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 بسم هللا الرحمن الرحیم

فتھیگلش: رمان  

69 سحربانو: سندهینو  

ابرترین رمان ھ  
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 مقدمھ

 

دردم یکنیم ارتیز ھردم و ینیبیم مرا  

 

ھردم شودیم ادتیز لمیم و نمیبیم ترا   

 

یدار سر چھ دانمینم یپرسینم سامانم بھ   

 

دردم مگر یدانینم یکوشینم درمانم بھ   

 

یزیبگر و خاک بر مرا یبگذر کھ نیا راھست نھ   

 

گردم رھت خاک تا یپرس بازم و ار یگذار   

 

ھم دم ان و خاک در بجز دامن از دستت ندارم    

 

گردم دامنت ردیبگ یگرد روان خاکم بر کھ   

 

یک تا یدھیم دم دمم عشقت غم از رفت فرو   

 

اوردم بر ییگوینم یاورد بر من از دمار   

 

جستمیم باز زلفت ز یکیتار بھ را دل یشب   

 

خوردمیم باز یھالل یجام و دمیدیم رخت   

 

تیسویگ تاب در شد و ناگاه برت در دمیکش   
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کردم فدا دل و جان و را لب لبت بر نھادم  . 

 

  

 

 حافظ

 

  

 

*** 

 

  

 

  

 

اد؟ینم در صدات چرا.یینجایا کھ تو شفتالو ؟ییکجا.شفتالو.البالو_ھیھان  

 

 _ گھید بگو درست یقشنگ نیا بھ اسم.مار زھر و شفتالو . 

 

؟یدار تو اسمھ نمیا اخھ.اسمت نیا با ھم تو بابا برو.ھیھان بگھ خوادیم انگار یقشنگ نیا بھ اسم گھیم نیھمچ.حاال خب_ھیھان   

 

 _ ؟یدار چکارم. چتھ ھا.یشینم ادم ھم تو بابا برو  

 

رفت سر حوصلم بابا رونیب ایب_ھیھان  . 

 

 _ نره سر کن خاموش و رشیز خب . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

زمیعز کن تید تو اپ خودتو کمی.یمیقد.میدیخند. ھر ھر ھر_ھیھان  . 

 

زم؟یعز یخوایم یچ یگیم حاال خانم ھیھان خب_گفتم کالفھ.کرد وونمید.یھان نیا دست از شدم خستھ گھید خدا یوا   

 

بازار؟ میبر ایب_گفت و اومد میخرک عشوه ھی و کرد لوچ چشماشو دادن تاپ یت بھشون کھ خرا نیا نیع ھیھان   

 

 _ رونیب برو ھم حاال.ندارم حوصلھ اصال.نزن حرفشم اصال یھان . 

 

گلکم.جان فتھیش.فتھیگلش.یگل_ھیھان  ... 

 

بودم شفتالو کھ شیپ قھیدق دو نیھم تا.گلکم شدم حاال.کوفت_گفتم و دادم قورت و خندم  . 

 

من؟ ؟جونیایم حاال.کردم غلط من_ھیھان   

 

 _ ؟یک  

 

برم قربونت فردا_ھیھان  . 

 

 _ گھید رونیب برو ھم حاال.امایم دانشگاه یدایخر بخاطر ھم فقط.فردا تا حاال خب . 

 

جون شفتالو و گرتیج_گفت رونیب رفتیم کھ نطوریھم و کرد اب پر ماچ ھی و صورتم دیپر یھان  . 

 

بست محکم درو و رونیب رفت عیسر و گفت و نیا  . 

 

 انقد.میواقع خواھر شد داشتم خونوادم و خواھر بھ یدیشد ازین کھیزمان.زترهیعز خواھر از برام ھیھان.است وونھید دختر نیا خدا یوا 
 یچشما و یگندم پوست.داره ینمک با و ناز صورت ھیھان.ستین گھید اون از تر محبت با ایدن تو کنمیم فکر وقتا یبعض کھ مھربونھ

خودمھ ھمسن.سوختھ یا قھوه یموھا و یشمی سبز . 
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 تو کھ ییکسا.من دیجد خونواده شدن سالھ 7 کھ کردمیم نگاه ییادما عکس بھ داشتم.شدم رهیخ بھشون و اوردم در و عکسام البوم 
 احساس کمتر و خونوادم یخال یجا شدن باعث و شدن من یزندگ ھمھ کھ یدلپاک و مھربون یادما.تنھام دل پناه شدن یپناھ یب اوج
امروز مثل.دلتنگشونم و خوابمیم ادشونی با ھرشب ھنوزم.کنم دایپ کارشون نیا واسھ یجواب نتونستم ھنوزه کھ ھنوزم یول. کنم . 

