکر خوده محافظای

 بود زیاد زورشون ولی بشم گرفتنم

  بردنمون و کردنمون ماشینا سوار و بستن دستبند با جوکرو منو دست

  بهم بستنمون طناب با و اتاق یه تو بردن جوکرو منو وایسادیم خونه یه حیاط تو

 بود بسته دستبند با طوری همون دستامونم
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 بودیم اونجا ما که بود زیادی خیلی مدت

  تو اومد مهراب و شد باز در یهو

 بود اومده بدم ازش جوری یه

  کرد نگاه جوکر به پوزخند با مهراب

 که احمقی واقعا تو جوکر باشی ما همه رئیس میتونی کی تا میکردی فکر: مهراب

  بشم دستت زیر من کنی کاری میتونی کردی می فکر

  جلومون گذاشتن و اوردن غذا ظرف دو کرد اشاره حرف این گفتن بعد

 میمیرین دیگه ساعت چند که بخورین: مهراب
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  کرد قفل درم رفت مهراب

 بود داده یاد بهم خودش جوکر میتونستم منم کنه باز دستبندو تونست می جوکر

  جوکر _

  ها: جوکر

 نمیکنی باز دستبندارو چرا _

 گفت اخم با و انداخت بهم تندی نگاه جوکر

 کنی کارو این نداری حق اصال: جوکر
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 کرده خیانت بهت مهراب اون کنیم باز نباید چرا چته هست معلوم هیچ جوکر _

  کنی کاری خوای نمی

 ندارم کاریش بزنه گردنمم مهراب: جوکر

  کنیم فرار بیا _
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 نه: جوکر

  نکنیم فرار کنیم فرار میتونیم وقتی چرا بود روانی واقعا آدم این شدم کالفه

 چشه نیست معلوم

  تو اومد مهراب و شد باز در بودیم بسته اونجا که کلی بعد

 کرد بلندش و کرد باز جوکرو دسته

  خوبی: مهراب

 عالیم:جوکر

  کردن بغل همدیگرو حرف این گفتن بعد

  کنه بغل کرده خیانت بهش که کسیو باید چی برای چی یعنی بودم شده گیج

 بیا نداره ازت چیزی دیگه کردم پیداش: مهراب

 جوکر سمت گرفت کاغذ یه حرف این گفتن بعد

  گفت و کرد باز کاغذو جوکر

  مهراب مرسی: جوکر

 بریم بیا:  مهراب

  کرد بلندم و کرد باز منم دست و من سمت اومد حرف این گفتن بعد

  رفتم جوکر و مهراب دنبال
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 و بود صندلی روی خونه سالن وسط بکشن جوکرو منو داد دستور که مرده همون

 بود بسته پاهاش و دست
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 پیچوندی منو تو نامردی خیلی مهراب: مرده

 هم که کسیو من کنی می فکر کنی می فکری چه من درباره واقعا تو:  مهراب

  تو به میچسبم میکنم ول خونمه

  گفت و جوکر به کرد رو حرف این گفتن بعد

  کنیم چیکار کیان با بگو تو جوکر: مهراب

  کنم ادبش تا بیاریمش: جوکر

 حله: مهراب

 تا چند تو کردیم ماشینو داخل جنسای تمام حیاط تو رفتیم حرف این گفتن بعد

 کیف

  پشتم انداختمش من به رسید کیفا از یکی و محافظا به دادن کیفام

 داد ایمنی کاله یه کدوممون هر به مهراب

  پشتش نشستم و کردم پیدا رو چارلی گشتم مشکی همشونم بود اونجا موتور کلی
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 دیگه یکی پشت نشست جوکرم و محافظا از یکی پشت نشست مهراب

 نیوفتم تا گرفتم رو چارلی کمر
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 �� جوکر زبان از

 

  گرفت کمرشو و چارلی پشت نشست باران دیدم که محافظا از یکی پشت نشستم

  نمیزد صدا بارانم اسم که کردم ادب جوری رو چارلی

  بشه ادب داره نیاز بارانم  کنم فکر

  نره چارلیم سمت دیگه تا کنم ادبش درست باید

 توش که بود باران منو نسبت  گرفتم پسش کیان از مهراب کمک با که ای برگه اون

  بود شده نوشته

 نتونست مهراب کمک به که داره من با نسبتی چه که بگه باران به خواست می کیان

 بگه

  خونه رسیدیم
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  پویا _

  جوکر جونم:  پویا

  بشه سخت براش کشیدن نفس که بزنش جوری بزنش بشه تنبیه باید سایه _

 اما: پویا

  بده انجام گفتم که کاریو نداره اما _

 چشم: پویا

 

 ️♥ باران زبان از

 کرد صدام پویا که چارلی منو اتاق سمت  میرفتم داشتم
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  برگشتم

  پویا بله _

  بیا باهام: پویا
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  باشه _

  جالد میگفت بهش چارلی که محافظ یه پیش رفت رفتم دنبالش

  اینجاست محافظ ترین رحم بی اون میگفت همیشه چارلی

  داشت بزرگی خیلی هیکل

  دختره همون دختره این جالد: پویا

  گفت و کرد پام سرتا به نگاه یه جالد

  داره عیب بمیره اگه: جالد

  کن صبر دقیقه یه دونم نمی: پویا

  نمیفهمم بمیرم بخوام چی برای میزدن حرف چی درباره داشتن اینا

  گفت و دهنش جلو گرفت و دراورد سیم بی شبیه چی یه پویا

  جوکر: پویا

  چیه: جوکر

  داره عیب بمیره اگه دختره: پویا

  گفت و کرد مکث یه جوکر

 نداره عیب نه: جوکر

  میگفتن چی اینا

 گفت جالد روبه و جیبش تو گذاشت سیمو بی پویا
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 فرق دختر این اما باشی نداشته رحم که کرده تربیت تورو جوکر میدونم ببین: پویا

  کن رفتار نرم باهاش کنه می

  داد تکون سرشو جالد

  گفت و من سمت اومد پویا

  نیست من تقصیره شرمندتم بخدا سایه: پویا

  نیست تو تقصیر چی _

 رفت و داد تکون سرشو شرمنده بازومو به زد یواش یدونه
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 جیغم صدای که گرفت دستمو مچ جوری جالد که پویا دنبال برم اومدم برگشتم

  پیچید خونه کل توی

 

 �� جوکر زبان از

 شنیدم بارانو جیغ صدای

 باشه داشته دوسم بخواد که نیستم ادمی من بفهمه باید بود حقش اون
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  اومد ام بارانا جیغ صدای یهو

  اتاقش به رسوندم خودمو ثانیه 9 عرض در و کردم باز اتاقمو دره

  تو رفتم و کردم باز درو

  میزد جیغ داشت و بود خواب بارانا

  کردم بیدارش و سمتش رفتم

  بارانا _

  کردن گریه به کرد شروع و پرید خواب از یهو

  کردم بغلش

  نکن گریه دیدی خواب فقط عمو _

  باران با پیج برم که که خوام می می من م عمو عم ع ع: بارانا

  رفته اینجا از باران _

  من بدون لفته کجا  :بارانا

  بگه درست هارو کلمه از بعضی تونست نمی هنوزم ولی بود سالش 10 بچه این

  میگفتم بهش باید چی

 سینم به چسبوندم سرشو و کردم بغلش
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 ️♥باران زبان از

  دارم کار پویا با دستمو کن ول _

  کرد نگاهم فقط جالد

  تواما با _

  کارتو بگی بهش و پویا خواب  تو بری میتونی مردی وقتی: جالد

  روانی میگی چی _

  شد حس بی صورتم طرف یه کردم حس دراومد دهنم از حرف این که همین

  شد باعث که تو کرد پرتم اتاق سمت کشیدم و گرفت دستمو جالد

  طرفم اومد و کرد قفلش و بست درو زمین بخورم ناجور

 بشم بلند نتونستم و پیچید پام ناحیه تو بدی خیلی درد ولی شم بلند میخواستم
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 میزدم جیغ فقط و بود گرفته درد خیلی پام کرد بلندم و سمتم اومد

  زدم محکم و کشید شالق یه و بست دستامو

  میسوخت ناجور گلوم که بودم زده جیغ انقدر میزدم فقط
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  میومد خون بدجور دماغم و دهن از

  برداره زدنم از دست نداشت قصد جالد اما کردم می سرفه همش

  میدادم جون داشتم

  کشید دست که

 جیغ جوری سری این زدنم به کرد شروع کمربند سگک با و کرد باز کمربندشو جالد

  پیچید خونه کل تو صدام که میزدم

 

 

 �� جوکر زبان از

  کنم تحمل تونستم نمی واقعا دیگه

  میزد جیغ بد خیلی باران

  بود قفل در اما کردم باز اتاقو در پایین رفتم

  نشد باز در زدم در چی هر

  نشنیده  درو صدای جالد میزنه جیغ باران چون دادم احتمال

 پویا _
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  پویا _

  گفت و من سمت اومد پویا دقیقه چند بعد

  جوکر جانم: پویا

  خوام می اتاقو این کلید _

  اتاقه تو جالدم جالده دست اونم که داره کلید یه فقط اتاق این: پویا

  برام کن باز درو _

 چشم: پویا

  زدن در به کرد شروع و وایساد در جلو رفت پویا

 داشت اعصابمو و میشد بیشتر لحظه هر باران جیغای نکرد باز درو بازم جالد ولی

 عقب رفتم منم کنار رفت اینکه محض به و کنار بره تا دادم هل رو پویا میریخت بهم

  شکوندم اتاقو دره بدنم چپ طرف با و

 

@Novels_home



 ️♥ باران زبان از

  بیشتر هم دردام و میشد بیشتر لحظه هر جیغام کنم تحمل نمیتونستم دیگه

 صدای با اتاق دره یهو که میشدم هوش بی داشتم تقریبا میسوخت داشت بدنم تمام

  شکست بدی خیلی

 هم توی شدت به اخماش که حالی در و جوکر و کردم نگاه یه بستم پلکای الی از

  دیدم بود

  نمیکنی باز درو چرا: جوکر

  نشنیدم جوکر ببخشید: جالد

 و بستم چشمامو دارم نگه باز چشمامو تونستم نمی دیگه بهم کرد نگاه یه جوکر

  نفهمیدم هیچی

 

 

 ��جوکر زبان از

 بست چشماشو یهو بود خون از پر صورتش تمام باران به کردم نگاه یه
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  کردم باز بود جیبم تو که چاقویی با دستاشو سمتش رفتم

 بلندش و سرش زیر گذاشتم دستمم یکی اون و پاش زیر گذاشتم دستامو از یکی

  کردم

  میریخت خون بدنش از

  خودم اتاق تو باال بردمش

  کردم صدا پویارو و

  پویا _

  گفت و داخل اومد پویا

  جوکر جانم: پویا

  بیاد علی بزن  زنگ _

  چشم: پویا

  میکرد درمانم و خونه توی میومد همیشه که بود من مخصوص دکتر علی

  بود اعتمادی قابل ادم

  تخت روی نشستم باران کنار رفتم

  کرد می ناله داشت خواب توی

  براش کنم کاری تونستم نمی ولی سوخت می براش دلم
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 بهم نباید اصال دختر این بشه متنفر ازم که کردم می کمک بهش داشتم االنم

  باشه وابسته

  زدن اتاقمو دره باران به بودم زده زل و بودم نشسته اونجا که ساعت نیم بعد

  تو بیا _

  گفت و تو اومد علی

  خوبی جوکر سالم: علی

  خوبم _

  شده چی: علی

  شده هوش بی دختر این _

  میکرد درمان زخماشو داشت که بود ساعت نیم حدود و سمتش اومد

  باال رفتم و شدم بلند منم

  تو رفتم و کردم باز رو بارانا اتاق دره

 کرد می بازی عروسکاش با داشت
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  کرد بغلم و سمتم اومد دوید دیدنم با

 باز من پیش اومدی جونم عمو وای: بارانا

  اره _

  دارم دوست خیلی من جونم عمو: بارانا

 کوچیک باران از سال 10 اینکه با بچه این کردم بلندش زمین روی از و زدم پوزخند

  بود تر سنگین باران از ولی بود تر

  تخت روی گذاشتمش اروم

 توجاست پویا عمو: بارانا

  پایینه _

  میکنه بازی من با مهربونه خیلی پویا عمو: بارانا

 بازی بچه با بشینه نکنه ول کارشو دیگه که میشد درست تنبیه یه باید پویاام این

 کنه

  عمو: بارانا

  بله _

  کنی باز اینو میشه: بادانا

  کرد اشاره لباسش پشت زیپ به برگشت حرف این گفتن بعد

  اورد تیشرت یه و کمد سمت رفت دوید کردم باز زیپو اروم
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  میکنی تنم اینو عمو: بارانا

  اره _

 کردم تنش و گرفتم ازش لباسو حرف این گفتن بعد
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  پوشیدم براش لباسو وقتی

  اورد شونشو و آینه سمت رفت و پایین اومد تخت روی از

  کن شونه موهامم عمو: بارانا

  بود بلند بارانا موهای باران برعکس

 و موهاش کردن شونه به کددم شروع منم دستم داد شونرو و جلوم نشست اومد

 پیچید سرم تو باران صدای تر قبل خیلی به رفتم

  بتون شونه موهامو بیا: باران) 

  حمالتم من مگه خوام نمی _

 خو تونی شونه بلدی تو گفت جون ماهور: باران

  پاهام روی نشست حرف این گفتن بعد

  دیده تون شونه: باران
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  بوسید گونمو کردم شونه موهاشو اینکه بعد

 تونیم بازی بلیم بیا:  باران

  بازی چه _

  موشک قایم: باران

 ( باشه _

  هم تو رفت ناجور اخمام ناخودآگاه خاطرات و باران اوری یاد با

  پیچید سرم تو بابام صدای

  کن رفتار درست باران با: بابا) 

  کنم می رفتار بخواد دلم جور هر _

  نه مگه عزیزه خیلی برام باران میدونی خوب خودت: بابا

 منو بود نزدیک اون عزیزه برات باران چون میکنی خراب منو زندگی داری ولی اره _

 ( بکشه

 بیرون بره ازش گذشته فکر تا دادم تکون سرمو
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  براش بستم اسبی دم و کردم شونه موهاشو

  بوسیدم و برگشت

  بخوابی پیشم یکم میشه جونم عمو: بارانا

  اره _

 ببره خوابش تا خوابیدم پیشش ساعت نیم حدود

  پایین رفتم برد خوابش وقتی

  بود شده عوض لباساش و بود خوابیده تخت رو باران تو رفتم و کردم باز اتاقمو دره

  پویا _

  گفت و اتاق تو اومد پویا

  جوکر جانم: پویا

  هان کرده عوض رو سایه لباسای کی _

 میپرسم االن دونم نمی: پویا
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  زد داد حرف این گفتن بعد پویا

  نازنین: پویا
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  گفت و اتاق تو اومد نازنین دقیقه چند از بعد

  جانم: نازنین

  کرده عوض رو سایه لباسای کی: پویا

 سوپ براش یکمم بود خونی لباساش داشت گناه جوکر کردم عوض من: نازنین

  نداشتم بدی قصد بخدا کردم درست

  میسوزوند دل براش بازم بودش زده باران اینکه با و بود مهربونی خیلی دختر نازنین

 مرسی _

  برم تونم می: نازنین

  برین دوتاتون اره _

  نشستم باران کنار رفتم منم و رفتن دوتا اون

  بود کبود صورتش

  پیچید گوشم تو صداش

 میدی بهم گول یه: باران) 

 قولی چه _

  نزاری تنهام بخت هیچ بخت هیچ منو بده گول: باران

  وقت هیچ نذارم تنهات میدم قول _

  نمیزاری تنهام و میمونی من پیج همیشه تو که بود دفته بابایی: باران
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  نمیزارم تنهات اره _

 ( دالم دوشت: باران

  جوکر: باران

  بود اومده بهوش بهش کردم نگاه یه

  هوم _

 (بگو بهم: باران
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  بهم بگو: باران

  بگم چیو _

  کردم چیکار مگه خوردم کتک چی برای: باران

 بشی نزدیک اگه بعدی دفعه نشی نزدیک من و چارلی به دیگه بگیری یاد باید _

  میارم سرت بدتری بالی

  بست چشماشو
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 ️♥️♥ باران زبان از

 که باشه رحم بی تونست می چقدر آدم این مگه نبینمش دیگه تا بستم چشمامو

 بزنن کتکم مرگ حد در بگه و بگیره نادیده و کردم براش که کارایی تمام

  کشید زحمتشو خودش اون اما کنم سرکوب حسمو داشتم تصمیم من

  دیگه نمیومد خوشم ازش اصال

 اومد در صدای یهو

  تو بیا: جوکر

 تو اومد و کرد باز درو نفر یه

  هم تو رفت شدید اخمام نازنین دیدن با و کردم باز چشمامو

  بود دستش غذا سینی یه

  هست اجازه جوکر: نازنین

  اره: جوکر

  بست درو و اتاق از بیرون رفت حرف این گفتن بعد

 روی گذاشت دستشم توی سینی و تخت روی کنارم نشست و سمتم اومد نازنین

  تخت

 سایه: نازنین

  گفتم و هم تو کشیدم اخمامو
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  ها _

  میاد بدت ازم چرا میدونم: نازنین

 نمیاد بدم کسی از من _
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  نمیاد بدم کسی از من _

  میاد بدت میدونم خوب من لطفا نگو دروغ:  نازنین

  کردم کج قیافمو و ندادم جوابشو

  جوکری عاشق که تابلو خیلی: نازنین

  نیستم نخیر _

  خودت از یا میکنی مخفی من از حستو داری:  نازنین

  نیستم کسی عاشق من گفتم _

  زدی تیر با منو اونروز تو چرا میدونیم خوب ما دو هر: نازنین

  زدمت بود دراز زبونت چون _
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 در جوکره درباره کردی فکر تو و میزدم حرف عشقم از داشتم من چون نه: نازنین

  جوکر نه میزدم حرف پویا درباره من که حالی

 و نیاوردم خودم روی به ولی شدم خوشحال انگار جورایی یه حرف این شنیدن با

  گفتم اخم با جوری همون

  چه من به خوب _

  عشقه تو حس این کن فکر بهش: نازنین

 و بود خوبی دختر شدم دوست کامال باهاش و بود پیشم ساعت یک حدود نازنین

 بودم کرده اشتباه دربارش
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  رفت و دهنم گذاشت غذامو نازنین

  کردم فکر حرفاش به

  بشم خانوادم قاتل عاشق بخوام که نداره  امکان این

 ...ولی

  گفتم بلند و خودم سر تو زدم محکم

  نداره ولی _
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 و پوشیدم محافظارو مخصوص لباس شدم بلند اما میکرد درد بدنم تمام اینکه با

  پایین رفتم

  سمتم اومد دیدنم با پویا

  بشی خوب تا کنی استراحت باید فعال تو باال برو پایین اومدی چی برای: پویا

  پستم سره برم خوام می نکرده الزم _

  اما: پویا

  همونام مثل دقیقا منم نزار فرق محافظا باقی منو بین لطفا پویا _

  پستت سره برو باشه: پویا

  وایسادم رفتم بود سالن توی پستم

  بودن نشسته من جلوی کاناپه روی جوکر و مهراب

  کرد اخم دیدنم با جوکر

  بشنوم حرفاشونو تونستم می راحت

  میکردم جمع آتو ازش باید

  کردم تیز گوشامو حسابی پس

  جلوشون بودن گذاشته نقشه یه

  خطرناکیه جای کیش: مهراب

  ارزه می ریسکش به ولی: جوکر
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 نیست درستی مشتری ناصر ولی اره:  مهراب

  میگی داری چی کنم می کار ساله 2 ناصر با من: جوکر

  میدونم: مهراب

 میگی چی پس میدونی که تو: جوکر
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  اونجا بری تو خواد نمی دلم خطرناکه اونجا ببین: مهراب

  کنیم چیکار پس: جوکر

  میرم من: مهراب

  میشه خطر بی تو برای: جوکر

  میکنن اعدام تورو اما آزادم روزه یه بگیرن اگه منو: مهراب

  برو تو حله: جوکر

  گفت و اومد پویا یهو

  حیاط تو بری باید سایه: پویا

  چشم _
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  حیاط تو رفتم

 که میداد پست محافظ یه فقط و بود خلوت خیلی جا اون بود خونه پشت پستم

 بودم من محافظش امشب

  سرد خیلی هوا و بود شب 3 ساعت

  وایستم پام روی تونستم نمی میکرد درد پام

  زمین روی نشستم اروم

  بشه گرمم یکم شاید که کردم بغل خودمو دستام با

  آراد به افتاد یادم

  گفت دروغ بهم سال سه که آرادی به

 بود باهام بابام زدن زمین برای فقط و نداشت دوست منو اون

  اون ولی بودم وابسته بهش من سخته واقعا

  خیسه هام گونه دیدم اومدم که خودم به

 شنیدم صدا یه کردم پاک اشکامو اروم
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  بود ضعیف خیلیم و بود کردن گریه شبیه صداش
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  میکرد درد خیلی پام نتونستم اما بشم بلند اومدم

  میشد بیشتر لحظه هر گریه صدای

  خورد تکون ها درخت الی چیز یه

  شدم بلند زور به

 تر دور ازم صدا میشدم نزدیک چی هر صدا سمت رفتم میزدم لنگ که جور همون و

  میشد

  اومد خنده صدای سرم پشت از که جلو میرفتم داشتم

  نبود پشتم کسی برگشتم سریع

  بود مغزم روی صداهاش ولی بودم نترسیده

  بود بیشتر روم روبه خنده صدای از پشتم گریه صدای

  رفتم گریه صدای دنبال و برگشتم

 ( تمومه کارت)  بود نوشته فارسی به روش قرمز رنگ با حیاط سفید دیوار به رسیدم

  اومد پشتم از خنده صدای یهو

  میشد بیشتر ثانیه هر خنده صدای نبود چیزی برگشتم

 پشتم دیوار به چسبیدم
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  شد قطع صدا یهو

 یهو که پستم سره برم اومدم همین برای شدم دیوونه جوکر مثل که کردم فکر منم

 بدنش از سرش که بود عروسک یه داشتم برش و شدم خم چیزی یه به خورد پام

  بود دستم بدنش فقط و بود شده جدا

  داشتم برش بود کاغذ یه تر جلو رفتم

  بود نقاشی یه

 روش که دیوار همون جلوی دقیقا محافظا لباس با بودن کرده نقاشی منو عکس

  بود نوشته

 یه که بود من از دیگه نقاشی یه روش داشتم برش بود دیگه کاغذ یه تر جلو رفتم

  بود دستم کاغذ

  تر جلو رفتم

  بود نوشته روش داشتم برش بود دیگه کاغذ یه

 ( میومدی اینجا به نباید) 

  تر جلو رفتم
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 یه و کاغذ تا چند که حالی در که بود من عکس داشتم برش بود دیگه کاغذ یه

  بودم وایساده عمیق خیلی چاه یه جلوی بود دستم عروسک

 بود ازم تر جلو یکم که کردم کاغذی به نگاه یه
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 پایین شدم پرت ارتفاع یه از کردم حس و خورد لیز پام که بردارم کاغذو برم اومدم

  نفهمیدم هیچی دیگه زمین با تنم برخورد با

 

 

 �� جوکر زبان از

 پست داره پایین رفته حالش اون با احمق باران این چرا دونم نمی اتاقم تو رفتم

  احمقه یه اون میده

  میومد شدیدی و سرد باد بالکن توی رفتم

  حیاطه تو سرما این تو حالش اون با باران

 پیچید می سرم توی بابام حرف میکردم اذیتش بار هر ولی سوخت نمی براش دلم

  گفت می همیشه اون
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 حق اورد سرت دنیام بالی بدترین اگه حتی داره تورو فقط دنیا این تو باران پسرم) 

 (باشی مراقبش همیشه باید تو کنی اذیتش نداری

 بشه جوری این نبود قرار

  بشم دیوونه من بشه باعث نبود قرار

  بیوفته اتفاق نبود قرار اینا از کدوم هیچ

  افتاد اما

  خانوادش و اون بخاطر فقطم زندان بیوفتم سالگی 11 سنه تو من نبود قرار

 رو بالهایی همون تا منه نوبت افتاده که االن ولی میوفتاد نباید اینا از کدوم هیچ

 اورد سرم که بیارم سرش
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  فرستادم براش و کشیدم مهراب برای کیشو نقشه نشستم صبح خوده تا

  خوابیدم گرفتم رفتم

 

 

 تخت روی نشستم و شدم بلند اروم بود شب 10 ساعت کردم باز چشمامو
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  زدن اتاقمو دره

  تو بیا _

  تو اومد نگران پویا

  جوکر: پویا

  شده چی _

  نیست سایه جوکر: پویا

  چی _

  گفتم بلند خیلی صدای با تقریبا و شدم بلند تخت روی از

  نیست سایه که چی یعنی  _

  نیست ازش خبری هیچ االن ولی بوده پستش سره دیشب: پویا

  میکردیم کنترل دوربینارو که اتاقی تو رفتم و بیرون زدم اتاق از بده ادامه نزاشتم

  اوردمش سریع همین برای میداده پست کجا دونستم می

 سمت به یهو و کرد گریه کلی و اونجا نشست و اومد باران که دادن نشون دوربینا

  شد قطع دوربینا و شد خیره چپش

  اتاق تو بود اومده دنبالم پویا

  گفتم و میز روی کوبیدم محکم مشت با

 ها بشه قطع باید چرا _
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  جوکر دونم نمی: پویا

  گفتم و  گرفتم یقشو و جلو رفتم

  کنم می تیکه تیکه تورو وگرنه کنم پیداش صبح فردا تا کن دعا _

  حیاط تو رفتم و کردم ول یقشو کرد نگاه بهم ترس با پویا

 بگیره ازم انتقامشو باید اون باشه درست تونه نمی این رفته و شده ناراحت ازم نکنه

  باشه درست نباید این دارم کار کلی باهاش هنوز منم

  میداد پست باران که جایی رفتم

  گفتم همین برای بود تاریک خیلی  بود پشتم پویام

  کن روشن برقارو _

  چشم: پویا

  کرد روشن خونرو پشت برقای تمام

  شد روشن اونجا و

  بود نشسته باران که جایی همون رفتم
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  کرد گریه چرا

  کرد نگاه چپ سمت به لحظه اخرین افتاد یادم

  رفتم صاف و گرفتم چپو سمت 

  خونه دیوار به رسیدم

 بخونیش نمیشد و بودن کرده خطیش خط قرمز رنگ با که بود روش نوشته یه
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  بود نوشته قرمز و فارسی با زیرش

  جوکر سالم

  نه مگه نیست پیشت سوگلیت که عصبی خیلی

  میگذره خوش بهش من با نباش ناراحت نداره اشکالی

  باشی نشده ناراحت بردم سوگلیتو اجازه بدون اینکه از وارم امید

  بود باران من سوگلی از منظورش

  بودنش دزدیده بود نرفته خودش باران یعنی
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 اینکه بدون و بیان بودن تونسته چجوری من خونه تو بیاد نداشت جرعت کس هیچ

  بدن شعار من برای جوری این و ببرن بارانو بفهمم

 خودتو خودت بهتره نکردی پیداش اگه کنی پیدا رو سایه داری وقت فردا تا پویا _

  کنی  چال

  بودم کالفه خیلی خونه تو رفتم و گفتم اینو

  فهمیدم نمی اینو موهام الی کردم می دستمو و میرفتم راه اتاقو عرض همش

  ببیننش محافظا اینکه بدون من خونه بیاد تونسته کی  که

  بفرستن برام بارانو جنازه تا دستم رو بزارم دست نمیشد

 از یکی صابر با رو پویا گو و گفت که دوربینا اتاق سمت میرفتم داشتم پایین رفتم 

  شنیدم محافظام

  مطمئنی: پویا

  دیدم خودم چشمای جفت با: صابر

  میده باد به دوتامونو سره جوکر باشی کرده اشتباه اگه: پویا

 دیدم خودم: صابر
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 فقط باشه اشتباه و بگی جوکر به اینو اگه بده پست اونجا بره باید همیشه اون: پویا

  میکنه چیکارمون جوکر میدونه خدا

  جلو رفتم وایسم اونجا نتونستم

  شده چی _

  کردن نگاهم ترس با دوتاشون

  شده چی گم می دوتام شما با _

  نه یا باشه درست نیست مطمئن ولی دیده چیزی یه صابر جوکر: پویا

  گفتم و صابر به کردم مو رو

  دیدی چی _

  براتون کنم تعریف کامل جزئیات با باید بشینین بیاین میشه:  صابر

  من جلوی نشستن صابرم و پویا کاناپه یه رو نشستم رفتم

 دیدی چی بگو خب _

  هست چیز همه به هواسم و میدم پست خونه تو همیشه من که اینه حقیقتش: صابر

 که اتاقی داخل رفت که دیدم رو چارلی که بود شب 3 ساعت نزدیکای دیشب

 رفت و بیرون اومد زیادی نگرانی با دقیقه چند بعد و کنیم می کنترل دوربینارو
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  کنه چک دوربینارو اتاق شب هر داره وظیفه چارلی جوکر ببین: پویا

  کجاست االن چارلی _

  نیست دیشبه از: پویا

  نیست که چی یعنی _

  کجاست نیست معلوم شده غیب کامال: پویا

  دوربینا اتاق تو رفتم شدم بلند

  اوردم رو بود دوربینا اتاق داخل که دوربینی فیلم

  کرد قطع ساعت 2 برای خونرو پشت دوربینای تمام و تو اومد چارلی

  کردم می تیکش تیکه خودم دستای با بود جلوم چارلی اگه که بودم عصبی جوری

  خوامش می زنده کن پیدا چارلیو و ببر کن جمع محافظارو تمام پویا _

  چشم: پویا

  اتاقم تو باال رفتم

  چی بیاره باران سره اوردم آماندا سره که بالیی همون چارلی اگه
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  کنم تحمل تونم نمی دیگه سری این

  زندست االن که بود آماندا بخاطر فقط اما کشتم می تر قبل خیلی چارلیو باید

  پیچید سرم توی آماندا صدای

 ج ببین باشه ب چارلی به هواهواست میرم می دارم دا من م جوکر ج ببین: آماندا) 

  بده قول ق بهم نیار نی سرش س بالیی ب جوکر

 ( میدم قول _

 بار 200 االن تا وگرنه بودم داده آماندا به که بود قولی بخاطر فقط نکشتمش اگه

  بودم زده آتیشش

  بودم باران نگران خیلی

  میشد آماندا مثل نباید اون

 چه باهام باران  میدونست خوب خیلی چارلی بشه بارانم مرگ باعث نباید چارلی

  داره نسبتی

  بگه باران به اگه

 میشه متنفر ازم حتما باران
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  میکردم پیدا چارلیو تر سریع چه هر باید

  داره باهام نسبتی چه که میشنید خودم دهن از باید باران

  باران زندگی به بزنه گند چارلی میزاشتم نباید

  نبود بند کجا هیچ به دستم بار اولین برای واقعا ولی

  کنم کاری هیچ باران نجات برای تونستم نمی

  اومد گوشیم صدای که بودم کالفه خیلی

  داشتم برش میز روی از سمتش رفتم

 بود ناشناس شماره یه طرف از پیام یه

  سالم: ناشناس

  شما _

  آشنا یه: ناشناس

 کارت؟ _

  بدم نشونت اینو خواستم فقط ندارم کاری: ناشناس

  فرستاد عکس یه

 عکسم توی از بود هوش بی و بود خون از پر بدنش تمام بود باران عکس کردم بازش

  وخیمه خیلی حالش فهمید میشد

  هستی کی تو _
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  خورد زنگ گوشی یهو

  میزد زنگ داشت که بود ناشناس شماره همون

  دادم جواب گوشیو

 بله _
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  دادم جواب گوشیو

  بله _

  پیچید گوشی تو چارلی  صدای

  جوکر سالم: چارلی

  کجاست باران _

 میریا تند داری خیلی: چارلی

  نکنم پیدات کن دعا _

  بشنوی اینو زدم زنگ بشما تهدید تو توسط نزدم زنگ کنی پیدام تونی نمی: چارلی
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  پیچید گوشی تو باران جیغ صدای ثانیه چند بعد

  کرد می گریه داشت

  کنین ولم: باران

  میزنه جیغ جوری این ببینم کنم تحمل تونستم نمی

  خوای می چی _

 سره که بالیی همون که بدم خبر بهت خواستم فقط نمیخوام ازت هیچی: چارلی

  داداش خان میشی چکارش میگم بهش ضمن در و میارم بارانم سره اوردم آماندا

  کرد قطع گوشیو و خندید و گفت اینو

  پایین اومد هاش تیکه که دیوار تو کوبیدم محکم گوشیو

 زدم داد

 پویا _
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  گفت و تو اومد پویا

  جوکر جانم: پویا
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 زده زنگ بهم که ای شماره اخرین میتونی ببین برو کن جمع گوشیو اون الشه _

  نه یا کنی ردیابی

  چشم: پویا

  خودم و موندم من و رفت پویا

 کنم کاری باران برای تونستم نمی واقعا انگار

  بیاره باران سره اورد آماندا سره که بالیی چارلی اگه

  بشه آماندا مثل باران ببینم کنم تحمل تونم نمی من

  پیچید گوشم تو صداش

  کنین ولم: باران

  بود داغون صداش چقدر

  کشیدم سر لیوان بدون و برداشتم مشروب شیشه یه

 بزنم آتیشش آماندا مثل میشم مجبور نکنم پیدا بارانو فردا تا اگه
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  میشدم دیوونه داشتم بود ریخته بهم خیلی اعصابم

 

 

 ️♥ باران زبان از

 

  میکرد درد بدنم تمام کردم باز چشمامو

  میکرد درد جام همه از بیشتر دستم

 بودنش گرفته گچ که بود سخت باورش دستم به کردم نگاه یه

  بودن بسته پاهامم بودن بسته دستامو دو

   میومد در زور به صدام

  زدم داد

 کمک _

 نداد جواب کس هیچ

  زدم داد تر بلند

  کنه کمکم بیاد یکی _

  داشتم درد خیلی

  شد باز در یهو
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  تو اومد بلند قد مرد یه

  بود اشنا قیافش

  چارلیه فهمیدم بلوندش موهای از

  بود کرده تغییر خیلی نداشت گریم چون

  کن باز دستمو چارلی _

  عروسکم خوبه حالت: چارلی

  کنه می درد خیلی دستم نه _

  میشه خوب نباش نگران: چارلی

  شدم هوش بی که شد چی چارلی _

  افتادی: چارلی

  کجاییم االن _

 من خونه: چارلی

 رفتیم جوکر خونه از ،یعنی چی _
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  بیرون اومدیم جوکر خونه از اره: چارلی

 چرا _

  عشقم داشت خطر برات اونجا چون: چارلی

  اینجام من میدونه جوکر _

  اینجایی اینکه از حاله خوش خیلیم میدونه اره: چارلی

 بستی؟ دستامو چرا _

 ببندم پاتو و دست داد دستور من به و متنفره ازت گفت اون جوکره دستوره: چارلی

 بمیری تا بزنمت انقدر بزنمت مرگ حده در و

 داد دست بهم بدی حسه یه

 بکشی منو گفت جوکر _

 التماس بهش منم بکشمت گفت کردی تنگ جاشو تو و متنفره ازت گفت اره: چارلی

 وقت هیچ دیگه که ببرش جوری گفت جوکرم بیارم خودم با تورو بزاره که کردم

 حرفاست این از تر نامرد خیلی جوکر اون ولی کردم قبول منم نخوره بهش چشمم

 میشه چی نکنیم اجرا جوکرو دستور اگه میدونی خوب تو و بگیرم سخت بهت گفت
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  بودم اضافی جوکر برای من کشید تیر قلبم

  شدم ادمی همچین یه عاشق که شدم متنفر خودم از

  کردم بغض

  گفتم بغض با

  کنه می چیکار االن جوکر _

  میده انجام کارشو داره آسوده و راحت همیشه مثل: چارلی

 کنه می درد خیلی کنی باز دستمو میشه _

 شد پاره گلوش کردم حس که خندید بلند انقدر خندید چارلی یهو

  میخندی چی به _

  گفت بود توش خنده های رگه که صدایی با

  کنم باز دستتو داری انتظار ازم: چارلی

  اره خب _

  منی اسیر اینجا تو: چارلی

 چی _

  دزدیدم جوکر از تورو من: چارلی

  بود سنگین برام حرفاش

  چی یعنی _
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  کجایی االن دونه نمی جوکر یعنی: چارلی

 زد داد حرف این گفتن بعد

  رامین: چارلی

  شد وارد رامین دقیقه چند بعد

  میدیدم چی داشتم من خدایا

 توی فرستاد مهرپرور سایه بجای یعنی خدمتکار بجای منو که بود رامین همون این

 جوکر خونه
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  چارلی چیه:  رامین

  بیان طاها و امیر بگو: چارلی

  باش:  رامین

  من به خورد چشمش که بره اومد

  آشنا امسال دوست پارسال دیدار مشتاق خانم باران به به:  رامین

  گفت و خندید حرف این گفتن بعد
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 می فکر تو جای منم و بودی من جای تو که بود پیش ماهه یک حدود یادته:  رامین

 جوکر خواه خاطر جور بد که انگاری ولی باشی چارلی منو همکار میتونی کردم

  شدی

  ندارم بهش حسی هیچ من _

 هر چارلی منو جوکری عاشق تو که میدونیم خوبی به چارلی و من متاسفانه: رامین

 برعکسی حسه تو اما جوکره از شدید تنفر اونم و داریم مشترک حسه یه دوتامون

  میشی محسوب چارلی منو دشمن بنابراین داری

  خندید

  رامین کن صداشون برو: چارلی

  چشم:  رامین

 تو اومد پسر دوتا با دقیقه چند از بعد و رفت رامین
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  شما تقدیم دختر این طاها امیر: چارلی

  یکی به زد زنگ تلفنش با و اونور رفت خودش
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 یکی اون و هام ه**سی روی گذاشت کثیفشو دستای یکیشون و اومدن دوتا اون

