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 عشق مخفینام کتاب : 

 یو فرشته سادات موسو ینصرت میمرنویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
http://instagram.com/_u/roman.city
http://roman-city.ir/
http://roman-city.ir/
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 یرمان عشق مخف

 یو فرشته سادات موسو ینصرت می: مر سندهینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس
http://roman-city.ir 

 

 

 

 : نایادر

 ستاره مردم  یش لیزل یخدا مردم از گرما ،اله اوووف

 امیبا تو گورستون هم نم گهیمن د کنمی.ستاره بخدا خفت مرونیگرم منو برده ب یهوا نیا یدختر تو یرینم

 تف جمع شده  لویک 1فکو عه  قهی: ببند دو دق ستاره

 تا نفلت نکردم، نییدختر چخبرته بعدشم بپر پا یکی یکی

 یهان نمتیبیم می: خفه باووو،خب بگذرنایادر

 گمشو نمتی: نبستاره

 بابای :نایادر

*********** 

جون چه خبر اوضاع  یرو زدم مش باقر)باغبونمون( در رو باز کرد گفتم: به به مش اطیشدم و رفتم سمت در خونه در ح ادهیپ نیماش از

 شد .؟ یچطوره باالخره راض

 !کنهیناز م یمش باقر عاشق اشپزمون شدهاونم ه اخه

 ادیعزت ز رمیگینمجون وقتتو  یحرف زدن بهش ندادمو گفتم خب مش مجال

 به در خونه ، دمیمحوطه باغ گذشتم رس ازت

  گهینفر د یبابا و  یرو باز کردم رفتم تو صدا در

 اورد  یوقت دوستاشو خونه نم چیه ثمیدر تعجب بودم اخه بابا م ومدیم داشت

 و رفتم تو  ایدلو زدم به در یتیدرو پ یفکرا یخیب

 .اروم سالم دادم  دیدیکه رو مبل نشسته اما پشتش به منه و منو نم گهیشخص مذکر د کیو بابا روی مبل نشسته و روش به منه  دمید

 بابا یجان خوش اومد نایبلند شد و گفت : به به ادر بابا

 گفتم یلب ممنون ریز
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 سالم کنه یسه نقطه.بلد ن کهیاه مرت اه

 به توچه  یاد اه

 و از فکر بیرون اومدم دمیبابا رو شن یصدا

 

 هستن  دمونیبه بعد راننده جد نیاز ا شونین بابا اجا نایادر

 اومد استعفا داد  شیاقا کار براش پ اکبر

 من و شماعه  یجان راننده شخص ایلیاز امروز ا و

 مایبودهفته از اق اکبر راحت  هی یبازم شروع شد گارگاه باز ارهیرو م یکیهفته به هفته  قهیماعم دم به دق یبابا نیبابا ،ا یدلم گفتم :ا تو

 {یاد یشد ی}چه زود خودمون اعهیلیا نیچه با نمکه ا ایخدا یبلند کردم وا سرمو

 چشاش  موهاش  ایخدا یوا

 یواسه رانندگ فیح هییچه هلو ایاندامشوخدا یوا

 

 پسره مردم  زیدختر بسه انقد انال یتو انقد چش چرون نبود یمرض اد یا

 نامصب هییا کهیعجب ت یول

 کم زر بزن یآد

 من به بتو دست بدم ( نیواسا بب یبردم جلو گفتم خوشبختم )هه فک کرد دستمو

 دمیمثال ترس یاخم کع وا هیابروشو باال داد و  یعقب ک تا دمیکش رهیخواست دستمو بگ تا

 چلغوز ادیلبخند ژکوند زدم تا حرصش درب ی منم

 خودتونو ؟ دیکن یمعرف نییخوای: خانوم نمایلیا

 ع کن خودتو باوجم نیلفظ قلمو بب اوهووو

 اهتمام هستم و شما،؟ نای: من ادرنایادر

 پوزخند زد ، ی

 تیشخص یب زنهیپوزخند م شعوریب

 رادمنش هستم  ایلی: منم اایلیسه نقطه !ا مغرور

 خو چه کار کنم)واال( یدرک که هست به

 کنون  یاتمام مجلس معرف بعد

 به باباشدم و گفتم :  رو

 اتاقم؟با اجازتون یره من برم توندا یبیخستم اگه ع یلیخ ییبابا

  زمی(: برو عزنایادر ی)باباثمیم اقا

 جنازه افتادم رو تخت البته دور از جون من نیب اتاق ع دمیرس یحرف پدرم رهه افتادم سمت اتاق وقت بعد

 کنم :  یرفت خودمو معرف ادمی)اها 

 اهتمام هستم نایادر من

 ساله از تهران 22

 زبون دراز( یالبته و کم طکنیو ش شر

 تخت یبه سو شیو پ یشدم شال و مانتو و شلوار رو دراوردم همونجور انداختم رو صندل بلند

 نگذشت که به خواب فرو رفتم . یانداختم رو تخت مدت خودمو

مه کودک برنا یرو زنگ تلفنم نگاه تو رو خدا صدا یچبه گذاشت نیبر پدرت ستاره ا یرو اعصابم بودا شهیکه هم میزنگ گوش یصدا با

 یپلنگ صورت

 بعلهه حالل زاده ام ک هس  دمیب صفحش کردم د نگاه

 دادم حواب

 !بنال

 جونم یبار نشد بگ هی شعوری...ب غییی: جستاره
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 تو فرض کن جونم خب

 ترادب ی:بستاره

 یکرد دارمیکارتو بگو که از خواب ب خب

 خونتون امیب خوامی: مستاره

 ایخب به درک ب 

 جیافل هیهمه دوست دارن ما  سرت دوستتما ریخ کصافت

 . ایب فیباشه عشقم گمشو تشر خب

 بابای نمتیبیم

 

 هستن  دمونیبه بعد راننده جد نیاز ا شونیجان بابا ا نایادر

 اومد استعفا داد  شیاقا کار براش پ اکبر

 من و شماعه  یجان راننده شخص ایلیاز امروز ا و

 مایهفته از اق اکبر راحت بود هی یبازم شروع شد گارگاه باز ارهیرو م یکیهفته به هفته  قهیدقماعم دم به  یبابا نیبابا ،ا یدلم گفتم :ا تو

 

 {یاد یشد ی}چه زود خودمون اعهیلیا نیچه با نمکه ا ایخدا یبلند کردم وا سرمو

 چشاش  موهاش  ایخدا یوا

 یواسه رانندگ فیح هییچه هلو ایاندامشوخدا یوا

 

 پسره مردم  زیدختر بسه انقد انال ینبود تو انقد چش چرون یمرض اد یا

 نامصب هییا کهیعجب ت یول

 کم زر بزن یآد

 

 من به بتو دست بدم ( نیواسا بب یبردم جلو گفتم خوشبختم )هه فک کرد دستمو

 دمیمثال ترس یاخم کع وا هیابروشو باال داد و  یعقب ک تا دمیکش رهیخواست دستمو بگ تا

 چلغوز ادیصش دربلبخند ژکوند زدم تا حر ی منم

 خودتونو ؟ دیکن یمعرف نییخوای: خانوم نمایلیا

 جمع کن خودتو باو نیلفظ قلمو بب اوهووو

 اهتمام هستم و شما،؟ نای: من ادرنایادر

 پوزخند زد ، ی

 تیشخص یب زنهیپوزخند م شعوریب

 سه نقطه... مغرور

 رادمنش هستم  ایلی: منم اایلیا

 

 واال(خو چه کار کنم) یدرک که هست به

 کنون  یاتمام مجلس معرف بعد

 به باباشدم و گفتم :  رو

 اتاقم؟با اجازتون ینداره من برم تو یبیخستم اگه ع یلیخ ییبابا

  زمی(: برو عزنایادر ی)باباثمیم اقا

 

 جنازه افتادم رو تخت البته دور از جون من نیب اتاق ع دمیرس یحرف پدرم رهه افتادم سمت اتاق وقت بعد

 کنم :  یرفت خودمو معرف مادی)اها 

 اهتمام هستم نایادر من
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 ساله از تهران 22

 زبون دراز( یالبته و کم طکنیو ش شر

 تخت یبه سو شیو پ یشدم شال و مانتو و شلوار رو دراوردم همونجور انداختم رو صندل بلند

 نگذشت که به خواب فرو رفتم . یانداختم رو تخت مدت خودمو

برنامه کودک  یرو زنگ تلفنم نگاه تو رو خدا صدا یچبه گذاشت نیبر پدرت ستاره ا یرو اعصابم بودا شهیمکه ه میزنگ گوش یصدا با

 یپلنگ صورت

 

 بعلهه حالل زاده ام ک هس  دمیب صفحش کردم د نگاه

 

 دادم حواب

 !بنال

 

 جونم یبار نشد بگ هی شعوریب غییی: جستاره

 

 تو فرض کن جونم خب

 

 ترادب ی:بستاره

 یکرد دارمیبگو که از خواب بکارتو  خب

 

 خونتون امیب خوامی: مستاره

 

  ایخب به درک ب 

 

 جیافل هیسرت دوستتما همه دوست دارن ما  ریخ کصافت

 . ایب فیباشه عشقم گمشو تشر خب

 یبابا نمتیبیم

 

 

 

 :ایلیا

 فشار دادن ایفون صدای خدمتکار بلند شد با

 بله؟-

 رادمنش هستم -

 بفرمایید-

یقه کت خوش دوختم وارد حیاط شدم از حیاط  گذشتم و وارد پذیرایی بزرگ و مجللشون شدم از سرو وضع خونه کامال  درست کردن با

 معلوم بود که ثروتنمندن.!با گذشتن از دوپله اقای اهتمام رو روبروی خودم  دیدم .با غرور همیشگیم جلو رفتم و دستم و دراز کردم

 حال شما چطوره اقای اهتمام؟-

 :ممنون،خوشحالم دوباره میبینموتونماهتما

 منم همینطور-

 بفرمایید-به سمت مبل های  سلطنتی شیک دراز کرد دستشو

 رو مبل  نشستم
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اهتمام:راستش من تا االن راننده های زیادی رو استخدام کردم ولی خب تقریبا از بیشتریاشون راضی نبودم شمارو هم بخاطر سابقه و -

خدامتون کردم،،،،،..!من دشمنان زیادی دارم و خیلی برای دخترم نگران هستم که بالیی سرش نیارن وامامهم تعریف زیادی که شنیدم است

 و بازیگوش اصالهم از مراقب و راننده خوشش نمیاد به قول خودش همه رو میپیچونه!و اینکه امیدوارم شما.. نهتر دخترم که جوو

 اومد خواست ادامه ی صحبتش رو بگه صدای دختری همینکه

 سالم-

: ادرینا جان بابا ایشون راننده جدیدمون هستن اکبر اقا کار براشون پیش اومد استعفا داد و از امروز ایلیا جان راننده شخصی من و اهتمام

 شماعه 

 قیافه دخترش یا همون ادرینا نگاه کردم قیافه زیبا و شیطونی داشت دستش و جلوم دراز کرد به

 :خوشبختمادرینا

دستشو بگیر که دستشو عقب کشید و یه لبخند ژکوند زد دختره ی لوس بی مزه با اخم یه تای ابروم و باال انداختم با غرور بهش .خواستم 

 نگاه کردم و گفتم:خانم نمیخواید معرفی کنید خودتونو؟

 :من ادرینا اهتمام هستم و شما؟ادرینا

 ا رادمنش هستم...پوزخند  به قیافه مثال با شخصیتش زدم و گفتم:منم ایلی یه

 به پدرش کرد و گفت :بابایی خیلی خستم اگه عیبی نداره من برم تو اتاقم با اجازتون و رفت رو

اهتمام :برو عزیزم .بالفاصله بعد از رفتنش خدمتکار شربت ها رو روی میز گذاشت جلوی من واهتمام تعضیم کرد با تکوندن خاک های  

 م.فرضی کتم رو به اهتمام کردم و نشست

 

 :پس اگه موافق باشی برگه رو امضا کنیم اهتمام

 و تو هم دیگه قالب کردم و به جلو خم شدم دستام

 موافقم و مطمئن باشید پشیمون نمیشید-

 اهتمام:امیدوارم-

 از إتمام حرفش بلند شدم و گفتم  پس

 فردا خدمتتون میرسم -

 :میبینمتوناهتمام

اشین گرون قیمتم شدم کتم و در اوردم و به دخترش ادرینا فک کردم امیدوارم باهاش به عقب گرد کردم و از حیاط گذشتم سوار م به

 مشکل نخورم تو همین فکرا بودم که گوشیم به صدا در اومد روی اسمشو نگاه کردم پرهام بود ...صدام و صاف کردم و جواب دادم

 چطوری داداش؟-

 :فناتیم چخبرا ؟شب چیکاره ای؟پرهام

 کاره!!! همه کاره و هیچ-

 با صدای شوخی گفت پرهام

 :اون و که بلللله میدونم شب خونه کامیار دعوتیم پایه ای؟ پرهام

 چهار پایه ام ساعت چند؟-

 ایلیا می... 8:ساعت پرهام

 ادامه حرفش و میگفت که یهو صدای گوش خراشی اومد صدای دروگه دختری و شنیدم گفت هوووووش  داشت

 ته افسار دریدی گوشیم افتاد !:هوش تو کالت خانم چ پرهام

 :اوووف حاال انگار چی شده ایشششش خانمه

 صدای پرهام تو گوشیم پیچید که گفت: بعد

 :الوایلیا پرهام

 صدای خندونی گفتم؟ با

 الو دادا چی شد ؟-

 :هیچی یه جیگر تنه زد بهم گوشیم افتاد زود رفت نتونستم مخشو بزنم ها اه پرهام

 ه بعدی ایشاال!..خودتو ناراحت نکن دفع-
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 با صدای عاجزانه ای گفت: مثال

 :ایشاال !!!پرهام

 تو ادم نمیشی شب میبینمت عزت زیاد..!!-

 :شرت کم...!پرهام

 قطع کردم و با خنده استارت زدم راه افتادم سمت خونه.... گوشیو

 

 

 نایادر

 قطع تلفن باز خودمو انداختم رو تخت  بعد

 افکارمو پاره کرد پاشدم رو تخت نشستم  شهیدر ر یکه صدا کردمیکر مبه امروز و به اون پسره ف داشتم

 یبر خروس معرکه لعنت ه یهاش وارد اتاقم شد ا غیج غیبا ج شهیمثل هم ستاره

  ی: سلوووم عجقم خوفستاره

 

 براتا خرمیدبه م یترشیستاره بخدا فردا م کمیادم شو  یکشینفس م یدار یانسان یادم بحرف بخدا تو ادم نیمرض ع ی: انایادر

 

  یچه خبرته گاز داد می: اووووو واسا واسا باهم بر ستاره

 بابا توام باز شد ننه بزرگ  خب

 

 یشی: تو ادم نمنایادر

 ؟ یکنی: خب چکار منایادر

 

 ؟ یکنیرهبر تو چکار م ی: سالمتستاره

 میگذرونیم ی: هنایادر

 

 که االنه  7نرفتم تا ساعت  رونیمرده بودم از اتاق ب گهید میبود دهیه از راه رسبا ستار 12انقد حوصلم سر رفته بود که نگو ساعت  امروز

  دیبرم خر خواستیم دلم

 ستا گفتم:  به

 جونم  یاج ستا

  دیخر رونیب میبر یایم دهیپوک حوصلم

 اماده شو امیم ی: په چستاره

 نه؟  هگید دیخر یاز دهنم خارج شه تا بر یحرف نیهمچ ی: توام ک منتطر بودنایادر

 

 ارم؟یب لیجرثق ای یشیبلند م شهی: استاره

 

 : خو پاشدمنایادر

 

 

 خودمو نگاه کردم نهییشدم رفتم سمت ا بلند

 بود  یاوک افمیق ییخدا

 درخشه با فکرش دلم براش تنگ شد . یدخترم مثل ماه م گفتیم امرزمیخدا ب مامان

 خدا چرا انقدر زود رفت  یه

 بلند  ییقهوه ا یابرو ها یاب یبلند با چشا یدخنر مو مشک هی: دمید نهییخودمو تو ا باز
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  یممل ی.و دماغ ییقلوع ا ییسبزه لبا یپوست

 با صورت افتادم دماغم شکست عمل کردم. نیبا انداختم زم ستاره

 شدمینم یعجوبه است وگرنه ممل نیا ریتقص

 

 محکم خورد تو مالجم یزیبودم که چ افمیق غرق

 : ستاره است  دمید برگشتم

 سرم  یریبم یا

 

  زنهیم دید نهییپام امازون سبز شد خانوم خودپرست سه ساعت خودشو تو ا ریپنبه گوشته سه ساعت دهنم کف کرد و ز ای ی: کرستاره

 

 اماده شو شب شد اه. یخوشگل رعیتن بم نیا یخوشگل بابا

 

 شمیاماده م عی: باشه سرنایادر

 

مانتو هم  ریز دمیپوش یتنگ مشک یسلوار ل هی دمیسه رب بود پوش ناشیجلو باز برداشتم استتازانو  یمانتو سورمه ا یسمت کمدم  رفتم

 یمشک یسارا فون ریز هی

 هم سرم کردم ییسورمه ا شال

 

  ستادمیا نهیمو جلو ا دمیکردم با کش بعد شالو پوش سیصافمو هم گ یموها

 

  خواستمیم

  میکارت و انداختم توشو د بدو ک رفت ویهم برداشتم گوش ییسورمه ا فیو ک ملیر هیبرغ لب زدم و  هی ادیصورتم درب یروح یب از

 

 تعجب کردم پس الناز کو کنهیم یریخانوم داره گرگ یاسی دمید نییپا میپله ها اومد از

 جوون یمش ندهیخانوم اشپزمون بود زن ا یاسیسالم دادم  رفتم

 

  نیستادیکمر دردتون سرپا ا نیناز کو باز کجا رفت شما با اخانوم پس ال یاسی:  دمیدادم و جواب و داد و پرس سالم

 

  یرفته مرخص گلم

 باوو یا ستیروزشو ن 8روزه هفته  7که  شهیبا بابا حرف بزنم نم دی: بازم .بانایادر

 

 دیبابا اومد بگو رفته خر  دیخر رمیجونم من با ستاره م یاسی باش

 

 باش خانوم: باشع دخترم خدا به همرات مواظب  یاسی

 ابونیتو خ ییبده دو تا دختر جوون تنها شهیم کیرادمنش ببرتتون داره هوا تار یاقا بگو

 

 میری: قربون دل مهربونت  باشه با اون منایادر

 

 بعععله اقا حاضر و اماده جلو دره  میدید میو رفت میاز باغ گذشت رونیب میکردمو اومد یخدافظ

 

 ز کردم اول ستاره نشست بعد منچش قره توپ براش رفتم و در عقبو با هی
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 سوار شدو ادرس ز پاساژ و دادمو راه افتاد به سمت پاساژ اونم

 اه گند اخالق اخما رو انگار ارث باباش دس منه ..لولو خرخره اه

 

 

  دمیشدم و محکم بهم کوب ادهیدر پ نیستاره از اون در من از ا میدیچند سال گذشت رس یکه برا قهیاز چند دق بعد

بز  نیبهم که گفت چته ع میشد و دستم رو گرفت و زل زد ادهیپ نیکه از ماش رفتمیحواسش نبود داشتم م رفتیچون جلوجلو م رهستا

 ؟یزل زد

 خر صفا داره  دنیمو گفتم د دمیهم ساب یدندونامو رو شییاز پرو ایخدا یوا

 کنم اه گند اخالق سیبود خودمو خ کیگفتم دستمو محکم فشار داد و عضب ناک نگاهم کرد که همون لحظه نزد نویا

 

 ارث بابات دستشه یدیکوب نوی: چرا در ماشگفت

 هان؟ یزنیبا من حرف م ینجوریا یهست یک یفک کرد دهیبابام خر نویا یدونی: اره مگه نمگفتم

 

 هستم صبر داشته باشه یک دمی:بهت نشون مایلیا

 

 دونمیم دیبته بعنه؟ال تهی: لطف کن دستتو بکش محرم نامحرم ک حالنایادر

 لباس چشممو گرفت هیکه  میدیچرخیم میگفتمو رفتم به سمت پاساژ با ستاره داشت نویا

 شب بلند کمرش کلن طور بود  یلباس مشک هی

 بود  بایز یلیبود خ یگردن و

 ادمو اه نکبت خوردیپسره سوسول بود داشت م هیتو فروشندش  میرفت میدیستاره رو کش دست

 

 تنم. تیخوشگل بود ف یلیم پرو خگرفتم رفت زمویسا

  یمانتو کت هیگرفتم با  یو کفش ست مشک فیک عیو کفش  فیسمت ک میرفت میپولو حساب کرد رونیب میاومد

 یخریلباس م قهیبچه پاهام درد گرفت دم به دق یش لیذل ی: الهستاره

 میبر میبخور یچ ی هیفست فود نیا میبر ایساکت شو اه .گشنمه ب ای: بنایادر

 ی: اوکتارهس

 میخورد میگرفتم نشست تزایم ی یفروش تزایسمت پ میستاره رفت با

 نیباطل اصال به درک هفت سال سافل الیخ یزه مونهیاز پاساژ منو فک کردم اقا منتظر م رونیب میحساب کردم اومد پولو

 سمت خونه میرفت میگرفت یتاکس هی بارهیخشک ،غرور ازش م کهیمرت

 

 

 

 شدن تلفنش زنگ خورد رو رفت اون سمت ادهیشدم ستاره دبه محض پ ادهیو با ستاره پ رو دادم یتاکس پول

 سنگ برخوردم نیع زیچ هیبود که به  نییگرفتم سرم پا شیرو پ اطیراه ح منم

 دماغم  یا یبود  ا ی: اخ اخ برپدرت لعنت چنایادر

 دماغم  ینشه ول دهیبه عمل کش دوباره

 قبرتو بشورم یاله

 دم و دست از غر غر برداشتم بلند کر سرمو

 شانس من بدبخت فلک زده است اخه ایادم قحطه  ایخدا

 لب نثارش کردم و راهمو ادامه دادم  ریز ییپرو هی کنهیبز نگاه م نیع دمید

 اه اه کنهیمبارکشو باز نم شیاز حرفام اما انقد مغرورع که ن دیخندیم چشاش

 انقدر نچسب ادم
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 شدم یش حرصادامه دادم که با حرف راهمو

 خانوم کوچولو؟هه یکورتو باز کن یکن چشما ی: سعایلیا

من  یتو بزرگ میدیخاله عروستونه نچسب بعدش فهم ی جهینت ییدا یبابا یها؟کور هم عمه  یراست اومد هیچرا  یدی: تو که دنایادر

 کوچولو

 گمیم یدلم بخواد به هر کس ی: من هر چایلیا

 : عه نه بابانایادر

 کنمیم تیبهم نگو بابا احساس مسئول : بابا؟ایلیا

 راننده جون یدونیکه م گاهتویجا نی: ببنایادر

 رو ندارم یکیرو مخم نرو که کلکل با تو  یاسک پس

 یو بر و بر منو نگاه نکن یبر یتونیهم م حاال

 ندارم تینکن کار هیکوچولو گر ی: اخایلیا

 شد. یکه اوک خواستیمورچه رو م هیبه  ختنیزره کرم ر هی دلم

 حرفش راهشو گرفتو رفت نیا بعد

 مورچه گهیعه پرو پرو جلوم واستاده م عه

 که زارنی...استغفراهلل،اعصاب نم کهیمرت دمینشون م بهت

.... 

 اتاق نشسته بودم که الناز واسه شام صدام کرد  یتو

 تاپو خاموش کردمو  لب

 نییو رفتم پا دمیهامو هم پوش یرو فرش ییزدم و دمپا پسیکل موهامو

 کننیخوب گرم گرفتن و صحبت م ایلیا نیبابا با ا دمید

 سالم دادم  هیبا سر  منم

 گلم  دیمحکم خورد به پاهام نوشابه پر یزیکه چ خوردمینشستم داشتم نوشابه م و

  یاد شدیچ یاز جاش بلند شد اومد سمتم اد ثمیبابا م و

 کمرمو ماساژ داد و

  ارهیکس کم نم چیه شیاهتمام که پ نایمنو من ادر یجلو چشات نشناخت زارمیم ارمیافتاد پدرتو درم ایلیلحظه نگام به ا ی

  رفتیبدتر رو اعصابم م نیو ا زدیک اونم با کارام لبخند م دمیکشیرادمنش با چشمام براش خط و نشون م یاقا میتا بچرخ بچرخ

 لبخند زدم و نوش جون گفتم ی و

 کردم playرو گذاشتم تو گوشم و اهنگ مورد عالقم رو  یریرفتم سمت اتاقم درو بستم و هندسو پاشدم

 

 

 

 :ایلیا

 از اینکه رسیدم خونه یه دوش حسابی گرفتم اومدم بیرون حوله رو تنم کردم و دمپایی رو فرشی های ست و حوله رو پام کردم....! بعد

به پریز وصلش کردم و همینطور که به صدای خوبم که زیر لب شعر میخوندم به سمت جلو رفتم و سشوار و از تو کشو برداشتم  همینطور

 گوش میدادم و میخوندم روشنش کردم که صدای موبایلم بلند شد ....!!!؟

 کشیدم و به سمت موبایلم رفتم....!شماره ناشناس بود اتصال و زدم و گفتم: پوفی

 بله بفرمایید؟-

 خانم میخوان برن بیرونسالم من خدمتکار اقای اهتمام هستم گفتن زنگ بزنم بگم بیاین -

 باشه االن میام-

 که صحبت میکردم به صورت خودکار کمربند حوله رو صفت و شل میکردم همینطور

 ممنونم خدانگهدار-

 خداحافظ-
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 پرهام افتادم واااای بگم نمیام تا یه هفته دهنمو صاف میکنه.....!!!! گوشیو برداشتم و شمارشو گرفتم یاد

 ...بوق...بو..بوق

 الو:پرهام

 الو پرهام چطوری؟-

 :مگه تو دکتری؟بنال ببینم چی میگی؟پرهام

 شوخی گفتم: به

 هیچی دادا حرص نخور یبوث میشی..!!فقط دوست دخترت با من رل زده ...!-

 با گیجی مثال هولی ساختگی: پرهام

 که منگله از این عرضه ها نداره...!سارا هم که... :ها؟چی؟کدومشون؟نگو که سیمینه!!!!روژان هم نه هنوز تاریخ مصرف داره !!..هانیه ام پرهام

 خنده و کالفگی ساختگی گفتم: با

 همه دخترای شهر با اینن ها شوخی کردم ایستگاه بودی... بسهههههه

 که داشته باشی من...!! gf:ای کوفت ...ای درد...واستا پرهام

 برام پیش اومده میدونی که چی میگم؟ بسه داداش کم زر بزن ،،،امروز نمیتونم مهمونی کامیار بیام کار-

 :ای بابا..اشکال نداره درک میکنم دفعه بعدی..پرهام

 پس خودت به کامیار بگو-

 :حله داداش قربونت خدافظپرهام

 خدافظ-

 که لباسامو تنم کردم زیر لب غُر میزدم: همینطور

 .!!گوشیم و برداشتم و از خونه بیرون رفتم....بخاطر این دختره ی لوس ننر زبون دراز مهمونی رفتنم به هم خورد .. حاال

 

 

 

 در منتظر بودم ...!! جلوی

 کم کم داشتم کالفه میشدم..که دختره با دوستش اومد بیرون .. دیگه

 چشم غره رفت و دو جوابش پوزخند زدم که با دوستش سوار شدن  توی راه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد  یه

 که اونجا پیدا شون کردم  ...! ادرس یه پاساژ و داد دوستش

 که پیدا شد از ماشین اومد بیرون و درو محکم به هم کربید اعصابم خط خطی شد  دوستش

 

 شدم و دستش و کشیدم که زل زد بهم نگاش کردم و با تمسخر گفتم:چته عین بز زل زدی بهم؟ پیدا

 

 روی هم سابید و گفت:دیدن خَر صفا داره...!! دندوناشو

 

 حکم فشار دادم و غضب ناک نگاش کردم..و م دستش

 عصبانیت گفتم:چرا در ماشینو و کوبیدی به هم مگه ارث باباته؟ با

 : اره مگه نمیدونی اینو بابام خریده؟فک میکنی کی هستی که اینطوری با من حرف میزنی؟ هان؟ادرینا

 بهت نشون میدم کی هستم صبر داشته باش!!..-

 

 رم و نامحرم که حالیته؟البته بعید میدونم !!!:لطف کن دستتو بکش محادرینا

 

 و گفت و به سمت پاساژ رفت این

 وایسا نشونت میدم وقتی با تاکسی برگشتی میفهمی من کی هستم و یه من ماست چقد کره میده!!!..،،! هع

 ماشین شدم و پام و روی گاز فشار دادم رفتم خونشون و توی حیاط منتظر وایسادم سوار
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 بعد اومدساعت ٢ حدود

 کلی خرید توی دستش با

 همون موقعه تلفنم زنگ خورد و رفتم اون ور  که

 احساس کردم یه چیزی افتاد برگشتم دیدم پاش خورده به سنگ افتاده!!!!... که

 لحظه دلم یه جوری شد خواستم برم کمکش کنم که پاشد جلوی خودمو گرفتم نرم دستش و بگیرم کمکش کنم پر رو میشد یه

 غر زد: لب زیر

 :اخ اخ بر پدرت لعنت..!!چی بود؟دوباره دماغک به عمل کشیده نشه!ادرینا

 میخواست بخندم ولی پر رو میشد جلوی خودمو گرفتم دلم

 پررو زیر لب گفت وراهشو ادامه داد که گفتم: یه

 کن جلوی چشمتو ببینی خانم کوچولو هع! سعی

 

ورم عمه ی بابای دایی نتیحه خاله عروستونه !...نچسب!!فهمیدم تو بزرگی من : تو که دیدی چرا یه راست اومدی؟در ضمن کادرینا

 کوچولو!!!

 من هرچی دلم بخواد به هرکی میگم..!!-

 

 :عع نه بابا!!ادرینا

 

 بابا؟بهم نگو بابا احساس مسولیت میکنم!!..-

 

 !!! حاال هم میتونی بری و بر و بر منو نگاه نکنی!!..:ببین راننده جون رو مخم اسکی نرو..!که حوصله کل کل با تو یکی رو ندارم ادرینا

 

 اخی کوچولو گریه نکن کاریت ندارم!!!..-

و گفتم و سریع محل حادثه رو ترک کردم که دختره با پاچه نگیره...به سمت ماشین رفتم و و گوشیم و چک کردم...از پنجره نگاه  این

 کردم

 رفت خونه.....یه ذره حرص خورد و خود خوری کرد و بعد  دیدم

 

 

 

 :ایلیا

فیلم سینمایی داشت پفیالی رو میز و برداشتم و کوسن و بقل کردم به نگاه tvخونه ..سریع لباسام و عوض کردم و لم دادم جلوی رسیدم

 کردن ادامه دادم...

 زنگ خود... گوشیم

 و نگاه کردم سرهنگ محبی بود اسم

 روکم کردمtvو صاف کردم و صدای  صدام

 سرهنگالو سالم -

 :سالم ایلیا جان چطوری؟سرهنگ

 ممنونم سرهنگ -

 :با ماموریت چیکار میکنی؟سرهنگ

 راستش هنوز اهتمام و جایی نبردم یعنی خودش نخواسته فک کنم هنوز اعتماد کامل پیدا نکرده بیشتر دخترش و اینور و أونور میبرم-

 

 اشتباهی بکنی:میدونی که این ماموریت خیلی حیاتیه نباید کوچک ترین  سرهنگ
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 میدونم سرهنگ تمام سعیمو میکنم-

 :سرگرد ما تمام امیدمون به تو باید بتونی این ماموریت و هم مثل ماموریت های قبل موفقیت امیز پشت سر بزاریسرهنگ

 

 امیدوارم سرهنگ-

 :ایلیا به همین زودیا باید شنود ها رو کار بذاریسرهنگ

 کار بذارمسرهنگ فک میکنم تو همین هفته بتونم -

 :خوبه مزاحمت نمیشم ایلیا جان مواظب خودت باشسرهنگ

 مراهمید خداحافظ-

 : خدانگهدارسرهنگ

به اولین روزی که این ماموریت و دادن بهم فکر کردم گفتن یه باند قاچاقه مواد مخدره که باید بتونی سردسته شون و پیدا کنی از  اوووف

وذ توی خونه ی اهتمام و راننده بودنش میتونستم به باال باال هاشون برسم با اینکه سنم یه ذره زیر مجموعه هاشونم اهتمام رو گفتن با نف

 سال اما بخاطر سابقه خوبم این ماموریت و دادن بهم خدا یا کمکم کن بتونم موفقیت امیز تمومش کنم٢٢واسه این کار کم بود 

و بعد با  ٧ردم و به سمت اتاقم رفتم موبایلم و رو زنگ گذاشتم ساعت رو خاموش کtvدیقه بود خوابم گرفت ٢٢/٢٢و نگاه کردم  ساعت

 کرختی رو تخت رفتم با فکر به ماموریت سختم اروم چشماش گرم شد و به خواب عمیقی رفتم.....

 

 

 

 :نایادر

 رو در اوردم یریخسته بودم هندسو انقد

 7رو گذاشتم ساعت  یو گوش دمیخواب گرفتم

 رفتمخلصه  ینیریبه خواب ش و

 روزا تموم بشه من از دانشگاه خالص بشم  نیا شهیم یچ ایخدا یوا

 هیو  یمانتو تا زانو ساده مشک یرفتم دست و صورتمو شستم و با حوله خشک کردم رفتم سمت کمد  سیشدم و به سمت سرو بلند

 نداشتم صورتم خوشگل بود شیمغنعه مو سر کردم حوصله ارا

و کولم رو برداشتمو  دمیشده بود اب پرتغال رو سر کش ریدرس کرده دلم ضعض رفت اما د ییصبحونه ا خانوم چه یاسی دمید نییپا رفتم

 بعععله اقا اماده واستاده  دمید اطیرفتم سمت ح

 سالم بهش دادم که سرشو تکون داد  هی

  شاهللیا یبش الل

  یونیسمت  میرفت دمویشدم درو کوب سوار

 ؟ امی: ساعت چند بایلیا

  یایزم نکرده  ب: النایادر

 ساعت چند؟ کنمیتکرار م باری: حرفمو  ایلیا

  ایلطف کن ب شهیکالسم تموم م 2331ساعت  ییدنده ا ی: الحق ک نایادر

  یش ادهیپ یخوای: نمایلیا

 ی: منتظرم درو باز کننایادر

 تحمل کردم یاز خنده ول مردمیشده بود داشتم م یقده نلبک چشاش

 باز کن ی: دست دارایلیا

 : تو رو دارم غم ندارمنایدرا

  شدیمنفجر م داشت

 میداشت یدیو استاد جد دیشدمو رفتم ب سمت دانشگاه امروز با کالس جد ادهیکرد منم باز ناز پ بلز

 زیپسرن و ه شتریب دمیتو د رفتم

 جانم چه خوشگل  یگفت : ا شونیکی
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ناخونا درشون  نیکن وگرنه با هم شیاشغال چشاتو درو کهیمرت نیهمه وقاحت حالم بهم خورد و غضب ناک رفتم جلو گفتم : بب نیا از

  ارمیم

  یمگه خار مادر ندار خودت

  ارنیحراست درب دمیم مدرتو

  دمیدرو کوب رونیاعصابم خورد بود اومدم ب انقدر

  شنیم دایپ ییخدا عجب اداما اووووووف

 تموم شه  یکالس لعنت نینشستم تا تا ا اطیتو ح رفتم

 ساعت بعد 2

 که ستاره و برو بچ هستن  یکیتموم شد موند  نمیا شیاخ

 میبا ستاره  خورد مویدیقهوه خر هیسمت بوفه  میرفت

 هم گذشت  یکالس بعد و

 زدیحرف م یبود اومد جلو ه یشگیهم یدانشگاه که تومخ شیسر یاز پسرا یکیکه  رفتمیم رونیخان اومد داشتم از در ب ایلیدو ا ساعت

 دیگیم دیهر روز دار دیبهتون چند بار بگم ق.ص.د.ازدواج ندارم .ندارم اقا مزاحم نش یمهراور ی: اقا گفتم

 گفت:  کردیکه پنهان م یراهمو گرفتم رفتم درو باز کردم نشستم که با خشم دییپایداست منو م ایلیا

 گفتیم یچ کهیبود مرت یک

 چکار داشت  نیا وا

 نکن افتاد؟داره اخه تو کارام داخالت  ی: به تو ربطنایادر

 جلو چشممم ای رونیب یایبا من م نی: بب ایلیا

  دمیجواب ندادم که با داداش ترس یدیفهم یکنیغلطا نم نیا از

 نه؟ ای یدی: فهمایلیا

  دیچش سف یگیم ینحوریک ا یباش ی: اه چخبرته ک نایار

  یپرو و دخالت گر نبودن که تو هست تو نیکدوم از راننده ها ع چیه زنمیبا بابا حرف م نمیبب یدخالت گهید باری بخدا

 گفتم که گفت.. نویا

 

 

 

 :ایلیا

 

 دانشگاه منتظر بودم بیاد ....داشتم با گوشیم ور میرفتم که صداشو شنیدم: جلوی

 

 اقای مهراوری قبال هم بهتون گفتم که من ق .ص.د ازدواج ندارم  ،ندارم اقا هرروز دارید میگید...-

 ردم و چشمامو ریز کرده بودم و پشتمو به ماشین تکیه داده بودم...دقت داشتم بهش نگاه میک با

 چرا بیخودی عصبی بودم... نمیدونم

 سوار ماشین شد.. اومد

 کردم بهش و با عصبانیتی که سعی در پنهان کردنش داشتم گفتم: رو

 کی بود این مرتیکه چی میگفت؟-

 :به توربطی داره؟تو کارام دخالت نکن افتا؟ادرینا

 چرا بیخودی عصبی بودم پیش خودم گفتم حتما بخاطر اینه که باباش به من سپرده تش نمنمیدو

 :ببین وقتی با من بیرون میای و جلو چشمم از این غلطا نمیکنی؟؟ایلیا

 

 نداد!!!!.. جواب

 با صدای بلندی گفتم: اینبار
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 فهمیدی یا نه؟-

میگی؟چش سفید ..!بخدا یبار دیگه دخالتی ببینم به بابا میگم هیچ کدوم از  با عصبانیت:اه چه خبرته کی باشی که اینجوری به من ادرینا

 راننده ها عین تو پررو و دخالت گر نبودن که تو هستی!!!..

 

 پوزخند جوابشو دادم: با

 برام مهم نیست بقیه چه شکلی بودن به هرکی هم که میخوای بگو چون بابات تورو به من سپرده شیرفهم شد بیبی؟؟-

 رون وایساده بودم و اون تو ماشین خواست از ماشین پیاده شه که چون ماشین شاسی بلند بود پاش گیر کرد به لبه ی صندلی .!بی من

 به طرف جلو پرت میشد که جیغ زد قبل از اینکه بیفته سریع کمرش و گرفتم که سرش زمین نخوره ...!! داشت

 ش گره خورد تو نگام ...!فاصله خیلی کمی داشت سرشو بلند کرد و نگا صورتمون

از اون جو خوشم نمیمومد اما انگار دلم نمیخواست چشم ازش بگیرم داشت کم کم فاصلمون کم میشد که صدای بوق یه ماشین به  واقعا

 حال خودمون اوردمون کمرش و ول کردم و رفتم داخل ماشین نشستم و سرم و رو فرمون گذاشتم.!

 د نیم ساعت بعد اومد و سوار ش حدود

 عصبانیت گفتم : با

 اگه اون چشمای کور شده ت و باز کنی این شکلی نمیشه مردمم بوق بزنن و سوت و جیغ و فکرای .. الإله اال اهلل..-

 

 :مگه کسی مجبورت کرد  بگیریم؟ولَم میکردی بیفتم سرم بشکنه!!!..ادرینا

 شکنه دختره ی گیج..!!خوبی هم بهت نیمومده!!!به قول خودت باید ولت میکردم بیفتی سرت ب-

 :برو بابا حوصلتو ندارم زود برو خونه!ادرینا

 

 نگاه غضب ناک از تو اینه بهش کردم و کتم و در اوردم و ماشین و روشن کردم راه افتادم سمت خونه..... یه

 

 

 

 : نایادر

 حرفشو گفت ... نکهیا بعد

بهم بود برگشتم  کینزد یلیدور کمرم حلقه شد و سرش خ یدست که خوندمیبود داشتم اشهدو م یشاس نیچون ماش نییبرم پا اومدم

  اعهیلیا دمید

 زول زدم اونم به من  شیعسل یبه چشم ها قهیخوشگله چند دق نیچقد ا ایخدا

 چشماموبردارم تونستمیچرا نم دونمینم

 

 شد من مات و مبهوت موندم  نیازم جدا شد و رفت سوار ماش عیب خودص اومد سر قهیدو دق بعد

 بابا زنگ زد جواب دادم: جانم که

 دنبالت؟ ومدین ایلیبابا مگه ا یی: کجاثمیم_

 میایبزنه ب نیبنز میرفت یاممم،عه بابا_

 خونه ام گهیرب د هی تا

 نیبشم رفتم تو ماش یمنتظر جواب نکهیا بدون

 محض نشستن گفت :  به

 .شهینم یشکل نیا یکردیکورتو باز م یاون چشما اگه

 ... غیسوت و ج مردم هم بوق و ک

 اال اهلل ال

 : نایادر

 م؟یریبگ کردیمجبورت م یکس مگه
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 سرم بشکنه  وفتمیب یکردیم ولم

 !جیسرت بشکنه دختره گ یوفتیتا ب کردمیولت م دی.به قول خودت باومدهیبت ن ی: خوب ایلیا

 : برو باو حوصلتو ندارم زود برو خونه!نایادر

 کنم، یبود خرابکار کیبم گرد که نزد ینگاه هی

 !ناسیاز ا شتریدلو جرعتم ب البته

  نگیبه جلو پارک میدیرس

 بهم که داد زد و گفت  دمیدرو باز کردم با تمام توان کوب که

 چته  یهووو

 .ی...باچیحوصله کلکل ندارم بات بعدم ب پرو پام نپ نی:ببنایادر

 باز! یباز ببر ی: وا دمیکه مارس سگو شن رفتمیم داشتم

 بغلش! دمیاز ترس پر کنهیداره نگام م ایلیا دمیالم رفتم سرمو بلند کردم دافتاد دنب دمییدو

 دورش کن ازم  گفتیم کردمویم هیگر

 زده بود! ییکصافت چه ادکلن خوشبو یریو یریه نیا یتو یوا

 خندش بلند شد  یکه صدا رهنشیسرمو کردم تو پ شتریب

 خانوم کوچولو که ترسو نبود که ی: اخگفت

 ه بد رفت تو مخم!ک دیخند دوباره

 خدا جونم  یوا دمیجمع و جور کردم که د خودمو

 چال داره )چال که نبود ،چاه بود( خندعیم

 منم چال داشته باشم.! خواستیانقد چال دوست داشتم که دلم م یوا

 کردنت تموم شد ! زیچال هاش شده بودم که گفت: انال محو

 دست و پام رو گم کردم یوا

 : ایلیا

 ! شنیجذابم که دخترا محوم م یلیخ دونمی.خودم هم م یدونیراستش م امم

 

 خود پرست .خودخواه ششیا

 شلوارش  بیمغرورانه دستشو کرد تو ج یلیگفت و خ نویا

 تکبر ب سمتم قدم برداشت با

 گفت:  و

  یجا نکن بهیادم غر یکوچولو حواست باشه دفعه بعد خودتو خوب تو بغل  خانوم

 ته؟ینا محرم که حال محرم

 

  دیچشم سف دهیم لیشد ..عه عه حرف خودمو ب خودم تحو دیاز حرص دندونام کل یوا

  ادیب شیپ یممکنه واسه هر کس دمی: خب ترسگفتم

 بپرم بغلت یکه زرت ادیلزت خوسم نم یلیاز ترس خودمو انداختم بغلت وگرنه خ یو نمرد یکشینفس م یو دار ییزنده ا حاال

 

 ت سالن ...گفتم رامو کج کردم به سم اینو

 

 

 

 :ایلیا

 

 ی پر رو ترسو بقل ادم میپره  ...!دو قرت و نیمشم باقیه!!!!... دختره
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 امروز که دارم فک میکنم خیلی باهاش برخورد داشتم ها از اون برخوردها.! حاال

 به قبل ماموریت که دست به هیچ دختری نمیزدم نه به االن که دختره زرتی پریده بغلم..! نه

 

شتم میخندیدم به منگل بازی های دختره که صدای گوشیم بلند شد صفحه رو نگاه کردم بللللله حاال خَر بیار و باقالی بار کن فکرم دا تو

 مامانم بود...!!!

 شد قبل ماموریت گفتم تا ماموریت تموم میشه زنگ نزن بهم ها حاال فک کنید اگه نمیگفتم چی میشد..! خوب

 م :و صاف کردم و گوشی برداشت صدام

 الو مامان جان؟-

 :الو سالم مادر حالت چطوره؟مامان

 خوبم مامان خودتون چطورید ؟ بابا چطوره؟-

 :ماهم خوبیم خدارو شکر باباتم سالم میرسونهمامان

 سالمت باشید مامان-

ه بالیی سرت اومده ایلیا جان مادر کی این کارات تموم میشه بخدا دیگه مردم از دلشوره هرشب و هرشب خواب میبینم خدایی نکرد-

 مادر بیشتر مواظب خودت باش.

 چشم مامان جان امردیگه ای باشه در خدمتم؟-

 :هست  مامان

 جان؟-

 که با پام به سنگا ضربه میزدم حواسم ى جمع کردم ببینم چی میگه: همینطور

 : ایشاال برگردی باید واست آستین باال بزنم و...مامان

 

 ی حاال حاال زوده تا بعد قربونت برم من سالم برسون به بابا خدافظ.مامان جان فهمیدم چی میخوای بگ-

 :ای من چیکار کنم از دست تو مواظب خودت باش مادر خدانگهدارت!مامان

 و قطع کردم..فک کنم ضایع شد تند تند حرفا رو جمع و جور کردم که ادامه نده بیخیال دیگه این حرفاشو حفظ بودم ! گوشی

 ستی به موهای خوش حالتم کشیدم و راه افتادم سمت ماشین.و تنم کردم و د کتم

 

 

 

راه خونه بودم و داشتم فک میکردم به این دختره چی بود اسمش...اها ادرینا چرا تو وقتای بیکاریم اون هی تو ذهنمه ؟..! حتما چون  تو

 هر روز میبینمش ...بیخیال !

 زنگ خورد اسم اهتمام رو گوشیم افتاد ..! گوشیم

 فس عمیق کشیدم و اتصال و زدم:ن یه

 الو اقای اهتمام-

 :سالم اقای رادمنش بیاید دنبالم جایی میخوام برم اهتمام

 االن میام -

 :منتظرماهتمام

 گوشی و قطع کرد سریع به سرهنگ محبی خبر دادم و راه افتادم سمت خونه اهتمام پیاده شدم و  و

 و زدم و ایفون

 اشتم با تو ماشین و منتظر بودم د نشستم

 ور میرفتم که اومد . گوشیم

 و روی داشبورد گذاشتم و و با اینکه با غرورم جور نمیشد و لی مجبوری درو باز کردم براش  گوشی

 و نشست تو ماشین و گفت ایلیا جان برو سعادت اباد.... اومد
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 :نایادر

 

 دمکه دستش دور کمرم بود فکر کردم لبخند ز ییاتاقم شده به لحظه ا وارد

 دست زدم تو سرم ! با

 ورت داشته ها ! االتیتوام خ نیهم وفتمیاون خواست فقط ن یشد ووونهید یاد وا

 راست رفتم سمت حموم  یو گذاشتم تو کمد و لباسامو در اوردم و  فیک

********* 

  دمیرک ستشو برداشتم و پوشو شلوا یتاپ صورت هیزدم باال رفتم سمت کمد  رهیحمومه موهامو خشک کردمو با گ دیچقد چسب ششیاخ

 !خواستیم ختنیکرم ر کمی دلم

  نییرفتم پا پاشدم

 از نرده پله سر خوردم شهیهم مثل

 ژژژژژژژژییییو

 بدم اخه  یمن جواب اقا رو چ شکنهیدست و مات م یوفتیم نییپا این ینجوریصدبار گفتم ا یکرد ریخانوم :دختر تو منو پ یاسی

 بهت بگم هان  یچ

 ادر چهخبر؟م یخوب حاال

 !گهیخب مهلت بده د اینفس حرف زد هی ریجون نفس به دهن بگ یاسی: نایادر

 کن  ی: خب خب کم بلبل زبونیاسی

  ارمیبرات ب یخوریم یچ

 : امم برام ساالد کاهو با سس درس کن بخورم!یاد

 : اخه دختر ساالد با غذاعهیاسی

 ک عاشق ساالدم  یدونیم مای: نچ نچ نداشتیاد

  ؟یپخت یجونم غذا ناهار چ یاسی ی:راست یاد

 دخترم مهی: ق یاسی

 که؟ یدونی: اه من دوس ندارم خودت میاد

 بابا دختر بخور خدا رو شکر کن  ی: ا یاسی

 !رهیگیناشکر بنده نباش خدا قهرش م انقدر

 !نایخانوم باز فاز برداشت یاسی: یاد

 خوردنیبدون اجازه اب نم شیسال پ 21،31 یهم دختر ها درست صحبت کن زشته دختر یگیم هیحرفا چ نی: اوا دختر ایاسی

 

 احد بوق. یگیم یجون دار یاسی:یاد

 : کم حرف بزن بزار ساالدتو درس کنمیاسی

 تو اتاق! ارهی:باشه ،ب الناز بده بنایادر

 : باشه دخترم یاسی

 گفت و رفت  نویا

  دیبه ذهنم رس یطانیفکر ش ی

  ومدیبدم م مهیق از

  یشدیوارد اشمز خونه م میاشپز خونه داشت بایبه سمت اشپز خونه رفتم، ما دوتا تقر نیپاورچ نیپاورچ

 نتایبود و کاب خچالیو دو تا  ییو لباس شو ییظرف شو نیماش

 کباب  یبرا یکیبود فقط اجاق گاز بود  یمتر 9محوطه  هیاشپز خونه به  نیا یاز تو بعد

 کردیغذا کم درس م واسه خودمون یهم لمس یکی نایو ا گیواسه د یکی
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 زهر مار! نیزره خوردم حالم بهم خورد اه ترش و شور ع یبسته قره قوروت رو انداختم توش هم زدم و دوقاشق نمک  هی خچالیاز  رفتم

 ...شدینم کردمینم یجا خال یکرمم گرفته بود تا  خب

 

 

 

 : نایادر

 

 اروم رفتم از پله ها باال رو تخت نشستم ! اتیانجام عمل بعد

 اورد  فیالناز خانوم تشر دییدر زدن با بفرما نیم 11 عدب

 زدم ساالد رو گرفتم  یثیلبخند خب هیکرم بهم غلبه کردم!  بازم

 !یمشک یسانت 12کفش  هیبا  دیبلوز مردونه سف هیو  یدامن کوتاه و جوراب شلوار هی لباسش

 اهلل و باهلل  بسم

  دهیپوش نویا یچجور

 ! ومدیموضوع به شدت بدت م نیو از ا ادیب یردا عشوه خرکبود جلو م نیعادتش ا الناز

 !ینگرد ینجوریا رهیگیم یماه مهمون کیکه پدرش هر دوماه  ییتا تو خونه ا دمیمو گفتم بهت نشون م دمیدلم بهش خند تو

 ن؟یندار یعشوه درون کالمش گفت : کار با

 جلوتر  ای: بگفتم

  نییو گفت بفرما اومد

 ارباب رجوع ها نیا نیو خندم گرفت ع دمیش چرخدور دور هیشدم  بلند

 ؟ یدامنتو از کجا گرفت نیا گمی: ام الناز مگفتم

 : چطور ؟الناز

 هه! یریبگ گهید یاز جا یبر ارهیاگ پارچه کم م شیدی: اخه خواستم بپرسم تولگفتم

 

 شد و گفت: خانوم اخه.. رهیحا خ هیبه  کمی

 دامنو جلو بابام ؟ نیا یبپوش شهیروت م ییالناز خدا میارگفتم : خانوم مانوم ند دمویحرفش پر وسط

  ینجوریبا تاپ برم جلوش او دقت تو ا شهیروم نم من

 گفت:  یینگاهم کرد و با پرو کمی

  پوشمیدلم بخواد م یهرچ من

  هینطوری: عه ک اگفتم

 با تمسخر گفتم  نویرفت کرمت چه جنسش خوبه خوشگل ترت کرده ا ادمی یراس اها

  رفتیبند انگشتم گرم فرو م مین یندازه ا اخه

 چرا کرمک گرفتم! دونمیبدم نم ریگ یپرو نبودما ه انقد

  نینکن نیگفت خانوم توه تیعصبان با

  یتا ابرومو دادم باال گفتم : خب خوشگل شد هی برگشتم

  ادهیزدم از تو خوشگل تر ز دتیبسه د خب

 .مایندار یحوصله نعش کش نییااز پله ها پ یوفتی!فقط حواست باشه نیبر یتونیم

 انداختم  ییپا ریز ی رفتیگفت داشت م ییبا اجازه ا تیسرخ شده از اعصبان یا افهیق با

 گردنت  وفتهیخونش ب رهینم نایمرگت بده ادر خدا

 خنده! رینتونستم تحمل کنم زدم ز گهیاخ اخ منم خندم گرفت د گهیداره م دمید

 

 . دتتیکور بود ند نیزم ی: عخگفتم

 جوونم! یال کممیدفعه رو ببخشش دفعه بعد خودم دعواش م نیا
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******* 

 : شب

 که صدا داد بابا بلند شد! زدمیتو لب تاپم چرخ م داشتم

 

 چهارده معصوم ای

  نییپا ایب نایادر زنهیم داد

 اناایادر رونیب ایبا توام از اون اتاق ب نایخانوم دلش درد گرفته ادر یاسی یسوزوند یشیچه ات باز

 

 رحم کن ! ایاوه خدا اوه

 .؟ایخدا شمیبا حجاب م خونمینمازامو سر ساعت م یبگذرون ریرو ب خ ندفعهیفقط  خوردم اگه ا کنمیم عتیوس

 بابا ظاهر شد ! یکه در ب شدت باز شدو چهره اعصبان گفتمیجرت و پرت م داشتم

 فقط حوصلم سر رفته بود! یدونیخودت م ایخدا

 

 

 

 : نایادر

 

دو سه بار بخلطر  نییپا بردیک در باز شد و بابا اومد تو دستمو گرفت و محکم با خودش از پله ها م کردمیخدا اتمام و حجت مبا  داشتم

 جه کار کنم گهید طونمیشدم اما خب ش هیتنب طنتامیش

 

 خان ایماشاهلل ابل دمید مییفک کردم خودمون دوتا نییپا برد

  تیبا اعصبان الناز

  زنهیاش داره کتکم مخانوم با چش یاسی و

 خانوم رو رنگ به صورت نداره یاسی افهیق نیبگم بب یک بابا گفت اخه دختر من به تو چ کردمینگاهشون م داشتم

  یغذا رو انگولک کرد یچ واسع

  میمهمون داشته باش ی دیشا یگینم

 ستمیشم قوره رفتم که بابا داد زدم مگه باتو نچ هیپوزخند مسخرع رو لباش منم  یبود اونم  ایلیاما من نگاهم به ا زدیحرف م بابا

 

  یب الناز گفت هیحرفا چ اون

 جو اروم نگه دارم و گفتم :  تونستمینم گهید

مش باقر  دونهینم رهیشما رژع م یسر و وضع جلو نیبا ا کشهیالناز خانومو خجالت نم نیا پیکه نگاه کن سر و ت سیجان کاروانسرا ن بابا

  خورهیم یاتو اشپز خونه ج ادیم

 تو خونه  ادیرادمنش م ی....نه  اقا ایلیا دونهینم

  گردهیم ینجوریلوس انجلسه که ا نجایا مگه

 نیریگیم یخونه مهمون نیا یماه تو کیهر  دونهینم

  دیسف رهنیپ هیبا  پوشهیم یجوراب شلوار یو  یدامن دو سانت یبا  اونوقت

  کنهیم شیمنم ارا هی

 !؟شهیخوشکل م یلیکرده خ فک

 

  زدمیسر حرف م ینفس برم نمونده بود  گهید

 بزنتم ! خوادیدلش م دمیبهش کردم د نگاه

 ! یستادیرادمنش ا یلباسا جلو بابا و اقا نیاالن با ا یکشیپوزخند بهش زدمو گفتم : واقعا خجالت نم ی
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  دهیند ینجوریبار منو ا هیدخترشم  منکه

 ! نهیسنگ پا قزو سیرو که ن ماشاهلل

 

 اهتمام  ثمیم یبده اقا ریم ب بابا و گفتم: حاال باز ب من گکرد رو

 از خون و جونتم  یبزرگ ترم یدستات جون دادو  رفت گفتم پدرم ریز امرزمیکه مادر خدا ب یروز از

 نکنم بابا یبد رفتار باهات

 بابا ! یمن بازم منو ادم بده کرد یها یو شوخ یطونیتو ش یتو حت اما

 

 کنم  هیگر ایلیا نیجلو ا خواستمینم هقم بلند شده بود هق

 سمت پله ها ،  دمیویخودم د دمیک بازور شن دیببهش ی با

 نگه داشتم خودمو رفتم تو اتاق سرمو کردم تو بالشت  یول وفتمیبود ب کینزد دوپار

 مامانمو بغل کردم انقد هق زدم تا خوابم  برد . عکس

  7 دمیاعتو دشدمو س داریچند بود که از خواب ب دونمینم ساعت

  یبهداشت سیسرو رفتم

 رونیالزم اومدم ب یکارا بعد

 ستاره است نوشته:  دمیاومد باز کردم د امیپ هی میرفتم سمت تخت که واسه گوش ومدیم خوابم

  یایم یدعوت تایجمعه تولداناه نایادر

  امیبابا اجازه داد م نمیبب دونمی: نمنوشتم

  بعدشم

 ه حوصلم سر رفت نجایا ایب غروب

 بخوابم باز  من

 قوقول نمتیبیم یبابا

  دمیکردمو خواب ارسال

***** 

 

 خانوم وارد شد  یاسی دییرو هم که در زدن با گفتن بفرما رفتیچشام م داشت

خروار خروار  ریدور دونم که ز زیبه جان عز  یزیاشک بر خواستمیو گفت :دخترم بخدا نم میصبحونه رو گذاشت رو پا تخت ینیس اومد

 !یکرد هیببخش منو دخترم که گر خواستمینم خاکه

 

 بعد مادرم اون منو بغل کرد شبا نمیاشو بب هیگر تونستمیاصال نم یوا

 خشک( ریبهم داد)ش ریش اون

 کرد حوصلم سر نره  یباهام باز اون

 نبخشمش؟ یچطور

 نکرده  یاون که کار البته

 کردم  یطونیش من

 گفتم: یردمو با شوخانداختم بغلش کردم و اشکاشو پاک ک خودمو

 بعد دعوات کنه. گمیبه مش باقر م یکن هیکنه ها !گر هیجونم گر یمامان نمینب

 

 خشک شه بعد  تیکار قبل یبزار جا یخانوم: عه دختر باز که شروع کرد یاسی

 از دست تو امان ! امان

  یکن هیگر خواستی: خب دلم نمنایادر

 باال؟ یدرد و کمر درد اوندزانو  نیک شما با ا هیالناز کدوم گور بعدشم
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 اخراج کرده،  ثمیخانوم: اقا م یاسی

 داده واسه خدمتکار  یاگه

 لب گفتم : ریپوزخمد زدمو ز هی

 داشت  ریتاث شبمید یحرفا

 !کردینم رونیرو ب کردیم یدلبر نمیا شدیو بابا مست م کردیم یکه دلبر یکه تو مهمون یالناز نیا وگرنه

 ؟! یگیم یچ دیفچش س یخانوم: دختره  یاسی

 ؟ هیحرفا چ نیمادر ا زشته

  دیدراوردم همه رو شن شاخ

  یحرف بزن یلب ریز یسرت مثال خواست ریزوم تو سرمو گفتم خاک بر سرت کنن خ یکی

 خانوم: کم خودتو فحش بده ! یاسی

 یدی: حاال همشو شننایادر

 خانوم: بعععععله یاسی

  نییاز خجالت انداختم پا سرمو

  یخجالت بکش خوادیخوبه نمگفت خوبه  که

 درس کنم . هیناهار برات الو نییپا میپاشو صبحونتو بخور بر پاشو

 : اخ جووون اخ جووونمنایادر

 رفت و  رونیخانوم با نچ نچ از اتاق ب یاسی

.... 

 

 

 

 :ایلیا

 راه حرفی بینمون رد و بدل نشد توی

 فک میکردم چطوری شنود و روی لباسش بچسبونم...!!!! داشتم

 که فک میکردم با انگشتم روی فرمون ضربه میزدم یهو یه فکری توی ذهنم جرقه زد ..!! همینطور

 جلوی همون در ایستادم همینطور که دکمه کتم رو میبستم گفتم: 127ادرس بودیم که گفت همین کوچه رو بپیچ داخل پالک  نزدیکای

 همینه اقای اهتمام؟-

 .زنگ زدم سریع خودتو برسون یا اگه میخوای همینجا منتظر بمون:اره همینجاست برو یه دور بزن اهتمام

 همینجا هستم-

 تکون داد  سرشو

ماشین پیاده شدم و درو براش باز کردم تا خواست پیاده شه به صورت ساختگی که مثال پام سر خورده پام و لیز دادم و واسه اینکه  از

 تعادلم بهم نخوره دستم و روی شونش گذاشتم..!!

 موقعه شنود ریزی که روی انگشتم بود و به شونش چسبوندم همون

 اینکه با غرورم جور در نمیومد ولی ساختگی بود و مجبور بودم رو کردم بهش و گفتم: با

 متاسفم اقای اهتمام پام لیز خورد!!..-

 :إشکالی نداره منتظر باش بیاماهتمام

 رداشتم و به سرهنگ محبی زنگ زدم و هماهنگ کردم ...!!!!راهشو کشید و رفت به سمت عمارت مجلل و زیبایی گوشی ب و

 ساعت ،اهتمام با تکبر و تیپ اتو کشیده ای همیشگیش از در بیرون اومد و گفت :٢از حدود  بعد

 :بریم خونهاهتمام

نکرده بودم از دست زدن براش باز کردم نشست تو ماشین یه لحظه تو این فکر رفتم که من تو این ماموریت کارایی کردم که تا حاال  درو

 به ادرینا دخترش تا در باز کردن واسه خودش حقیقتن میشه گفت که از من مغرور بعیده ولی خب میدونید که!!مجبورم...

 پشت فرمون و به سمت خونه راه افتادم جلوی در که رسیدیم اهتمام گفت: نشستم
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 :شام و بیا با ما بخور اگه کاری نداریاهتمام

 م نه کاری ندار-

 :خوبه پس بیا پایین باهم بریماهتمام

ماشین پیاده شدم و درو باز کردم براش پیاده شد پشت سرش درو بستم کتم رو داخل ماشین انداختم و گوشی مو برداشتم و دنبالش  از

 راه افتادم!!

 یادم باشه شب که رفتم خونه به شنود ضبط شده توسط بچه های ستاد گوش بدم.. اها

از حیاط گذشتیم داخل خونه رفتیم که همون دختره که قبال دیده بودمش و أصال هم ازش خوشم نمیومد اومد جلوی اهتمام از اینکه  بعد

 و گرفت و با اون تیپ فجیح حال به هم زنش شروع کرد حرف زدن با اهتمام!!!

د حرفاشون و نشنیدم یه ابروم و باال انداختم و با اخم سرشو انداخت پایین و داخل خونه رفت منم چون فاصله ام باهاشون زیاد بو اهتمام

 دنبال اهتمام راه افتادم

 داخل خونه رسید صدا کرد :یاسی خانم همینکه

 بله اقا؟-خانم با عجله اومد: یاسی

 :ادرینا غذا تو خراب کرد؟اهتمام

 خانم:چطور مگه اقا؟کسی چیزی گفته؟ یاسی

 گفت :احتیاجی نیست دروغ بگی الناز همه چی و اهتمام

 این حرفش بلند صدا زد:ادرینا ...ادرینا بعد

 از چند دیقه ادرینا ا پله ها پایین اومد بعد

 بعدش اهتمام شروع کرد به سرزنشش  و

فهمیدم قضیه از چه قراره مثل اینکه ادرینا بخاطر طرز لباس پوشیدن الناز دعواش کرده نه خوشم اومد این یه قلم و خوب اومده بود  اها

 ونم چرا غذای یاسی خانم و خراب کرده بودولی نمید

 به دیوار تکیه داده بودم و این تئاتر مسخرشون و با پوزخند نگاه میکردم من

 نگاهی به من انداخت و وقتی پوزخندمو دید با اخم صورتشو سمت باباش گرفت و شروع کرد با بغض خودشو توجیح کردن  ادرینا

 نگاه اهتمام پشیمونی و میدیدم  از

 کتمو باز کردم تا یکم راحت شم که صدای هق هق ادرینا رو شنیدم مهدک

چرا اما انگار یکم ها فقط یکمی ناراحت شدم بیخیال ایلیا هرکس جای این دختره بود این شکلی هق هق میکرد ناراحت میشدم  نمیدونم

!!.. 

 کردم خودمو قانع کنم!!! سعی

من -اشت الناز و با عصبانیت اخراج میکرد رفتم بعد از إتمام حرفش رو کردم بهش و گفتم:رو از تنم در اوردم و به سمت اهتمام که د کتم

 از حضورتون مرخص میشم

 :باشه فردا میبینمت اهتمام

 از اینکه من برم راهشو با کالفگی به سمت اتاقش کج کرد و به یاسی خانم گفت شام نمیخوره !!! قبل

 نفس عمیقی کشیدم و چشمام و مالش دادم با ذهن مشغول به سمت خونه راه افتادم..خونه بیرون اومدم وسوار ماشینم شدم  از

 رسیدم در واحدم داشتم کلید و مینداختم به در که صدای زنگ گوشیم بلند شد به صفحش نگاه کردم پرهام بود اتصال و زدم  همینکه

 الو پرهام -

 :چطوری شازده پسر؟پرهام

 ی؟دومن سالمِ تو قورت دادی عمویی؟اولن به قول خودت مگه تو دوکتر-

 :اهان پس بگیر بیاد،السالم و علیک یا ایلیا الحالتان خوب است؟ پرهام

 صدایی از رگه های خنده با

 الخفه شو ،داداچ تو رَد دادی دیگه زن بهت نمیدن حاال اون و بیخیال بعدا یه فکری به حالش میکنم ،االن بنال ببینم چی میگی؟-

 میبستم و به سمت کناپه میرفتم گوش میدادم ببینم چی میگه: که درو همینطور

 :پیاده شو باهم بریم خَر سواری تنهایی حال نمیده،هیچ فقط میخواستم بگم جمعه تولد اناهیتاست تو ام دعوتی!!! پرهام

 من بیام تولد دوست دختر تو که چی؟میدونی که من از اینجور مهمونی ها خوشم نمیاد!!-
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 ک و داداچ فهمیدم پلیسی و پارتی نمیای ولی اگه من پرهامم تورو میبرم این خط اینم مثلث آ   آ....:ببند فپرهام

 

 

 

 ببینیم وتعریف کنیم-

 :جون ایلی میبینی تعریفم میکنی ،من رفتم اناهیتا جون پشت خطه خدا فظ پسرم جیش بوس الال پرهام

 خنده گفتم:خفه شو بابا برو نبینمت خدافظ  با

 

 دیقه نکشیده چشمام گرم شد و خوابم برد.....٢١دیقه ای گرفتم و رفتم سر تخت گرم و نرمم به ٢گوشی و قطع کردم یه دوش  همینکه

 

 

 

 : نایادر

 خوشگل کنم  یحساب خواستیجون دلم م یاسیاز رفتن  بعد

 برمودا برداشتم  دیشلوار سف هیبا  یبند شیپ یل یسارافن اب هیسمت کمد  رفتم

 خوش حالتمو بستم و گوجه کردم باال  یموها نهییتم جلو او رف دمیپوش

 کنم  شیتا ارا شیارا زیسر م نشستم

 بود شگریارا شیتو جوون امرزمیکار فوق العاده مهارت داشتم چون مامان خدا ب نیا تو

 میبگذر خب

 سوخته ییابرو برداشتم به رنگ قهوه ا هیسا هی

 بلند و کلفتم یرو ابرو ها دمیکش

 شهیدو برار م زنمیاما برق لب م دادیلبامو نشون نم یدرشت زدمیرژ م  دمیخط چشم دخترونه کش هی یمشکمداد  با

 لبو زدم  برق

 زدمیبودن پنکک و کرم نم دیعلت سف به

 نییاول اسممو هم انداختم و رفتم از نرده پله پا گردنبند

 وهوووووی

 جون: اهلل و اکبر یاسی

 رهبر یی: خامنه انایادر

 نوم: ماشاهلل بترکه چشم حسود خا یاسی

 دخترم  یخوشگل شد چه

 خانوم یاسی ی: مرسنایادر

 تو اشپز خونه  شمیپ ایمادر ب ایب

 انگولک کردم ک زد رو دستم  کردیگفتمو رفتم به سمت اشپز خونه داشت ساالد درس م ییا باشه

 بلند شد  میگوش یصدا

 ستاره اس  دمید

 درو باز کن  ایب نوشته

سارافون  بیدستامو کردم تو ج کنهیواستاده نگام م ایلیا دمیگرفتم سرمو باال که د کردمیزمزمه م یبود اهنگ نییسرم پا اطیح یتو رفتم

  میل

 به عنوان سالم تکون دادم سرمو

  نطوریهم اونم

 کنارش رد شدمو درو واسه ستاره باز کردم  از

 تو  اومد
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 ؟ نی: به به عشقمو ببنایادر

 ؟ی: ادم شدستاره

 اخه؟ یبار نشد از خر بودن خودت استفاده نکن ی: نایدرا

 شششی: استاره

 افتاد  ایلیچشمش به ا ششیا نیبعد گفتن ا 

ساعتشم ب دستش بود موهاشو هم باال  دیسف یتنگ با کتون دیشلوار سف هیکمرنگ با  یپسرهن اب هیلباساش خوشگل بود:  یلیخ امروز

 زده بود 

 ستاره توجه امو به خودش یکه صدا کردمیم زیانال داشتم

 کرد  جلب

 هییا کهیعجب ت یپسر مردمو ول یدختر خورد ی: هووستاره

 : خجالت بکش نایاادر

  میشدیرد م ایلیاز کنار ا میحاال داشت میبر ایب

  هیامشب چ یمهمون هیقض نمیبب میب ستاره گفتم: بر ک

 جاها رو دوس ندارم  نجوریکه ا یدونیم یبا بابا حرف بزن دیبا

 بابا  ی: استاره

  کنمیم تی: نگو بابا که احساس مسوئلنایادر

 یشیتو ادم نم نی: ببستاره

 یفکر کرد یی: باز تنهانایادر

 میبر ای:ببند دهنتو ب ستاره

  میحال نشست یتو میستاره رفت با

  ارهیب یجون گفتم برامون بستن یاسی به

 که  زدمیستاره حرف م با

 میزنگ زد به گوش بابا

 

 

 

 :یاایل

 با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم  صبح

 به ساعت انداختم و از تخت پایین اومدم به سمت سرویس بهداشتی رفتم و بعد از انجام کارهای الزم بیرون  اومدم نگاهی

  بودم کرده درست که ٰ  از صرف صبحونه فردی بعد

 ده بودن واسم روشن کردم بچه های ستاد صدای ضبط شده توسط شنود رو فرستا نتمو

کیلو مواد رو ٠٦١یه ساعت بود پام و روی پام انداختم و دستم و به حالت فک کردن زیر چونه ام گذاشتم مثل اینکه قرار بود حدود  حدود

 بسازن و پخش کنن اما هنوز نفهمیده بودیم کجا...!!

 ..!!و نگاه کردم دیر بود سریع اماده شدم و به سمت خونه اهتمام راه افتادم ساعت

 حیاط نشسته بودم و هنوز به اون صدا فک میکردم اهتمام صبح رفته بود استخر!!!!.. توی

در اومد سرم و بلند کردم ادرینا با یه لباس مسخره و و موهاشو که گوجه ای باالی سرش بسته بود بیرون اومد قیافش شبیه این  صدای

 شگل..نه بابا این کجاش خوشگله توهم !!!!بچه های تخس و شیطون شده بود وهمچنین.. وووهمچنین..خو

درو باز کرد که دوستش اومد تو به من و نگاه کرد که ادرینا هم برگشت منو نگا کرد هع یه جوری نگاه میکرد انگار اولین باره منو  رفت

 میدید بالخره چشمشو ازم گرفت...
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 خانم صدام کرد به به سمت اشپزخونه رفتم  یاسی

 

 ا جان مادر بیا یه چی بخور از صبحه تو حیاطی برو کتتو درار تا میز و بچینمخانم:ایلی یاسی

 

 االن یاسی خانم -

 

تو پذیرایی و کتمو رو دسته مبل انداختم که ادرینا و دوستش از پله ها اومدم پایین و به سمت اشپزخونه رفتن ابروم و باال انداختم و  رفتم

 بودیم که صدای سرفه شدیدی شنیدم سرمو بلند کردم سر میز نشستم همه بی صدا مشغول خوردن 

 

لقمه پریده بود تو گلوی ادرینا و مثل مرغ   بال بال میزد به صورت ناخود اگاه به سمتش رفتم و سرشو توی بغلم گرفتم با کف  دیدم

 دست بین دو تا کتفش ضربه زدم احساس کردم بهتر شد ..

 

 ادامدستم اروم اروم همون قسمت و ماساژ د با

 

 خوبی؟-کامل خوب شد همونطور که سرش تو بغلم بود گفتم  وقتی

 

 :بهترم ادرینا

 

 خانم با صدایی نگران:ادرینا مادر چت شد؟مرضی بیماری چیزی که نداری؟ یاسی

 

 تا صدای خندمون باال رفت ادرینا همینطور که سرش تو بغلم بود گفت:٠ ما

 

 دیگه اینجا مرض داره به ماهم سرایت کرده هع!!!!:نه مامان یاسی ولی مثل اینکه یکی ادرینا

 

 خانم :واااااااااا  یاسی

 

 احمق باید میزاشتم بمیره از حرصش یهو پاشدم که تعادلش بهم خورد و با صندلی افتاد  دختریکه

 

 :اخ اخ تو روحتتتتتتتادرینا

 

 پوزخند نگاش کردم و روبه یاسی خانم کردم و گفتم :ممنون یاسی خانم با

 

 خانم:نوش جونت مادر  اسیی

 

داشتم از اشپزخونه بیرون میرفتم در گوش ادرینایی که قیافش از حرص داشت میترکید و قصد خفه کردنم و داشت گفتم :بیبی  وقتی

 اروم بخور خفه نشی دفعه بعدی قول نمیدم نجاتت بدم 

 

 بیرون رفتمجواب بده که نگاهی به دوستش که خنده پخش زمین بود کردم و سریع  خواست

 

 زنگ گوشیم بلند شد پرهام بود روزی پونصد بار زنگ میزنه جواب دادم: صدای

 

 الو بنال؟-
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 :وای ایلیا تصادف کردم تو جادة کرج کسی اینجا نیست بیا دنبالم وااای حالم بدهههه زود بیاااپرهام

 

 با نگرانی:باشه باشه االن میام سعی کن تحمل کنی  من

 

 aمام یه ادرینا سوییچ ى برداشتم و به سمت کرج راه افتادم.... اطالع به اهت بدون

 

 

 

 :ادرینا

 

 اینکه بستنی خوردیم  بعد

 خانوم صدا زد تا بریم واسه ناهار یاسی

 راه بودیم صدای یاسی خانوم و شنیدم با ایلیا میحرفید  توی

 

 بیا  تو اشپزخونه واسه ناهار  میگفت

 از خدا خواسته قبول کرد اونم

 جلو رفتیم ما

 پشت اومد اونم

  

 

 داشتیم غذا میخوریم  نشستیم

 لقمه پرید گلوم هی سرفه میکردم ایلیا اومد پشتم چند بار زد  ک

 بغل کرد و کمرمو ماساژ داد  سرمو

 

 چرا این کار رو میکرد همونجور ک تو بغلش نمیدونم

 عطر خوبشو استشمام میکردم  داشتم

 شنیدم ک گفت صداشو

 : ایلیا

  خوبی

 

 :بهترمادرینا

 یاسی خانوم باعث شد از نگاه کردن بهش دس بردارم صدای

 

 خانوم: ادرینا مادر چت شد تو ؟مریضی بیماری چیزی نداری؟ یاسی

 

 

 باعث شد منو ایلیا و ستاره بخندیم  حرفش

 سرمو بغل گرفته بود هنوزم

 

 هم سرایت کرده هع :ن مامان یاسی ولی مثل اینکه یکی دیگه اینجا مرض داره ب ماادرینا
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 خانوم: وااااااا  یاسی

 

 فهمیدم بود با اونم  انگار

 

 سرم کامل روی سینش بود و خم شده بودم چون

 آالغ یهو پاشد رفت و من تعادلو از دس دادم و با صندلی افتادم مرتیکه

 

 : اخ اخ تو روحت تو دلم هم گفتم برپدرت لعنت گفتک

 

 کثافت با پوزخند نگام کرد 

 روبه یاسی خانوم شد و گفت و

 

 

 :ممنون یاسی خانوم ایلیا

 

 خانوم: نوش جونت مادر یاسی

 

 رفتن إنگار  چیزی  یادش  رفته   موقع

 اومد سمتم زیر گوشم گفت: بود

 اروم بخور خفه نشی  بیبی

 بعدی قول نمیدم نجاتت بدم دفعه

 

 جوابشو بدم ک گم شد رفت خواستم

 

 داشت از خنده ریسه ام ک انگار شنیده بود  ستاره

 

  میرفت

 

 رفت با اخم ب ستاره نگاه کردم ک موضوع دستش اومد و خفه شد ایلیا

 

 خط خطی کرد نکبت اعصابمو

 

 

.... 

 ستاره اومدیم تو اتاق گفت برو حموم من رفتم فقط سشوارتو بده موهامو خشک کنم با

 اوکی گفتم  

 و رفتم سمت حموم  

 

 یه حموم اب داغ  بعد

 یرون ب اومدم

 زود بود لباس بپوشم  االن
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 انتخاب کردم فقط

 لباس قرمز عروسکی استین سه رب قدش هم تا زانو با جوراب شلواری مشکی بپوشم  ی

 ی کفش دخترونه مشکی اسپرت  با

 قدم بلند بود احتیاج به کفش پاشنه بلند نبود  چون

 

 ی برم چون أصال أهل اینجور جاها نبودم انتخاب لباسا دراز کشیدم رو تخت أصال دلم نمیخواست پارت بعد

 

 اصرار های ستاره برای رفتن به تولد اناهیتا دیوونم کرده بود  اما

 

 ستاره داره به طرز فجیحی ارایش میکنه بهش گفتم:مگه عروسی باباته اینجوری ارایش میکنی؟ دیدم

 

 :ب تو چه توام پاشو اماده شوستاره

 

 lعین جنا:درک هفت سال سافلین بشو ادرینا

 دیقه موهامم میخوام دم اسبی کنم حوصله مدل ندارم5من ارایشم طول نمیکشه فوقش  بعدشم

 یه ساعت میخوایم نیم ساعت مونده بود بیدارم کن من

 

 

..... 

 

 

 

 :ایلیا

 

 شتاب داشتم به سمت کرج میرفتم و به صورت استرس وار انگشتام و رو فرمون تکون میدادم با

 

 ه یک میلیون تومنی ازم جریمه گرفته باشن دائما در حال الیی بودم..!!!کنم دوربینا ی فک

 

 و از رو داشبورد برداشتم و شمارشو گرفتم  گوشیم

 

 ...بوق...بوقققققق.....بو...بوق

 

 

 با صدایی گرفته :الو  پرهام

 

 

 الو پرهام دقیقا کجایی ؟-

 

 :کنار یه تابلو اهسته برانید وایسادم!!پرهام

 

 ایسا ..اها ماشینتو دیدم وایسا..و-
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 کنار جاده زدم رو ترمز و به سمت پرهام دویدم اومدم حرف بزنم که دوتا شاخ نا قابل باال سرم در اومد !!!!! سریع

 

 

 چهارستون سالم تکیه به ماشین داده بود تیپ کرده بود و با عینک دودی گرون قیمتش با لبخند نگام میکرد!!!! پرهام

 

 المی؟کو تصادف؟پرهام تو که س-

 

 

 :مگه قرار بود بمیرم حاال اینارو بیخیال،کی بود زر زر میکرد من تولد اناهیتا نمیام؟؟؟؟پرهام

 

 پرهام یعنی الکی گفتی بیام  اینجا تول....-

 

 :درسته خوشم میاد گیراییت به خودم بردهپرهام

 

 مصابم قاطی پاتی شد اعصابم

 

 یه جست دنبالش افتادم  با

 

 پر ت میکنم کاری میکنم به گ...و خوردن بیفتی !!حاال سر من کاله میزاری مهمونی بیام رو زگارتو سیاه میکنممممم پرهام پر-

 

 

 با صدایی پرخنده و درحال دوییدن:گفتم که اگه مهمونی نیارمت پرهام نیستم پرهام

 

 نفسم باال نمیومد ایستادم و نفس عمیقی کشیدم با صدایی خندون گفتم  دیگه

 

 نتظر تالفیش باش اق پرهام حاال همه اینا به کنار جریمه رو جیرینگی خودت میدیم-

 

 

 که عین بچه ها رو کاپوت نشسته بود: زهی خیال باطل دارم خوش گذرونی میبرمت پولتم بدم دارم لطفم میکنم !!! پرهام

 

 خفه ،حاال من لباس نیاوردم چی؟-

 

 !!!:اِشکلی نیست میریم همینجا کرج خرید پرهام

 

 تو ادم بشو نیستی راه بیفت بریم-

 

 سوار ماشین خودش شد منم با ماشین خودم دنبالش پیش به سوی بازار.... پرهام

 

 

 

 از خریدن لباس هایی که منو پرهام ست کرده بودیم و اسپرت بودن  پس



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 32 

 

 

 سمت رستوران راه افتادیم: به

 

 دی اخ کمرم خورد شد حاال چطوری برقصم؟تا مغازه بگر511:آی آی مردم از گشنگی حتما باید پرهام

 

 کم زر زر کن شبیه پیرزنا هی غر میزنه!!!-

 

 :باش داداچ تو خوبی!!!پرهام

 

 میدونم-

 

 جواب بده که گارسون اومد:چی میل دارید؟ خواست

 

 چلو ترش-

 

 :واسع منم از همینپرهام

 

 و پرهام تو کرج راه افتادیم..از صرف یه جورایی عصرونه به سمت خونه علیرضا دوست مشترک من  بعد

 

 :به به چه عجب چشممون به جمال شما دوتا روشن شد!!علیرضا

 

 با خنده:برو نماز شکر بخون  پرهام

 

 :موافقمایلیا

 

 :کم زر بزنید که دیره سریع اماده شید بریم علیرضا

 

 بود دوش گرفتم و  سمت اتاق مهمون راه افتادم لباسام و عوض کردم از ادکلنم که همیشه تو ماشین به

 

 رفتم اوههووووک چه سریع اماده شدن پایین

 

 خواست حرف بزنه که پرهام گفت: علیرضا

 

 علیرضا داداش غر نزن سرش دهن منو صاف کرده تا بیاد-

 

 :زیاد غر غر کنی میرم ها؟؟ ایلیا

 

 با حالت عاجزانه مصنوعی :نه داداش چیز خوردم راه بیفت بریم پرهام

 

 به حرفای مسخرش خندیدیم و راه افتادیم و علیرضا  من

 

 پیاده شدیم و کت هامون و تنمون کردیم صدای بلند موزیک تا بیرونم میومد٠ساعت تو راه بودیم بالخره رسیدیم در باغ هر ٢ حدود
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 یکی از دوستاش و دید و به طرفش رفت ولی منو پرهام داخل رفتیم  علیرضا

 

 شیشه های شامپاین  رو میزا دختر پسرا وسط ریخته بودن و  همه

 

 هماهنگ به سمت یکی از صندلی ها رفتیم و نشستیم: هردو

 

 :جیگر شدیم!! پرهام

 

 مواظب باش ستون نریزه روت!!!-

 

 :مواظبم پرهام

 

 لحظه چشممو چرخوندم که احساس کردم ادرینا رو دیدم...... یه

 

 

 

 :ادرینا

 

 کونای دست ستاره از خواب بیدار شدم خواب گرم و شیرینی فرو رفته بود که با ت توی

 

 :هووووی خرس قطبی پاشووووووو پاشوووووو دیر شدددد ستاره

 

 

 :دهههه ستاره برو گم شو خواب میادادرینا

 

 :باشه خودت خواستی ستاره

 

 لند شدملحظه احساس کردم دهن دقیقا مماس با گوشمه تا خواستم اقدام کنم با اخرین توان جیغ زد عین فنر از جا ب یه

 

 :ای کوفت ای درد ای حناق این چه طرزه بیدار کردنه؟ایشاال سر مراسم خواستگاریت بگوزی چش سفید!!!ادرینا

 

 :خفه خرس قطبی به حرف گربه سیاهه بارون نمی باره اگه درست گفته باشم ..!!!ستاره

 

 :گم شو برو لباسم و بیان از تو کمد تا اماده شم  ادرینا

 

 ای دهنم و تکون دادم:اگه درست گفته باشم به حالت مسخره و

 

 :خاک تو سرت لندهور پاشو زود باش ستاره

 

 

 تخت پریدم پایین و به سمت سرویس بهداشتی رفتم  از
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 دیقه طول کشید تا اماده شم با اینکه ساده بودم و ولی خیلی ناز شده بودم٠١ حدود

 

بیرون رفتیم تو حیاط هرچی دنبال ایلیا گشتم نبود ببرتمون بهتر با اون اخماش  و روی لباسم پوشیدم و با شال با ستاره از در مانتوم

 کوفتمون میکرد

 

حوصله رانندگی نداشتم زنگ زدم اژانس بیاد تو همین حال که تو راه بودیم به چرت و پرتای ستاره گوش میکردم:أدی وقتشه به  چون

 خوشگلش و تور کنیم و رل و..

 

 دی چقد حرف میزنی؟سرطان فک نگیری؟وای ستاره مخم و ترکون-

 

 :نترس نمیگیرم چون رسیدیم جنازه تو بکش بیا بیرون ستاره

 

 ایستاد و بعد از حساب کردن پولش به سمت باغ راه افتادیم... ماشین

 

 

 

 :ایلیا

 

 بابا اشتباه میکردم چون یهو از دیدم محو شد!!! نه

 

 میاد؟پرهام توروحت اخه کدوم پلیسی از این مهمونیا -

 

 :حاال یه شب که صد شب نمیشهپرهام

 

 خفه من خودم میرم مردم و از این مهمونیا جمع میکنم انوقت خودم اینجام-

 

 با قیافه کالفه:نظرت چیه اینارم جمع کنی  ببری ؟ پرهام

 

 موافقم-

 

ی یه پسره میرقصید امپرم زد باال: پاشم برم که احساس کردم دوباره ادرینارو دیدم به سمت جایگاه رقص رفتم داشت روبرو خواستم

 دستشو گرفتم و تند کشیدمش 

 

 :تو اینجا چه غلطی میکنی؟ایلیا

 

 که تو شوک بود حرفی نزد ادرینا

 

 :با توام چرا الل شدی؟ ایلیا

 

 که انگار تازه به خودش اومده بود: ادرینا
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 :هوووی پیاده شو باهم بریم به توچه؟ادرینا

 

 ن دنیا به من مربوطه شیر فهم شد؟:اره همه چی تو ایایلیا

 

 جواب بده که پرهام و ستاره ام اومدن خواست

 

 که دست ادرینا رو به زور به سمت میز میکشوندم همینطور

 

 :چی شده ایلیا؟این کیه دیگه؟پرهام

 

 :ادرینا حرف بزن دیگه انقد بلند صحبت میکنید ابرومون رفت...ستاره

 

 

 

 ام کردم و گفتم تو برو پیش اناهیتا فعال بعدا واست تعریف میکنم به دوست ادرینام گفتم بره صندلی نمشوندمش رو به پره روی

 

 به ادرینا که با اخم نگام میکرد گفتم: رو

 

 :تو خجالت نمیکشی این جاها میای؟ایلیا

 

 :نخیر اگه باشم موتاد میشم اصن تو خودت چرا اینجایی؟ادرینا

 

 :من با تو فرق دارم ایلیا

 

 :میشه بگید فرقتین چیه؟اادرین

 

 :ببین ادرینا حوصله ندارم پاشو وسایلتو جمع کن بریم ایلیا

 

 :زهی خیال باطلادرینا

 

 جوابشو بدم که یه پسره جلف اومد حلو بی توجه به من رو به ادرینا کرد اومدم

 

 خانمی افتخار میدید؟-

 

ردش کن بره اما از حرص من دستشو توی دستش گذاشت و رفت روی نگاهی به دست اون و من کرد که با چشم و ابرو میگفتم  ادرینا

 جایگاه شروع کرد رقصیدن 

 

 چرا اما دلم میخواست لج کنم باهاش با اینکه این کارا واقعا از من بعید بود  نمیدونم

 

 سمت دختری که گوشه میز بود رفتم و درخواست رقص دادام  به

 

 ن واقعا باورم نمیشد این منم که از یکی درخواست رقص کردم و دارم میرقصم !!!!روبروی اونا شروع کردیم به رقصید دقیقا
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 وسطای اهنگ رسیده بودیم که احساس کردم پسره موهای ادرینا رو بوسید امپرم زد باال  به

 

هل دادم و بی  دختره رو ول کردم بخ سمتش رفتم روبه پسره کردم و گفتم :گمشو دیگه دور بر دوست دخترم نبینمت شونش و دست

 توجه بهش دستم و دور کمر ادرینایی که توشوک بود انداختم و اروم شروع به رقصیدن کردیم

 

 :دیگه داری خیلی پرو رو میشی ولَم کنادرینا

 

 :ولت کنم که باز بری با یکی دیگه برقصی؟مثل اینکه یادت رفته پدرت تورو به من سپردهایلیا

 

 با اون دختره میرقصیدی چی شد؟ :وایسا ببینم تو که داشتیادرینا

 

 :زیپ و بکش این به تو مربوط نمیشه ایلیا

 

 :پر رو عوضیادرینا

 

 :همینی که هست ایلیا

 

 لبخند خبیث زدم و دستمو صفت تر کردم  یه

 

 

 چی بود اما دوست داشتم این رقص هیچ وقت تموم نشه سرش و بلند کرد و نگام کرد  نمیدونم

 

 دم چشمای رنگ دریاش ش میخ

 

 خودگاه سرم بیشتر بهش نزدیک میشد اون هم همینطور یه احساس گرمایی میکردم یه جور خال که درکش نمیکردم به جور کشش نا

 

 ی کمی بینمون مونده بود که اهنگ تموم شد و برقا روشن   فاصله

 

 و ول کردم و یه نفس عمیق کشیدم  دستش

 

 به سمت میز رفتم... و

 

 

 

 دیم دلم نمیخواست سرم و بلند کنم باورم نمیشد من داشتم چیکار میکردم ساکت نشسته بو هردو

 

 أصال درک نمیکنم چمه سعی کردم فک نکنم بهش چشمام و چرخوندم که دیدم پرهام داره با ستاره میرقصه پوووووف

 پسره هم هر روز با یکی بود خندم گرفته بودکدوم دکتری شبیه اینه اخه ادم بشو نیست این

 

 بود٢١:٠٧اومد رو لبام و ابمیوه رو از رو میز برداشتم و خوردم و به ساعتم نگاه کردم  لبخند
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 :هووی یارو چته میحندی؟ادرینا

 

 :ب توچه؟دلم میخواد بخندم ایلیا

 

 :از عالئم روانی بودنه اشکال ندارهادرینا

 

 خونسردی گفتم با

 

 دی؟:حتما تجربه خوبی داشتی از این موضوع  که انقد وارایلیا

 

 :خفه شوادرینا

 

 :چپه شوایلیا

 

 حرص دندوناشو رو هم سایید و چیزی نگفت تر

 

 :چون میدونم فضولی میگم داشتم ستاره و پرهام و نگاه میکردمایلیا

 

 :فضول عمته ادرینا

 صورتشو سمت اونا کرد و خندید وبعد

 

 قشنگ میخندید اوووف شروع نکن باز این کجاش خوشگله باز توهم زدم  چه

 

 بهش کردم و گفتم: پاشو وسایلتو جمع کن بریم دیره  رو

 

 :من با تو هیچ جا نمیامادرینا

 

 ی لجباز احمق دلم میخواست پاشم یه فص بزنمش دختره

 

 :ببین حوصله ندارم با زبون خوش پاشو بریم ایلیا

 

 :وای خدا مردم از ترس  ادرینا

 

 ...:دختره مسخره پاشو بهت میگم داری عصبیم میکنیایلیا

 

 

 

 :ادرینا

 

 کردم بهش و با مسخرگی گفتم: رو

 

 وای خدا مردم از ترس!!!-
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 :دختره مسخره پاشو دارم بهت میگم داری عصبیم میکنی ..!ایلیا

 

 برو بابا-

 

 اینکه جواب بده پرهام و ستاره اومدن اینطرف قبل

 

 ..!ستاره رو کشیدم که با لبخند ژکوند داشت دوست ایلیا رو نگاه میکرد دست

 

 

 :هوووی ور پریده داشتی چه غلطی میکردی ؟ این عشوه خرکیا چی بود میومدی؟  رقص چی میگه؟ادرینا

 

 :ای کوفت یه دونه یه دونه بپرس اهستاره

 

 به ایلیا کردم فک کنم اونم داشت سواالی منو از پرهام میپرسید نگاهی

 

 :خب بنالادرینا

 

 :نگاش کن چه جیگره  ستاره

 

 ن انگار خریه بهش کلوچه دادن سواالمو جواب بده االغ؟:نگاه کادرینا

 

 :ولم کن حاال تو امستاره

 

 به نشانه تاسف تکون دادم  سرمو

 

 رو از دور دیدم که با یه ارایش فجیح و و با عشوه به طرفمون میومد  اناهیتا

 

 پرهام و شنیدم که گفت:اه سیریش اومد صدای

 

 گرفت خندم

 

 تاره چقد خوشحالم میبینمتون :واااای ادرینا ساناهیتا

 

 با قیافه ای مثال خوشحال:اناهیتا جون تولدت مبارک  و زورکی بغلش کرد ستاره

 

 سمتش رفتم و خیلی عادی و بی حال بغلش کردم و تبریک گفتم  منم

 

 صندلی نشستیم منو ستاره روی

 

 رو به پرهام و ایلیا کرد اناهیتا
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 ی پیشم عجقم قهل میکنما ...:وااای پرهاااامم چرا نیومداناهیتا

 

 

 

 : خیلی وقت نیست اومدمپرهام

 

 :بیا بغلت کنممم پرهامییییاناهیتا

 

 :نمیخواد حاال اتوی کتم به هم میخورهپرهام

 

 ایلیا داشتیم بهشون نگاه میکردیم و میخندیدم اما اوه اوه ستاره داشت با اخم به اناهیتا نگاه میکرد خدا به خیر بگذرونه منو

 

 با صورتی قهوه ای شده به سمت ایلیا رفت هیتاانا

 

 دیگه با ایلیا چیکار داره جغد این

 

 :ایلیا جون اصن فک نمیکردم بیای خیلی خوشحال شدم اناهیتا

 

 قیافه ای جدی :نمیخواستم بیام پرهام مجبورم کرد ایلیابا

 

 هامم عزیزم زنگ میزنم بهتبا قیافه ای وا رفته:باش خوش بگذره از خودتون پذیرایی کنید،پر اناهیتا

 

 فقط سرشو تکون  پرهام

 

 رفت ایلیا و پرهام با هم گفتن : همینکه

 

 :شرت کم ایلیا

 

 :شرت کم پرهام

 

 ستاره با هم زدیم زیر خنده منو

 

 :خانما معرفی نمیکنید خودتون ؟پرهام

 

 :منو که میدونید گفتم بهتون واما اینم دوستم ادریناستاره

 

 شما؟ :خوشبختم وادرینا

 

 :پرهام هستم دوست ایلیا خوشبختمپرهام

 

 با کالفگی:اگه مراسم معرفی کنونتون تموم شده بریم ایلیا
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 :من که گفتم نمیام باهات من و ستاره با تاکسی میریم ادرینا

 

 :منم عالقه ای ندارم ببرتم اما میدونی که پدرت سپردت به من  ایلیا

 

 رص بابامم شده نمیام:پوووف از دست بابام اصن از حادرینا

 

 با حرص رو صندلی نشستم  و

 

 :خب چرا دعوا میکنید؟ستاره خانم با من میاد و ادرینا خانم با ایلیا؟ پرهام

 

 :خب این االن چه فرقی کرد من نمیخوام با این خوش اخالق برم اونوقت تکم بیفتم باهاش...ادرینا

 

 

 

 :خب هر جور راحتیدپرهام

 

 این غول بیابونی میفهمهدوستش بیشتر از  خوبه

 

 :نخیر چی چی و هرجور راحتید ؟لباساتو تنت کن بریم  ایلیا

 

 که با بی خیالی رو صندلی نشسته بودم و ابمیوه مو میخوردم گفتم:گفتم که برو  همینطور

 

 با قیافه مرموزی گفت :پس نمیای ها؟ ایلیا

 

 اوهوم -

 

 :یه دیقه پاشو ایلیا

 

 برو بابا-

 یقه پاشو ببین چی میگه؟:خو یه دستاره

 

 رو روی میز گذاشتم و پاشدم ابمیوه

 

 خب پاشدم که چی ؟-

 

 :خودت خواستیایلیا

 

 به سمتم اومد و منو روی شونه هاش انداخت من تو شوک بودم و فقط با مشت به پشتش میزدم یهو

 

 ایلیا:بزارم زمین ایلیاااااا ایلیاااااا االن میوفتم-
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 چی نگفت از تالش خسته شدم مشت به کمرم زد  هی با

 پسره چقد زور داشت که من روی شونه هاش بودم  این

 به این فیلما که پسره دختره رو با عشق رو شونش میندازه میبره دَدَر دودور نه به این غول بیابونی که منو بزور داره میبره نه

 خدایا خودت به خیر کن... پووووف

 

 

 

 و شبیه این بچه های کوچیک روی صندلی گذاشتماشین رسیدیم درو باز کرد  جلوی

 

 نمیخواست پایین بیام از روی شونش بوی عطرش..!!! دلم

 

 بابا چی میگم پاک زده به سرم!!! ای

 

 و دور زد و اومد نشست ماشین

 

 کردم:ستاررره بیا دیگه صدا

 

 :من با اقا پرهام میرم شما برید رسیدم زنگ میزنم بهتستاره

 

 د هی بردت ...ال اله اال اهللدختره گیج شای ای

 

 باش برو مواظب خودت باش-

 

 بستم و ساکت توی فکر رفتم االن که فک میکنم من روی شونش بودم بوی عطرش... درو

 

 نگاه کردم با اخم داشت رانندگی میکرد بهش

 

 هوووی پسره ایلیا-

 

 :هووی تو کالت چته؟ایلیا

 

 قیافه حق به جانبی با

 

 اون چه کاری بود کردی ابروم رفتمن خودم پا داشتم -

 

 :وقتی نمیای حقت بود با کتک بیارمت برو خدا شکر کن سالمی االنم حرف نزن حوصلت و ندارمایلیا

 

 

 اوهووووک فک میکنی کی هستی این شکلی صحبت میکنی هان؟-

 

 :.....ایلیا
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 با توام چرا حرف نمیزنی؟-

 

 :......ایلیا

 

 غول بیابونی-

 

 کردم خندید اما نگاهم و که دید اخم کردلحظه احساس  یه

 من که فازشو درک نمیکنم بدبخت زن این!!! واال

 زن داره؟نه بابا حلقه نداره راستی

 چیزی به قیافش نمیاد مشکل مالی داشته باشه پس چرا راننده شده؟مشکوک میزدهااا یه

 

 خونه زد رو ترمز  جلوی

 

 دی؟پیاده شم که گفت :بابات میدونه اوم خواستم

 

 مسخرگی گفتم: با

 

 اوهوم نمیخواد نگران باشی تواقای رادمنش-

 

 :نیستمایلیا

 

 پاشو رو گاز گزاشت و رفت مهلت نداد جواب بدم  بعد

 و با حرص زمین کوبیدم و به سمت خونه رفتم... پام

 

 

 

 :ایلیا

 

 دم و به سرهنگ محبی زنگ میزدمرو رسوندم و به سمت خونمون راه افتادم باید میرفتم شنود ها رو چک میکر ادرینا

 

 خونه رو با کلید باز کردم و کتم و انداختم رو مبل در

 

 از خستگی ولو شدم رو کاناپه گوشی و برداشتم و شماره سرهنگ و گرفتم خودمم

 

 بووووووقققق بو... بوقق

 

 :الومحبی

 

 الو سالم سرهنگ -

 

 :سالم سرگرد حالت چطوره؟محبی
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 بر برنامه چیه؟خوبم سرهنگ ممنون چه خ-

 

:به زودی فرد جدیدی میاد که فک میکنم برادر زاده اهتمامه اون هم یکی از همین کله گنده هاست فک میکنم این بازی رو محبی

 پیچیده تر کنه؟

 

 مگه کجاست که بیاد؟-

 

 :خیلی ساله که امریکاست زمان دقیق و نمیدونیم کی بر میگرده اما به همین زودیا میادمحبی

 

 گ میشه مشخصات کاملشو بگید بچه های ستاد بفرستن واسم؟سرهن-

 

 :باشه ،مواظب باش و دائما گزارش بده خدانگهدارمحبی

 

 حتما سرهنگ خدافظ-

 

 رو روی دهنم گزاشتم و به فکر فرو رفتم دوست داشتم زودتر بفهمم این یاروه کیه گوشی

 

 دمفکر امشب افتادم واقعا از اعتقاداتم خیلی دور شده بو یهو

 

 کول کردن ادرینا و... رقصم

 

 واقعا نمیدونم چرا احساس میکردم اینکه بهش دست بزنم إشکالی نداره  اووووف

 

 از فردا عزمم و جزم میکنم تا جایی که میتونم نزدیک نشم بهش البته

 

همونیه که االن توی ماموریتشم باید خیلی خوب شد که موقعه ای که ادرینا و ستاره حواسشون نبود به پرهام گفتم که پدر ادرینا  راستی

 حواسش میبود لو نده

 

خیلی دیر بود لباسام و عوذ کردم و بعد از دوش روی تخت رفتم و با کمی فکر به مهمونی به خواب عمیقی ٢/٢٦و نگاه کردم  ساعت

 رفتم....