 

 دلتنگشون انقد شبا یبعض.کردن من با کھ یکار نیا واسھ یجواب ھی.کنم دایپ لشونیدل یب رفتن واسھ کننده قانع لیدل ھی نتونستم ھنوزم
 ھیھان شاد حضور یحت.بدم انجام خودم کردن اروم واسھ یکار چیھ تونمینم من و کنھ خفم خوادیم گلوم تو بزرگ بغض اون کھ شمیم

سام ریام مھربون نگاه و حسام غیدر یب یتایحما یحت.یفاط خالھ کننده دلگرم یحرفا و سھراب عمو گرم یمحبتا یحت . 

 

کنمیم احساس بدنم یسلوال تک تک با و مییتنھا بازم و کشمیم قیعم اه ھی . 

 

 یول نخواستنش خونوادش کھ دارم رو یراھ سر بچھ ھی احساس.است دھنده ازار یلیخ یکسیب تلخ حس.شدن طرد و نخواستن حس
شد یراھ سر یسالگ 11 سن تو کھ یا بچھ . 

 

زدیم صدام شام واسھ داشت کھ ومدیم اشپزخونھ تو از یفاط خالھ یصدا . 

 

رونیب مییتنھا لھیپ از اومدم و کردم مرتب و لباسام و نییپا فرستادم رو یلعنت بغض اون دوباره . 

 

شھیم احساس شیخال یجا.روننیب شام دیفر با امشب.سام ریام بجز بودن ھمھ . 

 

اشپزخونھ تو زیم دور مینشست ھمھ و میدیچ و شام زیم یھان کمک با . 

 

کردمیم یباز غذام با و نداشتم اشتھا.بود یشام کباب غذا . 

 

خوره؟ینم رو یخوشمزگ نیا بھ یغذا کھ چشھ دخترم گل_سھراب عمو  

 

خالھ یمرس.ندارم اشتھا عمو یچیھ_گفتم و کردم ینگاھ پدرم از بعد من واسھ ایدن مرد نیتر اعتماد مورد و نیبھتر بھ یمحو لبخند با  
. 

 

چشھ؟ یگل_گفت کھ دمیشن و حسام یصدا یول.رونیب زدم اشپزخونھ از و شدم بلند  
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دادم ختنیر اجازه اشکام بھ و زدم در بھ مویتک و بودم اتاقم تو گھید  موقع اون . 

 

ییتنھا... گذاردیم میگلو یرو را شیپا زنان لبخند و ستادهیا  

 

 گم رو اونا من دونمینم.بودم میواقع خانواده از دور کھ یسال ھفت.شیپ سال ھفت بھ فرستادم و ذھنم و نشستم تختم یرو اتاقم یتو
نداشتم براش یجواب وقتم چیھ یول.مھمھ واسم یلیخ جوابش کھ ھیمنو؟سوال اونا ای کردم . 

 

 تالشش تمام البتھ.کردیم دادیب دادو و زدیم حرف لشیموبا با ھمش و خونھ ومدیم وقت رید.نداشت اعصاب ادیز بابا بود یوقت چند ھی 
 خودش یصحبتا یصدا روز ھی.داره یبزرگ مشکل ھی بابا دمیفھم کم سن اون با منم یول داره نگھ اروم رو خونھ یفضا کھ کردیم و
 مثل ییھا کلمھ یاتفاق فقط نبود مھم واسم ادیز دیشا سن اون با من یول.زدنیم حرف مشکل اون درباره داشتن کھ دمیشن و مامان و

دمیفھم رو بابا بودن موفق و تیشکا و لیوک و دیتھد و بیرق . 

 

 و خودش نجایا تا یکیشر و پشتوانھ چیھ بدون تنھا خودش.بود موفق ھم یلیخ کھ البتھ صد و داشت بزرگ یلیخ کارخونھ ھی بابا 
 نایا سھراب عمو االن خونھ با خونمون.بود خوب یلیخ منطقھ ھی یتو و شھر یباال خونمون.میبود رفاه در لحاظ ھمھ از ما.بود دهیکش

نداشت فاصلھ چندان . 

 

 گرفتن میتصم ھردوشون بعد یول شدن اشنا گھیھمد با اونجا بابا و مامان اخھ.بودن کایامر من یپدر و یمادر کار و کس و لیفام ھمھ
 کردیم یزندگ شھرستان تو کھ مامانم مجرد و ریپ ییدا ھی و یخانوادگ دوست تا چند بجز نجایا.ھاشون خانواده بدون رانیا برگردن کھ

مینداشت رو یکس . 

 

میبکن کارو نیا مینداشت حق اصال.میبر رونیب خونھ از ییتنھا دادینم اجازه بابا کھ بود یروز چند . 

 

ومدیم باھامون دیبا شھاب داداش ای خودش ای حتما . 

 

یبعد کنکور واسھ خوندیم داشت دوباره از و بود نشده قبول یپزشک عالقش مورد رشتھ سال اون.بود سالش 19 داداشم شھاب . 