  لبام روی گذاشت لباشو

  تونستم نمی ولی بشم کارشون مانع داشتم سعی

  داد فشارش و بود شکسته که دستم همون روی گذاشت دستشو نفرشون یه یهو

  کنم تحمل تونستم نمی که زیاد انقدر داشت درد خیلی زدم جیغ

  پایین ریخت اشکام ناخودآگاه بود گرفته درد هام ،ه**سی

  برداشت لبام روی از لباشو پسره

  سمتمون گرفت گوشیشو و سمتمون اومد چارلی

 گفتم گریه با دستم به داد بدی خیلی فشار پسره یهو

  کنین ولم _

  گرفتن فاصله ازم و شدن بلند دوتام اون رفت چارلی

  میرفت گیج سرم گشنگی از و بود گشنم خیلیم و بود بد خیلی حالم

 بخوابم جا یه فقط خواست می دلم افتاده فشارم بودم مطمئن
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  جلوم نشست و پیشم اومد چارلی

  دستش تو گرفت چونمو

  مجبورم ولی خوشگلی خیلی: چارلی

  گفت پسرا اون از یکی به رو حرف این گفتن بعد

 باشه هواسش وحشیه بگو بهش و نگین پیش ببر دخترو این  امیر: چارلی

  چشم: امیر

  بیرون اتاق از رفت حرف این گفتن بعد

  سمتم اومد امیر

  داد هلم و کرد بلندم و گرفت بازومو و کرد باز چاقو با پاهامو

  دیگه اتاق یه داخل رفتیم و بیرون رفتیم اتاق از

  بود وایساده ما به پشت دختر یه

  بود بلوند رنگش و بود ش**باس زیره تا موهاش
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   وحشیه باشه هواست گفت و پیشت بیارم اینو گفت چارلی نگین: امیر

  بری میتونی باشه: نگین

 بست سرش پشت درم و رفت امیر

 

 دماغشم غلیظ آرایش و نازک ابروهای با آبی چشم دختر یه من سمت برگشت نگین

  بود خوشگل بود عمل

 بود نافش باالی تا که  سفید تاپ یه با مشکی کوتاه خیلی دامن یه بود کوتاه قدش

 سفیدش صندالی همراه به بود تنش

  بشین اینجا بیا: نگین

 کرد اشاره روش روبه صندلی به حرف این گفتن بعد و
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  کردم نگاهش جوری همون و نخوردم تکون

 کشید اسلحه یه میز کشو داخل از و بود اونجا که آرایشی میز سمت رفت نگین

  گفت و سرم روی گرفت و کشید ضامنشو و بیرون
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 که دادن کاری یه من به ندارم رو تو مثل هایی جوجه تحمل اعصاب اصال من: نگین

 صورت این غیر در کنم کارمو بزاری و نکنی سرکشی بهتره پس بدم انجامش باید

  میشه تموم بد برات

 که بهش زدم زل و بود گفته که صندلی همون روی نشستم رفتم نداشتم ای چاره

  کنه چیکار خواد می ببینم

 رنگش که گیس کاله یه اون بعد و آرایشم به کرد شروع و دراورد رو آرایشش لوازم

  بود نم**باس زیره تا و بود باز گیس کاله موهای سرم گذاشت بود بلوند

  گفت و برداشت اسلحهشو و کرد بلندم اروم

  میشه مرگت باعث تو جانب از حرکت ترین کوچیک اما میکنم باز دستاتو: نگین

  کنم کاری هیچ تونستم نمی که بود گشنم قدری به کرد باز دستامو

 شد تا چهار چشمام لباس دیدن با سمتم گرفت لباس یه

  بود زیر لباس انگار که بود صورتی مشکی لباس یه

  بپوششون:  نگین

  اما _

  سرم رو گذاشت اسلحرو نگین

  زود: نگین

  پوشیدمش همین برای بودم مجبور

 خوردم جوکر بخاطر که بود شالقایی جای بود کبود بدنم جاهای تمام
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  میکشیدم خجالت آینه توی خودم دیدن با خودم که بود جوری لباسه

  بیا باهام: نگین

  رفتم دنبالش

  تو داد هل منو و کرد باز اتاقو یه دره

 داشت قرار اتاق وسط که نفره دو تخت یه کرم سفید ست یه بود قشنگی خیلی اتاق

 دیگش وسایل و

  بود خوشگل خیلی اتاقش

 درو و تو اومد چارلی و شد باز در یهو که تخت روی نشستم اونجا ساعت نیم حدود

  بست

  موندی منتظرم خیلی خوشگله خانم سالم:چارلی

  چارلی سمت رفتم و شدم بلند تخت روی از

  میخوای چی ازم بگی میشه چارلی _

  خوام می خوشگلتو تنه من معلومه که این خب: چارلی
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 کردم داغ گفت که اینو
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 نداشتم برادر مثل تورو من میمونم تو ابجی مثل من که گفتی من به تو چارلی _

  کنی می کارارو این باهام چرا داشتم دوست

 و خوابید باهات جوکر وقتی از اما داشتم دوست خواهرم الی مثل تورو منم: چارلی

 مثل دقیقا دشمنم شدی توام کم کم افتاد اتفاق بینتون عاطفی احساس کم کم

 جوکر

 اون تو گذاشتم پامو بکشمش اینکه واسه من نیست جوکر منو بین حسی هیچ _

  خونه

 نگاه جوکرو عشق با چجوری که نیستم کور من ولی نبود اوایل اون اره: چارلی

 میفهمی میکنی

  اما _

  میشم اذیت دارم: چارلی

  چی برای _

  کنیم حال باهم بزار نده طولش انقدر: چارلی
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  تخت سمت داد هلم و گرفت هامو شونه حرف این گفتن بعد

 خوابید و کرد عمل من از تر زود چارلی ولی شم بلند اومدم تخت روی کرد پرتم و

  بود گرفته درد خیلی دستم روم

 کار این احمق جوکر اون وجود با ولی بخوابم باهات خواد می دلم وقته خیلی: چارلی

  بود ناممکن

  برم بزار کن ولم خدا رو تو خواهر میگفتی بهم تو _

  یادته افتادی جوکر پای به نکشه منو جوکر اینکه بخاطر پیش وقت چند تو: چارلی

 اره _
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 جوکر پای و دست به اونجا باید کردی اشتباه خیلی که بگم بهت باید: چارلی

  جوکر برای هم و تو برای هم خطرناکیم خیلی ادم من بکشه منو تا میوفتادی

  میبوسیدم حرص با و لبام روی گذاشت لباشو حرف این گفتن از بعد

 یه اما بزنمش خواستم می پیچید دهنم تو خون مزه که میگرفت گاز لبامو جوری

  بود گرفته محکم چارلی دستمم یه بود شکسته و بود گچ تو که دستم

 بخورم تکون زاشت نمی و بود پاهام روی چارلی پاهای
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  بزنه دست بهم کسی هر خواست نمی دلمم ولی نبودم دختر که  درسته

  هام**سی به زد زل چارلی

  بودیا عروسکی عجب واقعا جوکر حال به خوش: چارلی

  بیرون بکشم خودمو پاهاش و دست زیر از داشتم سعی

  اه دیگه نخور تکون انقدر: چارلی

  گرفت م**سی از محکمی گاز و م** سی به چسبوند لبشو حرف این گفتن بعد

 کشید تیر خودمم گوشای که زدم جیغ جوری

  پایین میومد ناخوداگاه اشکام

  خدا رو تو کن ولم _

  پایین میومدن هم سره پشت اشکام جوری همین

 درد منم و میگرفت گاز فقط گردنم به رسید و باال اومد م**سی روی از چارلی لبای

  گردنم ناحیه تو هم و دستم ناحیه تو هم داشتم شدیدی

  چارلی کن ولم _

 

 

 �� جوکر زبان از

  میدیدم دوتا چیزو همه که بودم خورده مشروب حدی به
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  بود تار دیدم یکم فقط نبودم مست

  میخورد حرص میزدم بهش که حرفایی با تا بود اینجا االن باران خواست می دلم

 برام واقعا بدم انجام نتونم کاریم هیچ و بیارن باران سره بالیی چه قراره بدونم سخته

  بشیم جدا خواستیم که وقتی از بیشتر حتی سخته خیلی

  زدن اتاقمو دره

  تو بیا _

  بود اینجا خدمتکارای از یکی سارا تو اومد سارا

  خوای می چی _

  آوردم قرصاتونو: سارا

 ...االن ولی میاورد قرص برام نازنین همیشه

  کجاست نازنین _

  کنه یابی رد شماررو اون بتونه تا میکرد کمک پویا به داشت:  سارا

  سمتم اومد حرف این گفتن بعد

 لطفا بخورین اینارو میشه: سارا
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  وایساده جلوم باران کردم حس لحظه یه ولی چرا دونم نمی بهش کردم نگاه یه

 لباس هم ریخت بود دستش که آبی و قرص کردم بغلش محکم و گرفتم دستشو مچ

  شد خیس خودش لباس هم و من

  نیست باران فهمیدم کردم بغلش وقتی

  بودن تند عطراش همیشه باران ولی شکالت شبیه چیز یه میداد شیرین بوی سارا

  زدم پسش آروم

  بیرون برو _

  کرد نگاه من به تعجب با و وایساد سارا

 سوخت خودمم گلوی که کشیدم عربده چنان یهو

  بیرون گمشو _

  کرد فرار تقریبا و کشید بلند هین یه سارا

  بودم عصبی

  نبود خودم دست هیچی
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  روم روبه پنجره شیشه تو زدم مشت با

  زمین ریخت و شد خورد هاش شیشه

 بهم انگار ولی بریزم بهم جوری این بچه دختر یه واسه بخوام که بود سخت باورش

  بودم ریخته

 میشکستم میومدو دستم جلوی چی هر کردم یکسان خاک با اتاقو تمام برگشتم

  میشکستم فقط چی نداشت فرقی

  شدم اروم بشکنم که نبود اتاق توی هیچی دیگه وقتی

  میکردم احساس دستم تو بدیو خیلی سوزش

  دستم به کردم نگاه یه

  بود شدید ریزیشم خون و بود برداشته عمیقی خیلی زخم

  نبود مهم برام اصال

  زدن اتاقمو دره یهو

 تو بیا _

  گفت و سمتم اومد دستم دیدن با و تو اومد پویا

  اوردی خودت سره بالیی چه: پویا

  گفتم و کشیدم دستمو

  نه یا کردی پیدا چارلیو شد چی _
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  دستتو ببینم بزار: پویا

  لعنتی بگو _

 از کارتو سیم گرفته تماس تو با اینکه از بعد انگار ولی کردم ردیابیش من جوکر: پویا

  نداره وجود ردیابیش امکان دیگه دراورده گوشیش

 خورد می بهم داشت حالم

  کنم چیکار باید دونستم نمی

  جوکر: پویا

  نداشت روح بدنم انگار بدم جوابشو تونستم نمی

  برده جنس اینجا از میلیارد 6 حدود میرفته اینجا از داشته وقتی چارلی: پویا

  کردم نگاهش فقط

  بگم باید چی دونستم نمی حتی

 محافظا از یکی جوکر: پویا

Part 208💀 jokEr ☠️� 

 

⛔️️️ 

 

  ببینتت خواد می محافظا از یکی جوکر: پویا
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 نمیبینی وضعیتمو کوری _

  میگه تو به فقط ولی میدونه چی یه چارلی درباره که گفت بهم میدونی اخه: پویا

 بگی اینو باید االن _

  شرمنده:پویا

 محافظ کدوم _

  محمود: پویا

  پیشم بیارش _

  چشم: پویا

  رفت پویا

  محمود و پویا منتظر و بودم اتاقم تو که بود دقیقه 5 حدود

 زدن اتاقمو دره که

  تو بیا _

  تو اومد محمود با پویا

 پرسیدم سریع و بزنه ای اضافه حرف هیچ نزاشتم

  میدونی چارلی درباره چی _

 زدین آتیش منو گفتین همه به فرداش شما و خونش رفتیم چارلی با بار یه: محمود

  بزارم پا محافظا جمع تو نزاشتین و
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  بزن حرفتو نگیر وقتمو _

 

  دارم خونرو اون آدرس من: محمود

... 

 

 

  اونجا میرفتیم داشتیم محافظام از تا 4 با و گرفتم ازش ادرسو

 میکشمش واقعا دیگه سری این چون نباشه اونجا چارلی کردم می دعا داشتم

  خونه به رسیدیم

  اینجان بود معلوم خونه توی روشن های المپ از

  گرفتیم آمار یه خونه دره  سمته رفتیم صدا و سرو بی و کردیم پارک ماشینو

 بودیم نفر 5 فقط ماهم و بود محافظ پره خونه داخل

Part 209 💀 jokEr ☠️� 

 

⛔️️️ 

 

  گفت بود اومده باهام که محافظایی از یکی حمید
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  بیاد محافظ بازم بزنیم زنگ خوای می جوکر: حمید

  نه _

 نفر 5 ما میدونی همه از بهتر که خودت پسر کنی می لج کی با داری جوکر: حمید

  نمیایم بر اینا پس از

  یادته پیشو دوسال _

  گفت و کرد فکر یکم حمید

  اومدین بر نوید محافظای از نفر 38 پس از تنها شما بله: حمید

  چیه مشکلت االن خب _

  جوکر نفرن 38 از بیشتر اینا: حمید

  شدم نفر پنج االن ولی بودم نفر یک موقع اون من _

  چیه نقشه شدم قانع: حمید

  باال برم بگیر قالب برام _

 میرین؟ خودتون: حمید

  میبرم عمم دختر نه _

  ببخشید: حمید

  کرد قالب دستاشو و دیوار کنار رفت حرف این گفتن بعد

  باال رفتم دیوار از و دستش روی گذاشتم پامو و گرفتم هاش شونه از و جلو رفتم منم
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  بودن وایساده چارلی محافظای از دوتا در جلوی

 هیچ یادمه وقتی از و نداشت حرف گیریم نشونه دراوردم جیبیمو تو چاقو با اسلحمو

  بود نرفته خطا تیرم وقت

  چپم دست گرفتم اسلحمم و راستم دست گرفتم چاقو

  یکیشونو اون سره اسلحمم با گرفتم نشونه یکیشونو سره چاقو با

  دستم تو گرفتم محکم چاقو و کشیدم اسلحرو ضامن

  کردم پرت چاقو هم زدم تیر هم همزمان و

  زمین افتادن باهم دوتاشون

  زدم پوزخند یه

  بودم گرفته یاد باران بابای از گیریو نشونه

  کردم استفاده دخترش نجات برای بود داده یاد بهم که چیزی از حاال

  پایین پریدم دیوار از

 چارلی محافظای همه  صورت این غیر در داشت کن خفه اسلحم که بود خوب چقدر

  اینجا بودن ریخته االن

 داخل بیان بودن باهام که محافظی نفر 4 تا کردم باز درو رفتم

 پس نداره کاری هیچ برات آدماش کل با خونه این زدن آتیش که تو جوکر: حمید

  کنی نمی اینکارو چرا
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  کردم نگاش چپ چپ

 میاره و میکنه پیدا زمینو کره روی آدمای ترین عقل بی میگرده میره احمق پویا این

  بشه من محافظ تا میده آموزش

 گفتم و سرش تو زدم محکم یدونه

 از یکی ضمن در و دارم خونه اون تو جنس کلی داری عقل تو احمق آخه _

  اونجاست محافظام

  کرد نگاهم و کرد ریز چشماشو حمید

 انداختی می خطر به جونتو بازم بود  خونه اون تو محافظات از کدوم هر اگه: حمید

  بدی نجاتش تا

 بدم نجاتش تا میومدم بازم بود محافظام از کدوم هر اگه بگم خودم به ندارم دروغی

  دادم تکون مثبت عالمت به سرمو همین واسه

  گفت و زد لبخند یه حمید

 جوکر مستر کنیم چیکار االن: حمید
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  گفتم کشتم که محافظایی اون سمت میرفتم که همونجور

 بیرون بیاد زنده خونه این از باید سایه فقط بکشیم خونست این تو کس هر باید _

  برداشتم چاقومو و شدم خم حرف این گفتن بعد

  بکشیم اینارو همه چجوری:  حمید

  گفتم و جیبم داخل گذاشتم چاقومو و وایسادم صاف

  کن گوشت آویزه میدم یاد بهت االن چیزی یه _

  بفرمایین: حمید

 شدی مطمئن پشتت از وقتی دیوار یه به بچسب و برو بودن زیاد طرفت موقع هر _

  بیاره سرت بالیی تونه نمی کس هیچ که شو مطمئن اینم از

  بهم زد لبخند یه حمید

 بیرون زدم خونه از و برگشتم

  بیشتر اسلحه هم خواستیم می زیادی تیره هم آدم همه این کشتن برای

  بیرون کشیدم تیر و اسلحه صندوقش از و ماشین سمت رفتم همینم برای
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 توی رفتیم و برداشتم خودم چندتاشم و محافظام به دادم هارو اسلحه از تا چند

 تا میشدی وارد که اول از اصلی راه کناره چون و نبود بزرگ زیاد حیاطش خونه

  نداشت کاری اصال خونه به رسیدن بودن کاشته بوته خونرو به برسی

  بودیم شده مخفی ها بوته بین

  بودن نفر 10 حدود خونه دره جلوی

  بود سخت اونجا به شدن وارد

  کنم استفاده خودم روش از بودم مجبور انگار

  شدم نزدیک بهشون مقدار یه

 تولید دود نبود نارنجک البته بیرون کشیدم نارنجک تا سه سوشرتم جیب داخل از

  زدم لبخند و کردم نگاه دستم نارنجکای به لبخند با میکرد

  باشن آماده که کردم اشاره محافظام به

  پامون جلوی انداختم نارنجکو تا سه کردن اعالم آمادگیشونو اونا که این بعد و

  میزدم تیر فقط هم سره پشت و کشیدم اسلحمو ضامن شدم بلند و

  خورد تیر منم محافظای از یکی ولی بودن شده زخمی تاشون 10 هر

  ها بوته الی کشیدمش و سمتش رفتم

  داشت خونریزی پاش

  گفتم و دادم بهش فندک یه با بنزین بطری یه
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  میدم نجاتت گردم می بر کن محافظت خودت از _

  داد تکون سرشو

  در جلوی به خورد چشمم که بریم اومدیم محافظام تا 3 با

  بود اونجا محافظ کلی

 نه داشت کن خفه که بود ما های اسلحه فقط چون بودن شده خبر با تیر صدای از

 اونا مال

  بودم مجبور نبود ای چاره

  گشتم گاز لوله دنبال چشم با و کشیدم اسلحمو ضامن

  میکشیدم آتیش خونرو باید

 و شد درست کوچیک آتیش یه زدم بهش که تیری اولین با و کردم پیدا گازو لوله

  گرفت آتیش خونه و داد شدیدی صدای بعدش

  کردن گم پاشونو و دست محافظا همه

 گرفتم فاصله خونه از اروم  بود زمان بهترین اون
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 گرفتم فاصله خونه از اروم  بود زمان بهترین اون

 به دادم تغییر جامو سریع و زدم و گرفتم نشونه بیرون کشیدم اسنایپرمو اسلحه

  دادم ادامه روند همین

 کردن کمک من به اسنایپرشون های اسلحه با و کمکم اومدن محافظامم تا 3

 

  زدیم همشونو تقریبا و

  خونه سمت رفتم سریع

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از

 

  خورد می بهم چارلی از حالم سوخت می گلوم

  زد س**ل گردنمو و چشمام به زد زل چارلی

  بود شده بد واقعا حالم

  نداشت فرقی هیچ ن**حی یه با چارلی

  بودم کرده بغض

 پاهام هم میکرد درد دستم هم
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  میشدم هوش بی داشتم که بود گشنم انقدر

  اومد اسلحه صدای یهو

  زد صدا و کرد پنجره نگاه خمار بود کشیده دراز من روی که جوری همون چارلی

 طاها _

  تو اومد و کرد باز درو طاها دقیقه چند از بعد

  چارلی جانم: طاها

  بود چی صدای:  چارلی

  میکنن تمرین دارن ها بچه کنم می فکر: طاها

 نریزه بهم قشنگمو شب کسی باش مراقب و  پایین برو محافظا تمام با:چارلی

  رئیس چشم: طاها

  رفت حرف این گفتن از بعد

  بوسید می شونمو اروم اروم و شونم روی گذاشت سرشو چارلی

 گوشم تو زد محکم و شد بلند چارلی یهو کنه ولم چارلی که خوردم می تکون هی

  نیست کال صورتم طرف یه میکردم حس

  پیچید دهنم تو خون مزه

  میرفت سیاهی چشمام

  من روی کشید دراز بازم چارلی
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  هام نه**س روی گذاشت کثیفشو دستای و

  گفتم جون بی

  کن ولم _

 میشه کم تو از چیزی نه شبه یه میکنی جون انقدر چرا نیستی دختر که تو: چارلی

  من نه

  بخوابم کسی با جوکر بجز خوام نمی _

 نه**س ناحیه تو بدی خیلی خیلی درد داد داد فشار هامو نه**س بیشتر چارلی

  پایین اومد ناخودآگاه اشکم کردم حس هام

 من مغز روی و باشی آدم اگه خودته تقصیر شدی اوف گرفت دردت آخی: چارلی

 و نیای راه باهام اگه اما میکنی لی**ح یه توام و میام راه خوب باهات نرقصی ترکی

 راه نتونی وقت هیچ دیگه که خوابم می باهات جور یه دراری بازی طه**سل بخوای

  فهمیدی بری

  میاد بدم ازت _

  دهنم تو زد حرف این گفتن بعد

  بیشر دردشم و شد بیشتر شدتش لبم ریزی خون

 مثل دقیقا توام کنم رفتار باهات سگ مثل خواد می دلت خیلی انگار: چارلی

  آماندایی

  زمین روی کرد پرت و دراورد لباسشو حرفش این گفتن بعد
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 و کرد روشن اتاقو پنجره از زیاد روشنایی یه یهو که کمربندش سمت رفت دستش

 اومد که بود سوختگی بوی بعدش
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 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

 

  شدم خونه وارد

 باران دنبال فقط باشه کی نبود مهمم میکردم شلیک بهش سمتم میومد هرکسی

  میگشتم

  باال رفتم ها پله از نبود سالن توی

  گشتم می داخلشو و کردم می باز اتاقارو تک تک دره
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 �️♥️♥️♥ باران زبان از

 

 

  پنجره سمت رفت صحنه اون دیدن با چارلی

 حالم نتونستم ولی پایین بیام تخت روی از خواستم می نشستم تخت رو شدم بلند

  بود بد خیلی

  گفت بلند چارلی یهو

  جوکر بهت لعنت: چارلی

  بوده جوکر کاره سوزی آتش این پس

 چارلی دیگه کردم می حس گرفتم آرامش ناخودآگاه اینجاست جوکر فهمیدم وقتی

  بزنه آسیب بهم تونه نمی

  خروجی دره سمت رفت چارلی

  نشد باز اتاق دره ولی کرد بسته بازو درو دستگیره

 

 

 ��(  چارلی محافظ) طاها زبان از
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  شد بیشتر اندازی تیر صدای بیرون اومدم اتاق از وقتی

 و کردم قفل اتاقو دره نشه عصبی هم چارلی و نشه چارلی مزاحم کسی اینکه برای

 ...  ... پایین رفتم

 

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از

 

  میرفت ور بهش داشت فقط چارلیم و بود شده قفل اتاق دره

 نمی کاری هیچ چارلی برای ولی کنم باز درو چجوری بودم گرفته یاد جوکر از من

  کردم

 

 

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

 

  بود اتاق تو بلوند مو دختر یه کردم باز اتاقارو از یکی دره لگد با

  گفتم و سمتش گرفتم اسلحمو و سمتش رفتم
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 ؟ کجاست چارلی _

 

 تیر یه برسه اسلحه به دستش اینکه قبل میز روی اسلحه سمت رفت دستش دختره

  دستش تو زدم

  زمین روی نشست و کشید جیغ

 گرفتم بلندشو موهای و پاهام روی نشستم جلوش بهش رسیدم وقتی و سمش رفتم

  کشیدم محکم و دستم تو

  کجاست چارلی بگو _

  نه مگه جوکری تو: دختره

  گفتم بلندتری صدای با و کشیدم بیشتر موهاشو

  تو نه میپرسم سوال که منم اینجا _

  حرفاشونی شبیه دقیقا ولی میگن دروغ دربارت همه کردم می فکر: دختره

  کرد بغلم و دراورد دستام الی از موهاشو حرفش این گفتن بعد

  ببینمت بود آرزوم: دختره

  زمین افتاد که جوری زدم پسش محکم بودم متنفر دخترا جور این از

  پایین بیارم دهنتو بزنم یا کجاست چارلی میگی _

  باشه خله دختر اون با باید حتما نمیدونم:  دختره
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  کجاست _

  اتاقش تو احتماال: دختره

 و بود دستم تو دستش که همونجور کردم بلندش و گرفتم دستشو سمتش رفتم

  پرسیدم میشدیم خارج اتاق از داشتیم

  کدومه اتاقش _

 میشد پایین و باال داشت در دستگیره اتاق یه سمت کشیدم دختره
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  کدومه اتاقش _

 یه میداد نشون و میشد پایین و باال داشت در دستگیره اتاق یه سمت کشیدم دختره

  اتاقه داخله نفر

  زدم صدا حمیدو

  حمید _

  گفت و اومد دقیقه چند از بعد
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  جوکر جانم: حمید

  بگیر دخترو این _

  ..شکستم اتاقو دره بدنم چپ قسمت با و عقب رفتم منم گرفت دختررو حمید

 

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از

 

  میداد فوش و میکرد پایین باال درو دستگیره تند تند چارلی

  تو اومد جوکر و زمین خورد جور بد چارلی شکست بدی خیلی صدای با در یهو

  لبام روی اومد لبخند یه برگشت بدنم به روح انگار دیدنش با

  میکرد ریزی خون داشت دستش

 قرنیه اصال که بود قرمز حدی به چشماش چارلی به بود زده زل و ندید اصال منو

  نبود معلوم مشکیش

 گفت و زد دست جوکر

 تهدید منو میکنی دزدی من خونه از شدی شجاع که میبینم چارلی آفرین: جوکر

 بازی باهاش و میداری بر قرمز پارچه یه که گاوه اون بدون چیزیو یه ولی کنی می

 آخر در باشی داشته مهارت چقدرم هر کنی بازی شیر با اگه تو شیر یه نه کنی می

 میکنه رت**پ و میگیرتت
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 داشت واقعا که زدش قدری به و چارلی سمت شد ور حمله حرف این گفتن بعد

  میمرد

  گفت و کرد جدا چارلی از جوکرو و اومد محافظا از یکی یهو

 اینجارو تر سریع چه هر باید االنم خونه ببریمش باید بسه جوکر کشتیش:  محافظه

  میشیم کباب هممون وگرنه کنیم ترک

  بیرون ببرش _

  چشم:  محافظه

  بیرون اتاق از رفت و کرد بلند چارلیو محافظه

  بهم زد زل و سمتم برگشت جوکر

  سمتش دویدم و پایین اومدم تخت روی از

 برای کنم بغلش تونستم نمی بلندمم پاشنه کفشای اون با حتی رسیدم که بهش

  کردم بغلش محکم و کردم بلندی پا و وایسادم کتونیاش روی رفتم همین

  سینش روی گذاشتم سرمو و

 جوکر بود شده تنگ خیلی برات دلم _

  زد خیمه روم و تخت روی کرد پرتم تقریبا و تخت سمت رفت اروم اروم

  چشمام به زد زل و باال اورد سرشو ثانیه چند از بعد و هام شونه روی گذاشت سرشو

  نم**س به شد خیره یهو ولی
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 بود چارلی کاره بود شده قرمز و کبود جور بد نم**س روی کردم دنبال نگاهشو رده

  نم**س روی کبودی به بود زده زل دقیقا جوکرم و

  گفت و هم تو رفت بد اخماش یهو

  بهت چارلی اون: جوکر

  گفتم سریع و بده ادامه نزاشتم

  رسیدی موقع به نه _

  گفت بهم و چشمام به زد زل

 گفت؟ بهت چیزی من درباره چارلی: جوکر

  اره _

  شد ترس از پر چشماش تو کردم حس لحظه یه

 چی: جوکر

Part 214 💀 jokEr ☠️� 

 

 

🔞🔞🔞 

 

  بهم گفته دروغ فهمیدم بعدش اما اینجا بیاره منو گفتی بهش که بودی تو گفت _
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  گفت و کشید عمیق نفس یه جوکر

  همین: جوکر

  دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 اذیت واقعا بود روم چارلی وقتی ولی من روی بود افتاده چارلی مثل دقیقا جوکرم

 بلکه نمیشم اذیت تنها نه چارلیه از تر سنگین خیلی جوکر اینکه با االن ولی میشدم

  میبرم لذت و میاد خوشم جورایی یه

  نگرفتیم آتیش تا بریم پاشو: جوکر

  گرفتم گردنشو و نزاشتم که بشه بلند اومد

  بشی بلند ندارم دوست بری خوام نمی _

  میگیریم آتیش وگرنه بریم باید: جوکر

 

 

  بری ندارم دوس اما _

 حاال کنم بغلت جوری همین میدم قول ام خونه بریم یکیه من با اتاقت تو: جوکر

  بریم پاشو

  قول _

  گفت و کرد نگام یکم جوکر
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  قول اره: جوکر

  شد بلند جوکرم کردم ول گردنشو

  شدم بلند تخت رو از اروم منم

 و تخت رو انداخت دراورد شنلشو و هم تو رفت اخماش و کرد چک پامو تا سر جوکر

 دست دقت با و یواش خیلی تنم کرد و آورد درش و کرد باز سوشرتشو زیپ بعدشم

  بست زیپشو و سوشرتش آستین توی کرد شدمو گرفته گچ

 کشید شنلشم زیپ و پام جلوی نشست سرم انداخت کالهشم و پوشید برام شنلشم

  باال تا

 نمیشد معلوم بدنم از کجا هیچ و بود پام مچ تا شنله
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  جوکر به کردم نگاه یه

  بود شیر یه عکس تیشرته روی بود تنش تنگ مشکی تیشرت یه

  بود گذاشته نمایش به قشنگ خیلی عضالنیشو بازوهای که
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  دید راحت برجستشم های سینه میشد و بود تنگ خیلی بهش تیشرته

 ( خودتونین هیزم) 

 

  بریم بیا: جوکر

  نرفتم من ولی در سمت رفت

  گفت و انداخت بهم نگاه یه سمتمو برگشت نمیرم من دید وقتی جوکر

  نمیای چرا: جوکر

  تونم نمی ولی بیام خوام می _

  میرفت گیج سرم و تونستم نمی واقعا نگفتم دروغ

  سمتم اومد و کرد نگاهم چپ چپ جوکر

  کرد بلندم و کمرم پشت گذاشت دستشم یکی اون و پاهام زیر انداخت دستشو یه

  سینش به چسبوندم سرمو و گردنش دوره انداختم سالممو دست

  پایین رفت هارو پله و شد خارج اتاق از سریع جوکر

  بود آتیش از پر جا همه

  ایم خونه بیرون دیدم کردم باز چشمامو که دقیقه چند از بعد و بستم چشمامو

  بیرون آورد مارو چجوری جوکر نفهمیدم و

  گفت نگرانی با و جلو اومد جوکر محافظای از یکی
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  جوکر:  محافظه

  شده چی: جوکر

  زمین روی گذاشت منو حرفش این گفتن بعد

  کرد فرار چارلی:  محافظه

  چی: جوکر

 تقریبا و محافظه سینه تو کوبید محکم بعدش و موهاش الی کرد کالفه دستشو

 گفت و کشید عربده

  ها میکنین غلطی چه اینجا شماها پس: جوکر

  بستیم دستاشو ما کرد فرار چجوری دونم نمی بخدا:  محافظه

  میزنم آتیش همتونو نکنین پیداش اگرم میکنین پیداش و جا همین میمونین: جوکر

 و کرد بغل منو دوباره و کرد اشاره محافظاش از دیگه یکی به حرف این گفتن بعد

  گفت

  امید: جوکر

  گفت داد چارلیو فرار خبر که محافظه همون

 جوکر جانم: امید
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  سرش باال بیاد دکتر میزنم زنگ باش داشته هواشو خورده تیر فرزین: جوکر

  چشم: امید

  خروجی دره سمت رفت و داد تکون سرشو جوکر

  اومد ما سره پشت کرد اشاره بهش جوکر که محافظی همون

  ماشین یه فرمون پشت نشست محافظه بیرون رفتیم در از

  بست درم و نشست و کرد باز درو و عقب در سمت رفت جوکرم

  بودم جوکر بغل توی بازم ماشین توی

  جوکر: محافظه

  هوم: جوکر

 تو اون وگرنه گرفت آتیش خونه حیاط اول که آوردی شانس خیلی:  محافظه

  بودی سوخته

  اوهوم: جوکر
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  خونه به رسیدیم وقتی و نشد زده حرفی خونه تا دیگه

  اتاقش سمت رفت و کرد بغل منو جوکر

 روی کشید دراز و تخت سمت رفت و زمین روی گذاشت منو تو رفت و کرد باز درو

  تخت

  چشماش روی گذاشت آرنجشو

  میومد خون که دستش به انداختم نگاه یه 

  آوردم درش و کردم باز شنلو زیپ

  کمد دره روی گذاشتم دوتاشونو هر و دراوردم سوشرتم

 بود خورده شیشه پره اتاقم کف و نبود سالم هیچی بود  اومده زلزله انگار اتاقش توی

 سمت رفتم و برداشتم باند و گاز و بتادین اونجا از و بهداشتی سرویس داخل رفتم

  جوکر

 

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

 

 

  بود چشمام روی دستم و بودم کشیده دراز
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  تخت روی کنارم نشسته باران فهمیدم تخت شدن پایین باال از

  بودم خوشحال بود نفهمیده نسبتمون درباره چیز هیچ و بود سالم اینکه از

  کردم حس دستم روی دستشو یهو

  بهش کردم نگاه یه و برداشتم چشمام روی از دستمو

  بود شده زخم میدادم فنا به اتاقو داشتم وقتی که بست می دستمو زخم داشت

  بهش زدم زل

  رحم بی هم باشه مهربون هم میتونه آدم یه مگه

 بودم دیده رحمیشو بی هم و مهربونیشو هم من
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  سمتم برگشت و میز روی گذاشت وسایلشو و بست دستمو زخم

  بهم بود زده زل و کنارم بود نشسته

  زد جیغ و سینم روی کوبید دستاش دوتا با محکم چون دید جن انگار یهو

  دیوونه میگفتن من به بعد
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  وحشی چته _

  ندارم دوست دیگه: باران

  بهتر _

  قول بد نامرد ی**عو: باران

 بدم نجاتت نمیومدم نبودم اگه نامردم من میگی راست تو اره اره _

  شد ساکت باران

  گفت و کرد کج قیافشو

  دادی قول بهم: باران

  قولی چه _

 بخوابی پیشم دادی قول: باران

  میشدم آروم کردم می اذیتش وقتی کنم اذیتش خواست دلم یهو

  نیست یادم خودم که دادم قولی همچین یه کی من _

  بود یادت االن بود  جونت رویا اون اگه ولی نیست یادت دیگه همینه:  باران

  بخندم فقط خواست می دلم

 وسط میکشه رویارو پای میشه چی هر حسوده انقدر چرا بچه این نمیفهمم من

 بچگیاش مثل دقیقا
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  افتادم گذشته یاد یهو

  گمشو بلو ندالم دوشتم دیگه من بدی خیلی تو:  باران) 

  چرا _

  که چون که چون: باران

 که؟ چون _

  ندالم دوشتم دیده منم دالی دوش من از بیشتر جونو ماهور تو که چون: باران

  باران _

 ها: باران

  کنی می حسودی داری _

  ندالم دوش تولو دیگه فقد فقد تونم نمی حسودی نخیلم: باران

 ( دالم دوشت من ولی _

  لبام رو  نشست لبخند یه بچگونش لحن اون و کردناش حسودی آوری یاد با
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  سرم تو کوبید   برداشت تختو روی بالشتای از یکی باران یهو که

  میخندی میاد اسمش که کنم سرت بر خاک:  باران

  گفت و سرم تو زد دیگه یکی

  داری دوسش خیلی حتما دیگه اره: باران

 تو کوبید محکم و باال برد بالشتو یهو کرد فکر یکم کرد بغل بالشتو و شد ساکت یهو

  زد جیغ سرمو

  میارم در چشاتو باشی داشته دوسش بخوای کنی می غلط: باران

  بود گرفته خندم

 بودم نخورده کتک خالفکار و قاچاقچی همه این از من

 میزد منو داشت بچه این اونوقت
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  کردم نگاه خوردناش حرص به

  میشد باحال خیلی خورد می حرص وقتی واقعا
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  بدی خیلی: باران

  خندیدم

  بخورم ندادن هیچی بردنم اینجا از وقتی از گشنمه: باران

  بود شده زشت بودن گذاشته براش که بلوندی مصنوعی مو اون با کردم نگاش

  شد کنده که کشیدم محکم و موهاش الی کردم دستمو

  نازنین زدم زنگ و برداشتم گوشیمو و اتاق وسط کردم پرت موهارو

  برداشت بوق دو بعد

  عشقم جونم: نازنین

  بیاری غذا سایه برای میشه نازنین _

  قربان بله: نازنین

  کرد قطع

  داشتم دوست خیلی شادشو روحیه این

  گفتم و  باران به زدم زل

  میاره برات االن _

  کرد مسخرم و بیرون آورد دندوناشو

  روم افتاد که سمتم کشیدمش محکم درومد آخش که گرفتم محکم دستشو مچ
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 که پهلوش روی کشیدم اروم انگشتمو حساسه خیلی پهلوهاش رو میدونستم خوب

  زد جیغ

  کردی اذیت کیو _

  گفت میزد جیغ که جور همون

  تورو: باران

  بشه بزرگ خواست نمی وقت هیچ انگار بچه این

  برگشتم

  بودم اون روی من و بود زیر اون که طوری

  گفت هاش خنده وسط که دادنش قلک قل به کردم شروع

  کردم کر غلط بابا با باشه با: باران

  کشیدم دادنش قلک قل از دست

  چشاش طوسی به زدم زل و

  تو اومد نازنین و شد باز در یهو

  گفتم بهش اخم با و شدم بلند باران رو از

  تو میای گاو مثل نیست طویله اینجا _

 ببخشید:  نازنین
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 �️♥️♥️♥ باران زبان از

 

 و تخت رو گذاشت سینیو و داد تکون برام تاسف سره و کرد نگام مشکوک نازنین

  رفت

  گلیه دختر چه که بودم فهمیده و بودم شده دوست نازنین با

  خوردن به کردم شروع تند تند و شد باز نیشم غذاها دیدن با

  بودن داده تیتاب بهش که بودم گرسنه خره یه مثل

  گفتم و تخت روی کشیدم دراز شد تموم که غذام

  شدم سیر آخیش _

  کشید دراز کنارم و زمین گذاشت و برداشت تخت رو از سینیو جوکر

 همین به اینکه برای هم عملیش مسخره دختر دوست اون برای هم بودم قهر باهاش

  رفت یادش قولشو زودیا
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  خوابیدم و بهش کردم پشتمو

  بغلش تو کشیدم و سرم زیر کرد دستشو یهو

  گفتم و زدم پس دستشو

  بچه نکن _

  گردوند برم

  کردی قهر که تویی یا ام بچه من: جوکر

  تو _

  کشید و گرفت دماغمو جوکر

  دستش رو زدم و گرفت دردم یکم

  نمیزنم قولم زیر ولی دارم مشکلی همه من: جوکر

 بهش زدم زل

  کنم مخفی خودم از حسمو تونستم نمی

  داشتم دوست دیوونرو آدم این واقعا من

  بودم شده وخواهرم مادرم پدر قاتل عاشق واقعا من

  جوکر به زدم زل بغض با

  چته: جوکر

  هیچی _
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  چشماش تو زدم زل و بهش چسبوندم خودمو بیشتر

  بمیرم تا بمونم بغلش تو انقدر خواست می دلم

 تو جور بد قرمزش لبای اخه ببوسمش که تنم تو بود افتاده بدی خیلی کرم یه

 بود چشمم

 

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  کرد بغض چرا باران که کردم می فکر این به داشتم

 پرید فاضم سه از برق لبام با لباش برخورد با که
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 پرید فاضم سه از برق لبام با لباش برخورد با

  بوسیدم نمی ولی بود لبام روی لباش
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 نبود خوب اصال این و بود شده وابسته بهم خیلی بچه این

  شدم جدا ازش اروم

  بزنم آتیشت خواد می دلت خیلی _

 داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 بیرون کشیدم تخت بغل کشوی از بنزین بطری یه

  داشتم بنزین خونه این جای همه همیشه

 میزنم آتیشت باشه _

  کردم باز بطریو دره

  گرفت دستمو که روش بریزم اومدم

  دیگه نکن جوکر عع: باران

  بزنم آتیشت گفتی خودت _

  اتاق وسط کرد پرت و گرفت دستم از بطریو

  شده لوس انقدر چرا که کنم درکش تونستم نمی واقعا

 االن اما بکشتم بخواد و باشه مرد یه مثل من خونه میاد وقتی داشتم انتظار من

  من کشتن بجز هست چیزم همه فکر به گردنمه دوره دستش و کشیده دراز کنارم
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 �️♥️♥️♥ باران زبان از

 

  و چسبیدم بهش بیشتر همین برای بشم جدا ازش خواست نمی دلم

 ..... برد خوابم دقیقه چند از بعد و سینش روی گذاشتم سرمو

 

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

 

  باران به زدم زل و کردم باز چشمامو

  بود خوابیده آروم خیلی

  میشه بیدار داره فهمیدم که خورد ریز تکون یه

 خوابم کنه فکر تا بستم چشامو
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 �️♥️♥ باران زبان از

 

 

. 