 

 

 

 : ادرینا

 

 چشمامو با خستگی باز کردم ألی

 بود ٢٢و نگاه کردم  ساعت

 خوابیده بودم االن دیر بیدار شدم دیشب دیر چون

 و از تخت پایین گزاشتم و دمپایی های صورتیمو پام کردم پام

 

 اینکه پاشم یاد دیشب افتادم خود به خود لبخند روی لبهام اومد دنبال دلیلش نگشتم و بیخیال به سمت سرویس رفتم قبل
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 از انجام کار های الزم بیرون اومدم  بعد

 

 به سمت میزتوالت بنفشم رفتم یه رژ کمرنگ زدم و لباسام و عوذ کردم و رفتم پایین خشک کردم و صورتمو

 اخرین پله بودم که ایلیا رو روی مبل دیدم سرش تو گوشیش بود  روی

 توجه بهش به سمت اشپزخونه رفتم   بی

 

 یاسی جونم-

 

 :جانم مادر چقد خوابیدی تو  یاسی

 

 خیال صبحونه رو بیارررراره مامانی خسته بودم حاال اینارو بی-

 

 :باش مادر بشین بیارممممیاسی

 

 و برداشتم و شماره ستاره رو گرفتم: گوشیم

 ..بوقققق..بوقققبوققق

 

 :الو ادی جونستاره

 ادی و کوفت چرادیشب زنگ نزدی؟-

 

 :خو یادم رفتستاره

 

 چرا؟-

 

 : چون چ چسبیده به را ،چی چرا؟ستاره

 

 ادت رفت؟اووووف تو چقد خنگی میگم چرا ی-

 

 :خو توام با یه ادم جنتلمن بیرون بری عقل از سرت میپرهستاره

 

 خاک تو سرت امل یه ذره حیا داشته باش-

 

 :باش قاپ میکنم میزنم رو دیوارستاره

 

 واقعا که برم صبحونمو بخورم بعدا زنگ میزنم بهت-

 

 :وایسا ببینم دیشب و تعربف کنستاره

 

 یحاال بعدا واست تعریف میکنم با-

 

 :اوکی بایستاره
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 صبحونه مجلل رو به روم نگاه کردم و با ولع شروع به خوردن کردم... به

 

 

 

 صرف صبحونه و تشکر از یاسی خانم به سمت پذیرایی رفتم  بعداز

 

 دیدن  tvتوجه به ایلیا کنترل و تو دستم گرفتم شروع کردم  بی

 

 رو بی صدا گذاشت زنگ گوشیش اومد به سمتش برگشتم گوشیش و بی توجه صدای

 

 حتما دوست دخترش بود هع

 

 درو شنیدم بابا بود صدای

 

 رو مبل پاشدم و به استقبالش رفتم  از

 

 سالم بابایی خسته نباشی-

 

 :سالم بابا ممنونمیثم

 

 :خسته نباشید اقای اهتمامایلیا

 

 :ممنونمیثم

 

 به سمت مبل برم که بابا صدام کرد خواستم

 

 ا اتاق کارت دارم:ادرینا یه دیقه بیمیثم

 

 االن میام بابا-

 

 به سمت حیاط رفت منم به سمت اتاق بابا ایلیا

 اتاق رفتم و بعد از بستن در به سمت بابا رفتم داخل

 

 جانم بابا-

 

و :ادرینا میخوایم یه سفر تفریحی بریم شمال چون خیلی وقته مسافرت نرفتیم و توی مشغله کاری خیلی گم شدم تو و یاسی خانم میثم

 ایلیام بیاید

 

 اما داشنگام...؟-

 

 :مشکلی نداره میگم بچه ها تا یه مدتی درستش کنن میثم

 



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 46 

 

 بیش از حدش تعجب اور بود اصرار

 گیر سه پیچ ندادم  اما

 

 باشه بابا کی؟-

 

 :دو سه روز دیگه میثم

 

 باشه بابا من رفتم-

 

 کج کردم و به سمت اتاقم رفتم  راهمو

 

 کردم؟؟این سفر مشکوک فکر می به

 چه معنی داشت؟ یعنی

 اینو بیخیال این غول بیابونی هم میاد  اوووووف

 خدا به خیر کنه  وااای

 مگه ادم قحطه اه اخه

 اتاق و بستم و با کالفگی به در اتاق تکیه دادام .... درو

 

 

 

 :ایلیا

 

 زنگ زد اسم و نگاه کردم سرهنگ محبی بود گوشیم

 م جواب بدم روی مبل نشسته بود نمیتونست ادرینا

 کردم قیافه مو عادی کنم سعی

 بی صدا گزاشتم  رو

 نگام کرد و پوزخند زد  ادرینا

 االن تو فکرش میگه دوست دخترشه حتما

 بچگی میتونستم فکر همه رو بخونم اما برعکس هیچکس تا حاال نتونسته بود فکر من و بخونه از

 ماموریت هیچ وقت زنگ نمیزد تا خودم زنگ بزنم سرهنگ فکر کردم حتما کار واجبی داشت چون زمان های به

 درو شنیدم و سرمو بلند کردم  صدای

 با قیافه تقریبا خسته ولی پر تکبری داخل اومد  اهتمام

 از سالم و اینا..اهتمام گفت ادرینا به اتاقش بره  بعد

 از فرصت استفاده کردم و به سمت حیاط رفتم تا به سرهنگ زنگ بزنم منم

 رفتم و روی تاب نشستم و شمارشو گرفتمحیاط  داخل

 ..بوقبوقققق

 

 :الومحبی

 

 الو سالم سرهنگ زنگ زده بودین؟-

 

 :درسته میخواستم خبر مهمی بودم به طور خالصه میگم چون ممکنه کسی بیاد پیشت محبی



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 47 

 

 

 ابروم و باال انداختم و سوالی گفتم: یه

 

 خب میشنوم سرهنگ -

 

ریدارا دعوا کرده و اون طرف مقابلم شروع به تهدیدش میکنه بخاطر همین هم هست که برادر زادش داره :ظاهرا اهتمام با یکی از خمحبی

میاد اینارو از شنود تلفنش فهمیدیم بخاطر همین تهدید هم تا برادر زادهه میاد اهتمام میخواد بره مسافرت تو و دخترشم بی شک میبره 

 بی چون و چرا قبول کن داگه ازت پرسی

 

 سرهنگ کارمو بلدم  حتما-

 

 :خوبه مواظب خودت باشمحبی

 

 حتما سرهنگ خدانگهدار -

 

 :خداحافظمحبی

 

 تاب تکون خوردم و به حرفای سرهنگ فکر کردم  روی

 

 نیم ساعت بعد پاشدم و سمت خونه رفتم  حدود

 

 روی مبل نشسته بود  اهتمام

 

 :اقای رادمنش لطفا بشینید اینجامیثم

 

 ه کرد مبل روبه روش اشار به

 سمت مبل رفتم و نشستم  به

 که فک میکردم برنامه مسافرت و گفت  همونطور

 دو سه روز دیگه  واسه

 که سرهنگ گفته بود ادرینام میاد همونطور

 زودتر از این قضیه سر در می اوردم... باید

 

 

 

 : ادرینا

 

 رو تخت پا شدم و به سمت سرویس رفتم  از

 امروز کالس داشتم  پوووووف

و بستم باالی سرم ریمل و رژ زدم چون پوستم سفید بود کرم نمیزدم یه مانتو مشکی تا باالی زانو یه شلوار ذغالی و مقعنه مو سرم  مموها

 کردم نگاه اخر و تو اینه کردم و به سمت پله ها رفتم
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وله مو رو شونم انداختم و بدون اینکه سعی اخر و پایین اومدم و ساعت و نگاه کردم اوه اوه دیر بود بیخیال صبحونه شدم تند تند ک پله

 کنم یاسی خانم منو ببینه کفش های اسپرتمو پام کردم و زدم بیرون

 

 بیرون اومدم سرمو یهو بلند کردم که احساس کردم به چیز خیلی صفتی بر خورد کردم همینکه

 

 اخ بدون اینکه توجه کنم کی بوده تند تند گفتم  اخ

 

 

 صاف شدای ای بر پدرت صورتم -

 

 سرمو بلند کردم یه کفش اسپرت بعد به شلوار مشکی خوش دوخت بعد به بلوز استین بلند اوه اوه یه غول بیابونی اخمو اروم

 

 به جانب گفتم:هوم ؟چیه؟با سینه میزنی تو سرم دو قرت و نیمتم باقیه داداچ؟ حق

 

 وتاه بیا نبودمجمله توجه کردید )با سینه میزنی تو سرم( درسته چرت بود ولی ک به

 

 نزد و همونطور با اخم زل زده بود بهم حرفی

 

 

 دادم و همونطورکه شبیه التا دستم و تکون میدادم  ادامه

 

 ها خوشگل ندیدی؟ مگه ارث نداشته بابا ننت دستمه؟بکش کنار بزار باد بیاد-

 

 این شکلی حرف میزدم؟اهلل و اعلم خدا میدونه چرا

 

 دیدم این چه طرز حرف زدنه؟مگه اینجا چال میدونه بیبی؟:به پر رویی تو ادم نایلیا

 

 پوزخند زد و سمت ماشین ماشین رفت یه

 معمول پام و زمین کوبیدم :ع و ض ی  طبق

 

 حیاط رفتم و نشستم تو ماشین  تو

 درو کوبیدم به هم تند

 نگاه غضب ناک از تو اینه بهم کرد یه

 ..لبخند مسخره زدم و ابروم و باال انداختم. یه

 

 

 

 دانشگاه زد رو ترمز  جلوی

 شدم و از پنجره به غول بیابونی گفتم: پیاده

 

 اینجا باش٢-
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 :هع بشین تا بیامایلیا

 

 و رو گاز گزاشت و رفت پاش

 

 کن جوگیر  ولش

 

 زنگ زد ارمان بود یکی از دوستام و همکالسیام مثل داداشم بود جواب دادم گوشیم

 

 

 الووووو چطوری شازده؟-

 

 به خوبیت بشکه دماغ ببین قبل اینکه بیای کالس یه سطل چسب بیار با خودت حرفم نزن زود بیا ها زوووود:ارمان

 

 باز میخوای چه اتیشی بسوزونی الو الو-

 

 کرد ای خدا حاال چسب از کجا پیدا کنم؟.  قطع

 

 یه دربست گرفتم چسب خریدم و برگشتم دانشگاه  سریع

 

 نبود خواستم برم سمت میز که یه صدای بلند اومد کالس وااااا هنوز إستاد  اومدم

 

 :وایساااااااارمان

 

 وی وی چته چش دریده؟-

 

 :بشکه دماغ نرو اونجا لیزه ارمان

 ریز کردم به شوخی گوشیم و زیر گلوش گزاشتم: چشمامو

 

 نقشت چیه؟-

 

 :اوه اروم باش بهت میگمارمان

 ارومم-

 

 با ذوق :چسب خریدی؟ ارمان

 

 اوهوم-

 

 :بده من  نارما

 

 با دقت شروع کرد چسب و مالیدن رو صندلی خیلی

 میخواد چیکار کنه بد بخت استاد گرفتم

 رو میز رفت و روبه همه ی بچه های  کالس گفت: ارمان
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 :کی از حسینی بدش میاد؟ارمان

 

 کالس: من من من من همه

 

 :بشینید ببینید داچ ارمان چه کردهارمان

 

 ع نشستیم استاد اومددر اومد اوه اوه سری صدای

 اِ اِ اینکه استاد حسینی نیست اِ

 اب دهنشو قورت داد:ادی اینکه حسینی نیست حاال چه کنم جوونم هست میزنه دهنمو صاف میکنه.... ارمان

 

 

 

 چطوری خربزه خور؟-

 

 :خفه شو ببینم چی میشهارمان

 

 ریس میکنم:سالم من بابایی هستم از این به بعد به جای استاد حسینی تداستاد

 

 از بچه های کالس:استاد نظرتون چیه برگردید؟ یکی

 

 کالس :ههههههههههه همه

 

 

 با خنده:نظری ندارممممم استاد

 

 سمت میز رفت که یهو شاتاالق افتاد  به

 

 اوه همه کالس:ههههههه  اوه

 

 مصلحتی پاشد با درد لبخند: زد اشکال نداره محض خنده خیلی

 

 نگی چی بگی؟ شوخی گفتم:استاد اینو به

 

 به شوخی :نمیدونم بعدا روش فک میکنم میگم بهتون بابایی

 

 رو صندلی :خب دیگه درس و شروع کنیم  نشست

 

 ها کسی ماژیک داره  بچه

 

 استاد ما داریم -
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 قصد نزدیک میز رفتم تا مجبور شه بلند شه بگیره از

 

 : ممنون استاد

 

 ند شد و باز افتاد شد که بگیره ازم که صندلی هم باهاش بل بلند

 

 با ناله:بچه ها نظرم عوذ شد برگردم؟ استاد

 

 کردم باهاش خیلی با جنبه بود  حال

 

 :هرکی بوده بگه کی بوده آشنا شیم باهم قول میدم اخراج نشه  استاد

 ارمان نگاه کردم سوموبکم نشسته بود شبیه عصا قورت داداه ها به

 

 اه که میرفتم این شکلی بودم :دعواتون نمیکنم چون خودمم دانشگاستاد

 

 از بچه ها:استاد دمتون گرم ولی مگه بچه ایم دعوامون کنید؟ یکی

 

 :خب بابابزرگ بهتره زودتر درس و شروع کنیم تا من به فکری به حال این صندلی بکنم استاد

********* 

 کالس برگشتم تو حیاط دانشگاه بودم و با ارمان حرف میزدم  از

 کوله مو رو شونم جابجا کردم و سرم و بلند کردم غول بیابونی بود هع فک میکردم نمیاد بوق شنیدم  صدای

 ارمان به خداحافظی صمیمیانه کردم و به سمت ماشین رفتم از

 بستم  درو

 

 با اخم:پسره کی بود؟ ایلیا

 

 ب توچه؟.....-

 

 

 

 نکشیدم :ببین حوصله کل کل باهاتو ندارم بگو تا جوردیگه ای از دهنت حرفایلیا

 

 اوه اوه خدایا چقد ترسیدم،برو عاموووو من به بابامم جواب پس نمیدم -

 

 :به اینکه تربیت نداری فک میکنی اینجا چال میدونه این شکلی حرف میزنی شکی نیست هعایلیا

 

 بروبابا حوصلتو ندارم -

 

 : بهم نگو بابا در قبال عقل کم و بی تربیتیت  احساس مسولیت میکنم ایلیا

 

 مثل اینکه یادت رفته من کیم؟هان؟تو فقط یه راننده بدبختی بدبخت میفهمی؟حق این شکلی زر زدن و به هیچ وجه نداری؟اکی شدی؟-
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 با پوزخند قیافه مرموز :هع میتونی این شکلی فکر کنی ایلیا

 

 منظور؟-

 

 :...ایلیا

 

  با ناخونام وررفتن نزد بیشعورررر سعی کردم خودمو خونسرد نشون بدم شروع کردم مثال حرفی

 خدا بیامرزم میگفت:ببین لپ گلی ، منکه میدونم وقتی با ناخونات ور میری عصبی حاال بگو کی عصبی کرده لپ گلی منوووو؟ مامان

 مامانی... هیییی

 فکر به مامانم اشک تو چشمام حلقه بست!! با

 کنم ایلیا از تو اینه دیدم و با پوزخند گفت: فک

 

 یه نکن به بابات نمیگم:کوچولو گرایلیا

 

 روغن قاطی کردم من تو فکر چی بودم این چی میگفت با داد گفتم اب

 

 ببین ایلیا خان خفهههههههه شوووو میفهمی خفههههه شوووو بزن کنار-

 

 

 :اینجا نمیشه ایلیا

 

 بهت گفتم بزن  کنار-

 

 رو ترمز بی توجه به اینکه کجاییم و نباید پیاده شم پایین رفتم زد

 جاده نشستم و شروع کردم گریه کردن لبغ

 ماشینی که رد میشد بوق میزد و نگاه میکرد هر

 هیچی نمیدیم بی توجه بودم خیلی بی توجه  انگار

 کردم یکی کنارم نشست احساس

 نداشتم سرمو بلند کنم....... حوصله

 

 

 

 :دختر تو مشکلت چیه؟ تو نمیدونی بدبختی یعنی چی؟ایلیا

 

 چونمو روی ساق دستای در هم قالب شدم گزاشتمبلند کردم و  سرمو

 چرا ؟اما دلم میخواست به یکی حرفامو بگم نمیدونم

 

 صدایی که از گریه خش دار بود گفتم:تو چی میدونی از من ؟از زندگی من؟از غصه هام؟که اینارو میگی؟ با

 

 :من چیزی نمیدونم اما ظاهر قضیه اینو نشون میدهایلیا

 

 ی مشکل منم همینه ظاهرررر ظاهر باطنش هیچ نقشی ندارهاره اینو خوب اومد-
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 :و.. ایلیا

 

 ادامه صحبتشو بگه همینطور که به رو به رو نگاه میکردم گفتم :وایسا باطنشو بگم  نزاشتم

عی که سال مامانم مرد یعنی کشتنش هیچ وقت نفهمیدم چرا ؟از اون موقع تنهام بی همدم پدرم أر موق٧خیلی بچه بودم حدود  وقتی

مامانم مرد خودشو خیلی درگیرکار کرد عصبی شد ساکت و کم خنده و...شاید بگی همین بدبختی تو همینه؟ولی تو نمیفهمی ،نمیفهمی 

بگیره از مدرسه بیارتت ببرتت ببرت خرید گردش یه بادیگارد گنده ببرت همه این جاها اره شاید بگی  تتوکه به جای اینکه مامانت دس

یدونی میتونم بگم از موقعی که مادرم مرد پدرمم مرد سنگ شد پیشم بود اما هیچ وقت نبود من خیلی وقته  تنهام با پس بابام چی ؟م

خیلی بیشتر دوسم داره اما حسش نمیکنم چون دیگه نیست چون فک میکنه من  اونماینکه پدرم و دارم و خیلی دوسش دارم میدونم 

 میفهمی حرفای منو هیچی نمیفهمی ازم !!اصن چرا دارم به تو میگم؟ هعفقط پول میخواممم همین اینه درد من تو ن

 

 پوزخند زدم و با کرختی به سمت ماشین رفتم  یه

 و به صندلی تکیه دادم و چشمامو بستم.... سرم

 

 

 

 :ایلیا

 

 پوزخند زد و به سمت ماشین رفت  یه

 موندم به حرفاش فک کردم  همونجا

 دم اما دلم براش نسوخت اصن از ترحم خوشم نمیاداعتراف کنم که ناراحت ش میتونم

 شغل کثیفش از دخترش خیلی دورش کرده بود خیلی این

 میکردم تٌهیه خالیه اما نشون نمیده احساس

 داشتم برم دلداریش بدم اما چجوری؟ من که بلد نبودم !!درسته بلد نبودم ،چون واقعا تا حاال از این کارا نکرده بودم  دوست

 ن ب من چه؟کن اص ولش

 نباید به چیز دیگه ای غیر از ماموریتم فک میکردم من

 شدم و به سمت ماشین رفتم  بیخیال

 کردم سرش رو صندلی بود و چشمامو بسته بود نگاش

 نفس های منظمش فهمیدم خوابیده ماشین و روشن کردم و راه افتادم  از

 خیلی سنگین بود کالفه ام کرده بود ترافیک

 اغ سبز میشه فکرم و منحرف کنمکردم تا چر سعی

 سفر فکر کردم به این پسره که قراره بیاد به

 میکنم یه ذره سخت شه چون باید بچه ها دوباره اونجا شنود و میزاشتن فک

 سبز شد راه افتادم  چراغ

 تو اینه به ادرینا نگاه کردم هنوز خواب بود از

 خواب واقعا قیافش مظلوم میشد و انگاری برق میزد تو

 داشتم نگاهش میکردم که یکی یه بوق طوالنی زد   همینطور

 زدم رو ترمز نزدیک بود به ماشین جلویی بزنم سریع

 چه خواب سنگینی داشت با این بوق و صدای جیغ الستیکام بیدار نشد پووووف

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

 

 خونه زدم رو ترمز  جلوی
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 اوه حاال کی اینو بلندش کنه!!! اوه

 

 کردم :خانم اهتمام ..اهتمام..ادرینا صداش

 

 بابا انگار یه هفتس نخوابیده  ای

 نداشت باس یه فکر دیگه میکردم..... فایده

 

 

 

 ماشین پیاده شدم و به سمت خونه رفتم از

 طرف اشپزخونه رفتم به

 

 سالم یاسی خانم یه لیوان اب به من میدین-

 

 :سالم مادر االن  یاسی

 

 ا فکرای شؤم روی پاشنه پا چرخیدم و به سمت در رفتمو ازش گرفتم و ب لیوان

 در ماشین رسیدم درو باز کردم و جلوی

 

 پوزخند به قیافه غرق خوابش نگاه کردم با

 

 

 االن فکر میکنید میرم دست میندازم زیر پاهاشو میزارمش رو تختش؟ حتما

 

 خیال باطل!!! زهی

 

 اب و روی صورتش خالی کردم  لیوان

 

 ااااااااااااااااااااا جیغعععععع چیه چی شده؟:آااااادرینا

 

 و حق به جانب به کمرم زدم دستم

 

 هیچی خانم کوچولو پاشو برو خونتون-

 

:پسره ی....این شکلی از خواب بیدار میکنن؟ تو ادم نیستی؟نمیگی قلبم وایمیسته میمیرم؟سکته میکنم؟خونم میفته گردنت؟میبرنت ادرینا

 ..زندان؟إعدام  میشی؟لو...

 

 یه نفس بگیر خفه نشی،اینکه خوابت سنگینه به من مربوط نیست-

 

 :عوضی ادرینا

 شد و به سمت خونشون رفت پیاده
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 شرت کم بهتر

 بلیز خوش دوختمو درست کردم و نشستم تو ماشین  یقه

 احساس خستگی و گشنگی میکردم  واقعا

 بستم و وصندلی و خوابوندم چشمامو

 و پلی کردم وموزیک

 شادمهر تو ماشین پیچید: صدای که

 )دستتو ول میکنمممم اگه میتووووونی بروووو..(

 کم کم خوابم میبرد  داشت

 صدای تق تق به پنجره خورد که

 

 

 

 چشممو باز کردم که دیدم .. یه

 از دست این دختره اه  پووف

 رو دادم پایین و به قیافه حق به جانبش نگاه کردم  پنجره

 

 چته؟-

 

 ه بیفت لم ندهادرینا :پاشو را 

 

 کجا به سالمتی ؟؟؟-

 

 :خریدادرینا

 

 پرهام راست میگه همه زنا واسه خرید کردن انرژی دارن نمیدونم تو بعد این همه بدو بدو انرژیتو از کجا میاری؟-

 

 : ب توچه راه بیفت بریمادرینا

 

 برو بابا دلت خوشه با تاکسی برو -

 

 :بیخود پس تو چیکاره ای؟ادرینا

 

 س نشست تو ماشین دختره لجبازو ب اومد

 بهت لطف میکنم میبرمت-

 

 نداد جوابی

 

 کدوم پاساژ برم؟-

 

 :سماءادرینا

 تکون دادم و راه افتادم  سرمو

 بابا چقد گشنمه اینو بزارم برم یه چی کوفت کنم ای
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 تحسین بر انگیز بود انرژیش

 این همه گریه ای که کرد داره میره خرید!!! با

 !!!!خالق!!!!!!!! جلل

 

 پاساژ ایستادم جلوی

 

 همینه؟-

 

 :اوهوم پیاده شو دیگه؟ادرینا

 

 من کجا بیام؟-

 

 :مگه تو محافظ من نیستی؟ از تنهایی خرید کردنم خوشم نمیاد !!!ادرینا

 

 هع محافظ؟؟؟؟هههههههه برو بابا فاز زدی -

 

 :پیاده شوادرینا

 

 ندادم و ریلکس به صندلی تکیه دادم جوابی

 فکرم جرقه زد بگم شام مهمونم کنه تا باهاش برم یه چی تو  یهو

 اینکه همچین آدمی نبودم ولی از اینکه این دختره رو اذیت کنم لذت میبردم با

 

 باش فقط یه شرط باید شام مهمونم کنی-

 

 :خیلی خب گشنه پیاده شوادرینا

 

 که پیاده میشدم  همینطور

 

 عمته!!!..........-

 

 

 

 :ادرینا

 

 رادمنش اگه بدونی چه نقشه ای ریختم براااات اقای ههههههههَ

 :راه بیا دیگه نکنه تخت روان میخوای؟ایلیا

 که به سمتش میرفتم گفتم: همینطور

 فکر خوبیه!!!-

 

 یه بوتیک ایستادم یه لباس دلمو گرفت کنار

 توجه به ایلیا که با کالفگی بهم نگاه میکرد به سمت داخل مغازه رفتم بدون

 تی شرت رنگ ابی رو به من بدید؟سالم لطفا اون -
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 که دختر جوونی بود گفت:االن میارم واستون فروشنده

 شدم تا بیاره که ایلیا اومد داخل منتظر

 :بفرمایید فروشنده

 چرخید سمت ایلیا دهنش باز شد بعد خودشو جمع و جور کرد و یه لبخند ژکوند تحویلش داد ونگاش

 ی هیز!!! دختره

 صورت اخمو گفتم: با

 وشگل نیست نمیخوامممخ-

 بی توجه به جوابش گفتم :ایلیا بریم و

 باری بود که بی دعوا اسمشو صدا میزدم  اولین

 تعجب یه ابروشو باال انداخت و راه افتاد سمت در با

 اصن ب من چه؟خب..خب.مثال از دختره خوشم نیومد خواستم بشینه سر جاش اصن بخاطر ایلیا نبود که!!! اه

 گشنمه اول بریم یه رستوران بعد بریم خرید کن :من خیلی ایلیا

 اوک-

 سمت رستوران رفتیم و نشستیم به

 غذا سفارش دادیم و شروع کردیم خوردن خالصه

 وقت تالفی بود  االن

 و دراز کردم که نمک و بردارم از قصد دستم و زد به نوشابه که نصفش ریخت رو ایلیا دستم

 قیافه مسخره ای گفتم: با

 حواسم نبود ،اِ  نوشابه چرا نصف شد اوه أصال -

 خبیثی سمتش رفتم و بقیه نوشابه رو ریختم رو  لباس سفید رنگش با

 :هی دختره منگل این چه کاریه؟ایلیا

 و براش دراوردم و به سمت در فرار کردم زبونم

 

 نمیزنی ک... افتاد پیچیدم تو یه قسمت خلوت که یکی دستشو رو ی دهنم گزاشت و گفت:هیییییس حرف دنبالم

 بوی بدی پیچید تو دماغم و بیهوش شدم... یهو

 

 

 

 : ایلیا

 

 

 دویدم  نزدیک بود بگیرمش که یهو دنبالش

 دیدم محو شدم  از

 

 نگرانی صدا کردم: با

 

 ادرینا...ادرینا...ادرینااا-

 قسمت خلوت بود پشت یه مغازه بود  یه

 

 سمت رفتم  اون

 

 کردم :ادرینا..ادرین... صدا
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 ایه از پشت دیدمس یه

 

 احمق مگه نگفتم مواظب باش زود دختره رو ببر تو ماشین؟-

 

 منظورشون ادرینا بود؟ یعنی

 به سمتشون رفتم که سوار اسانسور شدن  سریع

 

 گیجی دور خودم میچرخیدم :لعنتی...لعنتی اه با

 

 از پله ها پایین رفتم چون پاساژ بزرگی بود و رستورانم طبقه اخر  سریع

 سیدم رفته بودن لعنت بهت ر دیر

 سوار ماشین شدم و. پام و رو گاز گزاشتم سریع

 ماشینشون راه افتادم  ودنبال

 شماره سرهنگ محبی و گرفتم و  سریع

 قضیه رو توضیح دادم سربسته

 اخرین سرعت دنبالش راه افتادم با

 جاده قدیم رسید  به

 تند میرفت خیلی

 رابه مانند رفت یه فرعی خاکی پیچید و به سمت یه خ از

 نزدیک نرفتم از دور نگاه میکردم  زیاد

 زنگ میزدم نقشه رو هماهنگ میکردم باید

 نگران ادرینا  خیلی

 لعنتییی...... اه

 

 

 

 : ادرینا

 

 

 حالی ألی چشمامو باز کردم بابی

 میدیدم یه خورده باز و بسته شون کردم تار

 کم واضح شد کم

 خود خدا!!!! یا

 دیگه کجاست؟ اینجا

 کلبه معتادا بود دیوارای کثیف یه صندلی این وسط که منو بهش بسته بودن؟ شبیه

 بودن؟ چی؟بسته

 ذره فک کردم تا یادم اومد ایلیا افتاد دنبالم یکی جلو دهنمو گرفت و دیگه یادم نمیادددد یه

 امامزاده بیژن دزدیدنم؟ یا

 غلط کردم شکر خوردم دیگه نماز میخونم ووووی خدایا

 چرتا چیه به هم میبافم؟این  اه

 اروم باش نفس عمیق خب حاال دهنتو باز کن و صدای زیباتوووو تا اخر عمقت خارج کن ادرینا
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 اَاااااااااا کمککککککککک یکی کمممممک کنه -

 

 نداره اینجوری فقط انرژی تموم میکنم  فایده

 بکنم؟ راه فرار پیدا کنم ای خدا دست و پاهام و بستن میخوام چه غلطی باید

 درو شنیدم  صدای

 مرد گنده اومد بیرون یا ابلفضل این دیگه چه غولیه؟ یه

 موقعه قسمت شانس من کدوم گوری بودم؟ خدایا

 

 :بسه خانم کوچولو چقد جیغ میزنی؟مرده

 

 اخم گفتم:خفه شو منو چرا اوردید اینجا؟ با

 

 :زیاد عجله نکن خانمی میفهمیمرده

 

 رفت و

 چیکار کنم؟ع ن ت ی پوووف حاال  ل

 ایلیا دیدتم؟ میاد کمکم؟ یعنی

 خدا کنه بیاد وای

 بالیی سرم بیارن  نکنه

 تو این شرایط فقط میترسم و سعی میکنم بروز ندم... من

 

 

 

 یه ساعتی گذشته!!! حدود

 

 کسی نیومده... هنوز

 

 میخواست گریه کنم ولی نباید فکرمیکردن ضعیفم وای خدا کمکم کن  دلم

 

 در اومد  صدای

 

 به صورتم خورد چشمامو بسته و باز کردم  نور

 

 ساله داخل اومددد٢١مرد حدود یه

 

 به به خانم اهتمام خوشحالم میبینمت امیدوارم اینجا خوش بگزره بهت خانمی-

 

 اخم نگاش کردم و گفتم: با

 

 چرا منو اوردید اینجا؟چی از جونم میخواید؟-
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 چیزی نمیشه ..اما...نگران نباش اگه اون پدر یه دندت راه بیاد -

 

 طرفم اومد دستشو به صورتم کشید به

 

 غیض صورتمو برگردوندم با

 

 دستای کثیفتو به من نزن-

 

 چک به صورتم زد که گیچ شدم و شوری خون و تو دهنم حس کردم یه

 

 بهتره عادت کنی خانمی -

 

 دستشو به لباسای برندش کشید و بیرون رفت و

 دم..از گوشه چشمام پایین اوم أشک

 اینا دشمنای بابام بودن !!! پس

 خدا کمکم کن ،پس چرا ایلیا نمیاد؟ وای

 ناامید میشم کم کم اگه نیاد چی؟ دارم

 چه بالیی سرم میارن؟نکنه ...نکنه...وای نه خدا  بکشنم خیلی بهتره که این کا رو بکنن باهام اینا

 لعنتی دستم درد گرفته بود!! اه

 چید...هق هقم تو کلبه سرد پی صدای

 

 

 

1️⃣5پارت ⃣️ 

 

 

 :ایلیا

 

 دیگه نقشه رو با خودم مرور کردم یکبار

 

 بچه ها میومدن داخل کلبه چون این شکلی ماموریت لو میرفت از دور مراقب بودن  نباید

 

 ایی که روش صدا خفه کن نصب بود و روی کمرم صفت کردم  اسلحه

 

 تادم..علی ...از ماشین پایین شدم و به سمت کلبه راه اف یا

 دیوار کوتاهش رفتم یه سمتی که بدون دید بود... روی

 

 تا سمت چپم اول باید تر تیب دور بینارو میدادم٢تا دوربین سمت راست و ٢چرخوندم  سرمو

 

 روی دیوار پریدم پایین صبر کردم دوربین بچرخه به سمت مخالفم  از

 

٠...٢...٢ 
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 !!!چرخید

 رد شدم به سمت پشت ویال رسیدم  سریع

 

 بزرگ سیاهی اون اطراف میچرخید.. سگ

 کوچیکمو از پشت برداشتم .سوسیس و از جیبش بیرون اوردم و دوباره رو پشتم انداختم  کوله

 کردم بدون کمترین صدایی سوسیس بندازم جلوی سگ  سعی

ینکه به طرم بیاد سوسیس های که هرکی که غیر من بود اموزش ندیده بود قطعا پا به فرار میذاشت شروع به پارس  کرد قبل ا سگه

 مسموم و جلوش انداختم

 شد و شروع کرد خوردن .. اروم

 دیقه دیگه بیهوش شه ،٠زمانبندیم باید  طبق

 

 دیقه ..فک میکنم بیهوش شده باشه٠دیقه..چشماشو بست٢دیقه..روی دست و پاش خوابید٢

 به طرفش پرت کردم بیهوش بود  سنگی

 یک رفتم..و دور زدم به طرف در کوچ دیوار

 نگهبان جلوش بود که با بی حوصلگی با پاش روی زمین ضربه گرفته بود  یه

 تقه به در زدم همینکه برگشت به پشتش رفتم  دوتا

 

 :کیه؟نگهبان

 

 صورت محافظ اسلحه شو جلوش گرفته بود به

 و به زمین کوبیدم همینکه خواست برگرده  با اسلحه به پشت گردنش کوبیدم  پام

 وش شد به سمت سیستم دوربین رفتم و تصاویر ضبط شده قبل و روش گراشتم و دوربینای حاضر و قطع کردم ....!!بیهخوبه

 

 

 

Ta part50👆 
 

 

 

 :ادرینا

 سردم بود .. واقعا

 سرما بدنم کرخت بود دست و پامم که دیگه فاتحه شو خونده بودم طنابه پدر پوستمو اورده بود جلو چشش...! از

 اهش میکنم .کن خو خدایاکمکم

 درو شنیدم ..باز شد و همون نگهبان غوله داخل اومد.! صدای

 پاشو رئیس کارت داره -

 اخم و عصبانیت و گستاخی گفتم: با

 گوالخ مگه کوری دست پام بستس چه شکلی پاشم؟ چه خری تو رو نگهبان کرده؟هع-

 زر زیادی نزن-

 طرفم اومد و پام و باز کرد به

 راه بیفت -

 وتکون دادم : درد پام با
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 لعنت بهتون-

 ببین کوچولو زیاد گالتو باز و بسته کنی بالیی سرت میارم که الل شی افتاد-

 ترسیده بودم دلم میخواست بزنم زیر گریه اما بروز ندادم  واقعا

 و گرفت و دنبال خودش کشوند بازوم

 کلبه بیرون رفت و به اتاق پشتش که شبیه ویال بود رفت.. از

 زد درو

 مردی اومد:بیا تو  صدای

 پایین بود و هنوز نگاش نکرده بودم که صداشو شنیدم سرم

 چه افتخاری خانمی!!!-

 با لحن بدی ادامه داد: هوشنگ برو بیرون و

 :چشم اقاهوشنگ

 بیرون رفت به سمتم اومد همینکه

 دستشو به صورتم بزنه که خواست

 عقب کشیدم سرمو

 میکنید؟:چی از جونم میخواید؟چرا ولَم نادرینا

مطمئن باش بد بهت نمیگزره..  میدونی صورت زیبایی داری؟ پدرت بد کرد باهات با خودش  ،البته واسه من بد نیست چون تورو به -

 دست اوردم

 یخفه شو عوض-

 گریه شروع کردم به داد و بیداد.... با

 

 

 

 میزدم و گریه میکردم  داد

 لعنتیا ولَم کنید ولم کن ..ولم کن-

 یغ میزدم...هق هق ج با

 مرده که از طریق نگهبان فهمیده بودم فامیلیش شایگانه گفت: همون

 میدونی وقتی که اینطوری میکنی من و راسخ تر میکنی -

 سمتم اومد و دستم و باز کرد فقط ریز هق هق میکردم به

 : اینکه زیاد تقال نکنی واسه خودت خوبه  فقط انرژی تموم میکنی شایگان

 بگم به طور خیلی ناگهانی به طرفم اومد و لبشو گذاشت روی لبم و با وحشی گری شروع به بوسیدنم کرد اینکه چیزی  قبل

 حالم به هم میخورد  داشت

 دستم هلش دادم عقب خیلی سنگین بود و یه تکون کوچولو خورد با

 و به پشت چرخوند و با چشمای خمار به سمت تخت یه نفره کنار اتاق برد  دستم

  میکردم و به طرفش چنگ مینداختمجیغ تقال با

 و کنار پیشونیش زدم که خون روشو گرفت  دستم

 شُل کرد و با تمام توانش توی صورتم کوبید دستشو

 خفه شو دختره احمق -

 برای چند لحظه  کَر شد و بی حال شدم  گوشم

 زیر لب میگفتم :ترخدا این کار و باهام نکن خواهش میکنم خو..اهش..میکنم فقط

 :دهنتو ببند  گانشای

 و از تنم کند حاال باال تنه ام برهنه بود  لباسم

 خدایا نه ..نه ..اگه این دختر بودنمو ازم بگیره صد درصد خودمو میکشم خدایا کمکم کن وای
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 ترخدا ولم کن خواهش میکنم التماس میکنم این کارو با باهام نکن -

 دهنم کوبید که دهنم پر خون شد  توی

 ر بزن میدونی که هرچی بگی من کارمو میکنم پس...: کم زشایگان

 کم کم از هوش میرفتم که یهو در باز شد و  داشتم

 ایلیا تو گوشم پیچید..... صدای

 

 

 

 دنیا رو بهم دو دستی دادن گفتن نوش جونت !!!!!! انگار

 ن میدادو بوسه میزد ...که از بس خمار بود و مشغول صدای ایلیا رو نشنیده بود و سرش و توی گردنم تکو شایگان

 داشت به هم میخورد و شروع کردم به دست و پا زدن تا ولم کنه حالم

 روی شونه ش دیدم ایلیا داره اروم به طرفش میاد!!! از

 به طرف شلوارم رفت که... شایگان

 با تفنگ پشت گردنش کوبید همینکه افتاد ایلیا

 اینکه لباس تنم نیست خودمو تو اغوش ایلیا انداختم و شروع کردم به گریه...از قفس  ازاد بودم با هق هق بدون توجه به  انگار

 تو شوک بود اما بعد گرمی دستشو دور کمرم حس کردم چونه شو روی موهام گذاشت و شروع کرد به نجوا کردن: انگار

 :هیس ...اروم باش..خداروشکر اتفاقی نیفتاد ...اروم باش خانمیایلیا

 اغوشش امنیت خیلی زیادی رو حس کردم خیلی زیاد..چرا اما تو  نمیدونم

 شدم و فقط خیلی ریز هق میزدم اروم

 جدا شدم ..  ازش

 پایین بود و دنبال لباسم میگشتم سرم

 و بلند کردم که دیدم داره نگام میکنه احساس میکردم گرمم شده سرم

 لباسم و پیدا کردم و جلوم گرفتم و با اخم گفتم: 

 میکنی؟رو تو بکن انور!! :به چی نگاهادرینا

 کالفگی برگشت لباسم و که تنم کردم گفتم :میتونی برگردی. با

 :سریع باش ممکنه به هوش بیانایلیا

 باش -

 سرم کردم  شالمم

 :دستتو به من بده باید سریع بریمایلیا

 لرزونمو  پیش بردم پاهای

 دستای سردمو تو دستای گرم و مردونش گرفت که

 ویدن !!!تند شروع کردن د و

 با پاهای لرزونم دنبالش... منم

 

 

 

 ماشین نشستم.. تو

 و توی ماشین نشست روشن کرد و راه افتاد... اومد

 و دورم حلقه کردم..وسرم و به شیشه تکیه دادم و گفتم: دستم

 :بابام میدونهادرینا

 با اخم سنگینی:اره ایلیا

 ذره اینور و أونور ونگاه کرد بعد گفت: یه
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 ل که بردنت  تا موقعه ای که اومدم همه چیو موبه مو تعریف کن :از اوایلیا

 و که بخاطر گریه خش دار بود صاف کردم و شروع کردم به گفتن گلوم

 جا رو گفتم به جایی که بردنم پیش شایگان و داستان های. بعدش اروم اشک از چشمام اومد  همه

 ه بود و دندوناشو روی میسابید و فرمون و توی دستش فشار میدادکردم که دیدم اوه اوه رگ گردنش به این کلفتی شد نگاش

 میزدم االن کارد بزنی دریغ از یه قطره خون....! حدس

 تموم شدوساکت شدم فقط اروم اشک میریختم حرفام

 با عصابنیت  گفت : ایلیا

 :مرتیکه عوضی بی شرف ،ایلیا نیستم اگه به خاک سیاه ننشونمش ایلیا

 ناک بود و چشماش قرمز میترسیدم سرمو بلند کنم و نگاهش کنمواقعا تر س قیافش

 و از ماشین پیاده شد  ایستاد

 شیشه نگاش کردم نفس عمیق کشید و دستشو تو مو های خوش حالتش برد  از

 عصبانیتم جذاب بود!!!!! تو

 خدا ..وقتی با همین عصبانیت خفت کرد اونوقت میفهمی جذابیت یعنی چی.! ای

 به شیشه تکیه دادم و چشمامو بستم که...دوباره  سرمو

 شایگان اومد جلوی چشمم و باز اروم اشک از چشمام پایین اومد... تصویر

 

 

 

 :ایلیا

 ماشین پیاده شدم و نفس عمیق کشیدم.. از

 و توی موهام بردم .. مرتیکه عوضی لعنت بهت کاری میکنم به غلط کردن بیوفته!!! دستم

 م و غیرتی شده بودم دنبال دلیلش نگشتم و با خودم عهد کردم که کاری کنم جواب این کارا شو بده.چرا انقد عصبی بود نمیدونم

 شیشه نگاش کردم داشت اشک میریخت هنوز باید ارومش میکردم حدس میزدم شوک زیادی بهش وارد شده بود! از

 کردم قیافمو اروم کنم.. سعی

 سمت ماشین رفتم و نشستم به

 دم و گفتم:یکمی شوخ کر قیافمو

 :بسه دختر چشمه اشکت نخشکید؟انقد گریه کردی نوک دماغت شبیه لبو شده ایلیا

 گریه هاش لبخند زد.. وسط

 لبخند زیباش شدم  محو

 و بلند کرد و نگام کرد !!! سرش

 توی چشمای به رنگ دریاش غرق میشدم .. داشتم

 صدای زنگ گوشیم به خودم اوردم  که

 رینا بودو نگاه کردم بابای اد اسم

 به سمت ادرینا گرفتم گوشی

 :پدرته باهاش  صحبت کن نگرانته ایلیا

 که میلرزید و جلو اورد و گوشی و ازم گرفت  دستاش

 کرد صحبت کردن به حرفاش توجه نکردم  شروع

 یه ابمیوه فروشی ایستادم کنار

 خیلی پریده بود میترسیدم حالش بد شه رفتم   یه ابمیوه گرفتم رنگش

 م و ابمیوه رو روی  داشبور گذاشتم یه کاکائو شیرین کنارم بود شد سوار

 وسواس جلدشو باز کردم و  ابمیوه رو به سمتش گرفتم  با
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 دیدم با لبخند داره نگام میکنه: که

 شوخی گفتم:اگه مورد پسند واقعه شدم اب میوه ت و میل کن  به

 ره دیر تر میومدی ...دفعه خندشو قورت داد و گفت:ممنون که اومدی اگه یه ذ یه

 چشماش پر اشک شد  دوباره

 کردم حالشو خوب کنم:اِ باز ابغوره گرفتن و شروع نکن اب دماغت ماشین و برداشت ابمیوه ت و بخور  سعی

 و چیزی نگفت شروع کرد به خوردن خندید

 و روی گاز گزاشتم و به سمت خونه اهتمام راه افتادم... پام

 

 

 

 :ادرینا

 ترمز ... در زد رو جلوی

 بدنی خسته و کرخت از ماشین پیاده شدم  با

 پنجره گفتم:میای داخل؟ روبه

 :نه باید برم خونه لباسام و عوض کنم تمام خاکهایلیا

 لبخند کج و کوله زدم و گفتم: یه

 باش خدافظ -

 تکون داد و رفت  ،،،در همه حال مغرور بود!!!! سرشو

 اف اف شنیدم:وای خداروشکر ادرینا مادر تویی؟بیاتوو زدم ..صدای یاسی  خانم و از پشت  زنگ

 حیاط گذشتم تو ی این طول به ایلیا فکر کردم . از

 

 صبح بود رفتارمون خوب بود چه عجب!!!٢ظهر تا االن که ساعت از

 سمت شایگان کشیده شد داشت اشک تو چشمام میریخت که با سر انگشت گرفتمش و نذاشتم فکرم

 یاسی خانم به سمتم شوکه ام کرد باز کردم که یورش  درو

 خانم:مادر کجا بودی؟داشتم سکته میکردم!خدا لعنتشون کنه.. وایسا ببینم یاسی

 بغلش تند کشیدم بیرون و با صدای نگرانی گفت :مادر بالیی که سرت نیاوردن سالمی ؟ از

 اگه فرشته نجاتم نیومده بود هستیم و دارو ندارم به باد رفته بود نمیدونست

 و انداختم پایین تا اشک چشمامو نبینه که  چشمش زخم گوشه لبم افتاد که عوضی زده بود توی دهنم و زخم شده بود مسر

 خانم:الهی مادرت بمیره کنار لبت چی شده الهی به زمین گرم بخورن تیکه تیکه شن روز خوش توی زندگیشون نبینن یاسی

و چرخوندم که خاطرخوای  یاسی خانم سرایدارمون و میگم دیدم که با ناراحتی  کم داشت از حرفای یاسی خانم خندم میگرفت سرم کم

 نگام میکرد

 پا از پله ها شنیدم.سرم به سمت پله ها چرخوندم بابام از پله ها با قیافه افتاده و خسته ای پایین اومد  صدای

 سمتم اومد اولین بار بود که نم اشک و تو چشماش دیدم  به

 و بغلم کرد اونقدری سفت که داشتم خفه میشدم.... به طرفم اومد تند

 

 

 

 سفتیش مهم نبود بدجور به این اغوش امن نیاز داشتم .... اما

 از خالء های وجودمو پر میکرد سرم و روی شونه اش گزاشتم و اروم گریه کردم... خیلی

 :حالت خوبه بابا ؟میثم

 خوبم بابایی-

 ...کل قضیه رو براش تعریف کردم با حذفیات ...!یبا کلی خجالت و اینا اغوشش جدا شدم و به سمت مبال رفتم  از
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 :نتیجه این کاراتو یه روزی میبینی شایگان اون روز و خیلی دور نمیبینم منتظر باش...میثم

 بابا نمیخواید بگید چرا شایگان دشمنتونه؟اصن چرا دشمن دارید؟مگه شرکت دارو سازی هم شغلیه که توش دشمنی باشه؟-

 :یه روزی همه چیز و بهت میگممیثم

 اخه ب...-

 :دیگه ادامه نده میثم

 بستم خیلی کنجکاو شده بودم !!!یه جوری که معلوم بود بحث  رو عوض کرده گفت: دهنمو

 : ایلیا که بالیی سرش نیومد؟میثم

 :نه خیلی ماهر بود به نظرم خدارو شکر چیزی نشدادرینا

 :باید حتما ازش تشکر کنممیثم

 تکون دادم... سرمو

 روزدیگه شایان میاد!!٠یا٢:راستی میثم

 اها چه عجب هع-

 سالگیم دیگه رفت أمریکا و ازش خبری نبود تا االن که بابا گفت٢٢زدم از بچگی حدود  پوزخند

 :زودتر باید اماده شی فردا راه میفتیم سمت شمال اینجا برات امنیت ندارهمیثم

 وا چرا ؟خب به پلیس بگید-

 ینکه گفتم فردا راه میفتیم:هم میثم

 سرمو بوسید و رفت داخل اتاقش.. روی

 خدا به یه دوش و خواب طوالنی نیاز داشتم  وای

 به سمت اتاقم راه افتادم... پس

 

 

 

 :ایلیا

 

 خونه رو با کلید باز کردم بی حد خسته بودم در

 و روی میز انداختم و افتادم روی مبل  سوییچ

 مد پاشدم بلوزمو کندم خورده که نفسم سرجاش او یه

 صدای زنگ گوشیم بلند شد ...اسم و نگاه کردم یکی از بچه های ستاد بود  که

 دادم و کل ماموریت و براش توضیح دادم گفت که به سرهنگ محبی خبر میده تا برنامه رو بگه  جواب

 و قطع کردم... گوشی

 بودم ...وای خدایا حتی فکرشم منو به مرز جنون میکشوند!!!و بغل گرفتم و به فکر فرو رفتم..اگه امروز دیر رسیده  کوسن

 و به سمت اتاق رفتم حولمو توی رختکن گزاشتم و داخل حموم رفتم  پاشدم

 

***** 

 میز صبحونه ی مختصری که از تخم و مرغ و چای متشکل بود نشسته بودم  که گوشیم زنگ خورد ! روی

 بود اهتمام

 

 الو اقای اهتمام؟-

 

 لتون چطوره اقای رادمنش ؟:حااهتمام

 

 خوبم خداروشکر-
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 :واقعا نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم توی کارت خیلی مهارت داریاهتمام

 

 کاری نکردم وظیفه ام بود-

 

 :امروز به سمت شمال راه میفتیم چون میدونی که اینجا امنیت نداریم باید زودتر بریماهتمام

 

 درک میکنم -

 

 خدانگهدار :خوبه پس میبینمت اهتمام

 خداحافظ-

 

و قطع کردم و باید به سرهنگ خبر میدادم که امروز راه میفتیم با اینکه خودشون از طریق شنود میفهمیدن ولی احتیاط شرط  گوشی

 عقله!...

 از جمع کردن میز صبحونه سویچ و برداشتم و راه افتادم پس

 سمت خونشون راه افتادم.... راه یه پوماد برای لب ادرینا که زخم بود گرفتم و باز به دم

 

 

 

 در زدم رو ترمز پوماد و گوشیم و از روی داشبورد برداشتم و پیاده شدم. جلوی

 و زدم که در باصدای تیکی باز شد. زنگ

رو پرو حیاط که داشتم میگذشتم ببری و دیدم که اون اطراف میچرخید!!!یاد اون اوال افتادم که ادرینا با دیدن سگ پرید بغلم و بعد پ از

 دوقرت نیمشم باقی بود ! یه لبخند کج روی لبم اومد،،،

شدم و داخل خونه رفتم ادرینا رو دیدم که پشتش به من بود و روی مبل نشسته بود !موهاش باز بود و دستش روی گردنش  بیخیال

 حالتش واقعا دلنشین بود .....یه جورایی مثل منبع ارامش!!!

 با لبخند نگام کرد:طرفش رفتم سرشو بلند کرد و  به

 

 :سالمادرینا

 

 تکون دادم  سرمو

 

 اقای اهتمام کجاست؟-

 

 :باباااااا....نمیدونم حتما رفته بیرون ادرینا

 

 و به سمتش گرفتم  پوماد

 

 :این چیه؟ادرینا

 

 پوزخند زدم  یه

 

 موزع!-
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 :مسخرهِ بی مزهادرینا

 

 و از دستم کشید و روش و خوند  پوماد

 

 انداخت و گفت :واسه لبم؟ ابروش و باال یه

 و تکون دادم سرم

 

 پدرت درموردشایگان چیزی نگفت؟؟-

 

 :نه گفت بعدا توضیح میدهادرینا

 

 طوری وانمود کردم که برام مهم نیست ،،،ولی در باطن برعکس بود باید زودتر میفهمیدم،، یه

 یزا دست گیرم میشهزاده ش اسمش چی بود؟شاهین؟شایا؟ ..اها شایان  اونکه بیاد خیلی چ برادر

 

 داشت پوماد و به لبش میزد! ادرینا

 و پایین انداخته بودم و دستم و تو هم قالب کرده بودم و توی فکر بوم.... سرم

 

 زنگ گوشیم بلند شد...اسم و نگاه کردم پرهام بود!!! صدای

 

 الو -

 

 :چطوری شازده بی معرفت؟پرهام

 

 دست پیش نگیر!!!!-

 

 لو بود؟: اِ  خیلی تاب پرهام

 

 خیلی کجایی؟-

 

 :داخل فرودگاه!پرهام

 

 و بلند کردم ادرینا از کنارم پا شد و به سمت اشپزخونه رفت،،،ادامه دادم سرم

 

 ت فرار کردی؟ gfاز دست کدوم -

 

 ؟ استغفراهلل اخوی این حرفا به من نمیاد تسبیح منو ندیدی؟gf:پرهام

 

 چرت نگو!!!حاال داری میری یا میای؟-

 

 ا دارم میام واسه یه کنفرانس رفته بودم کانادا:یپرهام
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 اوهوم کنفرانست چطور بود؟-

 

 :خداروشکر خوب بود.پرهام

 و با شیطنت ادامه داد: 

 

 :چه خبر از یرو دختره ؟اسمش چی بود؟اها ادرینا.خوش میگذره باهاش؟پرهام

 

 منظور؟-

 

 میبره رخت ننم و کثیف میکنم و...:جون تو بی منظور،رم نکن اینجوری حرف میزنی شب خوابم نپرهام

 

 خنده گفتم: با

 

 خیلی خب یه نفس بگیر خفه نشی!!!-

 

 :کجایی داداش؟  پرهام

 

 خونه اهتمام امشب میریم  شمال-

 

 :شمال؟چرا؟پرهام

 

 حاال بعدا میگم واست االن نمیتونم-

 

 :اها گرفتم شبیه این فیلم پلیسیا پرهام

 

 خو حاال ذق نکن -

 فعال خدافظ  :باشه پس پرهام

 

 خدافظ دادا-

 

 و قطع کردم و به مبل تکیه دادم.... گوشی

 

 

 

 ادرینا رو بروی اهتمام نشسته بودیم که شروع کرد به صحبت: منو

 

 :راستش من تا اومدن شایان باید تهران بمونم وأما چون تهران برای ادرینا خطرناکه باید بره شمال..اهتمام

 جا نمیرم گفته باشم اگه این جا واسه من خطرناکه قطعا واسه شمام هست:بابا من بدون شما هیچ ادرینا

 

 :نه همینکه گفتم من با شایان میام پیش شما تو و اقای رادمنش میرید تا من میام اهتمام
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 اخم داشت به مکالمه حوصله سربرشون گوش میکردم ! با

 ه هنوز اعتماد کامل و پیدا نکرده لعنتی اگه با ادرینا برم هیچی نمیفهمم از تهران ،معلومه ک اه

 بیشتر اوقات منو با ادرینا میفرستاد و خودش جاهای مهمشو   تنها میرفت چون

 فکرشو میکردم که جلب اعتمادش به این اسونیا نباشه 

 

 :اقای رادمنش؟اهتمام

 سرمو بلند کردم و نگاش کردم: 

 بله ؟-

میام باید خیلی مواظب باشید چه خودت چه ادرینا میدونید که ممکنه هر لحظه :توی این مدت کمی که شمال هستید تا خودم  اهتمام

 سر و کلشون پیدا شه

 

 خیالتون راحت -

 زد و سرشو تکون داد لبخندی

 میدونه پشت این قیافه متکبر و اروم چه ماری نهفته  )به قول پرهام شایدم ننهفته( ولی ظاهر قضیه اینو نشون میداد!!!! کی

 

 

******* 

 جمع کردن لباسام اومده بودم خونه .. رایب

 دوش گرفتم و لباسام و داخل چمدون گزاشتم  یه

 اینکه برم حموم زنگ به سرهنگ زده بودم و به طور خالصه قضیه رو گفته بودم قبل

 برندمو دور مچم انداختم و راه افتادم ساعت

 ار چمدونشو توی صندوق گزاشتدیقه گزاشت که ادرینا اومد بیرون و سراید 5خونه ایستادم  جلوی

 شد و سالم کرد جوابشو دادم و راه افتادم  سوار

 باید گفت نقطه سر خط یه ماجرای جدید شروع شد...... االن

 

 

 

 :   ادرینا

 

 اینکه خیلی نگران بابام بودم ولی قبول کردم برم با

 سرد و مغرورش بعید بود!!!! که ایلیا پوماد برام خریده بود خیلی تعجب کردم واقعا از. قیافه موقعی

 از زنگ زدن به ستاره و کلی گله شنیدن ازش و ...اماده شدم  وسایلمو داخل چمدون گزاشتم بعد

 احساس میکردم یه چیزی یادم رفته!!! هی

 میرفتم مسافرت تا وقتی که راه میفتادیم هی احساس میکردم یه چی یادم رفته! هروقت

 یادم رفته باشه از اونجا میگیرم دیگه!!!کالفه شدم اصن هرچی ام  پووووف

 خوب بود واقعا دلم واسه ارامش دریا تنگ شده بود ... خیلی

 دوری از دود و دم تهران!!؟با اینکه زورکی داشتم میرفتم اما خب بازم شمال و دوست داشتم واسه

 فکر و خیال بیرون اومدم  از

 تو راه اذیت نشم ... سمت کمد رفتم و مانتو شلوار راحتی تنم کردم که به

 با کلی تالش بخاطر سنگینیش بلند کردم و  چمدونمو

 از مراسم خداحافظی با یاسی خانم داخل حیاط رفتم ... پس

 و چمدون و اورد دم در. سرایدارمون
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 رودیدم که با اخم داخل ماشین نشسته بود میتونستم اعتراف کنم با اخم جذاب تر بود ،...... ایلیا

 قتی نگاهش میکردم ارامش داشت درست مثل دریا اما بعضی موقع هاهم طوفانی بود!!!شخصیت جالبی داشت!!!!انگار و اما

 شدم و نشستم داخل ماشین سالم کردم  بیخیال

 جواب داد چه عجب اقای مغرورالسلطنه سرشو تکون نداد!!! که

 افتاد... را

 یه ماجرای جدید... باز

 

 

 

 یم...ساعت بود که تو راه بود٢ حدود

 چالوس داشتیم میرفتیم، اگه از قزوین میرفتیم راه کمتر بود اما خب...چالوس صفای دیگه ای داشت!!! از

 داشتیم به پاییز نزدیک میشدیم هوا عالی بود نه سرد،نه گرم.... چون

 داشتم جاده رو انالیز میکردم که بقل یه سوپر مارکتِ سرراهی ایستاد ... همینطور

 د و بدون حرف پیاده شدباز کر کمربندشو

 میخواست بره خوراکی بگیره !!! حتما

 به غول بیابونی!!!! افرین

 از شیشه اورد داخل  سرشو

 :بستنی چه طمعی میخوری؟ایلیا

 کاکائویی داره؟تلخ؟-

 

 :اوهوم ایلیا

 از همون بگیر -

 و تکون داد سرش

 بدمممم؟ واقعا عصبیم میکنهخدا چی میشه من بتونم این عادت سر تکون دادن اینو ترک  ووووای

 از خود خوری برداشتم و منتظر شدم بیاد... دست

 شد و پالستیک خوراکی هارو روی پام گزاشت با اشتهای فراوان بهش نگاه کردم و شروع کردم به خوردن ،،،،، سوار

 خوردنم غرق بودم که نگاهی بهش انداختم با اخم به جاده نگاه میکرد  توی

 م؟نمیشه از اخ خسته

 برای بستنیش سوخت که روی داشبورد درحال اب شدن بود!!!!! دلم

 داشت رانندگی میکرد نمیشد بخوره! چون

 و برداشتم و گرفتم توی دستم! وگفتم: بستنیش

 :نمیخوریش؟ادرینا

 :میبینی که دارم رانندگی میکنمایلیا

 خودش سرمو تکون دادم... عین

 براش سوخت!!!!! دلم

 داشتم و گرفتم جلوی دهنش قاشق از بستنی بر یه

 تعجب گفت :چیه؟ با

 لئوناردو داوینچیه!بخور دیگه-

 با تعجب باال انداخت دستم و بیشتر نزدیک بردم و که دهنشو باز کرد و بستنی و خورد!!! ابروش

 گرفته بود !!!انگار بچه بود داشتم بهش غذا میدادم !!! خندم

 شد!!! همینکه اخرین قاشق و دادم بهش زدم زیر خنده!!!! قاشق قاشق بهش دادام تا اخری تموم همینطور

 :چیز خنده داری هست بگو بخندیم؟ایلیا
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 خنده جواب دادم: با

 نیست؟ انگار بچه کوچولویی منم مامانت دارم بهت غذا میدم...-

 کردم چشماش خندید احساس

 دهنش نه غول مغرور ولی

 

 :مگه خاله بازیه؟ایلیا

 

 شاید!!!!-

 منم با اشتها شروع کردم بقیه خوراکیا رو خوردم ...نگفت   چیزی

 

 

 

 :ایلیا

 

 بابا اینم که هی میخوره!!! ای

تعجب کردم بستنی داد بخورم !! اما از حق نگذریم بستنیش خیلی خوشمزه بود یا شایدم چونکه از دست ادرینا خورده بودم خوشمزه  ولی

 بود؟

 بابا این چرتا چیه بستنی خوشمزه ست دیگه! نه

 

 گشنگی کردم! احساس

 چشمم و چرخوندم تا یه رستوران پیدا کنم... همینطور

 دیدم )باغ رستوران زیتون( اها

 

 سمت پارکینگش رفتم . به

 

 :گشنته؟ادرینا

 

 تکون دادم  سرمو

 :باشه پس مهمون توادرینا

 بهتر همون یه دفعه که تو مهمون کردی واسه هفت جدم بسه!!!-

 

 و به طرف در ورودی رفتیم  باهم پیاده شدیم خندید

جای قشنگی بود!!!! زمینش پر سنگ بود و سقفش و با بر گای سبز پوشونده بودن و لژ هارو دور تا دور چیده بودن اون وسطم یه  واقعا

 حوض کوچیک بود که اب از فواره میکرد ..

 و سنتی.!! زیبا

 ادرینا نگاه کردم اونم داشت از فضای اینجا لذت میبرد   به

 کردم:ادرینا... داشص

 اصن حواسش اینجا نبود!!! انگار

 و کشیدم و به سمت لژ بردم  استینش

 

 نشستم. ادرینا با کالفگی استینشو از دستم کشید بیرون و گفت :خب زبون  که داری؟بگو خودم میام !!!! و
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 صدأت کردم تو هپروت بودی!!!-

 

 نگفت .کفشاشو کند و نشست  چیزی

 

 اومد:چی میل دارید؟ به طرفمون گارسون

 

 منو رو بهمون داد و

 به ادرینا کردم:چی میخوری؟ رو

 

 :نمیدونم فرقی نمیکنهادرینا

 

 دوتا جوجه لطفا-

 

 

 نوشیدنی؟-

 

 :دلسترادرینا

 

 :دوغایلیا

 

 از نوشتن سفارشا رفت بعد

 و از جیبم بیرون اوردم و چک کردم . گوشیم

 زنگ نزده بود!!! کسی

 ارم میرم شمال هر دیقه ای دوبار زنگ میزد ببینه تصادف نکردم !!!!مامانم میدونست د اگه

 بود یه بارشو جواب ندم فک میکردم مردم!!!! کافی

 یاد اوریش یه لبخند کج نشست رو لبم  با

 بلند کردم ادرینا با اخم سرش و انداخته بود پایین و هی با انگشتش بازی میکرد !!! سرمو

 ینا رو نگاه کردم ..سرم که میشد روبروی ادر پشت

 پسر جلف روی لژ نشسته بودن و به ادرینا خیره بودن !! دوتا

 اخم تپل کردم و نگاشون کردم فک کنم حساب کار دستشون اومد چون سرشون و ترسیده چرخوندن یه

 

 به ادرینا کردم و گفتم:پاشو جاتو با من عوض کن رو

 بود خودشم راحت نبود مطیع پاشد معلوم

 ض کردیم که گارسون غذا رو اوردو عو جامون

 ادرینا نگاه کردم که اینبار بدون اخم و راحت نشسته بود شروع کردیم به خوردن غذامون به

 

******** 

 بود که رسیدیم جلوی ویال شون ٦ ساعت

 با خستگی خمیازه کشید و کش وقوسی به بدنش داد ادرینا

 شدیم چمدونارو از تو صندوق برداشتم  پیاده

 زنگ و زد که سرایدار درو باز کرد.... ادرینا
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 ریش سفید و خوش رویی بود پیرمرد

 زبون ادرینا فهمیدم که بهش میگن عمو رحمان! از

 حیاط بزرگ و سرسبزش گزشنیم و رسیدیم به خونه! از

 

 دم اتاقا اون باال باشهپذیرایی بزرگ با مبالی راحتی و تلویزیون و فرشای گرد و زیبا. سمت راست دوبلکس بود که حدس میز یه

 

 

 ادرینا نگاه کردم که داشت با چمدون بزرگ ى سنگینش کشتی میگرفت  به

 

 کردم و خندیدم!!! نگاش

 

 :رو اب بخندی به جای خندیدم کمکم کن چمدون و ببرم باال ادرینا

 

 

 :چون دلم برات سوخت کمکت میکنم!ایلیا

 

 

 دستم و یه دستی گرفتم و چمدون خودمو اون یکی چمدون

 

 تعجب نگام کرد و گفت:غول بیابونی با

 

 زدم و چمدونارو بردم باال پوزخند

 

 

 :این اتاق سمت چپیه ست ادرینا

 

 در اتاقش گزاشتم چمدونشو

 

 

 :خودتم هر کدوم از اتاقا رو میخوای بردار فقط بابا گفت نزدیک اتاق من باشه تا اگه اتفاقی افتاد طول نکشه بیای ادرینا

 

 باش -

 

 کشیدم و رفتم اتاق روبروییش  یازهخم

 

 جاهای دیگه راننده اتاقش جدا از خونه باشه ولی چون من یه جورایی محافظ ادرینا بودم و باید مراقبش میبودم اتاقم اینجا بود!!!! شاید

 

 نفره به رنگ ابی خیلی تیره٢فضای اتاق نگاه کردم یه تخت  به

 پرده سفید و ابی تیره  

 ه اینه هم روش بود و دوتادر گوشه اتاق که حدس میزدم که دسشویی و حموم باشه.....یه میز توالت ک 
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 خستگی لباسام و عوض کردم و روی تخت رفتم با

 فکر به اینکه بیدار شدم وسایلمو میچینم  با

 خواب رفتم به

 

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

 

 ساعت ٢ودمخوابیده ب٢١تا ٦شب بود از ٢١چشمامو باز کردم و ساعت و نگاه کردم  ألی

 

 تحت پایین رفتم به سمت دسشویی بعد از انجام کارهای الزم...رفتم پایین  از

 

 دیدم ادرینا داره دنبال یه چی میگرده!!! که

 بلیز استین بلند و شلوار لی پاش بود و موهاشو باالی سرش بسته بود... یه

 

 :دنبال چی میگردی؟ایلیا

 

 تو جاش پرید و نگام کرد یهو

 

 یییع ترسیدم یه اهنی اوهونی،،،دنبال شماره رستوران میگردم:هیادرینا

 

 :خب از نت پیدا کنایلیا

 

 زیر چونش زد و گفت :چرا به فکر خودم نرسید؟؟؟ دستشو

 دنبال گوشیش  رفت

 طرف اشپزخونه رفتم  به

 یخچال پر بود حتما عمو رحمان پر کرده بود داخل

 سیب برداشتم و شروع کردم به خوردن  به

 :میگم ...چیزه..نظرت چیه تا عدا میاد فیلم نگاه کنیم ناادری

 بی تفاتی شونمو انداختم باال  با

 ذوق یه کأسه پفیال از کابینت برداشت و به سمت تلویزیون رفت با

 صدای بلند گفت:ترسناک بزارم؟؟؟؟؟ با

 

 مختاری!!-

 :میدونمادرینا

 وبروی تلویزیون رفتم،،،.....ندادم و اشغال سیب و پرت کردم و به سمت مبل ر جوابشو

 

 

 

 :پلی کنمادرینا

 

 تکون دادم سرمو

 نفره نشسته بودیم ایلیا سر من ته٠مبل  روی

 و پلی کرد پفیال رو گزاشته بود روی پاش و با استرس داشت نگاه میکرد فیلم
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 که دیگه ِد بیاااا خنده شونم ترسناک بود فیلمم

 

 ی!!!!که نمیترسیدم اما قیافه ادرینا دیدن من

 تمسخر گفتم :ترسیدی؟؟؟؟ با

 

 :ت...ترس کجا بود،اتفاقا ا...اصنم ترسناک نیست ادرینا

 اوهوم معلومه-

 

 و بردم که پفیال بردم یهو دستای هردومون روی پفیال ها فرود اومد چشمامون و از فیلم گرفتیم و همو نگاه کردیم دستم

 ه ترسیده بود ولی ارامش داشت !!!!میتونم اعتراف کنم چشماش اروم بود با اینک اینبار

 اونم به خودش اومد دستشو برداشت پفیال برداشتم و دستمو کشیدم.. انگار

 جای ترسناک رسید که یهو ادمخواره نعره زد و دوربین به صورتش نزدیک شد  به

 ادرینا نگاه کردم دستاشو صفت به کاسه گرفته بود و فشارش میداد به

 

 این همون بود که نمیترسید هااااابهم نزدیک تر شد  یکمی

 

 فیلم: دختره و پسره تنها توی جنگل گیر کرده بودن دختره از ترس خودشو تو اغوش پسره قایم کرده بود و دنبال راه فرار میگشتن وحاال

 قدم جلو تر اورد بیرون که...٢سرش و یهو از زیر خاک  ادمخواره

 زدن و یهو برقا رفت ادرینا و دختره توی فیلم با هم جیغ  همزمان

 یه جیغ بلندتر کشید و به طرفم اومد و دستش و دور بازوم حلقه کرده بود ادرینا

 شوک موندم واقعا ترسیده بود اخه برقم رفته بود دیگه هیچ.... تو

 و با تردید جلو بردم و دور کمرش حلقه کردم... دستم

 روی شونه ام بود که احساس کردم لباسم خیس شد... سرش

 و زیر چونه اش گزاشتم و نگاش کردم!!! تمدس

 

 :چرا گریه میکنی؟ایلیا

 

 با بغض:چرا برقا رفت میترسم  ادرینا

 

 سرش و روی سینم گزاشت و گریه کرد........ بازم

 قلبشو میشنیدم انقد که تند تند میزد صدای

 

 کردم ارومش کنم سعی

 زدن:و نوازش وار روی موهاش کشیدم و شروع کردم به حرف  دستم

 

 : اروم باش اتفاقی نیفتاد که فقط فیلم بود برقم حتما عمو رحمان دستش خورده قطع شد اروم  باش دیگه گریه نکنایلیا

 شدم ... ساکت

 میکردم گرم شده  دلم میخواست کلم و توی اب سرد بکنم احساس

 بلند کرد و نگام کرد سرشو

 

 :چرا وصل نمیشه پسادرینا
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 چشماش که توی این تاریکی برق میزد نگاه کردم ندادم و خیره توی جوابی

 انگار که مسخ شده بود... اونم

 به خود یه ذره به هم نزدیک ترشدیم..... خود

 

 

 

 :ادرینا

 

 صورتامون نزدیک هم بود که نفسای داغ و سوزانشو روی پوستم حس میکردم.... انقد

 از روی چشمام سر خورد و روی لبام میخکوب موند... چشمش

 قلبم و میشنیدم که خودشو به دیواره ی سینم میکوبید... یصدا

 میکردم انقدری تند هست که االن بپره بیرون.... حس

 سر شده بودم تکون نمیتونستم بخورم محو چشمای سبزش شدم که توی تاریکی روشنایی خاصی داشت.... انگار

 رحمان به پنجره کوبید  بین لبامون فاصله ای نمونده بود که یهو ..برقا اومد و عمو دیگه

 تو جام پریدم سرشو بلند کرد و دستشو به موهاش کشید و به سمت در رفت  یهو

 عمو رحمان و میشنیدم که در مورد قطع شدن برقا صحبت میکرد ،،، صدای

 

 خدا چقد گرم بود.. وای

 و غنیمت دونستم و سریع رفتم باال تو اتاقم... موقعیت

 وم میشد وایسم نه حالی داشتم که نیام باال...اعتراف کنم که نه ر میتونم

 تخت نشستم و زانو هامو بقل کردم ... رو

 حال چند دیقه پیشمون فکر کردم،..لبخند روی لبهام اومد به

 ..این حس چی بود ... اما هرچی که بود شیرین بود !!!.... نمیدونم

 م پریشون روی شونه هام بود ...برم دوش بگیرم ..جلوی اینه ایستادم موهای قهوه ای رنگ پاشدم

وقت جلوی کسی این شکلی نبودم با موهای بدون روسری اما انگار ایلیا رو محرم خودم میدونستم از هر محرمی محرم تر ...نکنه  هیچ

 دارم..عاش...نه بابا عشق دیگه چیه چرا چرت میگم...؟؟؟

 ه... إحساسی که باعث شده کمتر جلوش گارد بگیرم...خب پس این احساس چی میگه احساسی که منو به طرفش میکشون ولی

 مطمئن نیستم باید تاتو این حس که شیرینیشو حس میکنم در بیارم به زودی.... نمیدونم

 برداشتم و به سمت حموم رفتم... حولمو

 و گزاشتم توی رختکن و داخل وان رفتم. لباسام

 اب حس خوبی بهم داد!!!! گرمی

 خوب شد از چند دیقه که حالم پس

اومدم لباسای خواب که یه بلیز و شلوار عروسکی بود و روش ستاره های ابی داشت و وسطشم یه خرگوش بود و تنم کردم و به  بیرون

 سمت تخت رفتم...

 نداشتم موهامو خشک کنم حوله رو دورش پیچیدم و سرم و روی بالش گزاشتم.. حوصله

 ..فکر به ایلیا و حس نامعلومم به خواب رفتم با

 

 

 

 مسخره زنگ خور گوشیم بلند شد  صدای

 فرو کردم توی بالش و سعی کردم بیخیال باشم  سرمو

 انقد زنگ خورد تا قطع شد.. بالخره
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 خواستم باز به خواب شیرینم ادامه بدم که ... اخخخخخخخخخیش

 زنگ خورد... دوباره

 کَنه بازیا کار ستاره بود پوففف این

 شیء دیگه ام افتاد حوصله نداشتم نگاه کنم٢پاتختی گوشیمو بردارم که همراهش و دراز کردم که از رو  دستم

 که برعکس خوابیده بودم و سرم رو بالش بود جواب دادم: همونطور

 الو ستی-

 

 :هلو ادی!!!ستاره

 

 اول صبحی زنگ زدی زبان کار کنی؟-

 

 دی همشیره؟ظهره خواب چی؟ چی ز٢٢:دنیا رو اب ببره تو رو خواب میبره ساعت ستاره

 لحن حرف زدنش خندم گرفته بود!!! از

 

 خو حاال فرمایشتون رو بفرمایید جناب ستی؟-

 

 :فرمایش و هناق !چرا دانشگاه نیومدی؟ستاره

 

 کردم به شوخی حرف زدن: شروع

 

 ها ؟دانشگاه چیه ؟عشقم کشیده نیام!میخوام شوهرررر کنم میفهمی شووووور!!!-

 

 ت چه عقب مونده ای میاد تورو بگیره؟:ای شوهر بخوره تو سر ستاره

 

 اووهوووو از خدا شونم باشه،،،نه حاال بی شوخی شمالیم بخاطر همون قضیه شایگان اومدم شمال!!!-

 

 :اوخی با باباتی؟ستاره

 

 روز دیگه میاد با ایلیا اومدیم االن ویالیم!٢نه بابام -

 

 کرد سرفه کردن و بعد جیغ: شروع

 

 نها؟ویال؟ وووووی ببین ادرینا من هنوز امادگی خاله شدن و ندارممم ها!:چی ؟شما دوتا ؟تستاره

 

 چرت نگو !مریضه مغزت-

 

 :میدونم همه میگن،،..اوه اوه کالسم دیر شد ببین خانم ادی خانم مواظب باش در اتاقتو قفل کن زیادم نپر دور و برش افتاد؟ستاره

 

 فتم:باشه اقامون هرچی شما بگیصداش که شبیه مردای  الت کرده بود خندیدم و گ به

 

 :اها خوبه خانمم!ستاره
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 حاال نمیخواد غیرتی شی ..به چرت گفتنات ادامه نده برو کالست دیر شد خدافظ -

 

 :چرت و شوهر عمت میگه خدافظ ستاره

 

 خنده از رو تخت پایین اومدم  با

 رفتم پایین..از روی پله نگاش کردمطرفم دشویی رفتم پس از انجام کار های الزم لباسام و عوض کردم و  به

 ایلیا خان نشسته بود و داشت صبحونه خوش اب و رنگ جلو شو میخورد بللللله

 بود بفهمم..... وقتش

 

 

 

 :ایلیا

 

 میز صبحونه ای که عمو رحمان درست کرده بود و خیلی هم مجلل بود نشسته بودم  روی

 یدم نیستش رفته بود باال تو اتاقش دیشب فکر کردم وقتی از پیش عمو رحمان برگشتم د به

 

تعجب کردم من خیلی ادم خود داری بودم اما در مقابل ادرینا...یه جور کشش داشتم یه جور خواستن !نه از اون کشش هااا!  فقط در  واقعا

 حد اینکه تو اغوشم بگیرمش اصال این حس مبهم و درک نمیکردم!!!!

 پاشو از پله ها شنیدم  صدای

 ل نشون دادممشغو خودمو

 طرفم اومد احساس میکردم یه ذره هول شده!!! به

 

 :صبخیرادرینا

 

 کوتاهی بهش انداختم نگاه

 

 صبخیر-

 

 سمت قوری رفت و برای خودش چای ریخت به

 وجب باالی زانوش و شلوار مشکی کتان موهاشم طبق معمول باالی سرش بسته بود!!٢بلیز مدل مردونه تا  یه

 و دخترای خوشتیپ و خوش استایله ،البته ناگفته نماند هیز نیستم محض اطالع گفتم..اعتراف کنم جز میتونم

 جالب بود خودمونو جوری نشون میدادیم که مثال دیشب اتفاقی نیفتاده!!!! واقعا

 

 چایمو میخوردم که گفت: داشتم

 

 :عمو رحمان صبحونه رو درست کرد  ادرینا

 

 تکون دادم سرمو

 

 تکون میدادم عصبی میشه  که هر بار سرمو میدیدم

 : میشه این عادت سر تکون دادن و از سرت بندازی؟ادرینا
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 تو حق نداری در مورد رفتارای من نظر بدی افتاد؟-

 

 اینکه بهش مهلت جواب بدم از اشپزخونه بیرون اومدم و داخل حیاط رفتم  بدون

 بیشتر سر سبزی حیاط معلوم بود  روزا

 ید مجنون بود نشستم و نفسم و فوت کردمنیمکت زیر یه درخت ب یدونه

 و از داخل جیبم بیرون اوردم گوشیم

 ی سرهنگ و گرفتم شماره

 

 ...بوققققق..بوقققق...بوق..بوققققق

 قطع کنم که جواب داد صدای محکمش توی گوشی پیچید: خواستم

 :الو سروانمحبی

 الو سرهنگ حالتون چطوره ؟-

 :شکر خدا ،خوب پیش میره ؟محبی

 با اما اگه زودتر اهتمام و شایان بیان بهتر میشهتقری-

 :بچه ها از روی شنودا فهمیدم که فردا میان ظاهرا صبح میرسه ظهر میان طرف شمامحبی

 خوبه!!!-

 :پشت خطی دارم سروان زنگ میزنم بهت فعال خدانگهدارمحبی

 

 خداحافظ-

 درینا ریشه افکارم و پاره کردو قطع کردم تا اهتمام میومد اینجا بیکار بودم و...صدای ا گوشی

 :میگم ایلیا...بریم دریا؟ادرینا

 قیافه ذوق زدش نگاه کردم چون خودمم حوصلم سررفته بود  به

 تکون دادم سرمو

 :پس من میرم اماده شمادرینا

 روی نیمکت بلند شدم و به طرف خونه رفتم...... از

 

 

 

 :نایادر

 

   خورهیخان نشسته داره م ایلیبعععله ا دمید

 هیابونیقول ب نیکار ا یعنی یدمانیچه چ یزیچه م دمیسمت اشپز خونه د رفتم

 ! یگیم یچ یکار بلده اخه اد نمیا اخه

 

 ری: صبخنایادر

 

  ری: صبخایلیا

 

 ده؟یعمو رحمان چ زویم" دمیپرس زمیبر یگرفتم رفتم چا جوابمو

   

 دادیبز اقوش تکون م نیسرشو ع شعوریب

 شده بود و با حرص درون کالمم گفتم:  زیصبرم لبر گهیدفعه د نیا
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 یسر تکون دادنتو از سرت بنداز نیعادت ا شهیم

 

 خفش کنم چلغوز و  خواستیک داد دلم م یجواب با

 افتاد یمن نظر بد یرفتارا یدرباره  ی: تو حق ندارگفت

 

 هبز باشه بتوچه هان بتوچ خوادیفکتو اخه بتوچه دلش م یببند یمردیاوه اوضاع رو م اوه

 

 شده بودا یاوک ونمونیخاک برسرت تازه م نایادر اه

 اصن ب درک دلم خواست گفتم  رهیم کنهیبچه هاعه قهر م نیک ع نمیا

 

 نوناشون نیبا ا واال

 صبحونه رو خوردم کامل که شکمم ب التماس افتاد بسمه نشستم

... 

 

ک  دمیرد شدم د یاز در خروج نییرفتم پا یبا برداشتن گوش ایدر  میبگم بر ایلیا شیگرفتم برم  پ میتصم خواستیم ایدلم در بدبجور

  زنهینشسته داره با تلفن حرف م مکتین یرو ایلیا

 بودتم صداش کردم و مظلوم کردم خودمو و گفتم دهیهنوز ند یسمتش ک تلفنش تموم شد ول رفتم

 

 ایدر میبر شهی: منایادر

 : باشه ایلیا

 دلم گفتم بشاش چشات واشه! تو

 

 : باشه پس من برم لباس بپوشم نایادر

  نییبرداشتم رفتم پا مویو سارافن بافت کاله سرم کردم شالمم انداختم گردنم گوش یشلوار ل عی دمیاتاق بدو بدوو لباس پوش یتو رفتم

 ...ایدر یب سو شیپ

.. 

 بود  ینیگوشم بود حس دلنش یمدام تو ایموج در یصدا یسنگ ینشسته بودم رو ایدر کنار

 هستم  ایلیانقدر راحت نبودم ک با ا یک تاحاال با مرد یم فکر کردم به منخود به

 هیچه حس نیخودت کمکم کن ا ایخدا

 

 《عشق《

 

  میما همو دوس ندار یچه عشق اما

 دهیته دلم قلقلکم م ییحسا یمن  یول

  نمونیعشق باشه ب یعنی

 شدم از افکارم اهنگ گذاشتم  الیخیب

 اده بود دور تر از من واست کمی ایلیا

 کردم  کیرو کل یو مالن یساس اهنگ

 مانکن(: یکردم با ساسان)ساس یدوس داشتمش همراه یلیک خ دیاش رس کهیت یبه  خندیم داشت

 

 بهم بگو الو برگرد      
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  خوامتیم یتورو همونجور که هست    

  یعوض ش سیالزم ن گهید

  یبدترم ش نیاز ا یحت   

 ( خواااااامتتتیم

 

 اومد و گفت:  یلیا یک صدا دمخونیم داشتم

 کوچولو؟ یخوایم ویک

 

 : کوچولو باباتهنایادر

 یشی: خو جوش نزن زشت م یلیا

 ندادم محلش

 

 گفت ... ایلیخاموش کردم و که ا ویو گوش رونیاومدم ب یقیاز موس و

 

 

 

 :ایلیا

 

 

 چه با احساسم میخونه باهاش!! هع

 

 یکم اذیتش کنم: خواستم

 

 وچولو؟:کیو میخوای کایلیا

 

 

 قیافه درهمی جواب داد: با

 

 :کوچولو باباته!ادرینا

 

 قیافه عادی گفتم: با

 

 :خو حاال جوش نزن زشت میشی!ایلیا

 

 نگفت اهنگ و قطع کرد  چیزی

 کردم به اذیت کردنش ادامه بدم  سعی

 

 :سوالم  بی جواب موند!!!!ایلیا

 

 قیافه طلبکاری گفت: با

 من بر میاد؟ :خو حاال  چه کاری از دستادرینا
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 کردم دقیقا تو چشمایی که با ابی دریا خودشو اجین کرده بود!!.. نگاش

 

 :سوالمو جواب بدی!ایلیا

 

 باریک کرد: چشماشو

 

 :برات مهمه؟ادرینا

 

 زدم به کوچه معروفه: خودمو

 

 چی برام مهمه؟-

 

 اینکه کسیو بخوام؟؟؟-

 

 بی تفاوتی به خودم گرفتم: قیافه

 

 خیلی با احساس با اهنگ خوندی گفتم!!نه اصال فقط چون -

 

 چی دروغ گفتم یه چیزی تو قلبم میگفت مهمه برات..خیلی مهم!!! عین

 

 کردم عصبی شد: احساس

 

 :اره میخوام ادرینا

 

 کردم اخمامو کشیدم تو هم: قفل

 

 :کیه؟ایلیا

 

 قیافه پیروزی گفت :لزومی نمیبینم بهت بگم با

 

 متش رفتم و بازوشو تو دستم گرفتم و فشردم:فکی منقبض شده و با اخم به س با

 :ببین رو اعصابم راه نرو با زبون خوش بگو کیه تا از یادت نبردم نفس کشیدن و چه برسه یکیو بخوای!زود؟؟؟؟ایلیا

 اینکه ترس و ته چشماش دیدم ولی با گستاخی جواب داد: با

 :تو که گفتی برات مهم نیست؟پس این رفتارات چیه؟ادرینا

 :من هیچ وقت چیزی و توضیح نمیدم!!!ایلیا

 :اون دیگه مشکل من نیست ،منم هیچ وقت چیزی و توضیح نمیدم ...ادرینا

 پا شد و رفت!!!! و

 ی احمق  وایسا ببین میفهمی توضیح یعنی چی!!!......... دختره

 

 

 

 سمت درختایی که شبیه یه جنگل کوچیک و تشکیل داده بود رفت ... به
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 ش رفتم:عصبانیت دنبال با

 

 وایسا دختره احمق-

 

 احمق عمته-

 

 ادامه داد و تقریبا وسط جنگل بود ساکت و خلوت... راهشو

 

 یه قدم بلند رسیدم بهش و به درخت چسبوندمش!!! با

 وحشت و درد نگام کرد: با

 

 چیکار میکنی روانی ؟پشتم درد گرفت!-

 

 توجه به حرفش گفتم: بی

 

 ؟اما باید بفهمی که این عادت هات اصال برای من مهم نی؟حاال بگو؟:پس چیزی و توضیح نمیدی ؟هاایلیا

 

 تو چشمام نگاه کرد و چیزی نگفت!! فقط

 

 تکمیل شد!!! ضرفیتم

 

 :دِ   لعنتی بگو دیگه!!!ایلیا

 

 صداشو باال برد عصبی: اونم

 

 :اصن بلف زدم خالی بستم؟خوب شد؟ادرینا

 

 ی ...ال اال هه اهلل!!! دختره

 

 ه شنیدم دروغ گفته یه جورایی خوشحال شدم و اروماز اینک اما

 سانت بود٢و به درخت یعنی باالی سرش نگه داشته بودم و فاصله ش باهام  دستم

 

 و زیر گوشش بردم و اروم نجوا کردم: سرم

 

 :چرا تو فقط جرئت میکنی جلوم انقد گستاخ باشی؟چرا انقد عصبیم میکنی؟ایلیا

 

 تاده بود از سرش موهاشو بو کشیدم و پایین تر بردم شالش اف سرم

 

 ادامه دادم: و

 

 چرا؟-
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 صدایی که از عمق چاه میشنیدم و لکنت داشت گفت:ن....نمیدونم از

 

 و روی کمرش گزاشتم: دستم

 

 پس کی میدونه؟-

 

 دماغمو روی چونش گزاشتم و بو کشیدم نوک

 

 داد: ادامه

 

 :نمیدونم ...نمیدونم ادرینا

 

 دم و گفتم:گردنش بوسه ای ز روی

 

 :دیگه هیچ وقت حق نداری)در این موردا(بهم دروغ بگی !حتی اگه هدفت حرصی شدنم باشه..ایلیا

 

 زدم و یهو ولش کردم رفتم  پوزخندی

 بود و انگار هوا دم داشت ... گرم

 .قیافه بی تفاوتی ساختگی نگاش کردم همونطور رو درخت خشکش زده بود گونش قرمز بود و سرش پایین... با

 

 بین درختا بیرون زدم و به سمت دریا رفتم... از

 

 

 

 : نایادر

 

 ... ایلب در یحرف ها بعد

 طعم لباتو بچشم  خوادیبگم دلم م یچجور کنهیبهت بگم که مغزم بهت فکر م یشل مغز چجور اخه

 یلعنت یگردنتو بو بکشم چجوز خوادیبهت بگم که دلم م یچجور

 

 که صداش اومد و گفت  مدیدویسمت جنگل م دمیکردم دو فرار

 

 : دختره احمقایلیا

 :احمق عمتهنایادر

 یک خسته  شده بودم ک منو گرفت کوبوند به درخت بزرگ و تنومند دمیدو انقدر

 پشتم درد گرفت  یروان یکنینکن گفتم: چکار م دایکردم اشکام راه خودشونو پ یبستم سع جشمامو

 هرجور شده لباشو ببوسم)دختر هم انقدر پرو( خواستیدلم م مردمیداشتم م یلیکم بود خ یلیفاصلم باهاش خ 

 حاال بگو  یعادت هات اصال برام مهم ن نیکه ا یبفهم دی؟ها؟اما با یدینم حیتوض یزی:پس چایلیا

 یگفت: د بگو لعنت دینعره کش دوباره

  رمیخودت بزار که جلو خودمو بگ ایصورتمو ببرم جلو خدا خوادیدلم م ایخدا

 بستم خوب شد یبلف زدم خال : اصال گفتم

 خوشحال شد دستشو از کمرم جدا کرد و گذاشت باال سرم صورتمو کج کردم تا عطرشو بو کنم انگار
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 دهن باز کنه و برم توش  نیزم خواستیاون لحظه دلم م مردمیو بوسه زد داشتم م دیکرد تو گردنم نفس کش سرشو

ام  یچرا ؟انقدر عصب یجلوم انقدر گستاخ باش یکنیو گفت: چرا تو فقط جرئت م  و حصار لباش کرد ویچونمو بو کش نوریاومد ا اروم

 چرا؟ یکنیم

 دونمیتته پتته گفتم : ن ...نم با

 

 شدنم یواسه حرص یحت یموردا بهم دروغ بگ نیاز ا یوقت حق ندار چیه گعیگفت: د بهم

 

 رمیمیم ارمیم ادشی ایخدا یلباش وا رفتیم دینبابود مطمئن بودم لبو شدم ن  نییگفت و با پوزخند دور شد سرم پا نویا

  نیبود که ببوسمش هم نیبرگشت نگام کرد اخم داشت واسم مهم نبود مهم ا دمیرفتم دنبالش بلوزشو کش بدو

 غرورم سین مهم

 هنوز زوده سین مهم

 راننده امونه سین مهم

 اونه و لباش و خودمو خودش مهم

 تشنه ها  نیجلودارم نبود ع یچیو ه دمشیبوسیدرشتش،م یلبا یم توان گذاشتم رولبامو محکم با تما هویمن بودم  نوبت

 و گفت .... یگذاشت رو صندل دتمیکه بوس نیکرد و بغلم کردم برد سمت ماش میزده شده بود دستاشو گذاشت رو پهلوم و همراه شکه

 

 

 

 : نایادر

 

 شدایماز لبام جدا شد جرعت نداشتم تو چشماش نگاه کنم اصال ن لباش

 به گوشم و بوس کرد و گفت:  دیو رس دیصورتمو بوس اروم

 

 نکن  نایادر نکن

 نکن  تیاذ من

 قرار نکن  یب

 

  کنمیبوسه رو هم فراموش کن خواهش م نیا

  نایک بتونم درمقابلت سکوت کنم ادر کنمینگه دارم خودمو مقابلت اصال فکرشم نم تونمینم

 دوستانه  یفقط درحد کالم ها ایب میدوست باش ایب

 

 شد و گفت : یشد ک لهنش جد یچ دونمینم

 وقت  چیه نایادر یکنیکار و نم نیا گعید

 بد  یلیبرات خ شهیگرون تموم م وگرنه

  نیاز ا شتریدراز تر نکن ب متویگل پس

 !یعقل یب یجا زارمیکارتو م نیهم ا االن

  

 خورد شدم شکستم اون منو کشت  

 سم خدا رو به زبون اوردم بلند با تمام توانم ا دمیکش غیج

 ...هوی که
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 :ایلیا

 

 به سمت دریا کرج !که یهو لباسم  کشیده شد راهمو

 اخم برگشتم ادرینا بود اومدم حرف بزنم که یهو خیلی ناگهانی لباشو رو لبام گذاشت شروع کرد به بوسیدن... با

 

 خدایا باورم نمیشد .. وای

 شوک بودم... تو

 م داشتم همراهیش میکردم به خودم اومدم من وقتی

 و رو پهلوش گزاشتم و همونطور که میبوسیدمش به طرف ماشین رفتم  دستم

 

 لباش مستم میکرد وای خدا چرا نمیتونم ازش جدا شم؟ طعم

 همراهیش میکنم ؟ چرا

 ماشین گزاشتمشو سرم  داخل گردنش بردم و بوسیدم... تو

 م که خیلی وقته نهال عشقش توی دلم جوونه زده!!!خدایا ...اره ..فقط پیش خودت اعتراف میکن اره

 من خیلی وقته که دلم این حس و داره  لعنتی

 هنوز نهاله...!نمیزارم درخت شه !! اما

 

 که اونم همچین حسی رو به من داره اما... میدونم

 

ظاهر نابود ولی از این منجالب بکشم  عشق نشدنی بود !!!من یه پلیسم و اون دختر یه خالفکار من یه پلیسم که اومدم پدرشو به این

 بیرون من یه پلیسم و اون نمیدونه !!!نمیدونه که همش دروغه نمیدونه!!!

اگه من ایلیام هم عشق نو نهالی که هنوز کامل نیست وتوی دلم میکشم و هم کاری میکنم که ادرینا ازم متنفر شه مجبورم ...به والی  اما

 علی مجبورم...

 

 یکردم غرق بوسیدنش بودم که فک م همونطور

 

 اینکه خیلی برام سخت بود اما یه بوسه روی صورتش کاشتم... با

 

 چرا نمیتونم ولش کنم ؟؟؟چرا یه جاذبه ای منو به سمتش میکشونه... خدایا

 

 باید کاری کنم ازم متنفرشه راه دیگه ای ندارمىم مجبور...محبور...مجبور.. اما

یش گزاشت و بخاطر من غرورشو شکست ادریناست...اما باید از خودم دورش میکردم کسی و که حتم باورم نمیشد دختری که پاپ اصال

 داشتم جونم به جونش بسته ست و باید و دور کنم راهی ندارم.....!!!!