 

مدرسھ بره خواستیم امسال یعنی.بود سالش 7 کوچولوم خواھر دایش و بود یرستانیدب و بود سالش 16 کمیکوچ داداش انیشا . 

 

امتحانامون تازه.ییراھنما برم خواستمیم و بود شده سالم 11 تازه کھ خودمم  
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نداشتم رفتن رونیب حق من یول بود شده شروع تابستونم.بود شده تموم . 

 

رفتیم سر یحساب حوصلم.بود زایچ نیا و شنیاست یپل یپا کھ انمیشا.خوندیم درس و بود اتاقش تو شب تا صبح از کھ شھاب . 

 

 بودم شده کسل یحساب ھم مدت نیا خب یول نبودم یشلوغ یلیخ دختر.رونیب ببره رو ما کردینم وقت ومدویم روقتید شبا ھم بابا
نداشتم ھم رو دایش یایباز خالھ حوصلھ.برم دوستم نیتر یمیصم میمر خونھ تونستمینم کھ مخصوصا . 

 

شد ییجدا ھمھ نیا باعث کھ کردم یکار چرا.کردم یحماقت نیھمچ روز اون چرا دونمینم یول بود کرده غدغن و رفتن رونیب بابا  . 

 

 و بود نشستھ شنیاست یپل یپا انمیشا و بود اتاقش تو شھیھم مثل شھابم و دکتر بودن برده بود سرماخورده کھ رو دایش مامان و بابا
 بھ خونھ تو.کردمیم دق داشتم گھید.بکش بکش ای فوتبال ای تکن ای کنم یباز باش منم کھ نداشت ھم یعروسک یباز ھی.بود یباز غرق
نداشت وجود من کردن سرگرم واسھ یچیھ یبزرگ اون . 

 

 کینزد یتاکتابفروش گفتم خودم با.  شدم اماده شدم بلند یان میتصم ھی یتو.داشتم زبان گرفتن ادی و ینقاش و کتاب بھ یادیز عالقھ منم
 اومدم بگم یزیچ انیشا ای شھاب بھ نکھیا بدون و شدم حاضر عیسر.فھمھینم ھم بابا و شھینم ھم یچیھ و امیم یزود و رمیم خونھ

بزنھ مشکوک کھ نبود یکس کردو نگاه خوب رو کوچھ تو قبلش.رونیب . 

 

 ھی و کتابا سمت شدمرفتم اروم کھ کمی و مغازه تو رفتم.ومدینم باال نفسم گھید.دمییدو رو کوچھ سر تا و ریمس تموم و رونیب اومدم 
 اومدم و سھیک تو گذاشت واسم رو ھمھ.دمیخر ندرالیس و یبارب برچسب یمشت ھی و یرنگ مداد و ینقاش دفتر و زبان کمک کتاب

 لذت با داشتم و اوردم در سھیک تو از و برچسبام.دمییدوینم گھید برگشتنھ نیھم واسھ بود کرده راحت و المیخ ابونیخ یشلوغ.رونیب
جوون زن ھی.بود زن ھی.زد صدام سر پشت از نفر ھی کھ کردمیم نگاشون . 

 

ششیپ میبر ایب.منتظرتھ نیماش تو بابات.زمیعز_گفت و زد زانو پام جلو.کمینزد اومد و زد لبخند بروم زنھ . 

 

 پاک صورتش از زن اون لبخند.عقب رفتم قدم ھی.ستین منتظرم نیماش تو یکس نفھمم کھ نبودم خنگ انقد.انداختم بھش ترسون نگاه ھی
 از دستم کھ دنییدو بھ کردم شروع.دیلرزیم ترس از بدنم تموم.بود شده جونیب یول عیسر قدمام.شد اخمو صورتش گھید قدمھ ھی.شد

 یبرچسبا.افتاد دستم از دامیخر کیپالست.ادین در غامیج یصدا کھ دھنم رو گذاشت و دستش.زنھ بغل تو شدم پرت و شد دهیکش پشت
 نیزم رو امیبارب دنبال ونمیگر یچشما.زنھ یپاھا ریز شد لگد قرمز لباس با ییطال مو دختر اون.ابونیخ کف ختنیر ھمھ میبارب
گشتنیم . 
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 حتما بفھمھ بابام اگھ کھ بودم نیا نگران شتریب میبچگ ھمون با من و گفتیم ازش بابام کھ ھیخطر ھمون زنھ اون بودم مطمئن 
 و یکلیھ ھردو.بود نشستھ دستش بغل یکی اون و راننده یکی.بودن اونجا مرد دوتا.یدود شھیش نیماش اون تو انداختم زنھ.کشتمیم

 .ترسناک

 

 سر و صورتم یلیس اون درد.صورتم رو نشست یلیس ھی کھ زدمیم غیج و زدمیم صدا و مامانم.زدمیم پا و دست و کردمیم ھیگر 
 یدھن تو ھی ندفعھیا.بردارم پروندن لگد و زدن غیج از دست کھ نشدن باعث نایا یول.شده قرمز دمیسف پوست بودم مطمئن.بود کرده

 یب خوردم کھ یدھن تو از صورتم یول دمینفھم و زد بھم کھ یحرف یمعن.مرده اون زبون از دمیشن حرومزاده شو خفھ ھی و خوردم
و نکبت نیا کن خفش_ گفت زنھ بھ کھ اومد مرده یصدا.شد حس  . 