  بود خواب کنارم که دیدم جوکرو و کردم باز چشمامو

  نشست می دلم به بیشتر بود خواب وقتی

  کردم نوازشش و صورتش رو کشیدم دستمو

  داشتم دوست رو دنده یه تخس پسر این چقدر

  بوسیدم گونشو و سمتش رفتم

  زدن جوکرو اتاق دره یهو

 فکر اونجام من نبود معلوم اصال که جوری جوکر به چسبیدم و سرم تو کشیدم پتو

  کنم اذیتشون خواست دلم نازنینه یا پوریا کردم

 

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از
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. 

 خواب اینجا اومده موقع این کیه ببینم خودم شدم مجبور پتو زیر رفت باران وقتی

  بریزه بهم منو

  تو بیا _

  دیدم رو تینا قیافه و شد باز در

  میگذره خوش من بدون بگردم دورت خوبی عزیزم آقای بر درود و سالم: تینا

 

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از

  بترکونمش بزنم برم خواست دلم شنیدم که گوریو به گور تینای حرفای

  شد بهتر حالت خوبی تو خوبم: جوکر

  یهو شد مهربون چه جوکر مستر اوهو

  اشغاال

  تخت رو نشسته شور مرده تینای فهمیدم تخت شدن پایین باال از

  بود شده تنگ برات خیلی دلم: تینا

 میکشتمش اینجا اومدم که اوایل اون کاش ای

  کنار دادم سرم رو از پتو کنم تحمل نتونستم دیگه
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  دیدم تینا چشمای تو تعجبو

  گفتم و هم تو کشیدم اخمامو

  میکنی نگام گاو مثل ندیدی آدم چیه _

 بیرون زدم اتاق از و شدم بلند حرف این گفتن از بعد

Part 223 💀 jokEr ☠️� 
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 بکشم تینارو اون خواست می دلم

 

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  بود رفیقم بهترین زنه تینا

 ... بیرون بیاد زندان از تا کنم مراقبت ازش بودم داده قول
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 ���� تینا زبان از

  ریخت بهم اعصابم دیدم جوکر تخت تو بچرو دختر اون وقتی

 دست به برای هست و بوده جوکر دنبال همیشه من چشم ولی داشتم شوهر درسته

  بچه دختر اون کشتن حتی کنم می کار همه آوردنشم

  گرفتم دستشو که بشه بلند اومد جوکر

  کجا عزیزم _

  میدونی بهتر که تو کار سره برم باید: جوکر

  بیام باهات منم میشه ولی میدونم اره _

  نشده خوب کامل هنوز حالت تو: جوکر

  دیگه نده گیر عع _

  بیا باشه: جوکر

  حموم سمت رفت حرف این گفتن بعد

  پایین رفتم همین برای میداشتم بر راهم سره از بچرو دختر این حتما باید

 

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از
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 تو اومد چیز همه بی دختره اون که خوردم می چایی داشتم و بودم آشپزخونه تو

  گفت و آشپزخونه

  نازی: تینا

  گفت تینا دیدن با و اومد نازنین

  برگشتی شد خوب حالت جون تینا عع: نازنین

  منو دوری تونه نمی دیگه گفت و زد زنگ جوکر اما بود نشده خوب کامال حالم: تینا

  نه بگم نتونستم عزیزه خیلی برام جوکر چون که منم کنه تحمل

 رفت هاش خورده شیشه و  شد خورد که دادم فشار دستم تو لیوانو انقدر حرص از

  برید دستمو و دستم تو

  اخ _

  گفت و سمتم اومد تینا

 اونوقت بخوری تونی نمی چایی یه تو جون دختر چلفتی پا و دست چه وای: تینا

  چیکار اینجا اوردنت

  خندید حرف این گفتن بعد

  گفتم و کشیدم محکم و گرفتم بلندشو موهای خونیم دست با سمتش رفتم

  میشه تموم گرون برات چون نزاری من دم روی پا بهتره خانم دختر ببین _

  کردم ول موهاشو جوکر صدای شنیدن با

  اینجا خبره چه: جوکر
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  جلوش رفت تینا بگم چیزی اینکه قبل سمتش برگشتم

  کردن گریه به کرد شروع و

 من بکشن منو بود نزدیک کردن می چیکار من با داشتن ببینی نبودی عشقم: تینا

  اون اما باشه مراقب گفتم دختر اون به فقط

  جوکر سینه به چسبوند سرشو و کردن گریه به کرد شروع و نداد ادامه حرفشو

  گفتم  و سمتش رفتم گرفت حرصم

  رسم می حسابتو االن دروغگو دختره _

  شد مانعم جوکر که سمتش بیارم هجوم اومدم

  بیام من تا ماشین تو برو تو تینا: جوکر

 گفت گریه با تینا

  عزیزم چشم: تینا

  رفت تینا

  گفت غلیظی اخم با و گرفت گلومو و کابینتا به چسبوندم جوکر

 هیچی پایین انداختیش ها پله از وقتی کنی می اذیت تینارو باشه آخرت باره: جوکر

 میزنم آتیشت بعدی دفعه ولی نگفتم
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  سردرگمی کلی و موندم من و رفت حرف این گفتن بعد

  خوردم می غصه

  نزدیک جوکر به زیادی و بود لوس زیادی دختره اون

  میاوردم سرش بالیی یه باید

  کردم پانسمان دستمو رفتم

  کرد صدام پویا که پستم سره میرفتم داشتم

  سایه: پویا

 بله _

 میای؟ کنیم مبارزه تمرینی خوایم می: پویا

 بشم خالی داشتم نیاز نبود خوب حالم 

  بریم _

  اتاق یه تو رفتیم
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 بود من حریف گنده محافظای از یکی

  من به دادن شمشیرم یه اون به دادن شمشیر یه

  کنین شروع: پویا

  کردم شروع زخمیم دست با

  پیچید سرم تو جوکر حرفای

 هیچی پایین انداختیش ها پله از وقتی کنی می اذیت تینارو باشه آخرت باره: جوکر

  میزنم آتیشت بعدی دفعه ولی نگفتم

  شد جوکر حرف پرت هواسم

  زمین افتادم که شکمم تو زد لگد با و کرد استفاده فرصت از روم روبه محافظ

  اومد یادم بابا حرف

 وجودت اعماق از روزی یه اگه ولی دخترم نشو درگیرش خطرناکیه چیز عشق: بابا

  سخته عشق از موندن دور برسی عشقت به که کن کاری هر شدی عاشق

  دادم خالی جا که بزنم شمشیر با اومد محافظه

 اومد یادم بابا حرف

  باشی قوی زندگیت شرایط تمام در تو که اینه من آرزوی: بابا

  زمین رو افتاد که محافظه شکم تو زدم لگد یه شدم بلند زمین رو از

  صورتش سرو تو میزدم مشت با محکم و انداختم دستمو شمشیر
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  گرفت دستمو جلو اومد پویا که بزنم اومدم برداشتم شمشیرو بودم نشده خالی

 تمرینه فقط این: پویا
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  ببخشید تو با حق _

 زمین روی از کردم بلندش و گرفتم محافظرو اون دست

  شرمنده _

  سرت فدای:  محافظه

  کرد نگاه بهمون مهربونی با پویا

  بود مهربون خیلی ولی نمیداد نشون اینکه با داشتم دوست رو پویا

  بیرون رفتم اتاق از جوکر داد صدای با که کردم می نگاه پویا به داشتم

 گریم پسره جوکر جلوی بود وایساده ورزشکارانش هیکل  با خوشگل خیلی پسره یه

  نداشت

  بزن بزنی خواستی نمی مگه دیگه بزن: جوکر

  کرد نگاه فقط پسره
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  زد داد جوکر یهو

  دیگه بزن: جوکر

  جوکر دهن تو کوبید مشت با پسره

  چرخید مخالف سمت به سرش فقط جوکر

  بزن بگیر کمک بازوتم از بگیری کمک دستت مچ از فقط نباید نداشت درد: جوکر

  جوکر دهن تو زد مشت با دوباره پسره

  چرخید سرش فقط بازم جوکر

  گفت و پسره سمت رفت

 بزنی باید گوش کنار بزنی نباید چیه دونی می اشتباهت نداشت درد بازم: جوکر

  اینجا

  کرد اشاره فکش زیر به بعدش و

  بزن: جوکر

  زد داد جوکر نزد پسره

  دیگه بزن: جوکر

  زد محکم خیلی پسره سری این

  شد خم جوکر

  داشت درد: پسره
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  گفت و  وایساد پا سره کرد پاک لبشو گوشه خون جوکر 

  داشت درد: جوکر

  بزنی آتیشم خواستی نمی مگه خوبه: پسره

  نزاشت داداشت: جوکر

  باش نداشته اون به کاری بزن: پسره

 تا نبودی مهراب داداش اگه عزیزه برام چقدر میدونی که داداشت مرگ به: جوکر

 کنی کاری یه موقع یه اگه سرت تو بکن چیو یه ولی بودم زده آتیشت بار 200 االن

  میکنم تیکت تیکه بخوره غصه مهراب تو بخاطر که

  تو اومد مهراب و شد باز بدی خیلی صدای با ورودی دره یهو

  گفت و وایساد جوکر جلوی اومد

  اینجاست داداشم چی برای ها کنی می غلطی چه داری: مهراب

  میزدم حرف باهاش باید: جوکر

  بریم بیا داداش: پسره

  گفت و داداششه فهمیدم که پسره اون به کرد روشو مهراب

  نیاورد سرت بالیی: مهراب

  زدمش من نه: پسره

  میاین باهام دوتاتون ها شما این گربه و سگ مگه کردی غلط: مهراب
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  بیرون خونه از بردشون و گرفت پسررو اون جوکرو دست حرف این گفتن بعد

 بودم ناراحت بود خورده چشام جلوی جوکر که کتکی بخاطر
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 آشپزخونه رفتم شد تموم پستم وقتی و پستم سره رفتم

  میخوره غذا داره و میز پشت نشسته تینا دیدم

  باال رفتم و کشیدم پوف یه

  جوکر اتاق تو نشستم

  خورد زنگ گوشیم که بودم خودم حال تو نبود جوکر

  علیرضا جانم_

 

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از
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 حرف گوشی با داشت و بود نشسته در به پشت باران کردم باز اروم درو اتاقم تو رفتم

  میزد

  علیرضا جانم: باران

  نمیشناختم اسم این به کسیو ولی کنم می چکش دارم شدم جدا باران از وقتی از

 

  بخدا نه: باران

 

  کن کاری یه برام علیرضا: باران

 

 یه به روز هر ندارم تحمل دیگه بیرون بکش خونه این از منو تر سریع چه هر: باران

  آوردم کم دیگه بخدا میشم اذیت شکل

 

 

  خدافظی ببوس آرمینو که بشم فدات: باران

 

  کشید جیغ و ترسید دیدنم با برگشت و کرد قطع تلفنو

  مگه دیدی جن _
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  بدتری جنم از تو: باران

 خب؟ _

  تخت روی کشید دراز و کرد کج قیافشو باران

 ... گرفتم دوش یه رفتم منم

 

 

 �🎭�� تینا زبان از

 

  کنم تعریف برات نقشمو بزار حامد ببین _

 می نگاهم و بود باز دهنش ثانیه چند مدت به کردم تعریف براش نقشمو اینکه بعد

  کرد

  کرده چیکارت سایه مگه: حامد

  گذاشته دمم روی پا _

  بیاری سرش اینو نباید بده خیلی این باشه آورده سرت بالییم هر: حامد

  چرا _

  داره گناه: حامد

  براش نسوزه دلت _
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  بفهمه جوکر اگه: حامد

 من این جز داره سررشته یه کنی فکر که ای زمینه هر تو جوکر فهمه نمی جوکر _

  میدونم

  میکنم اوکیش برات من: حامد

 میکشه آتیش گوگولیو خانم سایه جوکر که موقست اون عالیه _
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 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  بره اینجا از بخواد باید باران چرا کردم فکر خیلی حموم توی

  خواد می کمک کیه نیست معلوم که کسی یه از بگه خودم به اینکه بجای چرا

  کرد می خورد جور بد اعصابمو

  بیرون رفت می اتاق از داشت بیرون رفتم حموم از

  تو هی _

 سمتم برگشت
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  بله: باران

  بری تونی می خواست دلت وقت هر بمونی اینجا نکردم مجبورت من _

  رفت و داد تکون سرشو باران

 

 �️♥️♥ باران زبان از

 

  بودم پستم سره

  میستادم وای دیگه ربع یه باید بودم خسته خیلی

 مطمئن بودم خسته انقدر ولی صورتم روی افتاد دوربین فلش کردم حس ثانیه یه

  زدم توهم که بودم

  جوکر اتاق سمت باال رفتم شد تموم هم ربع یه اون

  میومد تینا صدای

  اون ولی: تینا

  بسه: جوکر

  عشقم باشه: تینا

 بشه آزاد فرهاد دیگه ماه دو یا یک کنم فکر: جوکر
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 نیومد صدایی

  نشدی خوشحال چیه: جوکر

  شدم: تینا

  خوبه: جوکر

  تو رفتم کردم باز اتاقو دره

  کرد می گریم داشت و بود آینه جلوی جوکر و تخت رو بود نشسته تینا

  بود نصفه صورتش گریم

  نه لباش ولی داشت گریم چشماش

  بود خوشگل خیلی ایش قلوه لبای

  دیده جوکرو گریم بدون صورت تینا یعنی

  بزنی در نداری عادت چرا: جوکر

  ندادم جوابشو

  میبرد خوابم پا سره داشت

  سرم رو کشیدم پتو و کشید دراز و تخت سمت رفتم

  بستم چشمامو

 میرم من جوکر: تینا
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  اومد در شدن بسته بازو صدای دقیقه چند از بعد

  فهمیدم تخت شدن پایین باال از بعدش و

 کشید دراز کنارم جوکر
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  کنار کشید سرم روی از پتورو و کشید دراز کنارم جوکر

  چته _

  شده چی تربیتت: جوکر

 خوردش سگ _

  خورد می زبونتم کاش ای: جوکر

  کردم مسخرش و جلو دادم دندونامو

  خندید ولی کنه لهم بزنه داشتم انتظار

  شد میمون شبیه قیافت: جوکر

  سینش تو زدم محکم

  ر**ش بی _
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  خندید

  میخندید همش

  میخندی همش چرا _

  خوردم خنده قرص: جوکر

  جونت نوش _

  زد برق و رعد یه یهو

  میترسیدم خیلی میترسیدم برق و رعد از بچگی از

  کشیدم جیغ ناخودآگاه

  بهش چسبیدم و گرفتم گردنشو دوره و

  بغلش تو کشیدم انتظارم خالف بر

  کرد بغلم محکم

  میشه خورد داره استخونم کردم می حس که جوری

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  میترسه برق و رعد از چقدر میدونستم خوب

  میخوابید من پیش و من اتاق تو میومد میزد برق و رعد وقت هر بود که ام بچه
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  میترسم برق و رعد از: باران

  معلومه _

 نمیداد نشون اصال کرد می بغلم آراد میترسیدم وقت هر بودیم که آلمان تو: باران

  ولی باشه بدی آدم

  ریخت اشکاش حرف این گفتن بعد

  ضی**ع پسره اون بخاطر

 میدیدم اشکاشو وقتی میریخت بهم اعصابم
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 �🎭�� تینا زبان از

  شنیدم حرفاشونو و بودم وایساده در پشت

  میمونی جوکر پیش که آخریه شب امشب بخند خانم سایه بخند _

  پایین رفتم و زدم پوزخند

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از
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 کردم باز چشمامو

  لبم روی اومد لبخند جوکر چهره دیدن با

  منظم نفساش و بود خواب

  صورتش روی کشیدم دست

  چشماش به زدم زل

 خوب خیلی بلندش های مژه ولی نبود معلوم چشماش داشت که گریمی با درسته

  بود معلوم

  بوسیدم پیشونیشو

  پستم سره رفتم شدم بلند و

  بود ها پله جلوی پستم

  رفت و زد پوزخند یه بهم و شد رد اومد تینا

 بود پاکت یه دستش توی
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  بودم پستم سره اونجا منم باال رفت
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  اومد جوکر عربده صدای بعدش و اومد باال از بدی خیلی صدای دقیقه چند بعد

  پایین برو شو خفه:  جوکر

  نیومد صدایی

  پایین برو شو خفه گفتم: جوکر

  بره میشد رد داشت و پایین اومد تینا دقیقه چند بعد

  رفت و زد بهم چشمک یه که

  هم تو کشیدم اخمامو

 

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

 

  کردم باز چشمامو

  نبود باران

  تختم رو بود نشسته تینا بیرون اومدم گرفتم دوش یه رفتم

  عزیزم بخیر صبح:  تینا

  دادم تکون سرمو
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  بخور صبونه بیا: تینا

  سمتم گرفت قرصامو که خوردم یکم کنارش نشستم

  بخوری باهم قرص تا 4 باید عشقم: تینا

  باال رفت ابروم تای یه

  چرا _

  کنی می قاطی که بگم بهت چی یه میخوام چون: تینا

  دادم تکون سرمو

  خوردم باهم قرص تا 4 و

 سمتم گرفت پاکت یه تینا

  کردم پاکت به نگاه یه

  چیه این _

  کنم بیدارت خواب از تورو منه وظیفه کردم فکر: تینا

  چشماش به زدم زل

 نداشتم خوبی احساس اصال
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  کردم باز پاکتو دره

  بود عکس یه

  گردوندم برش

  کشید تیر مغزم تا دیدم که چیزی با

 من محافظای از یکی بغل تو بود باران عکس

 لخت اونم

  کردم قاطی

  بود محافظام از دیگه یکی بغل تو باران بازم برداشتم بعدیو عکس

  طرفش کردم پرت پاکتو پاکت، تو بود عکس کلی

  خوابه می محافظات تمام با دختره اون جوکر ببین: تینا

  بودم کرده قاطی
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 عربده و شکست همش و زمین دادم هل داخلش چیزای تمام با صبونرو سینی

  کشیدم

 پایین برو شو خفه _

 

  ببین ولی: تینا

  پایین برو شو خفه گفتم _

  بودم کرده قاطی واقعا رفت تینا

  کردم می اعتماد ه**هر اون به داشتم احمق منه

  خانوادشه مثل دقیقا اونم

  احمقم که منم

  کشید می تیر خیلی سرم

  پایین اومد که روم روبه پنجره تو زدم مشت با

  نبود مهم ولی سوخت می دستم

  پیچید سرم تو مهراب حرف

  خانوادشه مثل اونم نکن اعتماد دختر اون به: مهراب

  گفت می راست

 احمقم که منم
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  کرد باز اتاقمو دره

  بود باران سمتش برگشتم

  بود چی صدای چته جوکر: باران

  پایین بیارم دهنشو نزنم که دادم فشار بهم محکم چشمامو

  سمتش رفتم

  پیچید سرم تو تینا حرف

  خوابیده محافظات همه با دختره اون جوکر: تینا

  بستم پشتش درو و گرفتم شونشو

  بشم آروم تا کشیدم عمیق نفس یه

  بگم بهت چیزی یه خوام می _

  بگو جونم: باران

  بود تالفی وقت

  زدم لبخند
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  چونش زیر گرفتم دستامو از یکی

  میسوزم درون از دارم که میفهمیدم خودم فقط

  میگفتم بهت تر قبل خیلی باید اینو _

 بگو: باران

  میاورد در بازی مظلوم چقدر کردم نگاهش

  قرمزه انقدر چشمات چرا جوکر: باران

  بود پوزخند شبیه بیشتر که زدم لبخند یه

  سخته برام بزنم بهت خوام می که حرفی گفتن _

  بگو یواش یواش: باران

  تو یعنی من ببین _

 دیگه بگو:  باران

Part 233💀 jokEr ☠️� 

 

🔞🔞🔞 

 

  دیگه بگو: باران

  گرفتم چونشو و در به کوبیدمش محکم و دادم هلش
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  دارم دوست خیلی من _

  لباش روی گذاشتم لبامو حرف این گفتن بعد

 

 �️♥️♥ باران زبان از

  دارم دوست خیلی من: جوکر

  میزد تند تند قلبم بودن کرده وصل شوک بهم انگار

 اتفاقی همچین یه نمیشد باورم اومدم بیرون شوک از لبام روی لباش گرفتن قرار با

 بیوفته

  شد جدا ازم

  جوکر _

 هوم: جوکر

  کنم اعتراف منم که بود این وقت

 دارم دوست خیلی منم _

 

 

 ��️��️��️�� جوکر زبان از

  دارم دوست خیلی منم:  باران
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  زدم پوزخند

  کرد بغلم باران

  نکنه فراموش داره عمر تا که میاوردم سرش به بالیی یه

 میشه تموم گرون خیلی براش من با کردن بازی

  شدم جدا ازش

 تخت سمت کشیدمش و گرفتم دستشو

Part 234💀 jokEr ☠️� 

 

🔞🔞🔞 

 

  تخت روی دادم هلش و تخت سمت کشیدمش و گرفتم دستشو

 خوابیدم روش تخت روی افتاد

  داری دوسم که _

  داد تکون مثبت عالمت به سرشو

  کن ثابت _

  چجوری: باران

  بخواب باهام االن _

@Novels_home



  خندید

  باال رفت ابروم تای یه

  که خدامه از:  باران

  اینطور که _

 داد تکون سرشو

 ولی بود غرورش بود مونده براش که چیزی تنها کنم تیکه تیکه غرورشو خواستم می

  اومد یادم چی یه یهو

  داری اعتماد بهم _

  اره: باران

  کنی امضا جارو دو که داری اعتماد بهم انقدر _

  چیو: باران

  کنی امضاش باید چیه بدونی اینکه بدون دیگه همین _

  کنم می کار همه تو برای من: باران

  جلوش گذاشتم و  اوردم A4 برگه تا دو شدم بلند روش از

  بزن انگشتم کن امضا دوتاشونو پایین _

  زد انگشت هم و کرد امضا هم برگرو دوتا و زد لبخند بهم بعدش و کرد مکث یکم

  خندیدم
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  کرد امضا مرگشو های برگه

  دارم اعتماد بهت دیدی: باران

  نکن اعتماد کس هیچ به وقت هیچ نصیحت تو به من از ولی _

  داری فرق تو: باران

 اره _
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  اره _

  زد لبخند بهم

  بخوابی باهام شد قرار _

  باال انداخت هاشو شونه

  کشو تو گذاشتم هارو برگه سمتش رفتم

  بهش زدم زل

  دراوردم لباسشو

  ببین _

  جانم: باران
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  ببینه بدنمو کسی نمیاد خوشم اصال من _

  چی یعنی: باران

  میبندی چشماتو تو قبلی سری مثل  یعنی _

  قبول باشه: باران

  بستم گردنش شال با چشماشو

  بود بهونه اینا

  میومد یادش چی همه حتما میدید  سینمو روی خالکوبی اگه

  باشن داشته ست خالکوبی باهم غریبه ادم دوتا میشه مگه

  سینم روی من و داشت گردنش روی خالکوبیو همون باران

  اون اسم من خالکوبی پایین و بود من اسم خالکوبیش اون پایین

 .....      .. دراوردم لباسمو

 

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از

  کردم باز چشمامو

  بود تاریک جا همه

  کردم باز شالو چشمامه روی گردن شال اومد یادم که چشمام به زدم دست
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  نبود جوکر

  بودم من فقط

  لبام روی نشست لبخند جوکر آوری یاد با نبود تنم تو لباس

  داشت دوسم اون

  بودم زده ذوق خیلی

  تو اومد جوکر و شد باز در یهو

  خوبی: جوکر

  اره _

 خوبه: جوکر
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  خوبه: جوکر

  شدی عاشقم واقعا تو _

  تخت روی نشست سمتم اومد

  گفتم ناخودآگاه که گرفت محکم انقدر گرفت شونمو
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  آخ _

  گرفت درد: جوکر

  کن ول اره _

  داد فشار بیشتر

  چته _

  عاشقتم؟ گفتم من: جوکر

  داری دوسم گفتی نه _

  گفتم دروغ: جوکر

  خندید بلند بلند حرف این گفتن بعد

  میشنیدم قلبمو خوردن ترک صدای

  چی یعنی _

  گفت و داد فشار بیشتر شونمو

  نداری ارزش هم سوسک یه اندازه به برام یعنی: جوکر

  چرا پس _

  بدم ادامه نزاشت

 کاغذی دستمال مثل و خوابم می دخترا با کثیفیم ادم من چون چرا میدونی: جوکر

  کردم استفاده دوبار تو از که تفاوت این با همونا از یکی توام دور ندازمشون می
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  ریخت اشکام

  گفت و خندید جوکر

  کنم تیکت تیکه خوام می کن جمع خودتو پاشو: جوکر

  شکست قلبم

 چشماش به زدم زل

  بود گفته دروغ بهم

 اعتماد بهش وجودم اعماق از من دارم دوسش گفتم بهش وجودم اعماق از من ولی

  کردم

  کردم اعتماد بهت من _

 میگم وقتی شد ثابت بهت حاال داری فرق گفتی نکن اعتماد که گفتم بهت: جوکر

  چی یعنی کس هیچ

  نداشتم باهم دردو همه این تحمل بستم چشمامو

  میشی تنبیه جوری همین وگرنه بپوشی لباس داری وقت دقیقه 5: جوکر

 من شکستم غرور و موندم من غم دنیا یه و موندم من و رفت حرف این گفتن بعد

 شدم تیکه تیکه قلب و موندم
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 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  بیرون رفتم

  کنم تیکه تیکه بارانو که بود این قصدم

 نداشت ارزشی برام

  تو اومد مهراب یهو که بود شده دقیقه 4 گرفتم تایم و نشستم سالن تو

  بود کنارم همیشه بچه این زدم لبخند دیدنش با

  بدم نشونت چی یه بریم بیا جوکر: مهراب

  اما _

  بیا: مهراب

  باشه _

  رفتم دنبالش

  کارخونه یه تو برد منو

  ببین اونجارو برو: مهراب
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  بود چی برای جنس همه اون بود سخت باورش جلو رفتم

  سمتش برگشتم

  مهراب _

  اونه مال همه اینا شدیم اوکی ترکیه تو مشتریه اون با: مهراب

 حاال نمیشد اوکی من با چیزا سری یه سره ولی بود مهم خیلی برام مشتری این

 بود کرده درستش برام مهراب

  بغلم تو کشیدمش و سمتش رفتم

  مرسی _

  بیا باهام: مهراب

  همیشگیمون جای رفتیم

  نبود کس هیچ

  بود پام زیره تهران

  کردم فکر باران به

  داغونی چرا چیه: مهراب

  نیست مهم _

  میکنی مخفی من از: مهراب

  نه _
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  بگو پس: مهراب

  باران _

  هم تو رفت اخماش مهراب

  خب: مهراب

  داشت عکس محافظام تمام بغل اورد عکسشو تینا شب سره _

  باباش مثل مامانشه مثل اونم بهت گفتم:  مهراب

 مهراب _

  جانم: مهراب

  کنم اذیتش خوام نمی _

 نشو احساسی گفتم بار پونصد تو دست از: مهراب

  آدمم منم _

  باشی آدم که نکردم بزرگ جوری تورو من ولی: مهراب

 بود اون با حق بهش کردم نگاه یه
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  بود نکرده بزرگ اینجوری منو اون بود اون با حق بهش کردم نگاه یه
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  داغونی جوری این ببینم تونم نمی: مهراب

  خوبم _

  میکنی فکر چی به حتی میدونم که منی به میگی داری کی به: مهراب

  بازوش به زدم مشت با محکم

  س**سر دهنتو _

  میگم داغونی تو چون ولی نمیاد خوشم بارانه این از اصال اینکه با: مهراب

  چیو _

 نبوده؟ فتوشاپ عکسا: مهراب

  نیستم فازا این تو اصال من میدونی خوب که تو مهراب _

 داد تکون سرشو مهراب

  ببینمشون بیار: مهراب

  کردم تنبیه بارانو نه یا فتوشاپه عکسا بدونم اینکه قبل احمقم یه من میگفت راست

  میارمشون برات فردا _

  ببینم اینجا ،بیا خوبه: مهراب

  کرد اشاره بغلش به

 بغلش رفتم
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 �️♥️♥️♥ باران زبان از

  میکردم گریه بهار ابر مثل و بودم نشسته اونجا ساعت یک حدود

  بود کرده بازی باهام نداشت فایده

  گرفتم دوش رفتم شدم بلند

  آینه به کردم نگاه یه

  کردم باد چشمای به

 از حموم سفید سرامیکای آینه تو کوبیدم مشت با ریخت اشکام بود شده سیاه زیرش

   بود شده قرمز دستم خونه

  زمین روی نشستم بود زمین رو آینه های تیکه

  گردنم روی خالکوبی به زدم زل آینه های تیکه توی از

  بود نوشته چی یه چینی خطه با زیرش و بود  for ever عکس

  بود گردنم روی این یادمه وقتی از

  دارم دوست یعنی گردنم روی چینی کلمه معنی میگفت بابام
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  ریخت اشکام

 باند دستم دوتا هر کردم پیچی باند دستمو و کردم گریم پوشیدم لباسامو شدم بلند

  دادم فشار لیوانو آشپزخونه تو تینا سره یکیم اون و زدم االن یکیو بود پیچی

  کرده تغییر جوکر زندگیم تو اومد تینا این وقتی از

  پایین رفتم

  پویا _

  دلم جانه: پویا

  کو جوکر _

  رفتن دنبالش اومد مهراب: پویا

  دادم تکون سرمو

  آشپزخونه تو رفتم بود آشپزخونه تویه پستم

 

 ���تینا زبان از

  کنه باور عکسارو اون جوکر باش نداشته انتظار حامد ببین _

  االن کنیم چیکار خوب: حامد

 ببینه خودش چشم با باید _

  چجوری: حامد
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  من به بسپار اونو _

 بود تموم دیگه دختره این کاره داد تکون سرشو حامد
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 �️♥️♥️♥ باران زبان از

  تو اومد محافظا از یکی یهو که بودم آشپزخونه توی

  نشده تموم پستم هنوز من _

  میدونم بله: محافظه

  ؟ خب _

  حامدم من:  محافظه

  سایم منم _

  بختم خوش: حامد

  منم _

  اومد خوبی آدم نظرم به

  ببینمت نزدیک از اومدم شنیدم تعریف خیلی ازت:  حامد
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  کرده تعریف من از کی جالب چه _

  چارلی: حامد

  هم تو رفت اخمام چارلی اسم اومدن با

  شد چی: حامد

  هیچی _

  خوشگلی خیلی:  حامد

  ممنون _

  جلوم اومد حامد

  میکنی چیکار داری _

  هیچی: حامد

  عقب برو _

   ..بود گرفته دستاش دوتا با دستامو دوتا کردم هنگ لبام روی لباش گرفتن قرار با

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  خونه رفتم

 کیه نیست مهم هم اصال میزنم آتیش تینارو باشه فتوشاپ عکسا اگه
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  زد صدام تینا که اتاقمون سمت میرفتم داشتم

  جوکر:  تینا

  وایسادم

  چیه _

  بیا باهام: تینا

  آشپزخونه سمت کشیدم و گرفت دستمو

  گفت بهم یواش خیلی تینا

  ببین اونجارو: تینا

  بود حامد لبای روی لباش که باران دیدن با کردم بلند سرمو

  کشید سوت مغزم

  باال رفتم وایسم نتونستم
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 �️♥️♥️♥ باران زبان از

  گوشش تو زدم محکم و زدم پسش محکم و بیرون کشیدم دستاش تو از دستامو

  بزنه آتیشت تا میگم بهش بیاد جوکر ل**آشغ _

  اتاقشه تو االن بگو بهش برو بدو اومده جوکر: حامد

  جوکر اتاق سمت رفتم و بیرون زدم آشپزخونه از

 

 

 ��� تینا زبان از

  بوسیدم حامدو گونه خوشحالی تمام با و آشپزخونه تو رفتم سایه رفتن با

  عشقم مرسی _

  نکردم کاری:  حامد

  بکش ام دیگه زحمت یه _

  چی: حامد

 هر بالخره اونجا میاد دیگه دقیقه چند تا خانم سایه کن آماده شکنجرو اتاق برو _

  بگزره بد بهش خواد نمی دلم ماست رفیق جون سایه باشه چی

 خنده زیره زدیم دوتامون حرف این بعده
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 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  میگفت راست تینا انگار اتاقم تو رفتم

  مامانشه کپیه باران

  باباش کپی

  میکشتمش باید

  نمیکنه کار مغزم االن نه االن اما

  شد باز اتاق دره

  بود باران برگشتم

  اون جوکر: باران

  گفتم داد با بده ادامه نزاشتم

  نیست یکی من با دیگه تو اتاق بیرون برو کن جمع وسایلتو _

  ولی: باران

  گمشو _
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  رفت و کرد نگاهم اشکش پره چشمای با

  میاوردم سرش بالیی یه میزدم حتما فردا بود داغون خیلی اعصابم

 خوابیدم گرفتم

 

  کردم باز چشمامو

  کشیدم دراز تخت روی گرفتم دوش اینکه بعد شدم بلند

  نداشتم کاریو هیچ حوصله 

  اومد در صدای که بود بسته چشمام

  تو بیا _

 سر پاش ولی بشینه کنارم بیاد اومد و کنارم گذاشت صبونرو سینی تو اومد تینا

  من روی افتاد و خورد

  بود انگشت یه از کمتر لبامون بین فاصله

 

 

 ���تینا زبان از

  تخت روی گذاشتم سینیو

  جوکر روی کردم پرت خودمو قصد از و
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  میکردم وابستش باید

  چشماش به زدم زل

 صورتش روی بود ریخته بلندم موهای

 جوکر به بزنم زل مظلومیتم تمام با کردم سعی
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 �️♥️♥ باران زبان از

  شدم بیدار

  بودم خوابیده کناپه روی دیشب میکرد درد خیلی گردنم

  میزدم حرف جوکر با باید

  اتاقش سمت رفتم شدم بلند

  بود باز اتاقش دره

  بهش زدم زل

  میبوسیدش داشت تقریبا و بود روش تینا

 بیشتر قلبم و میومد یادم صحنه اون میکردهمش درد قلبم پایین رفتم ریخت اشکام

 میگرفت درد
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 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  هم تو کشیدم اخمامو