 

 .بزارم این عشق کامل شه خودمون ضربه میخوردیم اما ضربه خوردن من مهم نیست ادرینا رو نمیخوام نابود کنم... نباید

 

 صدای که سعی در کنترل لرزششو داشتم گفتم: با

 

 نکن ادرینا..نکن..منو اذیت نکن..بی قرارم نکن..-
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با سختی ادامه دادم :این بوسه رو فراموش کن خواهش میکنم نمیتونم نگه دارم خودمو مقابلت اصال فکرشم نمیکنم که بتونم در مقابلت  و

 ط در حد )کالم(های دوستانهسکوت کنم ادرینا .....بیا دوست باشیم؟فق

 

 بود که ادرینای خودمو با دستای خودم از خودم دور کنم سخت بود ولی محبور بودم... موقعش

 و جدی کردم و با اخم گفتم: لحنم

االن هم این :دیگه این کارو نمیکتی ادرینا هیچ وقت وگرنه گرون تموم میشه برات خیلی بد....پس گیلیمتو بیشتر از این دراز نکن ...ایلیا

 کارتو میزارم جای بی عقلیت...

 اما حس کردم تکه ای از وجودم کنده شد و گم شد منِ پوچ موندم تهی تر از همیشه... گفتم

 

 وضوح سفید شدن و شُل شدن دستاشو از دورم حس کردم به

 شد از ماشین پیاده

 صدای بلند و جیغ گفت: با

 

 :خداااااااااادرینا

 

 و با داد ادامه داد: شروع کرد به هق هق و

 :لعنت بهت که باعث شدی غرورمو بخاطرت خورد کنم نگو که دوسم نداری نگو لعنتی..نگوادرینا

 

 :اما من ازت نخواستم خورد کنی خودتو اصن تو خورد نشدی اشتباه نکنایلیا

 

 کسی که جنون داره گفت: شبیه

 ..لعنت:اره حق با توئه..اصن لعنت به من که میخوامت لعنت ادرینا

 

 ذره ذره از بین میرفتم وقتی این شکلی ناراحتیشو میدیم... داشتم

 وانداختم پایین و چیزی نگفتم.. سرم

 

 :چرا حرف نمیزنی ؟چرا؟بیشتر خوردم نمیکنی دِ  بنال دیگه ؟ادرینا

 

 بلندی کشید و گوشاشو گرفت و شروع کرد به دوییدن..... جیغ

 

 

 

 سمت دریا دویید !! به

 به سمت عمق ومیرفت..!داشت  خیلی

 نباید بذارم نمیزارم خدایا  نه

 دوییدم و صداش کردم: دنبالش

 

 

 :ادریناااااا...نرو اونجا خطرناکه...نرو ادریناایلیا

 

 دنبالش میدوییدم چند متر باهاش فاصله داشتم  داشتم

 جیغ کشید و اب روی سرش و گرفت  که
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 نه خدایا نه  وای

 اخل اب بردم سمتش شنا کردم و سرمو د به

 ظریفش تو اب تکون میخورد.. بدن

 نفس کم می اوردم ..! داشتم

 اغوشم گرفتم و خودمو باال کشیدم.. تو

 به سمت ساحل شنا کردم.. سریع

 کمک کن خدایا حاضرم جونمو بدم ولی ادرینا سالم باشه!!؟ خدایا

 به ساحل روی شن ها خوابوندمش رسیدم

 نبود کمکم کنه!!!!لعنتی چون جای پرتی بود کسی  اه

 خودمو کاری میکردم !!دوتا دستم و روی قفسه سینش گزاشتم و فشردم چند بار تکرار کردم  باید

 اب قلوپ قلوپ از دهنش بیرون زد!! که

 گرفتم خیلی کند میزد..! نبضشو

 به تنفس مصنوعی داشت دوباره دستم و روی سینش گزاشتم و با یه دست دیگم دهنشو گرفتم  نیاز

 شمردم و دوباره دم و بازدم٢تا٢روی لباش گزاشتم و به تندی تنفسمو بیرون دادم سرم و بلند کردم از  ولبم

 بالخره چشماشو باز کرد همینکه به خودش اومد شروع کرد به سرفه کردن  که

 و زیر پاهاش گزاشتم و بردک داخل ماشین دستم

 افتادمو با همون لباسای خیس نشستم پشت فرمون و راه  نشوندمش

نگاهش کردم بی حال سرشو به صندلی تکیه داده بود و با چشم های که حتی پلک هم نمیزد از پنجره بیرون و نگاه میکرد یه  بانگرانی

 هدف نامعلوم!!!!

 

 ازش پرسیدم :حالت خوبه ادرینا؟ اروم

 

 نداد اصن جوری که انگار نشنیده  جواب

 و روی شیشه کشید خیلی بی توجه به من انگشتش

 خورد بود اما واقعا از خدا ممنونم که حالش خوبه!! اعصابش

 رسیدیم شهر میبرمش دکتر  همینکه

 به سمت سیستم بردم و روشنش کردم انقد رد کردم تا به اهنگ مورد عالقم برسم دستمو

 

 کرد به خوندن:من ادم رویای تو نیستم.. شروع

 

 فکر و ذکرم پرت این سازه... من

 

 

 م رنگی با یه روانی که نمیسازه...مثل تو با چش یکی

 ادم رویای تو نیستم... من

 

 با خودم درگیرم افسردم.. من

 

 زخمی راه نمه پاهام ... من

 

 بس تو هر راهی زمین خوردم.. از
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 من لب یه پرتگاهی ... کنار

 

 اخرم سقوط میکنی... که

 

 زل نزن توی چشمام چرا هرچی میگم سکوت میکنی ؟.... دیوونه

 اینه تنهایی ارومم. تصمیمم

 

 از صورتت پاک بکن خانومم.. اشکاتو

 

 ته خطه دستامو ول کن برووووو... اینجا

 

 نمیخوام تورووو.. دیگه

 

 به پای من نسوز... حیفته

 

 هوا برای تو بده... این

 

 انتظاری تو داری از کسی که یه عمره با خودشم به هم زده.... چه

 

 بده بخندی بعد از این .... قول

 

 اینکه فاصله واسه هردومون سخته... با

 

 کسی که رنجوندم... بشنوم

 

 از ته دل خوشحال و خوشبخته.... دوباره

 

 اینه تنهایی ارومم...اشکاتو از صورتت پاک بکن خانومم... تصمیمم

 

 ته خطه دستامو ول کن بروووو... اینجا

 

 نمیخوام تورووووو.... دیگه

 وان (())من ادم رویای تو نیستم از :اش

 

 اهنگ دقیقا حرفای دل من بود کاش ادرینا میفهمید چرا این شکلی گفتم..ای کاش... این

 

 

 

 داخل شهر کنار یه درمانگاه ایستادم.. رسیدیم

 بیمارستان از اینجا دور بود مجبور بودم بیارمش درمانگاه!!! چون

 شدم و در سمتشو باز کردم  پیاده

 ید مطمئن شیم حالت خوبه!!!:پیاده شو بریم پیش دکتر باایلیا
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 که اصن تو این دنیا نبود بی توجه به حرفم گفت: انگار

 :چرا نزاشتی غرق شم؟تو که از من بدت میاد توکه منو دوست نداری؟چرا نزاشتی لعنتیادرینا

 

 خیلی اروم بود و خسته..... صداش

 

 ه نه نهحتی یه لحظه فک میکردم نجاتش نمیدادم و ادرینام میمر.....ن اینکه

 

 فکرشم عذابم میداد.. حتی

 

 کردم صدامو عادی کنم: سعی

 

 قاتل نیستم!!!و... من

 

 ادامه بدم که تند گفت:هستی تو منو کشتی لعنتی کشتی!!! خواستم

 

 بعد از حرفش پیاده شد و به سمت درمانگاه رفت.....  بالفاصله

 

 ک بود بیفته...کردم سرش گیج میره اخه تعادل نداشت و چند باری نزدی احساس

 

 تلخی زدم و دنبالش راه افتادم... پوزخند

 

******** 

 

:خدارو شکر حالشون خوبه چون زود بیرون اوردینش و اب و از ریه ش خارج کردین اتفاقی نیوفتاده اما..ممکنه دچار خفگی تو دکتر

نکنید در حد تعادل و از پوشیدن لباس های یقه جاهای در بسته بشه سعی کنید هرجا هستید پنجره رو باز کنید و هوا رو زیاد گرم 

 !!!نهاسکی و خیلی کلفت دوری ک

 

 تخت پایین اومد  ادرینااز

 

 به دکتر کردم و گفتم:مطمئنید حالش خوبه؟ رو

 

 :بله نگران نباشید فقط یه سرم مینویسم بخاطر شوکی که بهش وارد شده فشارش افتاده همین...موفق باشین.دکتر

 

 م:همچنینتکون داد سرمو

 

 اتاق دکتر بیرون اومدم روی صندلی نشسته بود و سرش پایین بود از

 

 کردم:ادرینا؟ صداش

 

 نگفت فقط سرشو بلند کرد نگام کرد چیزی
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 باید سرم بزنی برو تو اتاق تا من سرم و بخرم بیارم..-

 

 شد و گفت:نمیخواد بریم خونه... پا

 

 

 نه همین که گفتم ممکنه حالت بد شه-

 

 شمام خیره شد و گفت:مگه برات مهمه؟چ تو

 

 از چشمش سر خورد اومد پایین سعی داشت پایین نیاد سرشو باال گرفت و چشمشو بست  اشک

 میمردم و اشک و از چشمای خوشگلش نمیدیدم....!! کاش

 کشید و به سمت در رفت! راهشو

 د و بیداد راه بندازم پس با زبون خوش برو تو اتاق سرمتو بزن!!!رفتم و دستشو کشیدم با اخم و عصبانیت گفتم:کاری نکن اینجا دا دنبالش

 

 :لعنت بهت که همیشه زور میگی ادرینا

 

 کج کرد و به سمت اتاق رفت! راهشو

 از رفتنش به اتاق مطمئن شدم به سمت داروخونه کنار درمانگاه رفتم... وقتی

 ی تا پرستار بره....بردم داخل اتاق و بی حرف بیرون اومدم نشستم روی صندل سرمشو

 

 

 

 :نایادر

 

 هووی که

 شد گفتم:  یچ دونمینم

 ..نگو ینگو لعنت یغرورمو بخاطدت خورد کنم نگو که دوستم ندار یبهم که باعث شد لعنت

 

 اشتباه نکن یخودتو اصن تو خورد نشد ی:اما من ازت نخواستم خورد کنایلیا

 

 عنت ..لعنت ل خوامتی: اره حق باتوئه اصن لعنت ب من که مگفتم

 

 دونستمیبودن جوابشو م یکاش منف یا دونستمیم لشویکاش دل یمرد شدم ا نیکه عاشق ا یچکار کنم من مردمیخدا م مردمیم داشتم

  شمیم دهیدارم ب کجا کش ایخدا

 

 خودت کمکم کن .... بارالها

 

 :گفتم

 

 گهید بنال د یکنیخوردم نم شتری؟چدا ب یزنیحرف نم چرا

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

 کل* ی*دانا7
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 نتونست گهید

 مرد

 شد خورد

 حرف نه رو نداشت دنیکه تحمل شن یینایادر

 مغروررر خورد شد  یپسر یکه جلو یینایادر

 که عشقش رو عاشقانه درخواست کرد یینایادر

 کم عاشق شد  یلیخ یکه به مدت یینایادر

 به پا کرده  ییما چه غوغا یدر دل پسر قصه  داندیدخترک نم اما

 چ کار کرده با رفتارش  ستدانینم

  کاراش

 را از سر پسرک برده است  هوش

 عشقش را بروز دهد  تواندیپسرک بخاطر وظیفه اش نم دانستینم دخترک

 

 بردن پدرش امده .... غیت ریز یکه پسرک برا دانستینم دختر

 اش  یاو تازه وارد شده بود به باز دانستینم

 د شروع شو خواستیکه پسرک دلش نم یباز به

 ... ندیبیعشقش را م یو نابود دیعشقش را بگو تواندینم

   ماندینم نطوریا روزگار

 و مردم را خوشحال نکند  فتدیکه ن کندیروزگار فقط به جلو نگاه م کندیو پشت سر خود را نگاه نم رودیم

 اه

 اه

 حال دخترک به

********** 

 :نایادر

 

  دیکشیقدرتم اونجا رو نم گهید

  دمیزدم و به سمت اب دو غیرو گوشم و ج رو گذاشتم دستام

 شدمیم کیبه عمق نزد داشتم

 که عاشقم کرده بود  نشیدلنش یصدا که

  اوردیکه تپشم رو باال م ییصدا

  دمیشن رو

 :گفتیبود که م نامفهوم

 

  نای.نرو خطرناکه نرو ادر نایادر

 

 که تحمل نه دو نداره  یینایتموم شد ادر گهید

 بهش بگه نه و دلش نسوزه و نشکنه و خورد نشه  خوادیم شویدرش خوبتحمل نداره که پ یحت

 خود داره  یجا گیپسر که د نیا

 رفت...... نایتموم شد ادر گهید

 پر از غم بسته شد.. یایاب سرمو گرفت و سکوت و چشمام ب دن دمویکش غیج
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 :نایادر

 

  استیلیا دمیسرشو باال اورد که فهم کردیخفم م یکیداشت  انگار

 اوردمیو اب باال م کردمیسرفه م یه 

 حرکت کرد  نیبغلم کرد و به سمت ماش ایلیا که

 ""ستیکه سهم من ن ستیدلم تنگ اغوش یخبل""

 شادمهر رو زمزمه کردم: . یاهنگ

 

  شهی)عااااشقم بمون هم

 شه فرق بودو نبودت یشگیهم باورم

 شه میمرگ و زندگ فرق

 بودو نبودت  فرق

 مرگووووووو  فرقه

 شه ( یییییندگز

 

 

 

 :نایادر

 

 یگذاشت رو صندل منو

 نشست پشت فرمون منم بدتر از اون بودم  سشیخ یهمون لباسا با

 

 نشون ندم  یبودم حوصله نداشتم و روشو نداشتم نگاهش کنم و دربرابر چشماش عکس العمل حالیب منم

 قدرت پلک زدن هم نداشتم یدادم و حت هیتک شهیبه ش سرمو

 

 نایکه گفت: حالت خوبه ادر دمیشن صداشو

 

 شهینم تونمیاسممو نگو نگو نم ینجوریا یلعنت

 شدم رهیندادمو بازم به روبروم خ محلش

 دمیکش شهیش یرو انگشتمو

 

 اهنگو نیواقعا دوست داشتم ا دمیشن شویاشوان اهنگ دوست داشتن یصدا که

 

 ستادیا نیحواسم نبود به دور و برم که ماش اصال

  مارستانیب میدیرس دمیفهم ستادیرکت ااز ح نیماش یوقت

 دکتر و مطمئن شم حالت خوبه  میسمتم باز شد و گفت بر در

  ادیغرق شم تو که ازم بدت م یرنگ عسلش و گفتم : چرا نزاشت ینگاه کردم و زل زدم به چشما بهش

  یندار دوسم

 هاااان؟ یلعنت ینزاشت چرا
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 : ایلیا

 و ... ستمیقاتل ن من

 !!یکشت یلعنت یتو منو کشت  یحرفشو بگه و گفتم: هستادامه  نزاشتم

 رفتم مارستانیبه سمت ب بعدش

 رفتیم جیحالم خوب نبود سرم گ اصال

**** 

 

 بعد بحثم  رونیب میدکتر بعد مکالمات خوشگل دکتر اومد میرفت

 موند اطیتو ح ایلیتا سرم بزنم ا رفتم

 اومد کنارم و گفت  دتمینشسته د مکتیرو ن دمیرو د ایلیا رونیساعت تموم شد سرمم اومدم ب مین بعد

 

 : ایلیا

 ؟یخوب

 

 : نایادر

 ؟یدکتر

 

 پسره احمق خر  نیخشم نگام کرد و دستم و گرفت ب سمت ماش با

**** 

 

 الیبه و میدیرس

 لب اروم گفت برو تو رفتم تو رفتم باال به سمت اتاقا اصال حال خودمم نداشتم. ریشد و ز دهیپ

 هم بود اومدم به تو اتاق که گفت اروم:  یورو به ر اتاقامون

 

 چراشو؟ یروز بفهم هی دوارمیام نایمنو ادر ببخش

 تند رفت تو اتاق  و

 

 باز کردم رفتم تو اتاق  درو

 ! دمیکوب درو

 

 زدم : چرا ؟ داد

 ؟ یک

 موقع ؟ چه

  یبفمم عوض ویچ

  یحال خرابمو دوس دار یدار دوس

  ستمشکیو م ختیریابر بهار م نیع اشکام

  ومدیخسته بودم خوابم م یلیخ

 شدم رفتم سمت حموم .... بلند

 

 

 

 : نایادر
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 دوش بودم ریز

 قبل مغرور زبون دراز و خودخواه ینایادر شدمیم دیبا

 و نگاه کن نیخان بش ایلیبچزونمت ا یچجور نیبب

 یخباثت یحموم با فکرا هیزدمو اومدم  بعد  ثیلبخند خب هی

 

 اهنگ که دوس دارم رو گذاشتم:  یم سراغ گوشرفت دمیهامو پوش لباس

 

 

 یکه بامن ی***وقت

 ..یزنیمن حرف م با

 

 زود رنجم  یلیخ

 حساسمم    بودن باتووووو مهم واسم یلیخ

 دل به تو بستمممم      نمممیهم واسه

 عمر عاشقت هسم      تااخر

  اااادیکه م اسمت

 محظه یبا تووووو شاد ییزندگ     لرزهیم تنم

 خوشحاااالم که تورو دارمممم یلیخ

 باااااتووو من کمم ندارممممم یزیچ چیه

 یزنیبا من حرف م یکه با من یوقت

 ابرام یرو کنمیحس م  

 یکه ازم دور ای یکه مغرور یوقت

 تنهام یلیخ کنمیم حس

 حساسم( یلیفروهر به نام خ الی....)ل

 

 

 بپوشم کردمیو لباس انتخاب م کردمیمو حال م دادمیاهنگ قر م با

 

  نهیرفتم جلو ا دمیبرداشتم پوش یشلوار مشک هیبلند قرمز با  نیاست کیتون هی لباس

 رو تخت دمیگلوم زدمو ساعتو دست کردم و پر ریعطر ز هیسشوار کردم و  موهامو

 

 هام او اوه  miss callتو  رفتم

 وت یریکال نم سیتا م 111دختر  یریخاله مامانت ستاره نم یعمه  یبابا برپدرت

 صاحابشویشماره ب گرفتم

 

  کنمیشپشت م ارمیب رتیگ دیچشم سف ی: الو دختره ستاره

 هان؟ رمیمیم یگینم رمیبار بهت زنگ 11111گوالخ کجا  کصافت

 

  یخر سوار میشو باهم بر ادهی: اوووه پنایادر

 خو نکبت حموم بودم  چته
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 نبودما دیفهم یرازیحافظ ش خواجه

 جواب بده  تونهینم هییجا یحموم یتوالت دیبده بگو شا یاندازه فندوقتو خونه تکون ساعت اون عقل مین هیبصبر  خو

 پشمک یکال انداخت سیتا م 111

 

  یکنیخوردم ولم کناخو چه خبر چکارا م زی: اه ببند باو فکو .اصن چستاره

 کجاس  اعهیلیا اون

 ابرو شه  یکه بابات ب یپس ننداخت توله

 

 اخه دختر یرو بگ نایا شهیخجالت بکش روت م ی: ستاره باز چرت گفتنایادر

 

 سنگ پا قزوینم سیرو که ن یدونی: اوهوم نمیستار

 

  یدونی: خوبه منایادر

 

 بکپم خوامیکن م ی: خب خدافطستاره

 

 به حق پنج تن خواب خواب شه شاهللی: انایادر

 

 یرسیم یب کدوم گورستون نمیبگو بب ین بی: ارزو بر جوانان عستاره

 

 باوو  ادیعزت ز: نایادر

 

 .ی:باستاره

 

 ها یو طوط مونایواسه م تیبرد باغ وحش معلم و ترب دیبا نویوراج نکبت ا یاه دختره  اه

 بشن یخونگ تا

  زنهیور ور ور حرف م زیر هی واال

  دمیشدمو گرفتم خواب الیخیب

 

  دمیخواب دمویرو تا خرخره کش پتو

 

  ومدیدر م یصدا

 برخر مگس معرکه لعنت  یا

 

 اخه  یرو دار یلیو یلیجز ا گهیشدم درو باز کردم اخر دختر خوب مگه انتظار کس د لندب

 

 بودما دهیسر پدرم خواب ریخ یکرد دارمیب یخوایم ی: چته چنایادر

 

  یریرو بخور نم کیو ک وهیاب م نیا ایساکت شو بگم: ب قهیدق هی: اه مرض ایلیا

 

 که  رمیمی: تا من سنگ قبرتو نشورم که نمنایادر
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 : برو بابا حوصلتو ندارمایلیا

 

 کنهیبهم غلبه م تی: بابا؟نگو که احساس مسئولنایادر

 

 صاحابت یبا زور بکنم تو حلق ب ای نویا یریگی: مایلیا

  ستادمیا نجایصاحاب ؟واال سالمو سالمت ا ی: ب نایادر

 ییعمو نیباز کن بب چشاتو

 

  ای: صبر بده خداایلیا

 

 نه اوه اوضاع نابساما اوه

 دمیبشقاب رو گرفتم و اومدم تو درو بستم و قفل عیسر

 

 جونم فلستادم ییگرفتم و واسه بابا یسلف هیخولوچال همون لحظه  نیبرداشتم ع مویگوش

. 

 است  وهیو ابم کیهم باشه نوبت ک ینوبت حاال

 خوردمیفقط م خوردمیم یسومال یگشنه ها نیا نیع

 

 کارد بخوره به شکمت  یا

 دن:در ز دمید که

 

 بود که  نجایا ایلیاالن ا هیک وا

 پاشدم رفتم  ومدهیجواب ن هیزدم ک صدا

 مدد  یعل ای دمیدر باز کردم که د سمت

 جلو اتاقم  یندازیکفنت کنم مار م ایلیا

 حضرت فاطمه کمک کن ای

 که دمیفرا بنفش کش غیج هی

..... 

 

 

 

 :ایلیا

 

 چت میکردم  اتاقم نشسته بودم و با یکی از بچه های ستاد داخل

 یهو صدای جیغ شنیدم که

 پاشدم صدا شبیه صدای ادرینا بود!! سریع

 سرعت باد خودمو رسوندم به در اتاقش  با

 پام و بزارم زمین که یهو جیغ زد :نهههههه اومدم

 

 و قبل اینکه زمین بزارم بین زمین و هوا نگه داشتم پام

 اخم و عصبانیت گفتم:چته باز؟ با
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 د:از خودت بپرس این مار چی میگه جلو در اتاقمگریه جواب دا با

 هوم؟مار؟

 انگشتش نشانه گرفته شده شو گرفتم که رد

 جد سادات این اینجا چی میگه ؟ یا

 ادرینا نگاه کردم رنگش پریده بود و گریه میکرد! به

 حفظ کردم با روشی که اوالی اموزشم یاد گرفته بودم  خونسردیمو

 یشش بخوره بهم توی یه جعبه اهنی که از طریق عمو رحمان تهیه شدت بود انداختم!.برداشتم بدون اینکه ن مارو

 گزاشتمش زیر زمین داخل حیاط... و

 موقعش یه کاری باهاش میکردم... سر

 حیاط گزشتم و باز داخل خونه رفتم از

 باز داشت گریه میکرد  ادرینا

 حقم داشت هرکی دیگه جای ادرینا بود میترسید!! البته

 هق میکرد رو مبل نشسته بود و کوسن و صفت بغل کرده بود.. هق

االن دلم میخواست برن بغلش کنم ارومش کنم ولی....من قول دادم به خودم  که ریشه ی عشقشو تو دلم نابود کنم و ریشه عشق خودمو  

 تو دل اون!!مجبور بودم!

 دیدی که بردمش پس دیگه گریه نکندر هممو اخمو کردم و گفتم:بسه چقد گریه میکنی خسته نشدی؟ قیافه

 

 با مکث کوتاهی گفتم:میدونی کار کی بوده؟ و

 

 دماغ سرخ شده از گریه و چشمای تعجب وار گفت:مگه تو نبودی! با

 

 :چرا چرت میگی؟مگه مریضم؟ایلیا

 

 :پس چه خری بوده؟خدایا چرا این همه مشکل تموم نمیشه خسته شدم !!!ادرینا

 اروم هق زد و

 

 را طاقت گریه هاش و ندارم؟خدا چ ای

 

 گفتم:نگران نباش به زودی تاتو شو در میارم اروم

 

 اینکه برم بغلش کنم نوک دماغ قرمزشو ببوسم  قبل

 سمت اتاقم رفتم.... به

 

 

 

 : نایادر

 ... که

 بود  دهیصدامو شن انگار

 زدم : نهههههه غیتو اتاقم که زبونم قفل کرد فقط ج ادیبه اتاقم خواست ب دیرس

 شد و یاعصبان که

 بدبخته  نیکار ا کردمیهمش فکر م و

 مار و با مهارت خاص خودش برد برداشت
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 ... ینکنو و بردمشو خسته نشد هیک گر شیدلدار بعد

  هیکار ک پرسهیم احمق

 که کار توعه که گفتمیکه به تو نم دونستمیدلقک اگه م خب

 مکالمات چرتمون رفت به اتاقش  بعد

 فته بودم و رو مبل نشسته بودمبالشتو سفت گر منم

  ومدیم نجوریهم اشکام

  یکنیم هیباز بود حاال گر شتیدختر تا االن ن نایادر نه

 شد  تموم

 رفت  مار

 

**** 

 رفتم سمت اشپزخونه  پاشدم

  tvبرداشتم اومدم جلو  وهیبشقاب پر م هی

 حاال د بخور  نشستم

  دهینشون م داره عمو پورنگ محله گل و بلبل دمیشبکه دو د زدم

 ذوق کرده بودم که حد و حساب نداشت  انقدر

 پوست کردم و با ولع شروع به خوردنش کردم یویک هی

 ایلیسمت ا دیشد ذهنم پر کش یچ دونمینم

  کاراش

  رفتارش

 دونمیگفتنش نم نه

 بار عشقم رو قبول نکرد نیاول یمن شکست خوردم تو دونمینم یچیه

 لب زمزمه کردم:  ریپاکش کردم و ز کمیتون نیکه با است دیچکقطره اشک سمج از گوشه چشمم  هی

  ادیب گهیاشکا د نیا زارمینه نم نه

  زارمینم یزیادم خودخواه و مغرور بر نیبخاطر ا زارمینم گهید یعل یوال به

 زارمیاهتمامم که نم نایمن ادر اگر

 و رفتم  یرو گذاشتم رو عسل وهیتم بود رو برداشتم ظرف مکه دس مویخاموشش کردم گوش نمیبب ونیزیحس نداشتم تلو گعیشدم د بلند

  اطیح تو

 دوست داشتمو زمزمه کردم:  یلیاهنگ که خ کهیت هی

 از تو  وونمید دل

 نشونم از تو تنها

  یادگاریعکس  ی

  یخودتم ندار که

 شبهام  قیرف شده

 تنهام  یلیکه خ یوقت

 رو به روم  رمشیگیم

 ارزوم  یشد بازم

  یالال یالال یال یال الالال

 

 (وونهی: دل دیفالح اری)ماز

 رو رو خودم حس کردم  ینگاه کس ینیکه انگار سنگ کردمیو زمزمه م رفتمیم اطیح یتو داشتم

  دمیبلند کردم که د سرمو
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 با اخم رو ازش گرفتم و  اعهیلیا

 گرفتمیشنا ضرب م یپاهام رو با

  اطیکج کردم به سمت تاب ح راهمو

  دادمیبا پاهام سرعت م روش نشستم و رفتم

 زنگ خورد   لمیموبا که

  دمیکردم د نگاه

 بابامه

 کردم  جکتینداشتم که بحرفم ر حسشو

 دوباره زنگ زد  که

 دست از سر کچل ما برداره  سیقرار ن یامروز کس رینخ

 گرفتم رو گوشم و گفتم: برداشتم

  یداشت ی: الو ،بعله بابا کارنایادر

 نمیبیکه م یهست یدر چه اوضاع و احوال نمیلم برات تنگ شده بود گفتم حالتو بپرسم ببد یی: سالمت کو باباثمیم

 گذرهیخوش م رهیم شیخوب پ یچ ،همهیحوصله ندار 

  یوجود نداشت..حاال دلتنگ شد یدلتنگ شیتا دو روز پ بهی: سالم،هه عجنایادر

  گذرهیم یچه خوش نیبب ایدلم گفتم اره ب تو

 خداحافظ  زنمیارم بهت زنگ مد کنم،کاری: قطع مثمیم

 ،خدافظ سی: مهم ننایادر

 

 

 

 : نایادر

 کردم تلفن رو  قطع

 داغون به سمت پله ها رفتم  یبا اعصاب و

  یباال رفتم و که صدا ازشون

  ومدیم ایلیاز اتاق ا حرف

 زاشتیمگه م یفضول

 دمیحرفاشو شن ستادمیپاگوش وا رفتم

  نیمنم همچن زمی: فداتم عزایلیا

 .... :.شخص

 نکن باشه گلم یقرار یب شتیپ امی:غصه نخور حواسم هست من قربونت برم بخدا زود مایلیا

 ....شخص

 :نایادر

 

  زنهیحرف م ینجوریا یبا ک ایخدا

  رمیمیطاقت ندارم  م من

  نمشیبب یبا کس اگه

 رهیمنو بگ یجا یکس اگه

 بخواد بغلش کنه یکس اگه

 شمیم نابود

 نه نه نه

 به پاش  جنگمیم زارمینم
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  وفتهیبه پام ب ایلیا کنمیم یبدون من نتونه نفس بکشه بخدا کار کنمیم یکار

 تو اتاقمو  دمیپر عیسر کردیدر رو باز م دیشا دونستمیرو جور نم تیموقع

 اومده  pmچقدر  دمیرو روشن کردم که د نتم

 تا ستاره 23

 تا بابا 4

  هیونیکه تو  هیریکبیتا اون پسر ا 2

 �😂�قرتا از مش با 5

 جونم تل نصب کرده  یاسیبخاطر  یاله

 سین نایرو بهم نرسونم اسمم ادر نایا بخدا

 ��،اسکندر اسکندره

 به خندم نه به اشکام نه

 خدا  هوووف

  سیمعلوم ن میواقع حس

 شکر  کرمتو

 ��غم نداره اخه خدا جونم یعنی خندهیکه م یکس مگه

  یدوراه نیب موندم

  موندم

 چکار کنم  دونمینم

 به خودم نگاه کردم  نهییول کردمو رفتم جلو ا ویوشگ

 الغر شده بودم  یلیخ

 چشمم گود افتاده بود  ریز یکم

 رفته  امرزشیکه به مادر خدا ب اشیبه رنگ در یبا چشما یدیسف دختر

 که به مادرش رفته  یبلند یموها

 اما... در اخر و

  کشهیکه مثل مادرش م ییو غصه ا غم

 

 کل** ی**دانا

 

  دیگویرا بلند م شیدارد تمام حرف ها رکدخت

 داندینم و

 مغرور  یپسرک

 در است  پشت

  زندیو دم نم سپاردیم شیعشقش را به گوش ها یو زجه ها هیگر و

  شودیخورد م شتریو ب شتریقلبش هر لحظه ب و

  شودیم ریسراز شیو همراه عشقش اشک ها گذاردیمرد مغرور داستان ما غرور مردانه اش را کنار م و

  زدیریپشت در بسته است و اشک م یکی

 داخل  یکی

 عاشق  یکی

 خسته *** یکی
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 :ایلیا

 رسوندم به اتاقم و نشستم رو تخت خودمو

 پشت پهن کردم رو تخت و کش وقوسی به بدنم دادم.. خودمواز

 به اهتمام فک میکردم فک میکنم فردا بیاد واز همه مهم تر به همراه شایان ! داشتم

 وشیم بلند شد.اسم و نگاه کردم مامانم بود اوه اوه خدا به خیر کنهگ صدای

 الو مادرم-

 الو مامان جان ؟خوبی ایلیا؟-

 خوبم مامان شما چطورید؟بابا چطوره؟-

 ساعت دلم شور میزنه واست !پس کی تموم میشه این ماموریت هات؟مادر تروخدا مواظب خودت باش.!٢٢میخوای چطور باشیم -

 اسم هست من قربونت برم بخدا زود میام پیشت بی قراری نکن باشه گلم؟؟غصه نخور حو-

 باشه مادر مگه کار دیگه ای هم میتونم بکنم؟-

 گفتم که نگران نباشید سالم به بابا هم برسونید -

 باشه مادر توهم مراقب خودت باش خدانگهدارت-

 خداحافظ-

 و قطع کردم  گوشی

 ی میاد؟از ادرینا میپرسیدم که پدرش ک باید

 اتاق رفتم بیرون جلوی در اتاق ادرینا ایستادم از

 و بلند کردم که در بزنم اما صدای زیبای ادرینا تو گوشم پیچید مثل اینکه داشت بلند بلند فکر میکرد  دستم

 کاش عاشقش نبودم ای کاش عاشقم نمیشد ای

 ن جلوشو گرفتمبه خودم اومدم چشمام پر اشک بود اما قبل از اینکه بریزه پایی وقتی

 این اشکا بخاطر یه دختر واقعا از من و غرورم بعیده!!!!داره چی به سرم میاد؟ خدایا

 من دیگه هیچ وقت اشک نمیریزم ! هیچ وقت من این عشق و توی دلم میکشم!!!مجبورم سرکوبش کنم . اما

 میمونم و غرورم و غرورم و غرورم..... من

 فتم...در زدن شدم و به سمت حیاط ر بیخیال

 

 

 

 :ایلیا

 نیمکت نشستم و با اخم به فکر فرو رفتم روی

 حضور یکی رو کنارم حس کردم  که

 و بلند کردم عمو رحمان بود سرم

 قیافه پیر و مهربونش نگاه کردم  به

 رحمان:چی شده پسرم چرا انقد با غم داری فک میکنی؟ عمو

 تلخی زدم: لبخند

 ؟از کجا فهمیدین با غم دارم فکر میکنم-

 هی پسر جان منکه این موها رو تو اسیاب سفید نکردم !میتونم معنی نگاه هارو بفهمم بابا!-

 کردم بحث و عوض کنم: سعی

 عمورحمان شما تنهایید اینجا؟منظورم اینکه زن و بچه ندارین؟-

 کمی لحجه شمالی و غم تو صداش جواب داد: با

 به شما از اون موقعه سرایدار اقای اهتمام شدم سال پیش توی تصادف عمرشون و دادن5خدارحمتشون کنه-

 واقعا متاسفم خدا رحمتشون کنه-

 خدا بیامرزه رفتگانتو....،،،برو تو باباجان  داره هوا سرد میشه کم کم سرما میخوری-
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 خیلی کم رنگی زدم و سرم و تکون دادم لبخند

 روی شونم گذاشت و به طرف پشت باغ رفت... دستشو

 بلند شدم !کشیدم و  پوووفی

 کم کم داشت از این وضعیت حوصلم سر میرفت! دیگه

 خونه رفتم ادرینا روی مبل دراز کشیده بود و سرش تو گوشیش بود! داخل

 توجه بهش داخل اشپزخونه رفتم و یه لیوان اب خنک خوردم بی

 صداشو شنیدم که

 الو ارمانی چطوری تو؟-

 .....شخص

 انقد راحت حرف میزنه باهاش ؟چی گفت؟ارمان دیگه چه خریه؟چرا  هان

 کردم یه جوری اخمام رفت توهم که خودمم دیگه نمیتونستم بازش کنم!!! داغ

 به روش نشستم و چشمامو ریز کردم نگاهش کردم رو

 از اینکه با کلی شوخی خنده گوشی و قطع کرد سرشو تکون داد و گفت:هوم؟ بعد

 برای شام بکنیم؟اخم گفتم:اگه مکالمه مسخرت تموم شد یه فکری  با

 مسخره نیست تو همه چی و مسخره میبینی!-

 مهم نیست ! زنگ میزنم از بیرن شام بیارن-

 تعجب به منی که بی توجه به حرفش جواب داده بودم نگاه کرد و ابروشو باال انداخت با

 پوزخند بهش زدم و به سمت اتاقم رفتم!! یه

 

 

 

 کل: دانای

 

 ر و تالفی کردن صحبت هایی که در اتاقش شنیده بودانگونهدخترک برای به حسادت اوردن پس 

 با ارمان صحبت کرد !!! 

 زیر لب بدون اینکه مردی که عاشقش بود أو نمیدانست بفهمد به ارمان گفته بود که مانور است و الکی !!!!  اما

 د؟این دختر و پسر چه میخواهند از هم؟از به حسادت اوردن یکدیگر؟ اخر قصه چه میشو اما

 

 

 :ایلیا

 

 از زنگ زدن به رستوران و سفارش دادن غذا بعد

 سرهنگ محبی رو گرفتم که زمان دقیق اومدن اهتمام و شایان و بفهمم  شماره

 بوق جواب داد٠از  بعد

 

 الو سرگرد-

 

 الو سالم حالتون چطوره سرهنگ؟-

 

 الحمداهلل ،شما چطورید؟خوب پیش میره؟-

 

 خوبم سرهنگ وضعیت هم بد نیست-
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 گزارش لحضه به لحضه ت و از طریق بچه ها میدونم امیدوارم بتونی تا اخر به همین دقیقی و شمرده پیش بری!-

 

 

 امیدوارم،،،سرهنگ زمان دقیق اومدن اهتمام و شایان کیه؟-

 

 ت میکنناونجوری که ما از شنود ها و فرودگاه هماهنگ شده شنیدیم امروز شایان اومده تهران فردا به سمت شمال حرک-

 

 خوبه ..راستی؟شنود های جدید و کار بزارم؟-

 

 بله قبل اومدن اهتمام باید کار بزاریشون  وهمچنین شب بچه ها دور بین ها رو کار میذارن-

 

 حتما سرهنگ کاری ندارید؟-

 

 نه مراقب باش خداحافظ-

 

 خدانگهدار-

 

 بیرون اوردم و قطع کردم و شنود ها رو که توی جیب مخفی چمدونم بود رو  گوشی

 بعد از شام جوری که ادرینا نفهمه کارشون میذاشتم!!! ..... باید

 

 

 

 : نایادر

 

 ایلیبسه دارم برات ا هیگر گهید

 رونیزدم رفتم از اتاق ب نهییلبخند تو ا هی

 کجا بود مهم نبود! دونمینم نبودش

  ارمیچجور حرصتو درب نیبب

 گرفتم دستم  مویکاناپه گوش یرو دمیکش دراز

 شد  داشیبعد پ نیم 21 هیزدم  . ثیلبخند خب هیاومد تو ذهنم که  یطانیفکر ش هی

که صدامو  بایو تقر میبردم رو گوش ویگوش یکردم و الک یتوجه رفت تو اشپز خونه که خنده اروم یگوشم اونم ب ریگرفتم ز مویمنم گوش و

 بشنوه گفتم : 

 ؟یچطور ییارمان الو

 قطع کردم یو با خنده و شوخ رو گوشم نگه داشتم  کمی یالک

 

 گفتم :هوم و

 کرد یحرفش اعصابمو خط خط با

 : ایلیا

 

 ؟ میشام بکن یبرا یمکالمه مسخرت تموم شد فکر اگه
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 کردم و گفتم :  شیقشنگ قهوه ا منم

 

  ینیبیمسخره م ویو توهمه چ سین مسخره

 

 : ایلیا

  ارنیشام ب رونیاز ب زنمیزنگ م سین مهم

 

 

 ت!بعد پاشد رف و

 تو چشام جمع شد  اشک

  زنیبر نایا زارمینم رینخ

 واسا و نگاه کن  یبه شام برس زارمینم کنمیچکارت م نیبب

 تو اتاقه  دمیرفتم باال فهم یسر

 تو اتاقم  رفتم

 ها کیو برداشتم از حموم و نخ کرم به رنگ سرام صابون

 زدم  ثیلبخند خب هی

 از اتاق  رونیب رفتم

 اول پله ها  یرو پارکت تا رو سه چهارتا دمیصابون رو کش اروم

 !شیتالف نمیا یکرد یخب اعصابمو خط خط یوا یفیننت فدات شع ح یا یا

ذره هم  هی زهیمطمئن شدم قشنگ ل یبه نرده بستم وقت 2 یتا پله ها دمیزال از در اتاقش که ته راه رو بود کش گیرو به صورت ز نخ

  ختمیروغن ر

 حله  گهید

 !یشیچالغ م شاهللیا

 اورده بودم  نویتو اتاق دورب رفتم

  رهیبگ لمیکردم که ف زونیراهرو بود و قشنگ م یکه تو یزیگذاشتم پشت م اروم

 کنارت سبز شن! سیو نشونت بدم که ده تا مهم ن ارمیدرب یعجوزه باز هی

 زدم : غینشستم و داد و ج نیرو زم یو رفتم الک نییاز نرده سر خوردم پا رفتم

 مردم  یام اپ یپام ا یا

 اااایلیا

  پاهام

  پاهام

 در اتاق اومد  یصدا دمید

 شم! چارهیب رهیبم وفتهیخوردم ن زیخودت مواظبش باش چ ایخدا

 ریزبونتو گاز بگ یاد اه

  دمیشن ادیفر یعقب که صدا دمیخودمو کش ادیاوه دیدم داره م اوه

 : 

  نییپا ادیم خورهیتا پله داره قل م 51توپ از  نیع دمید

 اوضاعش انقدر خنده دار بود که  ایخدا یوا

 !رمیمیبخندم م ریلحظه د کی

 قهقه ام باال رفت! و

  رفتمیم سهیر و

 : گفتیو م کردیم نیافتاد جلو پاهام که داشت نفر نییپا دیرس که
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 شدم مامان  لیذل یا

  دنیشدم زن به بچت نم لیعل

 کمرم مردم  یا

 بخدا  کنمیم چارتیب نایادر

 کنن  هیاسمون بحالت گر یکه مرغا ارمیازت درب یپدر

 شدم در برم که بلند

 

 

 

 : نایادر

 

 شدم برم که... بلند

 افتادم روش دیدستمو گرفت کش ایلیا

 !کنهینگاه م ینجوریچرا ا ایخدا یوا

  کینزد ادیصورتش داره م دمید شکافتیم نمویقلبم س داشت

 اومد بلند  یخنده  یخود به خود چشامو بستم که صدا دونمینم

  دمیباز کردم د چشمامو

  خندهیداره بهم م الیگودز نیا

 

 خانوم کوچولو بوسمتیم ی: نکنه فک کردایلیا

 

 !یخر یلی: خنایادر

 

  دیخند باز

 از روش بلند بشم که گرفتتم  خواستم

 با اخم بهش نگاه کردم  و

 سرشو اورد کنار گوشم گفت:  که

 ... دونمیواسه من اما واسه تو نم هیو اونم کار اسون یبد دیکوچولو چون حصاب پس با ینکن طنتیکن ش یسع

 

  ایح یب کصافت

 از پله ها رفتم باال. عیدستش افتاد سر ریبا ما زدم ز نیشدم از روش خواستم در برم حواسش نبود اومد بلند بشه دستشو گذاشت زم بلند

 

 صابون زده بودم سر بود  نکهیخوردم بخاطر ا یبار سکندر 2،3

  دمیشنیدادشو م یصدا 

 : ایلیا

 احمق  یکن دختره  صبر

 فقط صبر کن  رسمیحسابت م به

 من ماست چقدر کره داره  هی گمیم بهت

 رفتم تو اتاقم و به بلغور کردناش توجه نکردم  عیسر

  خورهیداره زنگ م میگوش دمیوارد اتاق شدم د تا

 زم جواب نداد الو الو کردم با یبود  جواب دادم هر چ افتادهین یا شماره

 شدنا  وونهید مردم
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 اهنگ شاد گذاشتم شروع بع رقص کردم  هیاهنگا  ستیتو ل رفتم

 بردارم نویسر موقع برم دورب دیبابام بود،شاد بودم با یعروس انگار

 باشه! افتادهین یخاک برسر یکنه جاها خدا

 

 کردم ! دنیشروع با اهنگ به رقص و

 

  هابیحال خرابه منو در ادیب یکی یوا

  ابهیکم  یلینشسته که خ شمینفر پ هی

 یمست کن یخوایم یک تا

 اخه نشیبب یوا

 اخه  رمیمن بم یچرا تنها نشست یاخ

  ابهیحال خرابه منو در ادیب یکی یوا

 به کنار بده در واقع ستیخوب ن حالم

 اره  شمیخوب م یزنیمن تو که حرف م با

 چقدر خوبه که هر شب عشقم همرامه  جانم

  وونهید قیسرمونه من با چندتا رف باال دود

 نوش ینوش ه یو ه    

 روش  وانمیل هیکه رد  دادم  من

 نوش ینوش و ه تمیپا زی،بازم تا صبح بر جانم

  زم،ارهیبر یه یه یم گهیم بازم

  وونهید قیباال سرمونه با چندتا رف دود

 نوش  ینوش و ه یو ه   

 که من رد دادم     

 روش  وانمیل هی

 نوش ینوش و ه تمیپا زیزم تا صبح بربا جانم

 شمیهوش م یانقدر مستم دارم ب االن

 نوش  میزنیم مینیشیباهم تا صبح م بازم

 که  یبازم پر کرد    

 که   یبازم هول کرد    

 کتیتحر کنهینم گهید     

 :نوش( ی) ساس گهیبسه جون من د    

** 

 که تموم شد قررمم از کمرم خارج شد! اهنگ

 واسه دور دور  یلیو یلیباشه نوبت خر کردن اهم  ینوبت

 هووورا

 !یخرش کنم وا دیخودمو لوس کنم که با خوب

 

 

 

 :ایلیا

 

 از برداشتن شنود ها از اتاق بیرون اومدم  پس
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 صدای ادرینا رو شنیدم که داد میزد و کمک میخواست  سریع به طرف پذیرایی دوییدم.. که

 ز پله ها قل میخورم میام پایین یهو پام سر خورد حس کردم دارم ا اما

 رسیدم پایین پله ای ای کمرم  بالخره

 درد شروع کردم به غرغر های مسخره  ای که تا حاال از زبونم بیرون نیومده بود:ای ذلیل شدم مامان  با

 شدم زن به بچت نمیدن ای کمرم مردم علیل

 ن به حالت گریه کننادرینا بیچارت میکنم بخدا پدری ازت در بیارم که مرغای اسمو 

 ی بیشعور احمق وایسا نشونت میدم دختره

 در بره که دستش و کشیدم  اومد

 روم وقت اذیت کردنش بود افتاد

 دقیقا روبروی سرم بود سرم و اوردم جلو و جلوتر  سرش

 که فک میکرد میخوام ببوسمش چشماش و بست  اونم

 زهی خیال باطل ادرینا خانم  هع

 

 و شروع کردم به خندیدن و اوردم پایین سرم

 

 با تمسخر گفتم:نکنه فکر کردی میبوسمت خانم کوچولو؟ و

 

 :خیلی خری ادرینا

 بلند شه که کمرشو گرفتم و سرم ى کنار گوشش بردم  خواست

 ونمجدیت نجوا کردم:سعی کن شیطنت نکنی خانم کوچولو چون باید حساب بس بدی اونم کار اسونیه واسه من  اما واسه تو نمید با

 کمی ترسیده ای بهم انداخت و بلند شد نگاه

 محض اینکه ازم بترسه همچین حرفی زدم چون اصال همچین آدمی نبودم!!!! فقط

 ازم متنفر میشد واما این متنفر شدن برای خودش بهتر بود!!! اینطوری

 و گزاشتم زمین که بلند شم که باز با پاش زد زیر دستم ! دستم

 ترل کردم خودموبود بیفتم که کن نزدیک

 اخم نگاش کردم که تند تند از پله ها باال رفت نزدیک بود از حاصل کار خودش سر بخوره ! با

 

 کردم :صبر کن دختره ی احمق به حسابت میرسم فقط صبر کن بهت میگم یه من ماست چقد کره میده!!! صداش

 شنود هارو کار بزارم!....شنیدن صدای اهنگ از اتاقش خیالم راحت شد! االن میتونستم راحت  با

 

 

 

 کردم خیلی تند کارشون بزارم  سعی

 همه ی اتاقا به غیر اتاق ادرینا اون و بعدا کار میزاشتم داخل پذیرایی و.. داخل

 از اتمام کارم داخل اتاقم رفتم  پس

 شب بود ٩و نگاه کردم  ساعت

 حت شه و دوربینا رو راحت کار بذارنیه جوری ادرینا رو از خونه میبردم بیرون تا کار بچه ها را باید

 میخوابه !٩عمو رحمان! میدونستم ساعت  والبته

 اما کلبه کوچیکش از قسمت اصلی باغ خیلی دور بود  و این خیلی خوب بود!!! و

 اتاق اومدم بیرون که ادرینا هم همزمان از اتاقش بیرون اومد از

 گفت:ایلیایی نظرت چیه بریم بیرون؟ منو دید یه لبخند ژکوند زد و با قیافه لوسی همینکه

 با حال اسممو صدا زد!! چه
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 منکه میدونستم داره خرم میکنه تا ببرمش بیرون!!!!!!! اما

 ریز کردم و گفتم:فک نکن خر شدم با این لوس بازیات  چشمامو

 دلم برای توی فلک زده سوخت !!امادشو بریم. اما

 :اکی ادرینا

 زد  چشمکی

 دم و با یه قیافه خبیث و لبخند کج به طرفش رفتم و داخل جیبم بر دستم

 با صدای بلند خندید و سریع رفت تو اتاقش! که

 چی دروغ گفتم!!خودمم دنبال یه بهونه میگشتم ببرمش بیرون! بخاطر دوربینا! عین

 برگشتم به اتاقم و سریع لب و تاب و باز کردم و مسیج دادم به بچه ها که بیان!! دوباره

 نم کردم و رفتم پایین و ت لباسام

 مبل نشستم تا بیاد روی

 دیقه بعد حاضر و اماده از پله ها اومد پایین5حدود  که

 و برگردوندم و نگاش کردم یه مانتو مشکی و شلوار مشکی کیف ابی نفتی و شال ابی سرش بود و ساعت همرنگ کیفش !! سرم

 خوب بود اما رژش خیلی پررنگ بود!! تیپش

 بذارم این شکلی بیاد بیرون نیستم اگه ایلیا

 ذوق گفت: بریم؟ با

 

 اخم و چشمای ریز شده گفتم:میریم اما قبلش... با

 دستمال برداشتم و خیلی ناگهانی به سمتش رفتم و کشیدم به لبش که رژ قرمز رنگش پاک شد  یدونه

 

 عصبانیت گفت:چیکار میکنی دیوونه؟ با

 

م:اگه دفعه بعدی به این پررنگی رژ بزنی مطمئن باش دیگه از دستمال برای پاک کردنش همون چشمای باریک شده و قیافه جدی گفت با

 استفاده نمیکنم به روش خودم جلو میام

 

 کنم منظورم و فهمید چون با گونه های قرمز گفت:بی حیاء فک

 

 پوزخند زدم و سوییچ ى از رو مبل برداشتم و به سمت در راه افتادم... یه

 

 

 

 : نایادر

 

 

 

  رونیب میو با هم اومد دمیکالجمو پوش یکفش ها رونیاومد ب چیبعد از برداشتن سو ایلیا

 دیخر یبه سو شیو پ میشد نیماش سوار

 

..... 

 

 بازار  یتو میو رفت میشد ادهینگه داشت  پ نویماش

 بد چشممو گرفته بود  یلباس مشک هیلباس شب بود  ستادمیمغازه ا هی یجلو
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 تو مغازه  دمیرو گرفتم کش ایلیا دست

  مونیم داشتیپسر جوون بود فروشنده اش زل زده بود بهم مگه چشم بردم هی

 

 هم سگرمه هاش توهم بود انگار ارث باباش دست پسره ست ایلیا

 

  نیدیرو م یلباس مشک نیا medium زیاقا سا دیجلو گفتم: ببخش رفتم

 

 گفت: ایلیرفت اون سمت که ا ییباشه ا با

 ؟یدیفهم یخریمرده نم نیاز الباسه رو  نایادر

 

  سیهم جلودارم ن یکس چیه خرمشیپس ببند من لباسه رو م رهیحرف زور تو کتم نم نی: ببنایادر

 

 موقع لباس رو اورد رفتم پرو  همون

.... 

 هم هم تور ناشیتا گردن هم تور بود و است نهیس یبعدش کم کم گشاد بود از رو یساق پا اندام یناز بود بلند بود تا رو یلیخ یوا

 داشت  یکیساده و تن خور ش واقعا

 که در زدن  کردمیم زیخودمو انال داشتم

  اعهیلیا دمیدر رو باز کردم که د اروم

 کنهیبدنم نگاه م یبر و بر رو داره

  رونیتموم شد برو ب زتیاخم کردم و گفتم: انال هی

 درو بستم  و

 

*** 

 

 از حساب کردن  بعد

  رونیب میاومد

  فروشهیداره فال م دمیرو د ییپسر بچه ا هیکه  رفتمیم ایلیز اا جلوتر

 براش سوخت  دلم

  رونیسرما ب نیا ینه تو یخونه باش دیتو االن با زمیعز یاله

  زدیتو نگاهش موج م یبهش دادم که برق خوشحال یتومن 111تراول  هی دمیهمه فال هاشو خر رفتم

  ردکینگاهم م نیبا تحس ایلیکه ا نوریا اومدم

 خونه بخون  یدیرس ریفال هارو بهش دادم و گفتم: بگ نصف

 

 حله. ی: اوکایلیا

 و  میخونه کرد دیخر یکل ایلیا با

 کت تک اسپرت به رنگ قرمز بود  هیکه  دمیمردونه د یمغازه لباس فروش هی

 خوشم اومد یلیخ

 

  ایلیا ایلی: انایادر

 

 : چته ایلیا

 فرهنگ یب شعوریب
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 برو پرو کن  ادیمطمئنم بهت م یاون کت رو بپوش یبر شهی: منایادر

 تو مغازه  میرفت سیچاره ن دیلبخند ژکوند زدم که د هینگاه کرد که  ناچار

  نیکت قرمزه بد نیاقا از ا نیا زیسا شهیبود گفتم: سالم اقا م یمسن یسمت فروشنده که اقا رفتم

  دیبراتون چند لحظه صبر کن ارمی: چشم خانوم مفروشنده

 رفت پرو  ایلیاورد ا ترف

 گذشت در زدم باز کرد  قعیسه دق دو

  ادیخدا چه بهش م یوا

 فدات شن دخترا

 رو جر بده  ناشیجذبش بود که کم مونده بود است انقدر

 بز زل زده بودم بهش که سرفه کرد  نیع همونجور

 لباش بود  یازش گرفتم که رد خنده رو چشممو

 کصافت سوژه گرفت  اه

 میحرکت کرد نیخونه که قبول کرد و به سمت ماش میانقدر خسته بودم گفتم بر میاومدکرد و  حساب

 

 

 

 :ایلیا

 

 از به خرید زیاد و طوالنی به سمت خونه حرکت کردیم.... بعد

 

 اینکه برسیم به بچه ها اس دادم  قبل

 

 ادرینا نگاه کردم سرش و پنجره تکیه داداه بود و خواب بود!!!! به

 

 اینجا خوابش برده بود!!!! خسته بود انقد

 

 تو خواب خیلی مظلوم و لوس بود.! قیافش

 

 صداش کردم :ادرینا..ادرینا..پاشو رسیدیم اروم

 

 یکی از چشماش و باز کرد و با گیجی اطراف و نگاه کرد الی

 

 واقعا خنده دار بود!! قیافش

 

 به لبخند کمرنگ داشتم نگاش میکردم با

 

 داختم تو بغلش های بزرگ خرید و ان پالستیک

 

 با اخم نگام کرد و گفت:چته؟ که

 

 پوزخند گفتم :فعال که تو چته انگاری اولین باره ماشین و میبینه امل با
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 عمته-

 

 ندارم-

 

 کالفه ای بهم انداخت و پیاده شد!!! نگاه

 

 و برداشتم و منم پیاده شدم  گوشیم

 

 پذیرایی و باز کردیم  در

 

 روزه نخوابیده پر کشید به سمت کاناپه و خودشو ولو کرد روش511هم که دیگه انگار  ادرینا

 

 اخم و غر غر گفتم: با

 

 پاشو خریدات و ببر تو اتاقت-

 :......ادرینا

 

 حرص گفتم:باشه پس همینجا بخواب صبح بابات و شایان میان تو ام همینجا ریلکس خواب باش!!! با

 عین ترقه تو جاش پرید!!! یهو

 یادش بود!!!یکی نیست بگه اخه پسرعموی .....تا حاال نیموده بودی از این به بعدم نمیومدی دیگه ...! شایا.... اوه اوه کی اونارو-

 انگار چیزی یادش اومده باشه وسط پله ها ایستاد چشماشو ریز کرد یهو

 :ایلیا؟تو اسم شایان و ازکجا میدونستی؟ادرینا

 کنم گاف دادم  فک

 و گفتم:فهمیدنش کاری نداشت که از .....از حرفای بابات فهمیدم!!!کردم قیافه مو عادی کنم  سعی

 

 :هوم!!ادرینا

 خریداش و برداشت و خمیازه ای کشید  دوباره

 :شبخیرادرینا

 تکون دادم سرمو

 خدارو شکر به خیر گذشت پووووف

 ارن که کسی نبینه!!!اطراف و درو دیوار نگاه کردم هیچی معلوم نبود!!!  انقدری ماهر بودن که جوری کار بذ به

 خمیازه ای که از ادرینا بهم سرایت کرده بود فهمیدم دلم برای تختم تنگ شده با

 پالستیک خریدمو برداشتم و به سمت پله ها رفتم!!!! منم

 حتما روز جالبیه!!!!.... فردا

 

 

 

 با صدای االرام گوشیم بلند شدم!!! صبح

 تم رو پا تختی!!!!و برداشتم خاموشش کردم و دوباره گزاش گوشیم

 تخت پایین و اومدم و به سمت سرویس رفتم .. از

 گرفتم یه دوش مختصر بگیرم !!! تصمیم
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 صبح همیشه سر حالم می کرد!!! دوش

 

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

 پله ها پایین اومدم و به سمت مبل رفتم  از

 

 روی مبل نشسته بود: ادرینا

 

 :صبخیرادرینا

 

 تکون دادام سرمو

 

 گ نزد؟:پدرت زنایلیا

 

 :چرا گفت نزدیکه فک کنم االنا برسن  ادرینا

 

 اها -

 

 سمت اشپزخونه رفتم  به

 

 ام و خوردم  صبحونه

 

 

 که مشغول بودم عمیق توی فکر بودم!!! همینطور

 

 اومدن شایان ماموریت اصلی من شروع میشد  با

 

 زنگ در اومد فک کنم رسیدن  صدای

 

 ایی رفتم میز روی میز پا شدم و به سمت پذیر از

 

 

 ادرینا ایستادم  کنار

 

 باز شد و اول اهتمام شیک و اتو کشیده داخل اومد  در

 

بعد پسری که حدس میزدم شایان باشه حدود همسن خودم قد بلند و چهار شونه با چشمای ابی که با ابی چشمای ادرینا زمین تا  و

 اسمون فرق داشت 

 

 به اهتمام کردم:خوش اومدید اقای اهتمام رو

 

 ممنون-
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 بعد از سالم با پدرش نوبت به شایان رسید ادرینا

 

 :خوشحالم میبینمت بعد از سال ها خیلی زیبا شدیشایان

 

 با لبخند و چشمای مرموز نگاش کرد و

 

 جدی جواب داد ادرینا

 

 :خوش اومدیادرینا

 

 :ممنون شایان

 

 نا :خب معرفی میکنم:اقای ایلیا رادمنش محافظ شخصی من و ادریاهتمام

 بعد روبه من کرد و

 

 :و شایان برادرزاده عزیزماهتمام

 

 شایان به طرفم دراز شد  دست

 

 :خوشبختم شایان

 

 و توی دستم فشردم دستش

 

 :منم همینطور ایلیا

 

 و ول کردم و همگی به سمت مبل ها رفتیم!!! دستش

 کردم که اهتمام منو به عنوان راننده خطاب نکرد تعجب

 ه کردم معلوم بود از اومدن شایان خوشحال نشده!!!قیافه ادرینا نگا به

 که من از نگاهش به ادرینا خوشم نیومد.... همونطور

 

 

 

 : نایادر

 

 اومدن  انیبابا و شا دمیزدن در فهم با

 نچسب زشت ومدیهم بود ازش خوشم نم رانیاصال از همون اولش ک ا اه

 

 

 اومد گفتم که گفت: خوش

  یشد بایز یلیها خ بعد از سال نمتیبیم خوشحالم

 گفت نویا یو با لبخند چندش اور 
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 ختیریزشت زمخت ب کهیمرت اه

  یروااان زیه کهیمن بود اه مرت شیپ انیاما تمام حواس شا زدنیحرف م میو نشست ییرایسمت پذ میرفت ییاز مراسم خوش امد گو بعد

  دونستمیجو و خوب نم اصال

 کردیمعذبم م شیدر پ یپ ینگاها چون

 پاشدم رفتم سمت اشپز خونه  یهونه چاب به

 هم اومد تو اشپز خونه  و اومد جلو تو چشمام نگاه کرد و گفت :  ایلی،نفسمو اسوده رها کردم که ا هووووف

  ادیازش خوشم نم سین یادم نپلک مرد درست نیدور بر ا ادیز نایادر

 بده  یلیخ نگاهاش

 

 من  یرتیغ زززززم،مردییعز

 کنم و گفتم:  تشیاذ خواستینم دلم

 

 چشم

 

 بال ی: چشمت بایلیا

 

 و رفت  دیبوس یو طوالن قیعم مویشونیپ کینزد اومد

 اخه  شمیجنبم زود نفله م یمن ب یگیبود نم یچ کار گهید نیا اووف

 بودم  شیگرمم شده بود انگار تو کوره ات یوا

.. 

 رفتم رونیاشپز خونه ب و از ینیس یشدم و قند و به همراه شکالت گذاشتم تو ختنیر یچا مشغول

 

 خم شدم جلوش گرفتم  انیرو برداشت  بعد رفتم سمت شا یبابا نگه داشتم چا یجلو اول

 دختر عموو جون یخوشگل و ناز یلیکه خودم بشنوم گفت : خ یبرداره به طور یچا اومد

 

  تیشخص یب صورتم هجوم اورد احمق ب خون

 عقب  برداشت و اومد شویبهش رفتم ک چا یقوره ا چشم

  ایلیسمت ا رفتم

 

 قربونت بشم من نیاوه جذبه رو بب اوه

  نمیمن تو رو بدون اخم بب شهیم یچ یریمیم یاخم کرده اخه اخم نکن دمید

 تعارف کردم که گفت: ینبود رفتم جلو جا یشپش مترسگ راض نیهم از اومدن ا یلیو یلیا نیا نکهیا مثل

 بهت گفتیم یچ

 

 بخدا  یچی: هنایادر

 

 برداشت و منم عقب رفتم  وشییچا

 خوابم گرفت  نیم 11بعد  یعسل یرو گذاشتم رو ینیمبل و س یرو نشستم

 رفتم باال به سمت اتاقم  یعذر خواه هی با

 شده بودم اما خوابم گرفته بود . داریتازه ب بایتقر ومدیچرا خوابم م دونمینم

  نییرفت سمت پا فکرم

 رو حرص بدم  ایلیوبه هاااا ک اخ ختنیواسه کرم ر انیبه نظرم شا اممم
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 دمیکردم و خواب میوامونده رو دوساعت بعد تنظ یزدم و گوش یام لبخند یطانیش یفکرا با

 

☆☆☆☆☆ 
 

 من که تو مخمه  یرو گوش یزنگه گذاشت نیکفنت کنن ا شاهللیستاره ا یریبم یاله اه

 هم شد ساعت زنگ  یاهنگ برنامه کودک پلنگ صورت اخه

 

 دمیبلند کش ازهیمخ هیشدم  بلند

 بودم  دهیسال خواب 311اسهاب کهف انگار  نیع کردیبدنم درد م تمام

 یکارا یبهداشت سیشدم رفتم سمت سرو بلند

  رونیواجب رو کردم صورتمم شستم تا خوابم بپره اومدم ب 

 هم انداختم سرم  یشال مشک هی دمیپوش یمشک یجوراب شلوار هیزانو گشاد با  ریقرمز تا ز یبند شیپ کیتن هیسمت کمد  رفتم

هم از اتاق اومد  ایلیاز اتاق که با باز شدن در اتاق من ا رونیکردم رفتم ب یخودم خال یرو رو یفقط زدم و اسپر ملیر هیهم  نهییا جلو

  رونیب

 

 نگاه سرتاپام کرد و گفت : ی

 

 یشیم یزیچ هی ینخور یترش نمیبیم نه

 

 بزن تو برجک ادم زیر هی!شعوریب اه

 

 گفت : عدشب

  میماعم بر ایبردن اونجا نشستن ب لیوسا انیو بابات کنار در انیشا

  میقدم شد شیپ ایتکون دادمو به سمت در دییب عنوان تا سرمو

 

 داره  یکه عواقب بد یاریدر ن یسر باز رهیگفت : خ ایلیا که

 راهشو گرفت تند تر از من رفت و

 ادا شو در اوردم که خندم گرفت یدهن کج هی

 

 

 

 :نایادر

 

 

 

 

 تا نشستم گفت : انیجا بود رفتم نشستم کنار شا یدل غافل جا نبود فقط کنار اون موز یبهشون سالم دادم ا دمیرس

 

 باز شد  باتونیخانوم چشممون به جمال ز نایبه ادر به

 

 کردم که کار دستش اومد دستشو از رو پاهام برداشت و نشستم  یفیظر اخم
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 هم سرش تو ماس ماسکش بود  ایلیا کردنیبه گرفتنش داده بود بحث م ریبابا گ یسر چ دونمیک نم یمهمون و بابا درباره انیشا

 شده بود میحوصلگ یمتوجه ب انیشا انگار

 : گفت

  گذرهیدخترعمو درسا چجوره دانشگاه خوش م خب

 و خشک گفتم :  یجد یلیخ یلحن با

 

  رهیم شیو خوب پ هیدرسا عال بعله

 

رو نگاه  انیشده بود که با حرص درون چشماش داشت شا دهیکش ایلیشدم نگاهم به سمت ا یتکون داد ک عصب یاقوش هبز  نیع سرشو

  کردیم

 

 کشش نداشتم پاشدم رفتم واسه قدم زدن  گهید

 

(کنارم داره انیسوخته )شا اهیس یاقا دمیرو کنار خودم حس کردم سرمو بلند کردم که د یکه حضور کس زدمیبود قدم م یا قهیدق پنج

 ادیراه م

 

 :  ستادمیک زد سرجام ا یبا حرف هوی

 

 عاشقت شدم  یمن از بچه گ نایادر نیبب

  خوامیم یلینازتو خ افهیق یکردنات و حت تیاذ شبطننتات

 دوست دارم  من

 یغول ساخت هیخودت  شیو منو پ یدیازم ند یخوب یکارا دونمیاخم وحشتناک نگاهش کردم که  زل زد ب چشام م با

 

  شعورینکبت ب سین انگار

 ابرو کرد یعفت و ب یگناه جوون و ب یرفته که دو بار دو تا دختر ب ادشی انگار

 دوستم داره گهیزل زده بهم م حاال

 

 باال نره گفتم:  کردمیم یک سع ییخورد شد با تن صدا اعصابم

 که حوصله ندارم چیلطفا دور برم نپ انیمن اصال قصد ازدواج ندارم شا نیبب

 گفتم خواستم برم که  نویا

 سمت خودش  دیگرفت و کش دستمو

 سرشو اورد کنار گوشم و گفت :  و

 پس تقال نکن کوچولو  ارمیک متعلق به من باشه به دست م یزیچ یدونیخوب م خودت

 شد  دهیکش یشدم دستم توسط کس اطیتا وارد ح الیرفتم سمت و دمیبه حرص از دستش کش دستمو

  اعهیلیا دمیداد د واریب د هیتک منو

 خود خدا اخمو  ایاوه  اوه

 :ایلیا

 

 هان  نیزدیم یزر چه

 بهت نگفتم دور و برش نرو  مگه

 

 تند تنا  کردمیم فیتند داشتم ماجرارو براش تعر تند
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 وسط حرفا صبر کن خب بسه ومدیم یه

 کرد دهنم بسته شد  یکه با کار زدمیمن تند تند حرف م یول

  ایخدا دیبوسیمنو م داشت

  ختنیراهشونو باز کردن و ر اشکام

 قرار تر کرد  یدلمو ب بازم

 نفسمم گرفته بود که محکم زدم به بازوش که ولم کرد  شهیلبام داره کنده م کردمیحس م دیبوسیم یوحش

 کردم و  نگاهش

 کصاااافت  ادیزدم ازت بدم م داد

  یلیخ یرزل یلیخ

  یدیمنو بوس یچه حق به

  یکنیودت مدست خ چهیمنو باز یه

 زدم سمت قلبش با انگشت سبابه ام و گفتم : محکم

 یلعنت یچ یعنیعاشق زدن  هی ی نهیجواب رد به س یکی یدونیم یچ یعنیبشکنه  یدونیم یدار نویا تو

 سمت در خونه  دمیویگرفتم د راهمو

 .... که

 

 

 

 :نایادر

 

 

 جلو راهمه  انیشا دمید

 سمت برم که جلومو گرفت  نیاز ا اومدم

 از سمت چپ برم ک بازم جلومو گرفت  اومدم

 اعصابم خورد شد داد زدم:  گهید

  یاه همش سد راهم هیچ

  یخوایم یچ یگیم یچ

 دادم  ایجلو در جوابتو

 هان یاریبا زور باروت بدست ب یخوایم ویچ گهیچته د گهید

  ختیریابر بهار م نیاشکام ع گهید

 پشت سرمه  ایلیکردم ا حس

 

  کردمیم هیو بلند گر دمیبهت زده زدم کنار به سمت پله ها دو یا افهیق رو با انیشا تند

 

 تخت رها کردم  یاتاق رو باز کردم و به سرعت خودم رو رو در

  کنهیتوپ و تانک پرت م نتتیبیبا قلبم ک م یچکار کرد یلعنت دمیکوبیتخت م یرو جونیب یبا مشت ها و

 ��چکار یلعنت یچکار کرد ایلیا رهیمیبرات م نتتیبیبا قلبم ک م یکرد چکار

 

 شد  کهیت 111که  واریمحکم زدم به د ویاعصابم خورد بود گوش انقدر

 

  ایکشش ندارم خدا گهیزدم د داد
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  تونمینم خوامینم شهیتحمل کنم جلوم باشه نم توتمینم ریبگ جونمو

 دوش اب گرم  ریحموم ز یرفتم تو عیتوجه نکردم و لخت شدم سر انیبابا و شا یدر پ یپ یدر زدن ها با

 کردیدگرگونمو بهتر م حال

 

 حموم بخار نشسته بود  شهیش یرو

 رو نوشتم  کنهیوسطش اسم مقدسش ک قلب نااروممو اروم م دمیقلب کش هیدستم  با

 

☆☆☆ 
 

 دشت بزرگ  هی یتو

 خوشگل اومد جلو روم  یمرد 

 گرفته بود  یبود که باد لباسمو با موهامو به باز ریاز جنس حرلباس بلند  عی.لباسم  کنمیاونجا چکار م دونستمیبودم نم وارونه

 

 توعه  یروم چندتا گوجه سبز گرفت و گفت بخور برا جلو

 

 ؟ یهست یتو ک دمیپرس ازش

 

  امیلیا یشناسی: نمگفت

 

  دمیزدم و از خواب پر یغیچنان ج امیلیگفت ا یوقت

 ارد شدن و انیو بابا و شا ایلیدر اتاق با وحشت باز شد و ا که

 

 ک بابا بغلم کرد  کردمیم هیبلند گر بلند

  زمیفقط خواب بود عز یینکن بابا هیگر_

 شد اروم باش گلم اروم تموم

 دادیکه با دستاش پشتمو ماساژ م کردمیم هیو گر دمیکشیفرو بردم و بو م یگلو یکردم سرمو تو هیبغلش و گر دمیافتاد پر ایلیب ا چشم

 

  نای: تموم شد ادرایلیا

 خواب بود فقط  هینترس تموم شد  نجاسیبابات ا نجامیتموم شد من ا 

 

 برام اب اورد خوردمش  و گداشتم کنار تختم  انیحرفاش اروم شدم ک شا با

 بودم برام خوب بود دهیک عطر تنشو بو کش حاال

 

 

 

 :نایادر

 

 رفتن  رونیراحت شد و از اتاق ب الشونیگفتن خوبم خ با

 

 دوسش داشتم رو گذاشتم یلیکه همدم بود و خ یاهنگ هیبرداشتم  فمیک شدم تبلتمو از بلند

 

 ییخواب برگشتم ب تنها از
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  ییبایاز تو به ز زنمیم زل

  نمیبیم بندمویم چشمامو

  نمیبیبا چشم تو م ارویدن

  رهیمن با عشق درگ یایدن

 رهیمیم یک تو نباش یعشق

 ک از دست تو گل داده  یعشق

 ده ک به دست من افتا یعشق

  یبافیم اتویتو مثل من رو   

  یبافیم اتویدست من رو با

 با چشمات روشن کن  دویخورش

 ماهو قسمت من کن .... کباری

 ( ای: رو نی)شاه

 

  ومدیو اشکام م خوندیم اهنگ

***** 

 

 

 شدم  داریدر از خواب ب یبا صدا صبح

 بود  بابا

 

 میصبحونه بخور مییخوایم ای: پاشو دخترم ببابا

 

 امیبرو من م یی: باشه بابانایادر

 

  رونیالزم اومدم ب یبعد انجام کارا سیرفت بلند شدم رفتم سمت سرو بابا

 خان ایلیجات بسوزه ا هیتا  ارمیحرصتو درب یچجور نیبب

 

 باسن برداشتن به رنگ زرد  یسارافون تا رو هیسمت کمد  رفتم

  یند مشکبل نیاست هیهم  یسارافون ریتنگ زرد ز یلیشلواد خ هی با

 شال بپوشم  خواستینم دلم

 مویشمیابر یموها

 زدمو گوجه کردم باال سرم  شونه

  نییهم پاهام کردم رفتم پا یکفشک مشک هیدستم کردمو  موییزدم و ساعت طال یرژ کالباس هی

 ابروشو باال داد و  هی انیوارد شدم شا یوقت

 لبخند ژکوند زدم  هیزد که منم  نیلبخند تحس هی

 رغضبیم نیگاهم کرد عن ایلیا

  یبمون یاون شکل یرد و برق بزنه تا عمر دار هیانقدر اخم کن تا  سیدرک مهم ن به

 اه( کنهیم تمیخره خاک بر سرت گناه داره .خو اد ی)نه اد

 از حرف زدن برداشتم با خودم  دست

 و جمع کردم  زویاز خوردن صبحونه م بعد

 گفتن ناهار کباب درست کنن  انیو شا بابا

  دیخر رفتن
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  اومدم

  دیدستم رو کش ایلیکره و مربا رو بردارم که ا برم

 گفت ... و

 

 

 

 

 : نایادر

 که.... دیکش دستمو

 اتاق خوابم  یباال تو برد

 کف پاهام با کارت اخه  زهیریقلبم م یگینم یاخه لعنت شدمیخود م یداشتم از خود ب دیگردنم و بوس یسرشو برد تو واریبه د چسبوندتم

 که از ته  ییکه با صدا دیکشیم یدر پ یعمق و پ یگلوم نفس ها تو

 گفتم :  ومدیم چاه

 تحمل ندارم کنمیخوااهش م بسه

  دادمیمطمئن بودم وا م کردیرفت سمت الله گوشم که از فوت م دیو گلومو بوس دیانگار حرفمو نشن اما

 نقطه حساسمو دست گداشته بود روش  یلیخ

 گوشم حس کردم مردم که دستشو محکم فشار دادم  یالله  یزبونشو رو یوقت

 و اروم و زمزمه وار گفت :  دیکشیبرد کنار گوشم نفس م سرشو

 ادینم شیبرات پ یاالن عواقب خوب نیوگرنه ع یدیفهم یباش ینجوریا انیشا یجلو نمینب گهید

  یفهم شد ریش

 تکون دادم  دییتا یبه معنا سرمو

  وفتمیزد که هر لحظه ممکن بود از دست برم و ب یو خواستن قیمک عم هیگردنم  یاومد تو دوباره

 اتاقم رو ترک کرد و من همونجا سر خوردم عیسر

  ومدینفسم بازور باال م جانیشدت ه از

  رمیمیم یدارم از خوشحال ایخدا یوا

 خدا جووونم نهیریچقدر ش رتشیغ

 

 میتا ن زنگهیام دادم که گفت م یتبلت تلگرام نصب کردم و به ستاره پ شال سرم کردم رفتم سمت عی نهییاز مرتب کردن خودم جلو ا بعد

 منم گهیساعت د

 تو اشمز خونه  نییرفتم پا پاشدم

 قهوه درس کردم باال شکالت اوردم باال وانیل هی

 

 حاال جمع کنه نویا یک نییحس ایخروسش در اومد  نیع یو صدا فنیستاره پشت تلفن خودشو کشت زدم رو اا دمید که

 

 .یجه خبر خوب نمیهان بگو بب شبیاز د ییکجا الیزشت گودز ختیریب وثید ی: احمق روانستاره

 

 : اگه اجازه هس حرف بزنم نایادر

 

 : بنالستازه

 

 شد یچ یدونیستاره م ی: وانایادر
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 شد  یچ نمیشد بگو بب ی: چستاره

 

 .....ایلی: منو انایادر

 

 : خب ستاره

 

 همو.... ایلی: منو انایادر

 

  گهینفله بگو د یجون به جوونم کرد یریمرگ بگ ی: خب ..ا ستاره

 

 میدیهمو بوس ایلی: منو انایادر

 

 خوردن افتادم ک گفتما زیکر کنندش هزار بار به چ غیج یصدا

 

 زیچ یدیبوس یغلط کرد یبا اجازه ک دیدیشما همو بوس دیدرست شن گه؟گوشامیم یهان ؟چ یکرد یتو چه غلط یییییییییی: چستاره

 نکبت  یدیبوس یخورد

 .لندهور ارمیدر م دنیرقص یپدرتو جلو چشمات به بندر نیپاتو تهران بزار بب فقط

 ؟یبوسیم ایلیا

 

 کردم و خودمو طاق باز رو تخت انداختم جکتیزنگ زد ر یترسناک شده بود !قطع کردم هر چ تیموقع گهید

 

 کردم شیبستم شروع به ارا یموهامو دم اسب نهییپاشدم رفتم جلو ا رمیمبخواست از خودم عکس بگ دلم

 چشمامو کردم دادیچه خمار نشون م دمیخط چشم کش هی

 براق زدم که یرژ زرشک هیزدم و  مویگونه اجر رژ

 باز شد ..... در

 

 

 

 :ایلیا

 

 ادرینا نگاه کردم با کالفگی از بین جمع پاشد و به سمت درختا رفت  به

 ی ادرینا زوم بود شایان بیشرف که چشماش  فقط رو این

 نگاه کردم که پا شد و دنبال ادرینا رفت  بهش

 خدا دلم میخواد زیر مشت و لگدام لهش کنم  وای

 رفت اهتمام هم گوشیش زنگ خورد  همینکه

 و به سمت دریا رفت پاشد

 فرصت استفاده کردم و دنبال شایان راه افتادم از

 که منو ندیدن پشت یه درخت وایسادم  جوری

 تیز کردم  گوشمو

 ؟این حر**ومزاده چی میگفت به ادرینا؟گفت دوستش داره؟ چی

 سنگ و تو مشتم گرفتم و فشار دادم  یه

 به موال قسم یه بالیی سرت میارم که صدای سگ بدی که دیگه زبون حرف زدن با ادرینا ی منو نداشته باشه !!!!!! شایان
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 از جواب های کوبنده ادرینا خوشم اومد!! اما

 به این سمت اومد سریع به سمت حیاط دوییدم  همینکه

 اینکه ادرینا اومد داخل حیاط سریع دستشو کشیدم با عصبانیت سرش داد زدم تا

 

 :چه زری میزدین؟ هان؟مگه نگفتم دور و ورش نگرد؟ایلیا

 

 تند شروع کرد به تعریف کردن از حرفایی که خودم همه شو شنیده بودم  تند

 ما واینمیستاد وسط حرفاش میپریدم ا هی

 خودش خواست هیچ جوری ساکت نمیشد  باشه

 به سمتش رفتم و لبمو روی لباش گزاشتم و شروع کردم به بوسیدن !!!! سریع

 چرا نمیتونم جلوی ادرینا خود دار باشم؟؟؟ خدایا

 

 

 

 دختر کال منو عصبی میکرد  این

 

 سرش غر غرچه لباسی بود تنش بود بردمش داخل اشپزخونه و شروع کردم  این

 

 دیگه حق نداره جلوی شایان اینجوری لباس بپوشه که

 

 به دیوار چسبوندمش

 

 نگاهش بی قرارم کرده بود!!!! باز

 

 هرچی اعتقادات داشتم از یادم رفت باز

 

 ...باز هرچی قسم خورده بودم که فراموشش کنم که ...جلوش خود دار باشم یادم رفتباز

 

 م و بوسیدم خودگاه سرم و توی گردنش برد نا

 بعد إلله گوشش و بوسیدم  و

 

 نجوا کرد:بسه خواهش میکنم تحمل ندارم اروم

 

 اونم دوستم داره و بی تحمله اما.... میدونستم

 

و بردم کنار گوشش و گفتم:دیگه نبینم جلوی شایان این شکلی جلوی شایان لباس بپوشی وگرنه عواقب خوبی پیش نمیاد برات  سرم

 شیرفهم شدی؟

 

 عین مسخ شده ها تکون داد با همون اخمم مک عمیقی روی گردنش زدم و بوسه کوتاهی  سرشو

 

 بعد رفتم******* و
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********************************** 

 

 اتاقم نشسته بودم و با هدفن به شنود اتاق شایان گوش میدادم توی

 

 که خبری نبود!!! فعال

 

 درینا بود صدای جیغ بلند که شبیه صدای ادرینا ا یهو

 

 روی تخت پرت کردم و به سمت اتاقش پرواز کردم  هدفون

 

 

 اهتمام و شایان هم  از تناقشون و اومدن بیرون  همزمان

 

 رفتیم داخل اتاق  فک کنم خواب بد دیده بود  سریع

 

 با صدای بلند و لباس خواب عروسکیش گریه میکرد چون

 

 به من افتاد  بغلش کرد و شروع کرد به دلداریش نگاهش باباش

 

 باباش و ول کرد و خودش انداخت تو بغلم  یهویی

 

 فشرده شد  قلبم

 

 و دور کمرش گزاشتم  دستم

 با تعجب ولی شایان با چشمای ریز شده و مرموز نگام میکر!! اهتمام

نجاست نترس تموم شد یه خواب بود و اروم ماساژ دادم و حرفایی که تا حاال از دهنم بیرون نیومده بود و گفتم: من اینجام بابات ای پشتش

 فقط

 براش اب اورد  شایان

 تو دیگه چی میگه این وسط  لندهور

 و بهش دادام و وقتی از اروم بودنش مطمئن شدم  اب

 اتاق بیرون اومدیم  از

چی به سرم اورده این باورم نمیشه من همون ایلیای بد اخالقی که توی ستاد معروف بودم به بد اخالقی ى اخمو بودنم هستم!!!! خدایا

 دختر؟...

 

 

 

 : نایادر

 

 اومد تو  انیباز شد و شا در

 

 کردم که  ظیاخم غل هی شیا ییوا موند از پرو دهنم
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 جلو گفت:  اومد

  دهیخانومم پوش یچه لباس جوووون

  شاهللیا کجا

 

 اتاقم  یتو یاومد یاز اتاقم به چه حق رونی:   برو بنایادر

 

 شد  کمینزد ختیریچشماش شهوت و هوس م از

 قدم جلو اومد  کیقدم عقب رفتم که  کی

 ادامه دادم که پشتم خورد به در  کارمو

 زنمیم غیوگرنه ج انیبستم و گفتم دور شو ازم شا چشمامو

 

 بود  دهیفا یتقال کردم ب یبزنم که دستشو گذاشت رو دهنم هر چ غیتر خواستم ج کیاومد نزد 

 

  یش ایلیمال ا زارمینم ارمیشد و گفت : باالخره بدستت م رهیاورد جلو و به چشمام خ سرشو

 هس  نتونیب یزیچ دمیروز اول فهم از

 ممکن  ریممکنه غ ریغ اما

 

. 

. 

 خارج شد از اتاق  عیکرد و سر ولم

 لعنت بهت لعنت  اوووف

 

 کوتاهمو با کاله برداشتم شالمم برداشتم  یرفتم سمت کمد پالتو مشک عیسر

  دور گردنم انداختم

 تو سالن نبود  یک چیه نییرفتم پا و

 دمیهامو پوش یپوت مشک مین

  رونیب رفتم

 رو کش رفتمو  نیماش چییسو 

  رونیب رفتم

 از جاش کنده شد  نیشدم و پام رو رو پدال گاز فشار دادم و ماش نیماش سوار

 رفتمینبود کجا م معلوم

**** 

 

  زدمیدور م ابونایبود  تو خ یسه ساعت هی

 هس  انیبرم اونجا ک شا خواستینم دلم اصال

 

 که  زدمیپرسه م ابونیتو خ نیبا ماش داشتم

 پاساژ چشممو گرفت  هی

 

  یبود کفش مجلس یفروش کفش

 خوشگل بود چشممو گرفت  یلیخ دمید یکفش مجلس هی

 تو مغازه رفتم
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 وراخ بودبود جلوش باز باالهاش به صورت س یسانت 12پاشنش  دمید غیکفش ناز به رنگ زرد ج هی

 ناز بود  یلیخ

 

 بود لبخند زدم بهش  یدختر چادر هیرفتم تو فروشندش  دمیدست کش شهیپشت ش از

 دمیپرس و

 

 کفش چنده؟ نیا متیق زمی: عزنایادر

 

 تومن 138: قابل شما رو نداره ؟ فروشنده

 

  نیرو بد 39 زیبهم سا خوامشی: منایادر

 

 : باشه گلم فروشنده

  دمیدستمو د یساعت تو نیپولو حساب کردم اومدم تو ماش عیاز بود سرانقدر ن دنیاز پوش بعد

 اوه  اوه

  رونمیساعت ب 5من  یعنی

 بود  11 ساعت

 وارد شدم  یپارک کردم وقت نویسمت خونه ماش رفتم

 به سمتم هجوم اوردن :  تیو باز کردم همه با اعصبان در

 

 : بابا

 شده هانفالن فالن  یدختره  یبود یاالن کدوم جهنم تا

 موقع نیتا ا یبود کجا

 

 گوشم که سرمو باال اوردم نگاهش کردم  ریزد ز گمینم یزیچ دید

 گوشم ریبزنه ز ایلیو ا انیشا یتوقع نداشتم از بابام جلو اصال

  ختیر اشکام

 توسط بابام خورد شدم بازم

 داد زدم  بلند

  نیدینداره فهم یشما ربط به

 کنار رفتم باال تو اتاق  زدمشون

 فکر نکنم  یزیکردم به چ یسع

  دمیتخت دراز کش رو

 چشمامو بستم  و

 سرشو اورد تو  ایلیتو ا ایزدن با گفتن ب در

 نا؟ی: حالت  خوبه ادرایلیا

 : ممنوننایادر

 سمت تهران  میوفتی: خداروشکر ،خواستم بگم فردا صبح راه مایلیا

 باش اماده

 

 ری: باشه شبت بخنایادر
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 نی: همچنایلیا

 

 

 

 :لیاای

 بود اما ادرینا رو تو خونه ندیده بودم!!! ٢ساعت

 رفته بود بیرون!!!! حتما

 و اهتمام و هم ندیده بودم اما از اتاق شایان صداشونو میشنیدم  شایان

 اتاقم رفتم در رو محض احتیاط قفل کردم . داخل

 دقت گوش کردمتخت نشستم و بعد از گرفتن موج های شنود هدفون و روی گوشم گزاشتم و با  روی

 با صدایی عصبانی:االن کجان؟ شایان

 :نمیدونم ،شایگان لعنت بهت که همیشه برنامه هامو به هم میریزی روزی با دستای خودم میکشمت عوضی !!!! اهتمام

 :لعنتی !!حاال که محموله لو رفته و دست پلیسا افتاده ضرر زیادی میکنیم!!!شایان

 ه محموله رو ...:مطمئنم خود شایگان لو داداهتمام

نقشه ش چیه!!!!اینطوری بخاطر پول جنسا از ما طلبکار میشه و به همین بهونه ای که من باور نمیکنم جنسا رو مأمورا بردن کم  میدونم

 کم مارو نابود میکنه!!!! شایان گفتم که معامله با شایگان خریته !چند بار گفتم بهت؟

 نمیبریم!!!باید فکر دیگه ای کرد :بس کن با این حرفا کار رو به جاییشایان

 مکث ادامه داد: کسی رو که با جنسا نگرفتن؟ با

 نفر مسولیت حمل و داشتن اما وقتی پلیسا میان فرار میکنن و فقط جنسا دست مأمورا  میفته!!!!٢:نه ظاهرا اهتمام

 :قضیه بو داره!!!! بگو دونفر و که فرار کردن سر به نیست کنن!!!شایان

 بین کوچیکی که داخل اتاق بود فهمیدم سرشو تکون داد!!!!روی دور از

 : باید برگردیم تهرانشایان

 : چرا مزخرف میگی شایان؟تهران رفتن خطرناکه!!! اهتمام

 :همینکه گفتم االن تنها جایی که فکرشون نمیرسه تهرانه!!! اونجا میریم یه جای امن!!!!شایان

 کارا رو ردیف کنن!!! میگم

 اتاق بیرون رفت!!!! بعد سریع از و

 و از روی گوشم برداشتم و به فکر فرو رفتم هدفون

 ها گفته بودن که محموله رو گرفتن!!! بچه

 اون دو نفر رو از قصد ازاد گزاشتن  اما

 زود بود که بگیرنشون  هنوز

 شون که با قاچاقچی های ادم هم ،هم دستن باید با یه مدرک کلفت به همراه اونا میگرفتیم میدونستیم

 زیادی مونده که باید بریم!!!! راه

 این وسط وضعیت ادرینا بعد از گرفتن پدرش منو خیلی نگران میکرد!!!!!!! اما

 بود!!!٢١ساعتم نگاه کردم  به

 چرا ادرینا نیومد !!!!داشتم نگران میشدم! پس

 د!اتاق بیرون رفتم و دو تا تقه به در اتاقش زدم شاید برگشته باشه اما خبری نبو از

 نبرده بود!!!! گوشیشم

 با دلهره تو اتاق قدم میزدم صداشو از پایین شنیدم!!! همونطور

 از اتاق بیرون رفتم و روی پله ها ایستادم سریع

 ...اهتمام توی گوش ادرینا زدکه

 فشرده شد!!!!درسته پدرش بود اما حق نداشت بزنتش قلبم



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 129 

 

 شد و داخل اتاقش رفت!!! از  جیغ سر پدرش و شایان از کنار من رد ادرینابعد

 که اهتمام دلش از جای دیگه پر بوده که سر ادرینا خالی کرده!!!!! میدونستم

 خوداگاه به سمت اتاقش کشیده شدم نا

 حالش بودم!!! نگران

 زدم  در

 :بیا توادرینا

 اخم همیشگیم گفتم:حالت خوبه ادرینا؟ با

 :ممنون ادرینا

 میوفتیم سمت تهران اماده باش! :خداروشکر خواستم بگم فردا راهایلیا

 :باشه شبت بخیرادرینا

 :همچنینایلیا

 اتاقشو بستم و به سمت اتاقم رفتم!! در

 از دوش یه فکر طوالنی مغز درگیر به خواب رفتم....... بعد

 

 

 

 پله ها پایین اومدم  و سر میز صبحونه رفتم از

 و شایان سر میز بودن اهتمام

 که بی جواب نموندصبخیر جدی سر میز نشستم  با

 نبود حدس میزدم که بخاطر دیشب دلخور باشه و پایین نیاد ادرینا

 با چایم مشغول بودم  همینطور

 صدای شایان و شنیدم سرمو بلند کردم و نگاهش کردم که

 :شما قبال هم محافظ بودید؟شایان

 دلیلی نمیبینم دوباره بخوام بگم!نگاه جدی و مغرورم جواب دادام:همه اینارو به اقای اهتمام توضیح دادام  با

 جوابم اخماش جمع شد از

 : فقط محض تجر....شایان

 میون حرفش پرید اهتمام

 :نگران نباش شایان اقای رادمنش خودشو ثابت کرده بهش اعتماد کامل دارماهتمام

 :نگران نیستم فقط محض کنجکاوی پرسیدم!!! شایان

 ردمنگفتم و بی تفاوت بقیه صبحانه مو خو چیزی

 

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

 

 تا تقه به در زدم دو

 :بیا تو ادرینا

 باز کردم و رفتم داخل درو

 تخت نشسته بود یه بلیز استین بلند مشکی که روش عکس پوکر داشت تنش بود و شلوار دمپا رو

 :چرا نیومدی پایینایلیا

 :حوصله نداشتمادرینا

 ریز کردم چشمامو

 اونوقت حوصله کی و نداشتی؟-

 شد تو چشمام هخیر
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 خب...بابا،،شایان ،،و....-

 و....-

 کج کرد سرشو

 و ..دیگه همین-

 لبخند کج زدم و نگاهش کردم یه

 لحضه خیره شد تو چشمامو سرش و انداخت پایین چند

 اگه بیشتر میموندم یه کاری دست خودمو خودش میدادم پوووف

 ریم؟کالفگی پا شدم و گفتم:نمیدونی چرا انقد زود داریم می با

 میدونستم چون جنسا لو رفته بود اما خب...اگه چیزی هم نمی پرسیدم شک می کرد!!!!! جوابشو

 :نمیدونم بخوام بدونمم چیزی بهم نمیگه!!!!ادرینا

 یعنی تو تا حاال ازش درمورد کاراش سؤال نکردی؟-

 نه چطور مگه؟-

 بی تفاوت کردم:همینطوری قیافمو

 و عوض کردم  بحث

 جمع کن دیگه کم کم باید بریم!!!:وسایلتو ایلیا

 باش-

 اتاق بیرون اومدم نباید کاری میکردم بفهمه!!! از

 روزی رو که بفهمه من پلیسم ؟بفهمه همش نقشه بوده؟چیکار میکنه ؟تصورشم سخته!!!!.... اما

 

 

 

 ماشین نشسته بودیم داخل

 و شایان با ماشین خودشون اومدن  اهتمام

 که اومده بودن شمال همراهشون بود!!!!محافظی که از موقعه ای  با

 ادرینا نگاه کردم سرش تو گوشیش بود!!!! به

 :یه کلمه ام حرف بزنی بد نیست !!!ایلیا

 به سمتم چرخوند و گوشیش و رو داشبورد گذاشت!! سرشو

 :چی بگم؟ادرینا

 هرچی فقط ساکت نباش!!!-

 االن از هر دری سخنی بگم؟-

 فکر خوبیه!-

 روم از لبش پاک شدولی اروم ا خندید

 :میدونی ایلیا شاید دلم نمیخواد از شمال برم چون ...چون که ...برام اتفاق های بدی و داشت اما میدونم تهران بدتر از اینارو برام درادرینا

اما کاش نمیرفتیم  پیش داره ....نمیترسم اما....دلهره دارم ...دلهره...ازدست دادن پدرم و......اصن ولش کن بالخره که باید برم!!!!