 

دمینفھم یزیچ گھید و مینیب یرو اومد یتند و بد یبو با مرطوب دستمال ھی کنم فکر یزیچ بھ نشد فرصت . 

 

من ریتقص ای است من ریتقد ھستم کھ نجایا دمینفھم اخر ایخدا ... 

 

 بغض.نشستم سر درد با و زور بھ.بودم دهیکش دراز نیزم رو پھلو بھ.بودن بستھ پشت پاھامواز و دستام کردم باز یجیگ با کھ چشمامو
 یک اونا.ترسمیم... بابام و مامان بدون تنھا نجایا من ایخدا.دمیترسیم ترسناک و کیتار و یخال اتاق اون از.دمیترسیم.بود گلوم تو

 گرمم نھ..بود سردم..بود گرسنم...خواستیم و خوشگلم یایبارب دلم.. خواستیم و مامانم دلم.ھام گونھ رو ختنیر اروم اشکام.بودن
بودم نکرده حس کینزد از رو ییتنھا انقد وقت چیھ.بود کرده رمیگ بھونھ یلعنت بغض اون لحظھ اون دونمینم..بود . 

 

 یلیخ افھیق.زدیم سالھ 40 حدودا مرده.داخل اومدن ھم با زنھ ھمون و مرد ھی و شد باز یبد یصدا با در کھ گذشت مدت چھ دونمینم
 چقدم المصب_گفت و کرد بھم نگاه ھی لبش رو پوزخند با و زد زانو من یجلو دوپاش رو و جلو اومد اروم.داشت یخشن

پدرت شکست..شکست...یخوریم درد ھی بھ فقط االن یول یشدیم خودم بینص قطعا یبود بزرگتر سال چند اگھ...خوشگلھ . 

 

 نکھیا از بعد اوردو در و لشیموبا یگوش بشیج از. انداخت کارتونا یتو یجادوگرا ادی منو کھ انداخت راه بلند یلیخ قھقھھ ھی بعدم
 زھرم باالخره گفتم.اتییدارا بھ بده ھات بچھ بھ و حواست بودم گفتھ بھت_گفت لحظھ چند از بعد و گوشش سر گذاشتش گرفت شماره

ینکرد باور زمیریم بھت و .. 

 

 خوب خودتم.. یبکن یتونینم یغلط چیھ_گفت و شد لیتبد یظیغل اخم بھ خندش لحظھ چند از بعد و رفت یجادوگر خنده ھی دوباره
کن یخدافظ کوچولو نیا از گھید..باش شونیبق مراقب ینگرد خوشگلھ نیا دنبال گھید بھتر.یندار من از یاتوئ چیھ کھ یدونیم . 

 

 اتاقم تو تنھا شبا کھ افتادم یا موقع اون ادی دمیشن کھ رو بابا یگفتنا الو الو یصدا. من گوش رو گذاشت و اورد رو یگوش و دیخند
 از صداش االن.گرفتیم اغوش در منو و شدیم داشیپ اب وانیل ھی با ھوی بابا زدمیم صدا رو بابا ھیگر با و دمیدیم بد خواب کھ یوقت

داشت برام و اغوش ھمون حکم تلفن پشت . 
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_ گرفتن ازم و امیبارب نایا صورتم تو زدن نایا بابا..ببر منو ایب بابا.ییکجا.. بابا بابا . 

 

 بابا نترس یچیھ از بشم خوشگلت یچشما قربون..گلم تو ییکجا..بره قربونت بابا_کرد شتریب رو مینگران حس بابا دار بغض یصدا
برمتیم امیم..بابا باشھ.. دمیم نجاتت و امیم خودم یچیھ از .. 

 

کرد قطعش و دیکش گوشم از رو یگوش کھ زدیم حرف داشت ھنوز بابا . 

 

 کتک اون.فمیضع بدن جون بھ افتاد و کرد باز و کمربندش مرده ھوی کھ ادیفر و داد و غیج و اشک و ھیگر بھ شد لیتبد و دیترک بغضم
 از یحال یب و ضعف از و شد حس یب بدنم کھ کردم ھیگر و خوردم کتک انقد.نیزم بھ من و زدیم لگد من بھ اون.غیج من و زدیم

رفتم ھوش . 