  حرومه من به پس رفیقمه زنه تینا

  زدم پسش

 میکنی چیکار: تینا

  نخوری سر بعدی دفعه کن جمع هواستو _

  پایین رفتم حرف این گفتن بعد

  پویا _

  جوکر جونم:  پویا

  میزنین آتیش دیگه ساعت 3 تا سایرو _

  کرد نگاهم تعجب با پویا

  اون ولی: پویا

  گفتم که همینی _

  چشم: پویا

  بیرون رفتم
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 �️♥️♥️♥ باران زبان از

  اومدن محافظ دوتا یهو که بودم آشپزخونه تو

  تویی سایه: محافظه

  اره _

  بیا ما با: محافظه

  کجا _

  اومده مرگت حکم: محافظه

 چی _

 گرفتنم و جلو اومدن محافظا
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 اتاق یه تو بردنم

  بودن زده آتیش محافظرو اون که بود اتاقی همون
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  بود آب از پر که ستون زیره وان اون تو کردن پاهامو و ستون یه به بستن منم

  سمتم اومد محافظا از یکی

  هستی چیزی عجب:  محافظه

  صورتش تو کردم تف که لبام رو بزاره لباشو اومد

  شکمم تو زد چاقو با اونم و

  کردم حس بدیو درد

  کشیدم جیغ بلند و

  کردی تف من صورت تو:  محافظه

 مزه و کردم حس صورتم ناحیه تو بدیو درد گوشم تو زد محکم حرف این گفتن بعد

  پیچید دهنم تو خون

  ریختن اشکام

  بود کجا االن جوکر

  حالش و عشق پیِ

  اورد بزرگ خیلی بطری یه و گوشم تو زد دیگه یکی محافظه

  کرد باز درشو

  بنزینه فهمیدم بوش از

  روم ریخت
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  خورد می بهم داشت حالم

  کرد روشنش و بیرون کشید فندک یه

 موند ثابت فندک روی چشمام
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 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  خونه رفتم خوردم هوا یکم اینکه از بعد

  دیدم نازنینو

  اتاقت تو باالست اومده مهراب جوکر: نازنین

  اتاقم تو باال رفتم و دادم تکون سرمو

  بود وایساده اتاقم شکسته پنجره جلوی مهراب

  سالم _

  شدی هار: مهراب

  کس هیچ به نمیداد سالم جواب وقت هیچ

  چرا _
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  میشکنی شیشه: مهراب

  بری میشه ندارم اعصاب _

 شد چی عکسا: مهراب

  کن فراموشش _

  چرا: مهراب

  شدن ثابت چون _

  سمتم گرفت عکسارو پاکت مهراب

  فتوشاپن اینا ولی: مهراب

 دیدم چشمام با نیست مهم نه یا هستن فتوشاپ _

 دیدی چی: مهراب

  میبوسید حامدو داشت _

  باشن فیک عکسا مثل اونم شاید: مهراب

  فتوشاپه میدونی کجا از تو _

  میده انجام کی فتوشاپو کارای تمام ببخشیدا:  مهراب

  تو _

  داری شک: مهراب

  نه _
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  کجاست باران: مهراب

  بزنن آتیشش گفتم _

 چی سره: مهراب

  بهش زدم زل

 شد باز بدی خیلی صدای با اتاق دره یهو
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 �️♥️♥ باران زبان از

  محافظه دست تو فندک به بودم زده زل که همونجوری

  کردم باز دستمو دستبند

  بود داده آموزشش بهم خوب خیلی جوکر

 تو ریختم آب مشت یه وان داخل از و نشستم سریع خیلی شد باز دستام وقتی

  بیرون زدم اتاق از بدو بدو و محافظه صورت

  جوکر اتاق سمت رفتم و

  داد بدی خیلی صدای که کردم باز محکم خیلی درو
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  بودن اتاق تو جوکر و مهراب

  داشت ریزی خون و میسوخت شکمم زخم

  مهراب سمت رفتم گریه با

  بودم شده امید نا کامال جوکر از چون

  سمتش رفتم

  بهش زدم زل اشکیم چشمای با و گرفتم دستشو و

  بزنن آتیشم بخوان که نکردم کاری هیچ من بخدا کن کمکم _

 

 ️�🃏🃏🃏� جوکر زبان از

  کردم غلطی چه فهمیدم مهراب سمت رفت بیاره پناه من به اینکه بجای باران وقتی

  تو اومدن محافظام از دوتا

  میگیریمش االن کرد فرار ببخشید جوکر: جابر

  رفتن اونام و بیرون برن کردم اشاره که باران سمت بیاد اومد

 شد هوش بی و افتاد یهو و نداشت جون باران
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  زمین بخوره نذاشت و کرد بغلش مهراب

  بزنم آتیش خودمو میخواست دلم

   بود زده گول منو احمق دختره اون

  شدم احمق چه من

  بهم داد بارانو و سمتم اومد مهراب

  بگیرش: مهراب

  میداد بنزین بوی بغلم تو گرفتم بارانو

  میزنم آتیشت خودم وگرنه میزنی آتیش دلیل بی کسیو باشه آخرت دفعه: مهراب

  رفت حرف این گفتن بعد

  تخت روی گذاشتم بارانو

  بود مونده انگشت رده صورتش روی و بود زخم لبش گوشه

  بزنم آتیش خودمو خواست می دلم واقعا

  بیاد که دکترم به زدم زنگ
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  بود شده زخمی بد خیلی شکمش

  بهش زدم زل

  بود سیاه چشماش زیره

  بود شده پیر واقعا روز دو همین تو

 خواد می خون گفت و زد بخیه شکمشو زخم اومد دکتر

 باران تنبیه واسه بابا خواستم می خون من و زد چاقو با منو که افتادم روزی اون یاده

  بده خون من به باران که کرد امضا

  میدم خون بهش من _

  چی خونیتون گروه: دکتر

  یکیه _

  زد لبخند دکتره

  باران دست به زد سرشم و من دست به کرد وصل سرم شبیه چیز یه و

  بکنش دیگه ربع یه:  دکتر

 دادم تکون سرمو
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  باران و موندم من رفت دکتر

  بودم شرمنده بار اولین واسه

  مهراب به دادم پیام یه و برداشتم گوشیمو

  مهراب_

 داد جواب که نکشید ثانیه به

  جانم: مهراب

  کجایی _

  خونه: مهراب

 خونه؟ چرا _

  سوگندم پیش: مهراب

  مهراب اها _

  جانم: مهراب

  اخه بدم چی بارانو جواب االن _

 اره؟ هستی ام شرمنده حتما االن بپاچیا میزنم میام بخدا: مهراب

  اره _

 قاتله یه اون: مهراب

  من مثل اره _
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  نبودی قاتل تو: مهراب

  نبود اونم _

  کنی می بحث چرا: مهراب

 کنم بحث باهات دارم دوست چون _

  داری دوسش: مهراب

  آخه وسط این بود چی این

  خبر چه _

  خوبه هواش کابل اره: مهراب

  گرفت خندم

  خندید می من با همیشه ولی کرد نمی شوخی اصال که بود جوری اخالقش اون

  خوبه سوگند _

  اره: مهراب

  میبینمش میام بار یه _

  چی که: مهراب

  باهاش بشم آشنا _

  جوکر باشه: مهراب

  جانم _
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  باهات کردن چیکار بیارم یادت نزار باشه باران به هواست: مهراب

  باشه _

 خوبه: مهراب
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  میز روی گذاشتم گوشیو

 بیرون کشیدم کشو از بود کرده امضا باران که A4 برگه

  پیچید گوشم تو باران بابای صدای ولی کنم پارش اومدم

  خودشه سروان جناب درسته: باران بابای

 

 

  دیوونست یه اون: باران بابای

 

 بشی نزدیک بارانم به نباید دیگه: باران بابای
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  بود ما پیش کیمیا:  باران بابای

 

  همیشه مثل شد بد حالم

  داشتم بدی سردرد

  پیچید سرم تو بابام صدای

 کاری باهاش بده قول بهم بارانه بابای کرده کاری هر باران بابای پسرم ببین: بابا

 عزیزه برام باران میدونی خوب که تو بارانو مخصوصا کنی نمی اذیتشون و نداری

  دادم فشار بهم محکم چشمامو

 کشو تو گذاشتم هارو برگه بگیرم انتقام باید من ولی بابا ببخشید
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  کیم من بفهمه باران وقتشه دیگه

  شد بلند و خورد تکون یه باران

  خوابوندمش و سینش روی گذاشتم دستمو

 بخواب بگیر _

  برم خوام می: باران
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  حاال بودی _

 بکشمش نداشت انتظار چون کشیدم لباسشو که شه بلند اومد و زد پس دستامو

 بغلم تو افتاد

  ها: باران

  میشی زده جن یهو چرا چیه ها _

  کجاست مهراب _

  باال رفت ابروم تای یه

  بخواد مهرابو میاد بهوش تا باید چرا بچه این

  هم تو رفت اخمام

  زنش پیش رفت _

  اون پیش برم خوام می: باران

  چی که _

  میاد بدم ازت: باران

  خوب چه _

  کرد بغلم گفتم که اینو

  کردم بغلش

  کاملم کردم می حس بود کنارم وقتی نبود دورم دخترای باقیه مثل باران
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  دیگه بزن بزنی آتیشم خواستی نمی مگه: باران

  محافظا تمام با تو عکس داد نشون بهم عکس سری یه تینا ببین _

  دادم بهش پاکتو

 کرد باز پاکتو بود بغلم تو که همونجوری
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  ریخت اشکاش

  میریخت بهم اعصابم کرد می گریه وقتی هم تو رفت اخمام

  بدی خیلی: باران

  چرا _

 زور به حامد اون بگم بهت اومدم نمیگم دروغ بهت من من کردی باورشون تو: باران

  منو منو

 چشماش روی گذاشت دستاشو و ریخت اشکاش

  کارام این با کنن سرم بر خاک واقعا کشید تیر مغزم تا

  تینا هم اون هم کنم چیکار باهاشون میدونم _

@Novels_home



 خوام نمی: باران

  چرا _

  بزنی آتیش عشقتو من بخاطر خواد نمی: باران

  عشقم _

  عشقت بله: باران

  میگی تینارو _

  کردی بغلش تخت همین تو که همون اره:باران

  سینم تو زد محکم حرف این گفتن بعد

  بازی زن خیلی: باران

  بود داشتنی دوست خیلی خورد می حرص وقتی گرفت خندم

  نخند: باران

  من روی افتاد خورد سر پاش تینا _

  بوسیدیش کردی استفاده فرصت از توام: باران

  ندارم باهاش کاری دوستمه زنه تینا _

  بود شده قانع انگار

 

 �️♥️♥️♥باران زبان از
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 بود گردنم دوره که جوکر دست دیدن با یهو که کردم می فکر جوکر حرف به داشتم

 بود سالگیم 16 برای کنم فکر افتادم چی یه یاده
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  شد گشاد چشمام

  چیه:  جوکر

 اومد یادم چی یه _

  چی: جوکر

  نداشت امکان کردم نگاه بهش ترس با

  دیگه بگو: جوکر

  بابام _

  خب: جوکر

  میگفت چی یه بهم همیشه _

  چی: جوکر

  میفهمم منظورشو حاال _
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  چی بگی میشه: جوکر

  میکرد تعریف برام و میکرد بغلم تو االن مثل همیشه _

  چیو: جوکر

 اون از یکی  داشته دختر تا دو که بوده تاجر یه قدیم خیلی زمانای تو گفت می _

 بوده مغرور و مهربون و خوشگل خیلی دخترا

  خب: جوکر

 و میبینه خوشگلو دختره دیو یه روز یه اینکه تا کردن می زندگی جنگل تو اونا _

 عاشق هم دختره کم کم خوشگله دختر دیدن به میومده روز هر دیوه میشه عاشقش

  میشده نگرانش دختره میکرده دیر دیو وقتی که حدی به میشه دیو

 خب: جوکر
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 دیو روز یه باش مطمئن گفت می و کرد می تعریف برام جا همین تا همیشه بابام _

  بشی عاشقش نباید تو ولی سراغت میاد

  بوده جوکر دیو از بابام منظور کردم بغض

  شدم عاشقش من

  نفهمیدم که من: جوکر
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  بهتر _

  پایین رفتم و کندم بودو سرم شبیه که چیزی اون

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

  فهمیدم بارانو منظور

  بودم من قصه اون دیو

  پایین رفتم و شدم بلند

 پویا _

  جوکر جانم: پویا

  میزنی آتیش حامدو و تینا _

  چشم بله: پویا

  بیرون رفتم

 

 ️♥️♥️♥ باران زبان از

  کشته مادرمو پدرو چرا میپرسیدم جوکر از باید دیگه

  پیشش رفتم اومد جوکر وقتی بعد ساعت یک

  جوکر _
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  بله: جوکر

  میای باهام _

  کجا: جوکر

  دارم حرف باهات محافظات از دور جا یه بریم ساعت یک مدت به _

  نه: جوکر

  میترسی چرا _

  داد تکون مثبت عالمت به سرشو جوکر

  میبردمش شده طور هر باید

  پاهاش روی نشستم و جلو رفتم

  میکنم خواهش _

  نه گفتم:  جوکر

  بهش دم**ما خودمو تقریبا

  دیگه بیا _

  منه تحریک قصدت االن آفرین: جوکر

  اره _

  نمیشم تحریک مریضم من ولی: جوکر

  چی کردم تحریکت اگه _
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  تونی نمی: جوکر

  نباشه کس هیچ که یجا میریم میای باهام شدی تحریک اگه _

 قبوله: جوکر
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  بره که شد بلند جوکر حرفم این گفتن بعد

  کجا _

  دوباره میام دارم کار:  جوکر

 باشه_

  شوم های نقشه کلی و موندم من و رفت جوکر

  کردم می تحریک جوکرو اگه

  میومد باهام

 بیام کنار خودم با بتونم اگه هم کشته مادرمو و پدر چرا میپرسیدم ازش هم اونوقت

 کشمش می

 ��عکسش پوشیدم کوتاهم و خوشگل خیلی لباس یه و گرفتم دوش یه رفتم

  بودم شده خوشگل خیلی 
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  زدم قرمزم رژه یه همراه به غلیظ خیلی آرایش یه و کردم سشوار موهامو

  بیاد جوکر تا کمد تو رفتم

 میشدم تنبیه میدیدم اینجوری پویا اگه چون
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 بود سختم کمد تو بلندم پاشنه کفشای اون با

  نشستم تخت رو یکم بیرون اومدم

  کردم نگاه یه آینه تو خودمو

 نشستم ساعت یک حدود بودم مجبور ولی بود کوتاه خیلی و بود باسنم زیر تا لباسه

 کمد تو رفتم دوباره بعدش و اونجا

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

 بیرون رفتم

  مهراب پیش

  بود کارخونه تو مهراب

  چطورن پور علی اقای به به _
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 خوبی تو خوبم: مهراب

  اره _

  شد خوب باران: مهراب

  اره _

  میاد علی فردا یا امروز ببین: مهراب

  خب _

  بکنی باید قبرشو: مهراب

  اره _

  باشه چارلیم پسره اون به هواست: مهراب

  هست _

 نکردی پیداش هنوز: مهراب

  نه _

  خطرناکه خیلی کنی پیداش باید:مهراب

 میدونم _

  خونه برگشتم و کردم بحث مهراب با یکم

  بود خورد خیلی اعصابم

  نبود پستش سره باران اتاقم تو رفتم
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  بود کجا نیست معلوم نبود اتاقم تو

  کشیدم دراز تختم رو رفتم

  میترکید داشت سرم

 

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از

 

 

 تخت روی کشید دراز و تو اومد جوکر و شد باز اتاق دره که بودم کمد تو
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  تخت روی کشید دراز و تو اومد جوکر و شد باز اتاق دره که بودم کمد تو

  روش کشیدم دراز اروم و بیرون رفتم کمد از یهواش بود بسته چشماش

  کرد باز چشماشو
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  باال رفت ابروش تای یه من دیدن با و

  راحته جات: جوکر

  گفتم و کردم خمار چشمامو

  عالیه جام _

 بود قرمز خیلی چشماش

  گفت و چشماش رو گذاشت دستشو

  باش راحت خوب: جوکر

  ببینه لباسمو که نکرد دقت بهم انقدر حتی گرفت حرصم

  سینش به زدم دستم با دوتا اروم  

  گفت برداره چشماش روی از دستشو اینکه بدون

  هوم: جوکر

 جوکر _

  گفت حالت همون به بازم

  هوم:جوکر

  خوب کن نگام _

  کرد نگاهم و برداشت دستشو جوکر

  خوب: جوکر
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  بود نکرده احساس من توی تغییری هیچ واقعا انگار

  کردم نگاهش و کردم خمار میتونستم تا چشمامو

  بود اومده خودش به تازه انگار

 رو افتادم بودم اون روی چون منم که برگشت اروم و کرد نگاهم و کرد ریز چشاشو

  تخت

  گفت و کرد نگاه پامو تا سر از

  خبره چه: جوکر

  هیچی _

 هیچی؟:  جوکر

  اره _

  بخیر شب باشه: جوکر

  خوابید و بهم کرد پشتشو حرف این گفتن بعد

  کمرش تو کوبیدم مشت با

  چیه باز: جوکر

 من سمت برگرد _
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  سمتم برگشت جوکر

  چشمام به زد زل و

  دراوردم و بودم گذاشته قبال که شالی بالشت زیره از

  میکرد نگاهم تعجب با جوکر

  دستش تو گذاشتم شالو منم

  چیه این: جوکر

  ببند چشامو _

  چی برای: جوکر

  اون برای ببینه کسی بدنتو نمیاد خوشت میدونم _

  ببینه بدنمو کسی نیست قرار: جوکر

  هست _

  بهش چسبیدم حرف این گفتن بعد

  داشت فاصله انگشت یه لباش با لبام
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 روی گذاشتم لبامو حرص با و گرفتم محکم گردنشو و نذاشتم که عقب بره اومد

 بوسیدمش و لباش

  گفت شدم جدا ازش وقتی

 خبره چه فهمیدم تازه من اهان: جوکر

  خبره چه _

 اره؟ خالی خونه یه تو بریم بیام باهات که اینه کارا این از قصدت تو: جوکر

  اره _

  بشی روشن کامل بگم بهت چی یه بزار پس: جوکر

 بگو _

 نمیشم تحریک عنوان هیچ به میدونستم چون نذاشتم شرطو اون الکی من: جوکر

  گفتم

 نشی؟ تحریک میشه مگه _

  مریضم چون اره: جوکر

 مریضی چجور _
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  نمیشم تحریک: جوکر

  نفهمیدم _

  باشم داشته رابطه کسی با تونم نمی: جوکر

  نفهمیدم بازم _

  گفت و کرد می نگاه کلنگ یه به داشت انگار که کرد نگاهم جوری جوکر

  چیه میدونی ی**جن جنون: جوکر

  اره _

  دارم مرضیو اون عکس بر دقیقا مریضی یه من: جوکر

 دادم تکون سرمو

  فهمیدی:جوکر

  ولی اره _

  ولی: جوکر

  بخوابی من با باید امشب تو _

@Novels_home



 باید؟: جوکر

  باید اره _

  کنی تحریکم نتونستی چون نمیام خالیم خونه نداره باید:  جوکر

 بدی خیلی _

  کردم بغض ناخوداگاه حرف این گفتن بعد

  فردا پس ولی میام باهات نکن گریه بابا باشه: جوکر

  واقعا _

  اره: جوکر

  کردم نگاهش فقط

  جوکر _

  بله: جوکر

  میای باهام چرا پس کنم تحریکت نتونستم که من _

 که جوری همین دیگه بکنی برام کار یه باید توام ولی بزنیم حرف هم با باید: جوکر

 نمیشه

  چیکار _

  داری دوست کار هر نمیدونم: جوکر

 بخوابم باهات دارم دوست فقط من _
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  گفت و کرد نگاهم چپ چپ جوکر

 می فکر چون دوم باره خوابیدم باهات کنم تنبیهت خواستم می چون اول بار: جوکر

  بخوابم باهات چرا االن خوابیدم باهات خوابیدی محافظام با کردم

  بده جایزه بهم بار این _

  ببین: جوکر

  گفت و کرد فکر یکم

  دیگه بود سایه فیکت اسمه ،  سایه: جوکر

  مهرپرور سایه سایست اصلیم اسمه _

 داد تکون تاسف عالمت به سرشو و کرد نگاهم چپ چپ جوکر

 تنبیه بخاطر فقط اونم داشتم رابطه دوبار فقط عمرم کل تو من هرچی حاال: جوکر

  بوده تو

  کردم هنگ گفت که اینو

  بود من مال فقط انگار ولی خوابیده تینا با بار 6 حداقل کردم می فکر

  شدم تر عاشق
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  بوسیدمش و گردنش دوره انداختم دستامو سمتش رفتم

  زد پسم

  کوری: جوکر

  چرا _

  لبام روی نمیبینی رنگو همه این: جوکر

  میبینم دارم _

  خوری می همشو بعد: جوکر

  اره _

 و برداشت کاغذی دستمال یه پشتش میز روی از و برگشت و کرد نگام چپ چپ

  بود رنگ لباش روی بازم اینکه با سمتم برگشت و کرد پاک لباشو روی رنگ

  بود شده کمتر ولی

  بوسیدمش و لباش روی گذاشتم لبامو و بهش چسبیدم دوباره

  بهش زدم زل شدم جدا ازش وقتی

  بخوابم بزاری خوای نمی: جوکر

  نه _

  میاد خوابم:  جوکر

  بد خوابی می من با اول _
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  شده چت: جوکر

  دونم نمی _

 بخوابم باهاش کنه مجبورم تونه نمی کسی نخوام خودم تامن ببین: جوکر
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  بخوا پس _

  بگیری شفا تر زود الهی هست که چیت هر ولی چته فهمم نمی واقعا: جوکر

 

  لبام روی اومد لبخند یه

 میخندی: جوکر

  اره _

  شدی خراب کنم ریسرتت و تنظیماتت تو برم باید: جوکر

  اره _

  جوکر لبای رو گذاشتم لبامو حرف این گفتن بعد

  کرد همراهیم و بوسیدم و من روی افتاد تقریبا جوکرم
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  گفت بوسیدم اینکه بعده

  خوب دختر آفرین بخواب بگیر برو: جوکر

  گفتم که بشه بلند اومد

  باشه _

 مرتب موهامو و موهام الی کردم دستمو و تخت رو نشستم حرف این گفتن بعد

  کردم

 اتاق دره سمت رفتم و شدم بلند تخت روی از و
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  اتاق دره سمت رفتم و شدم بلند تخت روی از

  گفت جوکر در به رسیدم که همین

  کجا: جوکر

  دارم کار _

  میدی انجام کارتو بد میکنی عوض لباساتو اول: جوکر

  برم لباسا همین با باید که جوریه کارم _
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  در تو کوبیدم محکم و من سمت اومد و شد بلند تخت روی از و هم تو رفت اخماش

  نیست قشنگ شوخیشم حتی: جوکر

  میشد ترسناک میکرد اخم وقتی ترسیدم ازش

  فهمیدی تمومه کارت بکنی حرکتا این از بخوای دیگه باره: جوکر

  نگفتم چیزی

  گفت و کشید داد بلند یهو

  فهمیدی: جوکر

  گفتم بغض با و کردم بغض

  اره _

  و شد باز اخماش

 تخت سمت کشیدم و گرفت دستمو

 

  چشمام به بست و برداشت تخت روی از شالو و تخت روی کرد پرتم تقریبا و

 گفت و

 چه رابطه چه دیگه کسه سراغ میری میخوای چی یه وقتی باشه اخرت باره: جوکر

  فهمیدی ای دیگه چیز هر

  نکردی گوش و گفتم تو به اول وقتی _
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 خستم چون نکردم گوش: جوکر
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  ای خسته که کردی چیکار مگه _

 نیست مهم هیچی: جوکر

  بود شده آروم انگار 

 کرد باز لباسمو زیپ بود لبام روی لباش که همونجوری و لبام روی گذاشت لباشو

...... 

 

 

 

  جوکر دست روی بودم خوابیده و بود بسته شال با چشام

  جوکر _

  ها: جوکر
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  چیه اسمت _

  جوکر: جوکر

  واقعیت اسم نه _

  کُلثوم: جوکر

  تجربه با و رحم بی آدم یه وقتام بعضی و میشد بچه یه مثل وقتا بعضی خندیدم

  کلثوم بگم بهت بد به این از من پس _

  بگو خواد می دلت چی هر: جوکر

   دیوونه _

  جانم: جوکر

  کاراش این با بود کرده خلم واقعا

 جوکر _

  ها: جوکر

 نکن اذیتم ولی بگم بهت چی یه خوام می _

  بگو: جوکر

  تو میشه _

  من میشه: جوکر

  بخوابی باهام بازم تو میشه _
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  نیومد ازش صدایی هیچ

  توام با _

  بخوابم نزاری که اینه قصدت واقعا: جوکر

  اره _

  باشه: جوکر

 ... روم اومد کنارم از حرف این گفتن بعد

 

  کردم باز چشمامو

  نبود چشمام تو شال

  میکرد نگاهم داشت که جوکر به کردم نگاه یه

  بود مرتب همیشه مثل لباساشم و بود کرده گریم

 که منم
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  بود خراب وضعیتم که منم

  پستت سره برو کن  جمع خودتو پاشو:  جوکر
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  چشماش تو زدم زل

 قربان چشم _

  پستم سره رفتم و گرفتم دوش  یه رفتم منم بیرون رفت جوکر

  ندیدم اصال جوکرو

  اومد بدی خیلی صدای یهو که بودم وایساده پست سره ساعت 3 حدود

 نبود چیزی ولی صدا سمت برگشتم

 و دوم طبقه نبود کسی اونجام سالن تو رفتم نبود کسی ولی آشپزخونه تو رفتم

  نبود کسی ولی گشتم سومم

  موندم خونه این تو من فقط االن اما محافظه از پر اینجاها همیشه بود عجیب

  گرفته آتیش خونه کل فهمیدم اومدم که خودم به میومد سوختنی بوی

  شدم خم و افتادم سرفه به و گلوم تو پیچید دود کنم چیکار دونستم نمی

  گفت می و میزد داد بلند صدای با که اومد جوکر صدای یهو

  باران: جوکر

  کرد می صدا خودم اسم به منو بود بار اولین این

  زدم داد بلند منم

 دوم طبقه اینجام من جوکر _
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  سمتم اومد بدو بدو جوکر

  زمین خوردم که داد هلم محکم و

  روم افتاد جوکر و اومد اسلحه شلیک صدای بعدش

  خوبی جوکر _

  پاشو: جوکر

  گرفت دستمو و شد بلند

  بود خون پره صورتش کل

  جوکر _

  میزد لنگ پایین سمت کشیدم محکم و گرفت دستمو بدم ادامه نزاشت

  کنم بغلت تونم نمی بیا راه: جوکر

  میکشیدم زور به

  گرفته آتیشی چه خونه  دیدم تازه بیرون رفتیم خونه دره از وقتی
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  بود گرفته آتیش دونه به دونه طبقش به طبقه

  وایسته پا سره نمیتونست جوکر

  وایساد زور به و گردنم دوره انداخت دستشو

  خبره چه جوکر _

  نمیبینی مگه زدن آتیش خونمو:  جوکر

  کیا _

  پشتمون از اومد مرد یه صدای یهو

  جوکر هی: مرده

  بودن جوکر محافظای تمام صدا سمت برگشتم

 زدیم آتیش باهم همه ما خونتو جوکر: محافظه

 میزنیم آتیش سوگلیتم خودتو االن
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  خندید جوکر
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 شماهارو من بزنین آتیشم دارین ه**خا کدومتون ببینم بیاین همتون بیاین: جوکر

  منو شماهام میزنم آتیش

 بین از نفر یه که محافظه به بزنه اومد و کشید اسلحه جیبش از حرف این گفتن بعد

  گفت محافظا

  جوکر کن بس: ناشناس

 مهرابه فهمیدم بیرون اومد وقتی

 گردن دوره انداخت و برداشت من شونه روی از جوکرو دست و جوکر سمت اومد

  خودش

  اینجا خبره چه خوب: مهراب

  نکنی دخالت تو بهتره رئیس: محافظه

  رئیس میگفتن مهرابم به جوکر میگفتن جوکر به همه که همونجور

 داداشمو و بشین یکی باهم چارلی اون و تو که نکنم دخالت من اهان: مهراب

  اره بسوزونین

  خواستی خودت ولی رئیس نداشتیم کاری تو با ما: محافظه

  مهراب سمت گرفت اسلحشو حرف این گفتن بعد

  کرد اشاره دست با مهرابم

  تو اومدن حیاط دره از گریم بدون همشون ولی ادم کلی

  شماهان از تر زیاد خیلی من محافظای ولی نفرین 200  نهایتش شما: مهراب
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  میگفت راستم

  بود شده ادم پره حیاط

 منو و اومد مهراب محافظای از یکی گرفتن جوکرو محافظای تمام مهراب محافظای

  گفت مهراب که گرفت

 

  بیا باهام باران ، نه اون: مهراب

  رفت و کرد ولم محافظه

  رفتم مهراب و جوکر دنبال منم

  بردمون و ماشین یه تو نشست مهراب

  وایساد خونه یه حیاط تو

  مهراب خونه با مقایسه در موشه لونه جوکر خونه فهمیدم تو رفتیم وقتی شدیم پیاده

  کاناپه روی خوابوند جوکرو مهراب

  خوردی تیر بیاد دکتر بزنم زنگ کن صبر: مهراب

  گفتم و کاناپه روی نشستم جوکر کنار رفتم منم رفت مهراب

  خوبی _

 اوهوم: جوکر
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  اومد مهراب

  شدم بلند کاناپه روی از منم

  دراورد تیشرتشو بعدشم و دراورد شنلشو و کنارش نشست مهراب

  میدیدمش نه**بر بود بار اولین

  بود خالکوبی بدنش قسمتای بیشتر

  سینش چپ سمت عقاب یه بود بازوش روی شیر یه

 حروف ولی بود سینش روی من گردن روی خالکوبی شبیه دقیقا خالکوبی یه و

  داشت فرق زیرش چینی

 بود زده انگلیسی به گردنشم روی

 

Even a white rose has a black shadow! 

 

  یعنی معنیش بفهمم تونستم بود عالی انگلیسیم چون که
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 !داره سیاه سایه یه سِفید رُزِ گُلِ یه حتی

 

  ببینمش نمیزاشت چرا نمیفهمیدم ولی بود ورزشکارانی هیکلش

 . داشت ریزی خون و بود خورده تیر بازوش

 دراورد تیرو و کرد پانسمان زخمشو و اومد دکتر

  بدین خون بهش یکیتون باید داده دست از زیادی خون: دکتر

  باال زد لباسشو آستین و نشست دکتر کنار و جلو رفت مهراب

  خوره می ایشون به خونیتون گروه: دکتر

 داد تکون سرشو مثبت عالمت به مهراب

  داد خون جوکر به مهراب

  رفت ساعت نیم بعد دکترم و

  کجاست داداشت: جوکر

  داری چیکار اون با: مهراب

  دارم کار: جوکر

  بهش میزنم زنگ االن: مهراب

  خونه تو اومد جوکر دهن تو زد روز اون که پسره همون ساعت نیم بعد
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  شد اضافه االن که کمه گلتون جمعه جمعتون به به: پسره

  معراج: جوکر

  جانم: معراج

  کجاست من امانتی: جوکر

  راحت خیالت امنه جاش: معراج

  نشده زخمی: جوکر

  نه: معراج

  گفت و پوشید شنلشم و پوشید تیشرتشو و شد بلند کاناپه روی از جوکر

  میریم ما مهراب: جوکر

  کجا: مهراب

  خونه: جوکر

  نداره امنیت هات خونه از کدوم هیچ: مهراب

  دادم قول یکی به: جوکر

  میبری خودت با محافظام از پس: مهراب

  خواد نمی مهراب نه: جوکر

  داد تکون سرشو مهراب

  بریم بیا باران: جوکر
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  زد صدا جوکرو مهراب حیاط تو رسیدیم وقتی و سمتش رفتم منم

  جوکر: مهراب

  بله: جوکر

  گرفتش هوا رو جوکر که انداخت سوئیچ یه مهراب

  دستت بمونه: مهراب

  داد تکون سرشو جوکر

 رفتیم و نشستیم بود داده سوئیچشو مهراب که ماشینی تو رفتیم
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 خونه یه تو رفتیم

  بود بزرگی خیلی خونه

  گفت بهم جوکر و داخل رفتیم

 بیا دنبالم: جوکر

  بست درم و اتاق یه تو رفت و دوم طبقه رفت رفتم دنبالش
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  اینجا اومدیم چرا _

  تخت کنار کشو سمت رفت و نداد جواب جوکر

  خورد باهم قرص تا 10 و دراورد قرصاشو از بسته یه

  دیوونه کنی می چیکار داری _

  نه مگه بودم داده قول بهت: جوکر

  هان بخوری باهم قرصو تا 10 بخوای اینکه به داره ربطی چه قولت _

  گفت و کرد نگاهم یکم جوکر

  میکنم داغ میوفتم گذشته یاده وقتی: جوکر

  فهمم نمی حرفاتو _

 کشتم مادرتو و پدر چرا بفهمی خواستی نمی مگه: جوکر

  گرفت درد قلبم کردم حس یهو

 که االن ولی نیست جوکر کاره بگه و کنه سرکشی داشت دوست درونم در حسی یه

  داشتم بدی حس گفت خودش زبون با

  کشتیشون تو _

  گفت و زد پوزخند جوکر

 کشتمشون خودم دستای با اره: جوکر
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  باشه کشته خانوادتو عشقت سخته کردم بغض

  باران: جوکر

  بله _

 از بشی ناراحت حرفام سری یه از ممکنه کن  گوش من حرفای به خوب ببین: جوکر

 این از نداری حق عنوان هیچ به باران عنوان هیچ به ولی خوشحال حرفام سری یه

 میدم رد میوفتم گذشته یاده وقتی چون کنی آروم منو بمونی باید بیرون بری اتاق

  فهمیدی میکشم آتیش به باهم خونرو این خودتو خودمو نکنی آرومم اگه

  دادم تکون مثبت عالمت به سرمو و پایین دادم زور به دهنمو آب

  رفتم دنبالش منم بالکن تو رفت جوکر

  شد گشاد چشمام روم روبه صحنه دیدن با

 نشستم منم یکیش رو نشست جوکر بود صندلی چهارتا اونجا بود پام زیره تهران کل

  کنارش

  من: جوکر

  کردم نگاه بهش شد ساکت وقتی
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  بود قرمز خیلی چشماش

  بود سرد هوا بود نشسته تیشرت با و اتاق توی کرد پرت و دراورد شنلشو

  موهاش الی کرد دستشو

 میریخت بهم انقدر نگفتنش با که بود اومده سرش بالیی چه نمیدونم
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 کرده جدا هم از خونرو دوتا اون دیوار یه که بود خونه دوتا پیش وقت خیلی:  جوکر

  بود

  موهاش الی کرد دست

  بود شده داغون واقعاخیلی

  سینش روی گذاشتم سرمو و پاهاش روی نشستم و شدم بلند صندلیم روی از

  سینش روی میکشیدم دستام با و

  عزیزم باش اروم _

  سرم روی گذاشت سرشو جوکر

  بود فقیر خیلی موقع اون تو بابای بودم نیومده دنیا این به من موقع اون: جوکر

  کشید عمیق نفس
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  کرد شروع دوباره و

  پولدار خیلیم و بود تهران قاچاقچی ترین بزرگ موقع اون من بابای: جوکر

  بهم داد فشار محکم چشماشو

  اتاق تو کشیدمش و گرفتم دستشو شدم بلند

 خورد ازش یکم دستش به دادم و ریختم اب لیوان یه و تخت روی نشوندمش و

Part 270💀 jokEr ☠️� 

 

🔞🔞🔞 

  گردنش دوره انداختم دستامو و نشستم پاهاش رو رفتم

 خونه دوتا اون بابام پیشنهاد به شدن دوست بابات با بابام ولی کجا از نمیدونم: جوکر

  کرد خراب خونرو دوتا اون وسط دیوار بابات گرفتن همو کنار

  شد تیکه تیکه که زمین کوبید محکم دستشو تو لیوان حرف این گفتن بعد

  روش کشیدم دراز خودمم و تخت روی کردم درازش و دادم هلش

  شد تو بابای برای ها خونه از یکی و شد من بابای برای ها خونه اون از یکی: جوکر

 داد فشار بهم محکم چشاشو

 بود داغ خیلی بدنش

  لباش روی گذاشتم لبامو همین برای بود کردنش آروم قصدم
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  کرد همراهی باهام و سرم پشت گذاشت دستشو بوسیدمش و

 کرد شروع برداشتم لباش روی از لبامو وقتی

 10 کیمیا داشتم خودم از تر بزرگ خواهر یه من اومدم دنیا به من وقتی تا: جوکر

  بود دنیا خواهر بهترین اون بود تر بزرگ من از سال

  خندید

 کجاست االن _

  کرد نگاهم

  گفت پوزخند با و

 کشتنش یعنی مرد: جوکر
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  متاسفم _

 داد توضیح مکث یه با جوکر

  من بابای با تو بابای شراکت گذشت:  جوکر

  شد معروف من بابای اندازه به تقریبا توام بابای که طوری به کرد پیدا ادامه
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  میدیدن باهم دوتارو اون همه همیشه

  بود سالم 6 همش موقع اون اومدی دنیا به تو که وقتی تا بود عالی زندگیم

 حسودی کلی منم و داشت دوست خیلی شد عاشقت دیدت که اول روز همون بابام

  میکردم

  نمیومد خوشم ازت اصال غرور کلی با بودم پسر تک بالخره

 تمام شد عالقمند بهت کیمیام کم کم و خودمون خونه میاورد تورو همش بابام

  تو سمت رفت ها توجه

  پیشم اومد روز یه سالش 17 خواهرم و شد سالم 7 من وقتی کردم تحمل

 