 ..نمیرفتیمنمیرفتیم

 اشک تو چشماش حلقه زد و

 :نمیرفتید؟منظورت پدرته؟ایلیا

 نه منظورم پدرم نیست!!منظورم به کسیه که دارم تمام سعیمو میکنم فراموشش کنم!!!!-

 نزدم !!!یعنی چیزی نداشتم بگم!! حرفی

 بست و سرشو به صندلی تکیه داد!! چشماشو

 

****** 



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 131 

 

 زدم رو ترمز در جلوی

 :چمدونم اینجاست یا تو ماشین بابا؟ادرینا

 فک کنم تو ماشین بابات باشه نمیدونم

 شدیم!!! پیاده

 بعد از ما شایان و اهتمام اومدن!!!چمدون هارو خدمتکار اورد داخل  و

 پله ها باال رفتیم !!! از

 و اهتمام پایین بودن! شایان

 داشت به سمت اتاقش میرفت  ادرینا

 کردم باز چشماش داشت بارونی میشد نمیدونم چش بود!!! نگاش

 ظریفشو تو دستم گرفتم و بازوی

 اخم گفتم: با

 :چرا باز داری گریه میکنی؟ایلیا

 :ولم کن ایلیا حالم خوب نیستادرینا

 :پس لباساتو تنت کن بریمایلیا

 :کجا؟ادرینا

 :دکترایلیا

 حالت جدیم وسط گریه لبخند زد  از

 خوبم بزار برم-

 دستمو از بازوش شُل کردم  که به سمت اتاقش رفت... اروم

 

 

 

 : نایادر

 بلند شدم یدیصبح با سردرد شد اوفف

 از روم کنار رفته بود  پتو

 پنجره بازه دمید و

 اوه سرما خوردم رفت اوه

 وتاه بود ک نیاب خوردم،لباسمم است وانیل هیمسکن بود برداشتم انداختم دهنم از کنار تخت  هی فمیسمت ک رفتم

 شلوار گله گشاد  هیو با  دمیبلند که روش عکس پوکر داشت رو پوش نیاست یمشک زیبل عیسر

 دهیخر شبیکه د یسمت گوشه اتاق کفش رفتم

 دوسش داشتم  یلیبه دلم نشسته بود خ یلیبودم خ 

 عکس گرفتم با تبلت  هی. کردم پام

 تل واسه ستاره  قیفرستادم از طر عکسشو

 من عاشق یگینم یریبم یالهام داد  یپ که

 پاشنش بشکنه ابروت بره هویتومجلس درحال راه رفتن  شاهللیکفشام ا نجوریا 

 چقدر شوخه اخه  نیلبم ا یاومد رو لبخند

 به خدا رهیم ادشیباشه غماش  نیبا ا یک هر

 نوشتم:  منم

 بسوزه  دلت

 یکه ندار تو

 

 گذاشت نوای( �😡😡�: یاموج هی
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 تهران  میایب میخوایساکمو ببندم م خوامیدمو گفتم مکر یباهاش خدافظ که

 ذوق کرد یفرستاد کل سیدادن و تابیک بش ت یخر نیع

 

☆☆☆☆ 
 جمع کردم و گذاشتم تو چمدون  المویشدم رفتم سمت کمد وسا بلند

 خوشگلمم جمع کردم گذاشتم تو ساک و  یکفشا

 لب تخت  نشستم

 انداختم رو پامو  پامو

 تو فکر  رفتم

 دلم بزارم اخه اه اه  یکجا گهیرو د یاورده ها مهمون ریهم وقت گ انیشا نیا اخه

 اومد تو و گفت : ایلیتو ا ایو گفتم ب رونیگوالخ اومدم ب انیدر از فکر شا یصدا با

 نییپا یومدی: چرا نایلیا

 : حوصله نداشتم نایادر

 شدم جگی��سوالش با

 :  گفتم

  انی...بابا و شا خب

 ..و

 ووووووونهیبتو بگم حوصله تو رو نداشتم اخه د تونمیم ینبودا اخه چطور ول کن نمیا اه

 سرمو کج کردمو  

  افمویکردم ق لوس

 :  گفتم

  گهید نیهم گهید و

 خو هیزیخجالت هم خوب چ نییزل زد تو چشمام ک سرمو انداختم پا قهیچند دق هی

  میریچرا زود م یدونی: نمگفتم

 از مکالمات گفتم ک امادم  بعد

☆☆☆ 
  نیتو ماش یصحبت ها بعد

 از اشک جمع شده بود یخونه رفتم سمت اتاقم چشمام هاله ا میدیرس

 محکم گرفت ک دردم گرفت  بازومو

 گفت: یظیاخم غل با

 یکنیم هیباز گر چرا

 ستیحالم خوب ن ایلی:ولم کن ا گفتم

 میپس لباسات و تنت کن بر_

 کجا؟_

 دکتر_

 زدم و گفتم یگرفت نتونستم تحمل که لبخند خندم

 خوبم بزار برم _

 بازومو ول کرد و به سمت اتاقم  عیسر

 رفتم

  نهییا یرفتم جلو میمستق

 چشمام گووود افتاده بود  ریالغر شده بود صورتم ز یلیخ

 زنگ خورد  میکه گوش نییاز گوشم افتاد پا یسمج اشک
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 کردم ناشناس بود  نگاه

 دادم  جواب

 اسمشو گفت  یوقت

 هنم اومد و......خاطرات به ذ تمام

 

 

 

 :نایادر

 

 خاطرات به ذهنم اومد.... تمام

 نه  نه

 گانیشا

 چکارم داره باز  اون

 جواب دادم  یلرزون یصدا با

 بله؟

 سر داد و گفت :  ییمستانه ا ی خنده

  یدیترس زمیعز یییییاخ

 کوچولو  نترس

 ️☺همو میکنیمالقات م بازم

  میدیادامه کارمونو انجام م و

 تکصاف کصافت

 خوادیاز جونم م یچ یلعنت

  اهیس ستیقطع کردم و گذاشتم جزو ل یسر

 بود  دنیچشمام شروع به بار دیلرزیم دستام

 زدن  در

 بود  انیشا

 چلغوز رو نداشتم نیحالم خراب بود حوصله کلکل با ا انقدر

 اومد نشست کنار تخت  دیحالمو د یوقت

 : دیپرس

 شده  یزی؟چ نایخوبه ادر حالت

 شده  یدختر چ یسار نداربه رخ رنگ

 بودم  دهیترس انقدر

  کردمیم هیو بلند گر انیشد خودمو پرت کردم تو بغل شا یچ دونمینم

 برم بغلش اما دست خودم نبود  خواستمیاصال نم کردمیم هیبود و بلند گر نشیرو س سرم

  دادیمحکم بغلم کرده بودو با دستش کمرو ماساژ م اونم

 اروم گفت :  و

 بگو تو کنمیشده کمکت م یبه من بگو چ زمیعزباش  اروم

 گفتم :  دمیشنیلروزون و اروم ک خودم با زور م یصدا به

  گااانیشا

 زنگ زد  اون

  یلیخ انیشا دمیترس یلیخ

  دیدوباره بغضم ترک بعد
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 و گفت: ستادیدستش از حرکت ا انیشا

 شماره تو رو از کجا اورده  اون

 دادم و تکون  یتند تند به صورت منف سرمو

 اروم بغلم کرد و بلندم کرد انیشا

 رو تخت  گذاشت

 گوشم گفت : . ریاروم ز ک

  زمینگران نباش عز کنمیم حلش

 خانومم  زارمیبهش برسه زندش نم دستم

 کنه  تتیاذ زازمینکن مواظبتم نم هیگر

 ایبخواب خانوم گل ب کمی ایب

 هلش بدم اونور گذاشتم ک  نشیلب گفتم و اروم دستمو تخت س ریز ییا باشه

 چندشم شد   دیاروم گردنمو بوس 

 متنفر نبودم ازش  یاومد ازش ول ینم خوشم

 پسر عموم بود  اون

  کردیاز هر فرصت استفاده م دینبا یول

 گلومو ببوسه  ریدوباره ز خواست

 ....هوی که

 

 

 

 : نایادر

 .... هوی که

  دمیرو د ایلیبه در افتاد ا چشمم

 و باعصبانیت و قیافه ترسناکی دستاشو مشت کرده بود!چشماش خون میبارید  از

  دمیرو ند ایلیزدم که بلند شد و سرمو برگردوندم ا انیحساس شا یبا پاهام جا عیشدم سر هول

 ایخدا کنهیم یاالن چ فکر دیمرد من منو د ایخدا

  یعوض انیبزنه تو دهن شا ومدیکجا رفت چرا ن خداجوونم

 درت و توانبا تمام ق انیسمت شا برگشتم

 زدم و گفتم :  غیج

 برو خورهیحالم ازت بهم م یعوض روننیبرو ب گمشووووو

 : انیشا

 باشه  باشه

 نزن غیج گهیرفتم د دیکردم ببخش غلط

 

 شد رفت بلند

 نداشت  یکردم ک چشمام نا هیزدم و گر غیج انقدر

 فرو رفتم یقیبستم و به خواب عم چشمامو

 بلند شدم  نهکیصورتمو ناز م یکی نکهیحس ا با

 دمیستاره رو د که

 به سراغم اومد  هیبغلش دوباره گر دمیزدم بهش و پر لبخند

 بود  دهیامونم رو بر هیگر

 : گفتیو م دادیپشتمو ماساژ م ستاره
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  ینکن خواهر هیگر

 دلم بهم بگو  زیشده عز یبگو چ بهم

 بگو خوشگلم تیدوران بچگ قیرف به

 گفتم:  کهیت کهیهق هق و ت با

 

 ت...ا.رهس  

 .ن عا...ش..ق شدم م

 هق هق زدم  دوباره

  میگر یصدا و

 فک کنم رفته بود  رونیب تا

 

☆☆☆☆ 
 ساعت درد و دل و اروم کردن من کی بعد

 رفت  ستاره

 رفتم حموم  منم

 واسم خوب بود یلیحموم اب داغ خ هی

 و چشمامو بستم  دمیوان خواب یتو

******* 

  دمویشپو رمویخشک کردمو و لباس ز خودمو

  یشلوار راسته مشک هیبا  یبلند ساده مشک نیاست زیبل هی

  دمیپوش

 از عزادار هم بدتره خدا  شکونهیدلمو م زنهیمنو پس م یعزا دار بودم هه..وقت انگار

 رو نگاه کردم  ساعت

 شب بود  8 ساعت

 تخت نشستم سرمو تو دستام گرفتم  یرو رفتم

 شد ک نشد ک درد سرم کمتر شه اما ن دمیکش موهامو

 گرفتم دستم  مویگوش

 لبم اومد  یرو یلبخند دمیرو د میگرفت یسلف ایلیکه با ا یعکس

 روش زدم ییصفحه ام  ،و بوسه ا یرو یکردم برا میتنظ

  نییتخت و پاشدم رفتم پا یانداختم رو ویگوش

  دمیاشپز خونه د یتو رفتم

  زیم یتو اشپز خونه سرشو گذاشته رو الناز

 د خورد ش اعصابم

 چکار داره مگه اخراج نشده بود  نجایا تهیعفر نیا

 ک با ترس سرشو بلند کرد  زیم یجلو با دستم محکم زدم رو رفتم

  و

 :  گفتم

 پوزخند زدم  هی یدیکوچولو ترس یاخ

 گفتم:  تیو با اعصبان یجد و

 گورتو گم کن  یمگه اخراج نشد یکنیم یچه غلط نجایا تو

 : الناز

 یدیره فهمندا یتو احمق ربط ب
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  کنمیخواستم صدات م فضول

 هم برو حوصلتو ندارم حاال

 خورد بود بدتر شد  شینجوریبه اعصابم هم دیر

 حرص رفتم سمتش   با

 گفتم:  یحرص  یو با صدا دمیتو دستم گرفتمو کش موهاشو

 هان؟ فهینشون بدم به من ربط نداره ضع بهت

  یاریدر م یشاخ باز یماعه و دار خونه

 یخوراک شبش بش یببر یاالن بندازمت جلو نیهمنکن  یکار

  نجایا یخوریم یچه گوه بگو

 خواست بگه  تا

 خانوم اومد بدو بدو سمتمون و جدا کردمون و گفت  یاسی

 اخه  یکشیشده چرا موهاشو م یبر سرم دخترم چ خاک

 خورمیم یچه گوه نجاینداره ا یبه تو ربط گهیجون برگشته ب من م یاسی: نایادر

 اوا زشتع مادر حرف بد نزن  :یاسی

  یدعوا راه انداخت ومدهین نجایا یاخراجت کرده بود که چکار دار ثمیاقا م یچکار دار نجایتو ا الناز

 و سسم روش چشمام برق زد بس که عاشق ساالد کاهو بودم  خچالهیساالد کاهو تو  دمید خچالیشدم و رفتم سمت  الیخیب

 خوردن  رفتم باال اتاقم درحال برداشتمو

 (یشگی: همیلیبرداشتم و اهنگ )شادمهر عق مویگوش

 گذاشتم رو

 باور نکردم اولش

 انگار عاشقم بود اونم

 از دلش بهم گفت یچ هر

 دل خودم بود یحرفا

 دستاااشو گرفتم یوقت

 تو نگاهم  دددید خودشو

  کردیباور نم اولش

 خواهمممم ادهیتو عشق ز من

 شه  یشه  فرققق بود و نبودت فرق مرگو زندگ یشگیباورم هم شهییعااااشقم بمون هم  

 شه یییبودو نبودت فرقه مرگو،زندگ فرق

 شه یشگیباورم هم شهیبمون هم عاشقم

 بودو نبودت  فرقه

 شه  یمرگ و زندگ فرق

 شه یمرگووووووو زندگ فرق

  دیکه شا ترسمیم یگاه

 بهیشهر با من رق کل

 هبیباشه عج نیاز ا ریغ گمیم یچ یدونیکه م تو

  یگاه یشیاراده نگرانم م یب ای لیدل یب

 یییخواه ادهههیخودتم ز زمممیعشق باشه عز هیپا

 شه  یشه فرق بودو نبودت فرق مرگ و زندگ یشگیباورم هم شهیبمون هم عاشقم

 شه ییبودو نبودت فرق مرگووووو زندگ فرق

  شه یشه فرق بودو نبودت فرق مرگ و زندگ یشگیباورم هم شهیبمون هم عاشقم

 شه  یبودو نبودت فرقه مرگوووووو زندگ فرقققه
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 شه  یزندگ

 شه  یزندگ

 شه یزندگ

 دلم پر بود  یلیخ ختیر اشکام

 ظرف و گذاشتم تو اشپز خونه نییشدم رفتم پا بلند

  11331ساعت  دمیدستمو د ساعت

  بود

  اطیتو ح رفتم

 زدم  قدم

 خودم فکر کردم به

 عاقبتش سیکه مشخص ن یزندگ به

  ایلیا به

 شه  گهید ینکنه عاشق کس که

 لحظه در باز شد و  همون

 تلو تلو خوران وارد شد  ایلیا

 رو شونش گرفته بود تعادل نداشت  کتشو

 خمار بود چشماش

  کشینزد رفتم

  ایلیگرفتم صداش زدم ا بازوشو

 شده  یچ

  یخورد مشروب

 اخه نگاه کن  نیبب تتویاخه وضع یخورد چرا

 بود  کیتار اطیح

 که از درد چشمامو بستم اشکم در اومد  واریداد به د هیمنو گرفت تک محکم

 شد و پوزخند زد  کمینزد

 گفت :  و

 چرا خوردم  یبدون یخوایم

 خاطر تو به

 

 

 

 :ایلیا

 پیکمو سر کشیدم  اخرین

 مهم نبود پلیسم تو ماموریتم یا شارالتانم هیچی برام مهم نبود هیچی برام

 کرد!!! ادرینایی که بهم خیانت فقط

 خیانت چرا؟ اصن

 نمیدونه چشماش دنیای منه؟ اونکه نمیدونه نفسم به نفسش بنده؟اونکه نمیدونه من عاشقشم... اونکه

 میزدم شیشه کوچیک الکل و میزدم به دیوار و به تیکه هاییش که خودمو توش نشون میداد لگد میزدم... داد

 شایان لعنت بهت بی شرففف-

 و تلو میخوردم و حرفام کش دار بود...زور راه میرفتم و تل به

 خونه تاریکم نشسته بودم و بلند بلند حرف میزدم!!!خودمم نمیدونستم چی میگم!!!! توی

 صندلی نشستم و چشمامو بستم که یادم اومد بوسه ای رو که شایان رو گردن ادرینای من زده بود!!!!! رو
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 ..میفهمی..ایلیا..کی..ه ...یدرینا راه افتادم و همینطوری حرف میزدم با خودم:میفهمکامل شد بلند شدم و به قصد رفتن به خونه ا ظرفیتم

 خودم چرخیدم و ادامه دادم :آآآ سوییچموو یادم رفت..رفتتتتتت دور

 و برداشتم و از در بیرون رفتم سوییچ

******** 

 فر و زیر کنمنمیدونم چجوری خودمو رسوندم اینجا فقط میدونم نزدیک بود تو راه چند ن اصال

 حیاط بودم و تلو تلو خوران به سمت درختا میرفتم  توی

 رو شونه ام انداختم کتمو

 ادرینا رو روبروی خودم دیدم که

 :چی شده؟مشروب خوردی؟چرا خوردی اخه وضعیتتو ببین اخه!؟نگاه کن.....ادرینا

 شونشو گرفتم و چسبوندم به دیوار  محکم

 از چشماش پایین اومد  اشک

 خندیدم!! همستان

 : چرا گریه میکنی؟مگه عشقی مثل شایان نداری؟مگه تا االن باهاش خوش نمیگذروندی؟چرا ساکتی لعنتی؟ایلیا

 از شونم پرت کردم و ادامه دادم:دِ بنال  کتمو

 نمیزد و فقط شونه هاش میلرزید حرفی

 درازتو بیرون نمیاری؟چرا ساکتی؟و زیر چونش گذاشتم و سرشو بلند کردم با عصبانیت غریدم:چرا اون زبون  دستم

 فشار دادم  چونشو

 گریه زبون باز کرد با

 :م..ن  ..بیگناهم..نمیدونم چیشد..ا..اما..ادرینا

 به چشماش دوختم و گفتم:خفه شو چشمامو

 نا خودگاه دستم و باال بردم و زدم زیر گوشش 

 با هق هق دستش و روی صورتش گذاشت که

 گفتم:اگههههه بی..بیگناهی چرا پس نزدی؟چراااا؟همون مستی و صدای کشدار  با

 :زدم بخدا زدم به جون تو که همه دنیامی زدم اما تو ندیدیادرینا

 زدم و چرخیدم:هع ندیدم؟ندیدممم؟اما اون چیزی رو که باید میدیدم دیدم پوزخند

میگی منو دوست نداری؟تو که عشقمو پس  بلند کرد و با صورتی خیس از اشک گفت:لعنتی این حرفات و پای چی بزارم ؟تو که سرشو

 زدی؟پس االن چی میگی؟ 

 کردم  که سرشو انداخت پایین و شونه هاش لرزید نگاش

 مستی و راستی؟قضیه من بود !مطمئنا توی هوشیاری همچین حرفی و نمیزدم!!! داد زدم: میگن

 :داشتمممممایلیا

 بلند کرد و مسخ نگاهم کرد سرشو

 ه دادم:صدای اروم تری ادام با

 :اما دیگه ندارم....دوست ندارم..ندارم...ایلیا

 میگفتم ندارم و به سمتش میرفتم همینطور

 به روش رسیدم و سرمو به گردنش چسبوندم و دماغمو روی چونش گزاشتم رو

 بو کشیدم و دوباره گفتم:ندارمممم و

 اما خود لبش و نه کنار لبش و  دمیلبشو بوس کنار

 تم و دوباره گفتم:ندارمممو همونجا نگه داش لبم

 بلند کرد و گفت :بسه ایلیا تو حالت خوب نیست!!! مستی!!! سرمو

 بلند کردم گفتم:پس چرا شایان لعنتی و پس نزدی؟ سرمو

 چشمای غمگینی گفت: با

 :بخدا زدم !!!به قران زدم!!!ا اما..توکه ازم بدت میاد؟پس این کارا واسه چیه؟ادرینا



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 139 

 

 که تعادل نداشتم به سمت خونه رفتم زدم و همونطور پوزخندی

 : وایسا ایلیا حالت خوب نیست االن میوفتی!!!!صداشوشنیدم

 گرفت و به سمت اتاقم برد مقاومت نکردم  دستمو

 تخت خوابوندم و پتو رو روم کشید سرش نزدیک لبم بود  روی

 خوداگاه بوسه ای روی گونش زدم نا

 چشماش پر اشک شد و رفت بیرون که

 با فکری گنگ خوابم برد.... همونطور

 

 

 

 :ایلیا

 با سر درد بدی بیدار شدم  صبح

 تخت نشستم و یاد دیشب افتادم خیلی به مغزم فشار اوردم تا یادم بیاد چی شده!!! روی

 لعنتی یادم نمیاد !!! اه

گفتم دوسش داشتم اما االن ندارم.....همه  دیدن لباس های که دیشب تنم بود چیز کمی یادم اومد!!! مشروب خوردم ،،،ادرینا رو زدم ،،،و با

 چی یادم اومد!!!!!

خریت کردم مشروب خوردم!!! اخرین باری که مشروب خورده بودم قبل این بود که بیام تو ستاد یعنی اصن پلیس نبودم!!!!یادمه اون  واقعا

 دا مشروب خوردم!!!موقع رفیقم تصادف کرد مرد!!!خدا رحمتش کنه!!! اون موقع بود که واسه گالیه از خ

 بماند که چقد از طرف مامان بابام ناسزا شنیدم اما بعدش فهمیدم بچگی کردم!!! البته

 سال سن فهمیدم مشروب خوردن دیشبم بچگی بوده!!!!٠١االن که تو  مثل

 اگه از زبونم در میرفت و ماموریت و لو میدادم؟تصورشم سخت بود!!! اوووف

 ادرینا کم نمیشد!!!با این حال چیزی از گناه  اما

 فکر به شایان و ادرینا دوباره کالفه شدم واخمو!!!! با

 کاری با شایان میکنم که صدای سگ بده!!!کاری میکنم که یادش بره دختری به نام ادرینا وجود خارجی داره!!!! روزی

 بفهمه که دست درازی به ادرینای من جرم کمی نیست!! تا

 روز و خیلی دور نمیبینم!!! اون

 ی من؟من؟با این حرفا غریبه بودم اما خیلی وقت بود که تو مغزم میچرخید!!! ادرینا

 حوصله به سمت سرویس رفتم و بعد از دوش که تقریبا سر حالم کرد  بی

 اومدم بعد از پوشیدن لباسام رفتم پایین!!! بیرون

 کجان!و اهتمام و ندیدم اگه دیشب به شنود ها گوش میدادم میفهمیدم االن  شایان

دیشب تو عالم خودم سیر میکردم و وظیفه ای که بخاطرش اینجا بودم و یادم رفته بود!!قطعا منو با سن کمم بخاطر جدی بودن تو  اما

 کارم و سابقه خوبم به این ماموریت فرستادن!!!

 ریتم فکر میکنم فقط همین!!!دیشب خراب کردم !!!خراب!!اما دیگه نمیزارم همچین اتفاقی بیفته!!فقط به وظیفه ام و مامو اما

 به سمت اشپزخونه رفتم که ادرینا رو روی میز دیدم!!! مصمم

 صدای أرومی گفت:صبخیر با

 اینکه نگاش کنم یا جوابش و بدم به یاسی خانم گفتم برام چایی بیاره  بدون

 بی توجهی تنبیهی بود که دیگه اشتباه نکنه!!! این

 ام..اخم شروع کردم به خوردن صبحونه  با

 : حالت خوبه  ایلیا؟ ادرینا

 بلند کردم و با نگاه شماتت باری پوزخند زدم  سرمو

 با نگاه دلخوری پاشد و رفت که

 خیلی مونده ادرینا خانم هع هنوز
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 خوردم به سمت پذیرایی رفتم.... صبحونمو

 

 

 

 :نایادر

 شدم  داریبا بدن درد ب صبح

 افتادم  شبشید یکارا ادی

 نداره  گهیه و حاال دگفت دوستم دار بهم

 گفت اون از اولش هم منو دوست نداشت دروغ

 دونمیگفت م نویکردن من ا تیاذ واسه

 اعصابم بهم خورد  یسر صبح اه

 گونم زد  یافتادم که رو شبشیبوس د ادی

 رفتم  سیزدم و بلند شدم به سمت سرو یمحو لبخند

 رفتم  نییاز شستن سر و صورتم پا بعد

 خواب بود تو اتاقم ایلیکنم هنوز ا فک

 دمیوتو اتاق مهمون خواب شبوید

 نییموهامو بستمو رفتم پا دمویپوش یشلوارک صورت هیبا  دیسف شرتیت هی

  سیتو خونه ن یکس دمید

 صبحونه امادست نشستم بعد  لیوسا دمیاشپز خونه د یتو رفتم

 رب  هی

 اومد  ایلیا قهیدق 21

 گفتم   ریصبح بخ یاروم یصدا با

 جواب کوتاه  هیاز  غیدر اما

 گرفت  دلم

 به من چه  اخه

  شعووووریمشروب نخوره ب خواستیم

 کنم حالش خوب نبود  فک

 :  دمیپرس ازش

 ا؟یلیخوبه ا حالت

 ارزش نشون بدم یکنمو خودمو ب هیجلوش گر خواستمیبا پوزخند و نگاهش بغض راه گلومو بست و نم اما

 شدم و رفتم باال تو اتاقم بلند

 نکن هیهم گذاشتم ن گر یچشمامو رو ستادمویو پشت در ابستم  درو

  میمن ک دمینشون م بهت

 احمق خودخواه مغرور یتا بترک چرخمیم انیبا شا انقدر

 شدمو  الیخیب

 یسراغ گوش رفتم

 ندارم  یگوش دیتازه گرفته بود واسم د بابا

 زدم به ستاره :  زنگ

 :نایادر

 م سر رفته حوصل رونیب میبعدظهر بر یایستاره م الو

 زمی: باشه عزستاره

 اونجام  4331 ساعت
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 : نایادر

  زم؟یعز یندار یکار باشه

 : ستاره

  ینیفدااات ستاره بچ قربونت

 بوس  بوس

 یبا

 ی: بانایادر

 از قطع کردن تلفن  بعد

  شمیارا زیم یصندل یرو نشستم

 در اوردم  دمویبا الک سف مویمشک الک

 رو زدم  یمشک

 ح زدم روش طر دیبا سف بعد

 نشده بود  بد

 بزنم نینداشتم بهتر از ا حوصله

 ناخنام تا زود تر خشک شن یکه اول اسمم بود رو انداختم بعد سشوار رو روشن کردم گرفتم رو مویبند انگشت انگشتر

 رب کامل خشک شد و سشوار رو خاموش کردمو گذاشتم تو کشو  هی بعد

 شدم رو  ولو

  تخت

 در زدن  که

.... 

 

 

 

 : نایادر

 خانوم وارد شد  یاسیزدن و  در

 رفت  میمستق

 رخت چرکا  سراغ

 بود گفت :  یدر حال برس و

 : یاسی

 مادر یرفت یصبحونه بلند شد زیاز م هوی چرا

 : نایادر

 صبحونشو خورد کامل ؟  ایلیا  گمی...امم،مینجوریهم گهید یچیه

 : یاسی

 نایشده ادر یزی!!!؟اره کامل خورد چیپرسیم چرا

 : نایادر

 نه نه  نه

 انگار اومد سر صبحونه حالش مساعد نبود  اخه

 نخورده باشه صبحونه دیشا گفتم

 :یاسی

 مادر همشو خورد  نه

 بشورما خوامیم ناسیمادر لباس چرکات هم نایادر

 : نایادر
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 جووونم  یاسی ن

 بود  همونا

 نییپا نییایباال م نیریهمه پله رو م نیا یه رهیگیخدمتکار باشه اخه پاهاتون در م هیبه بابا بگم دنبال  دیبا

 نییمادر من برم پا یندار ؟یچکار کنم،کار گهی: قربونت برم دیاسی

 : نایادر

 نیبر نه

 :دمیپرس عیافتاد سر ادمی یزیچ ی رفتیم داشت

 جووون  یاسی

 جانم_

 ببرم بخورم امیب نیدرست کن یرازیساالد ش کمیساالد کاهو و  شهیم

 باشه مادر کرد و گفت :  ییخنده ا_

 ببر  ایزدم ب صدات

 اشو بوس کردم و  دهیچروک یشدم لپا بلند

 : گفت

  یکرد میدختر تف مال اه

  دی: باشه باشه ببخشنایادر

  رونیرفت از اتاق ب بعدش

  ادیم یستاره ک هوووف

  یواریچهار د نیا یتو مردم

 شدم رفتم کنار پنجره که رو به باغ بود  بلند

  دمیکش قیعم باز کردمو به نفس درو

 گرفت  یموهامو به باز زییباد پا و

*** 

 که  خوندمیساعت گذشت و داشتم کتاب رمان )گناهکار( رو م مین

  نایادر نایادر

  دمیجون رو شن یاسی یگفتنا

 تند کردم سمت در و  پا

 ها  لهیم از

 سر خوردم  ژژژژژیو

 : یاسی

  این ینجوریا نجایدخترم انقدر از ا رهیتن بم نیا

 مادر  نییپا

 بگم بهت یچ اخه

 جونم  یاسی یخیب خب

  گهیسراغ ساالدا د میبر

 پا بند نبودم یاز خوشحال دمیاون همه ساالد و د یاشپز خونه وقت یباهم تو میرفت

 عاشق ساالد بودم خو چکار کنم  اخه

 بودن دهینافمو با ساالد بر انگار

 بخورم  امیک باز ب خچالیگذاشتم  یفظر یموند گذاشتم تو یکاهومو تا ته خوردم و کل ساالد

 خوردمو  یکاسه اب گوشت خور هیهم  یرازیش ساالد

 خوب شده بود که  انقدر

  ختمیهم ر یکاسه ماست خور هی اندازه
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 گفتم ببرم اتاقم  و

  رونیاشپز خونه اومدم ب از

 از پله ها برم باال  که

 دورم حلقه شد  یدستو  ختیک ساالدم ر یزیبودم که خوردم به چ یپله ها یوسطا

  دمیو د ختیر یب انیباال گرفتم که شا سرمو

 نبود دستش دورمه  حواسم

 دستشو باز کردم با حرص و بلند گفتم:  نیپنج م بعد

 احمق  یدیتو که د دمیکور بودم ند من

  ختیر ساالدم

 اه  یداغون کرد دماغمم

 کم بود  یلیخ فاصلمون

  که

 خونه باز شد و..... در

 

 

 

 :ایلیا

 

 اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم که گوشیم زنگ خورد  داخل

 و نگاه کردم پرهام بود : اسم

 

 الو دادا؟-

 الو داداش چطوری؟-

 قربونت کجایی؟-

 هیچی تو خونه دارم مگس میپرونم!-

 

 از ادکلن تلخ و سردم زیر گلوم زدم و با خنده ادامه دادم: یکم

 

 نبدبخت اون مگسا که با تو تک افتاد-

 

 اتفاقا خدا بهشون نظر کرده !!!پایه ای بزنیم بیرون؟-

 باش میام دنبالت-

 نوکرم خدافظ-

 خدافظ-

 رو تخت انداختم و برای اخرین بار به تیپ بی نقصم نگاه کردم :یه شلوار مشکی کتان یه ژاکت مشکی یقه اسکی ساعت برندم  گوشیمو

 و گوشیمو برداشتم و به سمت در رفتم سوییچ

 ن پله بودم که ادرینا رو دیدم با تعجب و چشمای ریز شده نگاهم میکرداخری رو

 

 : کجا به سالمتی؟ادرینا

 

 ندادم و بی توجه نگاهش کردم که حرص خوردنش و به وضوح دیدم جوابی
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 زدم و گفتم:دلیلی نمیبینم که بهت بگم !!! پوزخندی

 

 ای حق نداری هروقت هرجا دلت خواست بری!!کنارش گزشتم که گفت:تو فک کردی کی هستی؟تو یه راننده  از

 

 عالقه ای ندارم توهمات مغز کوچیکتو بشنوم-

 

 اینکه وایسم جواب بده به سمت در رفتم بدون

 صبح فقط یبار شایان و اهتمام و دیده بودم !! از

 اتاقم نبودن که به شنود گوش بدم!!! تو

 حیاط رفتم و دستمو برای سرایدار تکون دادم داخل

 

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

 خونه ی پرهام زدم رو ترمز جلوی

 چند بار بوق زدم!!!! و

 در باز شد و پرهام خوش تیپ تر از همیشه بیرون اومد!!!! که

 

 

 

 باز کرد و نشست تو ماشین درو

 از احوال پرسی های همیشگی راه افتادیم پس

 های جدید چه خبر؟ gfدیگه چه خبر اقا پرهام؟ از -

 عع!!٠جا بود!!!وضعیت ک gfپوووف داداش -

 اونوقت چرا؟-

 عاشق شدم!!-

 زیر خنده!! زدم

 داداش یه چی بگو بگنجه!تو عاشق شی؟-

 یا حالت با مزه ای خاروند!! سرشو

 خیلی تابلو بود؟-

 خودت چی فک میکنی؟-

 نمیدونم!!!-

 کجا برم؟-

 هرجا عشقته!!!-

 مطبق چطوره؟-

 اتیش کن بریم!-

 

** 

 رو ترمز  زدم

 ه شو:پیادایلیا

 شدیم پیاده

 میز نشستیم که پرهام دوباره رفت تو فکر!!! روی

 این همه ناراحتی از پرهام بعید بود!! قطعا

 پرهام چی شد؟-
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 کمرنگی کرد: خنده

 مگه قرار بود چیزی بشه؟-

 داداش من خودم یه عمره این کاره ام بگو چته؟-

قلبی خیلی حاد داره! خیلی حاد!!نیاز به پیوند قلب سریع داره!!! اما هنوز ساله رو اوردن پیشم مشکل ٦:چند روز پیش یه پسر بچه  پرهام

 قلب براش پیدا نکردن!!!پدر مادرشم دست و بالشون خالیه!! چند روزه فکرم در گیر اونه!!!

 ناراحتی نگاش کردم با

 االن مشکل پوله؟-

 یه بخشی پول ! اما هنوز قلب پیدا نشده!!!-

 ردی بود بگن!!به پدر مادرشم بگو مشکلشون پول نباشه هرجور شده پیدا می کنیمبه بچه ها میسپرم اگه مو-

 ممنون-

 زدم لبخندی

 گارسون اومد :چی میل دارید؟ که

 :چلو جوجه با دوغپرهام

 :زرشک پلو با دوغایلیا

 :زیتون،،ماست؟گارسون

 :نه ممنونپرهام

 از کمی حرف زدن  پس

 گفت: پرهام

 چطوری پیش میره؟ چه خبر از ادرینا ؟ماموریتت-

 ماموریت در حال حاضر خوبه!!-

 خب اونکه خدارو شکر قسمت اول سوالمو جواب بده؟-

 

 :میخوای چی بشنوی؟......ایلیا

 

 

 

 : نایادر

 

 

 بازز شد و بابا اومد تو  در

 

 پیخوش ت ایلیسمت اتاق که ا رفتمیکنار زدمش رفتم باال داشتم م عیسر نهیانتررر خان بب نیمنو با ا خواستیبود دلم نم دهیمارو ند هنوز

  رونیو خوشگل از اتاق اومد ب

 

 : دمیپرس

 

 :نایادر

  یکجا به سالمت 

 ک بهت بگم! نمیبینم یلی: دلایلیا

  ایخدا گفتیم ینجوریدلم گرفت مگه چکار کرده بودم ا یلیخ

 

 : نایادر 
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 واست بریهر وقت هرجا دلت خ یحق ندار ییراننده ا هیتو  یهست یک یتو  فک کرد 

 : گفت

 بشنوم  کتویندارم توهمات مغز کوچ ییا عالقه

 

 

 قلبمو شکوند  بازم

 رفت و  اون

  کنهیسرش هم نگاه نکرد ک با حرفاش خوردم م پشت

 

 تو اتاقم  رفتم

  ختیگفتم و نشستم لب تخت بازم اشکام ر یهووووف

 نیزینر ایلعنت نیزینر

 

 دیزینر کنهیکه تورو حساب نم یادم هی یبرا

 

 نداشت  شیمغزم گنجا اصال

 راننده نبود  هیاون مگه  

 بلند داشت  یشاس هیخودش  چطور

 بود و باکالس  پیخوش ت نقدریا چطور

 اخه  بود

 

 !!!!دونممممینم

 

  کنهیکار م گهید یجا دیشا دهیبابا بهش پول م دیشا

 

  یبا من رفتار نکن ینجوریتا ا کنمیامتحانت م یچجور انیبا شا نیبب

 

 کنهیرفتار م نجوریباهات ا یاالن هم بخاطر اون عوض نایدرا اه

 

 بلند شد  میزنگ گوش یصدا

 بود  ستاره

 

  برداشتم

 

 : ستاره

 

 تا خانوم اماده شه  ستمیخونتونم  حال ندارم اومدم  وا کیاماده شو نزد نایادر

 

 

  ی: اوکنایادر
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 : گمشوو ستاره

 

 تو رد شو  شمیه مع....نمو  بخور تپلشو من جاد ای: بنایادر

 

 

  ییقایافر مونیخودم زبونتو کوتاه کنم م شاهللیمرض ا ی: استاره

 دمایرس نمیبب بدوو

 

 

 گهی: خب قطع کن دنایادر

 

 : نه اول تو ستاره

 

  یاول تو، بابا یگیم bff: مسخره مگه نایادر

 

 خوب بود  یلیگرفت ستاره خ خندم

  خندوندیغما منو م یتو شهیهن

 بود االن استخون بودم از غم و غصهستاره ن ییخدا

  هیدخمل خوب یلیباهامه خ 5از کالس  ستاره

 برادر دوست داشتم  یمن اونو جا یدوستم داشت ول یلیخ میبار اومد خواستگار ی داداشش

 به عنوان همسررر  نه

  نیپیلیاون ماجرا واسه مدرک رفت ف بعد

 بعد دوباره  رانیگرفت اومد ا مدرک

 عمش  شیپ سیانگل رفت

 !یکنیم فیشجر نامه ستاره رو تعر یبدو دار یاد اه

  ارمیاز عزا در ب یدل خواستمیم نهییجلو ا رفتم

 تر از صورتم زدم  رهیدرجه ت هیپنکک  هی

 کردیبلندمو پرپشت تر م یزدم موژه ها لیر هی

 ابرو زدم هیسا ابروهامو

 کمم روژ گونه زدم و  یمات زدم  ییرژ قهوه ا هیاخرش هم  زدم  دادیخط چشم کلفت خوشمل زدم که چشمامو خمار نشون م هی

 سمت کمدم رفتم

 بود برداشتم  ییزانوم قهوه ا یمانتو تا باال هی

 شال کرم برداشتم  هی

 دمپا کرمم برداشتم  شلوار

 وره همو ام برداشتم  هی ییقهوه ا فیک

  هی

  ومدیبهم م یلیهم زدم خ یاسکل نکیع

 نمک شده بودم  با

  نییپا دمیبرداشتم و کارت عابرمم برداشتم پر ممیگوش

  دمیسوخته ام پوش ییکفش قهوه ا هی یجا کفش از

 بدو رفتم جلو در  بدو

 درو باز کردم  که
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 هم وسط کوجه بود  ستاره

  ششیپ رفتم

  نیبدون ماش میراه بر ادهیپ کمی خواستیم دلم

  میرفتیم میداشت

 چشمم به..... هوی که

 

 

 

 :ایلیا

 

 میخوای چی بشنوی؟:ایلیا

 لبخندی مرموزی گفت:جون داداش عوض شدی؟ با

 مثال چی؟-

 نمیدونم تو باید بگی!؟-

 حوصله معما ندارم اصل حرفتو بگو!!!-

 مثال .... اصن ولش کن غذا تو بخور!!!-

 

 ابروم و انداختم باال و از خدا خواسته بقیه غذامو خوردم!!! یه

 

**** 

 

 راه افتادم  و رسوندم دم خونشون و پرهام

 

 خستگی توی خیابون خلوت و تاریک رانندگی میکردم  با

 بردم و موزیک و پلی کردم که صدای سینا حجازی داخل ماشین پیچید: دستمو

 

 )یه روزی دنیا خوب بود و اروم بود

 زندگی همه چی اسون بود!! واسه

 کارشو میکرد حالشو میبرد! هرکی

 روزاش معلوم بود! تکلیف

 فت حالش بده اومد گ یکی

 و انگاری طوفان زده!! قلبش

 و میخواد اسمش لیلیع یکی

 درسته مجنون بود!! اره

 میزد میگفت وضعش بده داد

 اگه لیلی جوابش رو نده اخ

 و داغون میشه میمیره

 میگفتن پاشو واسه مرد این کارا بده همه

 لب هی میگفت لیلی زیر

 نداشت به من هیچ میلی اگه

 رف منوشیکوند چرا ظ ظرفمو

 وای لیلی،اخ لیلی ای
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 لیلی،ای لیلی ،ای لیلی،آی لیلی لیلی ای لیلی ای اخ لیلی!!! آی

 اون روزا گذشت و مجنون غم کشید از

 اون گذشت و نوبت به من رسید از

 ترسیدم اخرم اومد هی

 لیلی سرم اومد بالی

 سری لیلی با گونه های پروتزی این

 عطر و کلمات فانتزی بوی

 ون و شیدا احمقم مجن من

 عشقش مور مورُ گِزگِزی واسه

 میگفت میگفتم ای جونم بشی هرچی

 خودش میگفت بزار دیوونه ام بشی با

 کاری کنم رَبتو یاد کنی  یه

 لیلی کیه بری فریاد کنی!! بفهمی

 دنیا دنیاست لیلی همینه تا

 بزرگ ترین احمق زمینه! مجنون

 منم رفت این قصه تکرار شد لیلییِ

 لی خیر نبینهاین لی الهی

 لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی ای اخ لیلی ... آی

 

 )سینا حجازی:لیلی(

 به اهنگ که یه جورایی به حال و روز من میخورد زدم!!! لبخندی

 کشیده شد سمت پرهام میدونستم ادم فوق العاده باهوشیه خدا کمک کرد از دستش در رفتم وگرنه رسوا میشدم پیشش!! فکرم

 با قالی بار کن!!! خر بیارو انوقت

 بود ٢١/٠١در زدم رو ترمز ساعت جلوی

 شدم وگوشیمو برداشتم... پیاده

 باقر درو باز کرد..... مش

 

 

 

 حالت چطوره مش باقر؟-

 

 خدارو شکر بابا جان-

 

 از یخورده صحبت با مش باقر داخل خونه رفتم  بعد

 یاسی خانم اومد جلو:سالم مادر غذا خوردی؟ که

 

 تادم !خیلی وقت بود زنگ نزده بودم بهش!!!مامانم اف یاد

 

 خوردم یاسی خانم دست شما درد نکنه،،،اقای اهتمام نیستن؟-

 

 هستش مادر اما خیلی وقته پایین نیومده شامم نخورد!!-

 ادرینا چی؟-
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 :ادرینام که فقط ساالد خورد!!!فقط این اقا شایان شنگول بود شام خورد تعجب داره!!یاسی

  

 یافه متعجب و مهربونش زدم و سرم و تکون دادام!!به ق لبخندی

 

 طرف اتاقم رفتم  به

 به صداهای ضبط شده گوش میدادم باید

 

 شایان از اتاقش بیرون اومد که

 

 :بیرون بودین شایان

 

 همون غرور همیشگیم سرمو تکون دادم با

 

 :مگه تو محافظ ادرینا نیستی؟ قطعا نباید تنهاش بزاری!شایان

 

 م و گفتم:فک نمیکنم این مورد به تو مربوط باشه!!ا اگه چیزی باشه اقای اهتمام خودش میگه!!زد پوزخندی

 

 سمت داخل اتاقم برم که دوباره صداشو شنیدم:من خیلی چیزا میدونم!!! خواستم

 

 استپ شدم !!! نکنه چیزی درمورد ماموریت میدونه سرجام

 

 خونسردمو حفظ کردم و گفتم:مثال چی؟ قیافه

 

 یافه پیروزی گفت:مثال در مورد رابطه ای تو ادرینا و....ق با

 

 ساکت شد!!! بعد

 

 شکر فکر کردم چیزی درمورد ماموریت میدونه خدارو

 

 :چیزی بین من و ادرینا نیست نمیدونم تو چه فکری میکنی!!ایلیا

 

 پوزخندی جلو اومد و در گوشم گفت: میتونی فک کنی من باور کردم هع با

 

 ق تر کرد و دستش و روی شونم تکون داد و رفت!!عمی پوزخندشو

 

 ی احمق دستم و مشت کردم ى داخل اتاقم رفتم و درو بستم!!! پسره

 

 و کندم و فقط با شلوار رو تخت نشستم  لباسم

 تاب و روشن کردم و به صدا ها گوش دادام لب

 خاصی نیفتاده بود!! اتفاق
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 و تاب و جمع کردم رو پاتختی گزاشتم که  لب

 تاق به تاق باز شد و ادرینا داخل اومد در

 

 باال تنه لختمو دید چشماشو گرفت و برگشت!! وقتی

 

 اذیت کردنم گل کرده بود!!! حس

 

 پوزخند سمتش رفتم و درو بستم و تکیه مو دادم به در  با

 یکی از چشماشو باز کرد و بعد دستش و از رو چشمش برداشت که

 

 انداخت پایین و به سمت دستگیره رفت  که جلوشو گرفتممنو دید خجالت زده سرش و وقتی

 

 :نکن ایلیا بزار برم!ادرینا

 

 :من که کاری نمیکنم!!!ایلیا

 

 نگفت و باز سرشو انداخت پایین چیزی

 

 

 :این همه خجالت واسه چیه؟اگه شایانم جای من بود این شکلی سرتو انداخته بودی پایین؟ایلیا

 

م تیکه بنداز بهم هزار بار گفتم بهت که من از شایان بدم میاد اونروزم یه سوتفاهم بود همین اما تو بلند کرد و گفت:لعنتی ک سرشو

 واینستادی ببینی!!!

 

 چشمای ریز شده داشتم نگاهش میکردم با

 مکث کردم و گفت:ولی مطمئن باش اگه شایان االن جای تو بود از داد و بیدادم االن اتاق رو هوا بود!! کمی

 مرنگی زد و گفت:شایدم از پنجره فرار میکردمک لبخندی

 

 یه لبخند کج به سمتش رفتم و دستم و دور کمر باریکش حلقه کردم و دهنم و کنار گوشش بردم با

 

 دوتا دستش و روی سینم گزاشت و هل داد که

 

 نکن ایلیا برو انور-

 

 گوشش نجوا کردم: پس تو منو به شایان ترجیح میدی؟ دم

 

 ونگام کرد:منظورت چیه؟ و بلند کرد سرش

 

 منظوری ندارم فقط میخوام بدونم-

 

 چشمام نگاه کرد و سرش و تکون داد تو

 خواستنی شده بود اون لحظه خیلی جلوی خودم و گرفتم که بوسش نکنم چقد
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 دفعه ای ولش کردم و پشت بهش کردم و نفس عمیقی کشیدم و با صدای جدی گفتم: یه

 

 چرا اومدی اینجا؟-

 

 خواستم بگم فردا کالس  دارم باید یه ذره زود برم ...ش..شبخیرمی..می-

 تند و هول حرفاش و زد !!!! سرم و تکوم دادم  تند

 سریع از اتاق بیرون رفت!!! که

 کمرنگی با به یاد اوردن قیافه هولش زدم و لباسام و عوض کردم  لبخند

 ابم برد!!!!سمت تختم رفتم بعد از چک گوشیم کم کم چشمام گرم شد و خو به

 

 

 

 :نایادر

 

 

 

 کرده بود  زونیطال او ریزنج هیکه  دمید ییمغازه ا هی هوی هی

 Aاسم  اول

 

 بخرمش  ایلیا یدوست داشتم برا یلیخ

  دمشیو خر دمیدو پرس متشیمغازه ق یتو رفتم

 

 رونیب میناز بود پولش رو حساب کردم و با ستاره اومد یلیخ

 

 ود بود هر لحظه ممکن ب یابر اسمون

 

 بشکنه  رو ب ستاره گفتم :  بغزش

 

 میبرگرد ایب زمیعز ادیهر لحظه ممکنه  بارون ب میبرگرد شهیجوونم م ستاره

 

 :ستاره

 

  میگلم برگرد باشه

  مویو ستاره رو رسوند میگرفت یتاکس هی

 شدمو  ادهیپ هیچهارم زعفران ابونیخ سر

 

*** 

 اشپز خونه  یتو نبود یرفتم اشپز خونه کس میخونه شدم مستق وارد

 

 رو برداشتم بردم باال  روزیساالد کاهو د خچالیسر  رفتم

  8338 ساعت
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 رفتم تو اتاق لباسامو کندم  نشستم  بود

 خوردم  ساالدمو

 چرا انگار خستم  دونمینم

  خوابمیروزا م نیا یلیخ

 کاهو ک تموم شد  ساالد

 

  دمیخواب گرفتم

 

*** 

 

 بهش  یلیاتاق ا یشدم گفتم برم تو بلند

  رمیصبح م بگم

 

 اتاقش  یتو رفتم

 در زدن وارد شدم  بدون

 

 ینییه دمیلختشو د یباال تنه  یوقت

 

 دستمو گذاشتم رو چشمام  دمویکش 

 

 و  ستادهیجلو در وا وونهید دمیاز چشمامو باز کردم د یکی

 

 اومدم برم  دمیکش خجالت

 جلومو گرفت .... که

 

*** 

 

 اومدم عیاتاق سر یاز اتفاقات تو بعد

 

  رونیب

 اتاق  یرفتم تو و

 حموم کردمو اومدم  هی

 بود  11 ساعت

 

  دمیخواب گرفتم

  دمیو خواب 7 یساعتمو گذاشتم رو و

 

 

 بلند شدم و رفتم توالت و اومدم  یوقت

  دیشلوار سف هیتا زانو و  دیمانتو سف هی

  دمیپوش یو شال مشک فیک

  ایلیدر اتاق ا یرفتم جلو و
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 زدم  در

  ییداص که

 دمینشن

 ... که

 

 

 

 :ایلیا

 

 

 بابا ! ای

 

 گذاشته بودم ادرینا رو ببرم دانشگاه٧االرام گوشیم بود که رو  صدای

 

 رو تخت پایین اومدم اونقدر خوابم میومد که تعادل نداشتم راه برم!!! از

 

 سمت سرویس رفتم و بعد از کارهای الزم  به

 اومدم که گوشیم زنگ خورد!! بیرون

 

 محبی بود سرهنگ

 دادم و بعد گزارش دقیق ماموریت  گوشی و قطع کردم جواب

 

 سمت کمد رفتم و شلوار کتانمو پام کردم به

 

 دو تا تقه به در خورد که

 بیا تو -

 

 :ایلیا هنوز اماده نیستی!! ادرینا

 

 شم همون اخم  همیشگیم جواب دادم:نه گوشیم زنگ خورد نتونستم میتونی بشینی همینجا تا اماده با

 

 باش منتظرم -

 

 روی تخت نشست  و

 داخل کمد یه تیشرت مشکی برداشتم و بافت مشکیمو روش پوشیدم!!! از

 

 تقریبا سرد بود و بارونی!!! هوا

 

 سمت میز توالتم رفتم و موهامو شونه زدم ساعتمو دستم کردم  به

 

 عطرم به زیر گردن و مچ دستام زدم!!! از
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رو تخت نشسته بود و دوتا دستاش و تکیه گاهش کرده بود سرشو روی شونش کج کرد بود و با لبخند  اینه به ادرینا نگاه کردم از

 خواستنی نگام میکرد!!!

 

 نگاهمو رو خودش دید سرش و انداخت پایین! وقتی

 

 کجی زدم و سوییچ و گوشیمو برداشتم لبخند

 

 :بریمایلیا

 

 رو تخت پاشد و کیفشو برداشت از

 

 بریم-

 

 

 ا بودیم که شایان هم از اتاقش بیرو اومدپله ه روی

 

 خدا کی از دست این پسره خالص میشم!!! اوووووف

 

 مارو رو پله ها دید یه ابروشو باال انداخت وقتی

 

 صبخیر ،،،کجا صبح به این زودی-

 

 با بی حوصلگی جواب داد:دانشگاه ادرینا

 

 :اوووو موفق باشی عزیزم  شایان

 

 چشمکی زد  و

 

 کردم خواستم به سمتش برم که و مشت  دستم

 

 ادرینا رو دستم نشست و مشتم و باز کرد دست

 

 بی نظیری وجودمو پر کرد ارامش

 

 نگاهش به دستامون افتاد و پوزخندی زد از کنارمون رد شد و در گوشم گفت شایان

 

 :برگشتی باهم یه صحبت مفصل میکنیم شایان

 لبخند ژکوند زد و رفت و

 

 م که با چشمای ریز شده نگامون میکرد!!!ادرینا نگاه کرد به

 

 سر عصبانیت یه نفس عمیق کشیدم و دستمو ال به الی موهام بردم از



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 156 

 

 

 :چی میگفت؟ادرینا

 

 زدم پوزخندی

 

 فک میکنه من و تو باهم رابطه داریم!!!-

 

 گرد کرد  چشماشو

 بامزه شده بود قیافش چقد

 

 جلوی خودمو گرفتم نخندم خیلی

 

 کردی دختر خوب؟نه از اون رابطه ها!! :به چی فکرایلیا

 

 جمع و جور کرد و گفت:خو مگه من چی گفتم؟ خودشو

 

 من میتونم فکرتم بخونم نمیتونی سر من و کاله بزاری!!!-

 

 خندید و یهو نگاش به ساعتش افتاد 

 عین ترقه تو جاش پرید و

 

 وووووی دیدی دیرم شد -

 

 تند به سمت پله ها رفت  تند

 همه فرز بودنش نگاه کردم که شبیه بچه های کوچیک روی دست پله میشست و سر میخورد تا پایین!!! به این متعجب

 رسید پایین یه نگاه به خودش و من کرد وقتی

 کنم االن یادش افتاد چیکار کرده!!! فک

 لبخند منو دید گفت:  اِ یادم نبود توام اینجایی!!! وقتی

 نگفتم و از پله ها پایین رفتم چیزی

 

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

 

 دانشگاه زدم رو ترمز  جلوی

 کالسم تموم میشه٩/٠١: من رفتم ساعت  ادرینا

 و برد از پشت کیفشو برداشت! دستش

 

 باش همینجا هستم تا بیای-

 

 از إتمام حرفم دوتا تقه به پنجره خورد پس

 

 :اوه اوه ارمان اومد!!ادرینا
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وزی و طلبکار به ادرینا نگاه میکرد فک کنم همونی بود که دفعه قبلم تو دانشگاه با ادرینا پنجره نگاه کردم که یه پسر با قیافه امر به

 دیدمش

 

 و با اخم گفتم:ارمان کیه؟ تند

 

 :یا جد سادات !! حاال بیا و بگو ارمان کیه؟جون مادرت بیخیال شو بعدا بهت میگم خدافظادرینا

 

 قیاقه عاجزش نگاه کردم و سرمو تکون دادم به

 

 از ماشین پیاده شد  تند

 

 اون پسره رو شنیدم :بشکه دماغ االن وقت اومدنه؟ صدای

 

 :خودتم که دیر....ادرینا

 

 بست و دیگه بقیه مکالماتشون و نشنیدم!! درو

 از زیر زبونش میکشم بیرون دیگه االن قسر در رفت!!! بالخره

 ابطش با ادرینا!!و با اخم روی فرمون گزاشتم و به این ارمانه فکر کردم!! ى ر سرم

 ادم زیاد متعصبی نبودم!!!ولی خب ... البته

 شدم و چشمامو بستم سرم و رو فرمون گزاشتم... بیخیال

 

 

 

 : نایادر

 

 کالسم ستاره توش نبود  نیبود ک تموم شد ا 8کالسم ساعت  نیاول

 

 کالس  هی یتو میاررمان با هم بود منو

 

 کالس تموم شد  ید هاشممزخرف استاد یحرفا میساعت و ن کیاز  بعد

 

 ب ارمان شدم و گفتم:  رو

 

 چطوره ارمان  اوضاع

 زنهیم نتیچخبر هنوز دست رد به س میمر از

 

 شدم بخدا وووونهید نا،ی:   اره ادرارمان

 

 چکار کنم اعصاب ندارم  گهید دونمینم

 

 باعث شده با خانواده بد رفتار کنم  و
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 زدمو گفتم :  یگرفتم لبخند دستشو

 

 نگراان نباش  یداداش کنهیقبولت م شاهللیا

 که صبحونه نخورده اومدم  میبخور یچ ی هی میبر ایب حاال

 

 می: اوکی برارمان

 

 uni یو قهوه از بوفه تو کیک هی میرفت

 ب ذهنش اومده باشه گفت: یزی،ارمان انگار ج مینشست مویگرفت

 بود ؟؟!! یاون پسره ک نایادر

 

 کدوم_

 

  گهیکه رسوندتت د یهمون

 

  یدونی،راستش اممم م یگیاها اونو م_

 رانندمونه  اون

 

  خوردینم نشیماش افشویاصال به ق ی!مطمئنیاد یگیراس م_

 

 اره ارمان بدجور ذهنمو مشغول کرده _

 دوستاش دکتر و  متویگرون ق هیزایمدل باالعو چ نیو اون ماش تیاون همه جذاب با

  یانچنان یها یپارت

 

 ده باشهبعد رانن شهیم مگه

 

 ؟ هیاسمش چ گمیم نایادر_

 

 رادمنش  ایلی،ا ایلیا_

 

  یاها اوک_

 

 نگاه کردم  ساعتو

  مونهیگفته بود منتظر م ایلیکالسو نداشتم ا یکیاون  حس

 

*** 

  ایلیگشتم ا یدر دانشگاه هر چ یجلو

 داشته رفته وگرنه یحتما کار مهم نبود

 عب نداره با  رفت،اوووفیخبر نم بدون

 گرفتم دربست  یتاکس میریم یتاکس

.... 
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  اطیح یشدمو رفتم تو ادهیپ نیماش از

 ....که

 

 

 

 : نایادر

 

 

 

 باز بود   یشدم ببر اطیوارد ح یوقت

  رفتمویبود که عقب عقب م دهیترس انقدر

  دادمیدهنمو قورت م اب

 فرابنفش  یغیشد و ج کینزد

 ک گوشام کر  دمیکش

 

 از پشت دور کمرم حلقه شد  یدست شد

 : گفتم

 

 با توام  ایلیتورو خدا بگو بره ا ترسمیم ایلیا

  یهووو

 

  کردیداشت نگام م انیسرمو بلند کردم که شا دادیچرا جوااب نم مونیم دونمینم

 

 کردمو گفتم :  یاخم

 

 برم خوامیدستتو بردار م گذرهی؟بهت خوش م چته

 

 

 : انیشا

 

 برو  یترسیاونجاعه هاااا نم یببر هنوز

 

 رو  یببر کممی دمید انویشا کمی

 

 تو چشمام و بهش گفتم: ختمیر تویمظلوم

 

 ترسمیم یلیبرع خ یبهش بگ شهیم

 

 : ااانیشا

 

 برو اونطرف  یبببر
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  دادیوا بود چطور حرفشو گوش م دهنم

 گفتمو  یییمرس

 سمت خونه ،رفتم باال تواتاق  دمیییدو

 زنگ زدم  ایلیبرداشتم و به ا مویدراوردم و گوش لباسامو

 

 

 بووووووق  1

 بووووووق  2

 بووووووق 3

 بووووق 4

 

 بوووقق  5

 

 : جااانم ایلیا

 

 جاانم  گفتیبود م یخدا گفت جانم! منم چه خر ذوق شدم ممکنه هر ک یوا

 

 : نایادر

   یمونیمنتظر م یدنبالم مگه نگفت یومدیچرا ن سالم

 

  نایادر دی: اخ اخ ببخشایلیا

 منم رفتم  دیمهم بود شد دی،پرهاام زنگ اممم

 

 : نایادر

 

 قطع کنم یندار یعب نداره ،کار باشه

 

  ی: نه باایلیا

 

 خوشحال بودم اخه گفت جااانم  دونمیکردم ،نم قطع

 بازم فکر  هوووف

 جون وارد شد  یاسی دمییزدن با بفرما در

 جونم چه خبر از مش باقر  یاسی سالم

 ایعالف کرد و رمردیاخه پ ادیباز بخدا گناه داره دلت م یکرد ردش

 

 جواب بعلله بدم  شهیدختررر خب امم راستش روم نم نی: اسوده بشیاسی

 

 ساالد بود ازش گرفتم  دستش

 

 گلوم  دیک گفت پر یزیبا چ خوردمیم داشتم

 

  رمی: من تا تو رو سرو سامون ندم نمیاسی
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 سرفه کردم قرمز شدم انقدر

 بسته  یزد پشت کمرم دستمو اوردم باال به معنا اومد

 برداشت بهم داد خوردم یاب  از کنار پاتخت وانیل هی

 

 یک بترش یخواینم یازدواج کن دیباالخره ک با ینگفتم قرمز شد یزی:اوووو دختر منکه چیاسی

 

 :نایادر

 

 جون زوده هاا بزار دانشگاه تموم شه  یاسی

  شاللعیوقت هست حاال ا 22مگه چند سالمه  بعد

 

 بگم  ی: اووف چییاسی

 

 برات اوردم مادر نوش جون  یشیاالن سرم خراب م دونستمیومدم ساالدتو بدم م: ایاسی

 ک خوردم  مویرازیش ساالد

 خسته بودم یلیخ

 فرو رفتم یقیو به خواب عم دمیکش دراز

 

 

 

 :ایلیا

 

 زنگ گوشیم بلند شد!!! صدای

 

 و از روی فرمون برداشتم و دستی به گردنم کشیدم سرم

 شک شده بودهرو فرمون بود گردنم خ سرم

 

 و برداشتم و اسم و نگاه کردم: گوشیم

 بود پرهام

 

 الو پرهام-

 الو ایلیا چطوری داداش؟-

 خوبم چیزی شده؟چرا انقد هولی؟-

 واسه بردیا قلب پیدا شده !!!-

 خداروشکر االن میبرید عمل کنید؟-

 اره-

 پس من میام پیشت االن-

 باش داداش خوش اومدی -

 خدافظ -

 خدافظ-

 

 خوشحال شدم که قلب براش پیدا شده!! واقعا
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 ساله حقش نبود به این زودی بمیره!!٦بچه  یه

 

 و روشن کردم و راه افتادم بدون اینکه یادم باشه به ادرینا خبر بدم!!!! ماشین

 

 بیمارستان خصوصی زدم رو ترمز جلوی

 ه افتادمکه روی صندلی شاگرد گزاشته بودم برداشتم و گوشیمو جیبم گزاشتم و را بافتمو

 

**** 

 

 پشت پنجره به قیافه پسر کوچولویی که روی تخت بود و چشماشو بسته بود خیره شدم!!! از

 

 خیلی زود بود که بخواد این همه دم و دستگاه بهش متصل باشه!!! هنوز

 

 بوری داشت و صورت سفیدی قیافش تو خواب مظلوم بود !!! موهای

 

 عملش.......بود مبلغ زیادی بود !! پول

 پرهام داد نصفشو من  نصفشو

 

 کاری نکردیم پدرو مادرش بفهمن که منو پرهام دادیم!!! اما

 شکلی بهتر بود!!! این

 یکی رو پشت سرم حس کردم حضور

 بود پرهام

 

 :دستت درد نکنه داداش ایشاال عوضش بهت بر میگردهپرهام

 زدم لبخندی

 :کاری نکردم که خداکنه زودتر حالش خوب شه!ایلیا

 :امیدوارم مپرها

 

 کردم و بعد گفتم: عملش کیه؟ مکثی

 

 ساعت دیگه ٢حدود -

 

 خودت عملش میکنی؟-

 

 اره -

 

 حرف بزنم که گوشیم زنگ خورد اومدم

 اوه اصن ادرینا رو یادم نبود!! اوه

 

 :کیه؟پرهام

 ادرینا-

 اِ جالب شد جواب بده -
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 بعد نیششو تا بناگوش باز کرد و

 

 ادمبه نشانه تاسف تکون د سری

 

 و روی فلش سبز گزاشتم و جواب دادم خیلی نا خوداگاه گفتم:جانم؟ دستم

 

 متر پرید باال و چشماش گرد شد!!!٢١١ابروهای پرهام  که

 

 که با ادرینا حرف میزدم به شکلک های مسخره پرهام میخندیدم همونطور

 

 ه رو دادی رفتو رو شقیقه ش میزاشت و بعد میاورپایین و لب میزد: تعطیل باال خون دستش

 

 حرفم تموم شد  همینکه

 زدم پشت کله پرهام و گفتم:این شکلکا چیه در میاری مرد گنده ؟ یدونه

 

 ساله دستش و پشت سرش گزاشت و قیافه شو جمع کرد و گفت:٢١شبیه این بچه های پرهام

 اجازه اقا چرا میزنی؟-

 

 و گفتم:چرت نگو خندیدم

 

 گفت:اجازه اقا ؟قربون چالتون برم پام گیر کرد به چالتون شکست! انگشت نشانه شو باال اورد و پرهام

 

 از کمی سر و کله زدن با پرهام به سمت خونه ادرینا راه افتادم بعد

 یکی از بهترین و شوخ ترین رفیقام بود!واقعا مثل داداشم دوسش داشتم پرهام

 در زدم رو ترمز و پیاده شدم... جلوی

 

 

 

 م و عوض کردمداخل اتاقم و لباسا رفتم

  

 با گوشیم ور میرفتم که یاسی خانم صدام کرد  برم نهار داشتم

 رو پا تختی گزاشتم و رفتم پایین گوشیمو

 چه عجببببب اهتمام و شایان هم سر میز بودن!!! هع

 هم ،هم زمان با من نشست  ادرینا

 دادیم شروع کردیم به خوردن غذا  سالم

 داون جو سنگین حالم به هم میخور از

 کالفگی قاشق و روی میز گزاشتم و  با

 یاسی خانم تشکر کردم  از

 صدای شایان اومد:اقای رادمنش قرارمون و که یادتون نرفته؟ که

 نگاه دقیقی به هر دوی ما انداخت اهتمام
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 به شایان کردم و با خونسردی گفتم:فک نمیکنم حافظه ام مشکلی داشته باشه رو

 حیاط منتظرتونم  تو

 

 تمام و شنیدم:اتفاقی افتاده شایان؟اه صدای

 

 :نه یه گپ دوستانه!!شایان

 

 زدم و به سمت حیاط رفتم  پوزخندی

 

 دیقه بعد اومد5نیمکت نشستم حدود  رو

 

 روی نیمکت نشست  کنارم

 کردم بهش و گفتم:میشنوم؟ رو

 

سال پیش ایران بودم به ادرینا عالقه داشتم و  :من از مقدمه چینی خوشم نمیاد و سریع میرم سر اصل موضوع من از وقتی که چندشایان

ن مطمئنا االن هم چیزی از عالقم کن نشده و اما...نگاه های ادرینا رو به تو میبینم خیلی واضحه که تورو دوست داره نمیخواد إنکار کنی م

 این حرفام!!! ازباهوش تر 

 

 ن خودم داشتم!!!کلمه که میگفت دستم و بیشتر مشت میکردم و سعی در کنترل کرد هر

 

 صدای بمی گفتم:خب اینا به من چه ربطی داره؟درخواستت چیه؟ با

 

:اینکه از ادرینا دور باشی !!! و مطمئنا اگه چیزی به غیر از این بشه اتفاق های خوبی برای تو نمیفته!!! چون در هر حال ادرینا مال شایان

 من میشه!!

 

 داشت منو تهدید میکرد هع

اخم وحشتناکی گفتم:ادرینا مال من نمیشه چون من عالقه ای بهش ندارم !!! در ضمن من به دستور اقای اهتمام اینجام و  زد باال با امپرم

 به دستور خودشم میرم !!! به توهمات پوچ مغز شمام در مورد منو ادرینا کاری ندارم !!

 

اگه غیر این باشه اتفاقات خوبی برات نمیفته میفهمی که زدم و از کنارش بلند شدم که گفت:امیدوارم حقیقت و بگی ! چون  پوزخندی

 چی میگم؟

 

 عمیقی زدم:هع منو تهدید میکنید؟من از کسی ترس و واهمه ای ندارم چه شما چه بزرگتر از شما هرکار دلت میخواد بکن!!!!  پوزخندی

 

 اخم گفت:پس بچرخ تا بچرخیم با

 

 تاسف باری همراه با پوزخند بهش انداختم  نگاه

 

 :هع میچرخیم!ایلیا

 

 بعد رفتم داخل اتاقم اونقد عصبی بودم که دوست داشتم گردن شایان و خورد کنم و

 دیگه نتونه بگه ادرینا مال منه!!!اخه تو سگ کی باشی که ادرینا مال تو باشه؟ که
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 همچین ارزویی رو که ادرینا مال تو باشه رو به گو میبری حاال میبینیم!!! هع

 ی دیوار کوبیدم که جای مشتم روی دیوار موند و صدای محیبی دادعصبیم و رو مشت

 درد دستم برام مهم نبود لباسام و کندم و به سمت حموم رفتم و سرم و توی وان پر از اب سرد کردم که حالم خوب شه !!!........ اصن

 

 

 

 : نایادر

 

 

 کرد  داریبود منو از خواب ب میگوش یصدا

 بودم صداشو درست کرده خداروشکر

 

 ستارس  دمید

 زر زر کنه  خواستیم یحالشو نداشتم ه یوا

 کردمو  سیموهامو گ رونیواجب اومدم ب اتیبعد از عمل سیشدم و رفتم سرو الیخیب

 

  9331نگاه کردم اوه  ساعتو

 هم وارد شد  ایلیهمزمان با من ا یحوصل یبا ب نییرفتم پا 11

 سر سفره بودن  انیو شا بابا

 

 ابروشو داد باال یتا هی میباهم وارد شد یلیمنو ا یوقت

 

 شد  دهیباز فکرش ب ناکجااا اباد کش یریکبیا شیا

 

 گفت انیکه شا میهغذا بود وسط

 

 گفت :  انیشا

 

 نرفته ادتیرادمنش قرارمون ک  یاقا

 

 بخندم  خواستیزد انقدر دلم م ایلیکه ا یحرف با

  دیگل کرده بود شد میچکار داشتن همو اخه! فضول یعنی

 :  ایلیا

 

 حافظه ام مشکل داشته باشه  کنمینم فک

 منتظرتونم اطیح تو

 

*** 

 اتاقش  یاز شام بابا صدام کرد گفت باهاش برم تو بعد

 

 : ثمیم اتاق
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  خوادیوقته تورو م یلیخ انیشا دونمیتفره  برم راستش م خوامینم نای: ادرثمیم

 

 بابا  یچ گهی: خب دنایادر

 

 االن  نکهیل ا:  بزار بعدا مث ثمیم

  سین حست

 بابا  فعال

 

 

 ادیخوشم نم انیاصال از شا دیبدون ی: باشه،ولنایادر

 

 : ثمیم

 پس فرداشب اماده باش یپس واسه مهمون باشه

 

 :نایادر

 شبتون خوش  یاوک

 :  ثمیم

 نیهمچن

 از مکالمه حوصله سر بر با بابا  بعد

 مشت شده  یو دستاتقرمز  یبا صورت ایلیبه سمت اتاقم رفتم که ا میمستق

 با حرص وارد اتاقش شد و در رو بست  دیمنم ند یحت

 کرده یبش گفته که قاط یچ انیشا یعنی وا

  رونیب کشمیزبونش م ریباالخره از ز دونمینم

  سیحسش ن االن

 اتاق یرفتم تو و

 شدم  ولو

 .دمیکوک کردمو خواب 7315ساعتو  و

 

 

 

 : نایادر

 

 

 چشمامو باز کنم نداشتم نکهیدر اومد اما حس ا یه صداساعت چند شب بود ک دونمینم 

 

  استیلیاتاق ا یاتاق بغل دیشا الیخیب

 صورتم نشست  یو مردونه رو یقو یشد و دست نییکردم تخت باال پا حس

  و

 

 و  دیکشیصورتم م یصورت نوازش رو به

 

 یومدیکاش نم یگفت : ا یبم یصدا با
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 یتو یکه اومد ی،از روز نایادر میزندگ تو

 

 اخالق رفتارم نایادر  ختمیکال بهم ر میزندگ

 

 رو به اون رو شده  نیکال از ا حرکاتم

 

 با من دختر که تا االن به  یچکار کرد تو

 

 خودمو  تونمیکردم،نمینگاه نم یدختر

 

 مقابلت نگه دارم .. در

 

 اتیچرند نیا کنهیچ کار م نجایا ایلیا یوا

 

  گهیباز داره م هیچ

 

 شب اومد تو اتاقم نصف یچ واسه

 

 یو چراها تو یو واسه چ یچ یبرا یکل

 

 بود  ذهنم

 

 و بلند شد  میشونیپ یزد رو یاروم بوسه

 

 رفت  و

 

 محض رفتنش چشمامو باز کردم به

 

 تاالپ تولوپ زدیمثل قلب گنجشک م قلبم

 

 اب  وانیل هیرو روشن کردمو  اباژور

 خوردم

 

  کردمیم یاما هر کار دمیباز خواب و

 ؟ بردیخوابم م مگه

 

 

 ور اون ور کردم تا خواب  نیانقدر ا 6ساعت  تا

 

 صاحابم اومد  یب یچشما به
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 بلند شم  دیبا 7سرم  ساعت  ریخ

 

 زیبل هیبعد از خشک کردن خودم ، رونیاومدم ب یدوش هول هولک کیرفتم حولمو برداشتمو رفتم سمت حموم  بعد از   دموینخواب گهید

 ر شلوا هیو  دمیسبز پوش

  خوردیکمرش کمربند م یکه رو یمانتو مشک هی یمشک

 سر کردمو  ممیمشک مغنع

 زدم  ملیر کممیبراق زدم  یرژ صورت هی ختمیاز موهامو  کج ر یکم

 زدم! ممیاسکل نکیع

  یمشک یبرم همه چ خواستمیبرداشتم و انگار عزا م ممیساعتمو انداختم و کوله پشت و

 رنگ عشقه! یمشک البته

  نییپا کردمو رفتم پا ممیمچ یها جوراب

 

 بود  6335گرفتم و خوردم ساعتو نگاه کردم ساعت  رمیلقمه نون و پن هی دمویپرتغالو سر کش اب

 

  ایب نمییزدم و گفتم پا ایلیتک به ا هی یگوش با

 

*** 

 و از جاش کنده شد  نیک داد ماش یشدم و با گاز دایکوتاه پ یدم دانشگاه با خدافظ دمیزد و رس ترمز

 ... رفت

 

 

 

 :نایادر

 رمیارشاو نیدانشگاه شدم و اه ا اطیح وارد

 حس کلکل ندارم یخدا یوا نجاسیا که

 ساعت تا کالس مین مکتین یرو نشستم

 و رفتم ریبود زل زدم به ارشاو مونده

 یشگیبا ژست هم ریفکر ،که ارشاو یتو

 جلو انگار از کلکل کردن با من  اومد

 شم قوره رفتم که اومد جلوم واستاد و گفت : چ عی  شعوررریب بردیم لذت

 

 بهم یزل زد چته

 

 خر صفا داره  دنی: دنایادر

 

  شهیتاحاال ادم با خر همکالم م ی: عه نه بابا بعد از کریارشاو

 

 شهیحنجره ات داغون م یگفتم گناه دار یکنیعر عر م یدار یادیز دمید هیچ یدونی: نه منایادر

 

 میثواب کرد دیشا میکن یکمک هیخدا  یدر رضا بزار

 

 شده گفت :  کیکل یدندونا با
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 نایادر کنمیمن زبون تو رو کوتاه م اخر

 

 : نایادر

 

 مثل تورو از دم ببرم یبده تا منم زبون امثال ادیبه منم  یانجام بد یتونست

 

 محو شد دمیمشت شده از جلو د یدستا با

  رنیمیو دخترا برات م یخوشگل میدیبابا فهم شششیا

 مونهیشتره ها م نینظر من که ع هب

 اخه  یگیچرت م یدار یلیخداوک یاد اه

 خوشگل ناز  یمو مشک یچشم مشک پسر

 ؟ شهیزشت م اخه

 اخه  یزنیو حرص بخورن تو چرا حرص و جوش م رنیدوست دختراش براش بم یاصن هر چ اه

 رو گذاشتم تو گوشم  یریحرف زدن با خودم هندسو یبجا

 کردم  کیمو کلکه دوست داشت یاهنگ

 

 که اوه اوه  دمیاتمام اهنگ ساعتو د بعد

 

 شد  رید قهیدق پنج

 پدرمو در  یخدا استاد هم استاد تهراان ای

 

 خدا کنه بزاره برم تو  ارهیم

 

  دمویکش قیعم یکردم و نفس stopدر  یبدو رفتم جلو بدو

 

 زدم و رفتم تو  در

 

  خوامیمعذرت م یلی: اممم استاد خنایادر

 

 نشسته بودم اصال حواسم به ساعت نبود  مکتین یتو بخدا

  شهیتکرار نم گهید دیهم ببخش یسر نیا

 

 از اون ور گفت:  ریارشاو

 

 شد  ریتو فاز اهنگ کالست د یرفته بود یگیاهتمام چرا دروغ م عه،خانوم

 

 گفتم:  ییرو بهش با پرو برگشتم

 

 شکسته  لمیگه اقا دسته بب ادیکارگر نم کننیدو تا سر کارگر دارن صحبت م یوقت

 دمیو بت خبر م زنمیفضول خواستم شمارتو دارم زنگ م دوما
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 : یتهراان استاد

  دیکنیمنم با هم کلکل م یکه جلو نمیبیبه به م 

  میشد هیبه سرکارگر هم تشب و

 کل کالس رفت هوا  و

 

 

 : نایادر

  کنهیم یتو کارم فضول ادیبدم م دیخب ببخش استاد

 

 

 : یتهران

 نداره اصال خانوم اهتمام االن هم ، اهر

 (ری)ارشاویاهتمام هم زارع هم

 

  روووونیب

 

 

*****( 

 

 

 گفتم: تیبا اعصبان دادیپاشو تند تند تکون م یگاووو هم ه ریارشاو نیا

 

 

 یصاحابو تکون نده اسک یانقدر اون ب اه

 

 نجایتوعه ا ریتو مخم،بعدشم تقص یرفت 

 

 ینجوریدهنتو ا یبستیاگه م مینشست 

 

 سر کالس  امیو ب شدیم یو استاد راض شدینم 

 

 

 : ریارشاو

 

 یمن  نایپروعو بب یعه عه دختره  عه

 

 خوردم  زیچ دایگفتم ببخش یچ 

 

  یکرد یو زبون دراز یمنو خورد یچرا غذا تو
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 : نایادر

 تا یگفتیتو بود نم ری.اولش تقص اههه

 

 که شب خوابم یدونی،م دادمیجوابتو نم 

 

 بگه هو جوابشو ندم  یزیبم چ یکیاگر اون روزو  رهبینم 

 

 : ریارشاو

 

 همه راهو  نیا رهیم یاوه ک اوه

 که من رفتم  ینیبیم یباز کن تویبابا قور ی: چشمانایادر

 ساعت و رب گذشت و کالس تموم شد  کی

 شروع شه  یکالس نشستم تا کالس بعد یرفتم تو و

 

&***** 

 بودم  ستادهیوا ایلیدر منتظر ا یجلو

 پام زد رو ترمز  یجلو ینیماش که

 

.... 

 

 

 

 : نایادر

 

 

 جلو پام ترمز زد  نیماش

 

 رهیارشاو دمیکردم د نگاه

 مگه ول کنه  حاال

 

 : ریارشاو

  ادیدنبالت نم یباال خانوم زشته منتظر نباش کس بپر

 

 دنبالم  ادی: بتوچه راننده منایادر

 

 : ریارشاو

 

 نمیبیانقدر دوست دختر دارم که تورو نم خورمتیبابا نم ایپات امازون سبز نشد !ب ریز یساعت واستاد کیاننده !راننده ، ر نمیباال بب بپر

 

 

 : نایادر
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  یباووو حوصلتو ندارم دماغ عمل برو

 

  یعمل یگیبه من م یعمله واسه چ تینیب ی: اخه جن بو داده خودت وقتریارشاو

 

 

به جان  شهیکه باتو ازدواج کنه دلم از االن واسش کباب م یبدبخت دختر نی،بب ییبایاسع زو ی: مال من شکست عمل کردم تو چنایادر

 جدت

 

 

 :  جان جد خودت ریارشاو

 برم ای یایم

 

 

  ادیوگرنه ازت خوشم نم امایم یکنیاصرار م نمیبی: منایادر

 

 

 !شیفرار یتو نشستم

  میگرفت و د برووو ک رفت گازو

 

 

 یارش دیدلم پوس یبزار یاهنگ ندار گمای: منایادر

 

 

  یحناقو ارش یکوفت و ارش ی: مرض و ارشریارشاو

 تو ، یریبم

  ایدردسر اصن

 از االنم  نمیاز امروز که از کالس موندم ا نیا

  یگوس

 

 

 عمته  ی: گوسنایادر

 

 . خوامشی: عمم مال تو نمریارشاو

 

 : تحفه است عمت نایادر

 

  ینیعممو بب یقمشتا یلیواال انگار خ دونمی: نمریارشاو

 

 

 !رمیکه ناکام نم می: کم زر بزن ،حواست باشه تصادف نکن نایادر

 

 تر ادب  ی: بریارشاو



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 173 

 

 

 حاال دمه مرگته یکرد یدختر باز یبسته هر چ گهیحواست باشه من هنوز جوونم ارزو دارم تو د هی: خو چنایادر

 

 

  ومدیکه از چشماش اشک م دیخندیانقدر م دیگفتم : خند نویا

 

 بردم ظبط رو روشن کردم  ستمود

 

 

 خوب بابک جهانبخش فضا رو پر کرد یصدا

 

  یبیاحساااس عج چه

 یبیغر ریتقد چه

  دارمونهید نیاخر نیا ویریم یدار تو

 واارید یرو هیسا هیبارر  نیاخر یبرا

 کس چیه مویبارون ریتو ز منو

 دونهینم دونهینم    

 

  ییییییییییشد یحاال که رفتن ررریمو محکم تر بگدستا یشد یباور نکردن یشد ینیچه د امشبب

 ییییشد یدنیچه د امشب

 

 قصمون سر شه  ییبا جدا قراره

 من دلهره دارم یول یخندیو دلم از قصه پر پر شه... تو م سیچشم من خ قراره

 ارمیطاقت نم گهید رمیگیارووم نم گهید

 ارمیطاقت نم گهید    

 یییییشد یحاال که رفتن ریدستامو محکم تر بگ یشد یباور نکردن یشد یدنیچه د امشب

  ییشد یدنیچه د امشب

 (یشد یدنی)بابک جهانبخش: امشب چه د

 

 

  ستادیا نیکه ماش ختمیقطره اشک ر هی

 

  میجلو درمون دمیبرمو نگاه کردم د دورو

 چونمو گرفت دستشو گفت : نییبرگشت سمتم و سرمو انداختم پا ریارشاو

 

  یکنیم هیر چرا گرشده دخت یچ نااایادر

 

 تکون دادم  یچیه یبه معنا سرمو

 

 : ریارشاو

  یکنیم هیاهنگ گر هیکه با  یانقدر احساسات یعنی
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 ختیر گهیقطره د هی دوباده

 

 پاک کردو گفت:  اشکمو

 کنه ها باشه؟ هیدختر زبون دراز گر نمینب

 

 کردیدرک مخوب بود  یلیخ میکردیکلکل م کردویم تمیاذ نکهیبا ا ریارشاو ییخدا

 

 زدم و  یزدمو دستمو گذاشتن رو دستشو لبخند یلبخند

 کردم  یخداحافظ

 شدم ادهیپ و

 .... دمید که

 

 

 

 : نایادر

 

 

 ...دمید که

 

  اطیاز ح ومدیپکر داشت م دم،یرو د بابا

 

 بود  نییرفتم جلو تر سرش پا رونیب

 

  نیشده چرا پکر یزیبابا چ_

 

 

 حالم دخترم برو االن اصال  سین یزیچ-

 زمیبرو عز سیخوب ن-

 

  کشمینم گهیهوووف بابا بخدا خسته شدم د_

 روز همه خوب باشن  هی شهیم یچ

 داشته باشن سرحال قبراق  حال

 

  نیخوشحال باش نیبخند شهیم یچرا مگه چ اخه

 

 هانن

 

 مطمئن  بودمیاونجا م گهید قهیدق هی اگر

  

  گفتمیبه بابا م یچ هی بودم

 

 دمیپوش رامویلباس ز رونیاومدم ب یحموم حساب هیقم لباسام رو در اوردم و حولمو برداشتم  رفتم حموم بعد اتا یباال تو رفتم
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 نیا دیاالن با یموهامو با حوله ابشو گرفتمو و سشوار کردم وا نهییرفتم جلو ا دمیشلوارک هم رنگش پوش هیو  غیج یتنه صورت مین هی و

 جنگل امازون رو شونه کنم 

  یسمت گوش دمیسخت شونه زدن تموم شد و  پر تینجار و ماموراز کل بعد

 

 

 فردا شب  یلباس واسه مهون دیخر میبر ادیدادم که غروب ب امیستاره پ به

 

 

 اس ام اسم بلند یبعد صدا نیم پنج

 

 منم یو ستاره نوشته بود: باشه اج شد

 

 منم لباس بخرم  میبر گهید دعوتم

 

 یبا یندار یاونجام ،کار 4 ساعت

 

 

  زمیم یشدم و رفتم سمت کشو بلند

 

 باز کردمو تبلت رو در اوردم دنبال  درشو

 

 تو مدال بودم  کیلباس ش هی

 

 زنگ خورد  میگوش که

 

 ناشناس بود  شماره

 الو برداشتم

 

 : طرف

 

 خانوم  نایادر الو

 

  دییبله بفرما_

 

 بگم فردا شب خواستمیببخشد پرهامم م_

 

 دوستتون هم گفت : ایلیکه ا یمهمون نیا

 

  دعوته

 

 نیبه به اقا پرهام خوب هست_
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 ستارست بععله هس منظورتون

 کرده ها  ریگلوتون گ نمیبیم

 

 

  گذرهیخوبه خوش م ادیب نیبگ سی؟اممم راستش منظورم نبود حتما باشه ها گفتم اگر ن یممنون شما خوب_

 تو رو خدا رهیمن گفتما ابروم م نیوقت نگ هی

 

 کردیباور نم یگفیبه بچه هم م چیمعقوالنه نبود که ه هتونیتوج مگیخوبم، نه بش نم _

 

 گفتم عیضا نقدریا یعنی_

 

 کردمو گفتم : بععله . ییخنده ا_

 ستاره هس  اره

 

 فردا شب  نمتونیبیاوک م_

 ...نه نه خانوم اهتمام نایخوش ادر روزتون

 یبا

 یبا_

 

 ها!وای  یاخالقا رفتارا شوخ انیفت همن به همم مج نایا رفتمیم سهیخنده ر ریزدم ز دیگرفته بود شد خندم

 زدمو  پسیموهامو کل دمویتنه پوش مین یبلبز رو هی، یییییه

  نتیاشپر خونه از کاب یتو نییپا رفتم

 !ادینشستم تا به وجود ب ختمیقابلمه روغن و نمک هم ر یتو ختمی( برداشتمو رلی)چس ف ذرت

 

 کاسه و  یتو  ختمیر نیم 15از  بعد

 ! دادیرو م شهینم شیعشق حرف حساب حال لمیداشت ف  show tvنشستم زدم   یو یت یجلو مرفت

  یفارس سینو ریزبون ترک بود و ز به

 دوست دارم اه مغرور احمق ! گهیچرا نم شعوررریمورات ب نیاه ا 

 شد  یمست بودم چ شبید گهیرفته خونشون م مونیها م کارهیهم ب اتیح نیا

  هیحست نسبت ب من چ یکه به مورات گفت یسر خوردن مشروب شرط ببند یورخر مجب یدختره  اخه

  ادینم ادتیاالن حرفتو  بعد

 خورد شد  اعصابم

 دوتا  نیا سر

 رو خاموش کردمو اومدم برم  یو یت

  دمیکه د یزیبا چ که

 وا موند! دهنم

 

 

 

 :ایلیا

 

 ید میومدم دنبالشبا٢٢از رسوندن ادرینا به دانشگاه به سمت خونه رفتم ساعت  بعد
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 اون موقعه باید فقط به شنود گوش میدادم  تا

 

 و پلی کردم  و به سمت خونه راه افتادم موزیک

 

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

 

 خونه ایستادم گوشیمو برداشتم و پیاده شدم جلوی

 

 رو تو پذیرایی ندیدم!!! کسی

 

 ساعت دیگه باید میکردم تنم دیگه چه کاری بود؟٢و عوض کنم ...سمت اتاقم رفتم ...حوصله نداشتم لباسام  به

 

 لب تاب و روشن کردم گوشیم زنگ خورد !!! همینکه

 

 بود مامانم

 

 الو مامان جان؟-

 

 الو عزیزم خوبی مامان؟-

 

 ممنون مامان خوبم،،،مامان جان ببخشید میشه من بعدا بهت زنگ بزنم؟االن کار فوری دارم-

 

 مان منتظرم خدافظاشکال نداره ما-

 

 خدافظ -

 

 گوشی و برداشتم و دستم و به سمت هدفون بردم که باز گوشی زنگ خورد سریع

 

 بابا !!!چه گیری کردیم ها!!! ای

 

 اینکه به اسم نگاه کنم جواب دادم بدون

 

 مامان جان مگه نگفتم زنگ میزنم بهتون؟-

 

 شدم؟اصن من شوهر ندارم!! اصن نمیتونم شوهر کنم که بخوام حامله شممم!!مامان و کوفت !!!من کی تورو زاییدم؟اصن من کی حامله -

 

 زیر خنده صدای پرهام بود!!! زدم

 

 چرت نگو فک کردم مامانمه!!!-

 

 اخوی !؟فرق بین نوشتن اسم پرهام و مامان و نمیدونی؟ -
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 پرهام زنگ زدی اینارو بگی؟ قطع کن االن کار دارم بعدا بهت زنگ میزنم!!-

 

 اصال راه نداره سریع میگم فردا مهمونی دارم دست ادرینا و ستاره رو بگیر بیار نه -

 

 جواب بدم که باز گفت اومدم

 

 :نه نه فقط دست ادرینا رو بگیر بگو ستاره دست ادرینا رو بگیره دست تورو نگیره!!!پرهام

 

 زیر خنده مثال داشت غیرتی بازی در می اورد!!! زدیم

 

 ببند !!شاید نخواب بیاد!!پسر یه دیقه فکتو  -

 

 شؤما غم نخور داداش من بهش زنگ زدم-

 

 تو شماره ادرینا رو از کجا داشتی؟-

 

 خب اونروزی از گوشیت برداشتم میدونستم تو نمیگی بهش مجبورم خودم دست به کار شم!! -

 

 

 بِتوپم بهش که سریع گفت اومدم

 

 برس خدافظ  :ایلی جون مگه نگفتی کار داری ؟برو به کارت پرهام

 

 سریع گوشی و قطع کرد!!! و

 دعواش میکنم!!!شماره ستاره رو نداشتم وگرنه شماره اونم بر میداشت!! میدونست

زدم !! پرهام اصن همچین آدمی نبود که بخواد شماره بر داره حتما کار داشته باهاشون برعکس کارهای پر شیطنتش پسر معقول  لبخندی

 زود گرم نمیگرفت که البته ادرینا و ستاره استثناء بودن!!و با شخصیتی بود با کسی هم 

 شدم و هدفون و رو گوشم گزاشتم بیخیال

 از اتاق اهتمام بود!!..... صدا

 

 

 

 و اهتمام هردو تو اتاق اهتمام بودن شایان

 

 دقت کردم: بیشتر

 

 : فک نمیکردم بترسی؟!!شایان

 

 شایگان به جاهای خوبی نمیرسه!!:نه اصال پای ترس نزار!!! مطمئنا حرف با  اهتمام
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 : نباید میدون و خالی کرد ! باید یک بار برای همیشه از بین ببریمش!!  شایان

 

 که میدونی این قصه رو نمیشه زیاد کش داد!!!  خودت

 این حالت شایگان هر روز قوی تر میشه!!! در

 

 :ظاهرا راهی نیست!باید قبول کرد!! حاال کی؟اهتمام

 

 دیگه!! باید قانعش کرد که جنسا رو مأمورا برده!!!روز ٢:شایان

 

 

 :باشه فقط باید خیلی مواظب بوداهتمام

 

 

 بین و نگاه کردم که شایان سرش و تکون داد و بیرون رفت!!! دور

 

 و گزاشتم روی تخت و به فکر رفتم!! هدفون

 

 زیاد شایان مشکوک بود!!! اصرار

 

 من دیدم بعید نبود!!! نقشه ای داره؟هع از این شایانی که نکنه

 

 داشتم فکر میکردم که که صدای در اومد همینطور

 

 بیا تو-

 

 از خدمه ها بود یکی

 

 اقای اهتمام گفتن برید اتاقشون کارتون دارن-

 

 تکون دادم که بیرن رفت سرمو

 

 تاب و وسایل و برداشتم و به سمت اتاق اهتمام رفتم لب

 

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

 

 تا تقه به در زدم دو

 

 :بیا تواهتمام

 

 رفتم اشاره کرد بشینم رو صندلی داخل

 

 و گفتم:کارم داشتیم اقای اهتمام؟ نشستم
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بله ، سر یه معامله ای با شایگان به مشکل خوردیم !!  فردا نه پس فردا باهاش قرار داریم و البته میدونی که شایگان ادم -

 !! باید محض احتیاط تو و یکی دیگه از محافظ  ها باید بیاین   خطرناکیه!!نمیشه بهش اعتماد کرد

 

 و تکون دادم و گفتم:متوجه ام چی میگید!  سرم

 

 و داخل کشو برد و یه اسلحه اورد بیرون و به سمتم گرفت و گفت:احتیاط شرط عقله دستش

 

 رو از دستش گرفتم و گفتم: خیالتون راحت  اسلحه

 

 تکوم داد!! زد و با تکبر سرش و لبخندی

 

 اگه کاری ندارید من حضورتون مرخص شم!؟-

 

 خواهش میکنم بفرمایید -

 

 پا شدم برم گفت:فقط...فقط ادرینا نفهمه نمیخوام بترسه! همینکه

 

 مطمئن باشین نمیفهمه-

 

 بیرون اومدم وبعد

 و نگاه کردم وووای باز ادرینا رو یادم رفت!!! ساعت

 دیقه بود  ٢٢/٢٢ ساعت

 و برداشتم و اسلحه رو داخل کشوی پا تختی گزاشتم !و به سمت ماشین رفتم گوشیم سریع

 راه به سرهنگ محبی زنگ زدم که گزارش بدم!!!........... دم

 

 

 

 : نایادر

 دختر لوند و جوون و با هیبابا با  دمید

 

  یحیفج شیارا

 دراوردم مویگوش عیتو اتاق سر رهیم داره

 

 اپن اشپز خونه رفتم باال تو یاشو گذاشتم رو هیبق لیعکس گرفتم  و  چس ف هی

 

  داشیستاره پ گهیاالناست ک د اتاق

 

 و  یخیشلوار  هیتا زانو با  یمانتو گل به هی بشه

 

 تخت  یبرداشتم گذاشتم رو یخی شال
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 مقدار  هیو  دیو کل نکیمو هم گذاشتم توش عابر بانک و ع  یمشک یدوش فیک

 

 عد گذاشتمپولم ب فیک ینقد گذاشتم تو پول

 

 ادیزدم تا ستاره ب یهامم گذاشتم نشستم الک گل به ی.کفش پاشنه دار مشکفمیک یتو

 

 

*** 

 

 و دخترونه افتاد کیفوقالعاده ش یلباس قرمز مجلس هیکه چشمم به  میگشتیتو پاساژ م میداشت

 

 ستاره رو گرفتمو بردم تو مغازه  دست

 برام  ارهیب رو medium زیفروشندش ک دختر بود خواستم سا از

 

 بود  گریناز و ج یلیپرو خ رفتم

 

  میپول رو حساب کرد رونیتنم در اوردمو اومدم ب از

 

  رونیب میاومد و

 

 : نایادر

 ؟یریگیتو چرا لباس نم ستاره

 

 یاج خوامیدوتا الک م هیو کفش و  فی: لباس دارم کستاره

 

 رمیو کفش بگ فیمنم ک می: اوک بر نایادر

 

 می: حله برستاره

 

 تو  میبا ستاره رفت میستادیوا یلوکس یو کفش فروش فیمغازه ک یجلو

 دمیخر یو کفش مخمل قرمز مشک فیک هی من

 

  دیخر یست مشک ستاره

  رونیب میاومد مویداد پولو

  یفروش شیارا میبرد دمیکش دستشو

  دمیرژ خر هیگرفت منم  ییو طال یالک مشک هی

 

*** 

 زنگ خورد  ملیکه موبا میخوردیم تزایپ میداشت

 

 بود:  پرهام
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 دادم  جواب

 

  نیسالم خوب هست_

 

  نیخانوم خوب نایسالم ادر_

 

 راحت ترم نایادر نیخانومشو بردار_

 

 اوک _

 ن؟یداشت یکار_

 

  هیستاره خانوم لباس امشبش چه رنگ گمیم_

 

  یچیاال و گفتم هتکون داد و دستمو اوردم ب هیچ یسرشو ب معنا دیخورده به ستاره نگاه کردم که فهم هی

 

  ییطال یعههه فک کنم مشک_

 

 خدا تو رو رسوند ممنون  یوااا_

 

 روز خوش کنمیجناب ،شب مالقاتتون م کنمیخواهش م_

 

 یبابا نیهمچن_

 

 دیفهمیستاره م شدیم عیبخندم اما ضا خواسیم دلم

 

 نگفت  یچیهم ه ستاره

  رونیب میاومد مویپول اونم حساب کرد تزایخوردن پ بعد

 

  ستادهیخاص و قشنگ ا گوریف هیبا  میماش رونیجلو در خودشم ب ستادهیوا ایلیا نیماش دمید

 

  لیهم موبا یکی بشیدستش تو ج هی

 

  زمیبر خواستیکرم م دلم

 سرشو باال گرفت  شیشونیبا دست زدم محکم رو پ هویجلو  میرفت اروم

 بزنم هید یکی ایدابیچسب_

 حال ندارم نایادر چیبچه پرو ،به پرو پام نپ_

 چوقتی،ه یحال داشت یشکر خدا تو ک-

 

 به پرو پام چیوقت حس و حال ندارم نپ چیه یدونیتو ک م_

 

 نثارش کردمو  یلب برو بابا ریز_

 و گاز و داد  مینشست یست با
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 شد و رو ب من گفت:  ادهیپ یست میدیدر رس یجلو

 

  هیمرد قاط یکل ایپوشیم یلباس درست و حساب شب

 ؟یفهم شد ریش

 

 اوک _

 

 یبر یتونیم_

 

  رفتمیهم داشتم م یگفتینم_

 تو میرست ستاره رو گرفتمو رفت نییپا اومدم

 

.... 