 

 جام از غیج با و کرد کار مغزم ھوی یول ھیچ دمینفھم اول بھم بود کرده زوم چشمم یجلو یمشک زیر چشم جفت ھی کردم باز کھ چشم
 از چارهیب موشھ.ترسمیم یلیخ گربھ و موش از من.. من.داره موش نجایا. کجا اوردن منو اشغاال اون.ترسمیم موش از من ایخدا.دمیپر
 با در ھوی کھ فراربود راه دنبال اون و زدمیم غیج من.نداشت یفرار راه اخھ.دیچرخیم خودش دور یھ و بود شده جیگ من یغایج

 غیج یصدا از بود معلوم کھ مرده اون.رونیب اتاق اون از زدو رفت سمت اون بھ ھم موشھ اتاق داخل نور اومدن با و شد باز شدت
 با و اومد و وارید بھ خوردم پھلو با محکم کھ سمت اون کرد پرتم و دیکش و موھام و سمتم اومد یعصب شده بلند خواب از من یغایج

 گھید.خواستینم اممیبارب دلم یحت گھید.زدمیم صدا و مامانم و کردمیم ھیگر یھ و بود کوفتھ بدنم.پھلوھام و کمرم جون بھ افتاد لگد
 و خونمون ییتنھا دلم.خواستمیم و بھروزم بابا و مھربانم مامان.خواستمیم و مامانم گرم اغوش فقط من..من.خواستمینم ھم غذا یحت
خواستیم . 

 

 فقط غذام روز دو نیا تو.نمونده بدنم تو یسالم یجا چیھ بودم مطمئن کھ یانقد.خوردم کتک من و روز دو اون ھمھ.گذشت روز دو
بزنن منو کھ خواستنیم بھونھ فقط اونا.بود شده فیضع یلیخ بدنم.بود جو نون کھیت ھی و اب . 

 

شیجادوگر یھا خنده اون با خشنھ مرد ھمون.اومد دوباره سوم روز . 

 

یجون سگ بابات مثل کھ نمیبیم_گفت و لبش رو اومد پوزخند ھی و شد مسلط خودش بھ بعد یول جاخورد اول دید منو تا.بود تنھا . 

 

 بابا کھ نبود سخت حدسش.گرفت شماره و اورد در رو تلفنش دوباره.خوردنینم تکون صورتم یھا چھیماھ.کنم اخم یحت تونستمینم
خطھ پشت . 
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_  شد خنک دلم...نمیبیم و دنتیکش عذاب کنمیم فیک دارم ھ؟ارهیچ یدونیم...زنمیم حرف من شوفقط ؟خفھیکن دامیپ ینتونست کھ نمیبیم
 جھینت و خورد برگشت ھمھ چکامون... مونینشوند اهیس خاک بھ.. میش ورشکست داداشم و من یشد باعث کارات اون با یعوض تو

یفرار بشم منم و زندان فتھیب اون کھ شد اش ... 

 

 و خوشگلت دختر گھید..کثافت شو خفھ... تیزندگ از کارت از.. یچ ھمھ از کنار یکشیم_گفت دوباره و شد ساکت لحظھ چند
بدن یادیز پول بابتش حاضرن ایلی؟خ شدایم یزیچ خوب وگرنھ است بچھ فی؟حینیبینم ... 

 

کرد قطع رو یگوش زدو یجادوگر و فیکث خنده ھی بعدم . 

 

 بدن و تن جون بھ افتاد و داد دست بھش جنون من دنید با دوباره.بود شده رهیخ نقطھ ھی بھ و بود شده قرمز دیکشیم نفس تند تند
 حس رو یچ چیھ ھا ضربھ برابر در حسم و جون یب تن کھ بودم شده فیضع انقد. کردمینم حس ھاشو ضربھ گھید.فمیضع و داغون

رونیب اتاق از زد حال یب افتادو ھن و ھن بھ خودش تا زد و زد انقد.کردینم . 

 

 دست بھش شدینم یکبود از صورتم و بود شده ریسراز خون دھنم کنار از.رفتمیم حال از گھید کھ خوردمیم کتک انقد شھیھم 
 زنھ ھمون کھ کردم باز و پلکم یال جون یب. شد باز دوباره در کھ بودم افتاده نیزم سر جون یب.زدیم یکبود بھ ھمھ دمیسف یدستا.زد
 بھ کھ ینور و نیدورب یھا فلش یصدا فقط. شد بستھ پلکام.دارم نگھ باز و چشمام نتونستم.بود دستش نیدورب ھی کھ دمید باالسرم رو

یھوشیب عالم منو گفتن مامان و گھید فلش ھی.بدم نشون واکنش تونستمینم اصال یول کردمیم حس رو زدیم چشمم . 