  تخت لب نشست و زد پسم آروم

 

 به میوفتاد برام اتفاقی هر منم میگفت من به میوفتاد براش اتفاقی هر کیمیا: جوکر

 پرسیدم ازش بود ناراحت خیلی خواهرم داشت فرق روز اون ولی میگفتم کیمیا

  کرد گریه فقط و کرد بغلم چیشده

 الی میکرد دستشو همش چون بود کرده داغ خیلی انگار رسید که اینجاش به

  شده قرمز که بود معلوم گریمم زیره از حتی صورتش و موهاش

 بود خون از پر انگار که چشماشم
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  شکستش و داد هل کامل تختو کنار میز چون شد عصبی خیلی انگار

 روی گذاشتم لبامو و روش کشیدم دراز و تخت روی خوابوندمش گرفتم دستشو

 شروع جوکر و سینش روی گذاشتم سرمو شدم جدا ازش وقتی بوسیدمش و لباش

  کرد

 ولی داشت انتظار نباید ساله 7 بچه یه از نمیفهمیدم هیچی من موقع اون: جوکر

 کرده چیکار اون مگه گفتم منم بگیرم بابات از انتقامشو روزی یه که گفت بهم کیمیا

 دادم قول بهش حال این با ولی گفت چی نفهمیدم موقع اون کرده تجاوز بهم گفت

 بگیرم انتقام

  ریخت اشکام باشه کرده کارو این بابام نمیشد باورم

  چشماش به زدم زل و برداشتم هاش سینه روی از سرمو

  نداره امکان این _

  باباته اون چون نداره امکان چرا: جوکر

  بشنوم دیگه خواست نمی دلم واقعا

  زدی آتیش باهم خواهرمو مامانمو بابامو همین بخاطر _
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  خندید بلند بلند جوکر

  چیه _

 خودشو بعدش و کردم می تجاوز زنش به یا تو به نهایتش بود همین فقط اگه: جوکر

  کرد اذیتم خیلی بابات ولی میشد حل قضیه  و میکشتم

 بگو بهم _

  گفت و کرد نگاهم

 بچه انقدر بودم حیاط تو من گفت من به حرفو این کیمیا که شبش همون: جوکر

 خودشو خونمون بوم پشت از کیمیا یهو ولی میکردم بازی دوچرخه داشتم که بودم

 جون که داره تحمل چقدر مگه ساله 7 بچه یه من جلوی دقیقا پایین کرد پرت

  ببینه خودش چشمای با خواهرشو دادن

  گفت و کشید عمیق نفس یه

 بابام اینکه از حاال بزنم حرف تونستم نمی و بود اومده بند زبونم ماه دو تا: جوکر

 میگزریم گرفت افسردگی مامانم یا خورد غصه چقدر
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 دنیا به کارن وقتی که خورد کیمیارو حرص انقدر بود حامله مامانم موقع اون: جوکر

  کارن اومدن دنیا به با بود زاد مادر فلج اومد
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  کرد پر کیمیارو جای جورایی یه انگار ولی بود فلج درسته شد خوب من حال

  بابات ولی بود مظلوم خیلی کارن

 داد فشار بهم محکم دندوناشو و داد تکون سرشو

  بوسیدمش دوباره همین واسه کردم می آرومش باید

 سرشو و روم افتاد خودش و تخت روی انداخت منو چون نشد آروم انگار ولی

 حرف اگه که طوری داشت فاصله باهم انگشت یه اندازه به لبامون سرم روی گذاشت

  میکرد برخورد بهم لبامون میزدیم

 4 تو و بود سالم 10 من بودیم اومده خودمون حال به تازه سال سه از بعد: جوکر

  سال

  شما خونه اورد و گرفت منو دست شب یه داشت دوست خیلی چون بابام

  گفت شد جدا ازم وقتی و بوسیدم و لبام روی گذاشت لباشو اروم و چشمام به زد زل

  کرد خاستگاری بابات از تورو من بابای شب اون: جوکر

 بود اومده بند زبونم
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 چیشد اونوقت _ 

  گفت و کرد نگام جوکر

 نه میگفت اگه ولی من به بده دخترشو یدونه نبود راضی عنوان هیچ به بابات: جوکر

  کرد قبول همین برای میکرد شک بهش بابام

  نی یادم من که بود ای گذشته چه این شد بیشتر اشکام شدت

  شد چی بدش _

  کرد من دائم صیغه تورو بازی پارتی و پولو کلی با بابام هیچی بعدش: جوکر

  نزد ثانیه چند برای قلبم گفت که اینو

  چی یعنی _

  منی زن تو االن یعنی: جوکر

  بودم جوکر زنه من مدت این تمام افتادم سرفه به

  نداره امکان نگفت چیزی من به و میدونست اون

  میگی دروغ _
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 میدم نشون بهت بعدا اوردم ناممونو صیغه همین برای تو با حق اره: جوکر

  میریخت هم پشت اشکام

   بود خوشحالی از سری این البته

Part 275 💀 jokEr ☠️� 

 

 

🔞🔞🔞 

  کنی گریه میخوای فقط یا بگم باقیشو میزاری:  جوکر

 با کارو این تونست چجوری بابا بود سخت برام باورش شوهرته بگه نفر یه یهو سخته

  بکنه من

  گفتم و کردم پاک اشکامو

  بگو _

 شوهر زنو میگفت بهم بابام چی یعنی شوهر زنو نمیدونستم ها موقع اون: جوکر

  شرایط بدترین تو حتی باشه داشته دخترو یه هوای همیشه پسر یه اینکه یعنی

  گفت و کشید عمیق نفس یه

 هیچ و نزارم تنهات وقت هیچ و باشم تو مراقب باید من میگفت همیشه بابا: جوکر

  کنه اذیتت کسی نزارم و نکنم اذیتت وقت
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 وقت هر بودم ومراقبت شدم بهتر باهات همین برای میکردم گوش خیلی بابامو حرف

 بعده میخوابیدی من پیش و من اتاق تو میومدی میترسیدی تو و میزد برق و رعد

 روی خالکوبی اون نمیرفتی خودتون خونه کال و میخوابیدی پیشم شب هر مدت یه

  گردنت

  میدونی کجا از تو _

  داد نشونم نشو**س روی خالکوبی دراورد تیشرتشو

 دارم دوست یعنی زیرش چینی حرف معنی و زده خودش اونو میگفت بابا _

  گفت و زد پوزخند جوکر

 منه نه**س روی که خالکوبی این و منه اسم گردنته روی که حروفی معنی: جوکر

  تو اسم

  گفته دروغ بهم بابا چرا کنم درک تونستم نمی

 من و زدن ولی کردی گریه خیلی گردنت روی بزنن خالکوبیرو اون اینکه سره: جوکر

 بود کدومشون پیشنهاد نفهمیدم هنوزم
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 شد قرار و شد سالم 11 من اینکه تا بودیم خوب باهم خیلی که خالصش: جوکر

  آمریکا بریم

  آمریکا رفتیم نفره 4 و تو بابای دست سپرد چیزامونو تمام بابام

 برای حتی باال کشیده بابامو دارایی تمام عزیزت بابای دیدیم برگشتیم وقتی ولی

  بود نمونده ماشینم یه بابام

 سال 11 با کال گرفت افسردگی مامانم و کرد سکته بابام تو بابای بخاطر که بود اونجا

 یه از و بود مامانم به هواسم طرف یه از بود بابام به هواسم طرف یه از تنها دست سن

 بابات ولی نشست می ویلچر روی که بود کارن به هواسم طرف

  

  شد بلند و کرد داغ زیاد خیلی

 ریخت و شد خورد که اتاق تو قدی آینه به کوبید مشت با بعدش و زد قدم یکم اول

  کاراش نبود خودش دست واقعا انگار شد خون از پر دستشم زمین

 کشیدم و گرفتم جوکرو دست و اوردم بتادین و باند و گاز اتاق داخل حمومِ تو رفتم

  تخت روی نشوندمش و تخت سمت
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  کردم پانسمان دستشو و

 تو موهاش که بود دختر یه عکس که داره خالکوبی یه کمرش پشت که دیدم تازه

  بود صورتش

  بود نقاشی دفتر که نبود بدن بدنش

  گفت و شد اروم جوکر

 سرمون از دست بازم ولی باال کشید اموالمونو و مال تمام بابات اینکه با: جوکر

 از مامانمم بود شده ترد خانوادش از بابام اخه نداشتیم کسیو هیچ موقع اون برنداشت

  نداشتیم فامیلی هیچ ما و بود شده ترد خانوادش

 شدن؟ ترد چرا _

Part 277 💀 jokEr ☠️� 

 

🔞🔞🔞 

 مامانمو بابام ولی کنه عروسی مامانم با بابام که نبود راضی اصال بابام بابای: جوکر

  شد ترد کرد فرار بابام با چون مامانمم کرد ترد ،بابامو بابامم بابای و کرد عقد

  گفت موهاشو الی کرد دستشو و کشید عمیق نفس یه

 اینکه قبل میشد بودیم خونه تو هممون گرفت آتیش خونمون کل شب یه: جوکر

 پشت از نفر یه ولی بیرون ببرم اونو تا کارن سراغ رفتم اول بیرون بزنیم بسوزیم

  گرفت آتیش خونمون کل بعدش و بیرون بردم خونه از و گرفتم
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 مامانم سوخت بابام سوخت ویلچرم روی داداش سوختن چشام جلوی خانوادم

  زد آتیش خونمونو کی میدونی چشمام جلوی سوخت

  پایین انداختم سرمو

 پلیس و نشانی آتش وقتی میکردم گریه فقط که بودم بچه انقدر من بابات،: جوکر

 که بود داده پول خونمون اطراف های همسایه تمام به بابات اومد باباتم اومدن

 11 سن تو اونا شهادت بعد و میزنم آتیش خونرو دارم که دیدن منو بدن شهادت

 خانوادم زدن آتیش جرم به اونم شد باز بازداشگاه به پام سالگی
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 همین برای کردنش درک بود سخت برام بودم خانوادم مردن شوک تو من: جوکر

  میشکستم چیو همه دیوارو درو به میزدم مشت و بودم عصبی

 سمتم کشید خودشو  بود قرمز خیلی چشماش سمتم برگشت حرف این گفتن بعد

  گفت بوسیدم اینکه بعد و من لبای روی گذاشت لباشو و

 اون و دیوونم یه من گفت داشت که پارتیایی با بابات که بود موقع اون: جوکر

 دیوونم من شد معلوم و خودشون از تر احمق دکتر یه پیش بردن منو احمق پلیسای

  بودم شوک تو فقط من اما
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 شد باز تیمارستان به پام تو بابای بخاطر که بود اونجا

 میکردن مجبورم و میدادن بهم قرص تا 5 روزی میده رد اونجا بفرستی عاقلم آدم

 مدت یه بعد دیگه کردن دیوونم واقعا میزدن بهم بار سه روزی که آمپوالیی و بخورم

 تنها ولی بودم شده اونجا های دیوونه مثل نبود خودم دست رفتارام از کدوم هیچ

  بود تو بابای از انتقام فکر میداشت نگه زنده منو که چیزی

 کردم فرار بدبختی هزار به بودم اونجا تموم سال 1 اینکه بعد
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 خونه یه میتونست حداقلش بابات برم نداشتم کجارو هیچ کردم فرار اینکه از بعد

 کارتن ماه 2 مدت به تو بابای بخاطر بازم که بود اونجا نزاشت ولی بزاره برامون

  کنار به خوابیش کارتن شدم خواب

 که نبود جوری قیمتش خورم می که قرصاییم میشدم دیوونه نبود قرصام وقتی من

 خانواده اونور از نمیره یادم وقت هیچ کشیدم دوماه اون تو که زجریو بگیرم بتونم

 داشتن حقم نیومدن جلو کدومشون هیچ ولی دارم وضعیتی چه من فهمیدن بابام

  میترسیدن دیوونه یه و بودم فراری یه من

  نبودن خبر با وجودم از کال که مامانمم خانواده
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 بابام بابای یعنی بابابزرگم صحبتای از بود سالش 11 همش که مهراب وسطا اون ولی

  داره عمو پسر یه فهمید

  عموته پسر مهراب _

  گفت و داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 پیشم اومد که اوال اون کرد پیدام تا گشت دنبالم ماه یک ساله 11 بچه یه: جوکر

 هم پشت هفته یک مهراب بود بچه واقعا چون زدمش بد خیلی و خندیدم بهش

 اینکه تا میومد بازم فرداش ولی میخورد کتک ازم هفته اون روز هر و دنبالم میومد

 بود بزرگ خیلی معرفتش ولی بود بچه درسته شدم دوست باهاش هفته یک بد
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 پیش بابا نه داشت مامان نه من از بدتر مهرابم خونشون برد منو مهراب: جوکر

 تموم سال دو نفهمید کس هیچ که خونشون تو برد جوری منو و میموند بابابزرگم

 بابای داد قول بهم روز یه و کرد می ارومم میاورد قرصامو برام موندم بچه اون پیش

 اینکه تا نمیبرد خوابم نمیومد تا شب هر بودم اروم پیشش کنه تیکه تیکه برام تورو

 داره دوست میگفت بچگیش همون از مهراب زد کارخونه یه مهراب برای بابابزرگ

 کاره تو زدیم و کردیم درست کارخونرو اون باهم مهراب منو شد و بشه قاچاقچی

 از مهرابم میدادم تحویل جنسارو و میکردم استفاده بابام های تجربه از من خالف
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 گرفتیم خونه اینکه تا کرد می تولید جنس و کرد استفاده خوندنش درس سال 10

 اینکه تا نمیشدیم جدا اصال بودیم هم پیش همیشه مهراب و بودم من خونه اون تو

 این تو که کسایی ی همه میکرد تولید که جنسایی با مهراب شدیم معروف خیلی

  بود داده قرار تاثیر تحت بودنو کار

 گفت بهم مهراب که بود اونجا میگشتن اسمش دنبال همه
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 شد اون بزاریم خودمون برای اسم یه باید که گفت بهم مهراب که بود اونجا: جوکر

 میکنه تولید جنسارو کی میپرسید مهراب از کس هر جوکر شدم منم و رئیس

 پیچید تهران کل تو اسمم که شد اینجوری و میکنه تولید جوکر میگفت مهراب

 خودم برای شدم و بشم معروف باید زمین بزنم تورو بابای اینکه واسه میگفت مهراب

 میگرفتم انتقام بابات از باید بازم ولی گرفتم ماشین و خونه کلی و زدم کارخونه تا 6

 بابات از تورو دارم که ای نامه صیغه اون با و خونتون دره دمه بیام گفت مهراب

 رفتی تو فهمیدم گرفتم امارتونو وقتی بشی اذیت تو خواستم نمی من ولی بگیرم

 هم داشتم تورو آمار هم آمریکا رفته مامانتم آراد دخترا قاچاقچی اون پیش آلمان

 ازش همه که میپرید ز**ه جوری مامانت ولی بود خوب موقت وضعیتت تو مامانتو

  کی از نیست معلومم و شد حامله بارانارو اینکه تا بودن راضی

  اومد یادم چیز همه کردم بغض
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  درسته کاوه _

  کرد نگاهم برگشت

  نه مگه ای کاوه تو _

  خندید

  انداختی کار به مغزتو بالخره انگار ولی بگم اسممو نداشتم قصد: جوکر

  مردی میگفت بابا _

  مردم اون برای اره: جوکر

 بگو باقیشو _

 کنار باهم چجوری نمیدونم و بابات پیش برگشت شد حامله مامانت وقتی: جوکر

 معروف ماهور اسم به و میکرد همکاری باهاش مامانمم بود زنده بابام وقتی اومدن

 ماهور تورو اونشب همین برای بودش ندیده دقیق کسی میترسیدن ازش همه بود

 دیدیش که محمد همون داشت ناتنی داداش یه مامانم کردم معرفی
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  یادمه اره _

 لطف به من و کرد تجاوز مامانم به محمد  کنه خیانت بهمون بابات اینکه قبل: جوکر

  باشم نگفته که مونده چیزی خوب بگیرمش مهمونی اون تو تونستم تو

  گفت و کرد فکر یکم

 بزرگ جدیدشونو دختر داشتن و بودن خوب باهم مامانت و بابات مونده اره: جوکر

 چیزی بابات از کس هیچ که بودم شده معروف حدی به فاصله اون تو منم میکردن

 کاری با کرد بدم  باباتتو ولی نبودم بد من میزدم آتیشش میخرید هم اگه خرید نمی

 کمک با البته بسوزن بابات و مامان تا زدم آتیش خونتونو اینکه تا کرد بدم کرد که

 وقتی ولی ریخت بهم اعصابم شب اون خونه تو انداختی خودتو اومدی تو ، مهراب

 دادم نجات رو بارانا منم و رفت پیش خوب هام نقشه بیرون اومدی

  جوکر بودی کرده فرو چاقو قلبش تو وقتی فایده چه ولی اره _

  گفت و خندید بلند بلند جوکر

 بود بد حالت انقدر تو ولی بود کتفش تویه نکردم فرو چاقو بارانا قلب تو من: جوکر

  دید اونجوری چشمات که
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  چی یعنی _

  منه پیش بارانا: جوکر

  بود زنده عزیزم خواهر بود نمرده عزیزم خواهر

  گفتم و سینش تو کوبیدم محکم شدم عصبی

 بکشم عذاب تا کردی مخفی بارانارو که کردم چیکارت من مگه نمیکشی خجالت _

 حیوونی یه تو
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 بکشم عذاب تا کردی مخفی بارانارو که کردم چیکارت من مگه نمیکشی خجالت _

  حیوونی یه تو

  ها اورد سرم بالهارو اون که بودم کرده چیکار بابات با من مگه: جوکر

  گفت مکث با

  حیوونه یه باباتم پس: جوکر

  بگم تونستم نمی چیزی و بود حقیقت حرفش

 آتیش خونتو خودتو منم من دنبال گشتی تو اینکه تا بود خوب چی همه:  جوکر

 تو زد چوب با احمق پویا اون اما کنی فرار بتونی که زدم آتیش طوری ولی زدم

 آتیش جوری اتاقو دره ما اورد بهوشت بدبختی با بعدش و شدی هوش بی و سرت
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 وقتی بپری پنجره از بری دادی ترجیح تو ولی بشی رد ازش بتونی که بودیم زده

 بازم اومدی بهوش وقتی ولی اورژانس زدم زنگ منم من پای جلوی افتادی پریدی

 داشتی درد انگار دنبالم افتادی
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 منو قراره میکردم فکر اینجا اومدی وقتی پیشم بیای تا جلوت انداختم رامینو: جوکر

 پای زیره صابون اون البته تینارو بعدشم کردی شادیو جون قصد که اول ولی بکشی

 بودم من دادم هلش و کردم کمکت که بودم من بیوفته ها پله اون از نشد باعث تینا

 پیشم باال بیای بتونی تو تا کردم خفه فرستادنو برام که بعدی مخصوص خدمتکار که

 نمیدونم ولی بکشیم شده جور هر خواستی می بود خوب اوالش اون اومدی وقتی

  شد خراب کار و شدی عاشقم یهو چرا

  گفت و چشمام تو زد زل

 وکالت دوتا کردی امضا که ای برگه دوتا اون از گذاشتم کاله توام سره من: جوکر

 یه حتی تو االن شد من مال اموالت و مال تمام که بود این اولیش کردم درست نامه

 گرفتیم طالق توافقی که بود این دومیش اما و من شبیه دقیقا نداری ماشینم

 شد بلند و خندید حرف این گفتن بعد
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  من جلوی انداخت و بیرون کشید برگه یه شلوارش جیب از

  نمیدونستم خرم خوده و زنشم ساله 16 من بود گفته راست برداشتم برگرو

  میسوخت قلبم میریخت اشکام بودیم گرفته طالق وقتی فایده چه ولی

  اتاق تو اومدن پویا همراه به( مهراب داداش)  معراج شد باز اتاق دره یهو

  چی یا بیارم جوکی: پویا

  گفت و کرد نگاش چپ چپ جوکر

  بیارش: جوکر

 با بارانا شدم بلند تخت روی از باشمش دیده نمیشد باورم اومد بارانا با و رفت پویا

  گفت و کرد بغلم و سمتم دوید دیدنم

 چرا نمیان بابا مامان چرا اخه گذاشتی تنها منو چرا اخه بودی توجا جونم اجی: بارانا

  چرا گذاشتی کاوه عمو پیش من

  خندیدم

  دلم ته از
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  دختر شدی خفه بارانا بگیر نفس _

  کرد بغلم و کشید عمیق نفس یه بارانا

 سمت دوید بیرون اومد بغلم از بارانا شد طرف بر دلتنگیام از کلی که ساعت نیم بعد

  بغلش پرید و جوکر

  کردم پیدا آیندمو شوهر من بگو مامان به دارم دوسش کاورو عمو من باران: بارانا

  گفت و بوسید جوکرو گونه حرف این گفتن بعد

  کاوه عمو: بارانا

  جانم: جوکر

  میشی شوهرم: بارانا

  خندید جوکر

  میشم اره باشه نرفته خواهرت به اخالقت اگه: جوکر

 کرد بغلش محکم بارانا
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  گفت من روبه و زمین گذاشت بارانارو جوکر

  و بمونین من پیش میتونین بخواین وقت هر تا بارانا و تو باران: جوکر
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  گفت و کرد مکث یکم بعد

  میشه رسمی نامه صیغه اون دوباره بخوای تو اگه: جوکر

 چه کنم نگاه چشماش به میکشیدم خجالت که بود کرده کارایی بابام کردم نگاهش

  بمونم پیشش بخوام برسه

 واقعا اون کنه نگهداری بارانا منو از خواد می اون ولی زندان انداخت اونو من بابای

 مهربونه خیلی ولی نده نشون قیافش شاید داشت مهربونی قلب

  بارانا: جوکر

  کاوه عمو جانم: بارانا

 کنی بازی میری پویا عمو و معراج عمو با: جوکر

  کاوه عمو خوب:  بارانا

  جانم: جوکر

  دیگه سیاه نخود دنبال برم بگو: بارانا

  سیاه نخود دنبال برو خوب: جوکر

  چشم: بارانا

 بست درو و بیرون رفت معراج و پویا با بارانا

  گفت و گرفت دستمو سمتم اومد جوکر

  بیا باهام: جوکر
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  تو رفتیم و حموم سمت کشیدم حرف این گفتن بعد

 شست صورتشو صابون با و کرد باز آبو شیر
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  سمتم برگشت و کرد خشک و

  بهش زدم زل

  بود خوشگل خیلی گریم بدون بود سخت باورش

  بود عالی چیش همه مشکیش ابروهای سفیدش صورت مشکیش چشمای

  میزد تر تند قلبم شدم تر عاشق من

  میدونستم خوب چیزیو یه

 مرد این میخوردم مشکل به زندگیم کجای هر بودم دیده بار ها 100 مردو این

  کرد می کمکم

  صورتش روی کشیدم دستمو و بهش چسبیدم و جلو رفتم

  بود بچه پوست شبیه

  بوسیدمش و لباش روی گذاشتم لبامو و کردم بلندی پا

  بوسیدم و کرد همراهیم
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  کرد بغلم ریختم اشک و سینش روی گذاشتم سرمو شدم جدا ازش وقتی

  کاوه _

  جانم: جوکر

  میرم من _

  برو راحتی هرکجا بکن میخواد دلت هرکار: جوکر

  بیرون زدم اتاقم از و بیرون اومدم حموم از و کردم نگاهش

  بود سالن تو بارانا

  اجی بریم بیا بارانا _

  اجی توجا: بارانا

  میریم کاوه عمو پیش از _

  کنم خدافظی میرم:  بارانا

 رفت و دادم تکون سرمو
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  کردم نگاه یه بود باز اتاق دره باال رفتم نیومد ولی نشستم مقدار یه

 روی بود کشیده دراز جوکرم میزد حرف داشت و جوکر شکم روی بود نشسته بارانا

  تخت

  بود کرده گریم دوباره جوکر که بود این اون از تر جالب

  تو رفتم

  نمیدید منو و بود من به پشتش بارانا

  میندازی درس از منو اونجوری که نمیشه اونجوری کاوه عمو نه: بارانا

  گفت و بارانا به زد زل و من به کرد نگاه یه جوکر

  میگی کنیم چیکار پس: جوکر

  بیا وقت اون دانشگاه رفتم که من: بارانا

  باشه: جوکر

  گرفت محکم گردنشو و جوکر روی خوابید بارانا

  کرد بغلش جوکرم

  بریم بیا بارانا _

  گفت و جوکر شکم روی نشست دوباره و شد بلند شنید صدامو تا بارانا
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  بیا اجی: بارانا

  جوکر کنار نشوندم گرفت دستمو پیشش رفتم

  میکنی چیکار پاشو _

  منه شوهر اون نریم کاوه عمو پیش از نمیشه: بارانا

 هم تو کشیدم اخمامو

  بکش خجالت دیگه پاشو _

 میرفتم اتاق از داشتم وقتی و گرفتم دستشو شد بلند جوکر روی از بغض با بارانا

 گفتم

  خدافظ _

  بیرون خونه از رفتم بدو بدو و کشیدم بارانارو دست و بشنوم جواب تا  نموندم دیگه

 بود جوکر و من دیدار اخرین اینم و
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  بود سردم

  میشد مار زهره برام زندگی جوکر بدون

 گریه غرورم بخاطر نبودم مجبور و میومد بارون که شکر خدارو نداشتم تحمل دیگه

  نکنم

  گفت نمی چیزی اونم پس بودیم بارون زیره زدن قدم عاشق بارانا منو

 و نکردم کاری هیچ بارانا بخاطر ولی کنم خالی خودمو و بزنم داد خواست می دلم

  ریختم اشک اروم

  زدم زنگو و رفتیم پیاده آرمینا خونه تا

  بله: آرمینا

  منم کن باز _

  باال رفتم منم و کرد باز درو

  گفت نگرانی با دیدنم با و کرد باز درو رسیدیم واحدش دره جلوی

  اومده سرت بالیی چه دختر میکنی چیکار اینجا شب وقت این:  آرمینا
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  خوای نمی  مهمون روزی چند یه _

  تو بیا:  آرمینا

  کرد هنگ بارانا دیدن با و

  تو رفتم

  اینجا بارانا:  آرمینا

  گفتم و بده ادامه نزاشتم

  نپرس هیچی کنم می خواهش _

  برو تو بعدشم خوره می سرما خیسه چون حموم میبرم بارانارو من پس باشه:  آرمینا

  دادم تکون سرمو

  رفتن اونا

  زدم زانو و بالکن تو رفتم منم

  اخه دارم تحمل چقدر من مگه

  باشه اون باید بابام که کردم چیکار من مگه

 برد خوابم تا ریختم اشک انقدر
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  کردم باز چشمامو

  بود شده عوض لباسامم و بودم آرمینا تخت روی منم بود خواب بغلم تو بارانا

  میومد بارون داشت هنوزم پنجره کنار رفتم و شدم بلند

  کرد می گریه حالم به آسمونم

 

 ⛔ آرمینا زبان از

  باشه جوکر پیش نباید مگه اینجاست چرا شده چی: علیرضا

  بود بد خیلی حالش دونم نمی _

  داره گناه کنی خوشحالش جوری یه که بکن تالشتو تمام جان آرمینا: علیرضا

  باشه _

  فعال میرم من: علیرضا

 خدافظ _

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از
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  میکرد درد عجیب شکمم نمیومد باال نفسم

  تو اومد آرمینا

  عزیزم خوبی: آرمینا

  دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

  کرده تخریب غرورتو کوه که بهت گذشته چیا: آرمینا

  پایین ریخت اشکام

 شدم عاشق _
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  گفت و زد سوت آرمینا

  اقبال و بخت خوش ادم این هست کی: آرمینا

  جوکر _

 شد گشاد چشاش آرمینا

  هست هواست میگی داری چی:  آرمینا
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  اره _

  گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

  آرمینا _

  جان: آرمینا

  برام کنی کار یه میشه _

 کار؟ چه: آرمینا

  برم جایی یه تا میدی ماشینتو _

    ... نداره قابلتو: آرمینا

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

  چته معلومه هیچ کاوه: مهراب

  نه _

  کجاست دختره اون: مهراب

  تخت روی کشیدم دراز

  کجاست نیست مهم دیگه _

  علی پیش بریم باید پاشو بسه کاوه: مهراب

  مهراب _
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  جانم: مهراب

  میام باهات خواستی کجا هر بعدش بخواب ساعت یک پیشم بیا _

     ..بغلش تو کشیدم و کشید دراز کنارم اومد مهراب
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 �️♥️♥️♥ باران زبان از

 کردم پلی اهنگو و دادم فشار گاز روی اخر تا پامو و بودم آرمینا شیش و دویست تو

  کردم بلندش اخر تا و

 

 نکردم پیدا خود لیلی نگاهت در

 کردم گالیه تو چشم از خجالت با

 میکند بیخود چه خود از

 

 مرا صبر میبرد هی تو نگاه

 همنشین ای مجنونتم

 مرا حال ببین دم یک من لیلی
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 میدهم جان تو قلب در من که نترسانم دریا از

 میشوم نگاهت غرق من زیبای بشی دریا

 توست دست در دل که حاال من جانان نشو مغرور

 تو دیدن شوق به تنها میزنم رو تو به که من

 سپردی کی دست به مرا دیوانه

 نبردی خود با مرا رفتی دیوانه

 سپردی کی دست به مرا دیوانه

 نبردی خود با مرا رفتی دیوانه

♫♫♫ 

 من زندان شد عشق این

 من درمان شد درد این

 ندارد پایان تو رویای

 شد پرواز بلند قلبم

 شد آغاز تو چشم از

 ندارد طوفان این از ترسی

 میدهم جان تو قلب در من که نترسانم دریا از

 میشوم نگاهت غرق من زیبای بشی دریا
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 توست دست در دل که حاال من جانان نشو مغرور

 تو دیدن شوق به تنها میزنم رو تو به که من

 سپردی کی دست به مرا دیوانه

 نبردی خود با مرا رفتی دیوانه

 سپردی کی دست به مرا دیوانه

 نبردی خود با مرا رفتی دیوانه

 

 

  پیچید سرم تو جوکر حرفای

  بشم خواب کارتن ماه 2 شد باعث بابات اون: جوکر

 

 

  من مثل نداری هیچی منه مال اموالت تمام: جوکر

 

 

  کرد تجاوز خواهرم به بابات: جوکر
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 بمونین من پیش میتونین بخواین زمان هر تا بارانا و تو: جوکر
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  بستم چشمامو ثانیه یه

 انگار ولی کردم کج فرمونو بود جلوم اتوبوس یه کردم باز چشمامو بوق صدای با و

  نفهمیدم هیچی دیگه و زدم  جیغ یه بود شده دیر خیلی

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

  نشو عصبی ولی بگم بهت باید که گفت بهم چی یه پویا: مهراب

  چی _

  چارلی کمک به کرده فرار بزنن آتیشش اینکه قبل تینا خدمتکارت: مهراب

 وای _

 

 

 ️♥ بعد ماه 5 ️♥
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 �🃏🃏� جوکر زبان از

  جوکر: مهراب

  بله _

  ببینتت خواد می علی یارو اون: مهراب

  میام االن _

  بیرون رفتم اتاق از

  بود نشسته کاناپه روی که دیدم علیو و

  شد بلند ورودم با

  جوکر سالم: علی

  دادم تکون سرمو

  بزنیم حرف راحت خیال با تا بشینی میشه: علی

 از هیچی من ولی زد حرف تمام ساعت 1 اون و روییش روبه کاناپه روی نشستم

  کنم پیدا رو چارلی و تینا چجوری که میکردم فکر این به داشتم و نفهمیدم حرفاش

  جوکر حله: علی

  شدم بلند و دادم تکون الکی سرمو بودم نفهمیده چیزی که من 
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 اتاقم سمت رفتم و
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  اتاق تو اومد دنبالم مهرابم

  خوبه حالت: مهراب

  اره _

 که میکردی فکر چی به داشتی بگو کردم بزرگت من میگی داری کی به: مهراب

 نفهمیدی علیو حرفای از هیچی

  میدونست چیزمو همه کرد پنهان چیزیو نمیشد مهراب از

  تینا و چارلی به _

  میخوری چیو غصه میکنم پیداشون: مهراب

 داداش مرسی _

  سوال یه: مهراب

  بگو _

  داری خبر باران دختره اون از: مهراب
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  دادم جواب مکث با

  کیه باران نه _

  زد لبخند مهراب

  خوبه: مهراب

  بیرون اتاق از رفت حرف این گفتن بعد

 

 میمیره قلبم تو باشه کنارم نخواد کس هر بود مرده برام باران بودم نگفته دروغ بهش

 هیچ بود رفته که شب همون از کجاست دونستم نمی حتی برام، بود مرده بارانم و

  نبود ازش خبری

 بیرون اومدم فکرش از و کشیدم پوف یه
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 �️♥️♥ باران زبان از

  بود شده خشک بدنم انگار کردم باز چشمامو

  بود جیغم و اتوبوس اون بود یادم که ای صحنه آخرین

  کردم نگاه اطرافمو دقیق
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  بود بیمارستان اتاقای شبیه که بودم اتاق یه تو

  خواستم می آب و بود خشک خشک گلوم

  زدم داد نبود اتاق تو کسی

  خوام می آب _

  بود گرفته صدام

 روی از رفتن ور باهام که دقیقه 45 بعد و تو اومدن پرستار تا چند و شد باز در یهو

 یه تو بردنم و بیرون بردنم اتاق از و دیگه تخت یه رو گذاشتنم و کردن بلندم تخت

 بود تنش دکترا لباس که جوون پسر یه و دیگه تخت یه رو خوابوندنم و دیگه اتاق

 امتحان پامم یکی اون روی کارو این کردم جمعش که کشید خودکار یه پام کف

  کشیدم پامو بازم و کرد

  باال بیاری چپتو دست میتونی گلم ببینم: پسره

 تخت روی گذاشتم و باال بردم زور به ولی میکرد سنگینی دستم
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  بده تکون راستتم دست لطفا:  پسره

  دادم تکون زور به راستمم دست
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  چیه اسمت: پسره

  باران _

  فامیلیت: پسره

  ریاحی _

  سالته چند: پسره

  سالمه 20 _

  گفت و کرد نگاه کناریش پرستار به پسره

  دارن گناه ببینتشون بیارین بودنو نگرانشون که خانمی اون عالیه وضعیتش: پسره

  دکتر اقای چشم: پرستاره

 دستاشو دوتا دیدنم با و اتاق تو اومد آرمینا دقیقه چند بعد و رفت  پرستاره با پسره

  زد هق بلند بلند و زمین روی زد زانو و دهنش روی گذاشت

  کرد اینکارو چرا نفهمیدم

  اینجا بیا بسه آرمینا _

  کرد بغلم میزد هق که همونجوری و سمتم اومد و شد بلند زور به

  دادم هلش و گرفت درد خیلی کمرم

  حیف ولی بترکونمت بزنم میخواد دلم کردی زندم و کشتیم ضی**ع دختره:  آرمینا

  که
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  گفت و زد جیغ بعد و شد ساکت یهو

 شدی حامله شوهر بدون تو بعد نیستم حامله کردم عقد ساله 2 من:  آرمینا
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  میگفت داشت چی

  کردم بغض

 به فقط ضربه کرد رحم خدا ولی تخت این روی افتادی تمومه ماهه 5 االن: آرمینا

 سالمه سالمه بچت نخورده ای ضربه هیچ شکمت به کما تو رفتی و خورده سرت

 بارانو میگفت بار یه میکرد گریه همش بود ناراحت خیلی بارانا راستی نداره بابا فقط

  کیه کاوه میخوام کاوه میگفت بار یه خوام می

  بود کجا االن اصال  بود شکمم تو جوکر بچه شکمم روی گذاشتم دستمو

  داره خبر ازم اصال میکنه رشد داره بچش شکمم تو میدونست

  درومدم کما از ماه 5 بعد چطور واقعا

  بودم حرفاش شک تو
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 �� مهراب زبان از

  بفهمه نباید عنوان هیچ به جوکر پویا _

  سایه ولی: پویا

  هیس _

 کوبیدمش و بستم درم و اتاقم تو کشیدمش و گرفتم دستشو و کردم اخم شد ساکت

 گرفتم یقشو و در به

  میشه چی میدونه خدا داره بچه یه بفهمه جوکر اگه پویا بکشمت نزار _

  خودش پیش میاره میگیره بچشو زنو دست میره: پویا

  گفتم و پشتش دره تو کوبیدم محکم مشت با

 که بعد کجاست سایه ببینه میشه پیگیر میره اونم حاملست سایه بگو بهش برو اره _

 بفهمه وقتی بیمارستانه تو چرا ببینه میشه پیگیر میره بیمارستانه سایه فهمید

 وقتی میکنه پیداش و میوفته لج چارلی با بوده اتوبوس اون فرمون پشت چارلی

  میشه چی میفهمی کنه پیداش

  میکشه چارلیو: پویا

 بزرگ گروه یه نوید و علی و تینا با چارلی دارم مشکل جاش همین با دقیقا منم _

 یه جوکر اگه میدونی جوکر منو از بدتر خرابیه کله چه میشناسی خوب نویدو شدن

 خوای می اینو تو میمیره جوکر که موقست اون میشه چی کنه کوچیک اشتباه
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  نه:  پویا

  بگیر خون خفه پس _

  رئیس چشم: پویا

  بمون ساکت زمان اون تا میکشم نویدو چارلیو قتل نقشه دارم _

 چشم: پویا

 

 ️♥️♥ باران زبان از

  بودم تنها اتاق تو و بودن رفته همه و بود شده شب

  دیدم بارانارو

  بود شده الغر خیلی

  دارم بچه نکردم باور هنوزم

  شکمم روی کشیدم دست

  االن کجاست باباییت دلم عزیزه بشه فدات مامان _

  گفت صدا یه یهو
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  باباش پیش ببرمت بیا: صدا