 

 

 

 :نایادر

 

 

 اتاقم لباسا رو گذاشتم  یتو میرفت

 ستاره گفت: که

 

 

  امیم 8،،7331ساعت  رمیمن م_

 

 باووش ،برو گلم_

 

 یبا_

  

  نهییا یجلورفتن ستاره دوباره رفتم حموم اومدم نشستم  بعد

 

 از موهامو با سنجاق و کش  ییا کهیت

 

 سیباال بستم و بعد با بابل کمشوی زیر

 

 هم ییرو فر کردم اون موها کهیت هی اون

 

 روشو فر  یمونده بود رو چندتا نییپا که

 

 جلومو  یو انداختم دورم و موها کردم
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 صورت فرق باز کروم  به

 فرش کردم  و

 

 تر از رهیت میگرکرم  هیسراغ صورتم  رفتم

 

 رو زدم  و با پد پنکک پخش کردم  صورتم

 

 خط  هیشد و رفتم سراغ چشمام  زونیم

 

 یاجر هیو با سا دمیکلفت و بلند کش چشم

 

 که حجم ملمیزدم پشت چشمم ر یکم

 

 قیبود رو برداشتم قشنگ و دق دهنده

 

 خوب شده بود چشمام  یلیخ زدم

 

 مو برداشتم زدم  یگونه گلبه رژ

 

 ک داشتم خوب ییبرجسته ا یگونه ها با

 

 ابرومو برداشتم  ییقهوه ا هی،سا شدیم

 

 بلند و کلفتم یبه ابرو ها دمیکش

 

 هم زدم  یگریبراق ج عیرژ ما هی

 

 در اخر چشمامو بستم و ادکلن  و

 

 گلو پر کردم ریو ز یصورت کم یرو

 

 راحت تر رفتیتنم م نییاز پا لباسم

 

 رنگ لباسمکت  هی  دمیبرام رو پوش بود

 

  دمیاز قبل پوش داشتم

 بود لباسم  پیک قشنگ

 قوزک پام بود یهم تا رو بلند

 

 نشستم دستمو  دمویپوش کفشامم

 

 یقرمز زدم و انگشت سبابه ام رو مشک الک
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  نیکشو کردنبند مادرم که نگ یاز تو رفتم

 

 داشت با انگشترش انداختم  یقرمز

 

 چنتا عکس گرفتم  هیتخت  یرو نشستم

 

 ومدیم نییاز پا یاهنگ بلند یصدا 

 سر و صدا و

 

  نییرفتم پا پاشدم

 

 ومدمیم نییو با ناز از پله ها پا اروم

 

 ادم اومده بودن یکل

 

 بود تنها بودم ومدهیاسکل هم ن ستاره

 

 و اب پرتقال خوردم ستادمیا زیم یسر  رفتم

 

 بانووو دیدیدو م بایرقص ز هی یافتخار همراه دی: ببخششخص

 

 

 صدا برگشتم سمت مرده با

 

 بور   ییبا موها 31.35مرد حدود  هی

 رنگ مال خودم داشت  ییچشما و

 

 : گفتم

  گهیرقص رو ب کس د نیاما قول ا دیببخش

  دادم

 

 دمشو گذاشت رو کولشو گذاشت رفت  اروی

 

  دمیکه د یزیبرگردم با چ اومدم

 شدم محوش

 

  ایلیمن ا یخدا یوا

 کروات  هیو  یمشک یکت و شلوار با

 

 فوق العاده تنگ و خوشگل بود کتش  ییموهاشک ژل زده بود باال و

  زیبل هیهم  رشیز
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 بود دهیپوش یریش

 

 زدنش شدم  دید محو

 گوشم گفت : ریپرهام ز که

 

 بابا داداشمو تموم شدا یخورد_

 

 و گفت: دیابهت برگشتم سمتش خند با

 

  رمیمن م ادیستاره خانوم داره م نکهیا مثل

 

 ازب امیم

 

 ستاره و خودت باش  مواظب

 

 : ایلیا

 شهیوضع ارا چه

 

 

 که مهیچشه خب مال_

 

 اخه  میمال یگیم نی: تو به اایلیا

 

  واریگرفت و برد تو اشپز خونه منو گذاشت کنار د دستمو

 رفت دستمال اورد  و

 

 : ایلیا

 

  ومدهیسگم باال ن یرو تا رو یکن اون لعنت کمرنگ

 

 هان  یریم ریب من گ زیر هی یریراس م یریچپ م گهیاهه ولم کن د_

 یشوهرم یداداشم یننم یبابام

 یخوریم یچه گوه ادیسگ باال ب یهان ،مثال اون رو یهست یک

 

 ینیبی: االن مایلیا

 

 اون چشماش بسته و با خشونت خاصش  یلبام دهنم بسته شد و هنگ کردم چشمام باز بود ول یگذاشتن لباش رو با

  دیبوسیتشنه م و

 

 :  دیعقب کش رشوس

 

 چه ککارا کنم تونمیم یدیفهم
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 یدیفهم یخوریاز کنار ستاره و پرهام جم نم نایبرسون ادر ریو بخ امشب

 

 رونیاز اشپز خونه زدم ب ییگفتم کلمه ا بدون

 

  که

 اومد  انیلحظه شا همون

 و اخماش تو هم بود  نتیداده بود به کاب هیاز اشپز خونه معلوم بود تک ایلیا

 و  ایلینگاه به ا هیاه ب من کرد و نگ هی

 :....گفت

 

 

 

 : گفت

 

 

 نایادر گمی،امم م نیخلوت کرد نمیبی،م هه

 

 میمراسم عقد راه بنداز هیتر  یسر سین بهتر

 

 گفت و  نوی،ا ومدهیتوله وسط ن هی تا

 

 زد و دور شد   یپوزخند حرص درار با

 

 بلندم  یمشت کردم ک ناخون ها دستامو

 

 رفت دستم فرو  یتو

 

  دمیاشپز خونه و د یبرگشتم تو عیسر

 

 اعصابم داغون بود  یلی،خ هیخال جاش

 

 اعصاب داغون با خوردن ساالد اوک نیا و

 

 ساالد  خچالیرفتم به سمت  عیسر شدیم

 

 اشپر خونه  یکیبود برداشتم رفتم اون  یرازیش

 

 نگاه کردم لبام نهییتند خوردم. و ا تند

 

 ،برقا خاموش ونریاومدم ب عیبود سر کبود

 

 و همه لول هم بودن  بود
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  خوردیاز جوش بهم م حالم

 

 اتاقم درو بستم قفل کردم  یتو یرفتم باال  دیرقصیک با ستاره م پرهامم

 تو مخم بود  نیبه فکرشون و ا زدیم یطانیش ینبود مست بودن و فکرا ینانیاطم نییپا یادما نیا از

 

 شد اهیو خط چشم س ملیداشتم صورتم رو ماک کردم که بخاطر ردستمال مرطوب رو بر نهییجلو ا رفتم

 

  یلباس خواب باب اسفنج هیبا  لباسامو

 کردمو موهامم باز کردم اصال عوض

 

 حموم برم رو نداشتم  نکهیا حس

 

 صورتمو شستم و خشک کردم ییدستشو رفتم

 

  رونیب اومدم

 اهنگ تو نیا یصدا شهیتموم م یک ایخدا

 

 اهه ، مخمه

 گوشام گرفتم کع صداش    قطع شه یرو رو متکا

 

 حرفا نبود اعصاب مصاب نینه بحث ا اما

 

 رفته بود توومخم  یاسک نمیا نداشتم

 

 دمیچرخ نستایتل و ا کمیگرفتم دستم  مویگوش

  7331گذاشتم  ویگوش و

  یرو ادهیبرم پ که

 

** 

 

  ریشتم موهامم بافتم انداختم زبا شلوارش بردا داسیاد زیشوم هیواجب  اتیشدم بعد عمل داریب صبح

 

 اب  شهیش هیک کاله کپم برداشتمو  زیشوم

 

 هامم برداشتم ییسورمه ا یکتون

 

 داره ایلیا دمیگذشتم که د اطیاز ح و

 

 

 

 االرام گوشیم بلند شد  صدای
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 بود!!! با خواب الودگی به سمت سرویس رفتم ٧و نگاه کردم  ساعت

 م بعد از کارهای الزم بیرون اومد و

 حوله ابی  رنگم صورتمو خشک کردم با

 دوش اول  صبح و دوییدن اول صبح سرحالم میکرد معموال

 

 های ورزشیمو که  مشکی بودن  و با کتونی های مشکیمو پام کردم  لباس

 

 پایین که همینکه به پله رسیدم  ادرینا هم از اتاقش  بیرون اومد رفتم

 

  صدای أرومی صبخیر گفت که سرمو تکون با

 

 از پله ها پایین رفتیم! که با صدای کتایه داری گفت: هماهنگ

 

 :نمیدونستم صبحا میری ورزشادرینا

 

 اخم جواب دادم با

 :حاال دیگه بدونایلیا

 

 اخم صورتش میتونستم بفهمم از دیشب ناراحته!! از

 

 سمت اشپزخونه رفتم و یه بطری اب از یکی از خدمه ها گرفتم به

 

 با ادرینا به سمت پارک حر کت کردیم و

 

 

 

 باهم میدوییدیم    هماهنگ

 خوشم اومد کم نمی اورد! نه

 

 باید شایان و اهتمام و میبردم خونه شایگان! امروز

 برام مبهم بود که نقشه شایان چیه؟چون به ظاهر که شایان خیلی با اهتمام جور نیست!! خیلی

 که احساس میکردم نقشه ای داره ! من

 زودی میفهمیدم!! به

 

 به شایان فکر میکردم که صدای اخ ادرینا رو شنیدم همونطور

 

 نگاش کردم روی زمین نشسته بود دستشو  روی ساق پاش گزاشته بود و ناله میکرد برگشتم

 

 به سمتش رفتم سریع

 

 ادرینا چی شد؟حالت خوبه-
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 آی آی نه خوب نیستم وووی پاممممم-

 

 ند شو کمکت میکنمگرفتم و گفتم :بل دستشو

 

 :نمیتونم تکون بخورم انوقت تو میگی این همه راه  و بیام خونه؟ادرینا

 

 اخم گفتم:تو خیابونم نمیتونم کولت کنم! من کمکت میکنم تمام سعیمو بکن خب؟ با

 

 بغض و صورت جمع شده از درد سرشو تکون داد!! با

 

 کشیدم باال سمتش رفتم و دستم و دور کمر باریکش  حلقه کردم و  به

 

 با درد پاشو زمین گزاشت  که

 

 دستم که دور کمرش بود دست دیگمو به سمتش گرفتم یه

 

 تو ی دستم گزاشت دستشو

 

 دستم فشار می اورد و قدم بر میداشت  به

 

 هر بار نزدیک شدن بهش ارامش بی نظیری میرسیدم!! با

 ارامش از وجود ادرینا یه

 

 

 

 عا نمیتونست این همه پله رو باال بیادجلوی پله های خونه  قط رسیدیم

 

 خانمم ندیدم که بیاد کمک! یاسی

 

 اخم گفتم:از پله ها میتونی بیای باال ؟ با

 

 قیافه از درد جمع شده ای گفت: اگه میتونستم این همه راهو میومدم!! با

 

نه هاش انداختم قبل اینکه بلندش کنم اینکه چاره ای نبود به سمتش رفتم و یه دستم و زیر پاش واون یکی دستم و زیر شو مث

 گفت:ایلیا ؟میخوای چیکار کنی؟

 

 ابروم و انداختم باال و بلندش کردم  یه

 

 ترسید اما بعد ساکت شد! اولش

 

 نمیکردم فقط با دقت به پله ها نگاه میکردم که نیوفتیم! نگاش
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 به باالی پله ها رسیدیم نگاش کردم  وقتی

 

 ی سینم گزاشته بود و مشت کرده بود و رو دستش

 

 با نگاه خاصی و خواستنی نگام میکرد و

 

 

 

 توی چشمای به رنگ دریاش غرق میشدم که  داشتم

 خودم اومدم ! سرم و چرخوندم و نفس عمیقی کشیدم.. به

 

 یه مکث کوتاه دوباره به سمت اتاقش حرکت کردم با

 

 به سختی با ارنجم باز کردم و اروم روی تختش گزاشتمش درو

 

 و بلند کردم و با اخم گفتم:شلوارتو بزن باال ببینم چی شده  مرمک

 

 هولی گفتش :نه نه خوبم بیخیال... با

 

 حرفشو تموم کنه  نزاشتم

 

 ادامه نده گفتم بزن باال-

 

 حرص شلوارشو باال زد  با

 

 تخت نشستم روی ساق پاش کبود شده بود و دورش به قرمزی و سیاه میرفت روی

 

 ش گزاشتم که لبشو گزید!و اروم رو دستم

 

 اختیار گفتم:ولش کن بی

 

 به معنی یعنی چی تکون داد! سرشو

 

 لبتو میگم گاز نگیر-

 

 اخم گفت: اَی باووو اختیار لب خودمونم نداریم!!! با

 

 بهش زدم و گفتم:نشکسته ! میگم یاسی خانم وسایل الزم و بیاره و پوماد بزنه پوزخندی

 

 :انوقت شما دکتری؟ادرینا

 



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 192 

 

 با تخسی لبشو جمع کرد و کلشو باال اورد و

 

 کجی زدم و گفتم :میگم یاسی خانم بیاد لبخندی

 

 اینکه سوالشو جواب نداده بودم  عصبی شد و دندون قوروچه ای کرد  از

 

 بی تفاوتی بیرون رفتم و به سمت اشپزخونه رفتم با

 

 ماشین نشسته بودیم اهتمام توی ماشین من بود  داخل

 اون یکی محافظ!با  وشایان

 

 ادرس نگاه کردم و جلوی همون دری که گفته بود ایستادم  به

 

 همینه اقای اهتمام ؟-

 

 تکون داد سرشو

 

 خونه ویالیی بزرگ تو یه کوچه خلوت  یه

 

 شدم و درو براش باز کردم پیاده

 

 تکبر پیاده شد همون موقعه شایان هم پیاده شد! با

 

 اما تو حیاط وایسا اگه صدایی چیزی شنیدی بیا تو میفهمی که چی میگم؟سمتم برگشت و گفت:تو ام بیا  به

 

 بله-

 

 و زدم در باز شد زنگ

 

 حیاط بزرگ پر از دار و درخت!! و خلوت یه

 

 و اهتمام به سمت ورودی رفتن  شایان

 

 همونجا ایستادم که اهتمام سرش و برام تکون داد و داخل رفت من

 

 دمیه ساعت بود توی حیاط بو حدود

 

 ها دنبالمون بودن بدون اینکه اهتمام بفهمه بچه

 

 داشتم فکر میکردم که ... همینطور

 

 گلوله شنیدم صدای
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 عین رادار روشن شد! خیلی تند اسلحه مو در اوردم و به صورت محافظ جلوم گرفتم مغزم

 

 پنجره نگا کردم!  از

 روی زمین افتاده بود و گلوله به پاش خورده بود! اهتمام

 بوهت زده داشتم نگاه میکردم که مونطوره

 

 شایان اومد: صدای

 

 :هع میثم اهتمام فک نمیکردی منم با شایگان همدست باشم؟تو یه احمقی!یه احمق رذل شایان

 

باباش و باال  نوک پاش چرخید و باز ادامه داد: و حاال این منم شایان اهتمام !برادر زاده ت ،،برادرزاده ای که با پستی و کثیفی پول های رو

 کشیدی!!پول های برادرتو!!!! و بعدشم کشتیش!

 

 هارو با نفرت خاصی به زبون میاورد! این

 

 شایگان نگاه کردم دستش و توی جیب شلوارش برده بود و با نیشخندی نگاه میکرد به

 

 :  تو همه چیز و نمی...نمیدونی ب... اهتمام

 

 

 و بکنی میدونم !!! واما..مطمئن باش ادرینا با من بهش خوش میگذره!!!!: اتفاقا بیشتر از اون چیزی که فکرش شایان

 

 مشت کردم و دندون قورچه ای کردم! دستمو

 منو ندیده بودن!!! هنوز

 

 با عصبانیت گفت:بیشرف چیکار به ادرینا داری؟اگه حسابی داره با خودم ... اهتمام

 

 خودم تصویه کن!!!! درد پاش اخی  گفت و ادامه داد:اگه حسابی داری با  از

 

 : حساب تو که جداعه!!! ولی خب...ادرینا از أولم مال من بوده !!! حساب جای خود!! شایان

 

 چسبوند حرو*مزاده عوضی بهت میفهمونم  ادرینا مال کیه!! امپرم

 

 به بچه ها خبر دادم... سریع

 

 ٠..٢..٢اماده کردم  تفنگمو

 

 ه بازوش خوردگرفتم و شلیک کردم به شایان که ب نشونه
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 خودمو پنهان کردم! صدای شایان و شنیدم که نگهبانا رو صدا میزد و اه و ناله میکرد و میشنیدم!! سریع

 

 پای یکی و شنیدم سریع سرمو بر گردونم یکی از نگهبانا به سمتم نشونه گرفته بود که سریع زدمش صدای

 

 زده بودن !!بدنش بی حال روی زمین افتاده بود!!! خم کردم و نگاه کردم یه گلوله دیگه به قلب اهتمام سرمو

 

 صدای پا !!! باز

 

 این بار بچه های خودمون بودن !! اما

 

 آورای سر تا پا سیاه پوش تند از دیوارا پایین اومدن !! تک

 

 ادرینا بودم !! اگه شایان یکی و میفرست میبردش وای نه!!! نگران

 

 از د رفتم بیرون  یکی از بچه ها گزارش و گفتم و سریع به

 

 از در رفتم بیرون سرهنگ محبی رو جلوم دیدم که اطرافش پر از ماشین های ستاد بود!! همینکه

 

 که مال گروه ویژه بودن مشکی بودن....... بعضیاشون

 

 

 

 احترام کردم و سریع پشت سرهم گفتم: جناب سرهنگ اگه اجازه بدین من برم ادرینا رو بیارم!! ادای

 

 ..:اما.محبی

 

 میون حرفش پریدم تند

 

 :جونش در خطره!!ایلیا

 

 ناچاری سرش و تکون داد!! عین باد به سمت ماشین رفتم  با

 

 بار نزدیک بود تصادف کنم٢١تا میرفتم بیشتر از 151سرعت  با

 

 خونه زدم رو ترمز که ماشین با صدای گوش خراشی ایستاد! جلوی

 

 

 مو برداشتم و پیاده شدم! اسلحه

 

 بود رفتم توو!! کل مسیر و دوییدم باز  در

 

 ای زدم به چند تا از خدمه ها که با تعجب نگام میکردن  تنه
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 ها رو یکی  دوتا رفتم باال  پله

 

 در رسیدم و تند بازش کردم!! ادرینا رو تخت نشسته بود و یه شلوارک و تاب تنش بود !! به

 

 سریع اماده شو بریم  نگاهی سر سری بهش انداختم و با شتاب گفتم:ادرینا یه

 

 خیلی بلند بود و گره باز نشدنی بین ابروهام!!! صدام

 

 

 با ترس: چ..چی شده ایلیا؟این ..این اسلحه چیه؟ ادرینا

 

 تر گفتم :ادرینا بدو جونت در خطره سریع لباس بپوش بلند

 

 باش فقط...ب..برو بیرون نمیتونم با وجود تو عوض کنم که-

 

 م و رفتم بیرون !!!نفسم و فوت کرد کالفه

 

 در اتاق و هی متر میکردم که اومد بیرون!! پشت

 

 بریم -

 

 تو دستم گرفتم و تند تند از پله ها پایین رفتم دستشو

 

 :ای ایلیا اروم تر پام درد میکنهادرینا

 

 ندادم و به کارم ادامه دادم جوابشو

 

 رانی نگاهمون میکردپله هل یاسی خانم و دیدم!! که رنگش پریده بود و با نگ پایین

 

 کردم بهش و سریع گفتم: یاسی خانم خودتو همه خدمه ها برید خونه خبر میدم بهتون چیکار کنید فقط سریع برید..سریع رو

 

 چشم اقا حتما..فقط مواظب ادرینا باشید تروخدا-

 

 و تکون دادم و دست ادرینا رو کشیدم ودوباره دوییدم! سرم

 

 فت: ایلیا ترخدا بگو چی شده مردم از نگرانی ؟ این همه عجله برای چیه؟حیاط بودیم که ادرینا گ تو

 

 بعدا االن وقت نیست -

 

 در بیرو رفتیم اول کوچه رو نگاه کردم کسی نبود  از

 سوار شد همینکه خواستم بشینم  ادرینا
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 گلوله و سوزشی که حس کردم.... صدای

 

 

 

 گلوله و سوزشی که روی شونه ام حس کردم صدای

 جیغ ادرینا: ایلیاااااااااااااا ایصد

 

 کوتاهی زدم و داد کشیدم :ادرینا بشین داخل سریع ..آخ ..بدوو نعره

 

 داخل ماشین نشستیم  پام و رو گاز گزاشتم  ماشین با صدای گوش خراشی راه افتاد سریع

 

 ایینه نگاه کردم یه ون  که مردی از داخل ماشین شلیک میکرد از

 م به سمت ادرینا بود نشونه ش دقت کرد به

 

 داد زدم: ادرینا سرتو بدزد سریع

 

 از باالی سرش رد شد!!!!! گلوله

 

 شلیک کردن داخل شهر ممنوعه اما راهی نبود!! میدونستم

 

 از پنجره بیرو بردم و شلیک کردم به شیشه شون خورد و خرد شد که ایستاد تفنگمو

 

 !فرصت استفاده کردم زود از کوچه بیرون رفتم! از

 کنم اوضاع اروم شد!!! فک

 از خون قرمز بود !!  لباسم

 ریزی کردم !!! قیافم از درد جمع شده بود!! ناله

 هق ریزی و شنیدم سرمو برگردوندم ادرینا رنگش پریده بود و اروم هق میزد صدای

 

 :ادرینا حالت خوبه؟ایلیا

 

 نه...گلوله خوردی؟اینجا چه خبره؟ چرا هیچی به من نمیگی؟-

 

 عین إبر بهار از چشماش پایین میومد!! اشاشک

 

 نگران نباش از دستم رد شده فقط یه خراشه !!! برسیم همه چی و میفهمی!!-

 

 لعنتی دارم نصفه جون میشم!!بابام کجاست؟ شایان کو؟اینا کی بودن؟ما داریم کجا میریم؟-

 

 از سؤال های پشت سر همش گفتم :صبر داشته باش میفهمی  کالفه

 

 

 نگفت!! یعنی موقعه ای که بفهمه عکس العملش چیه ؟ وای خدا نمیدونم !!!! چیزی
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 ستاد ایستادم!! جلوی

 

 ادرینا پیاده شو!!-

 

 تکون داد سرشو

 

 پیاده شدیم و رفتیم داخل دونه دونه سرباز ها و سروان ها ادای احترام میکردن باهم

 

 ؟:ایلیا اینجا چه خبره؟ این..اینا چرا جلوی تو..ادرینا

 

 ندادم یکی از بچه ها سریع به سمتم اومد جوابی

 

 سرگرد ؟ چی شده دستتون حالتون خوبه؟-

 

 

 خوبم سرهنگ کجاست؟-

 

 داخل اتاق منتظرتونن-

 

 خواستم به سمت اتاقش برم صدای داد های عصبی ادرینا رو شنیدم  همینکه

 

 بودبا اخم به سمتش برگشتم سرجاش ایستادم بود و صورتش از اشک خیس  و

 

 

 لعنتی..هق...من هیچی نمیفهمم!! اینا چی میگن بابام کجاست؟..هق-

 

 کلماتش هق میزد!!! وسط

 

 اومدم جواب بدم صدای سرهنگ محبی رو شنیدم : اروم باشید خانم اهتمام ! بیاید داخل همه چی و میفهمین همینکه

 

 بی حالی هق أرومی زد و به سمت دراتاق سرهنگ رفتیم...... با

 

 

 

 :سرهنگ چی شد؟لیاای

 

 نگاهی به ادرینا انداخت که روی صندلی نشسته بود و سوالی نگاهمون میکرد!!! سرهنگ

 

 شایان و شایگان فرار کردن فقط چند تا محافظ و تونستی بگیریم!!!  -
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 نشد اه !!! هیچی اون چیزی که میخواستم نشد هیچی! لعنتی

 التون خوبه؟گلوله که نخوردیدحرف بزنم که دوباره ادامه داد:سرگرد ح اومدم

 

 نه فقط...-

 حرفم پرید: میون

 

 : ایلیا ...تو ...تو پلیسی؟ ادرینا

 

 تکون دادم  سرمو

 به سرهنگ کردم:حالم خوبه سرهنگ چیز مهمی نیست! فقط ...فقط حال اهتمام چطوره؟ رو

 

 بهم کرد و با سختی جواب داد:متاسفم شدت گلوله خیلی زیاد بوده  نگاهی

 

 ادرینا نگاه کردم دستش و رو سرش گزاشت وگفت: یعنی چی ؟ مگه بابام چی شده؟...هققق.. به

 

 

 داشت هق میزد!! هنوزم

 

 سخت بود!! سخت بود تاراحتی کسی که نفسم بود !! چند وقتی بود که نفسم شده بود!! برام

 سخت... بود بگم که تنها کسی که داشته رو از دست داده!!!! سخت بود بگم مرده!!! سخت

 

 به سرهنگ کردم رو

 

 : ببخشید سرهنگ میتونم تنها صحبت کنم؟ایلیا

 

 :مشکلی نیست فقط سریع به درمانگاه ستاد مراجعه کن خون زیادی ازت رفتهسرهنگ

 

 بعد بیرون رفت  و

 

 سمت ادرینا رفتم کنارش نشستم به

 

 کردم یه جوری بگم که حالش بد نشه!! سعی

 

 اروم باشی میگم بهت!!؟؟ : ادرینا قول بدی کهایلیا

 

 داد گفت:ایلیا من ارومم زودتر بگو... با

 

 عصبی بود !!میدونستم دختر محکمیه!!! اما خب ! سخت بود براش! حالتش

 

 پدرت گلوله خورده و متاسفانه االن ..-

 

 چی ؟؟؟ گو...گولوله؟-
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 مات و باز کن؟و گفت یهو بی حال شد ! سریع به سمتش رفتم : ادرینا ؟ ادرینا؟ چش همین

 

 به صورتش ضربه میزدم !حالش خیلی بد بود!!! اروم

 بیرون رفتم و گفتم یکی از سروان ها که خانم بود بیاد !!!! سریع

 

******* 

 

 تخت خوابیده بود و چشمای خوشگلش و بسته بود!! رو

 نگرانی بودم !! هم ..هم برام سخت بود که بیدار شه و .. براش توضیح بدم!!! هم

 

 و اروم روی شیشه کشیدم و به قیافه رنگ پریده و مظلومش لبخند خیلی کمرنگ و تلخی زدم!!!! تمدس

 

 دردی رو تو شونه ام کردم و بهش نگاه کردم!! احساس

 

 باند سفیدی پانسمان شده بود!!! با

 

 زنگ خورد!! گوشیم

 

 بود سرهنگ

 

 الو سرهنگ اتفاقی افتاده ؟-

 

 نی که شایان و شایگان توش بودن توی دره افتاده و ماشین اتیش گرفته !!! هردو سوختن!!بله مث اینکه..مث اینکه ماشی-

 نمیشد!! با بهت و تعجب گفتم:چی؟؟؟؟؟.......... باورم

 

 

 

 138پارت #

 

 

ستن ! اونارو :نمیدونم بگم متاسفم یا خوشبختانه!!!چون که...طرف های اهتمام فقط توی کار مواد نبودن و توی کار قاچاق ادمم هسرهنگ

 هنوز پیش رو داریم باید زودتر فکری بکنیم!!

 

 داشت میترکید!!!  مخم

 

 حتما ! نباید پشت گوش انداخت ! اینجور شما میگید اینا از شایان و شایگان بدترن!!! میام صحبت میکنیم! -

 

 خوبه!! خانم اهتمام چطوره؟-

 

 ساعت دیگه مرخص شه! ٢صبی بوده !!! فک میکنم غمگینی به ادرینا انداختم و گفتم:بهتره ! شوک ع نگاه
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 اومدید حتما با خودتون بیاریدش!-

 

 حتما قربان!-

 

 خدافظ-

 

 خدانگهدار-

 

 قطع کردم !! داخل جیبم گزاشتمش و اروم دستگیره رو کشیدم!! گوشی

 

 روی یه صندلی نشستم و خیره بهش شدم  کنارش

 

 وی انگشتای ظریفش کشیدم که پلکاش لرزید!!دستش سرم وصل بود !! دستم و نوازش وار ر به

 

 دستم  عقب کشیدم !! سریع

 

 کامل باز کرد!! و با صدایی اروم تو از حد معمول و ضعیف گفت: با..بابا چشماشو

 

 ادرینا حالت خوبه؟-

 

 قطره اشک از چشماش پایین اومد! یه

 

 میخوام بابام و ببینم!-

 

 میبینیش-

 

 پایین اومد اشک پشت سرهم از چشماش قطرات

 

 ایلیا میخوام همه چی بدونم! خسته شدم از این همه سوالی که تو ذهنم هست!-

 

 وایسا بریم ر.... -

 

 صدای پر تحکمی گفت : نه همین االن !!  با

 

 گریه هاش پوزخندی زد و ادامه داد:میتونی از خودت شروع کنی! وسط

 

 جوابشو با پوزخندی تلخی داد متفابال

 

 دم و شروع کردمعمیقی کشی نفس

 

 اسم کاملمو که میدونی ایلیا رادمنش! سرگرد ایلیا رادمنش ک........-
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******************************** 

 

 که تموم شد نفسی کشیدم و بهش نگاه کردم !! حرفام

 

 از اشک خیس بود!! همه چی و گفتم همه چی!! صورتش

 

 بابام چیکارست؟ چقد احمق بودم!!! هق هق گفت: یعنی تمام این مدت من نیدونستم  با

 

 بلندی زد و ادامه داد:لعنتی ،.. احمق بودم که از تو بابام بازی خوردم هق

 

 تو بازی نخوردی!! یعنی حداقل از من بازی نخوردی!!!-

 

 بغض گفت:هضمش برام سخته !! خیلی سخت!! با

 

 نگفتم فقط نگاش کردم چیزی

 

 اما دیگه احمق نمیمونم !! حق خون پدرمو از اینا میگیریم!!یهو نگاش رنگ نفرت گرفت و گفت:  که

 

 تعجب گفتم: اما تو نمیتونی.... با

 

 حرفم پرید: ایلیا باید منو بیاری تو ماموریتت!!!!.......... وسط

 

 

 

 : نایادر

 

  ایلیا تیتو مامور یاریمنو ب دیبا_

 

 بت بگم  یاخه چجور شهیبخداا نم شهینم زمیعز نایادر نیبب_

  یدینه اموزش د تو

 خطر  یتو خوادیدلم نم یزینه چ یکار بلد نه

 

 گلم  یباش

 

  یاما اونا رو به جزا نمیماه اموزش بب کیحاضرم   ایبرام لفظ قلم ن ایلیا_

 

 که گفتم  نیهم رسونمیم کارشون

  یو کمکم نکن یند انجام

 شمیبه زور متوسل م خودم

 

 همراهم باش و کمکم کن  پس
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 یفهمیکله شق نم نایادر یه شقهوووووف کل_

 سرت  ییبال ترسمیم یکنیدرک نم حرفمو

 

 اخه یبه نفهم یزنیچرا خودتو م نایادر ادیب

 

 بخشمشیوقت نم چیه یول ایلیباشه پدرمه خونش تو رگامه پدرمه ا یهر چ تونمینم ایلینه ا_

 

 کنمیم یستاد اوک یباشه با بچه ها_

 

 زدمو  یبخش نانیاطم لبخند

 سرم رو بکشه  ادیت به پررستار بگه که برف ایلیا

 

 افتاد  ادمی یزیکه چ نیاومدم برم تو ماش صیاز ترخ بعد

 

 شدم گفتم :  ایلیبه ا رو

  ایلیا

 

 جان_

 

 بابامو کشت انیشا_

 

 اتفاقات امروز  نینشو ذهنتو ازاد کن از ا ریدرگ نایادر میزنیحرف م_

 

 من دوسش ندارم بلگه تنفر دارم ایلیباهام ازدواج کنه ا خوادیبه زور م ترسمیم انیمن از شا یمواظبم باش یدیقول م_

 

 

 زارمیمگه من م زیهمه چ یغلط کرده حرو*زاده، گو*ه خورده ب_

 

 زدمو سوار شدم  یلبخند

  میهم سوار شد و گاز رو گرفت رو رفت ایلیا

 

 شناختمینا اشنا بود نم رفتیکه م یراه

 

  هی یجلو نیم15و بعد   دمینپرس یزیچ

 

 تهران زد رو ترمز  اورانین یتو هتل

 

 نگاش کردم  یسوال

 

 نجایا میچند روز بمون هیهتل من   میاومد_
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 اتاقامون باهمه یبرات حت امنه

 

  میاسانسور بود یشدم و تو ادهیپ

 

 بود  یاسانسور زل زدم بهش چقدر دوس داشتن نهییا از

 

 جون منو نجاات داد   بایتقر اون

  یهمه بدبخت نیبرم بغلش تا از ا خواستیدلم م 

 نگاهش،  یتو یکنم ارامش خاص دایپ نجات

 

 مرد مغرور نیصداش ، ا ی،ارامش تو بغلش

 

 از ارامش بود  سرشار

 

 بودم  که با تعجب نگام کرد هول شدم که همون لحظه  زشیحال انال در

  رونیب ادیب ستادمیشدم و وا ادهیو پ ستادیا اسانسور

  یزیر یرگه  رونیاومد ب از اسانسور یوقت

 لباش بود  یخنده رد از

 

 تو  میباز کرد رفت درو

 ایلیا یخوبه مرس یلیخ_

 قابل نداره _

 

  مونهیپ کیرفتم  خچالیگرفته بود گذاشته بود تو  یخوراک ایلیاشپز خونه انگار ا یتو رفتم

 اومدم  ختمیاب ر وانیل هیگذاشتم و  یچا

 .... هویکه  رونیب برم

 

 

 

 :  نایادر

 

  هویکه  رونیب برم

 

 زل می،چشم تو چشم شد ایلیبه ا خوردم

 

 افتاب یدو رنگش تو یزدم به چشما 

 

  یسبز و حاال عسل یعسل 

 

 برده بودم اون لحظه  ادیاز  ویدو انگشت بود ،همع چ فاصلمون

 بابام  مردن

  ویفراموش کرده بودم همه چ انیشا مردن
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 من بود  یایچشما که دن نیبود .ا نیک فراموش نکرده بودم ا یزیچ فقط

 

 داغ شد  میشونیپ هویکه  شدیم کیسرامون نزد نجوریهم

 

 فکر کردم  یلذت بخش نیبستمو از لحظه به ا چشمامو

 

 فرو رفتم میشگیداغش بعد به ارامش هم قشیبوسه عم بعد

 

  دادیبهم نم یبغلم کرده بودو اجازه کار سفت

 عطر خوشبو بود که مست شده بودم  نیبو کردم انقدر ا یتنشو بخوب عطر

 نییسرمو انداختم پا دمیجدا شدم خجالت کش ازش

 

 بابات هم فراموش کن باشه  یوقت ،کارا چیخجالت نکش ازم ه_

 

 باشه تکون دادم که گفت:  یزدم با سر به معنا یلبخند_

 

 قتو چینکن منو تو ه یصورت یاالی،خ کنمی.حالت بده باهات خوبم و مراعاتتو مهه

 

 که  یینزاشتم ادامه بده  و دستمو باال اوردم با صدا گهید

 

 گفتم :  ومدیته چاه در م از

  بافمیهم نم یصورت یاالیبخاطره حالمه و خواب و خ دمیساکت شو فهم بسه

 

  دیرقطره اشک از گوشه چشمم چک عی و

 

 گرفتم  واریرفت دستمو به د جیسمت تختم که سرم گ رفتم

 

 م اومد سمت  ایلیا

 راه برم  تونمیدستتو بردار م خوامیدستتو به من نزن ترحمتو نم_

 

 باشه ببخشید!_

 

 مسابقه گذاشته بود  ختیریسمتش اشکام پشت سر هم م برگشتم

 

 نشو کیوقت بهم نزد جیه ایلیا_

 گفتن حرفم نزاشتم حرف بزنه و به سمت تخت رفتمو  با

  دمیرو تا سرم کش پتو

 

  دادیرو نشون م ایلید و رفتن ادر اوم یصدا نیم 15 بعد

 

 کردم بخوابم  یزدم سع یتلخ لبخند
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 رو خاموش کردم  ییچا ریبلند شدم ز اول

 خوردنش نبود ،دوباره اومدم سمت تختم حس

 رفتم  دهیو نپوش نجاسیا ایلیکت ا دمید که

 مینیبردم سمت ب سمتش

 جداش کنم  مینیب یاز جلو تونستمیبوش خوب بود نم یلیخ

 فرو رفتم ! یقیبردم سمت تخت و بغلش کردم و به خواب عم خودم با

 

 

 

 :نایادر

 

 

  کشنیم رونیرو از بغلم ب یزیکردم دارن چ حس

 

 محکم گرفته بودمش  منم

 

  سیول کن ن هیشیرینه عجب ادم س دمید

 توام رفته  ییبا اخما ایلیچشمامو باز کردم ا اصال

 از دستم  کشهیکتشو م داره

 

 کتم  با یدیخوب خواب_

 

 ..ه ا.ها وا چرا لکنت گرفته بودم زیعه اممم .چ_

 

 رونیبرم ب خوامیولش کن م سین حیتوج یجا_

 

  رونیصورتمو شستم و اومدم ب ییبهش رفتم سمت دستشو دادم

 

 رو باز کردم  خچالیسمت اشپز  خونه  در  رفتم

 

  گشتمیدنبال خوردن م یزیچشم دنبال چ با

 داشتم  چشمم خورد به کالباس برش که

 

 بر داشتمو با گوجه   نتیباگد هم از کاب  و

 گشنم بود  یلیب خوردن کردم خ شروع

 

 رفته بود خونه اورده بود یچجور یک دونمیخوردن رفتم سراغ چمدونم نم بعد

 

  دمیپوش یشلوارک اسلش طوس  هیکوتاه مشکی! با  نیاست زیبل هی

 

 tvو کنترل   یکیمبل کوچ یرو نشستم

 م روشن کرد رو
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  دادیها رو نشون م یداشت فسقل ااااییشبکه پو زدم

 بشقاب پر کردم  هیرفتم اشپز خونه تند تند کاهو خورد کردم با سس درس کردمو  عیسر

 

 و  خوردمیساالدمو م tv یجلو نشستم

  دمیدیکدوک م برنامه

 

 زنگ خورد  یگوش که

 

 بله_

 

 یی: کجاایلیا

 

 ه؟یچ نمیبیها رو م یفسقل ایدارم شبکه پو_

  یبچع شد_

 

 یگو*ه خور من_

 

  شمیغذا سگ نم خورمیمن تو رو نم_

 ، ییعمو نیبرنامه کودکتو بب_

 امیم ریدر زد جواب نده من د یک هر

 

 تار موهام  هی یفدا یایم ریبه درک که د_

 

 کن یهه،خدافظ_

 

  یدیتو زنگ_

 

 یبا_

 

 ادیعزت ز_

 مونیاخ مخ اخه بتوجه م شعوریب ششششییا

 برنامه کودکمو ساالدمم تموم شد  دادم ادامه

 شد برنامه کودکم! تموم

 

 گذاشتم نیاهنگ غمگ هی

 ... و

 

 

 گنیچشمات به من قصه خوب م دنی)دستات به من حس خوب م

 

 ها یو تو هم قطب من می*(منوتو قفل هم24) یچار ستیتا شب ب صبح
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  ایدن هیبدن عمرا خندتو به  ایتو کل دن یب

 ندم

 قدم ایگر با تو بزنم تا ته دنا یحت شمینم خسته

 تو بغلم اروم یایم یقدماموم وقت شنیم کند

 وصله به دوتا نفسامون ایدن نیفقط اسون ا شهیتو م با

 کرده لیتبد یکرده من اروم به چ رییبا تو تغ یزندگ

 کرده  لیکه مردت واسه تو غرور رو تعط میتا کجا رفت نیبب

 

 به عشق تو  شعیاخه قلبم هم    

 صدات برام اوج ارامشه تپهیم    

 

  ییییمن یگمشده  ی مهین    

 

 تپهیبه عشق تو م شهیقلبم ،هم اخه

 ی مهیبرام اوج ارامشهههه ن صدات

 ییییمن ی گمشده

 

 ،مهمه غروروم  یییدونیم نکهیا با

 حرفم بمونم یکردم پا یسع شهیهم

 حرف حرفه من بوددد  یدونیم نکهیا با

 

 فتن بود دلت ر یهمه تالشم پا باز

  تپهیبه عشق تو م شهیاخه قلبم هم  

  یییمن یگمشده  ی مهیبرام اوج ارامشه ن صدات

 موم نیع میشیجفت م نمونیب گذرهیتو خوب م با

 اون نیاون که من عالقه دارم بش ع ریغ شهینم دایپ

 وابسته شدم هوی دمیتا خسته شدم تو رو د هیبق از

 ه نشدمگرفتم خست ینگات جذبم کرد انرژ یجوری

 کل شهر چهیگنده شم بپ خوامیقلبت م تو

 خنده هامون شنونیمنو تو کل شب م  

 عشقت دل کنده اروم   

 تنها شم اخه فکرت تو سرم صبح تا شب گهید نزار

 تنهااااااشم نزااار

  تپهیبه عشق تو م شهیاخه قلبم هم     

 برام اووج ارامشه  صدات

  یییییمن یگمشده  ی مهین   

  تپهیب عشق تو م شهیهمقلبم  اخه

 ییییمن یگمشده  ی مهیبرام اوج ارامشه  ن صدااات

 گمشده( ی مهی:ن ینیحس ی**مسعود صادقلو و مهد

 گذشت  یزمان چجور دمیپاکشون کردم اصال نفهم ختیر اشکام

 11338 ساعت

 بود  قهیدق
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  رونیشدم رفتم سمت اشپز خونه بشقاب ساالد رو گذاشتمو اومدم ب بلند

 کردم کیبرداشتمو دوباره اهنگو کل گوشبو

 

 

 

 از اتاقم بیرون اومدم  همینکه

 

 ادرینا با کله خورد بهم!!! همینطوری بی حواس بود حالشم بده !! دیگه حاال ... یهو

 

 بلند کرد و نگام کرد: سرشو

 

 چشمایی به رنگ دریاش که بخاطر گریه بلوری شده بود شدم  محو

 اینکه بدونم همینطور داشت سرامون بهم نزدیک میشد !! مجذوبم میکرد !!! بدون نگاهاش

 

 ای نمونده بود که به خودم اومدم  فاصله

 

 لبم و روی پیشونیش گزاشتم !! همونطور دستم و دور کمرش حلقه کردم!! و

 

 اعتراف کنم تو اغوشش معدن ارامش بود !! میتونم

 

 که فقط دوست داشتم من خواهانش باشم!!!! معدنی

 

 چند مین دستمو از دورش برداشتم و فاصله گرفتم!! که با خجالت سرشو انداخت پایین !!!از  بعد

 

 قرمزی بهش میومد!! لپ

 

 

 گفتم:خجالت نکش ازم هیچ وقت!!! ناخوداگاه

 

 مکث کوتاهی باز گفتم:کارهای بابات و شایان رو هم فراموش کن با

 

 کمرنگی زد و سرشو تکون  لبخند

 

 جلد مغرورم فرو رفتم!خودم اومدم و توی  به

 

 حالت بده باهات خوبم و مراعاتتو میکنم خیاالی صورتی نکن منو تو هیچ وقت.......-

 

 حرفم اومد و با بغض گفت:بسه ساکت شو!!فهمیدم بخاطر حالمه خواب و خیاالی صورتی هم نمیبافم!! میون

 

 قطره اشک از چشماش پایین اومد و به سمت تخت رفت! یه

 

 حرفم پشیمون شدملحظه از  یه
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 سمتش رفتم و دستشو گرفتم که با ناراحتی و دلخوری گفت:دستتو به من نزن ترحمتو نمیخوام!! به

 

 اینکه از غرورم بعید بود گفتم:باشه من معذرت میخوام ببخشید!! با

 

 سمتم برگشت و گفت:ایلیا هیچ وقت بهم نزدیک نشو!! به

 بعد سریع رفت!! و

 مین به سمت ستاد رفتم15مبل نشستم و بعد از شدم یه خورده رو  عصبی

 

 

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

 ماشین نشسته بودم و عمیق توی فکر بودم!! داخل

 ای که االن ادرینا توش بود و از طرف ستاد موقتی داده بودن چون هنوز جون ادرینا یه جورایی در خطر بود!! خونه

 ستاد  روی ترمز زدم!! جلوی

 ی باید درمورد همکاری ادرینا با ما، با سرهنگ صحبت میکردم !!اینکه راضی نبودم ول با

ادرینام دختر با دل جرئتی بود ! اگه قبول نمیکردم با ما باشه خودش تنهایی بین اون گرگ ها میرفت و خدایی نکرده بالیی سرش  خب

 میومد!!

 خودمم همراهش بودم!!....... اینطوری

 

 

 

 میشه جدیش گفت: بفرمایید تا تقه به در زدم که با صدای ه دو

 

 سرهنگ وقت دارید؟-

 

 اره بشین-

 

 دستشو به سمت صندلی دراز کرد و

 

 و شروع مردم به صحبت : سرهنگ برنامه جدید چیه؟  نشستم

 

 فعال بچه ها دارن دنبال  جاهای اصلیشون میگردم اگه بشه شاید تو رو به عنوان یکی از طرف های معامله اونجا بفرستیم!! -

 

 

 و انداختم باال و گفتم: منو که نمیشناسن؟اونروز اونایی که توی کوچه تیر اندازی کردن قیافمو دیدن!! بروما

 

 : نه ! ظاهرا اون دو از طرف شایان و شایگان بودن و ماموریتشون این بوده!! از مردن شایان و شایگان خبر نداشتن!!محبی

 

 

 هم میخواد بیاد توی گروه ما !! تکون دادم و گفتم: فقط سرهنگ... ادرینا سرمو

 

 تای ابروشو داد باال و گفت:فک نمیکنم بشه!! واقعا برای به زن خطرناکه این کار اونم که اموزش ندیده و ... یا
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 حرفش پریدم وگفتم: تو زمان کوتاهی بهش اموزش میدم وسط

 

 ریز کرد  چشماشو

 

 : دلیل این همه پا فشارش چیه؟ سرهنگ

 

 کردم خونسرد  خودمو

 

 : چون میدونم که دختر خیلی با جرئت و مصممیه!! ایلیا

 

 اگه ما قبول نکنیم خودش بخاطر انتقام از اونا تنهایی جلو میره اینطوری هم برای خودش خطرناکه هم... قطعا

 ممکنه چیزی از ماموریت و اینا رو از زبونش بکشن بیرون!!!! هم

 

 

 تکون داد سرشو

 

ا در نظر گرفتن مسائل امنیتی میشه که اون و به عنوان همسر تو به اونجا فرستاد میتونی کمکی هم برای تو باشه : درسته!! حاال بسرهنگ

 اونجا دست تنها نیستی!!

 

 با مکث کوتاهی گفت: البته هنوز تصمیم قطعی نگرفتم باید با خودشم صحبت کنم و

 

 

 البته هروقت بخواین میارمش اینجا!!-

 

 خودم تو أسرع وقت میام و خرف میزنمنه نه !! خطرناکه -

 

 ممنون-

 

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

 از کمی صحبت با سرهنگ بیرون اومدم و به سمت خونه رفتم! بعد

 راه از فروشگاه خرید کردم دم

 هارو از روی صندلی شاگرد برداشتم و با کلید درو باز کردم خرید

 نمیتونستم شبا اینجا باشم !! یعنی نمیشد!!  من

 فکری مشغول داخل رفتم !خرید هارو تو اشپزخونه گذاشتم  با

 چشمم به ادرینا افتاد ! کتمو بغل کرده بود و خواب بود!!!  که

 ناخوداگاهی به قیافه مظلومش تو خواب زدم و به سمتش رفتم...... لبخند

 

 

 

 میرفتم تو جلد اخموی همیشگیم!!! باید

 یدم بیرونروی صورتم نشوندم و کت و از دستش کش اخمی
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 خواب سنگینی هم داشت!! چه

 یه چشم باز نگام کرد طلبکارگفتم:خوب خوابیدی با کتم؟ با

 تته پته افتاد و گفت:عه امم چیزه....... به

 از یخورده بحث باهاش  داخل اتاق رفتم  بعد

 

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

 پله ها پایین اومدم صدای اهنگ میومدم از

 قشنگ بود !!! اهنگشم

 ادرینا افتاد!!روی کاناپه نشسته بود  و یه تیشرت مشکی تنش بود!!!به  نگاهم

 موقعش باید درمورد حجاب پیش من هم باهاش صحبت میکردم!! به

 روش نشستم نگاه کوتاهی بهم انداخت  روبه

 

 صاف کردم و گفتم: صدامو

 

 باید باهات حرف بزنم-

 

 میشنوم -

 

 درمورد همکاریت با ما با سرهنگ صحبت کردم -

 

 که تورو میشه به عنوان همسر من که مثال گفت

 

 هستم به اونجا بفرسته یعنی با هم باشیم!! اگه الزم باشه اموزش های رزمی هم  خریدار

 !میبینی

 

 و باال انداخت و با تعجب گفت: یعنی به همین راحتی قبول کرد؟ ابروش

 

 صحبت کنه!!  نه به همین راحتی گفت هنوز تصمیم قطعی نگرفته باید با خودت-

 

 یعنی ب.....-

 

 خواست بقیه صحبتشو بگه گوشیم زنگ خورد همینکه

 

 ادرینا کردم و گفتم: روبه

 

 : یه دیقهایلیا

 

 و نگاه کردم سرهنگ محبی بود اسم

 

 

 الو سرهنگ-
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 الو ایلیا جان تو راهم دارم میام اونجا باید با خانم اهتمام صحبت کنم!-

 

 

 باشه قربان منتظرم!-

 

 فظخدا-

 

 خدانگهدار-

 

 گوشی و قطع کردم صدای ادرینا رو که رگه هایی از پوزخند داشت گفت: هنوزم باورم نمیشه تو پلیسی همینکه

 

 اخم گفتم: سرهنگ داره میاد اینجا با هات صحبت کنه  با

 

 

 اینکه منتظر جوابش باشم رفتم داخل اشپزخونه بدون

 

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

 

 گ اومدمین سرهن15از  بعد

 

 مبل نشسته بود و من و ادرینام رو به روش روی

 

 

: خانم اهتمام فک میکنم که سرگرد قبال خالصه ای رو براتون گفته باشه پس سریع میگم شما باید به عنوان همسر سرگرد برید  سرهنگ

 و توی این مدت برای راحتی شما و سرگرد  بین شما صیغه کوتاهی خونده میشه 

 نم تو این مدت بینتون اتفاقی نمیفته! میفهمید که چی میگم؟تاکیید میک اما

 

 حد بنز تعجب کردم که صدای بلند ادرینا رو شنیدم: در

 

 : چی؟....ادرینا

 

 

 

 :نایادر

 

 به طور کامل  یاز حرف سرهنگ محب بعد

 کرده بودم  هنگ

 لندهور نیمن با ا یاخه که چ یچ یعنی

 شم اخع غهیص

 ممکنه  رهیبشم زنش غ تیحاال بخاطر مامور میکرده بود یخونه زندگ هی یداره ما پنج ماه تو یه ربطکارو کنم اخه چ نیا عمرا

 

 نه نه  نه
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 اونجا  ایپاشد رفت سمت اشپز خونه و با چشم گفت ب ایلیا

 

 راهمو به سمت اشپز خونه کج کردم دیببخش هیشدم و با  بلند

  نتیداده بود به کاب هیتو اشپز خونه تک ایلیا

 

  یدیفهم یزنم ش دیبا یباش تیتو مامور یخوایم اریدر ن یکله شق باز نای: ادرایلیا

 

 مونده فقط  نمیزنت شم هم امیتحملت کنم ب قهیدق ی تونمینم شمیمن زنت نم نیبب_

 

 : ایلیا

 باشم ؟ دیبا یزده بود یفلکه ق یهان مگه تو نبود تیتو مامور یایب یخوایم یکمونتم بچه مگه نگفت یفک نکن عاشق چشم و ابرو نیبب

 

  غهیزنت شم اونم ص امیب شهینم لیخب گفتم دل زهیامم..ام چ_

 

 : ایلیا

 

 عقد دائم شن نه ؟ خوانیخانوم م نایمامانم یوا اووووو

 سمیموضوع موافق ن نیمنم با ا یزنم ش خوادیدلمم نم چیه نیبب

 

 چاره نبود  گهید

 

 ....ویاز فرصت استفاده کن یبخواشم  غتیکج ،فک نکن ص یابونیبعدشم قول ب_

 

 ؟ یکه گرفت منظورمو

 

 شده گفت  کیکل یجلو تر و من رفتم عقب تر با دندونا اومد

 کم بود  یلیخ فاصلش

 

 گوشم گفت : و انگشتو محکم زد به مغزمو گفت:  ریز

 

 کار نیبودم ا شتیر خیماه ک ب 5 نیا یکنم تو یکار خواستمی،اگر م وبهیمع مغزت

 

  یدی،فهم کردمیم و

 تو مجبورمون کرده  یزورک یکارا یکه بخوام بات ازدواج کنم ول ادیهم خوشم نم ازت

  نیپوچ نب یو خوابا یصورت یاالیخ بعدم

  یرسیبه ارزون نم که

 

  

  دادمیابهت به حرفاش گوش م با

 

 رونیعقب رفتو از اشپز خونه رفت ب که
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 بودم  رهیخ نییو مبهوت ب پا جیگ

 

 رونیاومدم ب یک از هنگ فهیاز جند دق بعد

 

 ارنجشو گذاشته بود  ایلینشستمو ا یصندل یاروم رو رونیاشپز خونه رفتم ب از

 

 بود  شینیب یزانو هاش و دستش جلو یرو

 بودم که با صدا زدنم توسط رهیجا خ هی ب

 

 رونیاز فکر اومدم ب سرهنگ

 

 : سرهنگ

 

 رو بخونه غهیصحاج اقا  میکه بر دیکنیشد خانوم اهتمام قبول م یچ

 

 

 گفت :  ایلیتکون دادم که ا سرمو

 

  میبر میاماده ش پس

 

 

 و رفت  نمیماش یرفت باال و سرهنگ گفت تو ایلیا

 

  دمیپوش یشلوار لوله کرم با شال مشک هیو  یمانتو مشک هی

  هیبا  شمویارا

 گلوم زدم و  ریچشم نازک خاتمه دادم و عطرمو ز خط

 

 پوشمیج مکه کال دمیهامو پوش پاپوش

  ایلیبرداشتم و ا موینشه گوش تیاد پاهام

 

 ک رو صورتته یاون چاال رو ندار اقتیل یریکبیا شیتو هم بود ا شهیاخماش مثل هم  دیلحظه رس همون

 میکرمامو برداشتم با گوش کالج

 

*** 

  مویدیمحضر رس یرب جلو هیبعد  مویشد نیماش سوار

 میمحضر شد وارد

 

 

 

 : نایادر
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  یکرد سمت اتاق مونییراهنما یو منش میر شدمحض وارد

 

 بود  ستادهیسرهنگ تو سالن ا رونیب میاومد غهیاز خوندن ص بعد

 

 میریحلقه بگ میما بر ایب میریحلقه بگ دیبا نای: ادرایلیا

 

 ؟یچ ی: حلقه برانایادر

 

  گهیشک نکنن د میحلقه داشته باش دی؟خب با نیشتیان یکنی: سواله مایلیا

 

 اروم سرمو تکون دادمو و اومدم برم : نایادر

 فرو رفت سرمو بلند کردم  یگرم یجا دستم

 

 سر به تنش نباشه زد و گفت خواستیپوزخند حرص درار که دلم م هی  طرفش

 

  یکنیعادت م_

 

 رفت  نیدستمو ول کرد و سمت ماش بعد

 

 کرده بودم دستامو مشت کردمو  بغض

 

 رفتم  نیو سمت ماش دمیکش یقیعم نفس

 ستاد رهیرو باز کردم، سرهنگ گفت م رد

  

 حرکت کرد سمت پاساژ مخصوص طال  ایلیا

 

 شد  دایساعت پ مین بعد

 و من پشت با حرص برگشتم سمتش  رفتیجلو م جلو

 

 مگه ؟ یپاته چته اروم برو شاش دار رهیچرخ ز_

 

 

 مشکل توعه  ایتند تند راه ب_

 

 بود سقف دهنم دهیقفل شدع بود چسب زبونم

 

 باهاش اشنا بود  ایلیمغازه مورد نظرش انگار ا میدیرس

 

  ارهیب یمعمول یگفت که حلقه ها یسالم و احوال پرس بعد

 

 اما اصال مدلش برام مهم نبود  اوردش
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 چندتا اورد  هی یمنف یتکون دادم به معنا سرمو

 

 شد و  یبه شدت عصب ایلیسرمو تکون دادم که  ا که

 رد صورتم جمع شد فشار داد که از فشار د دستمو

 

 گوشم گفت: ریاوند ز و

 انتخاب کن  ویکی

 

  دمیدو نیبا دو سمت ماش عیو سر رونیاومدن ب عیاز مغازع سر خوادیگفتم : دلم نم اروم

 

 رو سمتم پرت کرد  یجعبه ا نیرب اومد تو ماش هی بعد

 

  کیبود اما ش ییساده ا یحلقه ها دنیدرشو باز کردمو د اروم

 

 مال خودمو که باز حرف کردم  انگشتم

 ب گوشم خورد  چرندش

 

 خوشت اومده  نکهیمثل ا_

 

 نداره  یب تو ربط یاره ک چ_

 

 زدو سرشو تکون دادو حرکت کرد  یپوزخند

 هتل ترمز کرد  یجلو

 شدم  اومدم برم باال که... ادهیپ و

 

 

 

 : نایادر

 

 باال که پام سر خورد  افتادم  برم

 با دو اومد سمتم ایلیا

 

 شده؟ی: چایلیا

 

 افتادم ینیبی،نم یبه کور یخودتو زد ای یکور_

 

 اومد سمتم خواست بغلم کنه که گفتم یحرف بدون

 

  یدیکنه چسب نیبلند ع تونمیم یفاصله رو دور کن کمیسالمم  سمیچالغ که ن خوامینم_

 

 

 باشه برو _
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  ایخدا افتمیشدم اوه اوه ن بلند

 کردیمپامو حرکت بدم انقدر درد  تونستمینم

 

 رفتم سمت اسانسور واریبا کمک د اروم

 

 اخه االن موقع خراب شدم بود  ادمیمعصوم برس به فر 14 ای

 

 به پام  کمیبه پله ها نگاه کردم  کمی

 

 ولو شد  صورتم

 هوا معلق شدم  یرو هویفکر بودم که  در

 

 نکنه اجنه باشه  یمنو بلند کرد وا یخود خدا ک ای

  کنمیسکته م نه

 

 شتر مرغ بو داده خودمونه! نکهیمو باز کردمو و عه اچشم هی

 

 باز کردم کال  چشمامو

 

 از خنده نگام کرد  ییبا رگه ا که

 

 زل زده بود تو چشمام  وونهید

 

 و  نشیس یسرمو گذاشتم رو دمویکش خجالت

 

 طبقه رو منو اورد ! 3بنده خدا  ییییعخ

 

 با کارت باز کردو  و با پاش هل داد  درو

 

 و دوبا ه با پاش هل داد درو بست ت رفتم

 تخت  و گفت:  یمنو گذاشت رو اروم

 

 امیتا ب سای+وا

 

 با ناخونام ور رفتم تا اومد دستش  کمی

 

 بود  هیاول یکمک ها جعبه

 

 پام شلوارمو اروم تا ساق زد باال  نییپا نشست

 

  ومدیشده بودو خون م دهیخراش
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  نیرو برداشت و زد به بتاد پنبه

 

  ینیبودم به کاراش که انگار سنگ زده زل

  دیفهم نگاهمو

 

 بلند کرد و نگام کرد نگاش  سرشو

 

 عمق وجودم رفت  تا

 

 شد که باعث شد  جادیا یپوستم سوزش بد یزدن پنبه رو با

  رمیرو بگ کتفش

 

 دور زانوم  دیچیاروم باند  رو پ بعد

 

 بلند شد  یپاتخت یرو گذاشت رو جعبه

  نییپا رفت

 

 اومد ،اومد سمتم نشست با تعجب نگاش کردم  قهیدق 5.6 بعد

  بشیو جعبه رو از ج شمیپ نشست

 

 انگشتمو گفت:  یانداخت تو متیاورد و دستمو گرفت و حلقه رو اروم و با مال در

 

 ازدو... نیکه ا یدونیم نایادر

 

 حرفشو بزنه و گفتم:  نزاشتم

  کنمیچرت نم هیاالیو خ هیالک دونمیم ارع

 کنمیخودمم وابستت نمباش  مطمئن

 

 نگام کرد و پاشد رفت باال  ینگران با

 

 تخت  یرو دمیعوض کردن لباسام دراز کش بدوم

 

 بهش زدم  قیعم ییصورتم گرفتمو با انگشترم ور رفتم و بوسه ا یجلو انگشتمو

 

 و  میزندگ لیاروم گفتم: دوست دارم دل و

 اب خوردم  یشدم و شالمو در اورمو و کم زیخ مین

  دمیدراز کش و

 به خواب رفتم ... قهیپنج دق بعد
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 از اینکه پاشو باند پیچی کردم أومدم بیرون! بعد

 

 هتل و تخلیه میکردیم و میرفتیم! فردا

 

 جایی میرفتیم که اموزش های رزمی رو بهش بدم !!  باید

 

 باورم نمیشه ! با اینکه الکیه و موقت ولی شوخی شوخی االن زنمه!!! هنوزم

 

 مبل نشستم و تی وی و روشن کردم ! روی

 

 زنگ زد مامان بود گوشیم

 

 الو مادر جان-

 

 الو ایلیا جان خوبی مادر؟-

 

 قربونت برم خوبم چه خبر ؟ بابا خوبه؟-

 

 

 اره خوبه ، مادر مژدگونی بده؟-

 

 خیر باشه مامان چی شده؟-

 

 خالت و نسرین دارن میان!! باید هرجور شده بیای خونه!-

 

 مامان میدونی که نمیتونم اصن راه نداره! کجا بیام-

 

 باید بیای ! زشته چی بگم بهشون ! بعد از سال ها اومدن -

 

 

 حوصله گفتم: بی

 

 خو اینا که این همه نیومدن ! االنم نمیومدن-

 

 وا ! مادر این چه حرفیه؟ مهمون حبیب خداست ! بالخره که بر میگشتن-

 

 حق با شماست ! کاری نداری مامان؟-

 

 نه پسرم خدانگهدارت-

 

 

 خدافظ-
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 و قطع کردم ! که صدای ادرینا رو شنیدم: گوشی

 

 : مامانت بودادرینا

 

 تکون دادام سرمو

 

 پوزخند گفت: سالم میرسوندی! با

 

 متقابال با پوزخندی گفتم: منم

 

 راست میگی ! یادم رفت بگم )زنم( سالم میرسونه!-

 

 غیض نگام کرد و روشو کرد أونور  با

 

 : کی شام میارن؟ رینااد

 

 چه میدونه زنگ بزن بپرس!-

 

 پس تو چی میدونی!؟-

 

 مرموزی بهش کردم: نگاه

 

 خیلی چیزا!!!!!-

 

 مهم نیست! -

 

 سمت تلفن رفت به

 چند و بگیرم؟-

 

-٢ 

 کرد به صحبت و منم با ژله ای که وصفه نیمه رو میز بود مشغول شدم.... شروع

 .....به تلویزیون خیره بودم  همینطور

 

 

 

 باز صداشو شنیدم که

 

 :دِهههههههههه حوصلم سر رفت اهادرینا

 

 حوصله نگاش کردم  بی
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 چیکار کنم ؟ پاشم عربی برقصم؟-

 

 فکر خوبیه!-

 

 ریز کردم و نگاه عاقل اندر سفیهی بهش کردم چشمامو

 

 نمیشه دیدشون؟ کرد و گفت: نمیشه زنگ بزنم ستاره و پرهام بیان !چون فک کنم تا اخر ماموریت پوفی

 

 اگه با مدیریت هماهنگ کنیم فک نمیکنم مشکلی باشه!-

 

 اخ جون پس زنگ بزنم بیان؟-

 

 این همه ذوقش لبخند کمرنگی زدم و سرمو تکون دادم به

 

 ترقه به سمت گوشیش پرید منم شماره مدیریت و گرفتم عین

 

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

 

 زنگ اومد صدای

 

 من باز میکنم: ادرینا

 

 سرو وضعش نگاه کردم یه شلوار تنگ و تونیکی که به زور تا پایین باسنش میرسید و یه شال به

 

 اخم گفتم:الزم نکردم برو لباساتو عوض کن یه چیز  بلند تر بپوش با

 

 همون دختر سرکش و لجباز شد دوبار

 

 بتوچه؟ نمیخوام-

 

 ین میکنم زنم چی بپوشه!اتفاقا به تنها کسی که مربوطه منم ، من تأی-

 

 قهقه زد الکی

 

 مث اینکه راست  راستی باورت شده من زنتم؟-

 

 شواهد اینو میگه-

 

 حوف بزنه که به سمت اتاق هلش دادم و خودم به سمت در رفتم  خواست

 

 و فوت کردم و درو باز کردم  نفسم
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 و ستاره کالفه پشت در بودن پرهام

 

 نفری باهم گفتن : دو

 

 عجب :چهپرهام

 

 :چه عجب ستاره

 

 : داداش یه موقع درو باز نکنی ها یونجه زیر پام سبز شدپرهام

 

 به لهن همیشه شادش زدم که مردونه به طرفم اومد بغلم کرد از روی شونش دیدم که ستاره به سمت ادرینا پرواز کرد! لبخندی

 

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

 

 ریف کل قضایا وقتی که تموم شد با قیافه های مبهوت ستاره و پرهام مواجه شدیمو ادرینا شروع کردیم به تع من

 

 : یعنی ....تو ..ایلیا..یعنی شما ...پلیسید؟ستاره

 

 تکون دادم سرمو

 

 به قیافه پرهام خیره شد که عادی وایساده بود ستاره

 

 پرهام تو ام میدونستی-

 

 خاروند کلشو

 

 ونم منو ایلیا از بچگی باهمیم!!نه ... یعنی..اره ! مگه میشه ند-

 

 : ستاره زیاد تعجب نکن منم اول مثل تو بودم! گیج و مبهوت حتی بدتر اینکه پدرمم از دست داده بودم به جاشادرینا

 

 با بغض سرش و انداخت پایین  و

 

 با غم به طرفش رفت ى بغلش کرد سرشو روی شونه ستاره گزاشت و شروع کرد به گریه  ستاره

 

 یقه گذشته بود همه ساکت و با غم زمین و نگاه میکردیم!د چند

 

 خیلی سنگین بود جو

 

 لحضه ای که گفتیم ما صیغه کردیم فک کردم چشمای هردوشون اندازه کأسه شده بود!! به

 

 بعدا دهنمون و صاف میکنن انقد تیکه میندازن میدونستم
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 افکارم با صدای کالفه پرهام پاره شد ریشه

 

 ن چه وضعیه؟ چرا اتقد ساکتید؟ همه چی درست میشه!! نمیخواد اتقد غمگین باشید !! اصن بیاید بازی کنیم!؟هوم؟: اه ایپرهام

 

 سریع گفت: جرئت یا حقیقت؟ ستاره

 

 دو نگاه من و ادرینا کردن و گفتن: هوم؟ هر

 

 و ادرینام سرمون و ناچار به نشونه موافق بودن تکون دادیم که........ من

 

 

 

  :نایادر

 

 رو چرخوند  یبطر یستاره وقت که

 

 به پرهام و تهش به من افتاد سرش

 

 زن داداش قتیحق ای: جرعت پرهام

 

 اعتماد کامل گفتم جرعت با

 

 گفت ییگفتن جرعت من پرهام وااااووو با

 

  گهید یکنی+خب هر کار بگم م

 

 اره چرا ک نه_

 ای+خودت خواست

 

  دیتو با میکنی+خب منو ستاره نگاه م

  یرو ببوس ایلیا یلبا

 

 نداره تکون داد یب من ربط یشونش رو به معنا و

 

 تعجب نگاش کردمو گفتم :  با

  ییییچ

 

  میندار یبدو وقت اضاف االی گهیجرعت د ی+وا خب گفت

 

 اخه.._

 

  نمیبدوو بب می+اخه و اوخه ندار
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 هم بود  ینگاه کردم کع سگرمه هاش تو ایلیناچار به ا با

 

 ره برگشتم سمت پرهام:جلو دوبا رفتم

 

 پروعه نقدریبشر ا نیاز رو بره اما نه ا دیناچار نگاش کردم ک شا به

 

 :  دمیعجز نال با

 

 پرهام!_

 

  گهی+نچ نچ حرف نباشه بدووو د

 

 لپشو بوس کردم  ایلیسمت ا رفتم

 

 ندار اونور تر برو دهیکه فا نجوری+د نشد د ا

 

  نگاش کردم که با اشاره به لباش یخنگ با

 به صورتم هجوم اورد  خون

 دمیرو شن ایلیا یصدا

 

 تموم کن  وی: پرهام مسخره بازایلیا

 

  کشمایم غینده وگرنه ج ری،بهم گ یاری+تو ببند باووو از خداته االن به روت نم

 

 خنده ریاخرش زدم ز کهیت با

 

 بود   finishت برک نیبه هم یبود دهیاگر اون موقعه بوس یوا گهیشروع کن د می+خب ما نظارع گر

 

 زل زدم به چشماش  ایلیا برگشتمسمت

 

 اروم سرمو جلو بردم و لبام رو گذاشتم رو لباش و ناخداگاه چشمام بسته شد  و

 

 :دمیپرهام رو شن یفرو رفته بودم که صدا ینیریخلسه ش تو

 

 ک داداچ یکبود کن گهیبوس کن نه د هیخانواده نشسته گفت  نجای+اهم اهم ا

 

 که  نییرمو انداختم پاخجالت س از

 

 گفت :  ایلیا

 

 ما میشیپرهام خان تنها م رمیحسابت م بعدا



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 225 

 

 

 یعوض یناموش مگه خودت خار مادر ندار ین خجالت بکش ب ی+وا

 

  یایپرهام و گند اخالق باز یایاز شوخ بعد

  نایپرهام ا ایلیا

 واسه شام  میبرن که با هزار مکافات نگه شون داشت پاشدن

 

... 

 

 

 

 :یاایل

 مونده بود پرهام به ادرینا بگه زن داداش!!!! همینمون

 بطری به ما افتاد و پرهام زبون نفهمم گفت ادرینا منو ببوسه!! که

 خط خطی شد اما وقتی لبای خوش حالت و خوشمزشو رو لبم گذاشت اروم شدم اروم اروم!! اعصابم

 از یخورده خط و نشون واسه پرهام  بعد

 چرخوندم که به پرهام افتاد خندیدن من بطری و  و

 خبیثانه ای به قیافه رنگ پریده پرهام زدم  لبخند

 حقیقت؟ ای:جرئت؟ایلیا

 با حالت کالفه ای پرهام

 داداش بسه دیگه بریم شام!!-

 و ستاره زدن زیر خنده !!! ادرینا

 : نه دیگه نشد بگو جرئت یا حقیقت؟ایلیا

 کشید و گفت: پوفی

 ئتحقیقت دلشو ندارم بگم جر-

 زدن زیر خنده که ادرینا گفت:ایلیا بپرس دیگه چقد طولش میدی دوباره

 و تکون دادم و بعد از یه ذره فکر کردن گفتم: پرهام حست به ستاره چیه؟ سرم

هم  ستاره رو دوست داره خب تابلو بود که ستاره هم دوستش داره!! اینطوری هم من حقمو از پرهام گرفته بودم!!! هم اینا به میدونستم

 میرسیدن!

 تیر و دو نشون!!!!!!!!!!!!!! یه

 قیافه پرهام نگاه کردم چشاش اندازه کأسه شده بود!!! به

 :بگو دیگهایلیا

 ادرینا نگاه کردم رو لباش لبخند بود اونم منو نگاه کرد چشمکی بهش زدم  به

 دوباره رو به پرهام کردم و

 زود بگو-

 که هی خودشو تکون میداد پرهام

 حقیقت بگممممم؟ حتما باس-

 خودت میدونی که!!!-

 : ب..باشه... پرهام

 صاف کرد  و به من نگاه کرد سریع گفتم به ستاره نگاه کن بگو  صداشو

 کشید و به سمت ستاره چرخید پوووفی

 ام چشماشو ریز کرده بود و با استرس با ناخوناش ور میرفت!!!! ستاره
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 : من..،دو....نه یعنی من تورو ....پرهام

 با کالفگی و استرس:من چی پرهام ؟ ارهست

 تند تند پشت سر هم گفت: دوست دارم ستاره یهو

 صدای جیغ ستاره رفت هوا و دستشو رو دهنش گزاشت  یهو

 و ادرینام فقط با خنده نگاشون میکردیم من

 تند گفت: توچی؟ پرهام

 با ذوق: من چی؟ ستاره

 تو ام منو...؟؟؟؟-

 حرفش پرید  وسط

 گفت: منم دوست دارم بست و چشمامو

 پرهام عین ترقه از جاش پرید و ستاره رو دستاش بلند کرد و چرخوند  یهو

 :عاشقتممممممپرهام

 با ترس و جیغ : مابیشترررررررر ستاره

 ادرینا نگاه کردم داشت با لبخند تلخی نگاشون میکرد به

 خوداگاه رفتم جلو دستم و انداختم دور نا

 وک ولی !! فهمیدم رفت تو ش  کمرش

 ثانیه بعد به خودش اومد و سرش و رو شونم گذاشت!! چند

 حس خوبی بود در اغوش گرفتنش!!! چه

 و ستاره داشت سراشون به هم نزدیک میشد پرهام

 سریع و بلند گفتم: پرهام بسه داداش بزارش زمین به قول خودت زشته اینجا خانواده نشسته!!! که

 پقی زد زیر خنده!! ادرینا

 اره رو گزاشت زمین و به حالت مسخره و خاله زنکی پشت چشم نازک کرد!! گفت: یکی نیست به خودتون بگه این چه وضعیه ؟؟ست پرهام

 دستشو به سمت دستم که دور ادرینا حلقه بود دراز کرد!!!! و

 همه خندیدم !! واقعا میتونستم بگم حالمون و این دو تا زلزله خوب کردن!!!  دوباره

 زیاد ما برای اینکه شام وایسن به سمت میز رفتیم!..از اصرار  بعد

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

 از صرف شام پرهام و ستاره عزم رفتن کردن بعد

 از مراسم خداحافظی درو بستم  بعد

 صدای خمیازه ادرینا رو شنیدم  که

 بهش کردم و گفتم: فردا از اینجا میریم اماده باش رو

 قش رفتتکون داد و به سمت اتا سرشو

 باشه شب بخیر...-

 شبت بخیر -

 از اینکه رفت یه لیوان اب خوردم و به سمت اتاقم رفتم  بعد

 سرم و رو بالش گذاشتم خوابم برد!! همینکه

 روز سختی بود!......... فردا

 

 

 

 :ایلیا

 نیم ساعت بود از خواب بیدار شده بودم  حدود

 بودم!!!! اونقدری بی حوصله بودم که هنوز سرویس نرفته اما
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 از تخت گرم و نرمم دل کندم و به سمت سرویس رفتم  بالخره

 از کار های الزم بیرون اومدم امروز باید میرفتیم خونه ای که مجهز به وسایل های الزم برای اموزش ادرینا بود!! بعد

 قبلش باید باهاش مفصل حرف میزدم !! اما

 االن تصمیم واقعیشو بهم بگه !!  باید

 جایی برای جا زدن وجود نداشت!!دیگه  چون

 اونقدری میشناختمش که جا نزنه!!! ولی خب باید از خطراتش براش میگفتم!! البته

 دیقه دیگه صبحونه میاوردن!!5

 اتاقه بود!!! ٢هتل مجهزی بود!! هر اتاقش به اندازه یه خونه جمع و جور  خوشبختانه

 ق ادرینا زدم!!اتاق خودم بیرون اومدم و دو تا تقه به در اتا از

 نداد دوباره زدم !! باز جواب نداد!!نگران شدم  جواب

 رو کشیدم رفتم تو!!  دستگیره

 !!خانم خواب بود!! پوووفی کردم ى دستم و به کمرم زدم بللللللللله

 وش!!!دقیق شدم یه تاپ بندی با شلوارک باالی زانوی ست تنش بود!! پتوشم جمع کرده بود و پاش و انداخته بود ر بهش

 خواست یه ذره اذیتش کنم!! این روی شوخ و همیشه از من نمیبینه!!! پس باید کیفم بکنه!! دلم

 تنگ و لیوان اب رو پا تختی بود!!! دستم و داخل لیوان اب بردم  یه

 روی صورتش ریختم !! چند قطره روی گونش ریخت !! تکون أرومی خورد و باز خوابید!! و

 سنگینش ماموریتم بیاد!!میخواد با این خواب  این

 نداشت تنگ و برداشتم و خالی کردم رو صورتش  فایده

 ترقه پرید هوا و جیغ زد  عین

 : جیغغغغغغغغ،،،،چیه؟ چی شده؟ حمله کردن؟؟؟ادرینا

 زدم زیر خنده!! قیافش واقعا خنده دار بود   پقی

 نگاه دیگه بهش کردم و باز خندیدم!!! یه

 !!! فک کنم تازه االن فهمیده بود اطرافش چه خبره!!!ریز کرد و نگام کرد چشماشو

 جیغ زد و با بالش دنبالم افتاد!! یهو

 شروع کردم به دوییدن!!! منم

 : جیغغغغغغ ،،، پسره بیشعورررررر !! کارت به جایی رسیده رو من اب میریزی ؟ نشووووونت میدممممم!!! ادرینا

 قت بود!!! میخواستی...که تند از رو مبل و میپردم گفتم : ح همونطور

 رو دسته مبل پریدم و ادامه دادم: میخواستی  صدأت زدم بیدار شی !!  از

 گفت: از کجا می.... بلند

 رو دسته مبل سقوط کرد پایین سریع گرفتمش که کلش زمین نخوره .. دونفری افتادیم زمین!! از

 طوری که من زیر بودم ادرینا روم!!! به

 گاه گذاشت و با حرص گفت: حقته االن تیکه تیکت کنم!!و بین سرم تکیه  دستاش

 بیا برو خدارو شکر کن نجاتت دادم نیوفتی سرت بشکنه!! شبیه بچه دو ساله ها باید هی مواظب باشم نیوفته !!!-

 حرص چشماشو ریز کرد و گفت: من بچم هاااا؟ من بچم هاااا؟ من؟؟؟؟ نشونت میدم با

 می از بازوم گرفت که دادم رفت هوا سرش و برد پایین و گاز محک یهو

 : ای وحشیییی نکنایلیا

 بازوم و از بین دندوناش ول کرد!! تند

 حاال فهمیدی ادرینا کیه ؟-

 که دستم رو بازوم بود با اخم گفتم: گربه وحشی!!! فک نمیکنی اگه یکی جاشو رو بازوم ببینه چه فکرایی به سرش میزنه!!؟؟؟؟ همونطور

 ام نگاه کرد و بعد با خجالت سرش و انداخت پایینثانیه تو چشم چند

 : بی حیاء ادرینا

 به قیافه خجالت زدش زدم!! پوزخندی
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 خواست بلند شه دستشو گرفتم و چرخوندم حاال من روش بودم!! همینکه

 با لبخند: نکن دیووانه بزار برم!! ادرینا

 کجا بری؟ جات همینجاست!-

 با خنده: دقیقا کجاست؟ ادرینا

 میخواست از زبونم حرف بکشه کور خوندی چش خوشگل!! مثال

 اخمو کردم و بحث و عوض کردم: این چه طرز لباس پوشیدنه؟ قیافمو

 و انداخت باال: تو اتاق خودم نمیتونم راحت باشم؟ ابروهاش

 انگشت کمتر فاصله بود!! ٢بیشتر نزدیک بردم بین صورتامو  کلمو

 : اونوقت اینجا االن اتاقته؟ایلیا

 لرزشی تو صداش گفت: ن...نه با

 خواستم حرف بزنم زنگ اتاق و زدن  همینکه

 کنم صبحونه اورده بودن فک

 سختی دل ازش کندم  با

 نزدیک بردم همینکه فک کرد میخوام ببوسم چشماشو بست سرم

 ..........سختی مسیر لبم و منحرف کردم و چونشو بوسیدم و عمیق و گرم و بعد تند پا شدم و به سمت در رفتم با

 

 

 

 از اینکه صبحونه رو خوردیم به ادرینا گفتم بره وسایلش و جمع کنه!! بعد

 مین بعد حاضر و اماده از اتاقش بیرون اومد !!5

 : بریم ادرینا

 تکون دادم و باهم به سمت ماشین رفتیم!! سرمو

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

 در  جلوی

 بزرگ ،،ویالیی بود!!!رو ترمز زدم یه خونه بادر مشکی  خونه

 به ادرینا که تو فکر بود و  به دو خونه خیره بود گفتم: همینه پیاده شو! رو

 باش چمدونم و میاری؟-

 تکون دادم که عصبی گفت: ایلیا جون مادرت این عادت سر تکون دادن و ترک کن!! سرمو

 ومگه به تو مربوط میشه؟ االنم حوصله کل کل باهاتو ندارم پس پیاده ش -

 دلخوری و اخم گفت: به درک که نداری!! یه روز نشد این اخالقش خوب باشه!اه با

 کم غر بزن برو پایین!-

 غضبناکی بهم انداخت و پیاده شد  نگاه

 ها رو برداشتم و کلید و که قبال یکی از بچه ها بهم داده بود و از جیبم در اوردم  چمدون

 همونطور دنبالم راه میرفت! ادرینام

 از صورت اخموش گفتم: چته عین یو یو هی دنبالم میای ؟خب از جلو برو! کالفه

 : خدا این چند وقته رو با اخالق چیز مرغی تو به خیر کنه!! ادرینا

 سریع رفت!! ابروم و باال انداختم و داخل رفتم  وبعد

 ها رو جلوی دو ورودی زمین گذاشتم و نگاهم و یبار کامل تو سالن چرخوندم چمدون

های راحتی به رنگ قهوه ای و تلویزیون العیدی وسطشون ، یه اشپزخونه بزرگ سمت راست ، با پله های دوبلکس چوبی!! حدس  مبل

 میزدم اتاقا باال باشه

 این چند وقت کوتاه خوب بود!! برای

 ادرینا نگاه کردم بالتکلیف به من نگاه میکرد!! به
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 ادم؟به معنی چته این شکلی نگاه میکنی تکون د سرمو

 گفت: اِحیاناً نمیخوای بگی چیکار کنم؟ که

 نگاه عاقل اندر سفیهی گفتم: چیکار کنی چمدونت و ببر باال دیگه  با

 کرد و چمدونش و برداشت به سمت پله ها رفت!!...... پوووفی

 

 

 

 :ادرینا

 و برداشتم و به سمت پله ها رفتم  چمدونم

 تا اتاق رو بروی هم ٢ا کوتاه با طبقه باال نگاهی انداختم یه راه رو تقریب به

 و بلند فوت کردم و بالتکلیف به اتاقا نگاه کردم !! نفسم

 دقیقا کدوم اتاق منه؟ صدای پای ایلیا رو از پله ها شنیدم !! االن

نه به غلط کردن در یکی از اتاقارو باز کردم و قبل اینکه برسه رفتم داخل!! میدونستم باز بیاد ببینه اینجام انقد مسخرم میک شانسی

 بیوفتم!!

تا در سمت چپ بود  ٢و رو تخت گذاشتم !! و یه نگاهی سر سری به اتاق انداختم سمت تخت و میز توالت و پرده سفید و ابی!  چمدونم

 حدس میزدم  سرویسا باشه!!

 هامو باز کردم و خودم رو تخت پهن کردم!! نفس عمیقی کشیدم و به سقف خیره شدم! دکمه

گی رو ته دلم حس کردم !! سوزش باد تنهایی رو توی رگه هایی از وجودم !! که یهو یادم میفتاد و بی رحمانه به تن نیمه جونم غم بزر یهو

 شالق میزد!

 واسه بابام تنگ شده بود ! هرچقدر خوب یا بد ! فرقی نمیکرد چون پدرم بود!! دلم

برم و سرم و روی سنگ سردشون بزارم و هرچی که توی دلمه رو خالی  واسه هردوشون تنگ بود ! مامان و بابام !! دلم میخواست دلم

 کنم!! حقم نبود که انقد زود تنهام بزارن!!

نه!! احساس تنهایی نمیکردم !! حس میکردم یکی و دارم که مواظبمه !! محکمه ! مغروره!! اما تکیه گاهمه!! دلم گرمه!! دلم به وجودش  اما

 گرمه!!

 روزی که این تکیه گاه محکممو از دست بدم ! بودنش و حس نکنم! اون موقع بود که تنها میشدم !!ذره میترسیدم ! از  یه

 میموندم و خدای خودم !! من

 تلخی میون صورتی که اصال نفهمیده بودم کی از اشک خیس شده بود زدم!! لبخند

 ! قسم میخورم!! ..انتقامم و میگیرم !! انتقاممو از کسایی که پدرم و ازم  گرفتن میگیرم ولی

 به وضعیت فعلی زندگیم زدم و از تخت پا شدم!! پوزخندی

 خیلی پر بود!! فقط رفتن پیش مامان و بابا ارومم میکرد! دلم

 اتاق بیرو رفتم و تقه ای به در اتاق ایلیا زدم! از

 اینکه جواب بده سریع اشکامو از صورتم پاک کردم!! قبل

 بیا تو-

 رفتم داخل!!رو کشیدم و اروم  دستگیره

 پشتش به من بود و تو کشو کمد دنبال چیزی میگشت! ایلیا

 که پشتش به من بود گفت: کاری داری؟ همونطور

 خواهشی ازت بکنم؟ هیصدای أرومی گفتم: میشه  با

 طرفم برگشت! تعجب و تو چشمای سردش میدیدم!! به

 به معنی اره تکون داد سرشو

 م براشون تنگ شده!!: منو ببر پیش مامان بابام دلادرینا

 ریز کرد و به صورتم دقیق شد! چشماشو

 :چشمات چرا قرمزه؟ گریه کردی؟ایلیا
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 ابروهای گره خورده از اخمش نگاه کردم و با کالفگی گفتم: میبریم؟ به

 و پر رنگ تر کرد و جواب داد: اماده شو پایین منتظرم اخمش

 ....همراه با بغض زدم و از اتاق بیرون رفتم.... لبخندی

 

 

 

 اب  روی سنگ هاشون که کنار همدیگه بود ریختم!!  بطری

 و اروم اروم روی اب تکون دادم که اب کل سَنگ و فرا گرفت!! دستم

 کردم یکی کنارم نشست ! سرم و بلند کردم و نگاه کردم ! احساس

 ب فاتحه میخوند!!تا انگشتشو رو قبرا ! اروم و زیر ل٢بود عینک افتابیشو روی چشماش زده بود و  ایلیا

 از اینکه فاتحه شو داد ، شیشه گالب و روی قبرا ریخت !!.. بعد

 که نشسته بودم حرکاتشو زیر نظر داشتم ! همونطور

 کوتاهی بهم انداخت و بلند شد! نگاه

 : تو ماشین منتظرم ایلیا

 تکون دادم که به سمت ماشینش رفت!! سرمو

 روی سنگاشون گذاشتم!! ها رو از کنار پام برداشتم و برگ برگ گل

 با بغض شروع کردم به درد و دل! و

دلم وأستون تنگ شده بود!! واسه هردوتاتون!! میدونی مامان شاید اگه انقد زود نمیرفتی من انقد تنها نبودم!! بابا هم تنهام گذاشت!! -

 ز گرگ ول کردین!!هردوتاتون رفتین و دخترِ به قول خودتون سوگولیتونو تک و تنها توی این دنیای پر ا

 قطره اشک از چشمام پایین اومد ! جلو شو نگرفتم و ادامه دادم: یه

 اره میدونم تقصیر شما ها نیست که انقد زود رفتین!! اما خب به قول بابا لجبازم و تو کتم نمیره!!-

امان؟ من همون دختری ام که تو بچگی حاال دارم میگم که انتقامتون و از این گرگ هایی که توی جلد ادمن میگیرم !! میبینی م اما

دستتو تو خیابون ول نمیکردم که گم نشم ؟ تو جاهای تاریک اونقدری سفت بغل بابا وایمیستادم و گردنشو میگرفتم که شروع میکرد 

توی این راه یکی ؟ خودمو همرنگ این جماعت کردم !! اما هم ذاتشون نمیشم !! سنگ شدم ، جسور شدم!! اما  بینسرم غرغر!! اما حاال ب

بهم دلگرمی میده!! یکی که چند وقتیه  نفسم به نفسش بنده!! چند وقتیه فک میکنم بی اون زندگی معنا نداره!! مواظبمه!! اره مامان اره 

مون دعا کنید اگه زنده بودین روم نمیشد اینارو انقد روک و واضح بگم !! اما واسمون دعا کنید! واس شایدبابا اعتراف میکنم که عاشقشم !! 

 که بتونیم با هم باشیم و توی راه سختی که در پیش داریم شکست نخوریم!!

 ای دیگه سمجانه از چشمام پایین اومد با لرزشی که توی صدام بود ادامه دادم: دعا کنید..دعا کنید دوستم داشته باشه!!.. قطره

 اخر برگ گل و روی قبر مامان گذاشتم و بلند شدم. تیکه

 دارم !! روحتون شاد ! دوستون -

 های پشت مانتوم و تکوندم و به سمت ایلیا که به ماشین تکیه داده بود رفتم! خاک

 حرف داخل ماشین نشستم  بدون

 کل راه حرفی بینمون رد و بدل نشد!  توی

 و زد که در حیاط باز شد و ماشین و پارک کرد!! ریموت

 ......ماشین پیاده شدم و با کرختی به سمت در رفتم از

 

 

 

 و روی تخت انداختم و لباس هامو کندم !! گوشیم

 برداشتم و به سمت حموم رفتم! حولمو

 و پر از اب کردم  و تن خستم و بهش سپردم!! وان

 دقیقه از وان بیرون اومدم و حولمو تنم کردم٢١از  بعد



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 231 

 

 م!!تا باالی زانوم بود و رنگش بنفش ، حوله کوچیک همرنگشو دور موهام پیچید حولم

 پایین میز توالت و بیرون کشیدم و از اینه به صورتم که از بخار حموم گل انداخته بود لبخند دندون نمایی زدم !  صندلی

 شور خاصی کرم نرم کننده رو برداشتم و به دستم و صورتم مالیدم  با

 شروع میکردم لباسام و از چمدون منتقل کنم به کمد!! باید

 نم رفتم و بازش کردم همون حوله به سمت چمدو با

 و که همشون روی چوپ بودن و توی کمد گزاشتم !! لباسام

 بینشون یه شلوار برداشتم که پام کنم که دو تا تقه به در خورد از

 کمربند حولم و بستم سریع

 در باز شد!!   که

 برگشتم که صدای ایلیا رو شنیدم! تند

 : ادرینا اماده ش......ایلیا

 اد چشماش و از نوک پام باال اورد تا چشمام و دوباره کارشو تکرار کرد!!نگاهش به من افت که

 به طرفم قدم برداشت!! اروم

 حوله رو توی دستم فشردم و با استرس گفتم:ایلیا ب...برو بیرون لباسام و تنم کنم! کمربند

 بار بود که شیطنت و تو چشماش میدیدم! اولین

 باالی زانوم بود !! هی با دستم میکشیدمش پایین!! وجب ٢حوله لعنتی ام که به زور تا  این

 که به طرفم میومد گفت: مگه من جلو تو گرفتم خو تنت کن!! همونطور

 اندازه کاسه شد!! چشمام

 که اون جلو جلو میومد و من عقب عقب میرفتم دوباره  تو جلد زبون درازم رفتم: همونطور

 در بده!! : نه بابا!! گرمیت نکنه!! بفرما تو دمادرینا

 لبخند کجی بهم رسید و دستشو از پشت سرم به دیوار تکیه داد با

 : فک نمیکنم برای اومدن به اتاق زنم تعارف الزم باشه!!ایلیا

 زدم : برو عمووووو!! زن چیه؟ خیاالت برت داشته!! مثل اینکه یادت رفته همه اینا فرمالیته ست و .... پوزخندی

 اونم با لبخند کجی و کالفگی نگام میکرد!!تند تند حرف میزدم  همونطور

 یهو گرمی لباش و رو لبام حس کردم!! که

 چیزی ته دلم ریخت!! یه

 و از پشتم برداشت و همونطور که لبم و میبوسید حوله رو از رو موهام برداشت و دستش و داخل موهای نم دارم برد!! دستش

 یش گذاشتم و همراهیش کردم!!تموم شد منم دستم و روی سینه ی پهن و عضالن طاقتم

 و از لبام برداشت و دماغشو داخل موهام برد و نفس عمیقی کشید!! لباش

 از وجودش غرق لذت میشدم ! اما خب نباید میزاشتم کار به جاهای باریک بکشه!! داشتم

 خب میدونستم ایلیام ادم خود داریه! ولی

 نتظرم بیای!در گوشم نجوا کرد: باید بریم تمرین تو حیاط م اروم

 ای روی إلله ی گوشم زد و بیرون رفت!! بوسه

 مبهوت به دیوار تکیه داده بودم!! منم

و به زمین کوبیدم و با خودم گفتم: لعنتیییی تو چقد خوبی!! کدوم مردی میتونه انقد خود دار باشه که ایلیای من هست؟ اونوقت میگم  پام

 گیرانش من و شیدای خودش کرده بود!!چرا عاشقش شدم؟ همین کار های پر جذبه و غافل

 دندون نمایی زدم و لبم و داخل دهنم کشیدم !! لبخند

 که تا چند دیقه پیش بین حصار لبای نفسم بود!! لبایی

 که نمیدونستم دوستم داره یا نه؟ اینطوری که نمیشد بالخره باید میفهمیدم!! نفسی

 دیوونه ها خنده ریزی کردم باال پریدم  شبیه

 کردم به خشک کردن موهام و بعد شروع

 های ورزشیمو از کمد برداشتم و تنم کردم  لباس
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 به شارژ زدم و با انرژی به سمت پله ها رفتم.... گوشیم

 

 

 

 :ایلیا

 باید کم کم تمرینات و شروع میکردیم ! دیگه

 زیادی نداشتیم. وقت

 اخل!!تقه به در اتاقش زدم و بدون اینکه منتظر اجازش باشم رفتم د دوتا

 اومدم حرف بزنم ادرینا رو با یه حوله کوتاه  دیدم همینکه

 عین گچ بود!! حتما االن فک میکنه من چیکارش میکنم تو این وضعیت! رنگش

 من با مردای دیگه خیلی فرق داشتم با اینکه ادرینا بهم حالل بود کاری بهش نداشتم!!  اما

 غریزه ام !  برای منکه دوسش دارم سخت باشه کنترل کردن شاید

 تنها بود و تقریبا تنها کسی که داشت من بودم نباید بهم بی اعتماد میشد! ادرینا

 نمیزاشتم که فک کنه برام بی ارزشه! یعنی

 طعم لباشو بچشم برام بس بود همینکه توی اغوشم بگیرمش بهم ارامش میداد!!... همینکه

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

 

 اومدم و لباس ورزشیامو تنم کردم! اتاقش بیرون  از

 قبال گفته بود که توی زیر زمینی که توی حیاط هست وسایل های الزم برای ورزش و اموزشش هست! سرهنگ

 از چند دیقه معطلی تو حیاط از پله های کوتاه حیاط پایین اومد بعد

 م؟یچیکارکن دیانرژی گفت: خب االن با با

 خورده اموزش رزمی واسه دفاع از خودت  و بعد میریم برای اموزش تیر اندازی: اول باید گرم کنیم بعد یایلیا

 و تکون داد که اضافه کردم: فقط زمان زیادی طول میکشه پس غر غر و خسته شدم موقوف سرش

 و باال انداخت که گفتم: پایه ای؟ ابروهاش

 ریزی کرد و چشمکی زد و گفت: چهار پایه ام خنده

 پس بدو-

 از حرفم شروع کردم به دوییدن و صدای پای ادرینا رو از پشتم شنیدم که قصد داشت ازم جلو بزنه! بعد بالفاصله

 خبیثانه ای کردم و سرعتمو بیشترکردم  لبخند

 دیقه بود داشتیم میدوییدم! 5 حدود

 :بزرگی بود راحت میشد دویید! همونطور کنار هم میدوییدیم که صدای ادرینا رو شنیدم و وایسادم حیاط

 : هوووو وایسا ایلیا ....خسته شدمادرینا

 و به زانوش گرفته بود و خم شده بود دستش

 عمیقی کشیدم و گفتم: اشکال نداره  میریم تمرین های اصلی  نفس

 به معنی موافقت کج کرد سرشو

 و گرفتم و به سمت زیر زمین رفتیم دستش

 شو با کلید باز کردم و کلید برق و زدم در

 بزرگ پر از وسایل ورزشی و قسمت جدایی که مخصوص تمرین تیر اندازی بود!سالن خیلی  یه

 سوتی کشید که به سمتش برگشتم ادرینا

 : اوهوکککک اینجا رو چه باهاله ادرینا

 به قیافه خنده دارش زدم و گفتم: شروع کنیم؟ لبخندی

 ومثل سر بازا به معنی احترام به سرش زد: بله سرگرد دستش

 بید و به سقف نگاه کردبه هم کو پاهاش
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 حالت جدی گفتم: ازاد ،، بیا جلوم وایسا به

 ایستاد که ادامه داد: خب اول کار باید حالت گارد گرفتن و دفاع از خودتو بهت نشون بدم  مطیع

 و مشت کردم  دستم

 دستتو به این حالت بگیر جلوی صورتت-

 های کوچولو شو جلوی صورتش گرفت مشت

 دستای کوچولو میخواستن چیکار کنن؟گرفته بود این  خندم

 خب دستتو بیار جلو مشتت و به سمت صورتم بیار-

 : نزنم کور کنم بچه مردمو؟ادرینا

 کور نمیشم نترس تو بزن -

 انداخت باال  و گفت: باشه خودت خواستی! شونشو

 سمتش بردم  مشت شدشو به سمتم اورد که سریع به صورت دفاعی دستش و پس زدم و مشتمو از زیر به دست

 نزدمش !! یهو مبهوت وایساد  اما

 : اِاِ نه بابا، فیلم جنگیه؟ادرینا

 توجه گفتم: اگه یکی بهت مشت زد به این صورت از خودت دفاع میکنی؟ حاال رو من امتحان کن بی

 به سمتش بردم که دستم و پس زد و مشتشو به سمت صورتم اورد مشتمو

 بلندش رفت تو چشمم ناخونای

 ه بد جور میسوخت چشمم و بستم و دستم و روش گزاشتماو اوه

 : اوه اوه  ببخشید گفتم میزنم کورت میکنم ها گوش ندادی! دستت و بردار ببینم چی شده؟ادرینا

 کمرنگی به این همه نگرانیش زدم و گفتم: چیزی نشده فقط باید ناخوناتو کوتاه کنی لبخند

 و گفت: چشم قربان! خندید

 

 

 

 چشم قربان ... حاال اجازه بده ببینم چی شده! و گفت: خندید

 و از چشمش که حاال پر اب شده بود برداشتم دستم

 سختی بازش کردم ، ادرینا پایین پام نشست و دستش و به سمت چشمم اورد  به

 : خیلی میسوزه؟ ادرینا

 پر از پشیمونی بود،، خواستم جواب بده که دستاش پشت چشمامو لمس کرد قیافش

 بی نظیری تمام وجودمو فرا گرفت ،، هردو چشمم و بستم ارامش

 دستشو به صورت نوازش وار به چشمم اورد!! که

 دیقه تو همون حالت موندیم که دستش و اروم گرفتم و از چشمام پایین اوردم چند

 چشمامو باز کردم نگاه تو چشماش که حاال پر از اشک شده بود خیره موند! وقتی

ردم و گفتم:چرا گریه میکنی ؟ فک نکن میتونی ننه من قریبم بازی در بیاری و از زیر تمرینا در بری ها انقد دیدن اشکاش اخم ک با

 خستت میکنم که شبیه اوسکار یارو کارتونکیه بشی!

 حالت جدیم وسط گریه هاش زد زیر خنده: از

 : حاال چرا اوسکار؟ادرینا

 خنده خوشگلش منم لبخندرو لبام اومد  از

 ن همیشه خسته بود و تشنه!:چوایلیا

 ساختگی کرد: دستت درد نکنه حاال ما رو به مارمولک تشبیه میکنی؟ اخم

 : اختیار داری دور از جون مارمولک!ایلیا

 همینکه دستشو اورد ازم نیشگون بگیره جا خالی دادم و گفتم: هنوز جای دندونات رو بازوم هست وایسا قبلیه خوب شه  خندید

 ه که گفتم: خب دیگه زنگ تفریح بسه بریم سر تمرینمونزد زیر خند بلند
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 و خسته کرد و با غم ساختگی سرش و تکون داد قیافش

 گاز محکم از لپش میگرفتم!! هیلحظه بهش خیره شدم و بعد صورتمو چرخوندم مطمئنا  اگه چند ثانیه دیگه نگاش میکردم  چند

 خب االن صاف وایسا ،،-

 ایستاد  راست

 ه بخوای یکی و ناغافل بیهوش کنی دستت و روی این رگ گردنش میزازیاها خوبه، اگ-

 دستم و روی رگ گردنش گزاشتم و

 یهو با این حالت بهش ضربه میزنی و ......-

 

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

 از اینکه تمرینات رزمی تموم شد به سمت  قسمت تیر اندازی رفتیم: بعد

 فنگ بازی؟: اخ جون االن میرم تادرینا

 زدم: اره با این تفنگ بازیا خیلیا رفتن اون دنیا! نیشخندی

رنگ ترس و غم گرفت و گفت: ایلیا اصن باورم نمیشه که این منم میخوام این کارا رو یاد بگیرم! منم که کار هایی رو که فقط تو  نگاش

 فیلما دیده بودم و تو کتابا خونده بودم انجام بدم!!

 طوالنی کشید !! اه

 ریز کردم: ادرینا میترسی؟ ببین هنوز دیر نشده میتونی بگی نمیام و .... چشمامو

حرفم پرید و گفت: نه ایلیا نمیترسم ! یه استرس و دلهره ایه که اگه یه لحظه تو نباشی پیشم یا اون ها بفهمن و بخوان بالیی سرم  وسط

 بیارن !! ایلیا من یه دخترم تو نمیفهمی چی میگم ....

 من وسط حرفش پریدم و با اخم انگشتم و روی لبش گزاشتم اینبار

 : مطمئن باش تا من هستم  همچین اتفاقی نمیفته ! یعنی اجازه نمیدم بیفوته هیچ وقت!ایلیا

 و از رو لبش برداشت  دستم

 : نمیدونم باید اینو بگم یا نه ولی خوشحالم که هستی!ادرینا

 مخصوص تیر اندازی بردمشاطمینان بخشی زدم و به سمت صندلی  لبخند

 خب شروع کنیم ، اسلحه رو به این صورت میگیری........-

 

 

 

خب شروع کنیم ، اسلحه رو به این صورت میگیری ، به این قسمت میگن ضامن وقتی این قسمت به سمت عقب میکشی ، تو این حالت -

 اماده به شلیکه!