 

 بھم زخمم چسب ھی یحت اونا یول بود رفتھ یادیز خون بدنم از.گذشت ییغذا یب و دردناک یھا ضربھ و کتک با ھم گھید روز دو
 تنھا بچھ دختر ھی واسھ ھا لحظھ نیا چقد.نمونده مرگم بھ یزیچ و موتم بھ رو کردمیم حس خودم کھ بودم یجور.بودن نداده
 تباه و میزندگ و ندهیا و داشتن نگھ پاک و من ایعوض اون حداقل کھ ھیباق شکرش یجا باز نمیبیم کنمیم فکر بھش کھ االن.سختھ

 .نکردن

 

 ھی یتو کردن پرتم و رونیب بردنم کشون کشون و بستن و چشمام و اتاق تو اومدن راننده مرده ھمون با زنھ ھمون پنجم روز
 دستم یانگشتا و رونیب بود زده خون ازشون پاھام یانگشتا.شکستھ بدنم از ییجا ھی کردمیم احساس.سوختیم درد از بدنم.نیماش

 چرا..ومدیم دینبا مگھ..امیم نگفت مگھ.. کنھ کمکم ومدین بابام یچ واسھ.. کسم یب چقد تنھام چقد ایخدا.بود شده کبود رشیز چندتاشون
دونمیم..ادینم..ومدهین ھنوزه کھ ھنوزم..ومدیشد؟ن یچ پس .. 

 

 و رونیب نیماش از کرد پرتم و دیکش و فمیظر یبازوھا نفر ھی و شد باز نیماش در. داشت نگھ نیماش کھ شد یچ و گذشت چقد دونمینم
کوچولو خانم یاومد خوش جھنم بھ_زد ادیفر بلند ... 

 

یھوشیب و من ییتنھا و نیماش گاز یصدا و نیزم سر شدم دهیکش صورت با ... 
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یلیخ است دھنده ازار ییتنھا ... 

 

کننیم دتیناام ھمشون کھ یمطمئن و یدیم خودت بھ کھ ھستن یواھ یدھایام اون از بدتر یول ... 

 

 حس دارم نگھشون بستھ دادم حیترج.ھم رو فتادنیم دوباره یول کنم باز رو یگرم چند یپلکا اون تونستم زور بھ بودن نیسنگ پلکام
 و شھابم داداش دلم خواستیم و مامانم دلم.. میکس یب.. اون از بدتر لگدا اون.. کتکا اون اومد ادمی یچ ھمھ ھوی.کبودن پلکامم کردمیم
 ریز زد ومدین یول برهیم و من و ادیم داد قول من بھ اون..اون.خواستینم و بابام دلم گھید یول..  خواستیم و خونمون دلم خواستیم

 کھ زن ھی فیضع یصدا و اومد پا یصدا موقع ھمون.نییپا دیچک چشمم از اشک قطره ھی.تنھام انقد من چرا ایخدا.. قولش
کن خبر رو دکترا.. کنھیم ھیگر داره اومد ھوش بھ سھراب.. سھراب_گفت .. 

 

نبود من مامان یول.. مھربون زن ھی بود زن ھی چھره کردم باز و پلکم یال اروم   

 

خدا؟ کجان... پس چرا  

 

ستادیا خانمھ اون کنار و داخل اومد مرد ھی سرشون پشت و اتاق داخل اومدن پرستار تا دو و دکتر ھی موقع ھمون  . 

 

زم؟یعز ی؟خوبیشد داریب باالخره کوچولو خانم خب_ گفت و زد لبخند بروم بعد و کرد چک و تمیوضع دکتره   

 

نھ_گفتم اروم .. 

 

زم؟یعز یگفت یچ_گفت و کینزد اورد و سرش چون دینشن کنم فکر یول   

 

 کندیم گردنم دیبا خوردم من کھ یکتک ھمھ اون از ایخدا. دیچیپ گردنم تو یبد یلیخ درد ھی اول تکون با کھ دادم تکون و سرم اروم
خوامیم و مامانم.. من_گفتم فیضع یصدا ھی با و شد اشک از پر چشمام. . 

 

 یک و یشد ینجوریا چرا ادیم ادتیھ؟یچ اسمت نمیبب بگو بھم نکھیا بعدم نخور تکون ادیز نکھیا اول خانم گل_گفت و زد یلبخند دکتر
اورد؟ سرت رو بالھا نیا  

 

_ فتھیگلش..گل . 
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اورد؟ سرت رو بالھا نیا یک ینگفت.یقشنگ اسم چھ_دکتر  

 

_ خونمون در..د..از..دنیدزد منو..منو..بودن مرد..م دوتا..دو .. 

 

اوردم باال خون کھ کردم سرفھ انفد.افتادم سرفھ بھ بزنم حرف نتونستم گھید . 