  صدا سمت برگشتم و کشیدم هین یه

  بود وایساده اتاق تاریکی تو بود نفر یه

  هستین کی شما ببخشید _

  روش افتاد ماه نور جلوم اومد

  بود تنش دکترا لباس

  دراورد ماسکشو

  کردم هنگ چارلی دیدن با

  چارلی _

  دیدنم از شدی حال خوش: چارلی

 میکنی غلطی چه اینجا تو نه _
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  میکنی غلطی چه اینجا تو نه _

  بچه باش مودب: چارلی
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  وگرنه بیرون برو _

 ؟؟ وگرنه: چارلی

  میشه بد برات _

  جوکر اون یا تو کنه بدش برام خواد می کی: چارلی

  جوکر _

  دونی نمی تو که شد بد چقد اخی: چارلی

  نمیدونم چیو _

  گرفتم جوکرو: چارلی

  چی _

  گرفتم جوکرو: چارلی

  گرفتی چی یعنی _

  تو مثل دقیقا منه زندانی االن یعنی: چارلی

  بود دروغ حرفاش

 هوش بی و نفهمیدم چیزی دهنم جلوی چی یه گرفتن قرار با ولی بشم بلند اومدم

  شدم
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 �🃏🃏� جوکر زبان از

 

 بودم اتاقم تو

 داشتم بازم ولی بودم خورده مشروب شیشه تا دو بود انداخته باران یاده منو مهراب

  شد باز بدی صدای با در یهو که  خوردم می

  تو اومد مهراب و

  بیای باهام باید: مهراب

 کرد نمی گریم وقت هیچ مهراب بود کرده گریم چرا نمیدونم
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  رفتم باهاش میدیدمش دوتا چون بودم خورده زیادی انگار

  کرد حرکت و ماشین تو نشست رفت

  خونه یه تو رفتیم
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  اتاق یه تو بردم و

  کرد پاک گریمشو و

  بود ابی چشاش فقط نبود مهراب

  میرفت گیج عجیب سرم

  مشروبم تو بودن ریخته چی دونم نمی

  ببین اینو:  پسره

  داد نشونم فیلم یه و روم جلوی گرفت تبلت یه

  میکرد گریه داشت و بود بسته پاهاش و دست که حالی در بود باران فیلم

  میمیره عزیزت زنه که موقست اون ندی انجام میگم کار هر اگه: پسره

  مهمه برام باران کنی فکر شده باعث چی _

  نیست مهم که: پسره

  نه _

 لگد با بود باران پیش که کسی اون یهو که یکی به داد ام پی یه گوشیش با پسره

  زدش

  گفت که بترکونمش بزنم که پسره سمت رفتم

 بشین بخوره کتک بازم خواد نمی دلت اگه: پسره
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  نفهمیدم هیچی و شدم هوش بی که شد چی دونم نمی ولی نشستم

 

 

 ️♥️♥️♥باران زبان از

  بود بسته پامم و دست و بودم تاریک اتاق یه تو کردم باز چشمامو

 نمی کرد می درد عجیب سرمم کنم استراحت داشتم نیاز واقعا و بودم حامله من

  تمومه کارم دیگه سری این که میدونم خوب اینو ولی اینجا اوردن منو چرا دونم

  کرد نمی رحم من به چارلی

  بودم مطمئن

 شکمم بود بسته دهنم بهم زد زل و اتاق تو اومد که بود جوکر سال و همسن پسر یه

  ریختم می اشک فقط و میکرد درد خیلی
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 شکمم تو بدی خیلی خیلی درده پهلوم به زد محکمی خیلی لگد ولی چرا دونم نمی

  شد بیشتر اشکام و پیچید

  سوخت لبام که کشید محکم خیلی دهنمو روی چسب پسره

  و صورتش تو کردم تف ولی لبام روی بزاره لباشو اومد

 شدم هوش بی و نفهمیدم هیچی دیگه که صورتم تو زد لگد   هم پسره
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  کردم باز چشمامو

  بود شده بسته زنجیر با پاهام و دست

  شد روشن المپا یهو نبود معلوم هیچی بودم تاریکی یه تو و

 دورش زنجیر کلی و بود خونی سرش دیدم جوکرو شدن روشن ها المپ که همین

 بود هوش بی و اتاق وسط ستون به بودنش بسته زنجیر با و بود
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  تینا همراه به تو اومد چارلی نشستم اونجا که دقیقه چند بعد

  بود سالم اون اما بزنن اتیشش بود قرار اخه کردم هنگ تینا دیدن با

 سمتم اومد

  حامله کوچولوی پیشی نازی اخی: تینا

 چیو همه و میرفت گیج سرم گوشم تو زد محکم و شد خم حرف این گفتن بعد

   میدیدم سیاه

  دمم روی گذاشتی پا چون خوردی اینو: تینا

  گفت و گوشم تو زد دیگه یکی

  کردی ولی کردی می ثابت گناهیتو بی نباید چون خوردی اینم: تینا

  گفت و زد دیگه یکی

  شدی ولی میشدی حامله جوکر از نباید چون زدم اینم: تینا

  گفت و صورتم تو کوبید همشون از تر محکم دیگه یکی

 شدی ولی میشدی جوکر عاشق نباید چون زدم اینم: تینا

   ولی بزنه ام دیگه یکی خواست می

  گفت و گرفت دستشو و جلو اومد چارلی

  میزنیم آتیش  هم با مهرابو هم  و  جوکر هم اون هم کن تحمل یکم خانمم: چارلی
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  گفت و بوسید چارلیو گونه تینا

  اقامون چشم: تینا

  تو دادن هل بودن بسته زنجیر با که حالی در مهرابم و شد باز در یهو

  بشینه کردن مجبورش و

  نمیومد بهوش و داشت شدیدی خیلی ریزی خون سرش جوکر

 و مهراب فقط البته کردن اذیتم که کسایی تمام شدین جمع تاتون سه هر: چارلی

  کردن اذیتم جوکر

  گفت و کرد نگاه بهم حرفش این بعد

  وحشی سگه یه کردن رام برای کردی کمک من به تو: چارلی

  بود جوکر وحشی سگه از منظورش

  گفت و خندید و مهراب به زد زل چارلی

  عالیه این شد تو کردن رام باعث تو قشنگ زنه اون اما و: چارلی

  بود توهم خیلی اخماش مهراب

     ، پس نمیشه بیدار چرا    ، خوابه خوش انقدر همیشه جوکر اقا این تینا: چارلی

  کن بیدارش

 نیومد بهوش جوکر ولی جوکر گوش تو کوبید محکم و جلو رفت تینا

 اوردن سرش بالیی چه نبود معلوم بودم نگرانش
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  نیومد بهوش بازم ولی صورتش تو کوبید دوباره تینا

 بهوش میدادی گاوم به اگه مشروبش تو ریختیم که اوری خواب داروی اون: چارلی

  نمیومد

  پس کنیم چیکارش: تینا

  روش بریز اب: چارلی

 جوکر سره روی ریخت ابو سطل و تو اومد اب سطل یه با اتاق بیرون رفت تینا

  کرد باز چشاشو جوکر

  بود ریخته گریمش

  بود شده باحال خیلی قیافش

  مهراب منو به کرد نگاهم یه چارلی و تینا به کرد نگاه یه

  گفت و خندید بلند بلند جوکر

 بکوبن شیر خوان می شدن یکی هم با سوسک یه و عنکبوت یه با مورچه یه: جوکر

  دارم دوست نفستونو به اعتماد افرین زمین
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 هم شیشتو رفیق هم خودتو هم عنکبوت و مورچه و سوسک همین که فعال: چارلی

  گرفتن  زنتو

  فعال: جوکر

  گفت حالی با خیلی لحن با رو فعال

  گفت و شد ساکت یکم

  گرفتیمون فعال کن تکرار: جوکر

 میزنم آتیش هم با همتونو زنتو هم و مهراب هم تورو فقط نه میزنم آتیشت: چارلی

  داره حسی چه میسوزه چشات جلو عشقت وقتی بفهمی تا

 ؟ منه عشق اتاق این تو افراد از یکی کدوم: جوکر

  باران: چارلی

  نمیشناسم کسیو همچین یه متاسفم: جوکر

 نمیشناسی که: چارلی

  نه: جوکر

  میگفت اینو نباید الکیم حتی کشید تیر قلبم حرفش با

  چی مهراب: چارلی

  نداره فرقی برام تو با مهراب دارم نمی نگه دورم خیانتکار ادم من: جوکر

  اینطور که: چارلی
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  دارم بهتر فکر یه من: جوکر

  چی: چارلی

  بزنم اتیش خودم دوتاشونو بزار: جوکر

  بشنوم چیو یه خودت زبون از خوام می فقط  نشو دلقک جوکر بسه: چارلی

  چیو: جوکر

  گفت و نشست و برداشت صندلی یه چارلی

  زدی آتیش آماندارو مهراب اقا با چرا بگم باید البته زدی آتیش چرا آماندارو: چارلی

  یعنی نمیدونی تو: جوکر

  جوکر بشنوم تو زبون از باید: چارلی

 میگم بهت بکشمت قراره داستان این سره چون باشه: جوکر
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  زدی آتیش حاملتو زنه چرا دقیقا بدونم خواد می دلم بگو اره: چارلی

  حاملم زنه: جوکر

  اره: چارلی

  بدونی کجاش از داری دوست میگم برات: جوکر

  آمریکا اومدی که موقع همون از: چارلی

  گفت و کرد مکث یکم جوکر

  باهم مهراب منو اونجا بودیم اومده تازه: جوکر

  بود من منشی دیدم آماندارو اونجا رفتیم وقتی داشتیم شرکت یه اونجا

 گل برام کرد تغییر درجه صد آماندا رفتار گذشت هفته دو تا نداشتم کار باهاش

 نیست گفتنش حسه که کارایی چه اوف و بود من اتاق تو همش میاورد

 باهاش بد خیلی و دهنش تو زدم شده عاشقم گفت و اومد زبون آماندا خالصه

 مغزم رو رفت تموم هفته یک باشم داستانا این اهل نیستم ادمی من کردم برخورد

     شدم مجبور که گرفت آتو یه ازم اخر در و التماس کلی و کرد گریه کلی
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 بشه زنم بازم کرد قبول خودش آماندا ولی دارم زن گفتم آماندا به من کنم عقدش 

 رفتار ادم مثل باهاش تونستم نمی نداشتم بهش حسی هیچ چون کردیم نامزد وقتی

  میدونم خوب خیلی چیزیو یه اما کردم تالشمو تموم ولی کنم

  چی: چارلی

 چی یعنی این میفهمی تو بود حامله اون ولی نگرفتم بغلمم حتی آماندارو من: جوکر
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 چی یعنی: چارلی

 داد موهاشو تمام سرش حرکت یه با صورتش روی بود ریخته جوکر خوشگل موهای

  گفت و باال

 چیزی حاملست فهمیدم وقتی بگم برات من بزار کن صبر ولی نمیدونی نه: جوکر

 تو چون کردم هنگ تو به رسیدم وقتی و بچش بابای دنبال گشتم و نگفتم بهش

 و کردم تحقیق دربارت که بود اونجا بود حامله تو از آماندا ولی بودی داداشش

  عمته دختر بلکه نیست اصلیت خواهر آماندا فهمیدم

  من ولی: چارلی

  گفت و بده ادامه نذاشت جوکر
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 فقط تو فهمیدم کردم تحقیق که بیشتر یکم نبودی بچه اون بابای تو درسته: جوکر

 آتیش همشونو که بود اونجا بود همه خواب زیر آماندا ولی بودی دختر اون عاشق

  تو جز زدم

  بدونم خوام می همینو دقیقا:  چارلی

 مهراب وقتی همین برای جون بچه باشم مراقبت دادم قول آماندا به چون: جوکر

  دادم نجات تورو و اومدم من زد آتیش همتونو اومد

 آتیش یکیو تو حتما که گرفت قول منم از آماندا چون میزنم آتیشت االن من: چارلی

  بزنم

  بزن تونی می: جوکر

  بود بسته هنوزم دستام ولی کرد باز پاهامو من سمت اومد شد بلند چارلی

  جوکر سمت کشیدم

 با ولی آمانداست داستان شبیه دقیقا داستانم این حاملست باران میدونستی: چارلی

 تویی و نیستم من عاشقه که اونی دفه این و تو مال باران بچه که تفاوت این

  زدم هق و گردنش دوره انداختم بستمو دستای و جوکر پای روی نشستم

  میریختم اشک فقط بود شده تنگ براش خیلی دلم

 و لباش روی گذاشتم لبامو مهراب و چارلی و تینا به توجه بدون و عقب اوردم سرمو

 بوسیدمش حرصم تمام با بوسیدمش
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  گفت بهم شک با و شد جدا ازم جوکر

  داری بچه: جوکر

  هست ماهشم پنج اره: چارلی

  کردم خیس خودمو من چارلی بجای که زد عربده چنان جوکر

  چارلی شو خفه: جوکر

  گفت و من به کرد نگاه بعد

  بده جواب داری بچه گفتم: جوکر

  اره _

  شد قرمز چشاش

  کی از: جوکر

  تو از _

  کرد بازشون و  داد فشار هم رو محکم چشاشو

  گفت داد با و

@Novels_home



 شدم بابا بفهمم ماه پنج بعد تازه من که بودی قبرستونی کدوم االن تا پس: جوکر

  هان

  بیمارستان _

  چی: جوکر

 به زدم اتوبوس با من بیرون اومد تو خونه از که شب همون بگم بهت من بزار: چارلی

  داشت تشریف کما تو ماه 5 جونت باران و ماشینش

  گفت بشه نگرانم یا بپرسه حالمو اینکه بجای و کرد نگاهم جوکر

 خوبه حالش کجاست بارانا: جوکر

  مردم جوکر واسه واقعا فهمیدم که بود اونجا

 خوبه زنت خواهر: چارلی

  ای حامله االن بعد بودی کما تو ماه 5 چجوری: جوکر

 نزاشت چارلی ولی بدم جواب اومدم

  خورده سرش به فقط ضربه: چارلی

  خورده سرش به که: جوکر

 اره: چارلی
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 چارلی:  جوکر

  بله: چارلی

 داره بچه شکمش تو اینکه دونستن با بعدش من زنه به زدی اتوبوس با تو: جوکر

  شد سنگین جرمت بستی دستشو االنم و بهش زدی لگد اونجوری

  بیرون کشیدم جوکر بغل تو از و گرفت بازو از منو دست سمتمون اومد چارلی

  شدن بلند باهم دوتاشون یهو و کرد اشاره مهراب به که بود جوکر به هواسم

  بود باز دوتاشون هر پای و دست ولی کردن باز زنجیرو چجوری نفهمیدم

  انداخت قفلو و بست درو سریع مهراب

 از اسلحه یه و گرفت محکم گردنمو چارلی که چارلی و من سمت بیاد اومد جوکرم

  سرم روی گذاشت و دراورد جیبش

  میکشم بچتو زنو جلو بیای دیگه قدم یه اگه: چارلی

  گلوش زیره گذاشت چاقو یه و گرفت تینارو مهراب

 میندازم خطش روش بیوفته خط یه: مهراب
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  میندازم خطش روش بیوفته خط یه: مهراب

  گفت و خندید چارلی

 من برای تینا نیست طور این نه باارزشه من برای تینا خودت نظر به االن: چارلی

  بکشش االنم خواستم به رسیدن برای ایه وسیله

  میزدن حرف داشتن مهراب و چارلی که زمانی فاصه همون تو

 کنار برم و بگیرم گاز چارلیو دست کرد اشاره بهم جوکر

 منم و کرد ولم که گرفتم گاز محکم چارلیو دست بعدش و دادم تکون سرمو منم

  افتاد چارلی بعدش و اومد گلوله شلیک صدای رفتم کنار اینکه محض به کنار رفتم

  چارلی پای به بود زده اسلحه با جوکر

  میزد چارلیو دلش ته از و رفت جوکر

 درو و اتاق بیرون کشیدم و کرد باز دستامو و سمتم اومد و داد هل تینارو مهراب

  بست
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  گفت و دیوار به چسبوندم و

  بری  اینجا از باید: مهراب

 اخه برم کجا _

  کشور از خارج بری باید: مهراب

  چی _

  ببر بارانام خواهرت اون: مهراب

  چرا _

  میکشه تورو کنه تنبیه چارلیو اینکه محض به جوکر: مهراب

 بکشه؟ منو بخواد چی برای _

 هم بمونی اگه برو یعنی برو میگم وقتی میدونم همشو چارلیو های نقشه من: مهراب

 ازت همین واسه جوکره برای شکمت تو بچه میدونم من میمیره بچت هم خودت

  بیاره سرت بالیی نتونه چارلی تا کنم می مراقبت

  میگی چی جوکر به _

  مردی میگم: مهراب

  نمیفهمم من _

  میفهمی روزی یه: مهراب

  سمتم گرفت چک یه حرف این گفتن بعد
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  بود شده امضا فقط نداشت مبلغ چکش

  بده خبر من به خودت از ولی شو  ناپدید وقت چند و بگیر اینو:  مهراب

  باشه _

 .... بیرون زدم خونه از و گرفتم چکو
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 �🃏🃏� جوکر زبان از

 بستم پاشو و دست زدم حسابی چارلیو اینکه بعد

  بود وایساده در جلوی مهراب برگشتم و

  ببریم اینارو بیان ها بچه بزن زنگ _

  راهن تو: مهراب

  نه مگه باشه داشته محافظ کلی اینجا باید چارلی این _

  کردن فرار همشون نباش هیچی نگران: مهراب

  خوبه _
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  گرفتن تینارو و چارلی و اومدن محافظام باقی با پویا دقیقه چند بعد

  کجان نوید علیو _

  کردن فرار: مهراب

  لعنتی _

  در جلوی رفتیم مهراب با

  گفت و اومد محافظا از یکی یهو

  کردن فرار تینا چارلیو جوکر:  محافظه

  بکشمش خواست می دلم که شدم عصبی انقدر

  هان کردن فرار چجوری اخه _

  بردن بارانم: مهراب

  ها میکنن غلطی چه اینجا محافظ همه این پس چی _

  ماشین تو نشوندم و گرفت دستمو مهراب

  میکشید تیر سرم

  گفت و ماشین تو نشست مهراب

  کنن فرار خوان می میدونستم: مهراب

  گفتم و بازوش تو کوبیدم محکم و شدم تر عصبی

  اره کنن فرار گذاشتی بعد _
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  اره: مهراب

  چرا _

 فرار که میکنه کمک بهشون محافظات از یکی کدوم میفهمیدم باید چون: مهراب

  میکنن

  فهمیدی االن _

  اره: مهراب

  کیه خیانتکار بفهمی که کردی فدا منو بچه زنو _

  خودش با میبره بارانو دونستم نمی: مهراب

  اه _

  بودم شده عصبی حد از بیش خیلی

 

 

  کردم می پیداش حتما باید اتاقم تو رفتم سریع خونه به رسیدیم وقتی

 

 

 � مهراب زبان از

  گفت و کرد صدام پویا که دنبالش برم خواستم می اتاقش تو رفت کاوه
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  رئیس: پویا

 بله _

 

  میشه چی االن: پویا

  جوکر برای میفرستی سرشو و میاری در بارانو صورت گریم از استفاده با تو هیچی _

  جوکر برای بفرستیم بارانو سره یعنی: پویا

 شده فرستاده چارلی طرف از انگار که میدیش جلوه جوری ولی اره _
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  مرده باران که کنه فکر جوکر خوای می چرا: پویا

 بگه دختره به روز یه نمیشه نه یا داره دوست بارانو نمیدونه خودشم هنوز جوکر _

  دلیل اولین این نمیشناسم کیه باران بگه فردا دارم دوست

  چیه دلیل دومین: پویا
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 پیدا بار 7 االن تا چارلیو بود قبال اگه نمیشناسیش تو کرده گم خودشو جوکر _

 مثل دوباره چارلیه طرف از بفهمه و براش بفرستیم بارانو بریده سره وقتی بود کرده

  دومش دلیل اینم میشه اولش

  داره دلیل بازم: پویا

 یعنی دختر اون نبود میفهمه بمیره باران نظرش از وقتی که اینه اونم و داره اره _

 کنه می اذیتش کمتر و میدونه بیشتر قدرشو و چی

 بزاریم بارانو بریده سره چجوری تیزه خیلی جوکر ولی عالیه همیشه مثل نقشت: پویا

  نفهمه که جلوش

  میشه حل میکنم مستش یکم من با اونش _

 

 

 ️♥️♥ باران زبان از

 بعدش دیگه و بزنم زنگو تونستم فقط آرمینا خونه به رسیدم وقتی و دویدم می فقط

 .... زمین افتادم و نفهمیدم چیزی

 

 

 

  کردم باز چشمامو
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  کنارم آرمینام و بودم بیمارستان تو

  گفت و دید بازمو چشای وقتی آرمینا

  رفتی کجا یهو اونشب: آرمینا

  نپرس چیزی _

  نیست خوب برات استرس و هیجان اصال گفت دکترت ولی باش: آرمینا

  کجاست بارانا _

  خونه:  آرمینا

  پیشش برم باید _

  بمونی بیمارستان تو باید: آرمینا

 میکنم خواهش کن کمکم _
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 �🃏🃏� جوکر زبان از

  تو اومد مهراب که بودم اتاق تو

 میکنی چیکار:  مهراب
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  نشستم _

  تخت رو کنارم نشست بود دستش مشروب شیشه یه مهراب

 ؟ بریزم: مهراب

  دیگه بریز داره پرسیدن اینم _

 داشتم اعتماد بهش نخورد لیوانم یه خودش خوردم ریخت من برا شیشرو کل مهراب

  زدن اتاقمو دره میکردم شک بهش بود ای دیگه کس هر وگرنه

  تو بیا _

  بود بزرگ جعبه یه دستشم توی و اتاق تو اومد پویا

  شده فرستاده چارلی طرف از این جوکر: پویا

  بود چم دونستم نمی میرفت گیج عجیب سرم

  چیه ببینم بیار _

  بود نامه یه جعبه روی

  کردم بازش

  بود شده نوشته زیرش و چارلی بود زده

  جوکر مستر) 

 ( سرش اینم سوزوندم بدنشو میکنم تالفی بودم گفته بهت سالم

  میلرزن دارن دستام کردم حس لحظه یه
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 تیر مغزم تا بود توش که چیزی دیدن با  و کردم باز رو جعبه دره لرزونم دستای با

  کشید

  بود کله یه

  بود باران موهای شبیه موهاش ولی نبود معلوم صورتش

 بود سوخته صورتشم نصف بود باران گردوندم برش
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 ️♥️♥ باران زبان از

 

  شدیم ساکن جا این بالخره

  المان اومدم و برداشتم بارانارو

  شدم خسته
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 �🃏🃏� مهراب زبان از

  بود بد خیلی حالش کاوه

  سالگیش 12 از بدتر حتی

  میشکست چیو همه

  بود کرده داغ

  بود شده ها افسرده شبیه

 ....کردم اشتباه کردم می فکر گاهی

 

 

 

 ️♥ بعد ماه 1 و سال 1

 

 ️♥️♥ باران زبان از

  میکرد گریه انقدر چرا نمیدونم کردم بغلم آرمینو

  قشنگم پسر

  بشه فدات به مامان کنی می گریه انقدر چرا _
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  شد ساکت که دهنش تو گذاشتم شیر شیشه یه

  کاوه از یادگارم تنها به آرمینم به کردم نگاه یه

  گرگ یه شبیه دقیقا نداشت فرقی هیچ کاوه با چشاش

  داشت چپش گونه روی چال یه و بود مشکی موهاش

  کاوه از دوری بود سخت زیادی بچه دوتا با غریب کشور تو بودم مونده من حاال

  بود سخت خیلی آرمین با بارانا کردن بزرگ

  زدن درو زنگ

  باال بیاد بارانا کردم باز درو

  سرکار میرفتم باید من وگرنه بود مهراب شکر خدارو باز

  تو اومد و کرد باز درو بارانا

  کرد بغلش و آرمین سمت رفت کثیفش دستای با

  بشور دستاتو گمشو برو بارانا _

  ادب بی ابجی:  بارانا

 تختش روی گذاشت آرمینو و داد خالی جا که سمتش کردم پرت دستمو تو بالشت

 آشپزخونه تو رفت و
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  کنارم نشست اومد و بیرون اومد آشپزخونه از

  جونم اجی: بارانا

  جانم _

  امروز میگفت چی میدونی دیوید: بارانا

  میفهمی حرفاشو تو مگه _

 ولی اونا مثل بزنم حرف تونم نمی درسته اینجاییم وقته خیلی ما اجی عع:  بارانا

  میفهمم اونارو حرفای

  میگفت چی خب _

  داره دوست خیلی منو میگفت: بارانا

  غلطا چه _

  میشدم دیوید زنه بودم نداده قول کاوه به اگه: بارانا

  هم تو کشیدم اخمامو

  کاوه عمو بگو کنی می صداش اینجوری که پسرخالته مگه کاوه _

  گفت و کشید پوف یه بارانا
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  کاوه عمو باشه: بارانا

  دادی قولی چه بهش حاال _

  بشم زنش دادم قول:  بارانا

  دارم نظر یه من _

  نظری چه: بارانا

  نمیشه گرم آبی کاوه از چون شو دیوید زنه برو _

  بسازیم زنه من نداره اشکال باشه سردم آب: بارانا

  بگه که میاورد کجا از اینارو بچه این اخه بود گرفته خندم

  گفت که دادم قلکش قل کلی و زمین انداختمش

  باران کردم غلط: بارانا

 

 

 

 �🃏🃏�جوکر زبان از

 

  شرکت تو رفتم

  دیدم چکاوکو
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  اومدین خوش پور علی آقای سالم:  چکاوک

  بود باران شبیه عجیب دختر این

 کنم فراموش نتونستم من ولی باشه گذشته سال 1 موقع اون از شاید
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  کنم فراموش نتونستم من ولی باشه گذشته سال 1 موقع اون از شاید

  چارلیم دنبال در به در هنوزم

  باشه مرده باران که نکردم باور

  مرسی سالم _

 کنین امضا اینارو باید شما پور علی آقای:  چکاوک

  باشه _

  اتاقم تو رفتم و کردم امضا هارو برگه
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 � مهراب زبان از

 

  اخه چرا: پویا

  اخه چرا چی _

 کش زجر نگفتی جوکر به اما کجاست چارلی میدونستی مدت همه این توی تو: پویا

 سال 1 قضیه اون سره میکشه عذاب داره هنوزم نبود بس باران قضیه سره کردنش

  نه مگه نمیفهمی اینو تو مسته شب هر تمومه

 میتونی میسوزه براش دلت خیلی اگه توام بودم من کرد بزرگ جوکرو که اونی _

  بگی بهش اینو

  میگم: پویا

  در سمت رفت

  کردم شلیک برسه در به اینکه قبل و کشیدم ضامنشو و دراوردم اسلحمو

  کرد می خراب هامو نقشه نباید بود خودش تقصیر

  رئیس: پویا

  بله _

  میکنی خیانت جوکر به داری تو: پویا

  گفتم و چشماش به زدم زل
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  اره _

  بفهمه جوکر اگه: پویا

  کردی تهدید منو االن _

  بود هشدار یه: پویا

  کن نگاه خوب هشدار اقای _

  اسپیکر روی گذاشتم و گرفتم جوکرو شماره و برداشتم گوشیو

  جانم: جوکر

  من پیش بیا پاشو _

  شرکتم: جوکر

  گفتم که همین _

  کجایی: جوکر

  میفرستم ادرس _

 باند و گاز و بتادین پویا برای حمام داخل از و براش فرستادم ادرسو و کردم قطع

  اوردم

 جلوش انداختم و

 و بود افتاده خراش فقط و بود شده رد پاش بغل از گلوله نداشت حرف تیراندازیم

 بود خودم خواست این
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  اومد جوکر ساعت نیم از بعد

  االغ اینجا تا کشیدی منو بخاطرش که شده چی: جوکر

 و پشتش نشست کاوه بود نشسته زمین رو پویا سمتش رفت دید پویارو که بعد

  سینش روی گذاشت سرشو

  داداش خوبی پویا: جوکر

  خورد می بهم داشت حالم

 ... االن ولی بود اکیپمون بین ادم ترین سنگ دل کاوه این

  شو بلند _

  اوردی سرش بالیی چه: جوکر

  ننست بچه زیادی پویا کوچیکه خراش یه فقط نیست چیزیش _

 واقعا میزنیش میکنه مخالفت باهات کس هر دستت گرفتی اسلحه یه افرین: جوکر

  داری افرین
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  شی خفه میشه _

  شد ساکت

 خب میکنم خیانت بهت دارم من میگه راستم و میکنم خیانت تو به من میگه پویا _

  بکنی غلطی چه میخوای االن

  شد بلند جوکر

  پویا سمت گرفت و دراورد جیبش از اسلحشو

  دارم اعتماد مهراب به چشام اندازه به: جوکر

 اعتماد از داره اون نمیبینی هیچی و بستی چشماتو چرا جوکر همینه اشتباهتم:  پویا

  بفهمی خوای نمی چرا کنه می استفاده سو تو

 خوای نمی اگه حاالم بوده خوب کارش زدتت تیر با مهراب چرا فهمیدم حاال: جوکر

  بیرون برو و شو خفه بزنم آتیشت

  سمتم اومد جوکر رفت پویا اینکه بعد

 بزنیم حرف باید:  جوکر
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  کردم باز درو و اتاق سمت دویدم و مبل روی کردم پرت گوشیو لرزید پاهام ثانیه یه

  کردم هل بارانا نه بود آرمین نه

  میلرزید داشت دستام

  گرفتم مهرابو شماره و برداشتم گوشیمو و پذیرایی تو دویدم

  پیچید گوشی  توی مهراب صدای خورد که بوق سومین

  بله: مهراب

  کن کمکم خدا ترو مهراب _

  شده چی: مهراب

  آرمین نه هست بارانا نه _

  گفت آرامش کمال با بشه زده شک اینکه بدون مهراب

  نباش نگران دزدیدنشون: مهراب

  باشی خونسرد انقدر میتونی چجوری _
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 نترس میدونم چیزو همه من میدزدن منم میدزدن جوکرم میدزدن تورم: مهراب

  نباش نگران من پیش میارنت

  بود گرفته حرصم بودنش خونسرد همه این از کردم قطع تلفنو

 مشکی پا تا سر که مرد یه آشپزخونه سمت رفتم منم اومد آشپزخونه از صدایی یه

  بود پوشیده

  میشست دستاشو داشت

  گفت بود بهم پشتش که جور همون ولی آشپزخونه از بیرون برم اومدم

 عروسکم بری خوای می کجا قفله خونه این درای تمام: ناشناس
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  عروسکم بری خوای می کجا قفله خونه این درای تمام: ناشناس

 

  کردم هنگ چارلی دیدن با سمتم برگشت حرف این گفتن بعد

  کردی تعجب چرا چیه عشقم: چارلی

  بمونه زنده بود گذاشته چطور جوکر
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  افتادم آرمین و بارانا یاد یهو

  گفتم جیغ با تقریبا و

  کجان من های بچه _

  پیششون بری داری دوست خیلی: چارلی

  اره _

  خواستی خودت باشه: چارلی

 و زمین روی افتادم و کردم حس سرم پشت تو بدی درد حرفش این گفتن بعد

  نفهمیدم هیچی

 

 

 �� مهراب زبان از

  بود رسیده وقتش دیگه بودم نشسته شرکت تو

  کاوه اتاق تو رفتم و شدم بلند

  کاوه _

  جانم: کاوه

  جایی یه ببرمت باید بریم بیا _

  بریم: کاوه
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  بود بیابون یه تو تقریبا که ای خرابه انبار همون تو رفتیم کاوه ماشین با

 بکشیم نفرو 8 هر باید که نفرن 8 اینجا کاوه _
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  میومد خوشم کاوه از

  گفت بشناسه نفرو 8 اون اینکه بدون

  بگیر تحویل جنازه بده عکس و اسم داداش حله: کاوه

  باهات میام خودمم _

 از اسلحه یه که میگشتیم اخری دنبال داشتیم نفرشون 7 کشتن بعد و تو رفتیم

  کمرم روی گرفت قرار پشت

  بندازین اسلحتونو: ناشناس

 انداخت اسلحشو هم کاوه انداختم اسلحمو

  تو هی: ناشناس

  بود بچه دختر یه شبیه صداش

  منی با: کاوه
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  بشین برو اره: ناشناس

  نزن تیر فقط باشه:  کاوه

  گفت که زمین رو بشینه اومد

  چیه زمین روی مهراب: کاوه

  فهمیدم خوب خیلی منظورشو

  سرش تو زد تیر یه و برداشت اسلحشو کاوه نشستم محض به و نشستم

  داشت نقاب صورتش روی

  بود ساله 17 دختر یه برداشتم نقابو

  وحشی چته _

  بکشه شونه شاخو برام بچه دختر یه بزارم که نداشتی انتظار: کاوه

  بود بچه یه فقط اون _

  میکشتت داشت بچه همون: کاوه

  کاوه خب خیلی _

  جانم: کاوه

  داری اعتماد چقدر بهم _

  خودمی انگار که حدی در: کاوه

  ستون اون پای بشین اینجوریه که حاال باشه _
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 نشست ستون جلوی زمین روی رفت کاوه
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 چسب یه و بستم محکم پاهاشو و دست و برداشتم زنجیر یه نشست کاوه وقتی

  گفتم دهنش به بزنم اینکه قبل و برداشتم

  بیام تا بشین ساعت 5 نمیشی پشیمون من به اعتماد از وقت هیچ _

  بیرون زدم کارخونه از و دهنش به زدم چسبو داد تکون سرشو کاوه

 

...... 