 و دادم دستش خودمم دستاشو تو دستام گرفتم! تفنگ

 االن باید نشونه گیری کنی! به نقطه وسط این تابلو نگاه کن باید با یه چشم نگاه کنی! خب-

 : خب االن گرفتم بزنم؟ادرینا

 اره فقط موقعه شلیک نباید دستت شُل باشه چون کنه گلوله با ضرب زیادی خارج میشه و ممکنه از دستت بیوفته!-

 اوکی االن بزنم؟-

 نشونت و بگیر -

 ، قیافش با مزه شده بود!چشمشو بست  یه

 گرفتم!-

 بزن ٠...٢...٢اماده -

 کرد به پایین ترین نقطه ! اصن به مرکزش نزدیک نبود! شلیک

 : چه بد زدم نه؟ ادرینا

 جمع کردم و سرمو تکون دادم لبامو
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 انداخت باال و گفت: اصن بد زدم که زدم به جای اینکه بهم اعتماد به نفس بدی... ابروش

 

 ا... دو باره نشونه بگیر چند بار پست هم شلیک کنبسه ادرین-

 

 رو ، روی گوشش گزاشتم و گفتم: بزن  گوشی

 

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

 بار شلیک کرد تو دفعه های بیشتر بهتر بود و نزدیک به نشونه میزد با تمرین بهتر میشد! چند

 بگم باهوش بود و زود میگرفت! میتونستم

 روز انقد تمرینه! : اووووف خسته شدم! هرادرینا

 که کلید برق و خاموش میکردم گفتم: تازه امروز کم بود ! همونطور

 یا امامزاده بیژن بابا بیخیال!-

 

 دختر تو چرا عین ادمای الت حرف میزنی؟ مثال زن منی اونجا سوتی میدی! انوقت من هی باید بیام گاف تورو جمع کنم!-

 کم جونی به بازوم زد مشت

 

 ستادم!!تو بازیگری ا-

 

 امیدوارم !-

 

 نیشخندی کرد و گفت: البته به پای تو نمیرسم اقای سرگردِ راننده! یهو

 

 از پله ها باال رفت ! و

 

 خودم گفتم : بیا ! به قول پرهام یه روز اخالقموون خوب بود ! ادرینا خانم زد ناکارش کرد!  با

 

 زدم و به سمت در ورودی اصلی رفتم! لبخندی

 روی مبل دیدم!ادرینا رو  که

 : ایلیا من هنوز چیزی در مورد این ادمای جدیدی که میگی نمیدونم ! نمیخوای بهم توضیح بدی؟ادرینا

 ورزشیمو کندم و رو دسته مبل انداختم! سوییشرت

 

 اول یه چای تازه دم بده تا بگم!-

 

 ریز کرد چشماشو

 

 باج میگیری؟-

 

 میتونی هرجور که راحتی فک کنی!-

 

 نش و بیرون و اورد با صداییی که صدای منو مسخره میکرد گفت:حرص زبو از

 

 : هرجور راحتی هرجور راحتی! چاییتو بنوش عاموووووادرینا
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 نگاه غضبناکمو دید لبخند ژکوندی زد و سریع رفت! وقتی

 دختر بمب انرژی بود!....... این

 

 

 

 مین دو تا چای روی میز گزاشت! ٢از  بعد

 وگفت: خب سر و پا گوشم بفرمایید؟روی مبل نشست  روبروی

 وایسا بخورمش!-

 گرد کرد: چشماشو

 ایستگاه گرفتی؟ ولت کنم شامم میخوای؟-

 لبخند ابروم و باال انداختم و گفتم: فکر بدی نیست! با

 و به طرفم پرت کرد که سرمو دزدیم! کوسن

 خب خب ... اروم باش همینطور که چاییمو میخورم میگم -

 و تکون داد و گفت: میشنوم؟کنجکاوی سرش  با

 اینجایی که ما میریم یه سری کله گنده که توی کار قاچاق ادم از ایران و کشورای دیگه به دبی و فروختن به شیخ های اونا ست  -

 فعالیت دیگه شون خرید و فروش عتیقه و زیر خاکیه! و

 سر دستشون یکیه به اسم )سام مجد( ! 

 هر میریم که خریدار عتیقه هستن و به این جور عتیقه ها خیلی عالقه دارن!اونجا به عنوان یه زن و شو ما

 من و تو به ظاهر تازه از کانادا برگشتیم و به عنوان مهمان  میریم اونجا که  از عتیقه ها دیدن کنیم! واما

 داتحقیق کنن میفهمن!ریز کرده بود و گوش میداد وقتی حرفام تموم شد گفت: خب اگه از طریق فرودگاه  و کانا چشماشو

 

 زدم: نیشخندی

 : ما که کشکی کشکی جلو نمیریم ! همه اینا هماهنگه!ایلیا

 جالب شد! -

 خنده پر هیجانی کرد!!! و

 دیگه سوالی نیست؟ -

 جمع کرد و سرشو به معنی نه تکون داد! لباشو

 خوبه، پس بزار چاییمو بخورم!-

 اگه با پدرمم آشنا بودن من و که نمیشناسن؟ دستم و به سمت چای بردم گفت: فقط اونا همینکه

 فک نمیکنم ولی خب محض محکم کاری گیریم میشیم!-

 تند گفت؛ ایلیا ... نگو که بابامم تو کار قاچاق ادم بوده؟ یهو

 نه فقط تو کار مواد با هم همکاری داشتن!-

 جدی و با پوزخند تکون داد: سرشو

 بد از بدتر بهتره!-

 اخم گفتم: با

 ا.. چشمای غمگین بهت نمیاد! کم بهش فکر کن!ادرین-

 زد  لبخندی

 : سعی میکنم! ادرینا

 حاال برو چاییمو عوض کن سرد شده!-

 زیر خنده: زد

 : بابا کشتی ما رو با این چایت! باشهادرینا
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 و برداشت و رفت به سمت اشپزخونه! لیوان

 ای کشیدم اخر شب بود و خوابم میومد! خمیازه

 بود ولی صداش بسته بود و خاموش کردم! وی و که روشن تی

 ادرینا چای و اورد که

 : من میرم بخوابم شبت به خیر!ادرینا

 شب بخیر-

 خمیازه کنان به سمت پله ها رفت!.... و

 

 

 

 

 : نایادر

 

 کاش اسانسور داشت پاهام یسمت پله ها رفتم  اهه چقدر پله چالق شدم ا به

 غر زدن  یباوو بعد از کل شکست

 شده بود ختهیر نیزم یرو باز کردمو رفتم توش چمدون لباسام هنوز رو مدراتاق

  ییتاپ و شلوارک قهوه ا هیشدمو  الیخیب

 جدا کردمو و شونه زدم  بسیموهامو از کل  دمیو پوش برداشتمو

  مویمشک یدست فیک یکم کردیدرد م سرم

 اروم گرفتم  یکم دیخوردم تا شا یمسکن برداشتمو

 بره  نیک زدم از ب یرداشتم کرممرطوب و ب دستمال

 کردن صورتم سمت تختم هجوم بردم  زیاز تم بعد

 کوچولو اروم شده بود  هی سرم

 شدم .. دهیفکر کردم ،هوووف از کجا به کجا کش لیلیا یحرفا به

 ،یدراز طون،دانشگاه،زبونیش یدختر

 ، ا،کلکالشیلیباقر،ا بابا،مش

 عشقم، ا،اعترافیلیا دنی.،بوسانیشا

 و ..  ان،یبابا،سوختن شا مردن

 

 فکرا به خواب رفتم  نیا با

 شدم  داریب  یهیساعت چند بود با سر درد فج دونمینم

 خدااا  یاوه چه سر درد اوه

 بود  3331نگاه کردم ساعت  ساعتو

 رفتم  نییشدمو از پله ها پا بلند

 خوردم  و به باال برگشتم و  ختمویر یسمت اشپز خونه رفتمو اب به

  زاشتینم ییرویسمت اتاقم بره ک انگار ن اومدم

 کردم  ایلیمکث رومو سمت اتاق ا با

 رفتمو در اتاقو باز کردم و نگاهم سمتش سوق داد  

 باز گذاشتمو رفتم  سمت تختش  مهیو ن در

 دورت بگردم چه معصومه قربون اون مژه هات برم  یاله

 دستمو بردم سمت صورتش رو نوازش کردم  ناخداگاه

 لباش چقدر داغ بود  یرو دمیماش دست کشچش به
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 کوتاه  زدم   یهوسشو کرد سرمو جلو بردمو بوسه ا دلم

  یطونیچشماشو باز کرد و لبخند ش یکه با ناباور روش

 لبش بود هول شدم یرو

 ام..من...راس..تش عه _

 لبم و گفت :  یاشارشو گذاشت رو انگشت

 ............. سسسسیه

 

 

 

 خانوم ، نایدرا یشد طونیش نمیبیم

  ویمکیقا یها ،بوسهیمکیقا یدنایسرکش

 ..میبگو خبر دار ش هیچ موضوع

  دیباریم طنتیلحن حرف زدنش ش کل

 

  دمتیبوسیاگر دلم خوهست م دیشا یگفتیم یخواستیخب اگر بوس م_

 

 و بوسو ... یشیوارد اتاقم م ینصف شب یکشیتو خجالت نم بعدش

 

 وچه بعدش دوس داشتم بت گهیعه!بسع د__

 میانگار نامحرم گهیم  یجور دمتیشوهرمه حقه بعدش حالله بوس اتاق

 

 که! هیازدواج موضوش چ نیا یدونیتو شد شوهرتم نه؟هنوز نم دنی: عه نوبت بوسایلیا

 

  کهی:خب باووو انکار خالف کردم،بوس بوده دنایادر

 میح سه تفرع شصب سی: امم،خب باشهه بوس بوده و ساده و حقت بوده بنطرت حق من نایلیا

 

 حرفش گر گرفتم ،از خجالت نگاهمو ب دکمه هاش دوختم و لپام قرمز و داغ کردم! با

 و خجالت؟محاله  نایکوچولو ،ادر ییی: اخایلیا

  ریشبت بخ گهیاممم خب من برم د_

 

 جا بخواب تختم ک دو تفرس  نی+کجا کجا هم

 

 و گداشته کنار دهیرو بوس یه و مغرورشد طونیشده امشب ش نجوریچرا ا نیابهت نگاش کردم ،ا با

 باش  یچ کرد دونمینم گهید ویکی نیدر خلقتت موندم ا ایخدا

 پهلوم حس کردمو  یرو رو یدست یگرم  قهیو بعد از چند دق دمیدور تر ازش خواب گرفتم

 اغوشش که ارامش محض بود فرو رفتم   یو تو دیمنو سمت خودش کش و

 فرو رفتم  یبه خلسه پر لدت و وصف نشدن و

  دمویبود رو بو کش  دهیجیمتکا پ یمتکا فرو کردم و عطرش که تو یرو تو مینیب و

 فرو رفتم یقیبه خواب عم و
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 :ایلیا

 

 

 از خوردن چای لیوانا رو تو اشپزخونه گزاشتم و به سمت اتاقم رفتم که بخوابم! بعد

 

 نرسیده خوابم برد! دیقه ٢١لباسام و عوض کردم سرم و رو بالش گزاشتم به  همینکه

 

 اضافی رو بغل کردم و توی دنیای خواب فرو رفتم ... بالش

 

 

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

 

 جیر جیر در اتاق و شنیدم! صدای

 

 کردم دارم خواب میبینم چشمامو باز نکردم! فک

 

 خوابم سبک بود! کال

 

 یدارم!وقتی که صدای پا شنیدم و عطری که تو اتاق پیچید فهمیدم ب اما

 

 خواستم چشممو باز کنم نرمی چیزی رو ، روی لبم حس کردم  همینکه

 

 ادرینای شیطون خودمه! فهمیدم

 

 با شیطنت باز کردم چشمامو

 

 لبخند بی سابقه ای زدم ! هول کرد و رنگش پرید! و

 

 :ام...من...راس...تش عهادرینا

 

 انگشتمو گزاشتم رو لبش و گفتم :هیییییس 

 

 

 ش بود! و شروع کردم به صحبت: میبینم شیطون شدی ادرینا خانمماذیت کردن وقت

 

 قایمکی ، بوسیدنای قایمکی موضوع چیه ؟ بگو خبردار شیم؟ سرکشیدنای

 

 متر پرید باال! و دامه دادم ٢١١ ابروهاش

 

 

 : خب اگر بوس میخواستی میگفتی )اگر( دلم خواست میبوسیدمت!ایلیا
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 ای تو اتاقم و بوسو...خجالت نمیکشی نصفه شبی می انوقت

 

 عه بسع دیگه ! بعدش دوست داشتم بتوچه؟ اتاق شوهرمه! حقمه! بعدش حالله بوسیدمت جوری میگی انگار نامحرمیم!-

 

دختر ، به قول پرهام اخالق چیز مرغی منو از ذهنم پاک میکرد! یه چیزی تو وجود گستاخش بود که منو به وجد میاور و نا خودگاه  این

 دش جذب میکرد!!به سمت خو

 زدم و چشمامو ریز کردم لبخندی

 : عه نوبت بوسیدن تو شد شدم شوهر؟ مگه نمیدونی این ازدواج موضوعش چیه؟ایلیا

 رو پر رو گفت: خب باووو انگار خالف کردم بوس بود دیگه!  پر

 دستش و طلبکار به کمرش زد! و

 ! نصفه شبی داستانی بود واس خودش! یه جوری بهش گیر داداه بودم انگار اون پسره من دختر حاال

 

نفر  ٠کج کردم و  به حالت شیطنت واری گفتم: اومم.. خب باشه یه بوس ساده بوده و حقت بوده! بنظرت حق من نیست تا صبح  لبامو

 شیم؟

 

جلوی ادرینا داشتم  از این همه شیطنتی که داشتم تعجب کرده بودم! این روی شیطنت وار و این خنده و ها و شوخی ها رو فقط خودمم

 فقط ادرینا ...!

 خجالت لپاش قرمز شد و سرش و انداخت پایین! از

 

 اخی کوچولو ! ادرینا و خجالت ؟ محاله!-

 

 اممم.. خب من برم دیگه شب بخیر!-

 

 خیر شدم و دستش و کشیدم نیم

 :کجا کجا؟ همین جا ، جا هست دیگه ! تختم که دو نفره!ایلیا

  حق داشت خودمم تعجب کرده بودم این ایلیا کجا و ایلیا اخمویی که بقیه میشناختن کجا؟تعجب نگام کرد! واال با

 لحضه با مکث نگام کرد ى بعد مطیع رو دور ترین نقطه تخت خوابید! چند

 که دیگه دل و به دریا زدیم اینم روش! ما

 سمتش رفتم و دستم و دور کمر باریکش حلقه کردم  به

 می دستاش و که بین پنجه هام قفل شد حس کردم!بعد از چند ثانیه گر که

 بی نظیری وجودمو فرا گرفت! ارامش

 بستم و با فکر به این کوچولوی شیطون به بهترین خواب و عمیق ترین خواب رفتم.............. چشمامو

 

 

 

 :ایلیا

 

 جیغ یکی و میشنیدم!! یه دختر!  صدای

 

 کمککککککککک-

 

 بود؟ یه بیابون قرمز ! من اینجا چیکار دارم! برگشتم پشت!! اینجا کجا سریع
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 صدای جیغ اومد ! باز

 نمیخوامممم،،،ولمممم کنننننید نمیخوامم ..نه-

 ! صداش اشنا بود!قلبم و به درد میاورد! صداش

 صدای ادرینا بود شبیه

 جیغغغ: نه ..... نمیخوام ... ایلیا دوباره

 یک و رگه های روشنی از قرمزی !شده بودم تصویری نمیدیم!! مبهم بود و تار هول

 زدم:ادریناااااااااااا داد

 پاهام قفل شد ! ریسمون های گیاهیه پیچیده در هم پام و بستن یهو

 دختر: ایلیاااااا...نه.. صدای

 میکردم پاهام و ازاد کنم لعنتی....لعنتی ...نمیشد! تقال

 خود به خود باز شدن!! شروع کردم به دوییدن! یهو

 نمیدیم! نوری توی صورتم زد!بود  تاریک

 دختر که پشتش به من بود و لباس مشکی شبیه پرهای کالغ تنش بود! یه

 توی باد میپیچید! موهاش

 میزد! کمک میخواست! صداش ..صدای ادرینا بود! جیغ

 دوییدم طرفش ! !! باز

 گیاه های سیاه دستاش و میکشیدن!! همون

 !رسیدم ! به گیاه چنگ زدم ازش جدا شد بهش

 برگشت..... همینکه

 

 هیعععععععع-

 خواب پریدم ! صورتم عرق کرده بود ! نفسام تند بود! از

 دیگه چه خواب عجیبی بود!! این

 به کنارم نگاه کردم ! سریع

 خداروشکر ادرینا کنارم خواب بود! هوووف

 و ألی موهای ابریشمیش بردم !  و بوسه أرومی رو موهاش زدم! دستام

 صبح بود!  ٧/٢١م ساعت نگاه کرد به

 ادرینا میترسیدم! این خواب چه معنی میداد؟ برای

 اتفاقی  براش بیوفته ! یبار دیگه به ساعت نگاه کردم! نکنه

 قول مادربزرگم خواب بعد از اذان صبح تعبیر نداره!! به

 خدا به خیر کنه! هوووف

 رو تا روی شونه ادرینا کشیدم و از تخت پایین رفتم! پتو

 ن به سرویس ، داخل اشپزخونه رفتم!از رفت بعد

 خواب لعنتی تمرکز اعصابم و بهم ریخته بود! این

 اخم زیر چای ساز و روشن کردم و روی میز نشستم! با

 و زیر چونم گزاشتم و رفتم توی فکر! دستم

 خیلی کم خواب میدیدم شاید سالی یبار! اما همون یبار هم واقعیت میشد! همین منو میترسوند! من

 خرافاتی اصال نبودم ولی خب.... ادم

 : صبخیر ادرینا

 و بلند کردم و نگاش کردم با لبخند به طرف چای میرفت.. سرم

 و نرم تکون دادم سرم

 اخمامو دید وسط راه ایستاد: وقتی
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 : چیزی شده ایلیا؟......،،، ادرینا

 

 

 

 فکرشو مشغول کنم! نمیخواستم

 

 نه چیزی نیست ! -

 

 و از ظرفشویی دو تا لیوان برداشت و چای ریخت قندون کنارش گزاشتباال انداخت  شونشو

 

 حرکاتش و زیر نظر داشتم که تلفتم زنگ خورد! همینطور

 

 حسین بود ! یکی از رفیق های صمیمیم و یکی از بچه های ستاد! امیر

 

 الو داداش!-

 

 چطوری ایلیا؟ -

 

 خوبم چه خبر چی شده؟-

 

 نجا واسه قضیه شنود ها!میام او ٢١میخواستم بگم ساعت -

 

 باشه خوش اومدی-

 

 قربونت داداش خدافظ-

 

 

 خدافظ-

 

 : کی بود؟ادرینا

 

 یکی از بچه های ستاد گفت میاد روش کار با شنود هارو یادمون بده-

 

 اها!-

 

 با اخم شروع کردم به خوردن چایم! درباره

 

 

 

**************************** 
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مخصوص ادرینا خانومه! موقعه ای که زیر پالکش و لمس کنید روشن میشه فقط یجوری که کسی نفهمه  حسین : خب این گردنبد امیر

 روشن کنید! موقع هایی که  صحبت نمیکنید خاموشش کنید!

 

 ابروش و باال انداخت و گفت: خب .. میتونن خیلی راحت بفهمن که ما ردیلی همراهمونه! ادرینا

 

 خودتون نمیبرید! وقتی برید توی اتاقتوت هست! : نه .. شما اینارو باامیرحسین

 

 قیافش تعجب میبارید! از

 : ایلیا داداش تو ام که میدونی دیگه احتیاجی نیست بگم؟امیرحسین

 تکون دادم و لبخند کمرنگی زدم! سرمو

 نگاه شیطونی بهم کرد و رو به ادرینا گفت: )زن داداش( یه چای میدین به من؟ یهو

 

 اذیتم کنه! چشمامو ریز کردم و نگاش کردممیخواد  میدونستم

 : حتما  ادرینا

 کج و کوله و تعجب اوری زد و به سمت اشپزخونه رفت! لبخند

 ادرینام تعجب کرده! میدونستم

 رفت نگاه غضبناکی به امیر حسین کردم! همینکه

 م نمیبره!لبخند ژکوندی زد و شونشو انداخت باال و گفت: داداش این شکلی نگام نکن شب خواب که

 کمرنگی زدم و گفتم: وایسا اااا...داداچ دارم برات لبخند

 ادرینا اومد با چای تن دستش....... که

 

 

 

 :نایادر

 

 چشمک زد  ایلیب ا ییاز خوردن چا بعد

 

 باهامونه نیحس ریغذا درس کن ام نای: ادرایلیا

 

 

 مزاحم  شم واال خواستمی: بخدا زحمت دادم داداش نمنیرحسیام

 

 

 مکالمشون دقت نکردمو رفتم سمت اشپز خونه حرکت کردم  هیبه بق هگید

 

 کع فسنجون درس کردم  یبابا افتادم روز فیتعر ادی

 

 مهمون لبام شد رفتم گردو رو ینیغمگ لبخند

 

 کردنش ابیبرداشتمو و با اس نتیکاب یاز تو 
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 شروع به درس کردن شدم  

 

 ساعت کار باالخره غذا اماده شد  کیاز  بعد

 

 ک کردم ظرفاشو ییایکار فیبعد از کث  

 

 شستمو دستامو با دستمال خشک کردمو  

  و

 سمت اتاقم رفتم  به

 

  دمیبرداشتم و پوش دیبلند سف نیاست زیبل عی

 

 ساق بود  یباال کمیرو تن کردم شلوارش تا  میل هیسر هم و

 بندشو بستمو  شیپ

 

  دمیروش داشتو پوش یکه گل مشک مویمشک یها پاپوش

 

 پنکک هم رنگ به درجه صورتم زدم  هیرفتم  نهییبه سمت ا و

 

 دمیبه موژه هام کش ییسرمه ا ملیر یموژه هام فر بود کم و

 

 دمیگوشه چشمم ب عنوان خط چشم کش یسرمه رو برداشتمو کم و

 

 رو برداشتم و زدم  مییبه رنگ قهوه ا رژ

 

 انداختم سرم یرو رو یطرح ل یبستمو و شال اب پسیبا کل موهامو

 

 رفتم نییکه شکل نبض بود رو انداختم و به پا  میدست کردمو انگشتر بند انگشت ساعتو

 

 رو ب روت راه پله یومدین رونیبود که از درش ب یخونه جور اشپز

 

 نداشت  دیبود و اصال ب حال د ها

 

 در اوردمو خورد کردم  خجالی یبه فسنجونم زدم و کاهو رو از  تو یسر

 

 دمویسلفون کش قمیبه سل بایز نییتز بعد

 

 دراوردم قلب شکل به��البالو یسس با اب ترش یدرس کردم رو سسم

 

 شده بود  باحال

 

 سبد گذاشتم تا ابش بره  یرو دراوردمو شستم و تو بیو س اریو خ یویک خچالیسراغ  رفتم
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 و چاقو نمکدون رو دراوردمو  بشقاب

 زد و اخم کرد  دیافتاد که از نوک سر تا انگشتمو د ایلیچشمم به ا رو بعد تعارف وهیبشقاب رو بردم بعد م اول

 

 

  هیک نایادر یکه بفهم رمیازت بگ ینثارش کردم اه احمق حال یغره ا چشم

 

 افتاده جلغوز رتیبدتر از خودت گ یکی یلحباز تو

 

 

  دمیرو داخل ظرف چ ینیریسماور رو روشن کردم و ش ریز

 

 

 اشپز خونه خی واریک حلم داد خوردم ب د دمیرو د ایلیک ا زیم یبزارم رو برگشتم

 

 لب گفتم ریز یاخ

 

  یفهمیم ییایلیا یسلطه  ریاالن ز یگشتیم یچجور ومدیفک نکن خونه بابات مهمون م یتنت کرد هیچ نیا_

 اخه خشتکت معلومه عوضش کن هیچ نیا

 نگاش کردمو گفتم :  یییپرو با

  کنمینم رییچون تغ یو رفتارامو عوض کن اخالق و عادت یتونی،بعدش نم خوامینم

 فکت کار افتاده.... یالک

 

 

 

 :نایادر

 

 مبل با فاصله  یرو  ینیریو بردمسمت حال و بعدش ش ختمیرو ر یرفتن چا رونیب بعد

 

 نشستم  ایلیمبا با ا کی

 

 

 سرد نشه  تونویچا نیبخور ری: اقا امنایادر

 

 

 مزاحم شم خواستمیخدا نمب نی: ممنون زن داداش زحمت دادنیحس ریام

 

 

  هیچه حرف نیا دیمراحم_

 

 

 نشستمو به اتاقم پناه بردم  قهیدق چند
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 رو نداشتم  یلیا اتیچرند حوصله

 

  یو با جوراب شلوار دمیرو پوش خوردیم دیبود و کمر بند کش یمشک دیتا زانوم که سف کیتن

 

 

  وارید ایک خوشگلش ک نفهمه از من خورده اون ف یتو زمیدستم چنان م نیبده با ا ریدفعه گ نیا بخدا

 

 رفتم رونیاز دوش گرفتن با ادکلن از اتاق ب بعد

 

 زیم یرو دمیو تدارکات رو چ وانیظرفا رو اماده کردمو ساالد و بشقاب و ل نییپا رفتم

 

 

 ...ختمویر یاکروپال خورشت یبشقاب ها یتو یرو فسنجون

 

 

**** 

 

 ایلیا زیام نیتحس یو نگاه ها نیحس ریام یچه زدنااز خوردن ناهار و به بهو چه  بعد

 

 

 رونیب دیخر میگفت بر ایلیرفت و ا ریام

 

 دمیپوش یکوتاه عروسک یمانتو سبز لجن هیباال  رفتم

 

 دمیزانوش پاره  بود پوش یجذب که رو یشلوار مشک عی

 

 

 وره چرم سبزمو برداشتمو  هی کیکوچ فیسر کردم ک مویمشک شال

 

 برداشتم ممیبزمو از بالکن اتاق برداشتمو و گوشس یها یکتون و

 

 

  رونیاتاق رفتم ب از

 هارو پام کردمو مناطر شدم  یکتون

 انیرادمنش ب جناب

 ابروشو باال انداخت..... یو تا دیبه حلقن کردم و لبخند زدم که همون لحظه سر رس ینگاه

 

 

 

 :ایلیا
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 ادرینا از اتاقش اومد بیرون! که

 سر تا پاش کردم ! تعجب نگاهی به با

 شلوار پاره پوره چی بود دیگه!  این

 کرد و لبخند ژکوندی زد!  نگام

 

 اخم نگاش کردم و گفتم : بچرخ! با

 

 برو بابا مگه داری رقص یادم میدی!؟-

 

 تا از لجباز ترین موجود های دنیا افتاده بودن به هم! ٢

 

 گفتم بچرخ مث ادم بچرخ دیگه! : فک نمیکنم مغزت یا گوشت مشکلی داشته باشه یبارایلیا

 

 کجی کرد و با اخم چرخید! دهن

 

 ى به کمر زدم و چشمامو ریز کردم! دستم

 

 دور کامل چرخید و بعد با اخم نگام کرد  یه

 

 

 : ادرینا پول نداری؟ایلیا

 

 گیجی نگام کرد! با

 

 وا این چه سوالیه خب معلومه که دارم! -

 

 ن شلوار پاره پوره چیه پات؟پوزخند نگاش کردم و گفتم:پس ای با

 

 نگاه به شلوارش و به من کرد و بعد پوفی کشید! یه

 

 و کالفه جمع کرد و سرشو تند خاروند دهنش

 

 و روزمون اینکه بدون کن لطف پس! مناسبه خیلم! داره سترٰ  : ببین حاجی جوون! کربالیی! مشهدی هرچی که هستی ! این زیرش اادرینا

 !  یمبر بیفت راه کنی زهرمار

 

 مخالفت کنم بگم بره عوض کنه که تند گفت: مشتی باش دیگه! خواستم

 

 حالت عاجزانش نگا کردم! با اخم و زیر چشمی گفتم: راه بیفت! به

 

 دندون نمایی و بشکنی تو هوا زد: افرین مشتی همینه! لبخند

 

 بیفتم دنبالش که با خنده در رفت! خواستم
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 دختر بعضی مواقع جوری اخم و از یادم میبرد که اصن انگار اخمی نبوده!کم اخمم باز شد الحق که این  کم

 و برداشتم و از در بیرون رفتم! سوییچ

 

**************£££££££££££ 

 : ایلیا همینجا وایسا ادرینا

 باشه وایسا جای پارک پیدا کنم -

 وایسادم!-

 از کلی مکافات جای پارک پیدا کردیم و  بعد

 که تو نازی اباد بود رفتیم!...داخل پاساژی  باهم

 

 

 

 از کلی خریدِ لباس های اشرافی مخصوص ماموریت با خستگی داخل یه ابمیوه فروشی رفتیم ! بعد

 ها رو روی صندلی گزاشتم که ادرینام کیفشو بغلشون گزاشت! خرید

 ساعتم نگاهی کردم که یه جوون کم سن و سال به طرفمون اومد به

 

 چی میل دارید؟-

 

 درینا نگاهی کردم و گفتم: یه اب طالبی!ا به

 

 خانومتون چی میخورن؟-

 

 ادرینا نگاه کردم که لبخند زد و سرش و انداخت پایین و نگاهی به حلقش کرد! به

 

 محو لبخند خوشگلش بودم! اصن یادم رفته بود گارسون اینجاست ! منم

 

 

 صدای اهم اهم پسره رو شنیدم! که

 

 که به خودمون بیایم! لبخند بشکنی تو هوا زد با

 

 : داره احساس إضافی بودن بهم دست میده پس زودتر بگید چی میخواید برم! گارسون

 

 و ادرینا نگاه هم کردیم من ابروم و انداختم باال و لبخند زدم که ادرینا پقی زد زیر خنده! من

 

 خنده هاش گفت: خیلی باهالی به موال ،، یه شیرموز بستنی! میون

 

 ه بغالش ى زده بوده و طرفی که بلند بود و تا رو گوشش میومد و به طرفه زدن بود و باال زدو ک موهاش

 

 پرهام بود حالت صورتش و موهاش ! بزرگ تر میشد حتما از اون به قول دخترا جیگرا میشد! شبیه
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 أفکار جلفانه ام که پرهام تو مغزم ساخته بود لبخند زدم! به

 

 

 : چاکریم! گارسون

 

 نگاه تند منو دید سریع گفت: نه ...یعنی چاکر شوهرت ابجی! وقتی

 

 باز ادرینا زد زیر خنده! که

 

 لبخند گفتم: چند سالته؟ با

 

-٢٦  

 

 تند گفت: اقا من دیگه برم میز بغلی پر شد برم سفارش بگیرم! االن سفارشتونو میارم! یهو

 

 

 تکون دادم که تند رفت! سرمو

 

 فک میکنم نوجوونی پرهام این ریختی بوده!:  چه پسر باهالیه!  ادرینا

 

 اتفاقا منم همین فکر و کردم....!-

 

 

 پس همزاد پرهامه!-

 

 

 حالت شیطونی گفتم: کافیه با پرهام اشکاش کنیم ! ایلیا نیستم اگه یبار باهاش ست نکرد نرفت بیرون! با

 

 زیر خنده! و گفت: شرط میبندی؟ زد

 

 میبندم!-

 

 

 سفارشامون اورد! که

 

 : سرت شرط بندی کردیم!ادرینا

 

 

 زیر خنده: نه منم ادتون خوشم میاد ایستگاه گیرید! زد

 

 سر چیم شرط بستید؟ حاال



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 251 

 

 

 به ادرینا کردم و گفتم: نگاهی

 

 

 نفری بزنید بیرون! ٢: ما یه رفیقی داریم کپی توعه ! مطمئنیم ببینتت یبار باهات ست میکنه ایلیا

 

 

 ا کماالتی دارید! بگید بیاد اینجا در خدمتشیم!اگه شبیه منه پس چه دوست ب-

 

 : أسمت چیه؟ادرینا

 

 پوریا!-

 

 و ادرینا نگاه کردیم و باز زدیم زیر خنده! من

 

 : چیه اسمم توش زعفرون بود زدید زیر خنده!پوریا

 

 : اخه اسماتونم شبیه ! پرهام و پوریا!ادرینا

 

 خندید! خودشم

 

 ومد خیلی با جذبه ست منم دوست دارم با جذبه باشم ها ولی نمیدونم چرا خندم میگیره!باشه ، ولی ابجی از شوهرت خوشم ا-

 

 : همین جذبش منو کشته دیگه!ادرینا

 

 

 

 فقط با خنده نگاشون میکردم! که با حرف ادرینا از تعجب ابروهام پرید باال! منم

 

 

 دوستتون هستم  خدافظ: ای بابا ! باز حس إضافی بودن بهم دست داد ما رفتیم منتظر گارسون

 

 بعد رفت! و

 

 زد کلی بحث و کری خوندن ما دو تا در مورد شرطمون از ابمیوه فروشی بیرون رفتیم! بعد

 

 در پاساژ بودیم که صدای گریه بچه ای اومد: عمو؟ جلوی

 

 

 بود! ساله با موهای لخت و مشکی که چشماش پر اشک ٢یا٠و ادرینا برگشتیم پشت! به دختر بچه تقریبا  من

 

 : عزیزم چی شده؟ادرینا
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 : مامانی لو گم کلدم!........بچه

 

 

 

 : ای جان کوچولو گریه نکن بیا بغل خاله باهم پیداش میکنیم عزیزم!ادرینا

 

 تعجب گفتم: کوچولو دقیقا کجا مامانتو گم کردی؟ با

 

 دیدم!نیدونم! ..هققهقققق... دفته بودیم شَهل باسی مامانی ...هقققققهققق... لو ن-

 

 و مشت کرد و به چشماش کشید! دستش

 

 : اژ اوجا تا ایجا دونیدم!بچه

 

 و به سمت شهربازی که از دور چرخ و فلکش معلوم بود دراز کرد! دستش

 

 با ناراحتی داشت نگاش میکرد! ادرینا

 

 زدم و گفتم: گریه نکن عمویی االن میریم با هم پیدا میکنیم مامانی رو باشه؟ لبخندی

 

 جمع کرد و با بغض سرشو تکون داد! و لباش

 

 نازی داشت که دل ادم و کباب میکرد! قیافه

 

 ادرینا گرفتمش  و بغلش کردم : عمو جون  أسمت چیه؟ از

 

 لونیکا-

 

 رونیکا؟-

 

 اله-

 

 خندید و با شعف خاصی گفت: چه با مزه حرف میزنه! االن قورتش میدم! ادرینا

 

 ا سریع دستش و دور گردنم حلقه کرد ى گفت: عمویی میخواد بوخولتم؟و خواستم حرف بزنم که رونیک خندیدم

 

 کردم و گفتم: نه کوچولو شوخی میکنه! بوسش

 

 از خریدن یه بستنی براش به سمت شهر بازی رفتیم !  بعد

 

 هرچی گشتیم و به حراست گفتیم از بلندگو اسمش و بگن کسی پیدا نشد! اما



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 252 

 

 

 ده بود و سعی میکرد کاری کنه گریه نکنه!ادرینا خیلی با رونیکا جور ش اما

 

 حراست پارک:  کسی پیدا نشد! شما بزاریدش اینجا من خودم میبرمش پیش پلیس! مسول

 

 

 نه نیازی نیست ! من خودم پلیسم میبرمش نزدیک ترین پاسگاه!-

 

 داره ! و باال انداخت: اگه ممکنه کارتتون و نشون بدید! چون میدونید که برای من مسولیت ابروش

 

 و که اتفاقی امروز همرام بود و نشون دادم! کارتم

 

 درسته  سرگرد!  -

 

 ادرینا و رونیکا سوار ماشین شدیم و به سمت پاسگاه رفتیم! با

 

 

 

 ��٢٧١تا

 

 

 

 تا تقه به در زدم و رفتم داخل! دو

 سالم-

 د ؟سروان پشت میز بود و همینطوری که سرش پایین بود جواب داد:سالم بفرمایی یه

 همزمان سرش و بلند کرد و

 طور سر بسته کل قضیه رو براش گفتم به

 از کمی فک کردن گفت: مشکلی نیست این کوچولو اینجا میمونه ! تا مادر شو پیدا کنیم! از شماهم ممنونم بخاطر اوردنش بعد

 بود:  خواستم حرف بزنم صدای گریه دار رونیکا  رو شنیدم  که صفت ادرینا رو بغل کرده همینکه

 :نه ...خاله الدینا)ادرینا( من میتلسم ایجا  بمونم! رونیکا

 شروع کرد به گریه  و

 : نه خاله جون نمیریم نترس!ادرینا

 روبه من کرد : ایلیا نمیشه تا مامانش پیدا میشه پیش ما بمونه؟ و

 سروان کردم: جناب سروان نمیشه پیش ما باشه تا مادرش پیدا میشه؟ روبه

 ولیت داره من همچین اجازه ای روندارم!متاسفم! مس-

 و از جیبم بیرون اوردم و گفتم: همکارتونم کارتم

 کارتم نگاهی انداخت و بعد سریع پا شد احترام نظامی داد: ببخشید نشناختم جناب سرگرد! به

 مشکلی نیست! ...میشه رونیکا رو ببرم!-

 حتما ... فقط شماره تلفن و ادرستون رو بدید لطفا!؟-

 و ادرس و نوشتیم و بعد به سمت خونه حرکت کردیم! ارهشم

 کوچولوی با مزه واقعا نعمتی بود! این

 تو ماشین و بستنی و خوراکی خوردناش و حرفاش منو ادرینا رو به خنده وادار میکرد! کاراش
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 و انداختم و درو باز کردم کلید

 : عمویی ایشا خونه شوماست؟؟ رونیکا

 اره عزیزم-

 ی ندالید؟: نی نرونیکا

 ادرینا با تعجب به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده! منو

 : نه قربونت برم نی نی نداریم!ادرینا

 :وای شه بد شد!رونیکا

 هایی که برای رونیکا خریده بودیم و رو اپن گذاشتم و به سمت رونیکا که روی مبل نشسته بود رفتم! خوراکی

 د وقتی منو دید شروع کرد به خندیدن!پست ناغافل بغلش کردم که جیغ زد و بع از

 کردم و یه دور تند  چرخوندمش! بوسش

 دستای کوچولوش صفت منو گرفته بود و قهقه میزد! با

 ادرینا از پله ها پایین اومد!! لباساش و با لباس خواب های عروسکیش که یه بلوز و شلوار ستاره ای بود عوض کرده بود! که

 امون میکرد!رو پله داشت با لبخند نگ از

 :  عمو عمو ! خاله الدینا هم اومد!رونیکا

 از پله ها پایین اومد و رو پاهاش نشست با لبخند گفت: خاله ادرینا قربونت بره بیا بغلم ببینم ؟ ادرینا

 از بغلم پرید پایین و رفت بغل ادرینا! سریع

 از یخورده خنده و بازی با رونیکا با خستگی رو مبل نشستیم ! بعد

 بود!٢٢/٠١ساعت نگاه کردم  به

 سا کت بودیم که صدای بلند و پر ذوق رونیکا رو شنیدیم همونطور

 و گرفته بود باال ى با خوشحالم حرف میزد! دستش

 : فهمیدم! تا من ایشام شوما یه نی نی بیالید که من باهاش باژی کنم!رونیکا

 ادرینام چشمامون اندازه کأسه شد.... منو

 

 

 

 کأسه که چه عرض کنم ته قابلمه نذریِ مسجد سر کوچه! اندازه چشمامون

 همونطور کپ کرده بود! قیافش واقعا خنده دار و دیدنی بود! ادرینا

 فکری به سرم زد ! بلند شدم و رونیکارو بغل کردم! یهو

 کردم و گفتم: ادرینا میگم فکر بدی نیست! بوسش

 اندازه غاز حراء وا شد! دهنش

 هوم؟ و دوباره گفتم: خندیدم

 و بست و اب دهنش و قورت داد! دهنش

 برو بابا منتظر تعارفه انگار!-

 نیشخند مسخره ای کرد و دستش و تو جیب شلوار گشاده خوابش کرد! هیشد و  پا

 شیطنت نگاش کردم و گفتم: تو جای من بودی منتظر تعارف نبودی؟ با

 کنم ! تا یه اورنگوتانی مثل ادرینا بالیی سرم نیاورده! و جمع کرد و گفت: جای تو بودم مث بچه ادم میرفتم الال دهنش

 چه خودشم تحویل میگیره اورنگوتان!-

 زیر خنده! زدم

 طرفم اومد و رونیکا رو از بغلم گرفت و با اخم گفت: چته اقا ایلیا کبکت خروس میخونه؟ به

 دمت گردو نمیشکوندی؟  لبخند یه وری گفتم: نخونه؟ تو اگه همچین شانس طالیی گیرت اومده بود با با

 و گرد کرد و گفت: بی حیا.. چشماش

 لباش و جمع کرد و گفت: رونیکا
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 : شی میگید؟ من حوشلم سَل لَفت! نی نی میخوام.... نی نی میخوام!رونیکا

 میکرد و دست و پا میزد! گریه

 : رونیکا جان عزیزم این موقعه شب ! من االن نی نی از کجام در بیارم؟ادرینا

 !میخندیدم و بودم کرده(�😬😁�مو شبیه این ایموجی  قیافه

 وضعیتی بود دیدنی ها! یه

 رو به من کرد و با اخم ترسناکی گفت چرا میخندی تو؟ ادرینا

 چشمک گفتم: بخاطر همون شانس طالیی دیگه! با

 ذره نگام کرد و بعد زد زیر خنده! یه

 : پسره پر رو! ادرینا

 من میلم بخوابم! : حاال که نی نی نمیالیدرونیکا

 و به حالت قهر جمع کرد و نم اشکی تو چشماش نشست! لباش

 : ببین عزیزم نی نی رو نمیشه االن اورد خیلی دیره! باشه ؟ دیگه گریه نکن تا بریم بخوابیم جیگره خاله! ادرینا

 تکون داد! سرشو

 سمت پله ها که رونیکا دستش و به سمتم دراز کرد! به

 : عمو بیا!رونیکا

 سرم و تکون دادم و دنبالشون رفتم!......... اچارن

 

 

 

 :ادرینا

 رو رو تخت گذاشتم ! رونیکا

 عزیزم میخوای برات الالیی بخونم!؟-

 ایلیا رو شنیدم: من میرم بخوابم شبخیر! صدای

 تند گفت: نه نه عمو نَلو! وَ گَل نه گِلیه میکونم! رونیکا

 جام بخواب!کشید و گفت : باش عمو جون من این پووووفی

 با مزه ای زد: باجه! لبخند

 از خوندن الالیی بالخره به زور خوابید! بعد

 حد شیطونک بود! بی

 : ادرینا من االن چطوری پاشم برم؟ایلیا

 چته شلوارتو خیس کردی؟ پاشو برو دیگه!-

 عاقل اندر سفیهی با اون چشمای خوشگلش کرد و گفت یه دیقه به من نگاه کن! نگاه

 ه ی تخت خوابیده بود! ایلیا بغلش خوابیده بود و رونیکا دستش و صفت گرفته بود و خواب بود!لب رونیکا

 زیر خنده! زدیم

 همینجا بگیر بخواب دیگه!-

 شانس طالیی !! باشه همینجا -

 ذره فکر کردم تازه دو هزاریم افتاد  یه

 بده بخوره! موقعیت طالیی و .... منم کنار این خواب و دیگه خر بیا رو باقالی خب

 داشت با خنده به قیافه وا رفتم نگاه میکرد! همینطور

 خب ....خب.. میشه......-

 :خب؟ایلیا

 بگم میرم تو اتاق تو میخوابم! ولی میدونستم به غیر از تخت خودم جایی خوابم نمیبرد! میخواستم

 این شانس طالیی!لبخند اومد رو لبم کنار ایلیا خوابیدنم  دنیای داشت! دیگه چی بهتر از  یهو
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 خنده گفتم: خب مشکلی نیست! سه تایی میخوابیم! با

 : چی شد؟ تا حاال که فرار میکردی ؟ بوس قایمکی و بعد فرار ؟ االن بدون بوس غیر فرار ؟ایلیا

 ایلیا شر و ور نگو بزار بخوابیم!-

 و کنارش خوابیدم داشتم پتو و مرتب میکردم! رفتم

 ابی یه کار دیگه ام کردی ها؟گفت: دیشب قبل اینکه بخو که

 هم من شیطونیم گل کرده بود هم ایلیا! خدا به خیر کنه امشب و ...... امشب

 : انوقت چیکار کردم؟ادرینا

 و انداخت باال! ابروش

 مثال ... لبتو چسبوندی یه جایی از صورتم!-

 چشماشو تو هوا چرخوند ! و

 و خودمو خم کردم روش!و انداختم باال و با لبخند به طرفش رفتم  ابروم

 : رادمنش شیطون شدی!ادرینا

 جمع  کرد و گفت: نه فکر نمیکنم! لباشو

 که روش خم بودم دستم و توی ته ریش اصالح نکردش بردم! همونطور

 گفتم: ولی من فک میکنم ! و

 شدم روش و سریع بوسه کوتاهی روی لبش زدم! خم

 رم نشست و شروع کرد به بازی با لبام!خواستم سرم و بلند کنم دست إزادش پشت س همینکه

 گرم بود لباش که داشتم تو اتیشش میسوختم! اونقدری

 گرم بودیم و غافل از دنیا! همونطور

 عشق لعنتی باهام چیکار میکرد! چرا تشنه ی نگاه سبزینه این عشق مغرورم؟ این

 ه دستش و روی صورتم گذاشت و همینکه خواست لباشو از رو لبام بردار ایلیا

 رونیکا رو شنیدیم ! صدای

 : عمو ، خاله، شیکا میکنید؟ مامانی و بابایی هم اژ اینا میکنن شبا ! رونیکا

 شیرین شروع کرد به خندیدن! و

 ادرینا اب دهنمون و قورت دادیم و با هراس به هم نگاه کردیم!..... منو

 

 

 

 :ایلیا

 عمو از کی بیداری؟-

 ش گفت:ریزی کرد و با صدای بچگانه ا خنده

 اَشن نخوابیده بودم!-

 ادرینا به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده! منو

 : ای کلک ما رو گول زدی؟ادرینا

 و به حالت با مزه ای جمع کرد و گفت:ژَدم! لباش

 به من کرد و با عصبانیت گفت: چاِل خاله الدینا لو بوس کَلدی ؟ بژنمت؟ رو

 یدونی؟ این بچه های دهه نود دارن به کجا میرن ؟خندیدم و گفتم: تو اینارو از کجا م بلند

 به سمتش رفت و رونیکا رو ، روی پاش گذاشت! ادرینا

 : راست میگه! چرا منو بوسیدی؟ادرینا

 و گرد کردم و گفتم: به نظرت من تورو بوسیدم؟ یا تو منو بوسیدی؟ چشمام

 لحظه فکر کرد و گفت: خب ... چه فرقی میکنه؟ یه

 ا رو از بغلش گرفتمو رونیک  خندیدم
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 : رونیکا جان عمو ، خاله ادرینات منو بوس کرد من بوسش نکردم!ایلیا

 به من کرد و بعد با اخم روبه ادرینا گفت: خاله! بِژنمت؟ نگاهی

 : خاله بیا بغلم ادرینا

 طرفم اومد و از بغلم گرفتش ، ... به

 : نه عزیزم ، مجبورم کرد!ادرینا

 ن روزا چقد میخندیدم!زدم زیر خنده ! ای دوباره

 : مجبول چیه؟ رونیکا

 کالفه نگام کرد  و روبه رونیکا گفت: ادرینا

 هیچی خاله بیخیال!-

 کردم و روبه رونیکا گفتم: عمویی تو از کجا فهمیدی باید دعوامون کنی؟ نیشخندی

کَلدن! بعد یه مَلده اومد به پِشَره ..اومممم.. لحضه فکر کرد و بعد گفت: اخه یه لوژ توی تِفِسیون )تلویزیون( این شکلی همو بوش  چند

 گفت چرا خاهلمو بوش کلدی؟ بژنمت؟ 

 کلمه هاش مکث میکرد ! هنوز سخت بود بخواد راحت حرف بزنه! وسط

 انداختم باال و گفتم: عجب! ابروهامو

 : عَژب چیه؟ رونیکا

 بیا و بگو عجب چیه! حاال

 خوابید! ٢/٠١ت از کلی سر و کله زدن باهاش بالخره ساع بعد

 نفری روی تخت خوابیدیم اما اینبار رونیکا وسط منو ادرینا خوابید! ٠ دوباره

 خسته بودم که تا سرم و گزاشتم رو بالشت خوابم برد!........ اونقدری

 

 

 

 احساس کردم یه چیزی روی شکمم داره باال پایین میپره! صبح

 م!چشمام و باز کردم که رونیکا رو روی شکمم دید تند

 شُبح به خیللللللل!-

 عمو سکته ام دادی ! صبح به خیر!-

 از در حموم بیرون اومد ! لباساش و تو حموم تنش کرده بود ! ادرینا

 صبح به خیر!-

 وقوسی به بدنم دادم و جواب دادم : صبح به خیر! کش

 : بیاید پایین صبحونه رو حاضر ک.....ادرینا

 تی برش داشتم:زنگ گوشیم بلند شد! از رو پا تخ صدای

 الو-

 الو سالم اقای رادمنش؟-

 بله خودم هستم بفرمایید؟-

 از کالنتری تماس میگیرم ، مادر رونیکا نیازی اومدن دنبالشون ، لطفا بیاید کالنتری!-

 بله حتما، االن میام!-

 ممنون خدانگهدار-

 خدافظ-

 و قطع کردم  گوشی

 : کی بود؟؟ادرینا

 رو پیدا کردن! از کالنتری بود مامان رونیکا-

 قیافش وا رفت و گفت: یعنی رونیکا میره! یهو
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 اره دیگه!-

 رونیکا کردم و گفتم: بیا بغل عمو ببینمت! مامانی رو پیدا کردن! روبه

 کشید و پرید بغلم! جیغی

 ادرینا گفتم: تا شما صبحونه بخورید، منم یه دوش میگیرم که بعد بریم کالنتری! روبه

 ش و تکون داد!کمرنگی زد و سر لبخند

 رونیکا رو گرفتن و باهم از اتاق بیرون رفتن! دست

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

 تا تقه به در قهوه ای رنگ زدم! دو

 بفرمایید -

 باز کردم که رونیکا اول رفت داخل بعد ادرینا بعد من ! درو

 خانمی و اقایی روی صندلی نشسته بودن! یه

 نیکا باشه سریع از روی صندلی پاشد و به سمت رونیکا دویید!که حدس میزدم مامان رو خانومه

 الهی قربونت برم نفسِ مامان ، کجا بودی عزیزکم؟-

 بغلش کرده بود و اشک میریخت! صفت

 و ادرینام کنار هم ایستاده بودیم و نگاشون میکردیم! من

 ت خوبه؟بابای رونیکا به سمتش رفت و بوسش کردم: قربونت برم بابا! ببینمت حال که

 : خوبم بابایی، انخَد پیش خاله الدینا و رونیکا

 لیا)ایلیا( خوش گذشت! عمو

 تکون داد و روی سر رونیکا رو بوسید! سرشو

 بعد هر دو بلند شدن! و

 رونیکا: واقعا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم! خیلی لطف کردید واقعا! بابای

 ین شبای زندگیمون بود!خواهش میکنم ، اتفاقا با رونیکا یکی از بهتر-

 حرفمو ادامه داد: انقد که شیرین و با مزست! ادرینا

 رونیکا؛ واقعا ممنونم ازتون اگه شما نمیبردینش ممکن بود ماشین بزنه بهش یا... مامان

 کرد و حرفش و ادامه نداد! بغض

 : خداروشکر که پیداش کردیم! ادرینا

 د: من یاسین نیازی هستم...روبه من کرد و دستشو به سمتم دراز کر باباش

 فشردم ؛ منم ایلیا رادمنش  دستشو

 از کلی صحبت باهاشون قصد رفتن به خونه کردیم! بعد

 ادمای خوبی بودن! شوهره مهندس بود و زنه معلم! هردو

ه مریضی داشته! مردمم که زنه رونیکا رو میبره شهربازی بعد موقعی که رونیکا رفته سوار وسایل شه! این تشتج میکنه ، قبال سابق ظاهرا

 نمیدونستن بچه داره میبرنش دکتر! رونیکام وقتی برمیگرده میبینه مامانش نیست!

 خدا رحم کرده بهشون که بالیی سر بچه به این کوچیکی نیومده! واقعا

 و شماره از هم گرفتیم که هرچند وقت یکیار بریم پیش رونیکا! ادرس

 ه کوتاه بهش عادت کرده بودیم!من و ادرینا خیلی تو این یه شب چون

 خونه پیاده شدیم!  جلوی

 ادرینا کردم و گفتم: ادرینا تا من میرم غذا بگیرم از رستوران تو برو اماده شو برای تمرین ! امروز ساعت زیادی تمرین میکنیم! روبه

 باوشد!-

 زد و به سمت در رفت! لبخندی

 !........پام و روی گاز فشردم و به سمت رستوران رفتم منم
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 هارو روی اپن گزاشتم و روی مبل نشستم ! تی وی روشن کردم  غذا

 فیلم طنز داشت!  یه

 خیره به تلویزیون بودم که صدای پای ادرینا رو از پله ها شنیدم! همونطور

 : خیلی وقته اومدی ؟ ادرینا

 

 نه!-

 

 االن غذا رو میکشم!-

 به سمت اشپزخونه رفت! و

 ه کردم ! یه لباس استین بلند مشکی ادیداس تنش بود و با شلوار پاچه گشاده ورزشی!اشپزخونه بهش نگا از

 از باال به قول خودشون دم اسبی بسته بود! موهاشم

 مشغول انالیز بودم که گوشیم زنگ خورد پرهام بود! همونطور

 

 الو داداش؟-

 

 چطوری ایلی جون؟-

 

 

 رو روی اسپیکر گزاشتم گوشی

 

 

 گو ایلی جون پسره جلف،،،،قربونت تو چطوری؟ ستاره چطوره؟بار گفتم ن ٦١١ -

 

 

 باش نزن،،،خوبیم دیگه الو میترکونیم!-

 

 

 که صدای ادرینا اومد: خندیدم

 

 

 پرهام چطوری؟-

 

 

یخواید : چند نفر به یه نفر؟ خوبم زن داداش ممنون، شما چیکار میکنید؟ خوش میگذره؟ دو نفری! تو یه خونه ، صیغه ، دیگه چی مپرهام

 از خدا؟

 ادرینا زدیم زیر خنده ! منو

 

 : مریضه مغزت داداچ!ایلیا

 : میدونم ستاره ام میگه!  پرهام

 خندیدم! دوباره

 همونطور که غذا ها رو روی میز میزاشت گفت؛ پرهام همزادتو پیدا کردیم !؟ ادرینا
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 : هان؟  پرهام

 

 همونطور که حدس میزدم گفت امروز  با ستاره میرن پیشش!شروع کردیم به تعریف قضیه ببینیم عکس العملش چیه؟  و

 

 از کلی شوخی و خنده با پرهام و ستاره که از دسشویی اومد! گوشی و قطع کردیم! بعد

 

 ظهر بود! ٢٢ساعت نگاه کردیم  به

 

 و خوردیم و رفتیم برای تمرین! عذامون

 

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

 ه شدم!: هووووو.... بسته دیگه ...ایلیا..خستادرینا

 

 اخم گفتم: غر غر نداریم! با

 

داریم اینجا هی تمرین میکنیم ! ربات که نیستم بابا ! ادمم خسته  ٦تا االن که ٢٢غضب نامی کرد و گفت: غر غر چی؟ باو از ساعت  نگاه

 میشم!

 نیشخندی گفتم؛ نمیدونستم ادمی! با

 

 چش غره ای گفت: ادم بودم! کمال هم نشینی اثر کرده! با

 

 کردم و گفتم: اگه کمال هم نشینی با منه ! که االن فرشته بودی! نوچی

 

 االن خوب بودیم ها،... ولی باز داشتیم میزنیم به تیپ و تار هم! تا

 

 از بخوره کل کل رفتیم داخل خونه! بعد

 

 زنگ درو زدن!  که

 

 : من باز میکنم!ادرینا

 

 اخم همیشگیم سرمو تکون دادم! با

 

 ه؟و برداشت : کی ایفون

 

-....... 

 

 بفرمایید !-

 : امیر حسین و یه زن و به مرده بودن ، باز کردم!ادرینا

 گفتم: جدی

 باشه ، برو لباساتو عوض کن -



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 261 

 

 غره ای کرد و گفت: نمیگفتی ام داشتم میرفتم! چشم

 بعد از پله ها باال رفت! و

 به سمت در پذیرایی رفتم و بازش کردم! منم

 پذیرایی دعوتشون کردم!با سالم کردم و به سمت  جدی

 هم اومد! ادرینا

 حسین: خانم و اقای رحیمی برای گیریمتون توی ماموریت اومدن!!! امیر

 : گریم؟ االن؟.......ادرینا

 

 

 

 : گریم ؟ االن؟ زود نیست؟ادرینا

 ادامه دادم: امیر مشکلی پیش اومده؟ حرفشو

 : نه .. فقط یه خورده ماموریت جلو افتادهامیرحسین

 تکون دادم و گفتم: کی؟ سرمو

 روز دیگه!٠-

 رحیمی: بخاطر این موضوع ما زودتر گریم هایی مثل رنگ مو ....این جور چیزا رو االن انجام میدیم! خانم

 مبل تکیه دادم و گفتم: باشه مشکلی نیست ! به

 : پس من میرم! فقط ایلیا کارتون تموم شد یه سر بیا ستاد!امیرحسین

 پاشدیمادرینا از جامون  منو

 : باشه حتماایلیا

 خدافظ

 : خدافظایلیا

 :خدانگهدار!ادرینا

 رحیمی : اگه موافقید شروع کنیم!؟ اقای

 باشه!-

 سری وسایل باهاشون بود که شروع کردن ادرینا  و خانم رحمی رفتن داخل اتاق ! یه

 ن به طالیی میزد!!!رنگ مو روی موهام گزاشت! تقریبا به بور میزد!موهای خودم قهوه ای بود! ولی ای یه

 و گردنم و صورتمو برنزه کرد ! گفت که باید فردا واسه برنزه کامل برم سالونشون! دستام

 ابرو هامو تغییر داد! حالت

 ساعت بود داشت کار میکرد! ٠ حدود

 ساعت ارایشگاهن  ! االن درکشون میکنم! ٢١این دخترا چیکار میکنن  میگفتم

فردا حتما بیاید برای برنزه کامل و دو روز دیگه یعنی یه روز قبل ماموریتتون میایم برای گزاشتن لنز و رحیمی: خب تموم شد! فقط  اقای

 گریم صورتتون!

 باشه ممنون!-

 خواهش میکنم!-

 و خانم رحیمی ام اومدن پایین ! ادرینا

 متر پرید باال! ٢١ادرینا نگاه کردم که ابروهام  به

 ابروهای زرد و طالیی! شرابی شده بود و لنز عسلی و موهاش

 درجه تغییر کرده بود! حتما منم انقد تغییر کردم! ٢٢١ قیافش

 

 ام نگاش به من افتاد ! اونم تعجب کرد! ادرینا

 هردو زدیم زیر خنده! یهو
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 : چرا این شکلی شدی؟ادرینا

 : من میخواستم این سؤال و بپرسم!ایلیا

 اقای رحیمی رفتن! از یخورده دید زدن خودمون تو اینه ، خانم و بعد

 .......که

 

 

 

 : نایادر

 

  ایلیصورت ا یشدم تو قیدق یمیرح یرفتن اقا بعد

 

 شده بود  یبه رنگ عسلش مسک یموها

 

 (لنز مشکی شیبه رنگ )سبز/عسل یچشما

 

 شده بود پوست سفیدش برنزه شده بود گداشته

 

  یبگردم چه ناز شد یاله

 

 

 :گفت طنتیکه با ش میهم بود رهیدو خ هر

 شدمااا خانوم خانوووما  تموم

  یکرد ریتغ یلیعه...اخه ه_

 

 ؟یعنی+خوشگل شدم 

 هوا برت نداره رییگفتم خوشگل گفتم تغ یمن ک_

 انکار نکن هیخوشگلم د یعنیحرفت  نی+ا

 

 ابرو بور یخوب شده زاقارت نشده مو شراب افمیباشه تو خوشگل ،حاال ق_

 

 هوم؟؟؟

 

 کنما راستشو گفتم! ینخواستم ناحق ی خوشگل تر بودالبته قبال ی+نه بابا خوشگل شد

 

 چرا نیمچه ذوقی کردم که باعث شد لبخندی رو لبام بیاد! دروغ

 

 خوشگلی از خودته!_

 

 دید دارم خیلی پررو میشم ،بی توجه گفت: وقتی

 نایادر امیسر برم ستاد ب هی+من 

 حموم برو  یباشه ول_
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 +باشه من رفتم فعال

 

 ستاد و منم اومدم تو اتاقمربه که رفته  هی

 

 کوتاه کنه اما نزاشتم  یموهامو خواست مصر ستادمیا نهییا یجلو

 بود  ییا گهید زیچ میمشک یمو یخوش رنگ شده ول یلیخ یبلنده و شراب موهام

 

  یبدبختم داشت یچکار به ابروها فهیو برنزه کردن .،اخه ضع لنز

 شدم  تیم نیرنگ ابرو ع نیمن با ا حاال

 عوض کردمو  یزرشک زیبودو با بل ختهیرنگ روش ر یکه کم زمیشدمو بل زیانال الیخیب

 زدم باال  رهیگ موهامو

 

 برداشتمو زنگ زدم به ستاره مویگوش

 

 

 

 مردم زندم  یبگ ینه خبر ینه بار یتولت چند ماهشه ن کار گمیو الوو و م یستاره جونن مشغول پرهام یالو خوب_

 

 

  زمیاما خب نتونتسم عز یعقده دار دونمی+چتههه اروم باش گلم م

 بود ادیو بار ز کار

 

 

 ....ویتو ام که د هیبا پرهام د یخاک برسر یکارو بار منظورت  کارا_

 

 

 

 گوالخخ مشنگ ای+عه چته باز سگ شد

 

 

 

  ایمشنگ باباته الدنگ کصافت خوب پسر مردم رو گمراه کرد_

 

 چته نمی+خب زر نزن بگو بب

 

  انهی یمرد یخوب نمیاستم ببخااگ بر سرت خو_

 سر قبرت با گالب میایهس ب یک عتیتشب

 

 غغغیییی.ج ییلیخ یییعوض یلی+خ

 

 با ستاره قطع کردم و  یباز یسر و کله و خلتور بعد
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 رنگ شده شستم یتو حموم قشنگ موهامو با شامپو موها دمیپر

 

  دمیو شلوارشو پوش یزرشک زیبل دمویپوش رامویلباس ز رونیاومدم ب و

 دمیچیحوله رو دور موهام پ و

 رو گرفتم ایلیبرداشتم شماره ا ویگوش

 

 بوققق1_

 بووق2_

 بوووق3_

 بووق..4_

 

 +جانم ؟

 

 گهید ایب ترسمی،دمه غروبه م یساعت رفت کیتو  ییکجا_

 

 امیواستا م یترسیم یی+مگه بچه دوساله ا

 

 هوس کردم  یخب خواستم بگم که برام کاهو بخر_

 

 یو نگفت هینکنه خبرا یدکه کر اارمی+و

 

 گرفته ها ، تیگمشووو شوخ_

 

 صدای پوزخند واری گفت: با

  یبیخدافظ ب امیم رمیگی+باشه م

 

 یبا_

 

 

 میگه بیبی! خنده دندون نمایی کردم و به سمت دسشویی رفتم ... بیشعور

 

&**** 

 

  ومدیساعت شد ن مین

 

 بود  قهیدق 9315نگاه کردم ساعت  ساعتو

 

  یو یت یده بودم نشستم جلوزنگ ز 7 ساعت

 

 داشت  یکه دور هم میشبکه نس زدم

 کردمینگاه م داشتم
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  خوردیم شهیبه ش یبارون به صورت شالق که

 و لرز برم داشته بود ترس

 اشپز خونه تا  اب بخورم تا التهابم کم شه  رفتم

 دمیکش یغیافتاد که همزمان با افتادنس ح دیدستام لرز اما

 تو خونه دیچیپ ایلیا یفتناگ نایادر یصدا که

  ییکجا ناای+ادر

 ییکجا یکشیم غیچرا ج نایادرر

 

 حرف بزنم تونستمیبود سقف دهنم و نم دهیچسب زبونم

 

 ستبرش  ی نهیتو س دمیکوبیکردمو و با مشت م هیبغلش و گر دمیتو اشپز خونه ک پر اومد

 

  یدلم هزار راه اخه لعنت دمیترس یلیخ ایلیا یکجابود_

 

 تموم شد ریکارم د  زمیباش عز +اروم

 

 باش  تموم شد اروم

 کرد.... میبعد به سمت اتاق راه و

 

 

 

 از جلسه ای که یخورده زیاد طول کشید به سمت خونه راه افتادم! بعد

 

 راه کاهو ام گرفتم ! این دختر عشق ساالد بود! دم

 میکرد اصن چیزی به غیر ساالد نمیخورد! ولش

 

 که صدای جیغ ادرینا رو شنیدم! کلید درو باز کردم با

 

 براش اتافاقی افتاده باشه! نکنه

 

 کردم : ادرینا،،، ادرینا؟؟؟ صدا

 

 سمت اشپزخونه رفتم ! به

 

 مسخ شده و رنگ پریده میون تیکه های شیشه دیدمش! که

 

 به سمتش رفتم که خودشو پرت کرد تو بغلم! سریع

 

 میزدم بخاطر بارون شب ترسیده ! حدس

 

 کوبید تو سینم! و با گریه گفت:مشت  با
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 کجابودی ایلیا؟ خیلی ترسیدم دلم هزار راه رفت! لعنتی....-

 

 میکردم تو شوکه! حس

 

 که ناراحت میشد یا اشک و تو چشمای خوشگلش میدیدم! قلبم فشرده میشد! و ناخوداگاه سعی در اروم کردنش داشتم! هروقت

 

 !: اروم باش عزیزم! کارم دیر تموم شدایلیا

 

 دستم و دور شونش حلقه کردم و به سمت اتاق راهنماییش کردم ! همونطور

 

 که فین فین میکرد دنبالم میمومد! همونطور

 

 خنده مصنوعی گفتم: از چی ترسیدی دختر خوب؟ با

 

خورم لیوان از دستم افتاد و به چشمش کشید! و گفت: مسخره نکنی هاااا...  ولی همزمان بارون اومد شبم که بود !...بعد...رفتم اب ب دستش

 خب ترسیدم!

 

 عین این بچه کوچولوها شده بود! قیافش

 

 خدا این دختر چی تو وجودش داره که منو دیوونه میکنه ! وای

 

 اینکه سعی در کنترل کردن خودم داشته باشم شونه هاشو گرفتم و توی اغوشم کشیدمش! بدون

 

 ه داد!دستاش و روی سینه هام و گزاشت سرش و تکی دوتا

 

 مو روی سرش گزاشتم! چونه

 

 ادرینا؟-

 

 : جانم؟ادرینا

 

 یه قولی بهم بده!-

 

 چه قولی؟-

 

هرجا!....هرجایی که فکر کردی تنهایی! ترسیدی! به یادت بیار که یه نفر هست که همیشه مواظبته! حتی اگه نباشه!وجودشو حس -

 س!میکنی!عین یه سایه! هرجا که بری همراهته! پس هیچ وقت نتر

 

 زد و سرش و روی سینم فشرد ! لبخندی

 

 : حسش میکنم ایلیا ! تا وقتی این سایه هست نمیترسم! تاوقتی هستی نمیترسم!ادرینا
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 و بلند کرد و نگام کرد ! سرش

 

 براق تر از همیشه بود ! مجذوب کننده! چشماش

 

 : قول میدم! ادرینا

 

 یبار چشماشو به نشونه تأیید باز و بسته کرد! و

 

 کجی زدم و بوسه ای عمیق روی پیشونیش زدم! بخندیل

 

 : حاال دیگه با خیال راحت برو بخواب!ایلیا

 

 ممنون، شبخیر!-

 

 شبت به خیر!-

 

 اتاقش ى بستم و بیرون اومدم! در

 

 سمت اشپزخونه رفتم! پامو با احتیاط از بین تیکه های شیشه رد کردم ! به

 

 ز و از کابینت برداشتم!رو یخچال گزاشتم و جارو خاک اندا کاهو

 

 از جمع کردن شیشه ها یه چای خوردم و به سمت اتاقم رفتم! بعد

 

 چک کردم و بعد از عوض کردن لباسام روی تختم رفتم !  گوشیمو

 

 ربع خوابم برد....... ٢از حدود  بعد

 

 

 

 :ادرینا

 

 با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم! صبح

 

 چشم بسته جواب دادم: با

 

 

 بله؟-

 

 بله و بال! کجایی بشکه دماغ؟-

 

 ارمان بود! لبخند کمرنگی زدم و گفتم: صدای
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 کجام؟ زیر اسمون خدا!-

 

 ماهه دانشگاه نمیای! خبر مرگت زنگم نمیزنی؟ ٢بسته بسته! نمیخواد لفظ قلم بیای! بگو ببینم کدوم گوریی -

 

 

 خیلی زیاده نمیتونم توضیح بدم اما خب ،... بابام فوت کرده و .... که از رو تخت بلند شدم گفتم: کلی قضیه پیش اومده همونطور

 

 

 متعجب و ناراحتشو شنیدم:واقعا؟ نمیدونستم! تسلیت میگم !  صدای

 

 ممنون -

 

 از یخورده صحبت با ارمان و درد و دل باهاش رفتم پایین! بعد

 

 یمی بودم!ارمان و دوست داشتم ! مثل داداش نداشتم بود! خیلی باهاش صم واقعا

 

 پله ها پایین رفتم و کسی تو پذیرایی نبود! از

 

 ایلیا هنوز خوابه ! حتما

 

 چای ساز و روشن کردم و به سمت اتاق ایلیا رفتم! زیر

 

 ای به در زدم که جواب نداد! تقه

 

 رو کشیدم و داخل رفتم! دستگیره

 

 عزیزمممممم بالش و بغل کرده بود و خواب بود! اخی

 

 بود! میدونستم عادت داره شبا بدون لباس بخوابه!شرتم کنده  تی

 

 بار صداش کردم که بیدار شد! میدونستم همه پلیسا خوابشون سبکه! چند

 

 صبح بخیر اقا پلیسه!-

 

 صبح به خیر ! ساعت چنده؟-

 

 ٢١/٢١ساعت:-

 

 اها !-

 

 روی بازوهای لختش چرخوندم و بعد خجالت زده سرم و انداختم پایین! نگاهمو
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 تخت بلند شد و گفت: گونه هات انقد قرمزه االن اتیش میگیره! پس تا اتش نشانی الزم نشدیى برو بیرون! رو از

 

 و گفتم: واسه خودت فلسفه نساز اصال هم همچین چیزی نیست!.....تا تو صورتتو بسوری صبحونه رو اماده کردم ! خندیدم

 

 و تکون داد که از اتاق بیرون رفتم..... سرش

 

 م به اماده کردن صبحونه!کرد شروع

 

 تو یخچال پنیر و مربا و کره رو روی میز گزاشتم! از

 

 تا چای ریختم و و روی میز گزاشتم!٢

 

 هم گزاشتم کنارشون! شکر

 

 

 ایلیا هم اومد ! که

 

 باهم شروع کردیم به خوردن صبحونه! و

 

 تیر هم  و دفاع هم!  گرفتی یاد ٪٢١، ٪٧١رفتیم! میتونم بگم ایلیا گفت: امروز اخرین روز تمرینه! تو این مدت کم خیلی خوب پیش  که

 !اندازی

 

 به غبغم انداختم و شبیه التا گفتم: ما اینیم دیگه! بادی

 

 لبخند کمرنگی گفت: وقتی مربی به این خوبی  داری میخوای چی باشی؟ با

 

 و گفتم: حق با شماست استاد!  خندیدم

 

خاصی زد ! نه از این لبخندی عادی هاااا! از اونا که خیلی خاص و مجذوب کننده بود و سالی یبار  و بلند کرد نگام کرد و لبخند سرش

 میزد!

 از خوردن صبحونمون داخل حیاط رفتیم برای تمرین!...... بعد

 

 

 

 تمرینمون تموم شد!! ٢ ساعت

 

 بگم خیلی خوب یاد گرفتم! یعنی جوری بود که بتونم از خودم دفاع کنم! میتونستم

 

باز همون اخم همیشگی رو داشت! دیگه اخماش هم برام شیرین بود! چیز تازه ای نبود که بخوام ناراحت شم! ایلیا همیشه اخم  ایلیا

 داشت!
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 این جذبه و اخمش بود که من و دیوونه خودش کرده بود!! و

 

 یش خودم بوده برام یه دنیا ارزش داشت!!اینکه میدیدم خیلی کم میخنده اما مواقعی هم که خندیدن با صدای بلندشو دیدم پ از

 

 مشکی و پوست برنزه ش هم که جذاب ترش کرده بود! موهای

 

 نمیشد شبا با لنز خوابید! خوابیدن با لنز باعث کوری میشد! فقط

 

 ورزشیامو عوض کردم و رفتم یه دوش گرفتم! لباس

 

 حموم بیرون اومدم و لباسام و تنم کردم ! از

 

 کردن موهای به رنگ شرابم! میتونستم بگم بهم میاد! اما خب این رنگ سنمو یه کوچولو باال برده بود! کردم به خشک شروع

 

 مشغول بودم که صدای در اومد همینطور

 

 بیا تو!-

 

انم زدم روی : ادرینا من میرم سالن اقای رحیمی واسه برنزه گفت امروز برم! زود میام ، نترسی هااا ، مواظب خودت باش، شماره رستورایلیا

 در یخچال زنگ بزن غذا برات بیارن!

 

 باشه مرسی ، فقط زود بیا-

 

 و تکون داد و گفت: خدافظ سرش

 

 خدافظ-

 ظهر میرفتیم برای ماموریت! فردا

 خانم و اقای رحیمی برای گریممون میومدن! صبح

 بگم یه کمی اضطراب داشتم !  میتونستم

 بودم و تو کتابا خونده بودم همچین کار هایی رو فقط تو فیلما دیده من

 و خاموش کردم و رفتم پایین ! سشوار

 کم داشت حوصلم سر میرفت! تلویزیون و روشن کردم! کم

 و داشت نشون میداد ! ٢در خانه  تنها

 

 ذوق شروع کردم به دیدن! با

 

 این پسر بچه بودم ! خیلی باهاشو بود! عاشق

 

 خوردن! از تو کابینت برداشتم و شروع کردم به تخمه

 به رستوران هم زنگ زدم و گفتم یه زرشک پلو بیارن همزمان

 بود! ٢/٠١ساعت نگاه کردم  به

 صدای زنگ اومد ! حتما ایلیا بود ! تند پریدم که درو باز کنم که
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 .................که

 

 

 

 : نایادر

 

 

  کردمینگاه م نیو باز کردم ابهت زده به ارشاو در

 

 

 کوتاه و شلوارک  نیتاس هیمناسب نبود  لباسم

 

 گفتم:  دمیدویدو سمت پله ها م یباز گداشتم با حالت مهین درو

 

 تو نیبش امیمن لباس عوض کنم م یارش

 

 

 رمی یانداختم رو یشال هم الک هی دمیپوش یشلوار مشک هیبلند سبز و  نیاست هی

 

 هم زدم ادکلن

 

 هنوز جلو دره  دمیکه د نییحالت دو اومدم پا با

 اشفتس  دمیکامل باز کردم که د درو رفتم

 

 زدم:  صداش

 

 چت شد بابا ؟ یخوب نیارشاو

 

 تو میبر ایب سین یزیچ_

 

 از دوس دختراش ولش کردع حتما یکیفک کنم  یبود اخ دهیپول دهیبلندش ژول یموها

 

 

  میبخور ارمیب ییچا یمن  نیبش_

 

 تکون داد و منم رفتم اشپز خونه  سرشو

 

 بشقاب و بردم یزبون هارو گداشتم تو ینیریو ش  ختمیر یچا دوتا

 

 صورتم شد  خیم نشستمو

 

 یشکل نیبودم ا دهیرو ند نیمعدب شدم تا حاال ارشاو کمی
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 :  دمیپرس متیمال با

 

 اخه داداش بزرگه ی،درهم نیشده ارشاو یزیچ

 

 هیک کهیداداش کوچ یبگ شهی+م

 

 یکنیسواال م هیارمانه د_

 

 +اها اون پسر سبکه

 

 هینگو پسرر خوب  ینجوریا_

 

 شدع دوس دخترت ولت کرده یچ نمیبگو بب حاال

 

 سرعت سرشو طرف برگردوند  با

 

 نگام کرد  یبیغم عح با

 گفت:  و

 گرفتمت  یافتادیم یداشت دمتیکه د یروز نیاول ادتهی

 

 کنهیم ینجوریا یپسر نیدختر در برار همچ نیگفتم چطور ا یبا غضب نگام کرد چنان

 بودم  فتهیخود ش خودخواه درسته

 

 بودن زونمیدخترا او یلیخ کشوندیتورو سمتم م یچ دونمینگاهم بت افتاد نم یوقت یول

 

 داشتن اما تو  یو جذاب یبودن خوشگل کنارم

 

  دادیبهم دست م یخوب یلیخ حس

 

 خرخره تو بجوم خواستیدلم م ینداختیم کعیکلکل باهات بودم تو کالس ت عاشق

 

  نایادر شدنیم روز بهت وابسته تر هر

 

  شدمیم وونهید افتادیبه چشمات م نگاهم

 

 زمیرو ب پات بر ایدن خواستیدلم م یکرد هیبغلم گر یتو یافتاد نیماش یک تو یروز

 

 ؟یکنیم یمنو به عنوان عشقت  همدمت شوهرت انتخاب کن خوامیمن ...من عاشقت شدم م نایادر

 

 منو دوس داره  نیارشاو یعنی... یعنیاز حد نگاش کردم  شیابهت و تعجب ب با
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 یدونینم یچیممکنه تو ه رهیغ نینکن ارشاو یشوخ یگیم یتو چ_

 

 

 

 : نایادر

 

 زد که تا استخونم رفت یمبل پوزخند یافتادمرو یسمتم قدم برداشت و جور یخشم با

 

 گفت:  و

 خان داداشت هان نکنه بوست هم کرد ها گفتیم یچ

 مقدس هااان  میمر یشیم شهیه ما که مو ب یکنیخونه بغلش م یراش داد هیچ

 

 خونه من یکردتویم یبتز کن تا خوردش نکردم بگو جه غلط دهنتو

 

 نه گهید نیداداش خوب توهم رفتع بود ی،هه گول خوردم ابج گهیبا توام د بناال د ناایییادر

 

 

 را بگه اما گفت و دل من رو خون کرد  نیبود ا دیازش بع ختیر اشکام

 که  داد زدم!  دادیادامه م داشت

 که گلوم درد گرفت! یجور

 

 گفتم: هیبا گر و

 ایلیا یمنو شناخت ینجوریا تو

 ایلیا یخواست ینجوریمنو ا تو

 نه؟ زمیرو هم بر یکیکه شوهر داشته باشم و با  مییمن هر جا یفکر کرد تو

  سوزونهیتا عنق وجودمو م مونهیماار م شین نیهر کلمت ع یدونیم

 زنتو همخونتو  یدونستیاگه م یدوونینم

 ه*ر*ز*ه ییهر جا زن

 ! ایلیا یگفتینم

 

 کردم هیاتاقم در و محکم بستم و پشت در افتادم گر یدور شدم ازش و رفتم تو هیهق و هق گر با

 کنم چرا هیگر دیخوبم انقدر مدتش کمه چرا همش من با یچرا روزا ایخدا

  دیهمش با چرا

 کنم دایازش تنفر پ یلحظه ا بزنه ک یحرف دیبشنوم ازش چرا با حرف

  دیچیخونه پ یتو یبیمه یصدا ختیر اشکام

 شکست  یزیج انگار

 ناراحت نشدم بنده خدا چکار کنه  نیارشاو یحرفا یشدم و مهم نبود واسم، اصال واسه  الیخیب

  سیشده دسته خودش که ت عاشق

 حرفاش نبودم  نیا قینبود ال قممیرسمش نبود اون حرفا ال اما

 

 نداشت اما حرفاش از صدتا چوب بدتر بود  یدرد کردیم کهیت کهیت اوردیدر م وقلبم

 



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 273 

 

 رتشیو غرورشه و غ سیاز ته دل ن دونمیچون م بخشمشیم

 

 بود اما  نیعکس العملم هم دمیدیم نجایرو ا یاگر دختر منم

 ن بود م یخراب یحرفاش معنا یاما بازم..بازم معن میداد حیو بهش توض دیفهم ویاون همه چ اما

 

 دراوردمو حولمو برداشتمو رفتم سمت حموم  لباسامو

 نداشتم بلند بشم یکردم که نا هیانقدر گر ختیدوش حموم اشکام ر ریز

 

*** 

 نشستم باز موهامو خشک کردم دمویپوش لباسامو

 صبح حموم بودم اما بازم رفتم نکهیا با

 دهیحموم بهم ارامش م کردمیم حس

  سوختیقرمز بود و م خون نیزدمو چشمام ع کرممو

  سیخونه ن یکس دمید نییاز پله ها اومدم پا رونیاتاق رو باز کردم و رفتم ب در

 ها همه شکسته وسط خونه افتاده  گلدون

  زننیریو م کننیم دایراهشونو پ یزیواسه هر چ دیزینر دیزینر صاحابهیب نیا بازم

 ردم اما نبود پاک کردمو و برگشتم باال رفتم در اتاقشو باز ک اشکامو

 پاهام گذاشتمو  یپله ها نشستم  و سرمو رو یرو

 که .... ختیر اشکام

 

 

 

 :نایادر

 

 

 اخه شهیاتفاق افتاده نم یمن پدرم فوت کرده بعد کل نیارشاو

 

 من دوست دارم. کنمیبهت اما بخدا به جون مامانم خوشبختت م گمیم تیتسل شهیچرا نم_

 

 

  یایشگاه نمماهه دان کیداغونم  نایادر نیبب

 دانشگاه  امیب کنمیقوت نم اصال

 

 .. یوعض هیشب مشروب اصال  هر

 

 

 اومد تو  ایلیلحظه در باز شد و ا همون

 

 به ما بشه ییفاطمه االنه که غوغا ایاوه  اوه

 

 ایلینشه ا وونهیبا عمر خدا کنه د ای هیخق با عل شهیمعلوم نم االن
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 نیدرهمو و قرمز اومد سمت ارشاو یثورت با

 

 هان  نجایا یکنیم یچه غلط ییتو ک_

  یخوریم یزن تنها چه گوه هی با

 

 بنال تا نکشتمت. یخونم هان عوض ییایداد ب ییاجازه ا نیهمچ یک

 

 روش و  ایلیو ا نیافتاده بود رو زم نیارشاو

  یمشت ها با

  زدتشیم یدر پ یپ

 ولش کنه زدمیم غیج

 

 

 کن احمق نکرده ولش یاون کار شیولش کن کشت ایلیا_

 

 

  دمیکش یفرابنفش غیو ج ایلیا یگونه  یمشت زد تو هی نیارشاو

 

 

 همو وووووو دیکن ول

 

 اشغااال یزنیم نهیکه سنگشو به س یشیهان تو ک کهی: بتوچه مرتنیارشاو

 

 

 که  یغیدو نفس زنان رفتن سمت من با ج هر

 کشبدم برگشتن سمتم که

 

 

  ششسیبگه کشت تیفوت پدرمو تسل شمیومده بود پاون دوست منه ا نویولش کن ارشاو ایلیا_

 

 دمیم حیبهت توض ایلیکن تورو خدا ولش کن ا ولش

 

 

 رو  ایلیدستمم دست ا یکیدستشوگرفتم و اون  نیرفتم سمت ارشاو اروم

 

 مبل رفتم نشستن  سمت

 

 ماجرا رو گفتم و در اخر: کل

 

 

 رادمنش همسرمه ایلیمن ..من متاهلم و ا یناراحتت کنم ول خوامینم دیببخش یلیخ یداداش نیارشاو_
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 ابهت نگام کرد  با

 

 مهم نبود برام اومدم بغل دستش نشستم نایاصال نامحرم ا ختیاز گوشه چشمش ر یاشک

 

 

 دستشو گرفتم :  و

 

 شوهرمه و دوسش دارم نیداداش بزرگه من دوماه که نامزد کردم و ا نیبب

 

 نهیبب نیداداششو غمگ یسخته ابج یلیخ یناراحت ش خوامیدوست دارم نم میتورو به عنوان داداش من

 

 و بغلش کردم زمیشه عز تیبهتر از من نسب یکیوارم  دیام

 

 کنهیم هیپسر مغرور و تختس بخاطر من گر نیا ایخدا یوا دیسرسو گذاشت رو شونم شونه هاش لرز ک

 

 

 کنهینم هیها ،مرد که گر یکن تیقرار نشد خودتو اذ_

 

 دارن؟+مگه مردا دل ن

 

 بخاطر من هینکن د هیدارن اماگر_

 

 

  یداشت یبرام هر کمک یدوست داشتم .و االن ب عنوان خواهر یلی،بدون خ می+باشه ابج

 

 کن  خبرم

 

 ،اوه اوه فاتحه ام خوندس کردیمنقبض شده  و دستی مشت شده و چشمای به هون نشسته!نگامون م یبا فک ایلیرفت سمت ا و

 

 فت: بغلش کرد و گ نیارشاو

 

 نمش،؟یبب امینداره ک بخوام دوباره ب یمشکل نایادر مهیابج یداداش ول دیببخش

 

  کنمیم یخوشبخت هیارزو برات

 

 تکون داد دییهم سرشو به عنوان تا یتو ییبا اخما ایلیگفت و ا یزیخم شد و در گوشش چ و

 جدا شد و رفت  ایلیاز ا یبا لبخند و

 

.... 
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 یدم عصبیمو روی فرمون کوب مشت

 

 لعنتتیییییی......لعنت بهت .،.-

 

 روی گاز فشردم و اصال برام مهم نبود که با چه سرعتی دارم میرم!! پامو

 مقصد نامعلوم! به

 فکر به ارشاوین دندون قورچه ای کردم و پوزخندی زدم ! با

 

بخاطر تو دختر لعنتی که عقل و صبرمو از سرم پروندی که بیاد...که بیاد به ادرینای من بگه دوستت دارم؟  فقط بخاطر ادرینا بود ... فقط -

 گزاشتم زنده از این در بیرون بره!!

 ای زدم و باز مشتی روی فرمون زدم !!! نعره

 چی شد اما فقط میدونم خودمو توی یه جای پرتی دیدم! نمیدونم

 شهر و زیر پام میدیدم! از

 رین ارمغان بود!اونجا نبود و این تنهایی توی حال بدم برام بهت هیچکس

 پام ضربه ای به خاک ها زدم و یه داد بلند کشیدم... با

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

 شده بودم ! اروم

 اتافاقات فکر کردم ! من انقد ادم عجولی و عصبانی نبودم ! خونسرد ترین ادم دنیا نام داشتم ! اما دست روی غیرتم گزاشته بود! به

 ج عصبانیتم میرسوند!تنها چیزی بود که منو به أو این

 که یه پلیسم و قطعاتوی این شرایط باید با صبر پیش برم ، اسم ادرینا که میاد همه اینا یادم میره!!! منی

 روی سنگی نشسته بودم پا شدم و خاک های پشت شلوارمو تکوندم! از

 این ماموریت تموم شه ادرینا میره! ممکنه ..ممکنه ازم دور شه ازدواج کنه! یعنی

 فکرشم منو به جنون میکشید! یحت

 طمع لبای سرخشو کسی به غیر من بچشه! اینکه

 میکرد! دیوونم

 موقع هایی که ترسیده تو بغل یکی دیگه قایم شه! اینکه

 میکرد! داغونم

 ..... اینکه مال یکی دیگه باشه! اینکه

 ذره منو میشکست! ذره

 زندگیمه زندگیم و میزارم ! ... اما نمیزارم! نمیزارم ..... واسه کسی که تموم اما

 دستش نمیدم! از

 فقط مالللللل منهههههههههه ادرینا

 زدم : ادرینااااا مالللل منههههههه ....مال من میشه....... داد

 اطمینان بخشی زدم و به سمت ماشین رفتم!........... لبخند

 

 

 

 با کلید باز کردم رفتم داخل ! درو

 همه خاموش بود  برقا

 زی مو از تنم بیرون اوردم و که چشمم به ادرینا افتاد!پایی بافت

 خوابش برده بود ! سوییچمو و روی مبل انداختم و به طرفش رفتم! روپله
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 و روی نرده پله ها گزاشته بود و خواب بود ! سرش

 

 

 کمرنگی به این قیافه معصومش تو خواب زدم که چشمش به رَد اشک روی گونش افتاد! لبخند

 

 این اشکا منم ؟ من بودم که با حرفام دلش و شکستم؟ باعث یعنی

 

 بودم که بهش تهمت.... من

 به من ! لعنت به حرفایی که باعث شده اشک توی چشمای بلوری خوشگلش بشینه! لعنت

 نداشتم بیدارش کنم! حتما اگه بیدار میشد باهام حرف نمیزد! دوست

 

 خورد و چیزی اروم زیر لب گفت!و زیرش انداختم و بلندش کردم ! تکون أرومی  دستم

 نفهمیدم چی گفت! که

 اروم از پله ها باال رفتم و به قیافه ماهش نگاه کردم ! اروم

 اتاق و به زور با ارنجم باز کردم ! در

 

 

 میکرد با کمترین صدا درو باز کنم که بیدار نشه ! سعی

 روی تختش گزاشتمش که باز تکون کوتاهی خورد و باز خوابید! اروم

 همون اوال که میشناختمش فهمیده بودم که خواب سنگینی داره! از

 

 عمیقی روی پیشونیش زدم و زیر لب خیلی اروم گفتم : تو فقط مال منی! همین! بوسع

 

 بعد از اینکه پتو و روش کشیدم از اتاق بیرون اومدم! و

 روز ماموریت بود! صبح زود باید بیدار میشدیم! فردا

 م و یه چایی خوردم !سمت اشپزخونه رفت به

 باید قبل از رفتن حتما زنگ میزدم به مامانم! فردا

 گوشیم روشن شد ! صفحه

 پی ام از پرهام ! رفتم داخل تل و بازش کردم یه عکس بود! یه

 پرهام و پوریا بود با لباس های ست کرده ! عکس

 زدم و فهمیدم که پرهام و هیچکس اندازه من نمیشناسه! لبخندی

 وضعیت بین من و ادرینا خوب بود عکس و نشونش میدم!فردا  اگه

 ای کشیدم و  نتِمو خاموش کردم! خمیازه

 و توی سینک گزاشتم و به سمت اتاقم رفتم......... لیوان

 

 

 

 :ادرینا

 

 

 

 رحیمی کارشو شروع کرد ! خانم
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 طول کشیده بود که گردنم خشک شده بود! اونقدر

 

 

 

 ساعت بعد تموم شد! ٢

 

 

 شک شدمو تکون دادمخ گردن

 

 

 رحیمی: تموم شد عزیزم! خانم

 

 

 زدم و گفتم: ممنون ، خسته نباشید! لبخندی

 

 

 

 سمت ایینه رفتم! یا حسین؟ این دختری که توی اینه ست منم؟ به

 

 

 

 هایی که رنگ ابی چشممو پاک کرده بود! لنز

 

 

 کوتاه قهوه ای ! ابروهای

 

 

 بود ! با گریمی که رنگ پوستمو تغییر داده و

 

 

 شبیه ادرینای قبل نبودم! اصن

 

 

 بهت و تعجب چند تا عکس از خودم گرفتم و واسه ستاره فرستادم! با

 

 

 خانم رحمیمی رفتیم پایین ! همراه

 

 

 پشتش به من بود و با اقای رحیمی صحبت میکرد ! ایلیا
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 ون یه چای ....پله ها پایین رفتیم  روبه اقای رحیمی کردم و گفتم: خسته نباشین برات از

 

 

 چشما به ایلیا افتاد،! دیشب به رنگ پوستش دقت نکردم ! که

 

 

 برنزه چشمایی مشکی مدل موهای خاص و جدیدش ! پوست

 

 هرصورت جذاب بود ! در

 

 با دهن باز مشغول  دید زدنش بودم و اونم شبیه من ! همونطور

 

 بشکن اقای رحیمی به خودمون اوردمون ! که

 

 یگه رو نگاه کنید!وقت زیاده همد-

 

 با خانم رحیمی زدن زیر خنده !  و

 سالشون بود! ٠٣یا ٠٢زوج خوبی بودن ! حدود  واقعا

 خودم اومدم و اخمی به ایلیا کردم ! به

 اشپزخونه رفتم تا چای بیارم! داخل

 اد!از دیشب باهم حرف نزده بودیم! یعنی من محل ندادم ! ایلیام اونقدری مغرور بود که جلو نی هنوز

 ها رو روی میز گزاشتم! چای

 از نحوه گزاشتن لنز هامون گریم کردن خودمون رفتن! بعد

 بالفاصله  سرهنگ محبی اینجا اومد و کلی توضیحات داد! که

 

 ساعت و هماهنگی با بچه های ستاد  ٢از حدود  بعد

 های اماده شده مون رو جلوی در گزاشتیم ! چمدون

 خبببب!........به طرفمون اومد و گفت:  سرهنگ

 

 

 

 به طرفمون اومد  و گفت:خب!! همه چی و در موردشون و که گفتم اطالعات کامل رو هم که دارید! انشاال که موفق باشید! سرهنگ

 

 

 

 دستشو به سمت ایلیا دراز کرد! و

 

 

 

 : ممنون ایلیا
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 بعد از خداحافظی با امیر حسین و بقیه بچه های ستاد شون راه افتادیم! و

 

 

 

 چمدونا رو داخل ماشین گزاشت و نشستیم! ایلیا

 

 

 

 دلهره عجیبی داشتم! یعنی چی میشد؟ یه

 

 پیش میرفت؟ ممکن بود لو بریم ؟ چطوری

 

 دلشوره و دلهره ام حس خوبی بهم نمیداد! احساس میکردم  این

 

 یه اتافاقی بیفته ! شاید یه جور ترس! ولی نمیشد اسمشو ترس گزاشت! قراره

 

 شده دلتون گرم باشه ؟ و در عین حال نگران باشید!حاال  تا

 خودمم نمیدونم دارم چی میگم! شاید

 

 میدونم  یه چیزی توی این راه بزرگی که در پیش داریم منو میترسونه! فقط

 

 قول مامان بزرگ خدا بیامرزم ته دلم دارن رخت میشورن! به

 

 تو افکارم غرق بودم که صدای ایلیا رو شنیدم : همینطور

 

 به چی فکر میکنی ادرینا؟-

 

 عمیقی کشیدم و گفتم : نمیدونم؟ نفس

 

 عوض کرد و گفت : پس کی میدونه؟ دندشو

 

 و گفتم : بازم نمیدونم! خندیدم

 

 داد و گفت : زبانت که خوبه؟ سرشوتکون

 

 اونقدری خوب هست که اونجا گاف ندم !-

 

 نگفت ! چیزی
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 گفتم : ایلیاااااااااا کالفه

 

 فت : جانمممممم؟خنده گ با

 

 

 یه متر باز شد ! یعنی این ایلیا بود گفت جانم؟ من قربون این صدای دلنشینت برم که جانم و چاشنیش کرده ! دهنم

 

 لبخند و ذوق نهانی داشتم نگاش میکردم  با

 

 یه بشکن جلوی چشمم زد ! که

 

 کجایی؟-

 

 همینجا!-

 

 گی؟عاقل اندر سفیهی کرد و گفت ؛ چی میخواستی ب نگاه

 

 ذره فکر کردم وگفتم : یادم رفت! یه

 

 لبخند موزیانه ای زد و گفت: ادرینا جدیداً فراموش کار شدی؟ یهو

 

 جمع کردم و گفتم: مثال چی و یادم رفته؟ صورتمو

 

 مثال اینو که از دیشب با یه اقای جنتلمنی قهر بودی  و یادت رفت!-

 

 ها ! ! االن یادم افتاد من با این قهر بودم اوهوووک

 

 گفتم؛ چیه ؟ میخوای دوباره قهر کنم ؟ خبیث

 

 و عین یو یو به معنی نه تکون داد سرش

 

 بلند خندیدم و ضبطو روشن کردم !! که

 شاید این خندیدنا و شوخی کردنا ارامش قبل از طوفانه! نمیدونم

 

 : رسیدیم ایلیا

 

 دلم ریخت ......... هری

 

 

 

 همینجاست ؟-

 اره!-
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 م نگاه کردم ! از بیرون شبیه خونه شاه و شاهزاده ها بود!خونه روبه رو به

 ونمیدونم! داخلش

 : چرا انقد رنگت پریده ؟ اروم باش!ایلیا

 

 که با ناخونم ور میرفتم گفتم:نمیتونم! همونطور

 چرا میتونی!-

 سعی میکنم!-

 حاال پیاده شو!-

 برداشتم و پیاده شدم! کیفمو

 به سمت در رفت و زنگ و زد! ایلیا

 بفرمایید؟-

 تهرانی نصب هستم -

 خوش امدید بفرمایید!-

 درو زد ! و

 فامیلی فرمالیته مون افتادم ! تهرانی نصب! یاد

 ایلیا نگاه کردم که لبخند اطمینان بخشی زد!  به

 دلم و قرص کرد ! که

 باز کرد که داخل رفتیم یه نگهبان جلوی در بود ! درو

 سرش و به عنوان تعظیم خم کرد! که

 خونه نگاه کردم ! حیاطش بهشتی بود واسه خودش ! به

 جلومون افتاد و به عنوان راهنمایی! نگهبان

 دری که حدس میزدم در اصلی باشه دوباره به عنوان احترام خم شد و بعد رفت! جلوی

 یه نفر دیگه درو باز کرد و داخل رفتیم! که

 !این فیلمای اشرافی افتادم ! انگاری ما شاهزاده بودیم یاد

 فکرم خندم گرفته بود! از

 

 اروم در گوشم گفت: به چی میخندی ؟ ایلیا

 

 بعدا واست  میگم!-

 

 به معنی فازت چیه؟ باال انداخت که همون موقعه  ابروش

 

 خانم جوون به طرفمون اومد! یه

 

 جا در خدمتتون هستیم تا ایشون بیان!: خوش امدید! اقای مجد نیستن رفتن یه سفر کاری ! گفتن ازتون عذر بخوام و بگم که ما اینخانمه

 

 

 با قیافه جدی و اعتماد به نفس باالیی گفت : اما ما بهشون گفتیم که وقت زیادی نداریم ؟ ایلیا

 

 

 بازیگری شو تهسین کنم! البته خودمم بازیگریم کم و بیش خوب بود! میتونستم

 



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 283 

 

 تاخییر هم عذر میخوام!لبخندی زد و گفت: مطمئن باشید فردا میان ! بخاطر این  دختره

 

 

 سرشو تکون داد و گفت؛ همونطور که قبال گفتم ما وقت زیادی نداریم ! اگه از فردا بیشترشه! معامله مون به هم میخوره ! ایلیا

 

 مطمئن باشید بیشتر نمیشه!-

 

 از گرفتن سوییچ برای اوردن چمدونامون ى زدن ماشین توی پارکینگ ! بعد

 ییمون کرد......سمت اتاقمون راهنما به

 

 

 

 پله های مارپیچ مانند دوبلکس گزشتیم! از

 یه راه رو طوالنی شدیم! که از اولش یه فرش قرمز پهن بود تا اخر راه رو  شبیه اتاق هتل بود اما خیلی اشرافی! وارد

 

 : چرا انقد ساکتی ادرینا؟ایلیا

 

 خودش اروم گفتم: مثال چی بگم؟ مثل

 

 هرچی فقط ساکت نباش!-

 

 ندادم! وابیج

 ایستاد! جلوی در قهوه ای رنگ تقریبا بزرگی!  دختره

 

: خب ... اینجا اتاقتون هستش ، من زیبا هستم کاری داشتید یا چیزی خواستید میتونید به من بگید! چمدون هاتونم االن میارن !  دختره

 با اجازتون !؟

 

 سرش و تکون داد ،که زیبا با لبخند گشادی رفت! ایلیا

 

 اق و باز کردیم و داخل رفتیم !ات در

 

 : ادرینا بیا اینجا !؟ ایلیا

 

 تعجب به سمتش که وسط اتاق ایستاده بود رفتم با

 روبه روش ایستادم به سمتم خم شد و دهنش و در گوشم گزاشت! و

 

 دستشو دور کمرم حلقه کرد ! شوک زده شدم! و

 

 دیگه چشه؟ این

 

 از خود بی خود میشدم که.. عمیقی زیر گلوم کشید! کم کم داشتم نفس
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 خیلی خیلی ارومش رو شنیدم که در گوشم نحوا میکرد: صدای

 

 : ادرینا گاف نده ! میدونی که اینجا دوربین داره و شنود !پس نباید بفهمن داریم حرف میزنیم ! باید فکر کنن داریم معاشقه میکنیم !ایلیا

 

 ! گفتم که حضرت واال از این اخالقا نداره! هع

 به قول خودش فرمالیته دستم و دور گردنش حلقه کردم نمم

 

 اروم تر از خودش گفتم؛ خب اگه اینطوری باشه که ما نمیتونیم تو اتاق تکون بخوریم؟ و

 

 ای زیر گردنم زد که به حال خرابم ناجور دامن میزد! بوسه

 

 یلم ضبط شده مارو میزارن روش!: نگران نباش تا فردا بچه ها دوربین اتاق مارو از کار میندازن و فایلیا

 

 مستانه ای کردم که مثال از روی لذته و گفتم: یعنی حموم دسشویی هم دوربین داره ؟ خنده

 

 فک نمیکنم! بهت گفتم که همه چیز دقیق و حساب شدس!-

 

 جواب بدم که یهو لبای گرمش و روی لبام حس کردم ! اومدم

 

 صفت تر کردم و همراهیش کردم!!به خودم اومدم منم دستمو دور گردنش  وقتی

 

 کم داشت یادم میرفت داریم فیلم بازی میکنیم  کم

 داشت کامل میشد و حرکت های دست ایلیا روی کمرم بیشتر ! ضرفیتم

 در اتاق و زدن!......... که

 

 

 

 :ایلیا

 گازی از لبش گرفتم  و بعد ولش  کردم ! 