 

 فکر کھ اقاھھ اون بھ رو بود لبش رو لبخند کھ ھمونطور دکتره.سرمم تو زد سوزن ھی پرستاره و شدن مشغول عیسر پرستارا و دکتر
رونیب رفت و.من اتاق دیاریب فیتشر لحظھ ھی مھاجر یاقا_گفت بود سھراب ھمون کنم . 

 

 خانمھ موقع ھمون کھ گرفتیم و دستم و بود کنارم مامانم االن داشتم دوست.گرفت گلوم بغض.میبود اتاق تو خانمھ اون و من فقط حاال
مامانم؟ یخوب_ گفت زدو بروم مھربون لبخند ھی و دستم تو گذاشت و دستش  

 

 خود مال.باشھ من مال کھ امن اغوش ھی فقط خواستمینم ازت یادیز زیچ ایخدا.ھیگر ریز زدم و شد تموم طاقتم گھید گفت کھ و نیا
باشھ من مامان.خودم  

 

یگل_ھیھان .. 

 

دمیکش قیعم نفس ھی و و کردم پاک عیسر و اشکام . 

 

_ تو ایب . 

 

کنارم تخت رو نشست اومد و بست و در.تو اومد ھیھان و شد باز در . 

 

؟یچ واسھ ھیگر_گفت و کرد پاک و اشکام و باال اورد و دستش و کرد نگام کمی  

 

؟یافتاد ادشونی باز_گفت کھ نییپا انداختم و سرم  
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_ فتمیب ادشونی کھ نکردم فراموشش من . 

 

ھ؟یچ مال غصت.شنیم دایپ بخواد خدا اگھ جونم یگل_ھیھان  

 

شده تنگ واسشون دلم_گفتم بغض با و باال اوردم و سرم.خواستیم ھیگر واسھ شونھ ھی دلم. شدن اشک از پر دوباره چشمام . 

 

 بھ دوختم چشم و باال اوردم و سرم.شدم اروم تا کردم ھیگر انقد.کردیم ھیگر من با اونم.کردم ھیگر و یھان شونھ رو گذاشتم و سرم
گذاشتن تنھا منو اونا. ندارم دوسشون گھید یول_گفتم روبرومو وارید . 

 

؟یبود دخترشون تو.نکن عجوالنھ تو؟قضاوت یگیم یچ_یھان  

 

 کل اگھ.نگشتن دنبالم یچ واسھ.نبودم دخترشون من مگھ.گمیم نویا بودم دخترشون چون اخھ د_گفتم یعصب و باال بردم و صدام کمی
رشیز زد یول داد قول بھم بابام.کردنیم دامیپ دیبا االن گشتنیم دنبالم ارمیدن . 

 

باش اروم پس.کنھیم و تالشش تمام بابا کھ یدونیم.ستین یزیچ. زمیعز باش اروم_یھان . 

 

 یھان کھ خوبھ چقد.خودش اتاق رفت و دیبوس و گونم و خوروند و اب بھم زور بھ.اتاق تو اومد اب وانیل ھی با بعد و رونیب رفت
 .ھست

 

شیپ سال 7 بھ رفتم دوباره ... 

 

 حرف باھام چقد ھر.ومدنیم پر دست با ھم شھیھم و شمیپ مارستانیب ومدنیم اقا و خانم اون روز ھر و بودم مارستانیب یتو روز دو
 کھ بود ھفتھ ھی من یول نبودم یننر و لوس دختر.خوام یم و مامانم گفتمیم ھیگر با فقط من.کنن اروم و من تونستنینم زدنیم

 تنگ خونوادم واسھ دلم یقراریب با فقط کھ بود یعیطب.بودم شده شکنجھ و بودم خورده کتک فقط ھفتھ ھی نیا تو و بودم دهیند خونوادمو
 .بشھ

 

 و بود گل ھی اسم چون کوچمون اسم اونم بودم بلد و پالکمون و کوچھ اسم فقط نبودم بلد کھ من یول دنیپرس و خونمون ادرس 
 تماس چقد ھر یول گفتم بھشون.بودم بلد گھید رو یکی نیا خداروشکر.خواستن تلفن شماره.بود خونوادمون یاعضا عدد چون پالکمون
 روز ھی از بعد اونم کھ بود رفتھ ادمی وسطش شماره سھ یول بودم بلد رو بابا شماره. خواستن لیموبا شماره.دادینم جواب یکس گرفتن

 اگھ کھ خودم دست رو یگوش دادن زدن زنگ دوباره یحت.شده واگذار گفتھ برداشتھ خانمھ ھی گفتن و زدن زنگ گفتم بھشون اومد ادمی
بود تر بھیغر بھیغر از خانم اون یول رو یچ ھمھ بگم بھش شناختم رو خانمھ یصدا . 
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نگرفتھ تماس یکس االن تا یول روزنامھ تو زدن و عکسم گفتیم اقاھھ اون . 