 

 

 

  بود همونجا هنوزم کاوه انبار تو رفتم بعد ساعت 5

  نشستم کنارش رفتم

  اومدن محافظا از نفر 8
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  اینجا بودمش اورده ساله 17 دختره اون بجای که بودم سوگند نگران بیشتر همه از

  بست دهنمم و بست زنجیر با پاهامو و دست و جلو اومد سوگند

  رفت و

  شد تاریک جا همه

 

 

 ️♥️♥ باران زبان از

 

 نبود معلوم چیز هیچ که بودم تاریک جای یه تو کردم باز چشمامو
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  میرفت گیج سرم

  بود  بسته دهنم همراه به پاهام و دست

  بودم مونده تاریکی تو زیاد چون شد اذیت چشمام که اول شد روشن برقا یهو
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 بسته من جلوی مهراب و جوکر اطرافم به کردم نگاه یه کرد عادت چشمام وقتی ولی

  بودن شده

 میکرد نگاهم باشه کرده سکته که ادمی شبیه جوکر

 

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

 

  کردم سکته کردم حس باران دیدن با

  بود باران

  بارانه نشسته جلوم که لعنتی اون بودم مطمئن

  بکشم نفس تونستم نمی بود سخت برام خیلی درکش بستم چشامو

 

 

 ️♥️♥ باران زبان از

  تو اومد خودش سال و همسن پسر دوتا و تینا با چارلی

  خوبین اقایون سالم: چارلی

  گفت و دستش یکی اون روی کوبید دستش یه یا حرف این گفتن بعد
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 بدن جواب بتونن تا کنین باز دهنشونو نبود هواسم اخ:  چارلی

  کردن باز جوکرو و مهراب دهن چارلی محافظای از دوتا

  بود دخترم کنم فکر که محافظاش از یکی

  کرد باز منو دهن

 خوده که االنم میفرستی برام بارانو الکی سره که اول چارلی کندی قبرتو: جوکر

  اره جلوم میزاری زندشو

  جوکر مستر بریم باهم نرو تند: چارلی

  گفت و کرد مکث یکم حرف این گفتن بعد

 کنارته که آدمی همون دقیقا کشید پور علی مهراب اقای بارانو مرگ نقشه: چارلی
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 کنارته که آدمی همون دقیقا کشید پور علی مهراب اقای بارانو مرگ نقشه:  چارلی

  مهراب به کرد نگاه چپ چپ جوکر

  بود خونسرد بازم مهراب

  خوردم می حرص خونسردیش همه این از
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  تو مهراب: جوکر

 کجاست چارلی مدت این کل تو میدونستم من کشیدم مرگشو نقشه من اره: مهراب

  نگفتم داشتم درد ولی

  کرد نگاهش چپ چپ جوکر

  مونده هنوز جوکر مستر کن صبر: چارلی

 ام دختره اون و بود وایساده کنارم که دختری به کرد اشاره یه حرف این گفتن بعد

  بست دوباره دهنمو

  تو اومد آرمین با و بیرون رفت چارلی

  جوکر جلوی زمین روی خوابوندش و

  چیه داستان بفهم باهوشی خیلی خودت تو کن  نگاه خوب: چارلی

 باز درو درم جلوی محافظ در جلوی محافظ به کرد اشاره یه حرف این گفتن بعد

  تو اومد بارانا و کرد

  گفت و کرد بغلش و آرمین سمت دوید اول و

  خوبه حالت داداشی: بارانا

  بارانا: چارلی

  بله: بارانا

 بغلت کیه این: چارلی
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  دیگه داداشمه:بارانا

  کیه بچه:چارلی

  باران ابجی:بارانا

  عزیز بارانای ممنون:چارلی

  بود معلوم هم فاصله این از بود چشماش تو که تنفری بهم زد زل جوکر

  سمتش دوید جوکر دیدن با و کرد بلند سرشو بارانا

  بغلش پرید و

  گفت و بوسید گونشو و

  بود شده تنگ برات دلم:بارانا

  طور همین منم:جوکر

  عمو بستن دستاتو چرا: بارانا

  نباش نگران عمو کنیم می بازی داریم: جوکر
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  بیرون برد اتاق از بارانارو محافظشم و محافظش به کرد اشاره چارلی

  گفت چارلی کنار پسرای از یکی

  هست یادت منو جوکر: پسره

  گفت و کرد چک پاشو تا سر جوکر

  درسته نوید: جوکر

  علیه میشناسی که اونم اره: نوید

  بختم خوش بگم داری انتظار االن: جوکر

  نه: نوید

  نکرد باز پاهاشو و دست ولی کرد بلند جوکرو و جوکر سمت رفت چارلی

  گفت و بهش داد تیر یک با اسلحه یه

 بکشی بارانو یا مهراب میتونی: چارلی
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 کرد نگاهم یه و مهراب به کرد نگاه یه کشید بستش دستای با اسلحشو ضامن جوکر

  من سمت گرفت اسلحرو و من به

 میزد نداشت شوخی اون

@Novels_home



  پایین ریخت اشکام بستم چشامو

 کرد نمی شلیک ولی

  کردم باز چشامو

  بود بسته چشاشو و سمتم بود گرفته اسلحهشو

  نوید سره تو زد تیرو یه اون و برگشت یهو

  گفت و جوکر سمت گرفت اسلحشو چارلی

  جات سره بشین محافظه از پر اینجا: چارلی

  تو محافظای نه ولی محافظه پره اره: جوکر

 سمت گرفتن اسلحشونو بودن اتاق تو که محافظایی تمام حرفش این گفتن بعد

 علی و تینا و چارلی

  چی یعنی: چارلی

  بود باز دستاش شد بلند مهراب

  گفت و دراورد جیبش از اسلحشو

  این یعنی: مهراب

  زمین روی افتاد چارلی جون بی بدن کرد شلیک حرف این گفتن بعد و

  کرد باز دستاشو و جوکر سمت اومد مهراب

  کرد بغلش و آرمین سمت رفت جوکر
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 گرفت آروم کرد بغلش جوکر اینکه محض به ولی کرد می گریه داشت آرمین
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  زمین گذاشت آرمینو اینکه بعد

  گفت و مهراب سمت برگشت

  کشی نمی خجالت: جوکر

 به دماغش که جوکر صورت تو کوبیدم محکم مشت با مهراب ولی چرا دونم نمی

  کرد ریزی خون شدت

  چپ سمت چرخید صورتش و

 شدیم تسویه حاال: مهراب

 گوشش تو زد چرا نفهمیدم

  گفت و زد پوزخند و وایساد صاف جوکر

  شدیم تسویه: جوکر
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 رو کوبید دستاش دوتا با مهرابم و باال اورد دستاشو تا دو جوکر حرف این گفتن بعد

 بلند نسبتا صدای با  بیرون اومدن هم بغل از وقتی و کرد بغل جوکرو و دستش

  گفت

  سوگند:جوکر

  گفت ای مسخره حالت با و جلوش رفت بود کنارم که دختری همون

  قربان بله: سوگند

  بود خوب کارت:جوکر

  ممنون: سوگند

  بکشمش باید بیار زنو اون: جوکر

  کاوه میگی بارانو: سوگند

  اره: جوکر

  گفت  من به خطاب مکث یه با

  ببینی بچتو دیگه زارم نمی منم ببینم بچمو نزاشتی مدت همه این: جوکر

  بود آرمین زندگی این تو من امید تنها پایین ریخت اشکام

  رفت و مهراب به کرد اشاره یه و بگم چیزی نذاشت جوکر

 برد و کرد بلند آرمینو مهرابم
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  بود خیس خیس صورتم پایین میومد شدت با اشکام

  گفت و کرد باز پامو و دست و سمتم اومد سوگند

  میکشتت کاوه کاوه، دست بیوفتی اگه بدم فراریت باید پاشو: سوگند

  گرفت ازم بچمو وقتی بکشه بزار _

  کنی فرار و شی بلند شده که اونم بخاطر باید خواهرته بیرونه اون که اونی: سوگند

  شدم بلند بعدشم و بستم چشمامو یکم

  بود در جلو بارانا

  بردمون مهراب محافظای از یکی و ماشین یه تو نشستم سوگند و بارانا با

  میریم کجا داریم _

  میشه چی ببینم تا داره امنیت اونجا ما خونه بریم فعال: سوگند

  هستی کی تو _

  میشناسی که مهرابو ، مهرابم زنه من: سوگند
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  اره _

  مهرابی عمو زن تو خاله: بارانا

  دلم عزیزه اره: سوگند

  میخندیدن و کرد می شوخی خونشون تا بارانا با مهربونی با حرف این گفتن بعد و

  ریختم می اشک فقط و بود بد خیلی حالم

  میگرفت ازم بچمو نباید جوکر

  نداره موندن زنده به امیدی هیچ که ادمی یه حسه داشتم بدی حسه

  خونه یه به رسیدیم

  تو رفتیم وقتی

  گفت  بلند صدای با و مبل روی نشوند منو و باال فرستاد بارانارو سوگند

  نگار: سوگند

  گفت اومد جوون دختر یه

  خانم جانم: نگار

  بیار برام قند آب لیوان یه لطفا جان نگار:  سوگند

  چشم: نگار

 .... ریختم اشک فقط و مبل پشتی به دادم تکیه سرمو
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  شدم آروم سوگند های دلداری با مقدار یه که بعد ساعت 3 حدود

  تو اومد مهراب و شد باز خونه دره

  من کجایی سوگلی: مهراب

  شد ساکت من دیدن با

  باشی جوکر خونه نباید االن مگه تو: مهراب

  ببرمش داشتی انتظار واقعا: سوگند

  نه: مهراب

  چی پس: سوگند

  هیچی: مهراب

  گفت و روم به رو نشست و سمتم اومد حرف این گفتن بعد

  باران کن گوش خوب: مهراب

  گفت کوتاه مکث یه با
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 یه عصبیه دستت از االن ولی ببینی آرمینو نزاره نمیاد دلش کاوه ببین: مهراب

 ولی کنین بزرگش هم با بعد بمونه اون کناره آرمین مقدار یه بزار بهش بده فرصت

 برای هم برات بهتره خیلی بمونی منم خونه اگه بهتره بمونی دور ازش چقدر هر االن

  بیارن سرت بالیی ممکنه زیاده دشمناش کاوه چون بارانا برای هم خودت

  همین برای بمونم زنش و مهراب سرباره تونستم نمی

  گفتم و شدم بلند

 بریم باید بارانا منو ولی  ممنون خیلی _

  راحتین طور هر:  مهراب

 .... آرمینا خونه رفتیم بارانا با و کردم خداحافظی اونا از
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  ندارم ازش خبری هیچ ندیدم بچمو ولی آرمینام خونه روزه دو االن

  نمیشد باز چشمام که بودم کرده گریه انقدر

  بود شده سیاه و بود افتاده گود چشمام زیره
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  زدن اتاقو دره

  تو بیا _

  گفت و کرد بهم نگاه یه و تو اومد آرمینا

  خوبی:آرمینا

  مرسی _

  گرفتم و کردم امضا جات اومده تو برای این: آرمینا

  چیه _

  دونم نمی: آرمینا

  من به داد دستشو تو کاغذ

  بود احضاریه کردم نگاه یه

  ریخت اشکام

  بود فردا برای

  ریختم اشک صبح خوده تا شبش و  کردم شب بدبختی هزار با روزو اون

  دادگاه رفتم و شدم بلند صبح

  بود کنارش مهرابم و صندلی روی بود نشسته جوکر

  اتاق داخل رفت و زد پوزخند و کرد نگاه بهم جوکر

  تو رفتم دنبالش منم
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  اونجا بود نشسته قاضی یه

 گفت و

  درسته ریاحی باران خانم: قاضی

  بله _

  کردن شکایت شما از پور علی کاوه آقای: قاضی

  نمیشناختمش دیگه انگار جوکر به زدم زل

  بود تر خوشگل نداشت گریم وقتی

  دلیلی چه به _

 و دادین طالق درخواست و کردین مخفی ایشون از بچشونو اینکه دلیل به: قاضی

 شماست علیه بر هم مدارک تمام شدین مفقود تمام سال یک

 جوکر به زدم زل اشکم از پر چشمای با 

  بهم زد زل خونسردیش تمامی و پوزخند با

  بودن کرده ثابت جرممو انگار

 نبود من تائید به نیازی

 شما و پور علی کاوه آقای به میرسه حضانتشون حق بعد به االن از بچتون: قاضی

  ببینینش دارین اجازه هفته در روز یک فقط

  شد سیاه چشام به دنیا
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  ریخت اشکام

  بود وسط بچم پای وقتی نبود مهم غرورم

  حرف نذاشتن حتی

  رفت قاضی

  زمین روی نشستم و نداشت جون پاهام انگار ولی برم که شدم بلند منم

  زدم هق و

 دل که کردم می گریه بلند انقدر زدم هق فقط و صورتم روی گذاشتم دستامو دوتا

 سوخت خودم حال به خودم
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  خودم و موندم من و بیرون رفتن اتاق از مهراب جوکرو

 

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

  بیرون اتاق از زدم همین برای ببینم اونجوری بارانو تونستم نمی
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  گفت و سمتم اومد بود کرده تنش قاضی لباس که محافظم

  کردم بازی خوب نقشمو جوکر: خلیل

 گرفت خندم

  بود عالی اره _

  کنیم چیکار واقعیو قاضی: خلیل

  بکشش _

  چشم: خلیل

  خونه رفتیم مهراب با

 گفت بادیدنم و بود اتاق تو چکاوک اتاقم توی باال رفتم

  کنه می گریه همش کاوه تخسیه بچه عجب: چکاوک

  دارم کار بیرون ببرش _

  باشه:چکاوک

  اتاق تو اومد مهراب و برد بچمو

  باشه خیر _

  بزنم حرف باهات باید:مهراب

  بزن _

  بگم تا بشین: مهراب

@Novels_home



  گفت و کنارم نشست مهرابم تخت روی نشستم

  میفهمی فرستادمش من رفت باران که بود من تقصیره همش کاوه ببین: مهراب

  بهم بودی گفته_

  بجاش کن تنبیه منو داره گناه بهش بده بچشو: مهراب

  نمیرفت تو حرف با بود آدم اگه اون_

  کاوه ولی: مهراب

  میکنه غلطی چه اینجا پس کشور از خارج بره نفرستادیش تو مگه مهراب بسه _

  اوردش قاچاقی چارلی: مهراب

 

 

 

 ️♥️♥️♥ باران زبان از

 

  کردم باز چشمامو

 بود سرم باال بارانا و بودم آرمینا اتاق تو

 

 

@Novels_home



Part 330💀 jokEr ☠️� 

 

 

🔞🔞🔞 

 

  جونم آبجی:  بارانا

  جانم _

  خوبی: بارانا

  اره _

  کجاست آرمین داداش: بارانا

  ریخت اشکم

  کاوست عمو و مهراب عمو پیش خوبه _

  پیششون میریم مام: بارانا

 نه _

  دیگه بینیم نمی آرمینو اصال یعنی: بارانا

  شنبست چند امروز _

  شنبه پنج: بارانا
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  خوبه ببینیم آرمینو میریم فردا _

  گفت و کرد بغلم بارانا

  عالیه:بارانا

... 

  بود حاضر بارانا شدم بیدار که صبح فردا

  جوکر خونه سمت رفتیم بارانا همراه به و شدم حاضر منم

  زدم زنگو رسیدیم که در جلوی به

  خونه تو رفتیم باراناام منو و کردن باز درو بودن در جلو که محافظایی از دوتا

 بیاد جوکر تا مبل روی بشینیم گفت پویا
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  پایین اومد ها پله از کاوه که نشستیم اونجا بارانا با دقیقه 10 حدود

  بغلش پرید و جوکر سمت دوید بارانا

  بوسیدش و کرد بلندش جوکرم

  خوبی عشقم: بارانا
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  جوجه کو سالمت: جوکر

  خوردمش: بارانا

  شکمته تو االن یعنی: جوکر

  اره:  بارانا

  میارم درش االن: جوکر

 قل شکمشو و مبل روی انداختش و پایین ها پله از اورد بارانارو حرف این گفتن بعد

  داد قلک

  گفت بارانا آخرم در و میخندید و میزد جیغ فقط بارانام

  سالم سالم کردم غلط بابا باشه: بارانا

 گفت و بوسید محکم گونشو جوکر

  توله من برم قربونت: جوکر

  جونم عمو:  بارانا

  جانم: جوکر

  کو پویا: بارانا

  داری چیکار پویا با: جوکر

  شده تنگ براش دلم: بارانا

  اتاق اولین باالست برو: جوکر
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  باال دوید بارانا

  سمتم اومد و شد بلند مبل روی از جوکر

  سالم _

  زد پوزخند جوکر

  ببینمش میتونم گفت قاضی _

  هفته در روز یه: جوکر

 ببینم پسرمو اومدم االن _
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  گفت و داد تکون سرشو جوکر 

  بیا دنبالم: جوکر

  رفتم دنبالش منم اتاقش سمت رفت و باال رفت

 کشیده دراز کنارش ساله 25 یا 24 دختر یه بود خوابیده  جوکر تخت روی پسرم

  بود ما به پشتش و بود

  چکاوک: جوکر

  گفت برگرده اینکه بدون چکاوکه اسمش فهمیدم که دختره
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  کاوه جانم: چکاوک

  بودن صمیمی جوکر با انقدر چرا میدونست جوکرو اسم

  بیرون برو پاشو: جوکر

  سمتمون برگشت و شد بلند چکاوک

 دوتا  من، شبیه بود طوسی چشاش و  بود کوچیک دماغش داشت قشنگی قیافه

  داشت ام گونه چال

 وسط بود زده تیغ با دورشو بود من گذشته مثل موهاشم داشت هم غلیظی آرایش

 بود زرد رنگش که بود بلند مقدار یه موهاشم

  بیرون رفت اتاق از

 کرد می گریه داشت آرمین

  کردم بغلش و تخت روی نشستم و سمتش دویدم

  بود شده قرمز که بود کرده گریه انقدر

  من بشم فدات نکن گریه قشنگم پسره _

 دهنش گذاشتم و دراوردم نمو**س و تخت روی کشیدم دراز حرف این گفتن بعد

 کوچولوش دست با محکم سرمو توی شال و میخورد تند تند که بود گشنش انقدر

  بود گرفته

  بوسیدم سرشو

  کشید دراز آرمین اونور اومد جوکر
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 اصال االن ولی ببینیم شدنشو بزرگ باهم و بدم شیر جوکر کناره در آرمینو بود آرزوم

  بود می اینجا جوکر خواست نمی دلم

  بخوره نمیدی هیچی پسرم به_

  ندارم شیر من متاسفانه نه:جوکر

  بدی بهش خشک شیره میتونی حداقلش _

 میکنه حلش چکاوک:جوکر
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  جوکر _

  هن: جوکر

  چکاوک نه منم باشه آرمین سره باال باید که اونی _

  مهراب نه بودم من بود می آرمین سره باال مدت همه این تو باید که اونی: جوکر

  داشت فرق اون جوکر _

  برو پاشو بسه: جوکر

  اما _

 ببینیش میزارم زور به ساعتم نیم هفته در برو: جوکر
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  رفتم و کردم نگاهش بغض با و شدم جدا آرمین از اروم

 

.... 

 

 .... بعد روزه 6

 میگذشتا بد بهم اینکه نه بمونم آرمینا پیش خواست نمی دلم داشتم بدی احساس

  بشم اونا سرباره خواست نمی دلم من اما کرد می مراقبت چشماش مثل ازم نه

  میکردم  جور خونه یه شده طور هر باید

  بیرون زدم خونه از

  بود گرفته داراییمو تمام جوکر

  جو و پرس کلی از بعد و گشتم کار دنبال رفتم

  خواد می منشی که هست شرکت یه فهمیدم

 اونجا رفتم بدبختی با

  بود اونجا دختر کلی

  بشینم اونجا بودم مجبور بنابراین داشتم نیاز کار این به

  گفت نفر یه که بودم نشسته اونجا که بود ساعتی 2 حدود

  خانم: ناشناس
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  باال گرفتم سرمو

  بود چکاوک

  داخل برین نیست مشکلی اما اومدین قبلی وقت بدون شما:چکاوک

  ممنون _

  کردم تعجب اینجا دیدنش از

  چی یعنی

  کنه می کار جوکر برای میکردم فکر بود اینجا چرا

 داخل رفتم و زدم درو در جلوی رفتم
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  بود پایین سرش و بود میز یه پشت پسر یه

  ببخشید _

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از
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  بودم اتاقم تو

 همشونم بودم دیده دختر تا 50 حدود االن تا صبح از کرد می درد خیلی سرم

  داشتن مشکل

  گفت و تو اومد یکی و زدن اتاقمو در یهو ولی شدن تموم میکردم فکر

  ببخشید:  ناشناس

  بود باران صدای شبیه خیلی صداش

  کردم تعجب باران دیدن با و باال اوردم سرمو

  نداشت منو شرکت آدرس اون آخه

  تو _

  تویی جوکر: باران

  گفت شک با نداشتم گریم چون

  میکنی چیکار اینجا تو _

  هیچی دیگه:  باران

  گفتم و شدم رفتنش مانع و شدم بلند که بره اومد حرف این گفتن بعد

  بگو _

  نمیومدم وگرنه تو شرکت جا این نمیدونستم من: باران

  حاال داشتی کار چه _
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  بودم اومده شدن منشی واسه: باران

  گفت کوتاه مکث یه با

  میرم من: باران

  کردم استخدامت شاید _

  چی: باران

  بشین بیا _

  من روی روبه نشست باران

  گفتم همین برای بشه کار به مشغول ای دیگه جای باران خواست نمی دلم اصال

  کنی امضاش باید که قرارداد یه میمونه دارم تورو اطالعات تمام من _

  کردی استخدام منو یعنی: باران

 اره _

  شد خوشحال کردم حس

 کارش درباره اینکه بعد و کرد امضاش بارانم و جلوش گذاشتم ساله یک قرارداد یه

 کنه کار پیشم اینکه برای بیاد صبح فردا شد قرار دادم توضیح براش
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  بری نداری حق گفتم: پارسا

  ریخت اشکام و کردم بغض

  ببینمش بزار خدا تورو ماهشه 8 همش پسرم میکنم خواهش _

  گفت و کرد فکر یکم پارسا

  باش خونه دیگه ساعت 2 ولی برو باشه: پارسا

  باشه _

  بود شده کبود و بود مونده گردنم روی انگشتاش رده بیرون زدم خونه از

  جوکر خونه رفتیم بارانا با

 

 

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

  بود نیومده هنوز باران و بود صبح 8 ساعت
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 .. باشه داشته ذوق اینا از بیشتر بچش دیدن برای داشتم انتظار

 

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از

 نشستیم سالن داخل و تو رفتیم

  پیشمون اومد جوکر بعد دقیقه چند

  بغلش پرید و جوکر سمت دوید بارانا

  بخیر صبح جونم عمو سالم: بارانا

  گفت و کرد بغلش جوکرم

 بخیر توام صبح من خوشگل دختره سالم: جوکر

  دارم دوست خیلی: بارانا

  گفت و بوسید گونشو جوکر

  دارم دوست خیلی منم: جوکر

  سمتم اومد بود بغلش بارانا که جوری همون حرف این گفتن بعد

  ببینم آرمینو اومدم سالم _

  باشه: جوکر

  کاوه عمو: بارانا
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  جانم:جوکر

  کجان پویا و مهراب:بارانا

  آشپزخونست تو پویا ولی خونشونه مهراب: جوکر

  جونم پویا پیش برم زمین بزار منو:بارانا

  گفت و بوسید گونشو و زمین گذاشت بارانارو جوکر

  برو: جوکر

  آشپزخونه تو رفت بارانام

  بیا باهام:جوکر

  ها پله سمت رفت حرف این گفتن بعد

  بخورم تکون تونستم نمی و داشتم درد خیلی

 لنگیدم می یکم ولی رفتم راه پشتش اروم
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  بود م**سی روی تقریبا دستش البته که آرمین دست روی گذاشت اروم دستشو

 گفتم و کنم تحمل نتونستم داشتم درد من ولی روم انداخت پاشو
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  آخ _

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

  بگیرم خودمو جلوی نمیشد انگار اما کنم بغلش خواست نمی دلم اصال

  گرفتم آرمینو دست و بهش چسبیدم و تخت روی کشیدم دراز و کنارش رفتم

 انداختم پامو کنم احساس قلبشو تپش میتونستم قشنگ و بود قلبش روی دستم

  گفت که روش

 آخ:  باران

  گفتم و برداشتم پامو

  شد چی _

  هیچی: باران

  زدی داد اینجوری هیچی برای _

  گرفت درد بیشتر انداختی پاتو که تو میکرد درد پام یکم نه: باران

  موهاش الی کردم سرمو

 وقتی و موندم جوری همون یکم بود شده بلند موهاش نبود که سالی یک این تو

  شد تموم آرمین به دادنش شیر

  سمتم برگشت
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  بود برده خوابش آرمین

  کنی می بغلم چرا:باران

 انقدر بهت چرا دونم نمی میگفتم یا شده تنگ براش دلم میگفتم میگفتم چی باید

  وابستم

  میکنم بخواد دلم کار هر من _

  گفت و ساعتش به کرد نگاه یه باران

  برم باید من: باران

  باشه _

  گفت بلند نسبتا صدای با باران سالن تو رفتیم باهم و شد بلند باران

  بیا بارانا:باران

  اومدن پویا دست تو دست بارانا

  نگیره بارانارو دست دیگه که میزدم آتیش پویارو این باید

  کنم مواظبت ازش باید و آرمینه مثل برام بارانا میکردم حس ولی چرا نمیدونم

  اجی جونم: بارانا

  بریم باید: باران

  کنم بازی پویا با من بمونیم دیگه یکم کنم می خواهش: بارانا

  بریم باید بارانا نمیشه: باران
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  برن باید چرا فهمیدم نمی

  برو تنها خودت تو بمونم اینجا من پس: بارانا

  نیست کودک مهد که اینجا شه نمی:باران

  کاوه عمو: بارانا

  جانم _

  بگو اجیم به چیزی یه تو: بارانا

  بمون داری دوست اگه خودتم بمونه بزار باران_

  دنبالش میام شب بمونه میتونه بارانا اما برم باید من: باران

  باشه _

  موند بارانا و رفت باران

 بارانا _

 عمو جانم: بارانا
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  بیا باهام _
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  اتاقم بردم بارانارو

  پرسیدم ازش کرد بازی آرمین با یکم اینکه بعد

  میزد لنگ چرا اجیت _

  میزد لنگ شدم بیدار و خوابیدم من وقتی ولی بود خوب دیشب دونم نمی: بارانا

  ممنون اهان _

  دارم دوست: بارانا

 طور همین منم _

 

 

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از

  خونه اومدم

 که شد چی دونم نمی و نشستم زمین زیر تو رفتم نداد گیر بهم پارسا شکر خدارو

  برد خوابم

 ....... 

  بود غروب 7 ساعت کردم باز چشمامو

  بارانا دنبال رفتم و کردم راضیش پارسارو بدبختی با
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 تو باید گفت اونم کنه صدا بارانارو که گفتم محافظا از یکی به خونه به رسیدم وقتی

  باشم منتظرش سالن

  دقیقه چند بعد

 خونه رفتیم باهم و اومد بارانا
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  نشسته مبل روی  پارسا دیدم که بیرون اتاق از رفتم و خوابوندم بارانارو

  بزنی در تو بیای خوای می وقتی تونی نمی _

 کنی سرت شال بشه چی که بزنم در مثال: پارسا

  میشی ظاهر جلوم یهو وقتی ترسم نمی حداقل نه _

  نباش نگران میکنی عادت کم کم: پارسا

  متاسفم برات واقعا _

  اینجا بیا: پارسا

  نشستم دونفره مبل روی پیشش رفتم

  بغلش تو کشیدم و گردنم دوره انداخت دستشو

  میکردم خیانت جوکر به داشتم من
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  بودم مجبور اما

  عقب انداخت عروسیشو من بخاطر آرمینا

  بشم پارسا عاشق و کنم فراموش جوکرو بتونم تا بود فرصت یه این شاید

  ببینه خیانت اگه حقشه پس کرد می خیانت من به داشت جوکرم

  نمیشه من کس هیچ دیگه اون تازشم

  شد آروم وجدانم انگار حرفا این با

  خوبه حالت: پارسا

  مشکیش چشمای به زدم زل

  بود همینا شبیه دقیقا افتادم جوکر چشمای یاده

 که بودم من این ولی چرا دونم نمی و جوکرم بغل تو کردم حس دقیقه چند برای

  بوسیدمش و لباش روی گذاشتم لبامو

  گفت و زد برق چشماش شدیم جدا هم از وقتی

  افتادی راه میبینم نه: پارسا

  بهش زدم زل و نگفتم چیزی

  بوسیدم و لبام روی گذاشت لباشو که بود اون دفعه این
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 و زمین انداختش و کرد پاره تنمو توی لباس بود لبام روی لباش که جوری همون

 برداشت لبام روی از لباشو و  زد خیمه من روی خودش و بکشم دراز کرد مجبورم

  داشت فاصله لبام با انگشت یه اندازه به لباش بازم ولی

  گفت آرومی خیلی صدای با حالت همون تو و

 مریضم نیست خودم دست اصال خشنم باهات که ببخشید: پارسا

 انجام وقت هیچ جوکر که کاری همون دقیقا کرد می خواهی معذرت ازم داشت اون

 نداد

  نخواست معذرت آدم مثل وقت هیچ ولی کرد می اذیت منو اینکه با

  زدم لبخند بهش

  گردوند برم و گرفت بازومو که

 .....دراورد لباسشو جلو تا بود بیشتر بدنم پشت قسمت به عالقش  انگار

 

 

  بودم پارسا بغل تو کردم باز چشمامو

  5:30 کردم نگاه مچیمو ساعت

 شد 6 ساعت تا شدم خیره پارسا به یکم
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  کردم بیدارش و دادم تکون پارسارو

  چیه: پارسا

  کار سره برم هم مدرسه بزارم بارانارو هم باید پاشو _

  رفت بعد و بوسیدم و لبام روی گذاشت لباشو اول و شد بلند پارسا

  حموم به رسوندم خودمو بدختی و زور به برم راه تونستم نمی اصال واقعا

.... 

  خورد زنگ گوشیم که جوکر شرکت سمت میرفتم داشتم و مدرسه گذاشتم رو بارانا

  بله _

  تخس زنه خواهر سالم: علیرضا

  علی خوبی سالم _

  بگو درست منو اسم بار 500 این: علیرضا

  داری کار چه حاال بابا باشه _

  دعوتی ما خونه شب: علیرضا
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  ولی _

 میارمش بارانا دنبال میرم خودم بدم خبر زدم زنگ بخوام نظرتو نزدم زنگ:علیرضا

  بیام توام دنبال بده آدرس خودم پیش

  کردم قطع و گفتم کارمم اتمام ساعت و دادم شرکتو ادرس

  بود نشسته میزش پشت چکاوک شرکت تو رفتم

  داد جواب سر با اونم که کردم سالم سر با

  میزم پشت نشستم

  دیدم خودمو و میز شیشه تو خورد چشمم یهو که میدادم انجام کارارو داشتم

  بود شده سیاه چشمام زیره زیاد خوابی بی از

  بود پریده خیلی رنگمم

  باال اوردم سرمو چکاوک باصدای

  پور علی اقایون سالم:چکاوک

  تو اومدن باهم تایی سه معراج و مهراب و جوکر

  خوشگلم منشی سالم:معراج

 سالم _

 اومد و بهم زد زل و سمتم برگشت معراج ولی دادن تکون سر فقط جوکر و مهراب

  گفت و وایساد میزم جلوی
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  آشناست من به قیافتم کرده پیدا کجا از تورو کاوه این ای فرشته چه اوه: معراج

  گفتن بلندی نسبتا صدای با باهم مهراب و جوکر یهو

  معررااااااج: جوکر و مهراب

  منو نخورین بابا باشه: معراج

  گفت جوکر ولی اتاقش تو رفت مهراب

  دارم کارت بیا من با تو معراج:جوکر

 تو رفتن باهم جوکر و معراج
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 �🃏🃏� جوکر زبان از

 اونجوری من س**نام به باشه آخرش دفعه که بزنم آتیش معراجو خواست می دلم

  کنه می نگاه

  تو اومد معراج

  سمتش برگشتم

  ببند درو _
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  مبل روی نشست اومد و بست درو معراج

  سرش روی گذاشتم اسلحرو و کشیدم ضامنشو و دراوردم جیبم از اسلحمو

  شدی وحشی باز چته: معراج

  زنمه میفهمی منه زنه اونجاست که لعنتی دختره اون _

  کی: معراج

  فرشته همون _

  واقعا: معراج

  اره _

  داداش دونستم نمی آشناستا قیافش میگم دیگه بگو خوب: معراج

  گیجگاهام روی گذاشتم دستامو دوتا و مبل روی نشستم پایین اوردم اسلحرو

  کرد می نگاه باران به یکی وقتی میکشید تیر سرم

  بکشم طرفو خواست می دلم

  گفت و کرد بغلم و گردنم دوره انداخت دستشو کنارم اومد معراج

  شرمنده خواهرمه بعد به این از زنته دونستم نمی بخدا داداش: معراج

 اونوقت و بیاد سرش بالیی میترسم زیاده خیلی تو مثل بزرگی این به شهر این تو _

  بکشمش بشم مجبور من

  شدیا عاشق عجیب: معراج
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  بهش زدم زل

 بود اون با حق انگار

  گفتم و افتادم داستانی یه یاد یهو

  معراج _

  جانم: معراج

  منشیت اون _

 چکاوک؟: معراج

  اره _

  خوب: معراج

  نشه رو روبه من با وقت هیچ که بده بهش پست یه پایین طبقه بفرستش لطفا _

  چشم: معراج

  خوبه _

  رفت معراج

  میدونم خودم زنه اونو هنوزم من کردم می خیانت باران به نباید من

 

 ️♥️♥️♥ باران زبان از

  کردم کار یکم
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  اومد دیگه دختره یه و پایین رفتن چکاوک با و اومد معراج

  جوکر به میدادم باید که بود پوشه تا چند

  زدم درو و اتاقش دره سمت رفتم میزدم لنگ که جور همون شدم بلند

  تو بیا: جوکر

  تو رفتم

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

  اتاقم تو اومد باران

 جلوی سمتم اومد بره راه تونست نمی اصال انگار میزد لنگ دیروز از بیشتر خیلی

  نستاد وای میز

 وایساد صندلیم کناره اومد و زد دور میزو
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  نکردم نگاهش

  گفت و میزم روی گذاشت هارو پوشه

 باشه تو اتاق تو باید اینا: باران
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  باشه _

  رفت گیج سرش انگار ولی بره اومد

  پاهام روی نشست که خودم سمت کشیدمش و گرفتمش میوفتاد داشت

  بهش زدم زل تعجب با

  نبود خوب حالش اصال

  بود گردنم دوره دستاش دوتا

  خوبی _

  پور علی آقای ممنون: باران

  گفت و برگشت ولی میرفت داشت و شد بلند حرف این گفتن بعد

  زمین بخورم نزاشتی که ممنون: باران

  رفت حرف این گفتن بعد

 مرگشه چه میفهمیدم حتما باید

  خورد زنگ تلفنم

  صفحش به کردم نگاه یه

  بود مهراب

  بله_

  پارکینگ بیا باش زود:مهراب
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  باشه_

  پارکینگ تو رفتم و کردم قطع

  میفروخت ما اطالع بدون میکردیمو تولید که جنسایی داشت کارگرا از یکی

  کرد جلب توجهمو پسره یه که میزدم کله سرو اون با داشتم

  پسره به زدم زل و مهراب فراری کاپوت روی نشستم گرفتم فاصله اونا از

  بود غریبه

  بود زده دودی عینک و 206 به بود داده تکیه

  نداشتم بهش خوبی حسه اصال

  من به بود زده زل تابلو خیلی

  باال رفت ابروم تای یه

 بود آشنا عجیب قیافشم و بود مشکوک زیاد خیلی

 

 

 ️♥️♥️♥ باران زبان از

 خورد زنگ گوشیم که بود شده تموم کارم تقریبا منم رفت جوکر

 بود علیرضا

  جانم _
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  پارکینگم تو پایین بیا: علیرضا

  حله _

  پایین رفتم

  داشت عینک و ماشینش به بود زده تکیه دیدمش

 دست براش میزد عینک همیشه داشت عادت که بود آپشناش از دیگه یکی اینم

  داد تکون دستشو اونم که دادم تکون

  سمتش رفتم

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

 سرمو اروم خیلی داد تکون دست نفر یک به یهو که میکردم نگاهش داشتم

 ولی برگردوندم
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  وایساد قلبم ثانیه چند برای دیدم که چیزی دیدن با ولی

  میداد تکون دست باهاش داشت که بود باران
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  کرد بغلش و پسره سمت رفت ندید منو باران

  کردم بازشون و دادم فشار بهم محکم چشمامو

  باران بغل رفت و شد پیاده ماشین از بارانا

 هم اونو هم االن همین باید کرد می خیانت داشت اون اسلحم سمت رفت دستم

 کشتم می پسررو

 گردنم دوره انداخت دستاشو از یکی و ماشین کاپوت روی نشست کنارم اومد مهراب

  بود توش اسلحه که دستم روی گذاشت دستشو یکی اون و

  کنارشونه بارانا باشه باش اروم: مهراب

 که پسره سره تو بزنم و باال بیارم اسلحرو اومدم و دادم فشار بهم محکم دندونامو

  گفت مهراب

 میری و میشی شناسایی اونجا و زندان میری بزنیش اگه پلیسه پسره اون: مهراب

  داری دوست تیمارستان

  پلیسه میدونی کجا از تو _

  کاوه نیستم خل**ک من: مهراب

  زد داد بارانا یهو کردم نگاهش

  مهراب عمو کاوه عمو: بارانا

  ما سمت میدوید داشت سمتش برگشتم

  مهراب بغل پرید
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 جیبم تو گذاشتم اسلحرو بود خورد زیادی اعصابم

  میزدن حرف و بود وایساده پسره کناره باران

  خوبی کاوه عمو: بارانا

  عزیزم خوبم _

  کردم بغلش حرف این گفتن بعد

  بریم باهم بیا توام علیرضا خونه بریم خوایم می باران منو کاوه عمو: بارانا

  کردم می خفه علیرضارو هم بارانو هم داشت راه اگه

  داره نسبتی چه علیرضات عمو با باران جون عمو: مهراب

  چی یعنی: بارانا

  میشه کارش چه یعنی: مهراب

  آرمیناست خاله شوهر علیرضا:  بارانا

  بادکنک یه به زدن سوزن یه انگار که بود جوری حسم

  بارانه صمیمی دوست همون آرمینا: مهراب

  اره: بارانا

  باران دنبال اومده چرا االن پس: مهراب

  آرمینا پیش ببرتمون که باران و من دنبال اومد: بارانا

  سمتمون میومد داشت باران
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  کارست چه علیرضا بارانا _

  جونم عمو پلیسه: بارانا

  گفت و رسید باران

  بریم بیا بارانا: باران

  شده تنگ مهراب و کاوه برای دلم خوام نمی: بارانا

  گفت و جلو اومد علیرضا

  رئیس و جوکر به ملقب پور علی مهراب و کاوه آقای دیدار مشتاق:  علیرضا

  هستیم کی ما میدونست اون

  بود گفته باران حتما

 ؟ خب: مهراب

 آشنایی واسه وقت البته بشیم آشنا یکم و کنم سالم خواستم فقط هیچی: علیرضا

  زیاده

  گفت و سینش تو زد یکی و مهراب چشمای تو زد زل علیرضا

 میبرم زده دستبند داداشتو و رفیقت اون و تو اینجا میام بار یه: علیرضا

  گفتم و خودم سمت کشیدمش و گرفتم بازوشو جلوش رفتم

  کجاست نیست معلوم هنوزم کرد تهدید رفیقامو منو که نفری اخرین _

  درسته: علیرضا
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  بریم بیا علی: باران

  بهش زدم زل

  خط وره اون بود رفته بارانم که داشت وجود قرمز خطه یه پلیس و منو بین

  اجازتون با فعال: علی

  رفتن باران با و کرد بغل بارانارو حرف این گفتن بعد

  میکشمش: مهراب

 بهتر تر زود چه هر _
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 رفتن باران با و کرد بغل رو بارانا حرف این گفتن بعد

  میکشمش:  مهراب 

 بهتر تر زود چه هر _

 

 

 ️♥️♥ باران زبان از

  برگشتیم و آرمینا خونه رفتیم
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  میگرفت دوتاشونم وگرنه مهراب از نه داره جوکر از نه مدرکی هیچ گفت می علیرضا

 چون میشه اعدام حکمشون بگیرتشون کوچیکم دعوای یه جرم به اگه حتی میگفت

  میرفت لو چیزشون همه کالنتری به پاشون شدن باز محض به

 هیچ جوکر و مهراب چون بگیرتشون تونه نمی وقت هیچ میدونستم خوب من ولی

 نمیزاشتن مدرک خودشون از وقت

  خونه رفتم

  پیشم اومد پارسا و خوابوندم بارانارو

  خوابید باهام شب پری و دیشب از تر خشن اونشب و

  مدرسه گذاشتم بارانارو و شدم بلند صبح

  بودم نگرانش پارسا خونه بره شد تعطیل بارانا وقتی بود قرار شرکت رفتم و

 نیومد شرکت امروز جوکر

 بارانام زمین زیر تو رفتم نبود خونه پارسا خونه سمت رفتم و شد تموم کاریم وقت

  نبود

  بارانا _

  اومد اتاق تو از صداش

  اینجا من اجی: بارانا

  کرد می گریه داشت که بود جوری صداش
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  کنی می گریه چرا _

 نشد باز ولی پایین کشیدم درو دستگیره حرفم این با زمان هم
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  کنی می گریه داری چرا بارانا _

 کرد هق هق فقط

 مدیون همرو اینا کردم باز درو ثانیه 10 عرض در درو جلوی نشستم بود قفل در

  بودم جوکر

  کردم باز درو

  بغلم پرید و من سمت دوید بارانا

  کنی؟ می گریه چرا _

 پارسا: بارانا

  چی پارسا _

  گوشم تو زد: بارانا

  چی _

  دراوردم بغلم از بارانارو
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  بود شده سیاه گونش