 به لبام کشیدم و به سمت در رفتم! دستی

 رو چرخوندم  دستگیره

 بفرمایید؟-

 چمدونتون و اوردیم قربان !-

 بدین خودم میبرم داخل!-

 رو جلوی در گذاشتن و بعد از تعظیم کوتاهی رفتن! چمدونا

 بستم که ادرینا رو ندیدم ! درو

 سرویس روشن بود فک کنم رفته بود دسشویی! برق

 کشیدم و لبخند کجی زدم ! پووووفی

 رفته دشویی،،،،، االن خجالت کشیده میدونستم

 چرا من همه ی اخالق های این دختر به دلم مینشست؟ خدایا

 روز و توی شمال یادم نمیره! یادم نمیره اعترافشو به دوست داشتن من! اون

 نمیره سرکوب کردن عشقی و که منم بهش داشتم ولی میخواستم از خودم دورش کنم! یادم
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 مثل اون موقعه فکر نمیکنم !نمیره شکستن قلبشو !  اما االن دیگه  یادم

 به قیمت اینکه همه چیمو از دست بدم ، ادرینا مال من میشه! حتی

 حقی نداره بخواد مال کس دیگه ای بشه ادرینا فقط و فقط مال منه! یعنی

 از دستش بدم ! حتی اگه برام بد شه ! حتی اگه نشه  نمیخوام

 و مال خودم میکنم! نیست! هرجور که شده من این دختر سرکش و لجباز مهم

 فقط یه چیزی!؟..... امیدوارم که چیزی اون عشقی  اما

 که اون روز لب دریا تو چشماش دیدم  کم نشده باشه! 

 حس کنم ، میتونم حس کنم که کم نشده!!!! میتونم

 ای کردم و روی تخت نشستم !  خنده

 عشق ادم و دیوونه میکنه! میگن

 یی با خودم میخندم حرف میزنم!و.......من بود ! عین دیوونه ها تنها قضیه

باورش سخته ....سخته باور کردن اینکه من همون سرگرد گند اخالق قبلم !! همونی که تا اسم عشق و عاشقی میومد خندش  اما

 میگرفت!؟؟؟؟

 اعتراف عشقم پیش ادرینا یه جورایی برام سخت بود! اما

 حرفا جور در نمیومد ! نیبا ا غرورم

 تخاب میکردم !...یا غرورم یا....یا ادرینا؟!........باید ان ولی

 توی فکر بودم که صدای در سرویس و شنیدم !.... همونطور

 و بلند کردم ! سرم

 با یه حوله بزرگ که تا نوک پاش میومد از حموم بیرون اومد... ادرینا

 خب اینجا دوربین داشت!چرا لباس تنش نکرده ! با اینکه حوله همه جای  بدنشو پوشونده بود ولی  این

 اخم گفتم: این چه وضعشه؟ چرا لباسات و تنت نکردی؟ با

 که از سر و صورتش اب میچکید گفت: پروفوسور ! چمدونامون و االن اوردن ! همونطور

 اخم غلیظ تری گفتم : تو برگرد تو حموم من لباسات و میارم! با

 نگام کرد و به سمت حموم رفت!...... کالفه

 

 

 

  انیادر

 هنوز اخمش بود اه بد عنق  ایلیلباسامو اورد ا ایلیا نکهیا بعد

 سرشو تکون داد یجیکردم که با گ نیابرو اشاره به دورب با

 خنده ریبا ابرو اشاره کردم که گرفت و زد ز باز

 خوشمزه  شششیاشاره  کرد ا نیتعجب نگاش کردم که با ابرو به دورب با

 گوشم گفت : رید جلو و زبراش نازک کردم که اوم یچشم پشت

  یبه کور یخودتو زد ای یکور یاینم رونیبا حوله ب گهید

 اخه  ینیبینم نویدورب

 چقد گرممه لپام مطمئنم گل انداخته از گرما ییوا

  میتو گوش کردینفساشو و فوت م شعوریب

 اروم گفتم باشه ،برو عقب گرممه  

 زد  پوزخند

  شینکبت باز تو جلد مغرور اه

 هر دو سرامون سمت در برگشت زدن  در

 بود :  خدمتکار
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  یتهران یاقا نییپا دییبفرما 

 تکون داد و با همون اخم جذابش گفت  سرشو

  میای یبرو م باشه

 《زمیعز 》رو ب من گفت شالتو سر کن برگشت

 با تمسخر گفت   زمشویعز یعوض

  رونیبرداشتم از اتاق اومدم ب لمویانداختم موبا شالو

  نییپا میسام مجد اومد یباشکوه قصر اقا یپله ها از

 شام نبود  زیسر م یکس 

 اول من اول من گنیغذا ها م یشکمم بزن و برقصه ه یتو یو فسنجون وا هیو ساالد اول ونیبر مرغ

 نشستم بعدش خودش رو ب روم دیرو کش یاول اومد سمت من صندل ایلیا

  ختمیساالد ر کیبشقاب کوچ یتو اول

 و برنج  ختمیفسنجون ر یبشقابم کم یتو

 ها رو برداشتم خوردم ساالدمم خوردم هیاول چیاز ساندو یکیبعدش  خوردم

  ادیخوشم نم ونی.از بر

 یمامان شیتیت شششیا خوردیاروم اروم م ایلیا

 سمت حال نشستم که  میصرف غذا رفت بعد

 نشست دستشو  و باز کرد ک برم بقلش ایلیا

 تو مبل کنارش لم دادم  رفتم

  یدر پ یپ یزده بود کنار و موهام و بو کرد و تند تند نفس ها موشال

 دیکشیم

 گوشم بصورت نجوا گفت : ریدستش و ز یموهام  و گرفت تو ییتره ا و

 یییخوب یجه بو اووومم

 نه؟ گذرهیداره بت خوش م یادیز نکهیمثل ا_

 بتوچه یزنم_

 بچه  یدار ییعجب رو_

 شدم رو ب روش  بلند

  ادایمن خوابم م باال میبدوو بر_

 شدم و گفت: بلند

  میشد و گفت بر  بلند

 بغلش  یپرت شدم تو دیاتاق جلو تر رفتم که دستمو کش یتو میرفت

 تخت یبغلش ب عقب که افتادم رو یناز بهش نگاه کردم  و قدم ب جلو برداشت و من همچنان تو با

 زد روم مهیخ و

 چشه امشب  نیا وا

 بلند شو عه  یکنیم کاریچ_

 موهام باز بو کرد و گفت  یبرد تو رشوس

 نامیادر هیعاال شامپوت

 نامیادر یییییچ

 دهیهم م یتیمالک میچه م نویا

  یچقدر تو کرم یشده بودم باز اه لعنت داغ

 )دختر انقدر پرو اخه( ادایخب راستش بدمم نم یول

 سمت صورتم سرشو اورد جلو و ناخداگاه  اومد

 پوزخند و اروم گفت :بستم که بلند شد و با  چشمامو
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 ومدهیبدت هم ن نکهیا مثل

  یزنیحرف م هیو کنا شیگفتم که با ن یاخه چکار کردم چ یکنیرنگ عوض م یزده ب سرت چرا ه هویتو چت شد  ایلیا_

 به حرفم نکرد و با برداشتن حولش   ییا توجه

 سمت حموم رفت و و منم با دادن چندتا فحش اب دار  به

 چک کردم... مویگوش

 

 

 

 :ایلیا

 ای از موهای به رنگ شرابش که مستم میکرد و توی دستم گرفتم و  تره

 در پی بوییدم! نا خوداگاه گفتم : اومممم چه بوی خوبی! پی

 

 رنگ تعجب گرفت و گفت: مثل اینکه بهت خوش میگذره نه؟ نگاهش

 توجه گفتم:زنمی بتوچه؟ بی

 ن بهش بگم؟؟اگه صیغه نبودیم چه بهونه ای داشتم که اال موندم

 چشمای گرد شده گفت: عجب رویی داری بچه؟ با

 قرار بلند شد و باز گفت: بریم باال من خوابم میاد! بی

 بریم !!!-

 نمیدونم باید چطوری بگم که دوسش دارم ! با اینکه یه جورایی مطمئنم که ادرینام دوستم داره ولی برام سخته! اصن

 وندم سخته اعتراف کردن دوست داشتنش!منی که همه ی عمرم و به غرور گذر واسه

 به سمت تخت میرفت که دستش و کشیدم چرخید و افتاد تو بغلم! داشت

 لبخند کجی یه قدم جلو رفتم که روی تخت افتاد ! با

 زدم روش و دستم و به صورت تکیه گاه باالی سرش گذاشتم! خیمه

 ای عاشق و مغرور با قبل خیلی متفاوته!تعجب و توی چشماش میدیم! حق داره تعجب کنه! این ایلی قشنگ

 روی موهاش گزاشتم باز بو کشیدم.. دماغمو

 شامپوت عالیه ادرینام!!-

 تند تند شدن نفساش فهمیدم شوکه شده  از

 کم کم باید به این میم مالکیت عادت میکرد! دیگه

 و چرخوندم سمت لباش ! که چشماشو بست! سرم

 نش برام سخته ؟چرا انقده اعتراف دوست داشت لعنتی

 انگار زبونم قفل شده و بهش نمیگم که فقط مال منه؟  چرا

 هم با خودم تکرار کردم ...که باید انتخاب کنم! قبال

 .....یا.....ادرینا؟ غرور

 بلند شدم و واسه این که ضایع بازی نشه! کالفه

 ؟پوزخند زدم که مثال مسخرش کردم و گفتم:  مثل اینکه تو ام بدت نیومده  یه

و باز کرد و با بغض گفت: ایلیا تو چت شده یهو زده به سرت چرا هی رنگ عوض میکنی؟ چی کار کردم که هی با نیش و کنایه  چشماش

 حرف میزنی؟

 نکردم و حولمو برداشتم و به سمت حموم رفتم! توجهی

 کندم و زیر دوش رفتم ! مغزم به ارامش زیادی احتیاج داشت! لباسامو

 کردن و تصمیم گرفتن!یه خورده فکر  به

 شاید بشه! شاید بشه هم حفظ غرور و هم عشق! اما

 میگن این دو با هم نمیشه  ، اما من برای اولین بار کاری میکنم که بشه! همه
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 رو حفظ میکنم ! چون برای ادرینا حاضرم جونمم بدم  هردو

 م از گرفتن تصمیم مصمم برای گفتن حسم به ادرینا از حموم بیرون اومد بعد

 ..........که

 

 

 

 -**دانای کل**

 را در زیر سیگاری گران قیمتش خاموش کرد و دودش را  با لبخند کش داری بیرون داد! سیگارش

 خب ... این وسط چی به من میرسه؟ -

 را روی پایش انداخت و منتظر به لبانش چشم دوخت! پایش

 نه خوشم اومد ، ادم زرنگی هستی! -

 ت: در اینکه زرنگم شکی نیست ولی خب .... انتظار نداری که همینطور خشک و خالی تورو به هدفت برسونم؟زد و خونسرد گف پوزخندی

ببین سام این کار برای من خیلی مهمه ! شاید نشه بهش گفت هدف ،،، اما یه جور انتقامه که اتیشی که به زندگیم زده شده رو خاموش -

 میکنه!

 اسه ی این اتیش چه قیمتی رو میپردازی؟چشمانش را ریز کرد و گفت: خب و سام

 مرموزی زد گفت: مهم اینه که چی بخوای؟ لبخند

 هم ، هم مانند او با نگاه پیروزی گفت: شاید اشنا کردنم  با ادرالن خان؟ سام

 بلندی کرد و جواب داد: میدونستم جایی نمیری که زیرت اب بره! باشه قبوله! خنده

 امه داد: و اما.........سرش را تکان داد و باز اد سام

 را قیچی کرد و با اخم گفت: واما چی؟؟؟ حرفش

 که از بریده شدن حرفش عصبی بود با اخم گفت: چرا میخوای این کارو بکنی؟ چه چیزی باعث این نفرت شده؟ سام

 معموال چیزی و زیاد توضیح نمیدم !-

 دندان هایش را روی هم فشرد و با پوزخند گفت: مهم نیست! سام

به  خب حاال که موافقی، یه بار دیگه مرور میکنیم ، ،،، اینکه تو با )رادمنش ( چیکار میکنی به خودت مربوطه ،،،.... فقط! ادرینا رو باید-

 من بدی!

 سیگار بعدی اش را روشن کرد و با لبخند کجی سرش را تکان داد! سام

 !!!: پس باید بگم که این همکاری رو باید جشن گرفت )شایان(!سام

 : مثال با یه شامپاینشایان

 هایشان را خوردند و با افکاری شؤم به فکر رفتند! نوشیدنی

 لبخند مرموز شایان چیز خوبی را رقم نمیزد! این

 که فقط به قیافه ایلیا و ادرینا ، موقعه فهمیدن اینکه زنده بوده است فکر میکرد..... شایانی

 .......منتظرم باش اقای رادمنش......... شایان؛

 

 

 

 :ایلیا

 حموم که برگشتم ادرینا روی تخت خوابیده بود! از

 سرش رفتم و با لبخند به قیافه دلنشینش نگاه کردم ! باالی

 موقعه ای هم که خواب بود دیدن قیافش بهم ارامش میداد! حتی

 رو تا روی شونه هاش باال کشیدم ! عجیب دلم میخواست پیشونیشو ببوسم ! پتو

 م شدم و بوسه ای روی پیشونیش کاشتم !اروم خ خیلی

 با لبخند عمیقی به سمت میز توالت رفتم ! و
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 شب بود!!! یعنی انقد حمومم طول کشید!  1331ساعت نگاه کردم  به

 البته منکه حموم نکردم رفتم فکر کنم! هع

 خیس بود اگه میخواستم خشکشون کنم با سشوار ادرینا بیدار میشد پس بیخیال شدم ! موهام

 کوب و خاموش کردم و روی تخت رفتم ! دیوار

 مین بعد به خواب عمیقی رفتم! ٠و دور کمر ادرینا حلقه کردم و  دستم

 ........... کنارم بودنش با!  بود کرده ءٰ  انقد زود روی تخت خوابم نمیبرد! این روزا رو یه دختر زبون درازی برام استثنی همیشه

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

 زنگی توی گوشم پیچید !یه  صدای

 باز کردم ، صدای زنگ گوشی ادرینا بود ! چشمامو

 ادرینا ..... بهش نگاه کردم پاشو انداخته بود روی من و دستم و که دور کمرش حلقه کرده بودم و صفت گرفته بود عع

 عمیقی روی لبم نشست! مگه داریمممم از این صبح بهتر؟ لبخند

 اگه تا شب خراب نشه ! البته

 مجد میومد ! باید شنود هارو به خودمون وصل میکردیم  امروز

 ورودی این خونه یه سیستمی نامرئی روش نصب بود که اگه کسی که شنود داشت عالمت میداد! در

 همین خاطر ما موقعه اومدن با خودمون شنود نیاوردیم ! به

 نوان نگهبان ظاهری بودن گذاشته بودن!هایی هم که توی این اتاق بود رو بچه های ستاد که اینجا به ع شنود

 و اروم کشیدم بیرون که ادرینا تکونی خورد و بیدار شد................ دستم

 

 

 

 :ایلیا

 وقوسی به بدنش داد که نگاهش به من افتاد! کش

 : صب.... ادرینا

 نگاهش به پاش افتاد که انداخته بود روی من ! که

 مز شد و با خجالت پاش و از روم برداشت!تعجب نگاه میکرد که یهو لپاش قر با

 کجی زدم و گفتم: من و به جای بالشتت اشتباه گرفته بودی ! لبخند

 روی تخت پاشد و گفت: میخواستی انقد نزدیک نخوابی که فک کنم بالشتمی! از

 ابروهای پریده باال از این همه پر روییش نگاش کردم  با

 فت!لبخند ژکوندی زد و به سمت سرویس ر که

 رو کنار زدم و بلند شدم که صدای در اومد: پتو

 سمت در رفتم و بازش کردم،،، همون دختره بود زیبا! به

 حذبه همیشگیم گفتم: بفرمایید؟ با

 : صبحتون به خیر ! اقای مجد اومدن روی میز صبحانه منتظرتوننزیبا

 و تکون دادم و گفتم : االن میام  سرم

 لبخندی زد و رفت 

 اجازتون !!: با  زیبا

 بستم که همزمان ادرینا از سرویس بیرون اومد ! درو

 : کی بود ایلیا؟ادرینا

 همون دختره زیبا ، گفت مجد اومده پایین منتظره !-

 رنگش عین گچ شد و به صورت استرس وار ناخونش روی جویید! یهو

 : ووووی ایلیا ب......ادرینا

 کرد! تند جلوی دهنش و گرفت و به دوربین اشاره یهو
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 :نگران نباش قطع شده !ایلیا

 و جمع کرد و گفت : خب خداروشکر !.... وای ایلیا من نگرانم !؟ دهنش

 قیافه جدی گفتم: نگرانیت از چیه؟ با

 ای از موهاشو پشت گوشش زد و گفت: از همه چی! تره

 !به سمتش رفتم و دستم و روی صورتش گذاشتم که سرش و پایین انداخت چشماشو بست کالفه

 بهت گفتم که نگران نباش! همه چی تحت کنترله! نباید خودتو ببازی ادرینا!-

 سعی میکنم !-

 تکون دادم و به سمت کشوی میز رفتم و بازش کردم ! سرمو

 گردنبند زنونه و انگشتر مردونه بود! داخلش

 ادرینا بیا اینجا ؟-

 رد!!!!سمتم اومد و کنارم ایستاد با کنجکاوی به شنود ها نگاه میک به

 : این گردنبند رو بنداز گردنت ، هروقت چه من کنارت بودم چه نبودم و با مجد روبه رو شدی یا صحبت مهمی بود روشنش میکنی!ایلیا

 تعجب نگام کرد و گفت: شنود ها اینان؟ چطوری روشن میشه ؟ با

دقت کن که خیلی نامحسوس باید ازش استفاده  تکون دادم و گفتم : با لمس زیر پالک روشن میشه  و به جهت مخافش خاموش ، سرمو

 کنی!

 باشه ، بندازم گردنم؟-

 اره -

 که به شکل پروانه بود و از دستم گرفت و به سمت ایینه رفت ، گردنبندی

 انگشتر و دستم و انداختم و به سمت سرویس رفتم............. منم

 

 

 

 :ادرینا

 از پله ها پایین رفتیم استرس داشتم ! هماهنگ

 دستم و گرفت که ته دلم قرص شد و به سمت اشپزخونه رفتیم ! یلیاا

 در اشپزخونه یکی از خدمه ها بهمون تعظیم  کرد و دستش و به عنوان راهنما به سمت در دراز کرد ! جلوی

 ایلیا نگاه کردم همون جذبه و اخم همیشگیش و داشت ! به

 شسته بود و داشت روزنامه میخوند!میز بزرگ صبحونه رسیدیم که یه نفر باالی میز ن جلوی

 رو جوری گرفته بود که صورتش معلوم نبود! روزنامه

 ایلیا : اقای مجد؟-

 رو از جلوی صورتش برداشت !  روزنامه

 فکر نمیکردم انقد جوون باشه ! اوهوکککککک

 ساله تقریبا با قیافه جذاب و تیپ امروزی ! ٠٢پسر  یه

 جذابیت و اخم و ابهت ایلیای من نمیرسید!روی صورتش داشت ! ولی به پای  اخم

 چرا دارم این دوتا رو باهم مقایسه میکنم نمیدونم! حاال

 از جاش بلند شد و گفت: خوش امدید اقای تهرانی ! سام

 سرش و تکون داد و با اعتماد به نفس گفت: فک نمیکردم برای دیدنتون باید منتظر میشدم ؟! ایلیا

 شونه نشستن دراز کرد!دستشو به سمت میز به ن سام

 کم من هم با دیدن خونسردی ایلیا اعتماد به نفس پیدا کردم ! کم

 با متانت روی صندلی نشستم ! خیلی

 : بخاطر این موضوع نمیدونم چی بگم فقط میتونم بگم که اگه کار مهمی نبود زیر قولم نمیزدم!سام

 پاش و روی پاش انداخت و دستش و در هم قالب کرد ! ایلیا
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 : این بد قولی که در همه کار هاتون صدق نمیکنه؟یلیاا

 پوزخندی زد و گفت: مطمئن باشید نمیکنه! سام

 نگاهش تکبر و سردی میبارید! از

 دقیقی بهم انداخت که یه لحظه فکر کردم لختم که این شکلی نگام میکنه! نگاه

 : اقای تهرانی؟ ایشون نمیزارن هستند؟ سام

 ز نگاه سام عصبیه گفت: درسته!هم که معلوم بود ا ایلیا

 لبخند کجی زد و مرموز گفت : تبریک میگم ! همسر زیبایی دارید! سام

 صدای قروچه ی دندون ایلیا رو شنیدم که سعی کرد خونسرد بگه : نظرتون رو راجبه ادرینام نخواستم ! کامال

 که حرصی شده بود گفت : همینطوری گفتم! سام

 از لفظ )ادرینام ( ایلیا ارامش گرفتم !نگاهش مرمورم شد ! ولی  از

 : خب .... صبحانه تون و خوردین تو پذیرایی منتظرتونم هستم برای صحبت ! فعال ! سام

 رفت ! و

 ایلیا نگاه کردم که با حرص قاشقشو توی لیوان چای میچرخوند!.......... به

 

 

 

 : ایلیا

 اشپزخونه بیرون رفتم و به سمت نشیمن رفتم ! از

 و زیر انگشترم بردم و شنود و روشن کردم ! دستم

 روی مبل نشسته بود و قهوه میخورد چشمامو ریز کرده بود و به نقطه ای نامعلوم خیره بود! سام

 فهمید که عمیقا تو فکره ! میشد

 سمتش رفتم و روبه روش نشستم ! به

 : پروازتون کی نشست؟ سام

 روز پیش ! ٠و روی پام انداختم و گفتم :  پام

 اش و روی میز گزاشت و گفت : خوبه ...... اقامتتون رو توی کانادا برای ب...... قهوه

 و جدی میون حرفش پریدم  کالفه

 : با این حرفا میخوای به کجا برسی ؟ برو سر اصل مطلب؟ ایلیا

 یدن عتیقه و ها و فروشنده اصلی !زد و گفت : حرفاتو پای طفره رفتن نمیزارم...... واما اصل مطلب!... فردا میریم برای د پوزخندی

 ریز کردم و گفتم : فک میکردم فروشنده اصلی خودتونید؟ چشمامو

 : نه ... من فقط یه جور داللم ! سام

 : اما قرار ما این نبود ..... من نمیتونم به هرکسی اعتماد کنم ! ایلیا

 و باال انداخت و گفت : حتی به من ؟ ابروهاش

 بهتون اعتماد نداشتم االن اینجا نبودم !..... خونسردی گفتم : اگه با

 : کار خوبی میکنی ! همکاری با من همیشه پر سوده سام

 زدم و چیزی نگفتم !  پوزخندی

 از پله ها پایین اومد و کنار من نشست !  لباساش و عوض کرده بود ! ادرینا

 سام نگاه کردم که زوم کرده بود رو ادرینا !  به

 ه قدرتی بده نزنم گردنش و خورد و خاکشیر کنم !خدایا بهم ی هوووف

 ی حروم....... ال االهه اهلل! پسره

 : خانم تهرانی شما به اتیغه عالقه دارید؟ سام

 با اعتماد به نفس کاملی گفت : درسته ،،، همین عالقه به عتیقه و ، وسایل قدیمیه که مارو اینجا کشونده ! ادرینا

 کمتر کسی توی سن شما به این جور چیزا عالقه داره ... حق بدین که تعجب کنم !چشماشو ریز کرد و گفت :  سام
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 : به نظر من که چیز تعجب اوری نیست ! من از دوره نوجوونی به این چیزا عالقه داشتم و رشته دانشگاهیمم در همین رابطه بوده!  ادرینا

 ! جدی جواب دادنای ادرینا میشد فهمید که از سام خوشش نیومده از

 : ممکنه که ب...... سام

 میون حرفش پریدم ؛ فک میکنم همه چی و براتون تلفنی توضیح دادم فک نمیکنم جای شبهه ای باقی مونده باشه؟ دوباره

 زد و گفت : امیدوارم همه چی و گفته باشید! پوزخندی

 مطمئن باشید که گفتم .....-

 : امیدوارم ! سام

 ینکه بریم من یه مهمونی و ترتیب دادم برای فردا شب موافق که هستید؟کرد و ادامه داد : قبل از ا مکثی

 و باال انداختم و گفتم : به چه مناسبت؟ میدونید که ما وقت این کار هارو نداریم ! باید زودتر برگردیم ! ابروهام

دش بیاد و احتیاجی به رفتن ما نباشه ! : به قول یه ضرب المثل معروف : یه شب که هزار شب نمیشه ! .....اصن ممکنه فروشنده خو سام

 اینطوری مستقیم هم صحبت میکنید؟؟؟..!

 و تکون دادم و گفتم : باشه به قول خودتون سعی میکنیم یه شب و هزار شب نکنیم  سرم

 از یخورده صحبت با سام من و ادرینا داخل اتاق رفتیم .......... بعد

 

 

 

 : نایادر

 میاتاق رفت داخل

 و  دیاتاق درو کوب یاومد تو ایلیسر من ا پشت

 رفت از من  جلوتر

  شیا یخوش حالت مشک یموها یتو یعصب دستشو

  دادیتو اتاق و دست مشت شده اشو تکون م زدیقدم م  یو عصب کرد

 دیخر میندارم بر یبعدشم من لباس درس حساب گهید سایجا وا یرفت  جیسرم گ یییواااااا_

  خوادیدلم م کنهینگات م زشیه یبا اون چشما یاونجور یدور بر تو باشه ،،وقت ادیخوشم نم من نای،ادر دیخر میبر خوادی+نم

 به تنش نباشه  سر

 اشغال ، یعوض کهیمرت

 شونم  یرفتمو دستاشو گرفتمو انداختم رو جلوتر

 م: گوشش گفت یتو کردمینفسمو فوت م یشونش و سرمو بردم سمت گوشش و اروم و درحال یدستامو انداختم رو و

  ادینگاه کنه که چشمش درب ا،بزاریلیا شهینم یزیچ

 که.... یدونیخودت م بعددددم

  یگوشم گفت : متعلق ب من ریز

 کنم  تشیکم اذ هی خواستیدلم م یا یا

 شده نگاش کردمو گفتم  زیر یبا چشما و

 بگم  نویخواستم ا یبرو بابا من ک_

 بود  نیهم هم یگفتی+نم

 یکه ازدواج واسه کاره و سور دونهیانگار نم یمتعلق ب من گهیم نی،بعدشم همچ رمینخ_

 ب کمرم اورد که نفسم قطع شد ینگام کرد و فشار ی+با نگاه غضب ناک

 خوشگلش نگاه کردم که گفت: یچشما یبود سرمو بلند کردم تو نشیتا سر س قدم

  یمتعلق ب من ی،تا با من یمیخب زن شرع یکنم ،زنم یهر کار تونمیو م یمتعلق ب من یدونی،م یکه متعلق به من یدار شک

   دیسر رس قهیس سر

 شکم گنده کن هیبا  یخواست یغلط هر

 دادمیبا ابهت با حرفاش گوش م_
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 عقلم گنجش نداشت  یشکمم....تو نکهیفکر ا از

 بغض کردم  میکس یلحظه از ب هی

 اگه انجام بده . نکنه

 کنمیخود م یب یاالیمنو دوس نداره من احمقه که خ اونکه

 بود ته حلقم  دهیبگم زبونم چسب تونستمینم یچیه

  تشیمالک "میم"که زد ، ییحرفا پس

  گمیم یخدا چ یوا

 دستم  یرو ختیاز اشکم ر ییتمام قدرتم حلش دادم و قطره ا با

 اروم باشه و بدون بغض باشه گفتم: کردمیم یوه سع ییباال اوردمو و با صدا سرمو

 یدی،جواب تمام قطره اشکامو م یکنیو التماسمو م نمویبیک توام مکه اش رسهیم یروز ی باالخره

 اماده شم رمیم

 و همونجا گذاشته بودم  میشیارا فیصورتمو شستم و مسواک زدم ،ک سیسرو یتو رفتم

 رو باال بستم  هیو برق لب زدم موهامم فرق باز کردمو  بق ملیر ی عیسر

 صداش بلند شد خوندم میس گوشتو اتاق نبود همون لحظه اس ام ا رونیب اومدم

 
_zood bia payin  to mashin montazerm  
 احمقققق  یبه درک واصل ش یبر

 همش  کنهیم میهمش عصبان اوووف

 هم برداشتم سر کردم یشلوار کرم هم تن کردم شال شکالت هیتن کردم  مویشکالت پالتو

 چرمم دست کردم  یمشک یها دستکش

 هوا،سرد بود  یلیبهمن بود خ فصل

 بستمیم لیقند

  رونیو رفتم ب بمیج یانداختم تو لویموبا دمیبودو پوش یشکنمو که مشک خیمدل  یبوت ها مین

 یکه سرش تو ینشسته بود در حال یمبل سلطنت یاومدم که سام رو مییپله ها پا از

 (لیبود)موبا صاحابشیب اون

 سرشو بلند کرد و گفت :  دیشن یپامو از پله ها یصدا و

 جان نایادر نیپیخوشت یلیخ

 نظر لطفتونه، _

  ی،خانوم تهران دیشد یخودمون یادیز دیکنیفکر نم 

 اسمم گفتم  یرو دیتاک با

 با سرعت از خونه خارج شدم و  و

 که نشسته  دمیپورشه اشو د  دیسف نیدر ماش یجلو

 کردمو نشستم  اخم

 در و نبسته بودم گاز داد هنوز

 : حرص درو بستم و رو بهش گفتم با

 ،هنوز در رو نبسته بودم نیباز کن بب چشماتو

  روندیدستش قرمز شده بود و با سرعت م یکه چچهار استخون رو اوردیفرمون فشار م یرو یفقط به قدر ینگفت یچیه و

 :.میدیدادمو سکوت کردم تا رس هیتک سرمو

***** 

 داشت  نیدستش به بعد است یکه از بند رو یقیقا قهی،یتا ساق پا ،اندام یمشک کردیم ییخودنما نهییاز پشت ا یلباس

  خوردیهم کت م روش

 بود  کیش
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 رو نگرفته بودم با اخم رو بهش گفتم :  ایلیا دست

 ، نجایا میبر ایب

 تو  رفتیکرده بود و کرم پودر زده بود که تا ارنجت م شیانقدر ارا یدختره رواان نی،اه اه نکبتو بب میرفت

 medium زیرو بهش گفتم: لطفا سا یجد

 لباس  نیا

  دیگفت: چند لحظه صبر کن شیاون دماغ عمل با

 شوهرمو، دادیقد قرباغه اش قورت م یبا چشما داشت

  ییشوهرمو چه کلمه ا هه

  یکنیلحظه ب لحظه فاز عوض م ده،توامیخدا جوابشو م یاد یخیب

 لباسو داد دستمو و رفتم سمت پرو  دختر

.... 

  تیف تیبود تو تنم  ف کیش یلیخ

 گفت :  یبه سمت اومد و با اخم وحشتناک ایلیکه ا رونیاوردم اومدم ب درش

 تو تنت نمیبب یصدام نکرد چرا

 پوزخند جوابشو دادم و گفتم : با

 خودم بودم که اومد  مهم

 شدم سمت دختره و چشم غره رفتو با اکراه لباسو گرفت و گذاشت تو پاکت  میلحظه ج همون

  کردیاستخونامو خورد م دممونیم ششیپ قهیدق کی اگر

  میریکفش بگ میو گفتم: بر شمیپ اومد

 میپاساژ باال رفت یتو یتکون داد و از پله برق سرشو

 لباس خوادیهم ک گفت نم ایلیو ا دمیخر یمشک کفش

**** 

 تخت باال لباسا یپرت شدم رو نیانداختم زم دارویراس رفتم باال خر یبود خسته اومدم خونه و  6 ساعت

 که گفت:  دمیشن وصداش

 راحت بخواب اریدرب پاشو

 سیب تو مربوط ن_

 بلند شو تا کار دستت ندادم گمی+د م

 

 

 

 ،کار دستت ندادم ،منظورت حامله شدنمه نه هه

 +اعصاب منو خورد نکن تاروت دست بلند کنم

 

 

 

 :ادرینا

 کنجکاوی گوشمو به در اتاق بغلی چسبوندم  با

 ه: ببند دهنتو دختریکه هر*ز سام

 صدای چک اومد ! هع از اولم میدونستم همچین ادمیه ! و

پوزخند از اتاق بیرون رفتم ،،،، قطعا میدونستم بعد چی میشه !!! پس بیرون اومدم ،حوصله نداشتم مغزمو بخاطر این ادمای پست  با

 مشغول کنم !

 پذیرایی رفتم که ایلیا  رو مبل نشسته بود و سرش تو گوشیش بود !! تو
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 خدمه ام اون اطراف میچرخیدن به سمت ایلیا رفتم :تا  چند

 چیکار میکنی عزیزم ؟ -

 خدمتکارا که اون اطراف بودن روی کلمه عزیزم تاکید کردم ! بخاطر

 که سرش تو گوشیش بود گفت : قابل تشخیص نیست چیکار میکنم ؟ عزیزم؟ همونطور

 !به این رفتار ضدونقیضش که بهش عادت کرده بودم زدم  لبخندی

 اوج بازیگری ام میزنه تو برجک ادم ! تو

 نشستم که سرش و بلند کرد و نگاهم کرد ! کنارش

 : اقای تشخیص م..... ادرینا

 صدای کفش های پاشنه بلندی و از پله ها شنیدم ! که

 و به پشت برگردونم! سرم

 اثر گریه چشماش سیاه شده بود ! دختر که اندام تقریبا خوبی داشت باکفش های پاشنه بلند و ارایش زیاد اما در یه

 تند از پله ها پایین اومد و با گریه نگاه کوتاهی به ما انداخت و از خونه بیرون رفت ! تند

 نگاهی به من انداخت و به معنی این دیگه چشه سرشو تکون داد! ایلیا

 زدم و گفتم : فک کنم میدونم چش بود ! پوزخندی

 کلی خجالت و مِن و مِن براش تعریف کردم ! چیزایی رو که شنیده بودم و با همه

 اخم سرش و پایین انداخت ! با

 ؛ پسره عوضیِ پست ،،، حدس میزدم انقدری خطرناک باشه ! حدس که نه .... مطمئنا امار تموم کاراش رو داریم !!! ایلیا

 تعجب بهش نگاه کردم یعنی تا این حد از شجره نامه یارو سر در میارردن ؟ با

 ادرینا؟ : ایلیا

 بله ؟-

 این پسره اصال ادم درستی نیست ! تو این دو روزی که اینجاییم ..... تنها تو خونه نچرخ -

 به معنی باشه باز و بسته کردم ! چشمامو

 خوشگلی زد و گفت : بریم باال؟ لبخند

 بریم ..........-

 

 

 

 دیم !شب بود االن خواب فقط میچسبید من و ایلیا گرفتیم تخت خوابی٢٢ ساعت

 های حلقه شده ایلیا دورم برام بهترین خواب رو به ارمغان میاورد ! دست

 

 ******** 

 از خواب پریدم  از شدت ترس خوابم اشک به چشمام نشست ! سریع

 صورتم عرق کرده بود هق زدم و دستمو روی صورتم گزاشتم ! تمام

 

 ؟ چرا گریه میکنی؟ایلیا بیدار شد با چشمای خواب الو گفت : ادرینا چی شده  که

 

 بغض گفتم ؛ خواب دیدم !! با

 نیم خیزی بلند شد و کامل نشست روبه روم دستام و توی دستای قوی و مردونه اش گرفت ! از

 

 : اینکه ترس نداره مطمئن باش یه خواب بوده فقط .... ایلیا

 

 ادم!هق دستم و از توی دستاش بیرون کشیدم و همزمان با صحبتم توی هوا تکون د با



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 296 

 

 

: ایلیا خیلی بد بود خیلی بد !!! من توی یه دشت تنها افتاده بودم یه چیزایی دست و پام و بسته بودن جیغ میزدم تاریکی اونجا منو  ادرینا

 میترسوند  تورو صدا زدم گریه کردم اما .... هققققق... اما تو....

 

 یدیدم !هر جمله ای که میگفتم رنگ نگرانی و توی صورتش پررنگ تر م با

 و روی لبم گزاشت و گفت: هیششششش بهش فک نکن ادرینا باور کن فقط یه خواب بوده ! انگشتش

 

 نگفتم و سرم و انداختم پایین با مکث کوتاهی گفتم : ایلیا ..... توکه هیچ وقت منو تنها نمیزازی؟ چیزی

 

 بار چشماش و تو چشمام چرخوند و گفت: مطمئن باش! چند

 

 :توچی مطمئن باشم ؟ ناراحتی گفتم با

 

 زد و شونه هام و گرفت و منو به اغوش گرمش کشید ! لبخندی

 :  اینکه تنهات نمیزارم !ایلیا

 

 خوب بود که داشتنش ! اما یهو ته دلم خالی شد! چقد

 کمرم حلقه بود !زور سرم و از روی سینش برداشتم تا به چشماش نگاه کنم ! دستاشو شُل کرد که بتونم نگاش کنم ولی هنوز دور  به

 اخم گفتم: ایلیا من چقدر احمقم !  با

 

 و انداختم پایین که اشکم روی پای ایلیا ریخت ، ادامه دادم  سرم

 : من .... من که میدونم این ماموریت تموم شه تو تنهام میزازی ؟ دیگه نمیبینت ! پس چرا قول الکی میدی ؟ ادرینا

 

 : ها ؟ بگو ؟ چرا قول میدی ؟ تو که دوستم نداری لعنتی پس این قوال چیه میدی؟ هقی کردم و با مشت به سینش کوبیدم هق

 

 چم شده بود انگار جنون گرفته بودم ! ولی بالخره که باید اینارو میگفتم بهش ! نمیدونم

 ...با همون لبخند کجش و ارامش توی رفتارش ...دست مشت شدم و باز کرد و منو اروم به اغوش گرمش کشید ! ایلیا

؟ چی میشه این اغوش گرم همیشه مال من باشه ؟ چه ارامشی داره بازوهای مردونش دور بدنم حلقه شدن ! وایییی خدا دارم  خدایا

 میمیرم ....

 

 سرم و بوسید و اروم در گوشم گفت : از کجا میدونی ندارم ؟؟؟؟ روی

 قلبم ایستاد.............. 

 

 

 

 : ایلیا

 

 ر گوشش گفتم  : از کجا میدونی ندارم ؟؟؟؟؟سرش بوسیدم و اروم د روی

 

 .... دیگه وقتش بود !!! باید بهش میفهموندم که فقط مال منه ! اره

 

 میفهمید که عاشق چشماشم ! باید میفهمید این مرد مغرور و دیوونه خودش کرده !!! باید
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 بهت یذره ازم فاصله گرفت و گفت :ی....یعنی ....چ...چی؟ با

 

 سونگرش خیره شدم و دستم و روی چونش گزاشتم !چشمای اف توی

 

 یعنی ....... یعنی دو ..... دوست دارم !!!-

 

 ! فکر نمیکردم انقد سخت باشه ! پوووووف

 چشماش حلقه اشک و دیدم ، بدون اینکه چیزی بگه فقط دهنش و مثل ماهی تکون میداد ! تو

 ی لبش زدم که چونش تو دستم بود خم شدم و بوسه کوتاهی رو همونطور

 اینکه پیشونیم و که چسبونده بودم به پیشونیش بردارم گفتم : تو نمیخوای چیزی بگ.... بدون

 

و روی صورتم گزاشت و با لبخندی خوشگلی که تا حاال ازش ندیده بودم گفت : منم دوست دارم ..... خیلی بیشتر اونی که فکرشو  دستش

 بکنی !

 

 و لباش روی لب هام گزاشت ! این بار اون برای بوسیدنم خم شد و

 

 *ادرینا :

 

 خدا باورم نمیشه ...... باورم نمیشه که اعتراف کرد که دوستم داره !!! وای

 بهترین حس و من دارم !  خدایا شکرت ! االن

 حرفش پریدم و دستم و روی صورتش گزاشتم : میون

 

 : منم دوست دارم خیلی بیشتر از اونی که فکرشو بکنی ! ادرینا

 

 لبشو بوسیدم ...،،، دستش و پشت سرم گزاشت و همراهیم کرد ! و

 

 و از روی لبم برداشت و چونشو روی سرم گزاشت  لباش

 

 : تو فقط مال منی دیووونه فقط من  ایلیا

 

 و روی سینه پهنش گزاشتم و توی اغوش امنش فرو رفتم ! دستم

 : مطمئن باش !........ ادرینا

 

 

 

 شم ؟: به چی مطمئن با ایلیا

 زدم و گفتم : به اینکه فقط مال تو ام ، تو دنیای منی لبخندی

 : عاشقتم لعنتی !!!! ایلیا

 صفت بغلم کرد اونقدری صفت که تمام تیکه هایی از وجودم و که توی این چند وقت شکسته بود دوباره به هم چسبید! و

 

 ن نکن ! هیچ وقت .....! تورو به هرچی عشق پاکه قسم میدم که هیچ وقت از هم جدامو خدایا
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 از اینکه ارامش و توی اغوشش پیدا کردم از بغلش بیرون اومدم  بعد

 

 : خانمی خوابت نمیاد ؟ ایلیا

 

 مگه داریم از این جمله قشنگ تر ؟ مگه داریم شنیدن کلمه خانمی از دهن ایلیا برای من قشنگ تر ؟ خدایا

 

 و به نشونه اره باز و بسته کردم ! چشمام

 

 گفت : پس بگیر بخواب تا یه کاری دشن خودم و خودت ندادی؟ نشیطو

 نگرفتم ولی بعد فهمیدم و به سمتش حمله کردم که روی تخت افتاد ! اولش

 ازش گرفتم که صدای خندش بلند شد! نیشگونی

 

 حرص گفتم : با

 

 پسره ی بی حیاءِ خوشگل ِ نفسِ بیشعورررررر-

 

 الن بیدار میشن ،،،،،  و بوسید و گفت : خانمی اروم تر ا لپم

 و جمع کردم و لجباز گفتم : بتوچه ؟ دلم میخواد سر عشقم داد بکشم مشکلیه ؟ دهنم

 

 شبیه قلدرا دستم و تو هوا تکون دادم ! و

 هام و گرفت و رو بالش  گزاشتتم و خودشم کنارم دراز کشید! شونه

 

 :  من قربون کسی که من عشقشم برم! ایلیا

 

 خدا نکنه نفسم!-

 

 و به معنی اینکه بیا اینجا بخواب دراز کرد ! دستش

 سمتش رفتم و سرم و روی سینه ستبرش گزاشتم ! به

 گوش دادن به صدای قلبش ارامش میگرفتم ! با

 کنم خوابش برده بود ! ولی من خوابم نمیبرد ! چون میترسیدم همه اینا خواب باشه و یهو از خواب بیدار شم ! فک

 خدا گرم ،،،،، اگرم خوابم خدا کنه هیچ وقت بیدار نشم !.........واقعیته که دم  اگه

 

 

 

 میکردم اگه ایلیام بگه دوست دارم شبیه خودش میگم نه و غروری که از من شکونده بود و از اونم میشکوندم ..... فک

 ...نتونستم ،  ولی

 دیووانه وار عاشقش بودم نتونستم ، چون

 ، چون این حال االنم به تموم غصه هایی که اون موقع خوردم می ارزه !!!! اینکه نتونستمم ناراحت نیستم از

 دلشوره ای داشتم که منو میترسوند ! ولی سعی کردم بهش فکر نکنم! یه

 فقط به تنها ارزویی که داشتم و بهش رسیده بودن فکر کردم ! و

 کم با همون لبخند روی لبم به خواب رفتم ...... کم
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******** 

 کل **دانای 

 این مرد مغرور...... اری

 دختر لجباز ......... عاشق بودند ! و

 از جنس دریا ! عشقی به زیبایی خداوند ! عشقی

 حال برایشان خوب بود ! یا شاید به قول خودشان خواب !!!  این

 حس خوب خواب نبود !! این

 برای پایدرای عشقشان و باهم بودن   چه میخواستند؟ اما

 خوشبختی؟؟؟؟؟؟

 میپرداختند ..... بهای خوشبختی را باید میپرداختند ! باید

 بهایش سختی های زیادی داشت ! که بی صبرانه منتظر بود ! و

 این دو نفر عاشق ولی قوی ! منتظر

 بها .... اتفاق های خوشایندی را با خود نداشت ! این

 از حالش خوبشان نهایت استفاده میبردند !............. باید

 

 

 

 :نایادر

 

 چشمامو باز کردم  شدیگلوم قلقلک داده م ریز نکهیحس ا با

  بوسهیگلوم رو م ریزده روم و ز مهیخ ایلیا دمید

  یچشماتو باز کن یبود وقت یلذت بخش حس

 تمام وجودته  یکس

  یاون عشق رو بهش ابراز کن یچجور یدونینم یدوسش دار یکه ب قدر یکس

 زل زد بهم طونیش یه سرشو بلند کرد و با چشماخوس حالتش ک یموها یکردم تو دستمو

 و عاشقانه رو گونم کاشت  ازیپر از ن ییو بوسه ا میشونیچسبوند به پ شویشونیسرشو اورد باال تر پ_

  دیچیگوشم پ یتو نشویزمزمه وار و دلنش یصدا

 هر روزم دیام ریصبحت بخ_

 

 صبح تو ام بخیر اقای عشق!-

 خوش کرد صورتم جا  یرو یپتو پهن لبخند

 باز گفتم : و

 حالت تهوح گرفتم یاز روم پاش شهیم_

 

 باز نگام کرد  یپاشد و با چشما عیسر

 +نک..نکنه ..نکنه تو 

 

 مغزت کجه و منحرف _

 

  یی+اخه فک کردم حامله ا
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 باشم یب من ک با کس ای یب خودت شک دار_

 

 کرد و در اتاق رو باز کرد و رفت یظیغل اخم

 و سرمو تکون دادمو  دمیخندم گرفت و خند 

 رفتم و  یبهداشت سیبه سمت سرو و

 شستم و با حوله خشک کردم صورتمو

 بزمچه بود  زیسام ه نیا یپارت امشب

 هم نداشتم واسه صبحونه  لیم  

 کجا رفت اخه  سیهم معلوم ن ایلیا نیا

 دوس داشتمو گذاشتم: یدر اوردم و اهنگ لمویتخت موبا یرو نشستم

 باتیز یواسه اون چشماقلبمو دادم  من

 هوسس باز یها نشست بعیبا غر یرفت تو

  راتیعمرمو دادم واسه اون نگاه گ من

 منو نگو نه دس بردار یدیند یاقتیل یب هیتو

 ووونهید اخه

 ووونهیمن عاشقتم د یفهمینم چرا

  وووونهید مونهیبا تو م ینجوریمثل من ا یک

 نشو از عشق من رد

 برات رهیمیم ینجوریمثل من ا یک وووونهید اخه

  وووونهید دونهیمثل واسه تو قدر م یک ووونهید

 نشو از عشق من رد

 برات  گمینگم برات ،بزار م عشقم

  یوا یوا گهیشب دو شب عاشقتن بد د هی نایا

 یوا یا یدیمردووونه خواستمت نفهم من

  ووونهیمن عاشقتم د یفهمیچرا نم وونهید اخه

  ووونهید نهمویباتو م ینجوریمثل من ا یک

 نشو از عشق مننننن.. رد

 : هوس باز(ینیحس ی)مسعود صادقلو و مهد

 قشنگ بود ،بلند  شدم رفتم سمت کمد  یلیخ 

 برداشتم یتا زانو ب زنگ مشک کیتن هی

  دمویبرمودامو هم  پوش دیسف شلوار

  نییزدمو رفتم پا یگریرژ ج یانداختم  یمشک شال

 نبود  یچکسیه

 دیلرزیدختر سرشو گذاشته بود رو زانو هاش و شونه هاش م ینظرمو جلب کرد  یاونجا بود کس ید یکه ت ییسمت جا رفتم

 شونش سرشو بلند کرد چشماش قرمز بود  یگذاشتم رو دستمو

 همون دخترس  نعهههههه

 شد : بلند

 ؟یهس یک تو

 نداشتم ک بگم  یجواب

 کم کرد اره؟ با تو ام لعنتی بگو ارهکه سام بخاطرش تر ینگاش کردم که داد زد و گفت:تو همون فقط

 بی پدر کردی با تو ام عوضی بچمو

 جلو محکم هلم داد که دستی دورم حلقه شد... اومد
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 دورم حلقه شد  یحولم داد که دست محکم

 بغلم کرده  ینگاه ب کس ینگاه ب من کرد  یکه دختره  دمیکش ینفس یاسودگ از

  هیبودم ک دهیند یحت

 د و دستاش دور کمرم حلقهپشتم بهش بو چون

 گفت: میاز غم زد و رو پشت سر یپوزخند

 سام یبغلم کرد ینجوریحاال ا تا

 سام بود  نیب حرفش گوش دادم ا رتزدهیح

 از بغلش خارج شدمو رو ب دخترع گفتم:  عیسر

 گلم سین یکنیک فکر م یاونجور زمیعز

 ندارم ییرابطه ا شونیبا ا من

گفت برم گفت بچم  یاومد یچرا از وقت یخوایم یچ نجایمن خرم اره پس ا یکر کرددوباره زد و گفت: ف یپوزخند

 ح*ر*و*م*ز*ا*د*س*ت

 هان یلعنت یحرومزاده اخه تو ک گهیخودشو م یبچه  هان

 بود و مظلوم یدختر خوشگل نییجلوش سرشو گرفته بود پاا رفتم

 سبز  یرگه ها یدرشت عسل یو چشما یگندم یگرد و پوست یصورا

 گرفتمو گفتم : دساشو

  زنهیباغ داره قدم م یمن شوهر دارم االنم تو زمیعز

 نجایا میبرداشت نکن ما مهمون اشتباه

 نگاه ب من ینگاه ب سام کرد و  یباال اورد  عیسرشو سر دختره

 یسیسام ن یتو ....تو مع..شوقعه  یعنی..عی+

 گفته  نویا ین گلم ک_

 نییکردم که با اخم سرشو انداخت پاب سام نگاه  یاشک ینگفت و با چشما یچیه_

 هوس باز یعوض رتیغ یب مرتیکه

*****... 

 حموم بود  ایلیبود ا 6شده بود ساعت  شب

 اتاق زده شد و باز کردم خدمتکار بود : در

 شدع؟ یزیچ

 ن خانوم خواستم بگم اقا سام گفتن واسه جسن صداتون کنم_

 کت روش رو هم تن کردم  دمیپوش ک گرفته بودم رو ییباشه برو تو درو بستم لباسا_

 هم در اوردم درسته  مویشلوار مشک جوراب

  ادهیز زیتا زانو بود اما ه لباسم

 باز کردم شمویلوازم ارا فیرفتم در ک نهییمو تن کردم ،سمت ا یشلوار جوراب

  دمویکش یکم زدم خط چشم نازک یلیرو خ یدود هیزدم بعدش سا ییبرنزع ا کرم

 باهاشون پرواز کنم! تونستمیم زدمیبلندم زدم چندتا پلک م یب موژه ها ملیر

 زدم  یمو هم زدم در اخر رژ  قرمز مات یمس رژگونه

 زدم  یمشک رهیاندازه برداشتم بافتم و اوردم وسط گ یاز بغل گوشام  موهامو

 شو هم ولو کردم هیبق

 اومد از رخت کن  ایلیشدم کفشامد بردارم ا خم

 جلل خالق   دیلباساشو اونجا پوش وا
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 کالج پاش بود یکفشا ایکتش  میشلوارش چسبون بود و همچن یکت شلوار مشک 

 عشق من یبرات چه ناز شد رعیبم نایادر یوا

 شیشونیپ یرو زیر یکه اخم یجلو در حال اومد

  بود

 نگاش کردم یدراورد و گرفت سمتم و با خنگ یدستمال بشیج یجلوتر و دست کرد تو اومد

 اونوگفت: پاک کن  و

  خوامیگفتم نم یلجباز با

 خوامینم ینجوریمنم ا یول یخوایبا پوزخند گفت: که نم_

  دیبوسیلبام و با ولع م یپرحرارت سوزانشو گذاشت رو یلبا واریب د چسبوندم

 کردم که در زدن  شیلذت شده بودم و همراه غرق

  دمیکشیخجالت م کردمینگاش نم میهم جدا شد از

  میو و گفت: خجالت نداره نفسم دوره لبتو پاک کن برچونم ریگذاشت ز دستشو

 رو لباش  دیفقط دور لبم قرمزه اونم دست کش سیاز رز ن یاثر دمید نهییا یجلو رفتم

 برق لب زدمو  ی عیسر

  میرفت رونیمردونش گرفتو ب یقو یپنجه ها یتو دستمو

 که.... نییپا میپله ها اومد از

 

 

 

 :ایلیا

 

 یم جالب بود فک میکردم مهمونی شروع شده باشه اما نه صدای اهنگی نه چیزی !پله ها پایین اومد از

 پله ها بودیم که در گوش ادرینا گفتم :خانمی شنودتو روشن کن  وسط

 زد و دستشو به سمت گردنبندش برد ! لبخندی

 که از قبل شنود و روشن کرده بودم! منم

 بچه ها میریزن اینجا و همه رو میگیرن ! ٢٢موم میشه و ساعت ساعت پیشم به ادرینا گفتم که امشب ماموریت ت چند

 موفقیت أمیز پیش بره !!! بخاطر وجود ما همه ی اتیغه فروش ها چند نوع از کاراشون و با خودشون اورده بودن ! امیدوارم

 سام اینجور گفته بود ! امیدوارم که همه چی خوب پیش بره! البته

 ب به سالن نگاه کردم !اخرین پله رسیدیم ! با تعج به

 : ایلیا چرا کسی نیست؟؟؟؟ ادرینا

 نگفتم چون خودمم سوالم همین بود ! چیزی

 پشت به ما روی میل نشسته بود و مثل همیشه یه سیگار که دود زیادی داشت توی دستش بود ! سام

 اقای مجد! -

 جاش بلند شد و با سرخوشی نگامون کرد ! از

 فک میکنم بهتون خوش بگذره!: مهمونی جالبیه ؟ نه؟  سام

 اخم گفتم : منظورت چیه از این کارا مجد ؟ مسخره نیستیم که ؟ با

سمتمون اومد و روبه رومون ایستاد پک عمیقی به سیگارش زد و گفت: نه ...نه ...جوش نیار ! بیا یخورده تغییر إیجاد کنیم تو بگو سام  به

 من میگم رادمنش!

 پوزخندی زد ! و

 ی ..... یعنی همه چی و فهمیدن ؟؟؟خدا ! یعن یا

 لحظه مغزم از کار افتاد !  یه

 نگاهی که ترس توش موج میزد و بهم انداخت و به دستم که تو همدیگه قفل بود فشاری اورد! ادرینا
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*********** 

 *ادرینا*

 

 دستش فشاری اوردم و نگاش کردم! به

 : نمیخوای حرفی بزنی اقای سرگرد ؟ سام

 نکه ذره ای ترس و تو چشماش ببینم گفت : منظورت از سرگرد چیه؟ سام نمیفهمم چی میگی؟بدون ای ایلیا

 خنده بلندی کرد که ایلیا عصبی گفت : چیز خنده داری نمیبینم پس جواب منو بده !؟؟؟؟ سام

 یهو خندش و قطع کرد و سیگارشو توی جا سیگاری خاموش کرد، با ابرو به پشتمون اشاره کرد ! سام

 چی شد فقط فهمیدم که دو نفر ایلیا رو از پشت گرفتن و یه نفرم منو! دمنفهمی

 دو نفر به زور از پس ایلیا بر میومدن ! اون

 تقال میکردم ولی از پس اون شخصی که هیکل گنده ای داشت و صفت دستامو گرفته بود بر نمیومدم ! منم

 : این کار و با خودت نکن سام ! برات بد میشه ! ایلیا

 با پوزخند گفت : مهم نیست !........  سام

 کرد و گفت : خب خب بزارید اصل قضیه رو بگم ! مکثی

 سمت من اومد و همینکه خواست دستش و روی صورتم بکشه ! به

 غرش ایلیا رو شنیدم : بهش دست نزن عوضی صدای

 دستشو به زور ازاد کرد و مشتی به یکی از اون گوالخای پشت سرش زد ! و

است به سمت ما بیاد یکی دیگه گرفتش و مشتی حواله صورتش کرد و از گیج شدن ایلیا توسط مشتی که بهش خورده بود خو همینکه

 استفاده کرد و دستاشو بست !

 : سرگرد ! بهتره زیاد انرژی به خرج ندی برای خودت بدمیشه ! سام

 داد گفتم : کاری باهاش نداشته باش کثافت ! یا

 و با لذت روی صورتم کشید!نگفت و فقط دستش  چیزی

 صدای داد ایلیا رو شنیدم : گفتم بهش دست نزن لعنتی !  دوباره

 اشکی که تو چشمام حلقه زده بود تو چشماش نگاه کردم ! با

 قرمز شده بود و رگ های گردنش به کلفتی طناب ! صورتش

 نکنه بالیی سر ایلیا بیارن ؟ نکنه از هم جدامون کنن؟ خدایا

 !! از طریق شنود ها فهمیدن چی شده پس چرا نمیان؟ ٢میان ولی االن  ٢٢اعت گفت س ایلیا

 : بسه ..... حرفاتون حوصلم و سر میبره ! سام

 با صدای بلندی گفت : شایان ! و

 بهت و ناباوری ما ! شایان پست فطرت از اتاق بیرون اومد! میون

 : باورم نمیشه ...... شایان !؟ ایلیا

 

 ش نداشت باور نمیکردم این شایان باشه ! اونکه تو اتیش سوزی مرده بود ؟دیگه مغزم کش منکه

 تعجب کرده بودم که نمیتونستم حرفی بزنم ! اونقدری

 : درسته منم ،،،،،،،،  شایان

شه ؟ به ایلیایی که اخم ترسناکی روی صورتش بود کرد و گفت : حالت چطوره سرگرد رادمنش ؟ فک نمیکردی بازی به نفع من تموم  رو

 هنوز باید خیلی تاوان بدی!

 سمت من اومد و گفت : خب ادرینا خانم ! از قبل بهت گفته بودم که تو بالخره تو چنگاالی من أسیر میشی! به

 : خفه شو حرومزاده ....... ادرینا شوهر داره !! شوهرشم منم ! ایلیا

 ت ! مهم اینه که بازی به نفع من تموم شد !پوزخندی زد و گفت : مهم نیست ! هرچی و هرجور باشه مهم نیس شایان

 پوزخندی با لبهایی که ترکیده بود و خون ازش میومد زد و گفت : همچین به نفعتم تموم نشد ! فک نمیکنم برنده تو باشی! ایلیا

 به سمت ایلیا رفت با حرص و نفرت زیادی مشت محکمی توی صورت ایلیا زد شایان
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 شد..........همزمان صدای جیغ منم بلند  که

 

 

 

 بلندی زدم  ! سوزش درد و تو رگه هایی از صورت خودم حس کردم ! چه برسه به ایلیا! جیغ

 و از روی صورتم برداشتم و به کسی که تموم هستی و بود نبودم بود چشم دوختم ! دستم

 پر خون بود ! همراه با یه قطره اشک از چشمام اومد گفتم : ایلیا حالت خوبه؟ صورتش

 اینکه ایلیا جواب بده صدای خنده بلند شایان و شنیدم و با نفرت بهش چشم دوختم ! قبل

 : اخی ! دختر عموی بیچاره من ؟ نگران عشقتی؟ شایان

 و باز بلند خندید ! عشقتی

 : خفه شو مرتیکه روانی !  ایلیا

 مسخره ما نگاه میکرد ! هم که عین ...... همونجا ساکت وایساده بود و بود و به این نمایش نفس گیرِ سام

 نچ نچی کرد و گفت : نچ ....نچ .... از یه پلیس متشخص بعیده این حرفا! شایان

 ! این چه امتحانیه ؟ چرا تا میام طعم خوشبختی و بچشم میفهمم همش یه سرابه؟ خدایا

 تموم نمیشه این جهنمی رو که شایان برام ساخته؟ چرا

 ازم گرفت ! حاال میخواد جونم و ازم بگیره؟ میخواد ایلیا رو هم ازم بگیره! بابام و ازم گرفت ! زندگیم و شایان

 تمومش کن دیگه خسته شدم !!! خدایا

 ! چرا صدای ایلیا در نمیاد؟ جوری گردنم و به سمتش برگردوندم که صدای ترقشو شنیدم ! وای

 ن مشت زد بهش همینکه هنوز بیهوش نشده جای شکر داره !و صورتش خونی بود و سرش و انداخته بود پایین ! به اون تندی که شایا سر

 صدای نسبتا أرومی گفتم : ایلیا و...... با

 همزمان صدای اژیر و شنیدیم ! که

 ام سرشو بلند کرد! و لبخند بی جونی زد ! ایلیا

 داد سام و شایان و شنیدم !  صدای

 !سام : لندهورا سریع ترتیب پسره رو بدید، از در پشتی بیاید-

 : کیومرث ادرینا رو بیار!شایان

 گیج میشدم ! ایلیا دست و پاش و به زور باز کرد ! داشتم

 دستش و به سمت کمری روی کمرش برد و به سمت شایان اومد ! همینکه

 گلوله ای شنیدم ! گوشم و گرفتم چشمم و بستم ! صدای

 ترس چشمام و باز کردم ! وای ..... وای نه ...... این نمیشه ! با

 

 کشیدم و گفتم : ایلیا پاشو ...هققققققهققق.....ترخدا پاشو ! ایلیا تنهام نزار ! جیغ

 

 بلند نمیشه ؟ خدایا چرا بلند نمیشه نجاتم بده ؟ چرا

 خون دورش ریخته !؟؟؟؟؟ چرا

 جوابمو نمیده ؟ چرا

 جیغ کشیدم : ایلیا ترخداااااا پاشىووووو ایلی ......ایلیااااااا  دوباره

 

 و همون محافظه که اسمش کیومرث بود به سمتم اومدن و به زور منو دنبال خودشون کشیدن ! شایان

 دیوونه ها جیغ زدم نمیدونستم کجام؟ چی شده ؟ پاهام حس نداشت ! و فقط میدونستم باید جیغ بزنم! عین

 الن بی حس روی زمین افتاده بود !..............میزدم ى تقال میکردم نمیدونستم دارن کجا میبرنم ! فقط دل نگران زندگیم بودم کی ا جیغ

 

 



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 315 

 

 

 بلند گو و شنیدم: شما در محاصره أید دستتون و بزارید روی سرتون و بیاید بیرون! صدای

 سام  اومد : از در پشت برو فک نمیکنم بدونن از کجا رفتیم ..... زود  صدای

 ال ندیده بودیم بیرون رفتیم و به سمت یه ماشین !و حس نمیکردم فقط تونستم بفهمم که از یه در که تا حا هیچی

 لب میگفتم : نه .....پ...،.پاشو ...تترخ...خدا! زیر

 ایلیام همه  بود و نبودم  جلوی چشمم اومد و بعد پاهام بی حس شد و حس کردم دارم از یه جایی سقوط میکنم !،........ تصویر

 

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

 *دانای کل *:::

 اهایش سست شد و افتاد ! دستانی بی رحمی تن نحیفش را بلند کرد ولحظه پ اخرین

 ماشین انداخت ! گناه این دختر چه بود ؟ چرا ؟ در

 نباید طعم عشق را با خوشبختی کنار عشقش میچشید؟ چرا

 بهای خوشبختی چه دل بی رحمی داشت !تا کجا میخواست با بی رحمی براند چرخه زندگی این دو را؟ این

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ویژه ها داخل خانه امدند و به سمت بدن نیمه جان این عشق مغرور رفتند! یگان

 که اگر تا کنون جان داشت صدقه سر ان دختر مجنون بود ! ایلیایی

 محبی باالی سرش رسید! سریع با اورژانس هماهنگ کرد ! سرهنگ

 ی نبضش را گرفت !به یکمی پایین تر از قلبش خورده بود ! با نگران گلوله

 و ارام و کند میزد ! مانند این دقیقه های جان فرسا که تمام نمیشوند! ارام

 ساعت نشده از دست دادند! ٢٢که میگذشت دور و دور تر میشدند از هم این دو مجنون که  خوشبختی را هنوز  هرلحضه

 نسیمی که گذشت همه چیز را برد! مانند

!!!!!!!!!!!! 

 را به بیمارستان بردند و ادرینای بی حس را به نا کجا اباد!نیمه جان  ایلیای

 مردان بی رحم چه از جان اهوی دل شکسته ما میخواستند؟ این

 باید بترسند از روی که دندان های تیز شیر زخمی در در بدنشان فرو برود!.......... اما

 

 

 

 :نایادر

 

 

 چشمامو باز کردم یدیسردرد شد با

 نگاه کردم  ابهت به دور برم با

 درک کردم و تمویموقع یدستام وقت یبود سرمو گرفتم تو یکلبه  چوب هی

 کردن دایچشمم اشکام راهشونو پ یاومد جلو ایلیروز ا حال

 هقم بلند شد  هق

 شده بودم  دهیولت بهم وصل شده بود جنون کش 211برق  انگار

 و هق هق میکردم: زدمویم غیج

 

  اااااااایلی،ا ایتورو خدا ب ااااایلی،ا اااااااایلی،ا غغغغغیج_

 عشقمو ول کردمو اومدم  مردمیداشتم از درد قلبم م خوردیسردم بود دندونام بهم م یلیخ 

  دمویکه تازه عشقشو بهم ابراز کرده بود همه کسمو تنها ام یکس اااامویلیا
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 -دمیگش غیج

 ینابود کرد مویک زندگ ااانیشا لعنتتتتتت به همتون لعنتتت لعنت بهت سام لعنت بهتتتت لعنت بهت_

 

 شد از ترس  انینما انیلحظه در کلبه به شدت باز شدو قامت شا همون

 

 دادم  هیتک واریشدمو دستامو ب د بلند

  واریخودمو محکم چسبوندم به د و

 

   ختیریاشکام مثل ابر بهار م هنوز

 

 ومدیم کینزد بشیج یلباش بود دستاش هم تو یک پوزخند رو یدرحال

 

 از جونمون  یخوایم یجلو پست فطرت اشغال چ ااایجلو ن این یعغغغغ،عوضیج_

 هاااااان

 

 عشقم یدیترس یمنم پسر عموت اله زمیاوووم عز_

 

 احمق  یبهتره تا تو ابونیخ یتو ی بهیببند دهن نجستو ،غر-

 .! نایببند دهنتو ادر یهو یهووو_

  کیکه اومد نزد ردمکیطرف اونطرف م نیها ا ونهیسرمو مثل د دمیکش یغیج

 اما نتونست  رهیداشت دستامو بگ یسع

 و بغلم کردم  وارمیچسبوندم به د محکم

 باشه اروم باش ! سسسسسیندارم ،ه تیاروم باش کار_

 خوفناک اونجا رو پر کرده بود  یهقم فضا هق

 گفتم:  دیلرزیکه صدام م یبلند کردم درصورت سرمو

  کنمیبگو حالش چطوره خواهش م یپرستیم یونکجاست تورو ب ا ایلیخدا بگو ا تورو

 گفتم: نشویمحکم زدم به س جونمیب یرفت و با مشت ها ورتمهیسرم  یزد که تو یپوزخند

 متنفرررم ازتت از همتونننن  یگرم بخورر نیب زم شاهللیا

 دوباره سرشو اوردم جلو خواست گونم رو ببوسه چندشم شد  کمینزد اومد

 رار کنم اما نشدکردم که از دستش ف تقال

 گوشمو گفت:  ریدهنم ک سرشو برد ز یدستشو گذاشت جلو عیبکشم که سر غیج خواستم

 ! یمتاسفانه مال سام یسیمتعلق ب من ن گهیک د فیح ی،ول یکنیترم م وونهیتقال کردنات د نیبا ا یدونیم

 زده ب حرفاش گوش دادم  رتیح

  شدمیکاال داشتم دست ب دست م نیح

 تنگ شده بود  امیلیواسه ا دلم

 حساسش  یببوستم که با پاهام زدم جا خواست

 سمت در  دمیدراومد و افتاد اونور دو اخش

  یکه محکم خوردم به کس ددمیدو

 تلخ بود  یادیخوش بود بود اما ز یلیخ عطرش

 سام  دنیباال گرفتم با د سرمو

 بغلش  یقدم رفتم عقب تر خواستم بدوام که دستمو گرفت افتادم تو هی

 کردمو زجه زدم  هیگر
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 به بازوهاش  زنمیجونم م یب یمشت ها با

 محکمش گفت:  یموهام و نوازش کرد و با صدا یهم اروم گذاشت رو شیکیگذاشت پشتم و اون  دستشو

 ندارم تی،بخدا کار نایباش ادر اروم

 لتدنبا ومدیرو فراموش اون تموم شد االن اگر دوست داشت م ایلیا دیدوست دارم تو با من

 برداشتم با تعجب به حرفش گوش دادمو گفتم:  نشیس یاز رو سرمو

 تا فکرکنم ترکم کرده  یگیم نارویا یدار  زارهیوقت تنهام نم جیه ایلیا یگیچرت م یگیدروغ م یداررر

 دستام  گرفتمو گفتم:  یسرمو تو دمویدور خودم چرخ دمیکش غیزدم و ج داد

 ! نیقماش هیهمتون همتون از  نیهمتون رزل 

  انیهق زدم و برگشتم بدوام که شا هق

 گوشم  ریگرفت خواست بزنه ز جلومو

 ....یصدا که

 

 

 

 جلومو گرفت خواست بزنه زیر گوشم همینکه دستش باال اومد چشمامو بستم ! شایان

 سام نذاشت و دست شایان و پایین اورد! که

 بغض چشمامو باز کردم ! با

 ن تو این در و دیوارایی که دارن از جونم میخورن ندارم !احساس میکردم جونی برای موند دیگه

 عقب رفتم و با بی جونی گفتم : ترخدا بزارید برم ! چی از جونم میخواید؟مگه من چیکارتون کردم ؟؟؟؟؟ عقب

 ولم نمیکنید؟؟؟؟؟؟؟ چرا

 هق هقم سر گرفت ! و

 با خونسردی روی مبل نشسته بود و نگام میکرد ! شایان

 غیر نگاه ایلیام باشه رو نمیخواستم! نمیخواستم لعنتی !که به  نگاهی

 بودم جونمو برای یه نگاه مغرور ولی عاشقانه ایلیام بدم ! حاضر

 دستمو اروم گرفت و به سمت تخت گوشه اتاق برد ! سام

 اخم دستم و کشیدم و خودم رو تلو تلو خوران به تخت رسوندم ! با

 تو اتاقمن سرم و روی بالشت گذاشتم ! توجه به اینکه شایان و سام رذل بدون

 به یاد اوردن لبخند خوشگلی که ایلیا موقعه ای که صورتش خونی بود بهم زده بود یه قطره اشک از چشمام پایین اومد....... با

 

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

 زبون *پرهام** از

 و به پشت شیشه ی اتاقی که ایلیا توش بود کشیدم  دستم

 م جمع شد و قبل اینکه پایین بیاد با نوک انگشتم گرفتمش!تو چشما اشکی

 خاطره های بچگیمون افتادم ! کالفه دستم و توی موهام کشیدم ! یاد

 برام سخت بود که اون ایلیای همیشه محکم رو زیر این همه دم و دستگاه میدیدم ! واقعا

 ای از ماموریت و از زبون امیرحسین شنیده بودم  خالصه

 نا نگران بودم! خیلی!ادری واسه

 چیزی به ستاره نگفته بودم یعنی گفتنش برام سخت بود! هنوز

 بیرون اومدن دکتر از اتاق رشته افکارم پاره شد! با

 به سمتش رفتم ! سریع

 اقای دکتر؟ حالش چطوره؟-

 و داخل جیبش گذاشت و گفت : اروم باشید؟ شما برادرشونید؟ خودکارش
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 : یه جورایی!از طرفه رفتناش گفتم کالفه

: خب ! متاسفانه حالشون زیاد خوب نیست گلوله یخورده پایین تر از قلبش و این به یکی از رگ های عصبیش اسیب رسونده و.....در  دکتر

 حال حاضر توی کما هستند!

 یا امام رضا! دکتر من خودم پزشکم میتونم برم تو!؟؟؟؟؟-

 : نه متاسفانه فعال نمیشه !دکتر

 ادم و گفتم : باشه ممنون!و تکون د سرمو

 روی صندلی نشستم! و

 ؟ وای خدایا!!!! خداکنه به هوش بیاد ! اونقدری اطالعات داشتم که بدونم وضعیتش وخیمه ! کما

 صندلی نشستم و سرمو توی دستام گرفتم ! روی

 از وضعیت ادرینا ! این از ایلیا ! اون

 شته باشه که باهاش حرف بزنه ! این باعث امید میشد که به هوش بیاد!حداقل ادرینا رو پیدا کنن ! باید یکی و دا خداکنه

 شنیدن صدای گریه مادر ایلیا سرمو با ناراحتی بلند کردم ........ با

 

 

 

 به رنگ شب   یلباس

  کیتار یاسمون

 در دستم جونیب یجسم

 شدم بهش  رهیابهت خ با

  کیبود و تار شب

  یهس ییلرزونم گفتم: تو ک یصدا با

 نااااامیدر+ا

 غغغغیج

 شدم هق هقم بلند شد  داریوحشت از خواب ب با

  دمیبود د یچه خواب ایخدا

 بود  ایلیا یاون صدا دمیمن فهم دونمیم من

 دمیفهم نایگفت ادر یاونجور یوقت

 هقام سر گرفت نتونستم تحمل کنم    هق

 داد  یبیمه یکه صدا نیبودو محکم انداختم زم زمیک کنار م یپارچ

 هامو تمام وجودمو  ییهمدم تنها یو صدا زدمیم غیج دمیها شده بودم موهامو کش وونهید نیع

 -داد صدا زدم با

  اااااااایلیا

 اومدن تو  انیباز  شد و سام و شا در

 احمق  یزابرامون کرد ینصف شب وونهی: چته دختره دانیشا_

 هااان   یکنیم ایلیا ایلیا یه

 پر کرد اتاق رو  یخال یهقام باز فضا هق

 دلم براش تنگ شده بود  یلیخ

 صداش  یبرا

 بوسه هاش  یبرا

 کردناش  بغل

 بود  ایلیک متعلق ب ا یزیهر چ زشیهمه چ یبرا

  دمیفهمیمدل نگاهشو نم کردینگام م یفقط با نگاه مملو از ناراحت سام
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 و ترس مردمو زندع شدم یکس یزد از ب انیک شا یلب ریلحظه با حرف ز همون

 میشیاونور اب از دستت راحت م متیفرستیم گهیدو سه روز د شاهللیا_

 رفت سمت در و رو به سام گفت:  انیشا

 ؟ییمعطل چ گهید ایب

 امی+برو من م

 شدم رهیسام خ یچشما یها گرفتمو با نفرت تو یبسته شدن در چشمامو از قال با

 خودم سوخت یدلم برا یمظلوم که حت یلیخ

 : گفتم

  رمیبرم به درد خودم بم یکنیچرا ولم نم یخوایم ی...توو از من چسام،تو

 کنمیخداا بزار برم خواهش م تورو

 و  نفسسو و فوت کرد و گفت:  دیموهاش کش یتو یدست تیخشم و اعصبان یاز رو سام

 نزن ،نزنننننننن یحرف نزن لعنت ینجوریا

 ک زد گوشامو گرفتم یداد با

 شدن در سرم ب طرفش برگشت دهیکوب یصدا با

 ابهت حرفش بودم چرا اونو گفت تو

 چرااااا

 مغزم بود  یچراها تو یکل

  دونستمین خودم جوابشونو م اما

  گفتیبهم م یکس نع

  ختیدادم اشکام ر هیتک واریبه د سرمو

 دست بجونبونم  دیاشک با یتا ک گهید

 اگر بخوان با من. .... یچ ارنیسرم ب ییبال اگر

 نه باورش هم زجر اوره  نه

 رفتم سمتش  یکینبود جز پنجره کوچ یزیزدم چ دیاتاق رو دبر  دور

 گذاشته بودن  یو افق یدوتا هم به صورت عمود یکردم اما چوب رو به صورت ضرب در بازش

  صاحابیب یییبه هم : لعنت دمیدر پنجره رو کوب محکم

 ه موش اون لون یتو دمیکشیلبم م یدستمو رو یدستم ب کمرم بود  یک  یدر حال نوریا اومدم

  زدمیم قدم

 زدمو و به طرفش رفتم یطانیذهنم لبخند ش یفکر که اومد تو با

 

 

 

 : نایادر

 

 از انجام کارم نشستم اونم نشده بود اهه بعد

  دمیساعت چند بود گرفتم خواب دونمینبود نم ساعت

**** 

 ااایلیلب گفتم: ا ریزدمو ز یلبخند ینوازش دست با

 نگاش کردم جیخمار زل زد بهم گ  یبا چشما دمیمم چشمامو باز کردم سامو دالکل به مشا یبا خوردن بو اما

 دستشو نرم نوازش کرد  یاز موهامو تو ییا تره

 بهم دس دادم رفتم اونورتر  یبد حس
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 یک فکرشو بکن یاز اون شتریدوست ب یلیب حرفام گوش کن من دوست دارم من خ نایادر_

  میش یکیباهم  ایب

 برات  سازمیشبو م نیبهتز یقبول کن اگه

 هم من یبریتو لذت م هم

 

 زدم:  غیگوشم و ج یگذاشتم رو ایروان نیع دستامو

 پست رزل  یدهنو روان ببند

 

 احمق  یمست تو

 یشوم شنهادیپ نیبود ک به هم وطنت همچ تیاگه ناموس حال یناموس یهااان ب ینجست رو ب من بزت یحرفا نیا یتونیم چطور

 ااددیاخه ش یدادینم

 

 صداتو بشنوم ببر صداتو  خوامینم

 کدومتون رو بشنوم  چیه یصدا خوامینم ایلیاز ا ریغ به

  نیتباه کرد مویزندگ کم

 

  ننیخوایم یچ گهید نیخاکسترش کرد کم

.. 

 نفس بکشم  تونستمیبود از زور هق هق نم دهینفسم بر گهید

 

 شدم  نشیبه س نهی: بلند شدم س کمینزد اومد

 

   دمیک زودتر پس کش رهیدستمو بگ خواست

 

  ووونیح یب من دست نزن عوض-

 

 گفتم:  یبلند ی((با صدا وونمویح

 صورتم فرو اومد  یرو یدست سام با شدت ضرب که

 

 صورتم یتو ختیصورتم به سمت چپ پرت شد و موهام ر  و

 

 شده  اهیچشمم س ریدرد داشت مطمئنم ز یلیگرفت خ بغضم

 

 

 انداختمو گفتم:  یپاش تف یبلند کردم و جلو سرمو

 

 شرف داره به تو  سگ

 

 اشو  شعیشکست ش نیانداختم زم عیبودو سر واریک به د یک بزنتم قاب اومد

 

 سمت رگم  گرفتم
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 رگمو زنمی،م زنمیقسم م امیلیبه جون ا یایب گهیقدم د هی یعل یقدم به وال کی_

 

 تته پته گفت:  با

 نکن یوونگید نایادر نیندارم بزارش زم تی...شه ،باشه کاربااا

 

 ، نمینشوند اهیخاک س ن،بهی،بدبختم کرد نیکرد وونمیداد زدم : د_

  نیخوایم ممیدخترانگ حاال

 نیریبگ نمیا زارمیسرمبره نم بخدا

 ، زارمینم بخدا

 برو تا خودمو خالص نکردم  نمیرو بب یکس ایلیجز ا خوامیبرو برو نم نجایاز ا برو

  رمیرو بزار  ب درد خودم بمبرو بزار راحت بمونم ب یعوض برو

 ....بروووووووووووو

 

 

 

 : ادرینا

 

 فکر کردم  امیاز رفتن سام بازم به بدبخت بعد

 کجاس  ایلیاالن ا یعنی

 بهش خوردزندست؟ ریت

 ازش ... سین یخبر چیچرا ه شمیم وونهیدارم د ایخدا یوا

 روز جشن تنم بود یهنوز لباسا دیگرفتع بود شد مییدستشو

 خوابالو  ییبا چشما انیکه اخر شا زدمیب در تند و تند پشت سر هم مزدم  محکم

 ظاهر شد  جلوم

 +ععععع نگاه کنا دختره گذاشت اگه

 م؟یکپه مرگمونو بزار قهیدو دق 

 *سیرو س*ر*و* دهنمون

 بابا ، یکرد

 ؟ یخوابم کرد یاز خواب ب ینصف شب خوایم یچ هیچ

 

  هیاظطرار تمیاه ببند اون دهنتو تا بگم وعض_

 یی+عادت ماهانه ا

 ومده،یب تو ن زایچ نیا تیترب یب یهوو_

 دارم  ییمنحرف دستشو رمیناخ

 +هوووووف 

 

 با خاروندن  سرش دستمو گرفت و و راه افتاد  و

 دختره ادایو گفت: بدو فقط خوابم م ستادیجلو توالت ا نیپنج م بعد

 خوابم کرد  یاحمق ب 

 

 رب طول دادم که دادش بلند شد هی

 اون تو یکنیم یمصب چه غلط+ال
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  گهیمگه کار د یکنیچکار م نجایتو ا_

 هم هس بگو  ییا

 

 حوصله ندارم  رونیب امیب نای+ادر

 

 !!!!!ددددددیبا رکردمیامشب فرار م دیبا من

 بهش زدم که راه افتادم وسط راه  یکه اخماش توهم بود پوزخند رونیب اومدم

 گفتم؛  یالک شینما یبرا

 سوسک  اااانااایغغغغ،شایج

 

 اهو اوهو اع ،چته خب د ؟ یکرد می+اه دختر خل و چل روان

  گهیسر جات د بتمرگ

 

  دمیسمتش تا برداره دوو رفتم

 بود اما بهتر از اون خرابشده بود جنگل

  دمیشنیرو م انیشاا یگفتنا  نایادر نایادر یداد ها یو صدا دمویدوویم

 

  سایوا گمی،بهت م شهی...برات بد م نای...ادرسای+وا

 

  یبه سنگ نیخواستم برگردم به پشت محکم خوردم زم تا

 شده بود یدر اومد ساق پاهام زخم اشکم

 شد  داتیاز کجا پ کهیتو د یلعنت اه

  دمیباالسرم شن یکفش یصدا

 زل زده بود به من ایرغضیم نیبود ع انیشا

 

 میفرار ما ندار نجایحقته احمق ا_

 

  تیاون مغز فندوق یتوبکن  نایبفهمممم بفهممم ادر 

 

،***** 

 زخمم  یزد روز لیکلبه با بتاد یاوردم تو انیکمک شا با

  نهیشیلرزش هم م یما خورهیک خربزه م یاز درد جمع شد و سرشو باال اوردو گفت: کس صورتم

 لبم! یایی نشست روافتادم لبخند دندون نم ایلیا ادی ومدیشده بودو خون م جادیک پامو ک خراش ا یرفتم درحال یغره ا چشم

 ؟ یزنینموند و گفت: واسه من لبخند ژکوند م غیدر انیاز نگاه شا که

 واسه فکر کردن به عشقم تو ادمی اخه فکر کنم بهت ؟ رمینخ_

  دمویتخت داراز کش یازش باشم رفتم رو یمنتظر جواب نکهیا بدون

  دمیک کنار تخت بودو سر کش یاب

 گرفت خوابو از چشمام ایلیا ادیبازم  و

 .. دمیداشتم خواب دیکردنم فردا ام دایفکر پ با
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 کردم یکی داره صورتم و نوازش میکنه ! احساس

 ایلیا اومد جلوی چشم لبخندی زدم و چشمامو باز کردم که ...... تصویر

 و با لبخند ژکوندی دیدم ! با ترس خودمو جمع و جور کردم! سام

 کنار تخت من چی میخوای؟-

 رس و توی دلم مینداخت!مرموزش ت نگاه

 : نترس خانمی کاریت ندارم !سام

 پتوم و دورم جمع کردمو به تاج تخت چسبیدم! بیشتر

 : حیف شد ! کاش میشد مال خودم شی! سام

 ...یعنی امیدی هست که ولم کنه؟ یعنی میشه خدایا؟یعنی،،

 منظورت چیه؟-

 جلو اومد که دستم و به عنوان جلو نیا بلند کردم ! بیشتر

 زد و گفت :  منظورم واضحه ! نمیتونم از پول کلونی که بهم پیشنهاد شده بگذرم!  پوزخندی

گفتم : تا کی میخوای به این مسخره بازیات ادامه بدی؟ تو که میدونی بالخره ایلیا پیدام میکنه؟ پس تا چیزی نشده ولم کن بزار  کالفه

 برم ! اینطوری خودتم میتونی فرار کنی؟

 رد و یه دور ، دور خودش چرخید!بلندی ک خنده

 خیلی ساده ای!!! .....-

 بعد از تموم شدن خنده هاش گفت: اگه اقا أیلیات زنده باشه حتما میاد! و

 پر اشک شد! و چشمامو بستم ! چشمام

 : د.....دهنتو ببند!ادرینا

 : دهن بسته یا باز من فرقی به حالت نمیکنه! سام

 کردم ! دیگه داشت حالم از این همه ضعیفی خودم به هم میخورد!صورت خیس و اشکی سرم و بلند  با

 اینکه کاری از دستم بر نمیاد داشت عقم میگرفت! از

 این اشکای لعنتی پایین میاد! فقط

 داخل اومد و با دوتا از اون غول پیکرایی که اون روز دیده بودم ! شایان

 : وقت رفتنه دختر عموی عزیزم !!!شایان

 کجا؟ ترس گفتم : با

 : هیچ وقت فکر نمیکردم بودن تو انقد برام پر سود باشه ...... شایان

 بلند و مسخره ای کرد و ادامه داد: مطمئن باش پیش شیخ های عرب خیلی بهت خوش میگذره!!! خنده

 چشمکی زد ..!! که اون دو تا گوالخ به سمتم اومدن ! و

 سرم بیاد؟؟؟ خدایا نه !!!!!.... شیخ های عرب ؟؟؟ قراره چی وای

 چرا کمکم نمیکنی ؟ خسته شدم از این همه مانور لعنتی زندگیم!!!! خدایا

 بی کسیم ! از تنهاییم ! از گیر افتادن دست این دو تا جالد ! از اینکه نمیدونم ایلیا زندست ؟ یا نه؟ اگه هست چرا نمیاد نجاتم بده؟ از

 و کشیدن و به سمت در بردن...!! دستم

  برای رهایی از دستشون گفتم : لعنت بهت شایان ....لعنت بهت سام ...چرا میخواید زندگیم و به گند بکشید؟گریه و تقال با

 : خفه شو زیاد حرف میزنی! شایان

 همونطورکه کتش و میپوشید گفت : ببریدش داخل ماشین......... سام

 

 

 

 م !زور داخل ماشین رفتم ! ترس و توی نقطه نقطه از بدنم حس میکرد به

 جلو نشست و اون دو تا گوالخم کنارم ! سام

 تو ماشین خودش پشت سرمون اومد! شایان
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 و از بین دستای گنده  یکی از گوالخا به تندی بیرون کشیدم و نگاه غضبناکی بهش کردم ! دستم

 تیکه برگ بودم که معلق رو هوا میچرخیدم و معلوم نبود باد داره کجا میکشونتم! هی عین

مای ضعیف بدم میاد ! همیشه بدم میومد ! اینکه هر دیقه جلوی هر کس و نا کسی گریه کنم و خودمو ناتوان نشون بدم متنفر از اد اما

 بودم!

 !!!... تا کی میخوام بشینم و نگاه کنم و گریه و زاری  ببینم چی میشه؟هع

 من این دختر ضعیف و دوست ندارم !!! دیگه نمیزارم کسی اشکمو ببینه! نه

 .... میجنگم واسه زندگی که توی باتالق افتاده ! نجاتش میدم! نگممیج

 ...صفت ....مقاوم...!!! تنها اینطوری میتونم از خودم دفاع کنم ! سنگ

 روح و قلبی که تنها متعلق به ایلیاست این شکلی میتونم مراقبت کنم ! از

 س کی بنده !هیچ وقت یادم نمیره که قلبم به عشق کی میتپه و جسمم به نف اینو

 نمیکنم ایلیام مرده باشه ! اینو دلم بهم میگه ! یادم همیشه مادرم میگفت قلبای عاشق دروغ نمیگن! باور

 ایلیای من زندست !  به امید اینکه یه روزی ببینمش میجنگم و از خودم دفاع میکنم! پس

 میارم!..... اما اگر یک لحظه ام جسمم و ناپاک کنن و روحم و بشکنن دوام ن اما

پاکی که فقط متعلق به ایلیاست و ازم بگیرن دیگه حتی یک لحظه ام خودمو زنده نمیزارم و از این دنیای نکبت بار خودمو خالص  اگه

 میکنم!

 .... میجنگم با تقدیر شومم .....یعنی مجبورم که بجنگم !.......... من

 ایستاد که شایان به پنجره سمت سام زد  ماشین

 ایین کشید: بگو شایان ؟شیشه رو پ سام

 : همینجاست اون خونه در مشکیه ! همه چی و هماهنگ کردم چکم و بهم دادن تو فقط ادرینا رو تحویل بده ... شایان

 کرد و ادامه داد ؛ اها ..... کارت که تموم شد تو اسرع وقت بهم زنگ بزن که کارهاتو با اردالن خان ردیف کنم ! مکثی

 گفت : منتظرم !سرشو تکون داد و  سام

 رو به من کرد و با خنده مسخره و نفرت باری گفت: شایان

 ؛ بهت سر میزنم دختر عمویی بهت خوش میگذره .....  شایان

 خنده بلندی کرد و ادامه داد : فعال خداحافظ و

 نفرت دندونام و روی هم سابیدم و از پنجره تف کردم و توی صورتش با

 شکل ممکن بمیری پس فطرتِ نامرد: امیدوارم به بدترین  ادرینا

 با غیض به صورتش کشید! و با عصبانیت گفت : دستشو

 : دختره ی احمق گستاخ ! حیف که وقتم کمه وگرنه نشونت میدادم نامردی یعنی چی ! شایان

 بیار نبودم ! باید میفهمیدن که با یه ادم ضعیف روبه رو نیستن! کم

 ی تو سگ کی باشی؟پوزخند گفتم ؛ خفه شو بیشرف حروم* با

عصبانیت به سمت در حمله کرد که سام با صدای بلندی گفت : ولش کن شایان ،! تو که میدونی برنده تویی بعدا میتونی تصویه حساب  با

 کنی باهاش من وقت ندارم به دعوا های شما گوش بدم!

 ن بمونه !دندون قورچه ای کرد و گفت : همیشه برنده منم ! این و باید همه یادشو شایان

 به من زد و بعد رفت ! پوزخندی

 به هه این عوضیا ! لعنت

 روبه راننده کرد و گفت : برو جلو تر!........ سام

 

 

 

 حیاط اون خونه در مشکیه که گفته بود رفتیم ! توی

 و تو حیاط بزرگش پارک کردن ! ماشین

 زور از ماشین پیادم کردن با مقاومت و غیض پیاده شدم ! به
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 یاریدش داخل !: ب سام

 در ورودی گزشتیم و داخل پذیرایی رفتیم ! مثل همیشه خونه بزرگ و مجلل و پر از کثیفی ادمایی که توی در و دیوارا مخفی بود! از

 اقای تقریبا چهل ساله به سمتمون اومد و با سام دست داد ! یه

 همونطور بالتکلیف پیش غول پیکرا ایستاده بودم ! منم

 لم بود و قیافه خشنی داشت رو به سام گفت: دختره اینه؟مرده که کچ همون

نگاهی به من انداخت و گفت : اره همینه ، فقط تاکید میکنم اگه کاری باهاش بکنید هرچی دیدید از چشم خودتون دیدید شیخ ها  سام

 دست خورده نمیخوانش

 پوزخندی زد ! بغضمو قورت دادم و دندون قورچه ای کردم ! و

 من چیه؟ تقدیر  خدایا

 کچله با تعجب گفت : مگه خودت نمیای؟  هممون

 : نه شایان میاد باهاتون  سام

 خوبه خیالت از بابتش راحت-

 سرشو تکون داد سام

کچله درباره رو به غول پیکرای کنارم گفت: ببریدش تو اتاق ببندینش که فرار نکنه پشت در وایمیستین اگه فرار کنه اتفاق های خوبی  که

 میفته!براتون ن

 : چشم اقا نگهبان

 هرکدوم یه لقب گزاشته بودم کچل و غول پیکر و ..... واسه

 زور داخل یه اتاق رفتیم که کنار پله ها بود !! به

 صندلی اون وسط بود و چند تیکه طناب پایینش ! یه

 بابا نکنه دوباره میخوان ببندنم؟ ای

 س و واهمه تو وجودم روزی صدبار میکشتم و زندم میکنه!از این زندگی نکبت بارم به هم میخوره ! این تر حالم

 داد که با غیض گفتم : دست به من نزن لعنتی خودم میرم  هولم

 الل بودن حرف نمیزدن ! به قول ستاره الل بمیرن! انگار

 نید!صندلی نشستم همینکه طناب و بلند کرد صدای سام اومد که گفت : نمیخواد ببندینش فقط در اتاق و قفل ک رو

 نفرت باری به سام انداختم که چشمک مسخره ای زد ! نگاه

 .....!!! کثافت

 و انداختم پایین که سام بیرون رفت و نگهبان بعد از نگاه کوتاهی از پنجره بیرون رفت و در اتاق و قفل کرد ! سرم

 ترقه پریدم باال ! باید دنبال راه فرار میگشتم............. عین

 

 

 

  گشتمیدنبال راه فرار م دیباال با مدیترقه پر نیع

 در اونجا بود رفتم سمتش  هی

 شد  یحموم بادم خال دنیباز کردمو رفتم تو  با د درو

 ک توش بود لبخند زدم یکیدر رو ببندم با پنجره کوچ خواستم

 باال رفتمیم دیبا دیرسیسمتش قدم نم رفتم

 دوش  یپامو گذاشتم رو هی

 ادمد هیتک واریهم به د یکی اون

 رو باز کردم تور جلوش بود  پنجره

 بلندم پارشون کردم یناخنا با

 نداشت   یارتفاع چندان دمیرو د نییپا و

 دست ب کار شدمو  عیدر اومد سر یک صدا نییبپرم پا خواستم
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 طرف بلند شد  ادیفر یک صدا نییانداختم پا خودمو

  دمیدویتمام توانم م به

 نداشتم  راه رفتن ینا هید زدمینفس م نفس

 شد  دهیکش یلحظه دستم توسط شخص همون

 گوشم خوابوندن ریز  ییا دهیبه محض برگشتنم کش برگشتم

  ختیاشکام فرو ر  دیبرق از سرم پر که

 صاحاب  یب زیهم ک شده نر ایلیبخاطر ا یاشکارو لعنت نیا زینر کهیبود د دهیکش هیدختر چته  نایادر

  دیک گوشم سوت کش دیکش ییا نعره

  یو تند زیت یلیخ یفکر کرد یطرف ایبا ک گمیبهت م یکنیج....ده ،از دست ما فرار م یوضع_

  یعوض رسمیم حسابتو

  فتیب راه

 ناکارات نکردم نجایهم تا

 گهید االی د

    شدمیم دهیدنبالش کش ختمیریکه م یاشکا با

 چنگش بود و بودو از درد صورتم جمع شده بود  یتو بازوهام

 ل پس فطرت دستم شکست ول کنزدم : اشغا داد

 گوشم  ریبخوابونه ز گهید ییا دهیکش خواست

 کشیدم غیصورتمو و ج یدستمو گذاشتم رو که

 قسم خوردم که دیگه گریه نکنم ! هع ..باید پوستمو کلفت کنم ! من

 عادت کنم.... بخاطر نجات خودمم شده باید قوی باشم........... باید

 ر داشت دستم و میکشید!اتاق بیرون رفتیم همونطو از

 مقاومت گفتم : لعنتی دستم درد گرفت ولم کن با

 نداد و فقط به کشیدن دستم ادامه داد جوابی

 سگ هیکل انگار کَرِه! به سمت پذیرایی رفت ! مرتیکه

 داشت از در خونه بیرون میرفت که با اومدن ما ایستاد! سام

 نگهبان  کرد و گفت : ولش کن! روبه

 اقا..... : ولی نگهبان

 : گفتم ولش کن سام

 و ول کرد که با اخم نگاهی بهش انداختم و مچ دستم و که درد گرفته بود ماساژ دادم ! دستم

 رو به غول پیکره کرد و گفت : غالم چرا اوردیش اینجا؟ مگه نگفتم به هیچ وجه حق نداری بیاریش بیرون؟ سام

 میکرد !)غالم ( : اقا داشت از پنجره حموم فرار  نگهبان

 با عصبانیت گفت : فقط هیکل گنده کردی !احمق نمیدونی باید پنجره هارو سیم خاردار بزنی؟ سام

 : ببخشید اقا ،،... ولی تور داشت ز،..... غالم

 میون حرفش پرید : خفه شو ..... ببرش داخل اتاق بعد از جلوی چشمام گم و گور شو سام

 : چشم اقا غالم

 خالی دادم و با عصبانیت گفتم : دستم بهم بزنی خودت میدونی سگ هیکل! به سمتم اومد جا همینکه

 نیشخندی زد و گفت : گم شو غالم خودم میبرمش! سام

 همینکه غالم رفت روبه من کرد و گفت : برو خانمی 

 اگه با پای خودم نرم به زور میبرنم! پس به سمت اتاق رفتم گفتم : حالم ازتون به هم میخوره! میدونستم

 هم دنبالم اومد و در اتاق و پست سرس قفل کرد ! سام

 ترس برگشتم و اب دهنمو قورت دادم و به قیافه مرموزش نگاه کردم  با
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 : چ ......چرا درو قفل کردی؟ ادرینا

 که به سمتم میومد گفت : هیچی فقط میخوایم صحبت کنیم همین! همونطور

 ی تو سرشه؟پاهای لرزونم عقب عقب رفتم !! خدایا یعنی چ با

 : سام چی تو سرته ؟ چی میخوای بگی ؟ چرا دست از سرم برنمیداری؟ ادرینا

 به طرفم اومد و کمرم محکم به سمت خودش کشید  تند

 مشت هلش میدادم و با داد و بیداد گفتم : ولم کن کثافت دست به من نزن با

 تا مشتم و با زور زیادش گرفت و دستام و قفل کرد ! دو

 رس میمردم ! از ت داشتم

 : میدونی من عاشقتم ادرینا ؟؟؟ گستاخیت و این محکمیت من و به سمتت میکشونه! تو غریزه ام و بیدار میکنی لعنتی؟ سام

 بغض خودمو تکون دادم که ولم کنه و با جیغ گفتم : خفه شو مرتیکه هوس باز حروم زاده ولم ..ولم کن با

 ت دیوار هلم داد که کمرم تیر کشید!وحشی ها دستم و صفت تر گرفت و به سم عین

 : لعنت بهت که نمیتونم به دستت بیارم قیمتی که برای خریدنت میدن خیلی زیاده و نمیتونم ازش بگذرم سام

 با چشمای خمار بهم نگاه کرد ! و

 ترس به خودم میلرزیدم و توان هیچ حرکتی و نداشتم از

 دنم حمله کرد و شروع کرد به بوسیدنو به لبام انداخت و یهو عین وحشیا به گر نگاهش

 حالم به هم میخورد اشک از چشمایی که قول داده بودم دیگه خیس نشن پایین اومد داشت

 همونطور مشغول بود و من سر شده بودم خدایا کمکم کن سام

 لباسم و تا پایین شونم پایین کشید و مک عمیقی روی شونم زد یقه

 بره که این تن فقط متعلق به ایلیامه نباید کم بیارم نه.......... به خودم اومدم ! نباید یادم تازه

 فک کن ...فک کن لعنتی

 و از مچم باز کرده بود و روی کمرم حرکت میداد دستش

 خوبی بود ! باید از یکی حرکت هایی که ایلیا بهم اموزش داده بودم استفاده میکردم فرصت

 اومد دکمه یقم رو باز کنه ..... همینکه

 دستم و پشت رگ گردنش گزاشتم و فشردم و با پام به پشت زانوش ضربه زدم  یعسر

 

 که

 

 

 

 درست انجام بدم ! بتونم نمیکردم فکر هم ٪٢گفت و بیهوش افتاد!  اخی

 خداروشکر شد! اما

 و قورت دادم و سریع به سمت در رفتم و با مشت کوبیدم بهش بغضم

 یهوووووو............ که

 

 

 

 پاهام حلقه شد  دور مچ یدست

 سام  دمیبرگشتم پشت که د یتند

 تمام قدرت مچ پاهامو گرفته با

 نداشت که نداشت ییا دعیتقال کردم اما فا یچ هر

 تخت گرفت و بلند شد  یتر شد و دستشو به لبه  یجر

  دادمیعقب رفتم و اب دهنمو تند تند قورت م عقب
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 تخت  یانداختم رو هووی که

 روم افتاد

 زدم غیانم جتمام تو با

 نااااااموس  یولم کن ب_

 دهنم  یگذاشت جلو دستشو

  دویگردنم و بو کش ریسرشو برد ز و

  دیبوس

  زدمیو زجه م ختیریمثل چشمه م اشکام

 دستاش شده بودم یمرده متحرک یه عروسک تو نیع

 که با پاهاش پاهامو قفل کرد زدمیو پا م دست

 باال سرم قفل کرد  دستامم

 دهنم برداشتم  یاز رو  دستشو

 هق هقم فضا رو پر کرد  یصدا که

 داد زدم:  و

 کنمیم انتیدارن به ناموست خ نیبب ای،ب ایتو رو خدا ب ایلیا

 ااا؟یلیا

 

 هق هق هق

  نمیکه از نفرت چشمامو بستم تا صورتم نحسشو نب دیگونم کش ینوازش وار رو دستشو

 و راست تکون خواست لبامو ببوسه که سرمو به چپ  کیاورد نزد سرشو

 لبام  یدستش سرمو نگع داشت و لباشو گذاشت رو هیکه با  دادم

 کرد  سیصورتشو خ اشکام

 زنگ خورد  شیلحظه گوش همون

 اسم طرف اخم کرد و جواب داد  دنیشدم با د خوشحال

 گفت:  ادیگفت ک با فر یطرف چ دونمینم

 ییییییچ

 

 امیم سایوا یگه خورد_

 نشسته برگشت سمتو گفت به خون یکرد و با چشما قطع

 انداختم جلو ماشو گفتم: یبود خواست رد بشه که تف یکیشد وگرنه لحظه رمانت فیح

 تو ذات خرابت  تف

 ....خواست

 

 

 

 انداختم جلوش و گفتم : تف تو ذات خرابت تفی

 

 به سمتم برگرده که که سریع به سمت در رفتم ! خواست

 قدم مونده بود بهم برسه که ..... دو تا تقه به در خورد ! قورچه ای کرد و  به سمتم اومد  یه دندون

 ایستاد و دستاشو مشت و با دندون های قفل شده گفت  همونجا

 :  خوش شانسی! سام

 و که وقتی سام افتاد از جیبش افتاده رو از زمین برداشتم ! کلید
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 و رفیقای پست فطرتتون االن جنازه تون روی زمین بود ! که با در کشتی میگرفتم گفتم : اگه شانس داشتم تو و اون شایان همونطور

 موقعه در باز شد و عین جت از اتاق بیرون رفتم ! همون

 با کله تو یه جایی فرود اومدم ! سرم و بلند کردم و یرو غول پیکر کچله رو جلوم دیدم ! که

 ایلیا افتادم موقعه ای که این شکلی تو سینه ش فرود اومدم ! یاد

 اوری اینکه گلوله خورده ..... چشمام پر اشک شدیاد  با

 با تعجب و پوزخند نگام میکرد ! جلوی اشکمو گرفتم و خواستم از کنارش رد شم ! کچله

 مچ دستمو کشید! که

 داشت از این همه مانع به هم میخورد ! از این در و دیوارایی که از سیاه چال بیشتر عذابم میداد! حالم

 لو ؟ شایان کارت داره؟: کجا خانم کوچو کچل

 کردم یه مته تو شقیقه ام فرو کردن دستم و صفت رو سرم گرفتم و جیغ زدم  احساس

 : از اسماتون حالم به هم میخوره خفه شید! ادرینا

 چشمام سیاهی رفت که دستی وحشیانه مچم و گرفت و کشید! جلو

 : زر زیادی نزن فاز برداشته راه بیفت.! کچل

 با پاهای بی حس دنبالش راه افتادمتلو خوران و  تلو

 پذیرایی رفت ! شایان با دیدنم بلند شد و به کچله اشاره کرد که بره ! تو

 هم اسم این کچل و نفهمیدم که انقد کچل کچل نکنم! اخری

 به مبل اشاره کرد و با سر خوشی گفت : نبینم چشمای گود افتاده ت و خانمی!؟ شایان

م انقدری بد بود که نمیتونستم رو پاهام بایستم !روی مبل  نشستم و تو خودم جمع شدم و دستای بیجونم و بیزاری نگاش کردم ! حال با

 دور بدنم حلقه کردم !

 رو به روم نشست : لبات چرا کبوده ؟ شایان

 خبیثانه لبخند زد !  از قیافه کثیفش عقم گرفته بود ! و

رم زیر یه دوش و  انقدری جاهایی که سام بهش دست زده یا بوسیده جوری  بشورم رذل!  سام لبام و کبود کرد دلم میخواست ب مرتیکه

 که پوستم إلیه هاش کنده شه !

 حرف بزنم چی میتونستم بگم ؟ با روحی که شکسته بود !؟ نمیتونستم

 بی جون نگاش میکردم ! همونطور

 : خبر های غم انگیزی برات دارم ! ولی حال منو خیلی خوب کرده ! سام

 کرد و ادامه داد : تا یک ساعت دیگه ما به سمت خلیج فارس راه میفتیم و از اونجام یک راست با کشتی میریم دبی! ثیمک

 ......بسه دیگه ! نمیخوام .... نمیتونم چی میخوان اینا از جونم ؟ نه

 یدفعه نمیمیرم و راحت شم ؟ چرا دارم زره زره جون میدم ؟ چرا

 گاه میکردم که یه قطره اشک از چشمام پایین اومد !مسخ شده به روبه ن همونطور

 لبای لرزونم گفتم : چرا این قدر اذیتم میکنی شایان ؟ مگه من چیکارت کردم ! با

 نگام کرد و یدفعه زد زیر خنده بلند میخندید!  جدی

 خنده نفرت وارش مغزم و له میکرد ! گوشام و گرفتم ! صدای

 م !خندش تموم شد دستم و برداشت وقتی

: تو تازه میگی چرا ؟ خب برات میگم چرا !.... پدر پس فطرتت ارث پدرم و خورد با زرنگ بازیاش ..... وقتی ثابت شد ورگندش در  شایان

 اومد پدرمو کشت میفهمی ؟ بخاطر پول  بابامو ..بردادرشو کشت !

م باهاتون تموم میشد ولی خودتون خرابش کردید ! تو با شاهزاده خانم ؟ باعث شد من عمری بی پدر بمونم ! هع ..... داشت کار میفهمی

 اون سرگرد عوضی باعث شدید من ثروتمو و از دست بدم باعث شد تو اون اتیش سوزی لعنتی قسمتی از پوستم بسوزه ....

 یه یه سوختگی که زیر گردنش بود و تا زیر یقه ش که ادامه ش معلوم نبود اشاره کرد و ادامه داد و

 میبینی ؟ این مجازاتم برات کمه! منم مثل بابا جونت !...عموی عزیزم ، دختر عموم و به پول میفروشم ! مثل پدرت که برادرشو : حاال سام

 به پول فروخت!
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یه فرقی داریم ! اون پدرم و یه دفعه کشت اما ..... من جون دادنت و لحظه لحظه میبینم ! که چطوری با برده عربا شدن کم کم  اما

 !میمیری

 خنده بلندی کرد ! دستم و مشت کردم و بلند شدم! و

 جیغ و عصبی گفتم : با

: تو به ادم عقده ای ! میفهمی یه ادم عقده ای بدبخت که کل زندگیش تو لجن نفرت و انتقام فرو رفته ! اما این لجن کم کم زیاد  ادرینا

 ه میشی! پس منتظر  باش!میشه و روی سرت و میگیره ! خودتم تو این مخمصه ای که ساختگی خُف

 طرفم برگشت و با توی گوشم کوبید ! جوری که گوشم زنگ خورد به

 : خفه شووو هر*زه سام

 اومدم جوابش و بدم دو نفر دستم و کشیدن و بردن به سمت اتاق  همینکه

 ............ که

 

 

 

 همونطور که به سمت اتاق میکشوندنم گفتم : عوضی حرومزاده ...... که

 تاقی کردنم !اون اتاق قبلی نبود یه تخت گوشه اتاق بود و یه فرش گرد وسط اتاق با میز توالت و پرده های ابی!ا داخل

 زمین نشستم که چند تا تیکه لباس و غالم انداخت جلوم ! کف

میفتید ! اقا گفتن غذا  : بپوش اینارو  ! وای به حالت اگه نپوشی انوقت که هرچی دیدی از چشم خودت دیدی ! یه ساعت دیگه راه غالم

 بیارن برات!

 خشم نگاش کردم  و گفتم : از جلوی چشمام گم شو با

 زد و بیرون رفت و پشت سرش درو قفل کرد  پوزخندی

 گل قالی نگاهی انداختم که ناخوداگاه اولین قطره اشکم روی لباسای جلوی دستم و افتاد  به

 هق هق ریزم اوج گرفت ! تنها چیزی که تو ابن جهان داشتم افتادم که یاد

 زندست یا نه ؟ حتی فکر این که م ... مرده باشه خدایی نکرده نفسم و بند میاورد ! نمیدونم

 بار یادم مینداختن ! ٢خدایی نکرده بالیی سرش اومده بود این رذل ها واسه اینکه زجرم بدن روزی  اگه

 . تمامش دروغ بود؟اگه اینجور نیست ؟ پس چرا نمیاد نجاتم بده؟ نکنه ... ولی

 دوستم نداشته ؟ نکنه من و فراموش کرده ؟ گفته دختر یه خالفکار و میخوام چیکار ؟ گفته بهتر که از دستش راحت شدم ! نکنه

 صدای بلند گریه کردم و صدای هق هامو تو لباسایی که جلوم بود خفه کردم! با

 شدم روش ! از حدود ده مین هق هق بی جون به سمت تخت رفتم و ولو بعد

جنون گرفته بودم ! اونقدری حس تنهایی داشتم که به همه کسم شک کرده بودم که دوستم نداره ..... لعنت به من ضعیف ! لعنت به  انگار

 من که از هیچی خبر نداشتم و به عشق مَردم  شک کردم !

 تو افکارم غرق بودم و به ایلیام فک میکردم که چشمام گرم شد  همونطور

 و در باز شد و،،،،،،،یه اما

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

 *دانای کل *:

 

 را زد ! ٢٢کالفه اسانسور بزرگ بیمارستان شد و دکمه طبقه  پرهام

 را به اینه اسانسور تکیه داد و به وضعیت فعلی ایلیا فکر کرد ! سرش

یکی از رگ های پایین قلبش در اثر گلوله باعث  شده که ایلیا گلوله خورده بود با سر به زمین أمده بود و این عالوه بر پاره شدن  هنگامی

بود در حالت نباتی برود یعنی یک جور کماء زنده است صدای همه را میشنود اما هیچ کاری نمیتوان انجام دهد ! فقط از طریق لوله ای 

 متصل بود تغذیه میکرد ! دهکه به مع

 را خبر میداد ... ٢٢ن صدای ضبط شده اسانسور که رسیدن به طبقه چشمانش برای چندمین بار پر از اشک شد اما با شنید پرهام

 به چشمانش کشید و از اسانسور بیرون رفت ! دستی
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 همهمه ای در جلوی اتاق ایلیا دید ! با ترس به سمت اتاق دوید!  که

 به پرستار کرد  رو

 : چی شده ؟پرهام

 یضتون به طور معجزه واری به هوش اومدن !که از قیافه اش تعجب میبارید گفت : تبریک میگم مر پرستار

به گوش هایش اعتماد نداشت برایش قابل باور نبود ! حالت نباتی که به ندرت از ان سر سالم بیرون می اوردند و ....االن ایلیا به  پرهام

 هوش أمده بود !

 : د....درست میشنوم ....ی...یعنی االن ایلیا به هوش اومده ؟ پرهام

 ته ! خداروشکر تبریک میگم !: درس پرستار

 : ممنون ! پرهام

 ذوق پشت شیشه اتاق ایلیا رفت که چند دکتر و پرستار دور تختش را گرفته بودند ! با

 شماره پدر ایلیا را گرفت تا زودتر این خبر خوش را بگوید! سریع

 ی هایشان إتمام بدید ! شاید ایلیا صدای زجه های معشوقش را شنیده ! یا شاید هم خدا میخواهد به سخت اری

 که بود ... معجزه ...یا هرچیز دیگر ! میتوان گفت که حتمی معجزه عشق بوده ..... هرچه

 عشق......... معجزه

 که خدا قدرت بینظیر ان را در قلب این دو پرنده دور از هم کاشته بود .......... عشقی

 

 

 

 عشق ! معجزه

 این دو پرنده دور از هم کاشته بود !که خدا قدرت بینظیر آن را در قلب  عشقی

 پس از قطع کردن تلفن پیامی به ستاره داد  همان لحظه دکتر ایلیا از اتاق بیرون امد ! پرهام

 با عجله به سمت دکتر دوید ! پرهام

 : دکتر وقت دارین صحبت کنم باهاتون ؟  پرهام

 : حتما بفرمایید  دکتر

 طویل دراز کرد ! دستش را به سمت اتاق سمت راست راهرو و

 نگران بود ،،... میدانست که ممکن است بعد از بیرون امدن از حالت نباتی حافظه اش را از دست بدهد! پرهام

 فالح پشت میز مخصوصش نشست و پرهام روی صندلی روبه روی دکتر! دکتر

ن میان تا یه مدت حافظه شون رو از دست میدن ، یعنی : دکتر ...... شما بهتر از من میدونید که بعد از اینکه از حالت نباتی بیرو پرهام

 ایلیام حافظه شو .......

 با لبخند اطمینان بخشی میان حرف پرهام پرید ! دکتر

 :نه .......نه نگران نباشید ، به همین خاطره که میگیم یه چیز باور نکردنیه ،  دکتر

 اومدن هوش به اینکه بر عالوه ایشون خداروشکر ولی ، دادن دست از رو نشو حافظه ٪95بین کسانی که از حالت نباتی بیرون میان  از

 !  ندادن دست از هم رو شون حافظه

 بی حد خوشحال بود ! و نمیدانست  چه بگوید! پرهام

 : واقعا ازتون ممنونم دکتر خیلی لطف کردین! پرهام

 فالح : خواهش میکنم من کاری انجام ندادم لطف خدا بود دکتر

 بخند مردانه ای زد و بلند شد ل پرهام

 : میتونم ببینمش؟ پرهام

 قهیدق ٠: خب......فقط  دکتر

 : ممنون  پرهام

 از اتاق بیرون رفت ! و ب سمت اتاق ایلیا رفت ! و

 در را باز کرد و داخل رفت ! نگاهش به ایلیا افتاد که چشمانش بسته بود و رنگش کمی به سفیدی میزد ! اروم
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بود ! نگاهی به پرهام انداخت و گفت : زیاد خسته شون نکنید و زود بیرون بیاید ..... در ضمن وادارش کنید صحبت  باالی سرش پرستار

 کنه از موقعه ای که به هوش اومدن فقط اسم یه خانم و گفتن!

 لبخند غمگینی زد و گفت : حتما ، میشه تنها صحبت کنیم ؟؟؟ پرهام

 بدین .... : بله حتما ...یه لحظه اجازه پرستار

 سرم را داخل دست ایلیا کرد و بعد از زدن چسب ، از اتاق بیرون رفت ! سوزن

 پلک های ایلیا لرزید و چشمان سبزینه اش را باز کرد ! که

 باالی سرش رفت و صدایش زد  پرهام

 : رفیق؟؟؟ ........... پرهام

 

 

 

 :رفیق؟؟؟ پرهام

 را باال کشید ..، سرش را به سمت پرهام چرخاند و کمی خودش ایلیا

 جای گلوله ای که خورده بود و االن باند پیچی شده بود درد گرفت ! که

 کوتاهی گفت و به بالشت تکیه داد ! اخ

 : داداش حالت خوبه ؟ میخوای بگم پرستار بیاد؟ پرهام

 لبش را با زبان تر کرد و گفت : نه ... نه ایلیا

 پرهام ادرینا کجاست؟ طور که صورتش از درد جمع شده بود گفت: همان

 برای لحظه ای مغزش ایستاد ! نمیدانست چه بگوید از طرفی نمیخواست ایلیا نگران شود و از طرفی هم بالخره میفهمید پرهام

 : پرهام ...اخ .... چرا جواب نمیدی؟ مگه ...مگه بچه ها نیومدن و بعد،... ایلیا

 .. نمیدونم چجوری بگم !کالفه گفت: داداش ببین خونسردیتو حفظ کن .. پرهام

 کالفه با صدا بلند و عصبی گفت : پرهام حرف بزن دیگه میگم ادرینا کو؟ ایلیا

تند گفت : اونجوری که امیرحسین گفت موقعه ای که تو گلوله میخوری اونا ادرینا رو میبرن و از در مخفی خونه فرار میکنن و  پرهام

 گشتن اما هنوز پیدا شون نکردن  وقتی میان کسی نیست ! تا امروز هم دنبالشون

 نفسی که هنگام تند تند صحبت کردن در سینه اش حبس کرده بود را بیرون داد پرهام

 به ایلیا نگاه کرد که مبهوت به لبان پرهام چشم دوخته بود و هرلحظه دستش مشت میشد و رنگش بیشتر به قرمزی میزد! و

 : ایلیا خوبی ؟ پرهام

 دستش روی قسمت باند پیچی شده بدنش بود از تخت پایین اومد !تند در حالی که  ایلیا

 سریع به سمتش رفت و سرش داد کشید پرهام

 : ایلیا بشین ، تو حالت خوب نیست تا االن تو کماء بودی .....بهت گفتم بشین ! پرهام

 در حالی که دست پرهام را پس میزد گفت : مهم نیست االن فقط ادرینام مهمه ایلیا

 : ایلیا انقد مقامت نکن تو حالت خوب نیست نمیتونی بری لعنتی گفتم بشین  پرهام

 پرهام را هل داد و کمی تلو تلو خوران به سمت در اتاق رفت ایلیا

فهمیدن وضعیتی که برای ادرینا پیش أمده بود قلبش لحظه ای از حرکت ایستاده بود و برایش مهم نبود که حالش خوب است یا بد  با

 بال نیمه گمشده ای که بی حد نگرانش بود میرفت !فقط به دن

 دو اتاق را باز کرد سرهنگ محبی و پدر و مادرش را پشت در دید!........ همینکه

 

 

 

 ساعت قبل(٢* دانای کل * ) 

 عصبی از اتاق بیرون رفت،  حوصله صحبت با شایان را نداشت ! سام

 عم ادرینا زیر دندان هایش مانده بود !به سمت حیاط رفت ! حالش بد بود و بد جور ط مستقیم
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 بود از اینکه نتوانسته بود به هدف شومی که در مغزش بود برسد! عصبی

 ماشینش شد و با اخرین سرعت حرکت کرد و به سمت ویالی خودش رفت ! سوار

 نیاز سرکشش داغش کرده بود که یادش رفته بود عمارتش تحت نظر پلیس است ! انقدری

 رسید اما یهو پایش روی ترمز گزاشت و همینجا ایستاد!عمارتش  سرکوچه

 عقب گرفت و مشتش را روی فرمان کوبید! دنده

 : لعنتی ،...  سام

 دیر شده بود چون ماشین شخصی پلیس دنبالش افتاده بود  اما

 ! با سرعت خیلی زیادی از بین ماشین های مارپیچ میرفت ! ماشین ستاد هم با سرعت زیادی به دنبالش سام

 : نیا ،...لعنتی نیا ..... باز هوس کردنم کار دستم داد خراب کردم اه سام

 با سرعت بیشتری داخل فرعی خاکی پیچید ! صدای اژیر تمرکز مغزش را به هم ریخته بود ! و

 دستش را به سمت تلفن همراهش برد تا یه شایان خبر دهد  همینکه

 ل شد و سریع پایش را روی ترمز گزاشت و دستی را کشید !را دید که با سرعت به سمتش میرفت هو پرتگاهی

 شک اگر با ماشینش سقوط میکرد، جان سالم به در نمیبرد ! بی

 حالتی که از ترس به خود میلرزید نفس عمیقی کشید سرش را روی فرمان گزاشت ! در

 موقعه در ماشین باز شد و به سرعت کشیده شد! همان

 را به سمتش گرفته بود  تفنگ

 وای به حالت اگه بخوای کاری کنی و فرار کنی ! معطل نمیکنم و یه گلوله حرومت میکنم !-

 آنقدر حالش بد بود که تفنگش را یادش رفته بود سام

 شد و دستش را پشت سرش گزاشت ! دو ستوان به ماشین تکیه اش دادند و بدنش را گشتند  پیاده

 میزنید؟: اقا من کاری نکردم ..... چرا دستنبند  سام

 همانطور که به سمت ماشین میبردش با اخم غلیظی گفت : صحبت نکن اقا ... چون کاری نکردی داشتی فرار میکردی؟ ها؟ ستوان

 : اقا باور کن من کاری نکردم ..... اصن میدونید من کیم ؟ سام

 داخل دستش را روی سر سام گزاشت و داخل ماشین هلش داد ستوان

 اش ، میریم ستاد همه چی روشن میشه !: هرکی میخوای ب ستوان

 دندان هایش را روی هم سابید و چیزی نگفت! سام

 سخت بود التماس به این دو نفر ! انقدری متکبر بود که با رفتار تند اینها خشمگین شود ! برایش

 فهمیده بود که اخر بازی است و کاری نمیتوان بکند .......... اما

 

 

 

 که چشمام گرم شد  کردمیفک م امیلیودم و به اتو افکارم غرق ب همونطور

 در باز شد و  هوی اما

 از اون غول تشن ها ادمد تو یکی

  دمویکش غیبه بازوهام ج دیدستش رس کمینزد اومد

  واریبه  د دمیچسب

 دهنم  یگذاست جلو دستشو

  زدمیبودم دستو ما م دهیترس یلیخ

 نبود  الشیخ نیع اما

 

 بمو ببوسه که با گفتن : خواست ل کیاورد نزد سرشو

  نیخورد و افتاد زم یمشت یکنیم یچه غلط یدار یعوض

 



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 324 

 

 اتاق رو پر کرد  یهقام فضا هق

 

 زدمیبودمو هق م رهیجا خ ی به

 

 اومد جلو بغلم کرد  انیشا

 

 گفت:   نشیس یگذاشت رو سرمو

 

 نکن دختر عمو  هی،باشه ،تموم شد گر باشه

 

 هق هق گفتم:  با

 

 کدوم گهیبکو د یلعنت کنهیدختر عموشو زجر کش م یبشر ی،کدوم بن سمیختر عموت نمن د یعوض پست

 

 رفت  رونیو تر اتاق ب دیبه موهاش کش یدور شد و دست ازم

 

 دست اشکامو پاک کردم با

 

  هیکنم ،هر روز گر هیگر دینبا گهید

 

  یچیبه ه یچیه دمیاخرم به کجا رس هیگر هیماهه گر2

 

 ودمو زجر دادمکردمو خ یخود خور فقط

 

 خوابم برد  نایفکر ا با

 

**** 

 

 شدم رفتم سمت در بازش کردم  داریب ییدادا یو ب باداد

 

 کرده بودم باز بود  تعجب

 اومد:  انیداد شا یکه صدا رونیب رفتم

 

  یییییچ

 ویخراب کرد همه چ یممکنه مگه عقل نداره اون پسر اه اه لعنت رهیغ

 

 خدافظ  باشه

 

 

 : دمیسجلوتر پر رفتم

 

 شده یچ
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 نکردم یسر تو خال تمویاز جلو چشمام گورتو گم کن تا اعصبان یچیه_

 به درک نگو ،_

 ک گفت:  رفتمیم داشتم

 گرفتن سایو پل سام

 خنده اومد به لبام خو حال شده بودم  دیدیرو نم صورتم

 غم به صورتم هجوم اورد  عیسر اما

 خدا  شهیم یچ ،یچ سینگه به پل یزیسام...اگر سام چ اگر

  گهیچرا ماتت برده دختر برو د_

 دادم  هیاتاق درم بستم بهش تک یتو رفتم

 فرستادم رونینفسمو با اه ب و

 

*** 

 

 : ایلیا

 

 خوردم  ریت نکهیاز ا کرد،نهیدرد م یلیخ قلبم

 کنم  دایهمه تحربه نتونستم زنمو عشقمو پ نیبا ا نکهیا واسه

 پرهام گوش ندادم  یدر پ یپ یو باز کردمو به اسرار ها در

 سرم  ختنی.سرهنگ و مامان و بابا ر

 بغلمو :  دیپر مامان

 پسر دردونه ام فدات بشه مادر  پسرکم

  زمیبا خودت عز یکرد چکار

 زکمیعز یکرد چکار

 شغل و بر ندار جونت در خطره اما گوش  نیبار گفتم ا هزار

  جشیشد نت نمیل ینکرد

 هاش  هیودگرو اعصابم و خوردکرده ب زدیهق م هق

 زور جداش کردم و گفتم:  با

 نینکن بش هیخوبم فدات شم گر ینیبیجان حاال ک م مامان

 چشمام جمع شده بود  یسمت سرهنگ اشک تو رفتم

 نموند بود  ی.غرور

 سرهنگ.._

 حرفمو کامل کنم ،گفت:  نزاشت

 پسر ناراحت نباش  میکنیم داشیپ ایلیا سیه

  کننیتالششونو مکردن دارن تمام  ریرو دست گ سام

  ختیاشک از چشمم ر قطره

 سرمو تکون دادمو دستامم مشت کردم و گفتم:  و

  دیکن دایتحمل کنه تورو خدا پ تونهیاون نم نا،اونی...سرهنگ ادرس

  تونمیبدون اون نم کشمینم

  ختیابشار سر ر نیو اشکام ع دیهام لرز شونه

 بغلم کرد  سرهنگ

 به سمت اتاق بردنتم  پرهام اومدد و دستمو گرفت و که
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 زور خوابوندتم  با

 !ایلیا کنمیکبودت م ی: به جون خودم پاشپرهام

 

 **سام بازداشگاه******

 : یجمال سرگرد

 نه  یزنیحرف نم که

 زدمو گفتم:  یپوزخند

  یکن دیتهد یبخوا یقدر احمق باش نیا کردمیسرگرد فکر نم یه

 کردم یکیستریخنده ه و

 اعدااام  هیجرمت چ یدونی،م: ببند دهنتو لجن سرگرد

 اعدااام بدبخت  یفهمیم

 هچل ننداز سام یتو نیاز ا شتریب خودتو

  شهی...کمک کن مطمئنم  جرمت کمتر م بگو

 نچ  یباال انداختم به معنا ییابرو

 ....هوویطرفم ک بهم حمله کنه که  اومد

 

 

 

 

 : ادرینا

 از خوردن ناهاری که هیچیش از گلوم پایین نرفت ، بعد

 اومد داخل با اخم سنگینی گفت: لباسایی که اوردن و تنت کن  باید زودتر راه بیفتیم  شایان

 بیزاری به قیافش نگاه کردم و گفتم : من با شماها هیچ گورستونی نمیام! با

 راحت تر ببرمت ! : ببین دختره ی احمق به اندازه کافی اعصابم خورد هست پس کاری نکن که با یه امپول بیهوشت کنم و خیلی شایان

 لعنتی باید ساکت شم ! نمیشه باید کاری کنم که فرار کنم اگه بیهوشم کنن شانسی واسه فرار کردن ندارم ! اه

 و رو هم سابیدم و گفتم : دندونام

 عوضی-

 زد و بیرون رفت ! سرم و چرخوندم و به لباس ها نگاه کردم ! پوزخندی

 مشکی و شال مشکی!سمتشون رفتم یه مانتو سبز با شلوار  به

 که داشتم به شانس خودم لعنت میفرستادم لباس ها رو پوشیدم ! همونطور

 اندازم بودن ! به سمت میز توالت رفتم و به ایینه ش نگاه کردم ! تقریبا

 دختر من بودم ؟ یه دختر با چشمای ابی این

شده بود و پوسته پوسته ! رنگ پوستم پریده بود و به زردی  که حاال دیگه به خاکستری میزد  و زیرش گود افتاده بود ،لبایی که خشک 

 میزد!

 به بخت سیاه من ! لعنت به من که عاشق بودنم بهم نیومده ! لعنت

 مبل نشستم و سرم و پایین انداختم که ناخواسته قطره اشکی از چشمام پایین اومد!.... روی

 خیس اروم شروع کردم به خوندن !......... مغزم صدای اهنگ میتونی بمونی مسیح پیچید ! با چشمای تو

 

 

 

 میلرزید اما مهم نبود فقط اهنگ میتونست یذره ارومم کنه ! صدام

 که نیستی پیشم ،هرچی میگم ،به هرکی میگم که با من بمونه میزاره میره از دل من  تو
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 میشم ، توی خیابون تنها  میمونه دستای سرد و عاشق من ! دیوونه

 نم و پر میکشم تو دستای گرمت مث قدیما بچه میشم !تورو میبی وقتی

 با تو باشم، تو دنیا جایی ندارم به جز دل تو اینو میگم: میخوام

 میتونی بمونی تو میتونی بسازی من و اونجوری که همه حسودم بشن ادمای این شهر تو

 قهر بده بمونی، قلبم و بسازش فقط تو میتونی منو اروم کنی نرو بسه دیگه این قول

 میتونی بمونی میتونی بسازی من و اونجوری که همه حسودم بشن ادمای این شهر تو

 بده بمونی قلبم و بسازش فقط تو میتونی من و اروم کنی نرو بسه دیگه این قهر قول

 من تو بمون ، پا به پام تو بیا بزار هرچی  میگن بگن پیش

 اونا که من عاشق شدم ! نمیدونن

 تو دنیا جایی ندارم بجز دل تو اینو میگم:با تو باشم  میخوام

 میتونی بمونی تو میتونی بسازی من و اونجوری که حسودم بشن ادمای این شهر تو

 بده بمونی قلبم و بسازش  فقط تو میتونی من و اروم کنی نرو بسه دیگه این قهر قول

 این شهر میتونی بمونی  ، میتونی بسازی من و اونجوری که همه حسودم بشن ادمای تو

 بده بمونی قلبم و بسازش فقط تو میتونی من و اروم کنی نرو بسه دیگه این قهر..... قول

 خیس خیس بود اشکم و پاک کردم و یبار دیگه اروم تکرار کردم : صورتم

 تورو میبینم و پر میکشم تو دستای گرمت مث قدیما بچه میشم ! وقتی

 میدونم....میشه دوباره ببینمت ؟ نمیدونم .... ن یعنی

 !بلند شدم و اشکام و پاک کردم ... هووووف

 در باز شد  و ............. که

 

 

 

 در باز شد و غالم اومد تو به طرفم اومد و دستم و بست  که

 چسبی روی دهنم زد !  و

 نداشتم مقاومت کنم ! چون میدونستم فایده ای نداره ! حوصله

 افتادیم !و دوتا محافظ دیگه ام اومدن و راه  شایان

 میگفت داریم میریم دبی از راه خلیج فارس! شایان

 خودمو به تو سپردم پس خواهش میکنم مواظبم باش..... خدایا

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

 : ایلیا

 

 اخم به گوش دادم و با دقت از پشت شیشه به لباش چشم دوختم  با

 : گفتم که چیزی نمیدونم دارید وقتتون رو تلف میکنید! سام

 م و گوشی و از روی گوشم برداشتم با توپی پر به سمت در رفتم شد عصبی

 به صدا کردنای امیرحسین توجهی نکردم ! در اتاق و به تندی باز کردم  و

 به سام انداختم که با تعجب و ترس نگام میکرد  نگاهی

 به سرگرد جمالی کردم و گفتم : ممنون سرگرد خودم حرف میزنم باهاش! رو

 سرشو تکون داد و بیرون رفت ! با لبخند  سرگرد

 کمال ارامش روی صندلی روبه روش نشستم ! با

 حالت چطوره سام؟-

 ؛ م... مگه تو نمرده بودی؟ سام

 زدم و گفتم ؛ مگه قرار بود بمیرم ؟ پوزخندی
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 نگفت ! چیزی

 : خب ،،،. ببین اقای سام مجد  من اصال حوصله ندارم یه حرف و چند بار تکرار کنم... ایلیا

 پس ....مثل بچه ی  ادم بگو ادرینا کجاست ! چون اصال از خشونت خوشم نمیاد! 

 : من چیزی نمیدونم اینو چند بارم گفتم ! اصن گیریم که من بگم تا حاال حتما شایان کاری باهاش کرده و دیگه به دردت نمیخوره ! سام

 مشتی توی صورتش کوبیدم تا خواستم مشت بعدی و بزنم  پوزخندی بی شرمانه ای زد که با عصبانیت بیش از حدی بلند شدم و و

 جمالی و امیرحسین داخل اتاق اومدن و دستام و گرفتن! سرگرد

 : چیکار میکنی ایلیا اروم باش! امیرحسین

 توجه به حرفش روبه سام گفتم : میگی یا... بی

 ..در حالی که خون رو صورتش بود و گیج میزد گفت: باشه ..باشه میگم ... سام

 : بنال؟،........ ایلیا

 

 

 

 : ادرینا

 

 راه و دستم و پام و بسته بودن و یه چسب رو دهنم ! کل

 نداشتم تکون بخورم مچ دست و پاهام گز گز میکرد و پوست لبم جمع شده بود و میسوخت! جون

 شیشه هام دودی بودن کسی منو نمیدید! هیچ راه فراری نداشتم ! چون

 ه داده بودم و چشمامو بسته بودم !و به پشت صندلی تکی سرم

 این وضعیت نکبت بار زندگیم فکر میکردم ! به

 این باور رسیده بودم که تو اوج ارامش و بیخیالی  به

 حمله میکنن و دست بردار نیستن!  مشکالت

 نشینی کنی یا تا قطره آخر خونت بجنگی هیچ فرقی نداره. مشکالت بی رحمن!  عقب

 ونه.....سر به تنت بم نمیذارن

 لحظه ماشین ایستاد که ریشه افکارم پاره شد و چشمامو باز کردم ! همون

 شایان که جلو نشسته بود پیاده شد و بعد به سمت خونه ای رفت! اول

 که سمت چپم بود به سمتم برگشت و خیلی بی رحمانه چسب و تند از روی دهنم کند ! غالمم

 تم : سگ خورا !دردم گرفت که لرزیدم و با اخی گف اونقدری

 : دهنتو ببند! غالم

 و پاهامم باز کرد که شایان اومد و سوار شد! دست

 فازش چیه هر دیقه پیاده میشه ! ؟؟؟نکبت ! این

 روبه راننده کرد : برو سمت لنج. شایان

 صدای خش دار و بلندی گفتم : ببین شایان خریت نکن و مث بچه ادم ولم کن برم !  با

 ه نخل های کنار جاده نگاه میکرد گفت :همونطور که ب شایان

 : تو موقعیتی نیستی که بخوای تهدیدم کنی!!!شایان

 زدم و گفتم : اره ...یادم رفته بود تو یه ادم نفهم پستی ! پوزخندی

 : مهم نیست هرچی میخوای فک کن ..... حوصلتو ندارم پس فکتو ببند تا دوباره چسب کاریت نکردم ! شایان

 با اخم تکیه دادم !............نگفتم و  چیزی

 

 

 

 خفگی بهم دست داده بود با اعتراض گفتم : حداقل به این نوچه هات بگو یکیشون پیاده شن خفه شدم ! احساس
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 با حالت عصبی گفت : مگه نگفتم دهنتو ببند ؟  شایان

 و فقط یه ادم بدبختی!شایان فک میکنی کی هستی که هرچی میخوای میگی ؟ جذبه ام نگیر بهت نمیاد ! هع  ت-

 عصبی به طرفم برگشت و مشتش و به سمتم اورد  شایان

 وسط راه بازش کرد و با پوزخند گفت : هع ! حیف که سیاه  و کبود نمیخوانت! اما

 تفاوت به حرفای ضد و نقیضش به جاده نگاه کردم ! بی

  از قیافه عربا که حتی پشت قاب تلویزیون میدیم حالم به هم میخورد من

 برسه .....برسه بخوان بهم دست بزنن یا ..... چه

 خودت کمک کن پاکیمو از دست ندم ....نزار تنها چیزی و که دارم از دست بدم ! خدایا

 نگاه کردن به دریا و این نخل ها وهوای شاد اینجا بهم حس خوبی رو نمیده ! دیگه

 اینکه کنار ساحل بدووم و اهنگ بخونم و دلم نمیخواد ! دیگه

 ح ا ل م ب د ه...... چون

 متن قشنگی رو که یه جایی خونده بودم تو مغزم تکرار شد: یه

 

 )حالت که خراب باشد

 که گرفته باشد دلت

 کند یآرامت نم زیچ چیه

 یرا ندار چکسیو ه زیچ چیه ی حوصله

 گرفته واریبه د ختهیآو یعکس ها از

 که یگوش دادن به آهنگ تا

 . . !  یدوستش داشت شهیهم

 یشویم زاریکه از خودت هم ب آنقدر

 که خراب باشد حالت

 خواهد یم یکنج خلوت دلت

 ختنیاشک ر یبرا

 ات . . .( ستهینز ییفکر کردن به روزها و

!!!.... 

 کم کم بغضم میترکید که  داشت

 ایستاد و از دور یه مردی رو دیدم که لباس عربی تنش بود و همونطور که دستش روی  ماشین

 اه مشکی و سفید سرش بود به سمت ما میدویید.........راه ر پارچه

 

 

 

 به سمت ما دویید!  و

 با نیش باز به پشت برگشت: شایان

 : غالم بیارینیش پایین ! شایان

 : چشم اقا ! غالم

 پیاده شد که غالم با اون صدای خشنش گفت: پیاده شو! شایان

 ده شم این  همه عقل و از کجات در میاری ؟غضب ناکی بهش کردم و گفتم :  من االن چجوری پیا نگاه

 وسط نشسته بودم غالم سمت راست اون یکی غول تشن که تاحاال ندیده سمت چپم ! من

 از یخورده جنگ اعصاب با غالم پیاده شدیم  بعد

 مرده که کنار شایان ایستاده بود به سمتمون  اومد تقریبا به چهل سال میزد همون

 یه جای غریب ، بی کس ، تو اسارت یه مشت ادم رذل ! ! حقم داشتم !  میترسیدم
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 بگم که من تو این شرایط فقط میترسم !  میتونم

 فکر به ایلیا حتی با اینکه کنارم نبود بهم دلگرمی میداد! اما

 دائم توو فکرتم ایلیا، حتی وقتی ازت خیلی دورم من

 وقتی بینمون فاصله خیلی زیاده حتی

 یستوقتی ازت هیچ اثری ن حتی

 وقتی نمیتونم بهت تکست بدم و حالتو بپرسم حتی

 که تو فک میکنی فراموشت کردم و راحت سرمو میذارم و میخوابم. وقتی

 اشتباه فک میکنی. من وقتی خودت نبودی، عکساتو بوس میکردم ! تو

 ...االن حتی عکسی هم ازت ندارم ! نمیدونم کجایی ؟ حالت خوبه ؟ یا...... اما

 ...ولی

 تو نیستی شب بخیر بگی، با خیالت خوابم میبره وقتی

 وقتی کنارم نیستی،  

 وقتی راه میرم، غذا میخورم، بازم حس میکنم کنارمی.. حتی

 به فکر اینکه خودمو از دست این ادمای پست و این دنیای لعنتی نجات بدم ،...یادت میفتم و دست نگه میدارم ... وقتی

 هکن همین فکرت بهم آرامش مید باور

 لعنتی مگه تو چقد خوبی که تنها فکر کردن بهت، أه

 مرور خاطرات خوبمون، حالمو خوب میکنه.. تنها

 فکر بیرون اومدم و سرم وبلند کردم ! همون مرد عربه به فارسی ولی با لهجه خیلی ضایعه ای  از

 یشه !: پس این خانم زیبا تحویل من ! ها،..... مطمئنم شیخ جوان از دیدنش خوشحال م گفت

 دهنمو قورت دادم و ترسیده حرفاش و تو مغزم هضم کردم ! اب

 ! شیخ جوان ؟ خدایا داری یه کجاها میکشونه منو ؟ هع

 : خوبه چکتون و که فردا پاس میشه !؟ شایان

 خنده چندشی کرد و گفت : نعم ...نعم نگران نباش ! عربه

 ؛ خوبه ..... شایان

 ی بلندی گفتم : شایان منظورت چیه ؟ چرا انقد پستی و عوضی؟ هیستیرک و عصبی کردم و با صدا خنده

 میخوای نامستو ، دختر عموتو و به پول کثیف این عربای هوس باز بفروشی؟ چرا

 : حوصله چرندیات تکراریتو ندارم پس این لحظه های خداحافظی رو خراب نکن ! شایان

 : چی میگی دختر جان ؟  عربه

 ای بلندی جوابشو دادم با اخم نگام کرد ! با صد و

 برو عمو ! همین تورو کمد داشتم از هیکل کثیفتون حالم به هم میخوره !-

 فقط یه معجزه احتیاج بود که از این مخمصه رها شم ........ االن

 

 

 

 ساعت بعد ! ٢*کشتی عرب ها * 

 یک که قسمت بالیی کشتی رو نشون میداد!در و دیوار اتاقی که توش بودم نگاه کردم ! در و دیوار های چوبی و پنجره کوچ به

 تختی که من روش نشسته بودم ! واسه چی عین ادمای منگل نشستم به در و دیوار نگاه میکنم ؟ و

 رو تخت پریدم پایین ! باید دنبال راه فرار میگشتم ! از

 حرکت نمیکرد و این خودش جای شکر داشت ! کشتی

 ..اروم پنجره رو با کمترین سر و صدا باز کردم !باید خودمو مینداختم تو دریا ! . وگرنه

 اینجا فقط کفش هایی رو میدیدم که رد میشدن! از

 سرم و یخورده جلو تر بردم صدای در اومد کلم سریع به سمت عقب کشیدم و.... همینکه
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 ! خورد به لبه پنجره سریع پنجره رو بستم و رو تخت نشستم ! زارت

 ی مپلی تو اومد !باز شد و یه خانم تپل خپل در

 دقیق به سر تا پام انداخت .... نگاهی

 و تکون دادم و به معنی مگه ادم ندیدی؟ سرم

 که با ناز و کرشمه به سمتم میومد گفت : ادرینا تویی؟ همونطور

 بیزرانه ای بهش انداختم و گفتم : چه عجب یکی اینجا فارسی حرف زد ! نگاه

 زد و گفت: زبونتم که درازه! پوزخندی

 توجه به حرفش گفتم : چی میخواید از جونم ؟بابا بزارید برم دیگه! بی

 سمت میز توالت و کمدی گوشه اتاق بود رفت و همونطور که مشغول گشتن کشو ها بود گفت :  به

 بد نمیگذره بهت ! یه مدت خانمی میکنی بعد که کارشون تموم شد حتما ..... نمیخواد زیادی دارم توضیح میدم! نترس

 کردم از راه لطافت وارد شم سمتش رفتم و دستم و روی دستش گزاشتم که دستش و عقب کشید! عیس

: ببین خانم ! من واقعا از این ادما میترسیدم ، میترسم بالیی سرم بیارن ، منو به زور اوردن اینجا ، شنیدم که یه دخترایی به میل  ادرینا

 هم میخوره ترخدا کمکم کن برم ؟خودشون میان ، ولی من بخدا حالم از اینا به 

 چشماش نم اشک و دیدم ، اصن فک نمیکردم با اون قیافه شرورش گریه ام بلد باشه ! تو

 خانم ؟ حالتون خوبه ؟ -تو هپروت بود دستم و جلوی چشماش تکون دادم  انگاری

 خودش اومد و سرش و تکون داد و دستی به چشماش کشید به

 خودم افتادم ! منم جوونیام شبیه تو بودم ! میترسیدم .... نه چیزیم نیست یاد قدیمای -

از اینکه به دست این ادما پاکیمو از دست بدم ! اما ،..نشد تمام کأخ روایاهام و همین ادما خراب کردن ذره ذره زیر مشت و لگد  میترسیدم

 بی رحمانه روزگار له شدم ! وجودمو به گند کشیدن

 صورت خیس بهش نگاه کردم  با

 کمکم میکنید؟-

 چون میدونم به میل خودت نیومدی دلم برات میسوزه ولی....باید فکر کنم ! -

 امید رو تخت نشستم ......... نا

 

 

 

 شنیدم : وای االن اقا میاد دمار از روزگارم در میاره اگه اماده نباشی بدو بیا بشین رو این صندلی ! صداشو

 نبود کمکم کنی؟ تعجب ؛ چی میگی؟ اماده چی؟ مگه قرار با

 حاال کمکتم میکنم ، امشب کاری باهات نداره میدونم پس بیا امادت کنم -

 اینکه کمکم کنه ناچار بودم روی صندلی نشستم که کا چند تیکه وسیله گریم و ارایش از و کشو برداشت  برای

 بخاطر قد کوتاهش خم شد روی صورتم !  و

 ان افتادم که چطور بی رحمانه و بی غیرتانهانگاری تو این دنیا نبودم ! یاد شای اصن

 ول کرد و بعد از گرفتن چکش رفت ! منو

 نمیره لحظه اخر در گوشم گفت حسابک باهات تسویه شده دیگه ...خیالت راحت ،خوش بگذره ! یادم

ن تکیه میکنن ....اونوقت من  موقعه تقسیم شانس کدوم گوری بودم؟ بقیه پسر عمو هاشون مثل داداششونن و موقعه سختی بهشو واقعا

 من ؟؟؟

 بدجور ارامش ایلیام و میخواست ، دلم میخواست سرم و بزارم روی سینش و ضربان قلبش و بشمرم ! دلم

 میخواست وقتی میترسم کنارش بشینم و محکم توی گوشم بگه که مواظبمه ! دلم

 سنگین گلوم و قورت دادم که دستش و از روی صورتم برداشت بغض

 ! تموم شد-

 اینه نگاه کردم صورتم از بی روحی در اومده بود ! رژ قرمزی روی لبهام بود چشمام خط چشم بلندی کشیده بود که خمار دیده میشد به

 ایلیا افتادم موقعه ای که بخاطر زدن رژ پررنگ دعوام میکرد  یاد



Roman-City.ir 
 عشق مخفی رمان

 

https://telegram.me/romancity 332 

 

 و ببینه رژم کشیدم و جیغ کشیدم ! نه نمیخوام کسی به غیر ایلیام صورت ارایش شدم دستم

 !  نمیخوام

 اومد دستمو گرفت  خانمه

 دختر جان چیکار میکنی؟ تمام زحماتمو به هدر دادی !-

 به حرفاش گوش نمیدادم انگار که صداش و نمیشنوم  اصن

 تخت نشسته بودم و تو خودم جمع شده بودم  رو

 ایلیا تو گوشم پیچید : خانومی!! صدای

 تونم کاری کنم و وجودمو به گند کشیدن نمیخوام ، خدایا قسم میخورم اگه ن نه

 دنیای بی رحمت میشم و خودمو خالص میکنم ! اون موقعس که فقط با خودکشی که خوشبخت میشم ! بیخیال

 اشکایی که ضعیفیمو نشون میداد از چشمام پایین میومدن! 

 گریه کردنم حالمو به هم میزد  دیگه

چشمام به یه لباس عربی افتاد که نه ته داشت نه سر به رنگ مشکی فقط نیم تنه بود و  خانومه رو شنیدم و سرم و بلند کردم که صدای

 پایینش مهره های نقره ای داشت که اویزون بود و برق میزد !

 مشکی هم که روش همون پولکا رو داشت با چاک زیادی که تا کمر رسیده بود ! دامن

 چیه ؟ همون صدایی که از بغض میلرزید گفتم : این دیگه با

 باید بپوشیش.........-

 

 

 

 تعجب و ترس نگاش کردم ! با

 ببین اصن شوخی با مزه ای نیست ! من عیچ وقت اینو تنم نمیکنم!-

 اخم نگام کرد و گفت : ببین دختر جون مطمئن باش اگه تا نیم ساعت دیگه اماده نباشی، با

 رو جوری االن سرت میاره که ارزوی مرگ کنی! اقا اول منو میکشه بعد بالیی که در اینده قراره سرت بیاره 

 زدم و گفتم : من خیلی وقته که ارزوی مرگ میکنم ! پوزخندی

 مهربون بود، ولی روحی که ازش شکسته شده بود باعث میشد ظاهری خشن و سرد داشته باشه! چشماش

 مهربونه ولی..،،.. همینه ، یعنی زن همینه ، تا قطره ی اخر خونش وایمیسته ، و بازم لطیفه درستشم

 از روزی که روحش و خرد کنن ! اونوقته که نه میخنده نه چیزی براش مهم ، فقط سنگ میشه ، سرد و خشک ....... وای

 صورت کالفه ای که حرصی بودنش کامال واضح بود به سمتم اومد! با

 ستی هردوتامون تو اب همین دریا خفه میکنه!اگه میخوای ممکت کنم باید این لباس و بپوشی وگرنه عماد خان بفهمن اماده نی-

 .... اخه این لباسی که نه سر داشت نه ته؟ از اینکه کسی به غیر ایلیام منو با این لباس ببینه وحشت داشتم ، مور مورم میشد! خدایا

 دید جوابی نمیدم با صدای بلندی گفت: نزار به زور تنت کنم ! وقتی

 رفتم و گفتم : لعنت به هرچی عماد اسمه و دریاست!نداشتم ، عاجزانه به سمتش  راهی

 غیض لباس و ازش گرفتم و نگاه دیگه ای بهش انداختم  با

شونه هام و شکمم و پاهام کامل معلوم بود ! ادم افراطی نبودم ولی واسه خودم اعتقاداتی داشتم ، برام سخت بود پوشیدن همچین  سر

 لباسی!

 د لباس و پوشیده باشی!من میرم ده دیقه دیگه میام بای -

 بهش ندادم که از اتاق بیرون رفت! جوابی

 پشت دکلته شو باز کردم و ......... گیره

 

 

 

 تنم کردم اندازم بود، همونطور که به سمت اینه میرفتم اشک از چشمام پایین اومد! و
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 کم کم خرد میشم ، خسته شدم ! دارم

کی بود و پوستم سفید تناقض جالبی رو درست کرده بود! نگین های اویزون لباس هم اینه نگاه کردم لباس فیت تنم بود و چون مش به

 صدای خش خشی رو إیجاد میکرد!

 صورتم نگاه کردم کرمی که روی پوستم زده بود زردی و رنگ پریدگیم و گرفته بود  به

 قرمزم دور لبم پاشیده بود ....... رژ

 ر اثر گریه رنگ ابی چشمام طوسی شده بود!چشمام ...  غم بزرگی رو توش میدیدم ! د اما

 که فقط طوفان درونش با دیدن سبزینه چشمای همه زندگیم اروم میشد! چشمایی

 االن ایلیا کنارم بود  ، شاید دیوونه ام اما تو فکرم  تصویر قشنگش و جلوم حس میکنم !  کاش

 ی؟ اروم یا کالفه تو گوشش فریاد بزنم که : چرا نمیای نجاتم بد شاید

 که فکر میکنم ناخودآگاه بغض تموم گلومو پُر میکنه..چشمامو میبندم بهش

 و اونقد نفس عمیق میکشم تا این بغض لعنتی گورشو گم کنه. 

 خودشو.....! دمیخاطره هاشو شا دی..شاخوادیازم م یچ دونمیباهامه. نم رمیهر جا م ست،یدست بردار ن اما

 یی سرش اورده باشه و بخاطر همینه که پیدام نکرده !از اینکه اون گلوله لعنتی بال میترسم

 ...، قلبم چیز دیگه ای رو میگه ، میگه ایلیام زندست .... اما

 فقط میدونم باید تمام تالشمو بکنم برای رهایی از این مخمصه ! نمیدونم

 در به این دنیا برگردوندم! صدای

 باز شد و خانمه هول به طرفم اومد ...... در

 

 

 

 اومده  شیخ-

 عصبانیت گفتم : به درک ! با

 نگفت و یه دستمال از روی میز برداشت به سمتم اومد ! چیزی

 لبم و پاک کرد و یبار دیگه رژ قرمز و روی لبام کشید و عاجزانه به معنی اینکه پاکش نکنم نگام کرد ! دور

 ! و مشت کردم و چیزی نگفتم ! به سمت شونه رفت و کش موهام و باز کرد دستم

 که پاییناش شرابی بود اما ریشه مشکی داشت روی شونه هام فرود اومد ! موهایی

 لخت بود و احتیاجی به اتو نداشت ! تند تند شونش کرد و دو طرف سمت گوشم و پشت برد و گیره زد ! موهام

 کنم ! برام مهم نبود چیکار میکنه دلم میخواست موهام و از ته بزنم و لباسای چندش تنم و پاره اصن

 شایدم دلم میخواست یه جایی برم که هیچکس نباشه و انقد بدووم و جیغ بزنم که از هوش برم ! یا

 خشنی رو شنیدم که چیزایی رو به عربی گفت ! صدای

 خانمه گفتم : چی گفت؟ روبه

 میگه اقا پایین منتظره !-

 سردم و تو هم دیگه فشار دادم و جلوی ریختم اشکم و گرفتم ! دستای

 فک کنن ضعیفم ! باید محکم باشم ! ایدنب

 تموم شد راه بیفت بریم -

 اخرم و تو اینه انداختم ، خوشگل شده بودم اما حالم از خودم به هم میخورد ، که دخترم ! نگاه

 نمیتونم از خودم دفاع کنم ، بهم ظلم میشه، ظلمی که بی جواب نمیمونه.... که

 بین راه ایستاد ! و کشید و به سمت در چوبی رفت اما دستم

 نقاب یادم رفت -

 نگاهش کردم که به سمت کشوی کمد رفت و یه نقاب مشکی که پارچه بلندی داشت و اورد! گیج

 عصبانیت گفتم :این دیگه چیه؟  با

 با اخم گفت : اقا دوست دارن با نقاب ببینن متقابال
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 پوزخند گفتم : اینی که میگی هر خری هست مریضه !  با

 نی زد و چیزی نگفت ! فک کنم با حرفم موافق بود !غمگی لبخند

 و روی صورتم زد که فقط چشمام معلوم بود ! نقاب

 نگهبان که لباس عربی تنش بود و تفنگی دستش بود  یه

 و پشتم گزاشت و هلم داد! دستش

 با مشکالتم بجنگم ! تنها راهی که برام مونده بود همین بود! باید

 ردم که نگاه خوش الودش و روی تنم چرخوند!غضبناکی به نگهبان ک نگاه

 بدنم مور مور شد خدایا خودت کمکم کن خیلی تنها و بی دفاعم! تمام

 یه اتاق بزرگ تر بردتم ! از استرس دستام میلرزید! توی

 زور خودم و کنترل میکردم که نیفتم ! به

 !به چند تا دختر دیگه  ام که لباس های عربی مختلفی داشتن افتاد چشمم

 اینام شبیه من بودن ؟ ولی چرا خوشحال بودن ؟ یعنی

 نمیدونستنن که قراره چه بالیی سرشون بیاد؟ مگه

 و محکم گرفتم و به سمتشون رفتم که .....  خودم

 سال میزد با تکبر داخل اومد ! ٠١روبه روم باز شد و یه مردی که تقریبا یه  در

 د تنشون بود تا بادیگاردم کنارش داشت ! لباس عربی سفی دو

 همون مردی که به نظرم عماد)شیخ ( میومد کت و شلوار جذبی تن داشت ! ولی

 سمتمون اومد و جدی نگاهش و روی اندام تک تکمون انداخت ! به

 میخواست چشماش و از حدقه در بیارم ! دلم

 سمت یکی از دخترا که لباس ابی به تن داشت رفت! به

 مث سیر و شرکه میجوشید...... دلم

 

 

 

 .......کردیاز پشت نقاب به لب داشت با شوق نگاش م یکه لبخند ژکوند دختره

 خودشون اومدن؟؟؟؟؟ لیچرا خوشحال بودن؟نکنه به م نای! ا کردمینم درک

 کنه یرییحالت صورتش تغ نکهیبهش انداخت  و بدون ا یا رهیخ نگاه

 فت!ر یداشت و  اندام الغر یقد کوتاه بایکه  تقر یدختر بعد سراغ

 تکبر و سردی میبارید! ازنگاهش

 این وضعیت و تحمل کنم !  چشمامو بستم و دستم و مشت کردم ! تونستمینم واقعا

 حالم بد بود که دلم نمیخواست چشمامو باز  کنم ! اونقدری

 لحظه بعد دستی زیر چونم نشست و سرم و بلند کرد ! چند

 ای که،منو میترسوند تورچشمام خیره بود!عصبانیت چشمامو باز کردم که یه جفت چشم قهوه  با

 توجه به این که تو چه موقعیتی هستم با عصبانیت غریدم ! بی

 دستای کثیفتو از زیر چونم بردار!-

 زد و تو یه حرکت نقاب و از روی صورتم کشید که بندش پاره شد و روی پام افتاد! پورخندی

 ید !ریز کرد و با لبخند کجی دستش و روی لبم کش چشماشو

 خواستم اعتراضی کنم یه طرف صورتم سوخت ! همینکه

 تند زده بود زیر گوشم که یه لحظه گوش چپم هیچی نمیشنید! اونقدری

 همونی که میخواستم جذاب و گستاخ !-

 بلند تر روبه همون خانمه که ارایشم کرد گفت: ریحانه همین ، فردا اماده باشه ! و

 : چشم اقا! ریحانه
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 بود ، فک نمیکردم فارسی بلد باشه !خیلی گنگ  واسم

 بلندی کرد و بیرون رفت ! نگاهم و سمت دخترا چرخوندم که همه غضب ناک نگام میکردن ! خنده

 سر این بیچاره ها رو با رویا های تو خالی  پر کردن !  میدونستم

 ش بودم برد !غمگینی بهشون زدم که همون لحظه ریحانه  دستم و کشید و به سمت اتاقی که تو پوزخند

 این چرا فارسی حرف میزد؟؟ ! -

 : دو رگه ست پدر عرب و مادر إیرانی! ریحانه

 نگفتم و با بغض لعنتی گلوم رو تخت نشستم ! ریحانه نگاه کوتاهی بهم انداخت و بیرون رفت ! چیزی

 یرم ولی اینجا نباشم انتخاب شدم ؟واقعا چرا بین و اون همه دختری  که ارزو میکردن انتخاب شن منی که دلم میخواد بم خدایا

 ها رو از تنم کندم و لباس های خودمو پوشیدم ! لباس

 مو هام و باز کردم و خودم و رو تخت انداختم ! گیره

 شب باشه !  ٢٢میکردم تقریبا ساعت  فک

 فکر به صورت خوشگل ایلیا به خواب رفتم ! با

 .....فردا میترسیدم ! فکر بهش قلبم و میلرزوند..... از

 

 

 

 ! کردمی!فقط با ترس نگاش م دیشرابشو سرکش کیپ نیچهارم

 !دیلرزیبدنم  م یو تمام اجزا زدمیم هق

 حبابه  و گنگه برام ! هیتو  یهمه چ کردمیشد و به سمتم اومد! احساس م بلند

 عقب عقب رفتم .... هیشد شدم و با گر بلند

 !ومدیخمار بود و تلو تلو خوران به سمتم م چشماش

 ارهیبه وجدم م فتی، اندام ظر یکنیتو مستم م ؟یکنیچرا ازم فرار م-

 کردمیوزنش و حس م ینیبه کمد  و سنگ چسبوندم

 : ترخدا ،...ولم کن بزار برم دمینال هیدستم هلش دادم و با گر با

 خوردم و روتخت افتادم ! یکرد و هلم داد ، سکندر یبلند خنده

  سادیجلوم وا ونیلباس هاش و کند و لخت عر ی همه

 کردم هیگر یبلند یصدا با

 پاهام حس نداشت که فرار کنم  یانگار

 مو از تنم کند مهیو پاهام و با طناب بست و لباس نصفه و ن دست

 کردیتوجه نم غامیو به ج دیخندیم یطانیکه ولم کنه اما فقط ش زدمیم غیچ

 شونم ، لبهام یرو دیگردنم و بوس ریز

 تر رفت ،... نییکه دستش پا یوقت اما

 عرق کرده تو جام نشستم یو چشمام و باز کردم  !... و با صورت دمیکش یبلند غیج

 کنارم نبود،،،،،،،،،.... یاتاق خاموش بود.  کس چراغ

 

 

 

 خشک شده بود ، با دستای لرزونم تنگ روی پا تختی رو برداشتم و لیوان و پر از اب کردم  گلوم

 اب و سر کشیدم ...... التهاب داشتم که یه نفس اونقدری

 پنجره باد خنکی میومد سرم و بیرون بردم .... از

 عمیقی کشیدم که .... متوجه شدم یه ذره تکون میخوریم ... نفس

 و چند بار تکون دادم ، فکر کردم سرگیجه گرفتم اما ....نه ! سرم
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 خدا من چقد خنگم ! کشتی راه افتاده... وای

 ی فرار .... خنده هیستریکی کردم به افتخار بخت و إقبال خوشگلم !....دیگه هیچ راهی ندارم برا حاال

 تاریک بود و صدای اب میومد !.... با این وضعیت باید ببینم فردا قراره چی بشه! اتاق

 و رو بالش گذاشتم و تو فکر فرو رفتم !  سرم

 ریحانه کمکم میکنه؟ نمیدونم ! یعنی

 کردم ! از بس به این وضعیت نکبت بارم لعنت فرستادم ! وای وای.....خسته شدم از بس فکر وای

 احمقانه باشه ولی دلم میخواد از امروز بپرم به پَس فردا ! اما حیف که نمیشه..... شاید

 صورتم و نوازش میداد ! نفس عمیقی کشیدم و خودمو عین همیشه به خدا سپردم ! باد

 .......و بستم ..... خداکنه دیگه خواب نبینم !... چشمام

 

 

 

 اراده ای ساختگی از ظاهر،، و درونی داغون بیدار شدم ! با

 که عربی صحبت میکرد و ریش بلندی داشت صبحونه رو برام اورد! نگهبان

 زور یه ذره ازش خوردم ! ازشب واهمه داشتم فکرش موهای تنم سیخ میکرد! به

 میخواست از این اتاقی که از جونم میخوره بیرون برم ! دلم

 اتاق و باز کردم که نگهبان از جلوم اومد ! به عربی یه چیزی گفت که نفهمیدم ! در

 خواستم صحبت کنم ریحانه از روبه روم اومد ! همینکه

 صدای کالفه ای گفتم: میخوام از اتاق برم بیرون ! با

 و تکون داد و به عربی روبه نگهبان چیزایی رو گفت! که سرش و تکون داد! سرش

 !میتونی بری-

 اخم سرم و تکون دادم که دوباره صداش و شنیدم! با

 راستی نیم ساعت دیگه باید شروع کنم امادت کنم !-

 زدم و به راهم ادامه دادم !  پوزخندی

 اتاقک تقریبا بزرگ کشتی بیرون اومدم که نور افتاب چشمام و زد ! از

 و رو بگیره !به أرومی حرکت میکرد و این باعث شده بود حباب هایی اطراف  کشتی

 هر طرف که نگاه میکردم فقط اب  و میدیدم ! به

 جلوتر رفتم که ...... عماد و دیدم قهوه ای دستش بود و با لبخند کجی نگاهم میکرد ! یخورده

 به طرفش چرخیدم چشمکی زد ! دستام و مشت کردم و وقتی

 دوباره رفتم داخل ! ترسیده

 ریحانه روبه روم اومد!  که

 یامبرو االن م-

 کشیدم و تو اتاق رفتم !  پوووفی

 مین بعد ریحانه که کاور لباسی تو دستش بود داخل اومد ! ٠تخت نشستم که  رو

 این چیه؟ -

 لباسته!-

 بی میلی نگاش کردم چون تو کاور بود معلوم نبود چه شکلیه ! با

 کنارم نشست ، سرم و بلند کردم و نگاش کردم ! ریحانه

 بالیی سرت بیاد ...و ...بخاطر همین یه نقشه ای کشیدم که خدا کنه لو نریم !: ببین نمیخوام ریحانه

 از دو هفته لبخند خیلی خیلی کمرنگی روی لبم نشست بعد

 خب؟-

 توی اتاقی که میبرنت شراب هست ! -
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 دستش و توی جیبش برد و یه بسته خیلی کوچیک بیرون اورد و به سمتم گرفت ! و

 ی تو شراب عماد خان!؟باید یه جوری اینو بریز -

 بسته نگاهی کردم ، خدا کنه بتونم ! به

 دستش گرفتم و گفتم:واقعا ممنونم  از

 کجی زد و سرش و تکون داد  لبخند

 پس زودتر باید اماده باشی ، برو رو اون صندلی بشین -

 سردم و تو هم فشردم دلم خیلی شور میزد ! دستای

 ه به سمتم اومد وکارشو شروع کرد...............شدم و روی صندلی نشستم که  ریحان بلند

 

 

 

 از تقریبا چهل ر پنج دیقه یا یک ساعت دستش و برداشت! بعد

 شدم و خودمو تو اینه دیدم : چشمام و سایه مشکی کار کرده بود و پایینش و مداد سفید زده بود که چشمام درشت تر میکرد  بلند

 گری روی لبام زده بود پوستم و سفید تر کرده بود و رژ جی رنک

 اتو کرده بود که شالقی  شده بود !  موهامم

 پر از اشک شد ، تا جایی که بتونم باید باهاش راه بیام تا بتونم پودر و توی شرابش بریزم ! چشمام

 جلوگیری از پایین نیومدن اشکم به سقف نگاه کردم و اب دهنمو قورت دادم ! برای

 به ویحانه نگاه کردم که با ناراحتی نگام میکرد و توی فکر رفته بود ! و پایین اوردم و از اینه سرم

 خودش اومد و بلند شد کاور لباس و باز کرد که یه لباس دو تیکه بیرون اورد  به

 قرمز ی که به صورتی میزد و دو تیکه کار شده بود و بیرون اورد رنگش

 العاده باز بود و س*کسی !  فوق

 نمیپوشم !  بغض گفتم : من اینو با

 مجبوری ! وگرنه نگهبانا رو میاره به زور تنت کنن! -

 نه ....نگهبانا ! راهی نداشتم باید برای خوب پیش رفتن نقشه میپوشیدمش! وای

 و پوشیدم و پابند ستی که داشت و یه مچ پام بستم ! لباس

 رو پوش کمربندی هم داشت که روش پوشیدم! یه

 فوق العاده به تنم نشسته بود  تو اینه به خودم نگاه کردم از

 خودت کمکم کن همه چی خوب پیش بره !خودت میدونی که مجبورم ... خدایا

 کمکم کن ! پس

 پنجره بیرون نگاه کردم ! داشت شب میشد! از

 به سمتم اومد و بغلم کرد !  ریحانه

 قوی باش! همه چی خوب پیش میره -

 بغض سنگین گلوم گفتم : امیدوارم  با

 ظه نگهبان درو باز کرد و به عربی گفت که عماد خانشون منتظره !لح همون

 هری ریخت ! روپوش لباس بلند بود و فعال جایی از بدنم معلوم نبود ! دلم

 دهنم و قورت دادم و به سمت در رفتم ...... اب

 مواظبم باش....... خدایا

 

 

 

 وی در اتاق من بود ، درو باز کرد و هلم داد داخل !دلیل بزرگ بودن کشتی اتاق های زیادی داشت ، یه در روبه ر به

 عمیقی کشیدم و با پاهای لرزونم داخل رفتم ! نفس
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 روی صندلی که کنار یه تخت دو نفره بود نشسته بود  عماد

 ای به نگهبان کرد که بیرون رفت ! نگاه کریهش و بهم دوخت ! اشاره

 ! خیلی زیبا شدی! : فک میکنم ....اوووم .....أسمت ادرینا بود عماد

 نفرت و از بین دندون های کلید شدم گفتم :چطوری میتونی انقد بی غیرت باشی؟ با

 اخم گفت : حق نداری پاتو از گیلیمت دراز تر کنی! وگرنه برات خیلی بد میشه ! با

 حالم به هم میخورد!شد و نگاهش و تو چشمام دوخت ، قیافه جذابی داشت و چشم و ابروی مشکی ! اما من از قیافش  بلند

 طرفم قدم برداشت ، دلم میخواست همه حرفا و عقده های تلمبار شده تو دلم و بگم ! به

 تو یه إیرانی ، نه از قماش این عربای هوس باز و بی غیرت ، چطوری میتونی دخترای مردم و بی ابرو کنی؟-

 عصبانیت به سمتم اومد صفت کمرم و گرفت ! با

خیلی ، هیچکدوم از این حرفام به تو مربوط نیست ، اگه یه کلمه دیگه بگی و به این چرندیاتت ادامه بدی میگم  زبونت خیلی درازه ،-

 نگهبانا بریزن سرت ، حال دادن به چند نفر و دوست داری ؟

 دهنمو قورت دادم و چیزی نگفتم! باید یخورده باهش راه بیام تا پودر و بریزم تو شرابش! اب

 مربند روپوشم برد که ته دلم فرو ریخت !و به سمت ک دستش

 اجرای نقشم بود ! قفسه انواع های مختلف نوشیدنی های الکلیش کنار مبل بود ! وقت

 روپوش از روی شونه هام سر خورد و به سمت پایین رفت تازه به خودم اومدم و یه ذره با دستام به عقب هلش دادم وقتی

 خواهش میکنم بزار برم !-

 روی کمر برهنه ام کشید و بوسه اس روی سرشونه لختم زد ! اخم دستی با

 مگه دیوونه ام همچین لعبتی رو ول کنم !-

 خنده بلندی کرد ! چشماش خمار شده بود و به کلماتش کش میداد و

 باید ریحانه صداش کنه ! .... پس چی شد ؟ االن

 گلوم و گرفته بود ، میترسیدم از چند دیقه بعدم ! بغض

 لرزیدم و عماد روی جای جای لخت بدنم بوسه میزد !فقط می من

 دفعه بلندن کرد و به سمت تخت برد ! نتونستم جلوی خودم و بگیرم و بغضم شکست ! یه

 ترخدا ، نکن این کار و باهام خواهش میکنم !-

 سینش میکوبیدم و تقال میکردم اما فقط میخندید و صفت گرفته بودم  تو

 این منو میترسوند!از چشماش میبارید و  شهوت

 که روی تخت گزاشتم صدای در اومد! فک کنم ریحانه بود ! همین

 ریزی کردم که ندید و با صدای بلند و عصبی به سمت در رفت ! خنده

 فرصت استفاده کردم و سریع از تخت پایین رفتم  از

 پودر و برداشتم و به سمت قفسه شراب ها رفتم ! بسته

 و باز نمیشد!زیادی بهش خورده بود  چسب

 اه لعنتی ...چرا باز نمیشه ؟-

 ناخونم و روش کشیدم که باز شد با خوشحای شیشه رو توی دستم گرفتم که .... چندبار

 روی کمرم نشست و با ناخوناش فشار اورد  دستی

 کشیدم و شیشه از دستم افتاد....... جیغی

 

 

 

 عماد و زیر گوشم شنیدم  صدای

 

 

 نگی ؟ من انقدر هام ساده نیستم ....هع!: فک کردی خیلی زر عماد
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 با ناخوناش روی کمرم فشار اورد که اخی گفتم و اشک از چشمام پایین اومد و

 

 

 دفعه هلم داد سمت تخت و وحشیانه همه لباسم و از تنم کند ! یه

 

 

 ..... یعنی کمکم نکردی؟ خودت دیدی که تنهام ؟ خودت دیدی بهت توکل کردم ؟  خدایا

 

 

 راهی ندارم ، نمیزارم ، نمیزارم ..... دیگه

 

 

 خودم که اومدم عماد هم همه ی لباس هاش و از تنش کنده بود ! به

 

 

 

 بدن لختم افتاد که جیغی کشیدم و با گریه دستم و جلوم محافظ کردم  روی

 

 

 سرم این ور و أونور تکون دادم  و

 

 

 پس زورش بر نمیومدم !  از

 

 

زیر گوشم گفت: اگه باهام راه میومدی به خودتم خوش میگذشت اما....حاال که چموش بازی در اوردی باید  دستام و صفت گرفت و دوتا

 عاقبتشم ببینی گریه وحشی!

 

 

 که صورتم از اشک خیس بود گفتم : ترخدا ولم کن ....ول...ولم کن همونطور

 

 

 کلماتم هق هق میکردم اما توجهی نمیکرد وسط

 

 یبارید گفت : خدا ؟ هع! خدا کیه؟ نمیشناسمشصدایی که شهوت ازش م با

 

 

 و ازاد کرد و سرش و پایین برد روی شکمم بوسه زد و دستش و نوازش وار روی رون پاهام کشید! دستام
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 جون نداشتم تقال کنم فقط تو دلم ایلیا رو صدا میکردم دیگه

 

 

 اینکه میدونستم نمیشنوه اما نمیدونستم چیکار کنم! با

 

 

 ی سی*نه هام چرخوند و بعد لباش و رو لبام گزاشت رو زبونش

 

 

 تند تند مک زد جوری که داشتم خفه میشدم ، روی شونه های فشار میاورد و سنگینی وزنش رو بدنم داشت از هوشم میبرد و

 

 

 به لیوان شیشه ای کنار تخت افتاد چشمم

 

 کمکم نکردی .... مجبورم خدایا

 

 

 بهترینی غریضه ام و بیدار میکنی!با صدای خماری گفت : تو  عماد

 

 

 

 همینکه به سمت پایین شکمم رفت تا کارم و تموم کنه .... و

 

 

 

 دستم و به سمت لیوان بردم و با زدنش توی پاتختی شکوندمش سریع

 

 

 از روم بلند شد که یه تیکه از شیشه رو روی مچم گرفتم  ترسیده

 

 

 ...اگه یه قدم دیگه بیای جلو .. ر..رگمو میزنمهق هق عین کسایی که جنون دارن گفتم : اگ با

 

 

 ترسیده عقب رفت  عماد

 

 

 : باشه ...باشه تو فقط اروم باش عماد

 

 یه قدم نزدیک اومد و

 

 خفه شو ، نزدیک نیا-
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 اومدش و برگشت و با رنگ پریده گفت : خیلی خب ..... راه

 

 شیشه رو نزدیک به رگ مچم گرفته بودمدست و پاهام گز گز میکرد و جون نداشتم و همونطور که  کف

 روپوش گشتم ! هع .....حداقل این لحظه های اخر عمرم و نمیخوام کسی دارایی های ایلیا رو ببینه دنبال

 

 که کمکم نکرد ،شاهد بود که چطوری نزاشتم کسی به مال ایلیا تعرض کنه ! خدایی

 

 روی بدن کامال لختم پوشیدم و به سمت در رفتم  روپوش

 

 که روبدوشامبر شو پوشیده بود با اخم گفت : دیوونگی نکن ادرینا .... ما االن وسط دریاییم تو نمیتونی جایی بری! عماد

 

 

 و باز کردم و بیرون رفتم که دنبالم اومد در

 

 دهنتو ببند ، وگرنه میزنم ، برام مهم نیست میرم ، خودمو خالص میکنم پس نزدیکم نیا! -

 

 فتن که عماد با کله اشاره کرد که برن !ها دورم گر نگهبان

 هق هق از اتاق بیرون رفتم و لبه کشتی وایسادم ! با

 و روی لبه گزاشته بودم اگه یه تکون میخوردم داخل اب میفتادم  پام

 

 و بستم و تیکه شیشه رو روی رگم گزاشتم  چشمام

 

 میگم عماد و شنیدم : ادرینا دیوونه بازی در نیار بیا اینور بهت صدای

 

 مهم نبود چی میگه ! یه سر و صدایی از اب شنیدم ولی توجهی نکردم  برام

 خواستم به دستم فشار بیارم و اشهدم و خوندم برای رفتن از این دنیای کثیف و نکبت بار ..... همینکه

 دفعه صدای گلوله ای اومد و صدای بلند اخ عماد و شنیدم یه

 زمین افتاده بود و گلوله خورده بود چشمام و باز کردم که عماد روی سریع

 پست سرش نگاه کردم ....... ی...یعنی خواب نیستم این ایلیاست ؟ به

 

 که تفنگ تو دستش بود با چشمای اشکی نگام میکرد  همونطور

 

 میکردم خوابم دستم و به سمتش دراز کردم فک

 

 ای....ایلیا؟ -

 

 جانم؟-

 

 که یه دفعه سرم گیج رفت و زیر پام خالی شد !سمتم اومد ! لبخندی میون اشکم زدم  به

 

 سرعت تو اب سرد دریا فرو رفتم و اخرین لحظه فقط صدای ایلیا رو شنیدم که با داد گفت : ادریناااااااااااا با
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 بی حس شد نمیتونستم نفس بکشم توی عمق اب معلق شدم و از حال رفتم ...... بدنم

 

 

 

 : ایلیا

 

 یدم ! باور نمیکردم ....باور نمیکردم که ادرینام،همه زندگیم جلومه !خوشگلشو رو لباش د لبخند

 پر اشک شد که یدفعه نگاهم به شیشه ای که روی مچش گرفته بود افتاد ! چشمم

 

 و به سمتم دراز کرد ، همینکه به سمتش رفتم یدفعه تو اب افتاد! دستش

 

 ایستاد فقط داد زدم : ادریناااااااا قلبم

 

 انداختم و به سرعت تو اب پریدم !و زمین  تفنگ

 

 خیلی سرد بود و عمقش زیاد دنبالش میگشتم و کم کم داشتم نفس کم میاوردم اب

 

 بهش خورد و با عجله به سمتش شنا کردم ، بدن ظریفش رو اب معلق بود و چشمای افسونگرش و بسته بود چشمم

 به سمت خودش میکشیدش!که به رنگ همین دریایی بود که مثل حیوون درنده ای  چشمایی

 کم کم داشتم نفس تموم میشد که دستم و دورش حلقه کردم و به تندی به سمت باال حرکت کردم خودمم

 و از اب بیرون بردم و نفس عمیقی کشیدم سرش و تو بغلم گرفته بودم و با نگرانی صداش میکردم! سرم

 

 ادرینام ترخدا چشماتو باز کن ...ادرینا ...؟-

 

 داد صدای قلبش و نمیشنیدم ، اشک از چشمام پایین اومده بودنمی جوابی

 

 خودت کمک کن اتفاقی براش نیفته ، خواهش میکنم! خدایا

 

 تند رویی که مختص به ستاد بود وامیرحسین توش بود به سمتمون اومد و باالمون کشید! قایق

 شردمکف قایق خوابوندمش و دوتا دستم و روی سینش گزاشتم و چند بار ف سریع

 اب از دهنش خارج شد  که

 نگران امیرحسین و شنیدم : ایلیا کمک میخوای؟ صدای

 

 و به نشونه نه تکون دادم و به کارم ادامه دادم دستم و روی سینش فشردم و دوباره تکرار کردم سرم

 

-٢.....٠....٢.....٢ 

 

 با دست دهنشو گرفتم نفسم توی دهنش خالی کردم  و

 

-٢....٧..٦....٣ 

 

 دوباره بهش تنفس دادم که نبضش به کندی برگشت ! و
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 با سرعت خیلی زیادی میرفت ! قایق

 ادرینا رو توی بغلم گرفتم و زیر گوشش گفتم : خانومی ادرینا ...خواهش میکنم چشمات و باز کن ؟ سر

 

 بی روح شده بود و مهتابی تر از همیشه !  صورتش

 ود که به بدنش چسبیده بود !تنش شبیه روبدوشامبر بود و زیرش لخت ب لباس

 مهم نبود که چرا این تنشه االن فقط سالمتیتش برام مهم بود ......... برام

 

 

 

 :  ادرینا

 

 ألی چشمم و باز کردم ، کمی تار میدیم چندبار پلک زدم تا دیدم خوب شد، اروم

 

 االن کجام ؟ شبیه اتاق بیمارستان بود ، نفسم یذره تنگ میشد! من

 

 کردم  و همه چی یادم افتاد ،ایلیا رو دیدم و بعد تو اب افتادم ى دیگه عیچی یادم نمیاد!فکر  یذره

 

 و به أرومی به چپ چرخوندم که ایلیا رو دیدم دستم و گرفته بود و سرش و روی تخت گزاشته بود و خواب بود ! سرم

 

 دستای گرم و مردونش بگیره !دلم برای قیافه مهربونش تنگ شده بود ! برای اینکه دستای سردمو تو  چقد

 و بی جون گرفتم و اشک از چشمام اومد که یکنی نفسم تنگ شد و به سرفه افتادم دستش

 سریع چشماشو باز کرد و تند بلند شد، ایلیا

 

 

 ادرینا؟-

 

 ارامش جواب دادم اما صدام گرفته بود و ضعیف: با

 

 جانم-

 

 هام و بوسیدشد و ناباورانه نگام کرد و خم شد و روی مو بلند

 

 خانومی من ،یه دنیا دلم برات تنگ شده بود -

 

 

 من بیشتر نفسم ، فکر نمیکردم دیگه ببینمت ، خیلی ترسیده بودم، خیلی !-

 

 

 من هیچ وقت تنهات نمیزارم هیچ وقت ...پس نترس-

 

 

 ممنون که برگردوندیش ، منو ببخش که ازت نا امید شدم ! خدایا
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 م کمه ! انگاری تا االن مرده بودم ، لحظه هایی که بدون ایلیا بگذرونم و مردمشکرت و بکنم باز هرچقدر

 

 

 حالت خوبه؟-

 

 

 و با لبخند کمرنگی تکون دادم  سرم

 

 

 شدم و روی تخت نشستم و با بغض روبه ایلیا گفتم : ایلیا ....میشه بغلم کنی؟ واقعا به ارامشت احتیاج دارم ،  بلند

 

 

 نه گفت : براش لحظه شماری میکنم!همیشه محکم و مردو عین

 

 

 سمتم اومد و بدنی که تا االن از دوریش بی جون شده بود و تو اغوش گرم و مردونش کشید! به

 

 

 محکم بغلم کرد که تمام تیکه های شکسته وجودم دوباره به هم چسبید! اونقدری

 

 

 

ونم میکنه ، غرورم و از یادم میبره ، از همه دنیا غافلم میکنه ، تو ارام بخشش و زیرگوشم شنیدم : عاشقتم ادرینای من ! نبودت داغ صدای

 منو به مرد جنون میکشی دوست دارم!

 

 

 تو اغوشش گم کردم و دستم دورش صفت گرفتم ! خودمو

 

 

 دارم... من بیشتر عشق من ، نبودن تو منو خوردم میکنه ، احساس بی کسی وجودمو پر میکنه ، فقط صداته که ارومم میکنه دوست -

 

 

 و از شونش برداشتم که پیشونیش و به پیشونیم چسبوند و لباش رو لبام گزاشت... سرم

 

 

 که تا االن مثل گنجشک تند تند میزد ، ضربانش اروم شد قلبم

 

 

 وجودمو حس شیرینی تخریب کرد تمام
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***************** 

 

 

 خص میشم روی تخت نشستم و شروع کردم به خوردن کامپوت !از صحبت کوتاهی با سرهنگ محبی و دکتر که گفت فردا مر بعد

 

 

 با لذت و لبخند خوشگلی نگام میکرد ، یه گیالس با نوک انگشتم برداشتم ایلیا

 

 

 بیا اقایی اینجوری نگام میکنی از گلوم پایین نمیره !-

 

 

 شد و با دهن گیالس و برداشت از برخورد زبونش با نوک انگشتم یجوری شدم خم

 

 کشیدم و سرم پایین انداختم لتخجا

 

 

 خنده بلند ایلیا رو شنیدم  صدای

 

 

 نمیدونستم تو ام بلدی خجالت بکشی -

 

 

 چشی نگاش کردم و گفتم : پررو زیر

 

 

 زد که باعث شد لبخند رو لبهام بیاد چشمکی

 

 

 ایلیاتعریف نمیکنی چطوری پیدام کردی؟  -

 

 

 حالت لوسی گفت : به یه شرطی! با

 

 چی؟-

 

 مثال یه بوس خوشمزه-

 

 حالت قهری گفتم : بد جنس با

 

 شیطونی زد و گفت : همینی که هست لبخند
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 تخت پایین اومدم و رو گونش بوسه عمیقی کاشتم که بخاطر اثار افتادن تو. دریا نفس کم اوردم و سرفه کردم  از

 

 با نگرانی نگام کرد ، لبخندی به این همه مهربونیش زدم که

 

 م؟خوبی خانوم-

 

 اره نفسم-

 

 تخت نشست و گفت : حاال که حالت خوبه بیا رو پام بشین تا همه چی رو برات بگم ، بعد نوبت میرسه تو بگی! رو

 

 پاش نشستم و گفتم : چشم حاال بگو؟ رو

 

 گرفتن سام و بقیه قضایا  کرد به گفتن از اینکه تو کما بوده از این که دنبالم گشته ، اون میگفت و من بی اراده اشک میریختم ، از شروع

 

 که دستم تو دستش بود گفتم : پس شایان چی شد؟ همونطور

 

: شبی که از پیش تو برگشت ما صبح خیلی زود پیداش کردیم دنبالش افتادیم فرار کرد و وقتی دید دیگه راهی نداره باالی کوه رفت  ایلیا

 ناکی بود!و با خنده خودش و از اون باال پرت کرد ! واقعا صحنه وحشت

 مطمئنن اگه نمیمرد خودم میکشتمش! ولی

 

 دلم فرو ریخت از تصورش و موهای بدنم سیخ شد ، چرا این کار و با خودش کرد ؟  ته

 ایلیا کردم  روبه

 

 تصورشم سخته ، ولی خیلی بد کرد به خودش و خیلی ها نمیدونم چی بگم فعال نمیتونم ببخشمش-

 

 روزی بتونیم! من نمیتونم ، اما امیدوارم یه -

 

 نگفتم و سرم و پایین انداختم! چیزی

 و زیر چونم گزاشت و گفت: خب خانومی نوبت توئه دستش

 

 عمیقی کشیدم و همه چی رو گفتم  ، از اینکه تمام سعیمو کردم که کسی به دارایی هاش تجاوز نکنه! نفس

 مزی صورتش و میدیدم!هایی که از سام و عماد حرف میزدم به وضوح مشت شدن دستش و قر موقعه

 

از تموم شدن حرفام پیشونیم و بوسید و با لهنی که دلم و به لرزه مینداخت گفت : تو بهترین منی ادرینا ، خوشحالم که دارمت و أنقد  بعد

 پاکی!

 که االن هستیمیخوام بدونی که اگه ...اگه خدایی نکرده ذره ای از پاکی جسمیتو از دست میدای بازم خانومم بودی همینطور  ولی

 

 

 

 از خوبیش تو گلوم نشست و گفتم : عاشقتم که انقد خوبی! بغضی
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 همون حالت یهو در باز شد و دکتر داخل اومد تو

 حرف بزنه که نگاهش به وضعیت ما افتاد سریع از تخت پایین پریدیم که  با خنده ببخشیدی گفت و بیرون رفت ! خواست

 هم چرخوندیم وقتی نگاهمون به هم افتاد زدیم زیر خنده !ایلیا وا رفته صورتمون به سمت  منو

 صحنه طنزی بود ! منکه دیگه روم نمیشه دکتر و ببینم! واقعا

 رو که فقط با بودن ایلیا کنارم حس میکردم و االن بی  حد  احساس میکردم ....... خوشبختی

 

 

 

 : ادرینا

 

 ماه بعد*:٠*

 

 ی میرفتهمونطور بوق میزد و با سرعت زیاد ایلیا

 

 تو دلم نبود ، استرس داشتم دل

 

 بهترین شب زندگیمه ، شبی که ما جشن عروسی گرفتیم و واسه همیشه مال هم شدیم ! امشب

 

 که ایلیا برام رویایی گرفته بود ، از رقصمون ،حرف های عاشقانه مون ،خوشحالیمون و از همه مهم تر خوشبختی! عروسی

 

 نار کسی که عاشقانه میپرستمش!معنی خوشبختی رو فهمیدم ک حاال

 

 من دیوونه ام ، دیوونه مرد مغرورم ، دیوونه مرد عاشقم ! اره

 

 که حاضرم جونم و براش بدم ، بُت من شده ! کسی

 

 خانومم به چی فک میکنی ؟-

 

 عمیقی کشیدم ى با لبخند گفتم : به بهایی که واسه در کنار هم بودنمون پرداختیم! نفس

 

 و داد لبخند جوابم  با

 همینکه به راحتی به هم نرسیدیم و سختی کشیدیم با ارزشش میکنه!-

 

 خونه مشترکمون ایستاد ! صدای شیطونشو شنیدم جلوی

 

 خانمی بپر پایین!-

 

 ساختگی کردم و گفتم : شیطون نشو اخم

 

 بچه تخس ها سرشو تکون داد و پایین رفت! شبیه

 

 پرنسس ها با افتخار و ناز پیاده شدم ! سمت من و باز کرد و دستم و گرفت ! شبیه در
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 اروم در گوشم گفت : دلمون و اب نکن دیگه ..! ایلیا

 

 چشمی نگاش کردم و گفتم : بی حیا! زیر

 

 و دستش و دور کمرم حلقه کرد ! همون لحظه  خندید

 پرهام با سرعت جلوی پامون ایستاد که صدای جیغ الستیکاش اومد! ماشین

 

 خپلش پیاده شد و بعد پرهام شنگول!با شکم گنده  ستاره

 

 : وای پرهام تو روحت سکته کردم ! این چه طرز رانندگیه؟ به فکر من نیستی به فکر بچت باش بابا زهره ترک شدم! ستاره

 

 همونطور که به شکم ستاره نگاه میکرد گفت: اصن من با تو صحبتی ندارم ! به حرف پاکانِ بابا گوش میدم!  پرهام

 

 تش و دور کمرم حلقه کرده بود و با خنده نگاشون میکردیمدس ایلیا

 

 گوشش و به شکم ستاره چسبوند و گفت : بیا پاکانم میگه رانندگیت عالیه بابا خیلی حال کردم! پرهام

 

 : نخیر اصال هم اینطوری نیست! ستاره

 

مانم اومده بودن ولی جای خالی پدر و مادرم رو همون لحظه سیل ماشین فأمیل ها رسیدن ، من که خانوادم نبودن اما فامیالی ما و

 ،مامان و بابای ستاره تقریبا پر کردن ،برام کم نذاشتن ! واقعا مدیونشون بودم!

 

 مامان و بابای ایلیا پیاده شدن و بعد مامان و بابای ستاره و چند نفر از فامیالی دیگه  اول

 

 لیا گفت : نبینم عروسم و اذیت کنی ها! پوستت و میکنم!به سمتمون اومدن مامان ایلیا بغلم کرد و روبه ای و

 

 : چشم خیالتون راحتایلیا

 

 ایلیا روی موهای منو ایلیا رو بوسید و برامون ارزوی خوشبختی کرد پدر

 

 همچنین مامان و بابای ستاره ، جوری که حس میکردم مامان و بابای خودم هستن! واقعا ممنونشون بودم! و

 

 م کرد و گفت : خوشبختی شی خواهری!بعد ستاره بغل و

 

 ممنون عزیزم -

 

پرهام فقط دست دادم و ایلیا رو بغل کرد در گوشش جوری که ما بشنویم با صدای شیطونی گفت : خوشبخت شی داداش ، یادت نره  با

 پاکان زن میخواد ها پس زود دست به کار شید! راستی شبیه من با جذبه باش بزار زنت ازت بترسه!

 

 : الگو از تو بهتر پیدا نمیکنمیاایل
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 ایلیا زدیم زیر خنده که ستاره با کیفش پرهام و زد  منو

 

 پسره ی پررو راه بیفت بریم خونه ببینم !-

 

 : چشم خانومم شما جون بخواه پرهام

 

 دستشون تکون دادن و رفتن ! و

 

 

 

 کلید و از جیبش برداشت  و داخل خونه رفتیم  ایلیا

 

 سلیقه مشترک منو ایلیا درست شده بود ست ابی و قهوه ای روشن!ای که با  خونه

 

 پذیرایی ایستادم و نگاهی به خونه بزرگمون انداختم  وسط

 

 دست های ایلیا از پشت دورم حلقه شد! و زیر گوشم گفت : خانومی من میرم حموم که

 

 باشه عشقم-

 

 بوسید و به سمت پله ها رفت ،  لپمو

 

 خل اتاق مشترکمون رفتم ، شروع کردم به باز کردن گیره ی موهام عمیقی کشیدم و دا نفس

 

 مگه باز میشد؟ نیم  ساعت بود داشتم باهاش کشتی میگرفتم اوووف

 

 شدم و زیپ بغل لباس عروس سنگینمو باز کردم بیخیالش

 

 همزمان با بیرون اومدن ایلیا لباسم از تنم افتاد! که

 ایلیا مسخ شده فقط نگاهش روم میچرخوند به سمتم اومد چیکار کنم هل شده بودم ،  نمیدونستم

 چرا ولی ناخوداگاه به سمت در رفتم ولی با یه قدم بلند خودشو بهم رسوند و در گوشم گفت : کجا خانومم؟ جات همینجاست نمیدونم

 

 روی دستاش بلندم کرد و به سمت تخت رفت، که جیغی زدم : ایلیا جون مادرت االن میفتم و

 

 

 س نمیفتینتر-

 

 تخت گزاشتم که دستم و دور گردنش حلقه کردم و به سمت خودم کشیدم  روی

 همونطور که از موهاش اب میچکید گفت : قربون خانم شیطونم برم من! ایلیام

 لباش رو لبام گزاشت و تند شروع کرد به بوسیدن  و

 همراهیش میکردم ،  منم
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 : دوست دارم ادرینا خیلی زیاد ایلیا

 

 عشق من منم -

 

 رو جای جای بدنم بوسه های ریز میکاشت  ایلیا

 همزمان دستم و به سمت کمربند حولش بردم و ............ منم

 

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

 

 :ایلیا

 اون شب طعم یکی شدن با هم و چشدیم و برای همیشه به اسم هم شدیم ما

 کنیم !هم من هم ادرینا خوشبختی رو با طعم سلول های بدنمون حس می واقعا

اینکه کنار هم هستیم برای همیشه و عاشق همیم  خوشبختی نیست؟ اینکه صبحا با صدای همدیگه بیدار میشیم خوشبختی   مگه

 نیست؟ 

 ! برای ما که هست !  هست

 من و خانومم باهم میگیم : تا أبد دوستت خواهم داشت بهترین من! پس

 

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

 

 دم**درهمه عالم گشتم و عاشق نش

 *تو چه بودی که تورا دیدم و دیوانه شدم؟*

 

 

 *عشق مخفی* پایان.....

 
 
 
 

 

 