  من خواهر صورت تو بود زده فط**کث پارسای

  میاوردم سرش بالیی یه باید

  گوشت تو زد چرا_

  دادم فوش بهش:بارانا

  داری مرض مگه چرا _

  دادم فوش اون به منم داد فوش کاوه به: بارانا

  اما _

  کرد قطع حرفمو و اومد پارسا صدای یهو

  کنی باز اتاقو دره گفت کی: پارسا

  سمتش برگشتم و شدم بلند

  من خواهر صورت تو زدی حقی چه به تو _

  اتاق اون تو بمونه زندانی باید االنم هست که همینی: پارسا

  پدرت گوره: بارانا

  شدم مانع و وایسادم بارانا جلوی که بارانا به کنه حمله اومد پارسا

  پارسا بسه _

  بشه ادب تا بزنمش باید: پارسا
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  میزنم حرف باهاش خودم من برو تو باشه _

  بشه تنبیه باید: پارسا

  کن ولش کن تنبیه بجاش منو _

  اره کنم تنبیه رو تو که: پارسا

  اره _

  من خونه میای دیگه دقیقه 5 تا: پارسا

  برو باشه _

  بارانا سمت برگشتم من و رفت پارسا

 بهش میدی فوش چرا عصبیه نمیبینی داری مرض مگه دختر _
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  بکشتش بیاد میگم بهش ببینم کاورو عمو کن صبر: بارانا

  میکنی غلط _

 تا بگم بهش کافیه کرد اذیتم کی هر گفت کاوه عمو کنی می غلط خودت: بارانا

  بکشتش
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 کف میزارم میکنم گوشتو خداشاهده گفتی چیزی کسی به بفهمم اگه بارانا _

 بخواب حاالم دستت

 باال رفتم و بستم درو حرف این گفتن بعد

  بود نشسته مبل روی پارسا

  اره کنم تنبیه تورو که: پارسا

  باشی نداشته کاری بارانا به شد قرار _

  ست**هر خودت مثل خواهرتم: پارسا

 نفهم بزن حرف درست _

  اتاق تو داد هلم و گرفت بازومو و سمتم اومد و شد بلند مبل روی از

  بودن اتاق تو دیگه پسر تا 6

  نبود تنم هیچی انگار میکردن نگاهم جوری همشون

  گفت و کرد نگاه بهم زش**ه نگاه با پسرا از از یکی

  اورده برامون عروسکی چه پارسا ببین ن**ج:پسره

  دراورد لباسشو حرف این گفتن بعد

  پارسا سمت برگشتم

  نبود این ما قرار ولی_

  کنم تنبیهت گفتی خودت:پارسا
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  چونم زیره تا زد لیس نم**س چاک روی از حرف این گفتن بعد

  گرفت دستامو دوتا پشت از یکی که دادم هلش و شد چندشم

  کشیدم جیغ

  کرد خفم لبام روی لباش گذاشتن با یکیشون ولی

  بزنم حرف تونستم نمی که دهنم به زد چسب یه برداشت لباشو وقتی

  تخت روی کردن پرتم

  بودن لخت پسر تا 6 هر دیدمشون تازه

  بهم بود زده زل پوزخند با و بود وایساده اتاق گوشه یه خودش پارسا

  نداشت ای فایده هیچ انگار ولی میکرم التماس بهش چشمام با

 انگار ولی دادم انجام که بود اشتباهی خیلی کاره خونه این تو اومدنم ریخت اشکام

  بود شده دیر خیلی جبرانش واسه

  گفت پسرا از یکی

 به نوبت نباشین وحشیا مثل پس ماست کنار صبح خوده تا خانم این اقایون: پسره

  نوبت

 کرد باز شلوارمو دکمه و سمتم اومد حرف این گفتن بعد و
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 ساعت اتاق این تو اومدم شب 8 ساعت من میشدم هوش بی داشتم تقریبا دیگه

  افتاد طرف یه کدومشون هر و برداشتن سرم از دست بالخره بود صبح 4:30

  بود شده فلج پاهام انگار ولی بشم بلند خواستم می

  گفت و نشست تخت کناره اومد پارسا

  بردی لذت تنبیهت از: پارسا

 بزنم حرف نداشتم حال

  گفت و دراورد تنشو توی لباس پارسا

  دیگه منه نوبت حاال: پارسا

  شدم هوش بی و کنم تحمل نتونستم واقعا دیگه

 

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

 

  شرکت رفتم صبح 9 ساعت
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 نبود میزش پشت باران

  پرسیدم معراج جدید منشی از

  کجاست من منشی _

  نیومدن االن تا ریاحی خانم پور علی آقای: منشی

  چی یعنی _

  نیومدن هنوز رفتن اینجا از که دیروز از یعنی: منشی

  اتاقم بیاد بگو اومد اگه ممنون باشه _

 چشم: منشی
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  کرد نمی دیر اون بودم باران نگران خیلی

 

 

 ️♥️♥️♥ باران زبان از

  بودم حموم تو

@Novels_home



  نبود خودم دست اشکام

  بودم شده بدی آدم من

  میدونستم خوب چیزیو یه اما جوکره از دوری بخاطر شاید

  بزنم اونارو نفر 6 هر میتونستم راحت خیلی من

  نداشت جون پام و دست چرا دونم نمی ولی

  بود 9 ساعت

  میاورد سرم بالیی یه جوکر مطمئنم

  میرفتم کوفتی خونه این از حتما باید

  میومد بدم خودم از

  نکنه دیر دیگه دادم تعهد و مدرسه گذاشتم بارانارو

  بیرون زدم مدرسه از و

  گرفتم علیو شماره و برداشتم گوشیمو

  زن خواهر جانم: علی

  دارم برات زحمت یه من علی سالم _

  میدم گوش بگو: علی

  ببرمش بیام من تا شد تعطیل وقتی خونتون ببر بارانارو لطفا میشه اگه _

  حتما چشم: علی
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  ممنون _

  شرکت سمت رفتم و کردم قطع تلفنو

  بودم شرکت آسانسور تو که بود 10 ساعت

  کردم نگاه خودم به آسانسور آینه تو

  بود مونده صورتم روی پارسا انگشتای رده

  بود صورتم روی دستش رده و کرد بیدارم گوشم تو زد که سیلی با صبح

  بود پریسا اسمش که دیدم معراجو جدید منشی نظر مورد طبقه به رسیدم وقتی

  سالم _

  خوبی جان باران سالم: پریسا

  بود مهربون باهام چکاوک برعکس

  ممنون _

  پیششون برین گفتن بزرگ پور علی آقای: پریسا

 بزرگ؟ پور علی _

  تره بزرگ معراج از هم مهراب از هم اخه کاوست منظورم: پریسا

 پیشش میرم ممنون باشه اها _

  زدم اتاقشو دره رفتم

 

@Novels_home



 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

  میشدم دیوونه داشتم

  کجاست نیست معلوم ساعته 4 باران

  زدن اتاقمو دره یهو که

 تو بیا _
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  تو اومد باران

  بود صورتش روی که بود انگشتی رده دیدم که چیزی اولین

  هم تو رفت ناجور اخمام

  میدیدم چشماش ته بزرگی ترس یه

 

  بترسه من از خواست نمی دلم وقت هیچ
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  وایسادم جلوش رفتم و شدم بلند

  بود نبسته درو

  بستم درو و کردم رد کنارش از دستمو

  در به چسبوندمش اروم و

 گوشت تو زده کی _

 خودم دستای با رو کنه بلند بارانم روی دست کرده جرعت کس هر خواست می دلم

  کنم خفش

  کس هیچ: باران

  شدم عصبی

  شد مچاله درد از صورتش که دادم فشار محکم دستشو مچ

  کنه بلند روت دست کرده جرعت خری کدوم گفتم _

 ولم حاال خورد دستش میکردم شوخی آرمینا با داشتم نیست طوری که گفتم: باران

  کن

  کردم ول دستشو

  میمونی کجا االن_

  چی: باران

  کنین می زندگی کجا بارانا با میگم _

@Novels_home



  گفت و داد قورت صدا با دهنشو آب

  آرمینا پیش: باران

  اونجا میری فردا از گرفتم خونه برات _

  اما: باران

  بزنی حرف حرفم رو نمیاد خوشم اصال _

  نفهمیدم بغضشو این کرد بغض

 نمی دلم بازم ولی خوبه جاش و میمونه آرمینا پیش که بود داده بهم آمارشو پویا

  باشه دور ازم خواست

  کردی بغض چرا _

  هیچی: باران

  اومدی دیر چرا _

  اومد پیش کار یه ببخشید: باران

  باشه _

 کار چه میفهمیدم حتما باید میشه هوش بی خوابی بی از داره که میزد داد چشماش

  کنه می داره

  جوکر: باران

  کرد نمی صدام منو ولی چیه اسمم میدونست اون میومد بدم جوکر میگفت وقتی
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  بله _

  بخوام ازت چی یه باید: باران

  گفتم و در روی گذاشتم سرش باالی از دستامو از یکی

  چی _

  بهم بود زده زل خمار باران

 بود شده سیاه چشماش زیره
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  کرد می نگاهم جوری اون میومد بدم

  دیگه بگو _

  گفت و کرد نوازش و صورتم روی  گذاشت دستشو

 تنها خونه تو ندارم دوست چون اینجا بیارمش میشه تعطیل که بارانا میشه: باران

  باشه

  نیست آرمینا مگه _

  مونه می تنها بارانا و خرید بره خواد می نزدیکه عروسیش چون اما هست: باران
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 به زدم خودمو حال این با بازم ولی  میگه دروغ داره میگفت بهم قوی خیلی حس یه

  گفتم و بودن خر

  بیاد باشه _

  رفت و کرد تشکر باران

  کرده پنهان ازم چیو میفهمیدم بالخره

 

 ️♥️♥️♥ باران زبان از

  بود شده تموم کاریم ساعت

  علی به زدم زنگ و دراوردم گوشیمو و بیرون زدم شرکت از

  بله: علی

  خوبی سالم _

  ممنون سالم: علی

  بارانا دنبال رفتی _

  شد ساکت

  ترسیدم سکوتش این از

  رفت یادم باران وای: علی

  پارسا خونه سمت دویدم و کردم قطع گوشیو

@Novels_home



  باشه نرفته پارسا خونه بارانا بودم وار امید

 در خواهرشون جون اونا نبود مهم اصال ولی انداختن می بهم بدی های نگاه همه

  نبود خطر

  تو رفتم و خونه به رسیدم

  کردم باز پارسارو خونه دره

  نبود پارسا

  پایین رفتم ها پله از و زمین زیر سمت دویدم

  کردم باز درو

  بود شیشه پره خونه

  بود خون از پر زمین زیر زمین

  لرزیدن می دستام

  کنم تحمل تونستم نمی

  اتاق تو رفتم و گرفتم خونارو رده

 بود پایین سرش و صورتش توی بود ریخته موهاش و زمین روی بود نشسته بارانا

 بود خون پره دورش
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 �🃏🃏� جوکر زبان از

  بودم باران نگران

 که تخت روی بودم کشیده دراز اتاقم تو و خونه اومدم کنه تعقیبش فرستادم رو پویا

  خورد زنگ گوشیم

  بله _

  جوکی: پویا

  مرگت خبره کاوه بگو بگی تونی نمی جوکر بگو ادم مثل گفتم بهت بار صد _

  حاال خوب: پویا

  کجاست باران _

  نیست آرمینا خونه این ولی خونه یه تو اومده جوکر: پویا

  بگه دروغ بهم نداشتم انتظار باشه راست حسم کردم نمی فکرشم نشستم تخت رو

  کجاست پس _

 راه تمام ولی تو رفت کرد باز درو داشت کلید خودش باران ولی دونم نمی: پویا

  دوید برگشتو
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  چی برای _

 برسه تا دوید و شد وحشی انگار و یکی به زد زنگ بعد ولی بود آروم خیلی اول: پویا

  میرسیدم بهش زور به ماشین با دختریه عجب سا**نا ولی خونه به

  میکنه داره غلطی چه خونه اون تو ببین بگیر آمار برو _

  چشم: پویا

  کردم قطع تلفنو

  کرد می گریه داشت آرمین

  کردم بغلش

  بود رفته باران به یکم کاش بود من شبیه صورتش اجزای تک تک

  کردم فکر باران به و تخت روی کشیدم دراز باهاش و بوسیدم گونشو

 مادرش شبیه دقیقا بگه دروغ راحت انقدر تونست می که بود شده فط**کث چقدر

Part 362 💀 jokEr ☠️� 

 

 ️♥️♥️♥ باران زبان از

  گفتم زور به بود اومده بند زبونم

  تو بارانا با با _

  بدم ادامه نتونستم
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  بود خون از پر صورتش کل باال اورد سرشو

  سمتش رفتم

  اومده سرت بالیی چه شده چی _

  افتاد و شد بسته چشماش

  کنار زدم موهاشو

  طور همین دستشم داشت شدیدی ریزی خون سرش

  اورژانس  به زدم زنگ و اتاق از بیرون بردمش و کردم بغلش

  کردم سوارش اومد اورژانس وقتی

  بیمارستان رفتیم و

 بدون خورد زنگ گوشیم  بیمارستان روی راه تو موندم من و اتاق یه تو بردن بارانارو

  دادم جواب کنم نگاه صفحش به اینکه

  بله _

  پیچید گوشی تو آرمینا نگران صدای

  خوبه بارانا خوبی باران: آرمینا

  نیستیم خوب اصال _

  کجایی: آرمینا

  بیمارستان _
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  گفت داد با

  چی برای بیمارستان: آرمینا

  بارانا _

  بیمارستان کدوم: آرمینا

 .... افتادم و رفت گیج سرم که شد چی دونم نمی و گفتم بیمارستانو اسم

 ��� پویا زبان از

  توش بود رفته باران که بود ای خونه به هواسم

  برد خوابم که شد چی نمیدونم و دیوار کنار نشستم و

 االن که بود اومده کی نفهمیدم میرفت داشت انگار شدم بیدار اورژانس صدای با

 ... میرفت داشت

 ️♥️♥️♥ باران زبان از

  بود کنارش علیم و بود دستم تو آرمینا گرم دست کردم باز چشمامو

  بارانا _

 براش زدن بخیه که داشت عمیق زخم دستش و سرش خوبه نزن حرف: آرمینا

  نیست طوریش

  ببینمش باید _
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 �🃏🃏� جوکر زبان از

  گرفتم پویارو شماره و برداشتم گوشیمو بود شب 3 ساعت

  جانم: پویا

  کجاست باران _

  خونست همون تو هنوزم: پویا

  روم به رو دیوار تو کوبیدم محکم گوشیو

 خونه اون تو میکرد غلطی چه نیست معلوم

Part 363💀 jokEr ☠️� 

 

 

🔞🔞🔞 

 ️♥️♥️♥ باران زبان از

  آرمینا خونه رفتیم بارانا با که بود شب نصفه

  نیاوردم در بغلم از صبح خوده تا بارانارو

  بود من تقصیره همش اومد سرش که بالهایی این

  خوابیدم و بستم چشمامو

  شدم بیدار یکی دستای تکون با صبح
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  میداد تکونم که بود آرمینا کردم باز چشمامو

  چیه _

  کنم بیدارت 6 ساعت صبح نگفتی خودت مگه خوابه بارانا یواش سیس: آرمینا

  میشم پا االن برو تو اره _

  آرمینا به نه گفتم علی به نه پارسا درباره هیچی من رفت آرمینا

  کرد صدام بارانا که بیرون میرفتم اتاق از داشتم کردم عوض لباسامو

  آجی: بارانا

  سمتش برگشتم

  جانم _

  بیا: بارانا

  نشستم تخت روی کنارش رفتم

  خانم خوشگل شده چی _

  میری کجا: بارانا

  کار سره _

  میان کی پس خوام می بابامو و مامان من: بارانا

  کردم بغلش و کردم بغض

  عزیزم میان _
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  پیشمه مامان کنم می حس هستی تو وقتی نری تو میشه: بارانا

  میشم اخراج نرم اگه _

  ببر منم: بارانا

  وضعیت این با اخه _

  خدا تورو اره: بارانا

  شو حاضر پاشو باشه _

  شرکت سمت افتادیم راه زنان قدم باهم و شد حاضر بارانا

  میکنه درد زخمات _

 یکم: بارانا

  بود من تقصیره همش ببخشید _

  زدم پارسارو من نبود تو تقصیره: بارانا

  چی _

 تو زدم پشت از  برداشتم چاقو منم مبل رو بود نشسته پارسا خونه رفتم وقتی: بارانا

  پارسا گردن

  کردی چیکار تو _

  شدم اینجوری و ویترین تو کوبید منو پارسا دوست یکی اون بعد: بارانا

  بودم کرده هنگ
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  گفتم که بودیم رسیده شرکت به تقریبا

  بارانا _

 آجی جانم: بارانا

 بزنی پارسا درباره حرفی پویا عمو یا مهراب عمو یا کاوه عمو به نداری حق اصال _

 باش شدی جوری این افتادی ها پله از میگی

  جونم آجی چشم: بارانا

  آفرین _

 پاهام روی گرفتم بارانارو و میزم پشت نشستم و باال رفتیم حرف این گفتن بعد
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🔞🔞🔞 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

  پویا به زدم زنگ باال میرفتم داشتم و بودم شرکت آسانسور تو که جور همون

  بله: پویا

  شد چی _

 شد چی چی:پویا
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  کجاست باران _

  نیومده بیرونم خونست داخل هنوز:پویا

 پشت که بود باران دیدم که چیزی اولین من و شد باز آسانسور دره موقع همون

  بود نشسته میزش

  کنم خفه پویارو داشتم دوست واقعا

 دیدنش با سمتم اومد و درومد مهراب اتاق از بارانا یهو تو رفتم و کردم قطع تلفنو

 شده سیاه چشماش زیره و بود پیچی باند دستش و سرش بودم هنگ تو ثانیه چند

  بود

  بوسیدمش و کردم بغلش بغلم پرید و سمتم دوید و زد جون بی لبخند یه دیدنم با

  شدی چی بارانا _

  جونم عمو افتادم: بارانا

  کجا از _

  زمین بزارم: بارانا

  گفت و کشید دستمو بارانام و زمین گذاشتمش

  باشیم تنها خوام می کدومه اتاقت: بارانا

 بود مارمولکی کمش سنه این با بود گرفته خندم

 بست درو و تو رفتیم و کرد باز درو و اتاق سمت کشید منو اونم دادم نشونش اتاقمو
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  شدیم تنها اخی: بارانا

  باشیم تنها خواستی می چرا _

  این برای:  بارانا

  شونم روی گذاشت سرشو کردم بغلش بغلم پرید و سمتم دوید حرف این گفتن بعد

 کنه می گریه داره کردم حس

Part 365💀 jokEr ☠️� 
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  بود اشک خیس صورتش بود درست حسم انگار جلو کشیدم سرشو

  میکنی گریه چرا من بگردم دورت _

  کاوه عمو: بارانا

  دلم جونه _

 در شب یه بعد کنی زندانیم اتاقه همون تو بعد خونت ببری منو دوباره میشه: بارانا

  عمو خدا تورو بخوابم بخونی الالیی برام بیای میون

  ریخت اشکش حرف این گفتن بعد

  میشه که معلومه بگردم دورت نکن گریه _
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  من بدون خوره می غصه اون کن زندانیش بیار اجیمم: بارانا

 نکن گریه فقط تو میارم اونم _

  کردم پاک اشکاشو و صورتش روی کشیدم دست حرف این گفتن بعد

  کاوه عمو: بارانا

  جانم _

  نه مگه کنه اذیتم تونه نمی کسی توام پیش من وقتی تا: بارانا

  گفتم و بوسیدم پیشونیشو

  کس هیچ _

  کنی نمی اذیت منو که خودت: بارانا

  نمیفهمیدم سوال همه این از منظورشو

 بارانا وقت هیچ عزیزم نه _

  کاوه عمو جونم: بارانا

  کرده اذیتت کسی _

  کرد بغلم و کرد بغض بعدش و بهم زد زل

  بارانا _

  زد یخ بچه کردم حس نداد جوابمو

  دفعه یه شدی سرد انقدر چرا _
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  کرد می گریه بغلم تو فقط گفت نمی هیچی

  گفتم و بیرون بغلم از کشیدمش

  افتادی کجا از گفتی _

  ها پله: بارانا

  ها پله کدوم از _

  خونمون های پله:بارانا

  خونتون کدوم _

  دیگه بود بابا برای که همونی: بارانا

  زدم آتیش جارو اون من داد ای گنده خیلی سوتی

 من به میگی دروغ چرا _
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  هیچی:  بارانا

  بارانا بگو _

  کرد گریه و چشماش روی گذاشت دستاشو دوتا یهو

  بگم تونم نمی ولی ببخشید: بارانا
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  چرا _

  دستم کف میزاره میکنه گوشامو بگم بهت اگه که گفته اجی: بارانا

  باال رفت ابروم تای یه

  باران اونوقت بودم نزده حرف بد ای بچه هیچ با حاال تا بودنم بد همه با من

  نمیگم چیزی آبجیت به من عزیزم بگو عمو _

  میکنی دعوا بارانو و میشی عصبی بگم اگه: بارانا

  نمیکنم _

  میکنی: بارانا

  تو اومد معراج و شد باز در یهو

   صلوات مزاحم آدم روح تو

  گفت و گرفت ازم بارانارو و سمتم اومد بارانا دیدن با و جلو اومد

  نازیه بچه چه جان ای: معراج

  بشم کاوه عمو زنه قراره شدم بزرگ دیگه من:  بارانا

 شو من زن بیا میشه زیادش کاوه عمو: معراج

  بود بغلش تو که جوری همون و بهش کرد نگاه یه بارانا

  گفت و گرفت بازوشو

 کوچولو هیکلت خیلی که تو اخه:بارانا
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  خورد بر بهم واقعا: معراج

 برگه سری یه و میزم سمت رفت و زمین گذاشت بارانارو معراج حرف این گفتن بعد

  بیرون رفت اتاق از و میز روی گذاشته

  گفتم و نشستم مبل روی رفتم

 بارانا _

  جانم: بارانا

  اینجا بیا_

  بود الغر خیلی ولی بود سالش 11 اینکه با بغلم توی کشیدمش کنارم نشست اومد

  بارانا _

  جان:بارانا

  بگو بهم _

  چیو:بارانا

  میکنه اذیتت که چیزی_
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  میترسم: بارانا

  بترسی چیزی از نداری حق کنارتم من وقتی تا _

  نامردی خیلی: بارانا

  چرا _

  رفتی گذاشتی تنها بارانو اجی منو تو:  بارانا

  رفت که بود تو خواهر اون نرفتم جایی که من ولی _

  میکردی پیدامون میگشتی باید: بارانا

  خانم زاده شاه ببخشید باتو حق _

  خندید بارانا

  بخند همیشه افرین_

  چشم: بارانا

  بگو بهم حاال_

  گفتم بهت نمیگی باران به بگم اگه: بارانا

 بگو عزیزم نه_

  گفت و ریخت اشکاش بارانا

  عمو میکنه اذیتم: بارانا

  کی _
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  پارسا: بارانا

  گرفت فاصله ازم یکم و ترسید بارانا که توهم رفت جوری اخمام

  کیه پارسا _

  بدیه عموی ولی عمومه تو مثل اونم: بارانا

  کرده اذیتت چرا _

 کردم کار یه من دیشب تازشم میکنه اذیت بارانم کنه نمی اذیت منو فقط اون: بارانا

  کرد تنبیه من بجای آبجیو که

 نیست خودم برای مغزم میکردم حس
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  میگی داری چی بارانا _

  راستشو: بارانا

  برام بده توضیح اول از _

  بریم باید گفت اومد باران ولی بودیم آرمینا خاله خونه تو وقت چند باران و من: بارانا

 کجا _
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  بگم خودم بزار: بارانا

  بگو _

 اونجا رفتیم وقتی از میکنه اذیتم که عمویی همون پارسا خونه رفتیم ما بعد: بارانا

 کتک اینجوری منو پارسا تازشم پارساست پیش همش نداره دوست منو دیگه باران

 باران بعد من گوش تو زد پارسا پیش شب چند تازشم نگفت هیچی باران ولی زد

 به اون پیش میره شب هر باران پارسا پیش رفتیم وقتی از تازشم شد تنبیه بجام

  نمیده اهمیت منم

  کرد امضا پارسارو و باران قتل حکم حرف این با بارانا

  زده کتک جوری این تورو پارسا _

  اره: بارانا

  بلدی خونشو _

  اره: بارانا

  بریم پاشو _

  کجا: بارانا

  پایین بیارم پارساتو عمو صورت کلکسیون میریم _

  نمیگی باران به گفتی تو ولی: بارانا

  بکشم پارسارو باید _

  نزنه منو باران باشی مراقب باید ولی بکشش: بارانا
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  حله _

  بریم: بارانا

  کرد باز اتاقو دره  بارانا

 در سمت افتادم راه و برداشتم پاکت یه و کردم باز میزمو کشو دره
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  در سمت افتادم راه و برداشتم پاکت یه و کردم باز میزمو کشو دره

 

 �️♥️♥️♥ باران زبان از

  میشستن لباس شکمم توی انگار بود دلم تو عجیبی دلشوره یه

  کشیدم عمیق نفس یه

  بیرون اومد بارانا و شد باز جوکر اتاق دره یهو که

  بود کرده گریه

  شده چی بارانا _
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 اومد جوکر که بودم نرسیده بهش هنوز ولی سمتش رفتم و شدم بلند میز پشت از

  بیرون

 نبود معلوم مشکیش قرنیه اصال که بود قرمز جوری چشماش

  گفت تنفر با و چشمام تو زد زل جوکر

  بیا من با: جوکر

 رفتم دنبالش منم آسانسور سمت کشید و گرفت بارانارو دست حرف این گفتن بعد

 گفتم شدیم آسانسور وارد وقتی

  شده چی جوکر _

  کشیدم هین یه خودآگاه نا که زد داد سرم بلند چنان

 نشنوم صداتو باش ساکت: جوکر
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  گفت بدی خیلی لحن با و حیاط وسط اومد هم پارسا
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  سرت روی انداختی صداتو اینجا اومدی یابو چته: پارسا

  گفت و کرد نگاه بارانا به جوکر

  عمو همینه: جوکر

  عمو خودشه: بارانا

  درسته پارسا اقای: جوکر

 ؟ خوب: پارسا

  گفت و ها همسایه از یکی به کرد نگاه یه جوکر

  میمیره داره یکی بیاد اورژانس بزن زنگ: جوکر

 هم سره پشت بعدش و دهنش تو کوبید محکم مشت با  حرف این گفتن بعد و 

  میزدش

 پارسا که جوری میزد وقفه بی نداشتن شدنو نزدیک جرعت ها همسایه از کدوم هیچ

  بشه بلند تونست نمی اصال

  میزدش خالی دست با اسلحه از نه کرد استفاده چاقو از نه ولی

  بود شده خون از پر بدنش قسمتای تمام

 بود کمتر دردش میکرد شلیک بهش اسلحه با اگه

  کردن جدا پارسا از جوکرو و تو ریختن کالنتری مامور تا چند یهو

  گفت جوکر به ماموره
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  ما به زدی زنگ تو: ماموره

  اره: جوکر

  خونه کدوم: ماموره

  داد نشون پارسارو خونه جوکر

 پاکت یه گلدون به رسیدن وقتی و اومدن و گشتن خونرو کل تو رفتن مامورا

  گفت و اومد یکیشون اون و برداشتن

  سرگرد جناب: مامور

  بله: سرگرد

  کن نگاه اینارو: مامور

  داد نشون پاکتو

  هست پارسا برای خونه اون که کردن تائید همه و پرسید همه از ماموره

  گفت و کردن معاینه پارسارو و رسید اورژانس

  شکسته پاهاش و دست و دماغ

  گفت زور به پارسا که زدش چجوری جوکر که بودم هنگ توی

  بسته داد قرار من با زن اون سرگرد جناب: پارسا

  قراردادی چه: جوکر

  بده من به باید میلیارد 3 بره بخواد اگه: پارسا
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  باشه:  جوکر

 رفت و کرد امضا و نوشت و دراورد چکشو دسته جیبش از حرف این گفتن بعد

  داد نشونش چکو و وایساد سرگرد جناب جلوی

 حله؟ دیش با: جوکر

  میلیارده 5:  سرگرد جناب

  اره: جوکر

  خوبه: سرگرد جناب

  سمتش کرد پرت چکو جوکر

 حکم میشین اعدام بیرون بیاین بیمارستان از اینکه بعد شما پارسا اقا: سرگرد جناب

  اعدامه بود خونت تو که موادی همه این

  گفت دکترا به بعد

  ببرینش: سرگرد جناب

 بردنش و ماشین تو گذاشتنش اونام

  گفت جوکر به سرگرد جناب

  فامیلت و اسمت:  سرگرد جناب

  محمدی بابک: جوکر

  زدی اونو چون بکشی حبس بازم باید ولی دادی دیه چند هر: سرگرد جناب
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  نی مشکلی: جوکر

  زدیش چرا: سرگرد جناب

  بود زده کتک دخترمم داشت چشم زنم به: جوکر

  پرسید ها همسایه از سرگرد جناب

 کردن تائید جوکر ترس از هام همسایه همه
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  حبس بری باید بازم پس میزدیش نباید بازم ولی باشه: سرگرد جناب

  بیا من با شما ولی اره: جوکر

 همه که شد چی نمیدونم و حیاط بیرون بردش و کشیدش حرف این گفتن بعد

 مچ سمتمو اومد و بوسیدش و کرد بغل بارانارو سمتمون اومد جوکر رفتن مامورا

  کشید و گرفت محکم خیلی خیلی دستمو

 و بست درم و صندلی روی گذاشت بارانارو و کرد باز عقبو دره بیرون زدیم حیاط از و

  نشست خودشم و ماشین تو کرد پرت تقریبا منو

 نداشتم حرفیو ترین کوچک جرعت

  بود عصبی زیادی جوکر ولی کنم دفاع خودم از میخواست دلم
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  خونش سمت میرفت داشت زیادی خیلی سرعت با

  کاوه عمو: بارانا

  گفت عصبانیتش اوج تو ولی بده جوابشو بد داشتم انتظار

  عمو جانم: جوکر

  گفت و بوسید گونشو محکم و روش شد خم عقب از بارانا

  عاشقتم: بارانا

 عاشقتم منم:جوکر

  تو رفت و کرد باز ریموت با حیاطو دره خونش به رسیدیم حرف این گفتن بعد

 اونجا که پویا روبه و بیرون کشیدم و کرد باز درو و سمتم اومد پایین رفت ماشین از

  گفت بود وایساده

  باش بارانا مراقب پویا: جوکر

 گرفتش هوا رو پویاام که پویا سمت کرد پرت دستشو سوئیچ حرف این گفتن بعد و

  گفت و

 چشم: پویا
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  برگشت آریا با و رفت پویا

  رئیس جانم: آریا

 ؟ خرفهمه بگم بهت تا باش نداشته کاری هیچ دختر اون به فعال _

 چشم بله: آریا

  تو رفتم و کردم باز درو و کاوه اتاق سمت باال رفتم

 

 

 �🃏🃏� جوکر زبان از

 بود شده شکسته غرورم بود توصیف قابل غیره واقعا حالم

  بود شده خورد قلبم تر مهم اون از

  شد باز در یهو که کشیدم سر و برداشتم میزو روی مشروب شیشه

  مهرابه بودم مطمئن چون برنگشتم

  خوای می چی _
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  بست درو و نداد جواب

 خودشم و تخت روی نشوندم و تخت سمت کشیدم و گرفت ازم شیشرو سمتم اومد

  گفت و گردنم دوره انداخت دستاشو از یکی و کنارم نشست

  خوبه حالت: مهراب

  عالیم _

  چرا: مهراب

  چرا چی _

  بزنن آتیشش چرا: مهراب

  کردم تعریف براش داستانو و دادم جوابشو معطلی بدون بود داداشم مهراب

 آتیش با که بدون اینو پس داشتی اشتباهاتی توام کرده اشتباهی یه اون: مهراب

  نمیکنه تغییر چیز هیچ زدنش

  میشم که آروم _

 ولی میشی چی نباشه وقتی بفهمی که کردم دورش ازت تمام سال یک: مهراب

 بیاری بارانو اسم حتی نبودم راضی عنوان هیچ به که میدونی خوب خودتم نفهمی

  پسرته مادر اون داره فرق االن ولی

  مامانشه شبیه دقیقا اون _

  بپرس ازش داشته دلیل حتما: مهراب

  میدم رد دارم مهراب هنگه مغزم _

@Novels_home



 باران عاشق بچگیت همون از تو نگو که من به نشدنیه تکرار چیز یه عشق: مهراب

 خودش از عشقش واسه الزمه وقتایی یه ادم بزنی گول خودتو نکن سعی پس بودی

 بده انجام کردمو من که کاری ولی سخته درسته بگذری خطاش از باید تو بگذره

  نمیشی پشیمون

  شده تموم زده آتیشش االن تا حتما بزنه آتیشش گفتم آریا به _

  بعد کنی روشن خودت با تکلیفتو تو تا نزنه گفتم نزده: مهراب

  گفت بره اینکه قبل و در سمت رفت حرف این گفتن بعد

 آتیش با باشی داشته دوست نفرو یه میتونی فقط دنیا این تو که نره یادت: مهراب

  زدی آتیش خودتو زدنش

  رفت حرف این گفتن بعد

 اما کردم فکر حرفاش به
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 ️♥️♥️♥ باران زبان از

 اتاق یه تو انداختن منو

  میدیدم آرمینو باید بودم اونجا که بود ساعتی نیم
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 آریا اما کردم باز راحتی به اونم بود قفل در ، در سمت رفتم و کردم باز دستامو

  بود در جلوی

  گفت و سمتم برگشت

  خوشگله خانم کجا: آریا

  میکنم خواهش ببینم پسرمو باید _

  خالته خونه مگه: آریا

  شوهرمه خونه نه _

 میکنما یکیت زمین با میزنم ندارم اعصاب من: آریا

 بکوبه که باال برد دستشو  و گرفت محکم دستمو مچ ولی کنم فرار کنارش از اومدم

 چشامو نکردم احساس دردی اما بزنه بودم منتظر و بستم محکم چشمامو دهنم تو

  بود گرفته هوا رو دستشو و بود وایساده آریا پشت جوکر کردم باز اروم

 گفت آریا به و کشید عربده و دراورد آریا دست از منم دست آزادش دست با

  کنی می غلطی چه داری: جوکر

  کردم غلط جوکر ببخشید: آریا

  گفت و من به کرد نگاه یه جوکر

  بیام منم تا اتاقم تو باال برو: جوکر

  جوکر اتاق تو رفتم
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  بست پشتش درو و باال اومد بعد مین چند جوکر

  روش به رو وایسادم و شدم بلند تخت روی از

  گفت و بهم چسبید خودشم و دیوار به چسبوندم جوکر

  بخوابی پارسا با کردی قبول چرا خوام می ازت توضیح: جوکر

  بود شده آروم انگار

  بگم چیزی نتونستم ولی مشکیش چشمای به زدم زل و دادم قورت دهنمو آب منم

  گفت و کشید داد یهو

 لعنتی بگو دِ: جوکر

 تو میکوبیدم محکم هم پشت مشتامو و رفتم در کوره از که شد چم نمیدونم یهو

  گفتم گریه و جیغ با و سینش

 چرا میدونی نداشتم موندن برای جا هیچ من چون چرا میدونی کنه لعنتت خدا _

 دادی طالقم من اطالع بدون غیرت بی تویه چون کشیدی باال داراییمو تمام تو چون

 میدونستی اینکه با غیرت بی تویه چون کردی جدا بچم از منو غیرت بی تو چون

  رفتی کردی ولم بازم میمیرم میکنم یخ بری اگه

 انداختم دستامو مشت بجای بار این و نزدم مشت بهش دیگه حرف این گفتن بعد

 با شدم جدا ازش وقتی بوسیدمش و لباش روی گذاشتم لبامو حرص با گردنشو دوره

  گفتم آروم صدای ولی گریه
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 تمام نفهمی به خودتو ولی دارم دوست چقدر میدونی خوب غیرت بی تویه چون _

 میزنی

[Forwarded from 🎀Roman🎀 (sOgAnD]) 
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  میکرد نگاهم تعجب با

  دارم دوست نمیدونستی بگی خوای می چیه _

  ریخت اشکام خودآگاه نا حرف این گفتن بعد

 حرص با و لبام روی گذاشت لباشو محکم و سرم پشت گذاشت دستشو جوکر

  بوسیدم

  من روی خوابید و تخت سمت داد هلم بود لبام روی لباش که جوری همون و

 

.. 

  شدم رو به رو جوکر باز چشمای با کردم باز چشمامو

  خوبی: جوکر

  منو بخشیدی _
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  گفت و کرد نوازش و صورتم روی کشید دست جوکر

  نه: جوکر

  جوکر عع _

  ببخشم کاوه بگو:جوکر

  کاوه _

  بوسید پیشونیمو و جلو اومد

  کاوه _

  جانم: کاوه

  دارم دوست _

  منم: کاوه

 

... 

 ️♥ بعد روز 1

  گفت و برگشت یهو که میکرد بازی آرمین با داشت بارانا

  کاوه عمو: بارانا

  ترسیدم که کرد اخم بهش کاوه یهو

  میخورمت کاوه عمو بگی دیگه بار یه: کاوه
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  بگم چی پس: بارانا

  بابا میگی بعد به این از: کاوه

  لبام روی اومد لبخند

  بابایی چشم: بارانا

  گفت و کرد بغلش محکم و جلو رفت کاوه

  من بشم نازم دختر قربون: کاوه

__): 

  خودمون اتاق تو رفتیم و خوابوندیم آرمینو و بارانا

  باران: کاوه

  جانم _

  کن ازدواج من با: کاوه

  میگفت زور داشت خاستگاریم تو حتی گرفت خندم

  جوکر چشم _

  میکنیم عقد فردا پس،: کاوه

  زود انقدر چرا _

 ....    .   .. چه تو به دارم دوست چون: کاوه
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