 

کردم احساس وجود ھمھ با و شدن طرد و ییتنھا کھ بود موقع اون . 

 

 و کنھ ھیگر و بازار وسط نھیبش کھ یا بچھ.بشھ گم یشلوغ اون تو و کنھ جدا مامانش دست از و دستش بازار تو کھ یا بچھ حس 
 ای باشھ محبت سر از تگریحما دست اون نداشت یفرق واسم کھ بودم بچھ قد اون.سرش رو نھیبش و ادیب تگریحما دست ھی موقع ھمون
 دلم گھید نبود مھم ھم مامان گھید. گمشدم مادر یبجا کرد بازش بروم خانمھ ھمون لحظھ اون کھ خواستمیم گرم اغوش فقط من.ترحم
خواستمیم محبت کمی فقط..فقط.خواستمینم و انیشا یایکار شلوغ گھید نشد تنگ دایش یایطونیش واسھ . 

 

 یول گفتم براشون دونستمیم و دمید کھ رو یزیچ ھمھ ھیگر با بعد یول ترس با اول من و اومدن ھم اونا و داد خبر سیپل بھ اقا اون
نشونیماش از یپالک نھ و بودم دهیشن و اسماشون نھ بودم بلد و بردنم کھ ییجا ادرس نھ چون.نخورد بدردشون یزیچ  . 

 

 داشتن نکھیا مثل.بودن کرده دایپ تھران_ کرج جاده تو منو کھ گفتن بھم ھست سھراب و فاطمھ اسمشون دمیفھم گھید کھ اقا و خانم اون
 کردن الیخ اولش خورهیم تکون داره جاده کنار یجسم ھی دنید کھ.بوده کم سرعتشون شانس و گشتنیبرم کرج تو داداششون خونھ از
 یا زنده کھ نبود معلوم اصال ینبود صیتشخ قابل اصال گفتنیم. ادمھ کھ دنید کردن دقت یوقت یول زده بھش نیماش کھ ھیزیچ یسگ
باشھ یدیام دیشا میگفت مارستانیب متیرسوند یشانس ما. نھ ای . 

 

 شکستھ سرم و کردن دایپ ییجز یھا یشکستگ بدنم یجا چند.ومدهینم باال خونم فشار و بودم ھوشیب یروز سھ دو نکھیا مثل
 احساس بود شده دهیکش موھاش بس از سرم.بودن شده مرده خون و رونیب زدهیم خون ازشون چون بودن بستھ و پاھام و دستام.بود
معلقھ ھوا تو کردمیم . 

 

 از شیپ ھفتھ ھی حدود و ستنین رانیا یاشخاص نیھمچ کھ دنیفھم یریگیپ از بعد اونم و سایپل بھ دادم و خونوادم و بابا لیفام و اسم
رفتن رانیا  . 

 

یزندگ یشلوغ تو بلکھ بازار تو نھ کردم گم و خونوادم واقعا گھید من بود مرگم روز دمیشن و خبر نیا کھ یروز . 

 

 منھ شھیم یچ من فیتکل.برن کنن ول درندش نیا بھ شھر تو و تنشون پاره تونستن چطور.کردم حس کینزد از و خونوادم ییوفا یب
 اون.داشت دوست یلیخ منو کھ بابا.بره دیبا بره گفت شیجادوگر یھا خنده اون با خشنھ مرد اون چون یعنی.ییاشنا چیھ یب تنھا

 دونستمیم من یول ادیم گفت اون بذاره تنھا و مامانش و من تونست چطور.ندازهیم مامانم ادی و من قشنگت یچشما گفتیم من بھ اونکھ
 یک بھ و درددالم من.بگم یک بھ گھید و دخترونم مشکالت من. پسر ھی نھ.دخترم ھی من..من.یتونست چطور تو مامان...ادینم کھ
 دمیم ادتی یگفت.کنم درست یماکارون خوامیم گفتم یبد ادمی یاشپز بود قرار مامان.دهیم مالش و دلم یک رمیگیم درد دل یوقت.بگم
ینیبب و شدنم خانم کھ ینموند چرا پس.یبش خانم دیبا یگفت .. 
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یتنھابذار و قشنگت عروسک خودت قول بھ یتونست چطور تو شھاب داداش . 

 

کنمیم ھیگر دارم و کنمیم زمزمھ دارم رو حرفا نیا ھمھ کھ دمینفھم . 

 

 واسھ کھ مادر ھی خواستمیم نویھم من من.. بود مادر کھ باالخره یول نبود من مامان کھ مادر ھی امن اغوش تو شدم دهیکش دونمیم فقط
کنھ یمادر مادر یب من ... 

 

 و بود شھرستان کھ مامانم ییدا و یخانوادگ دوست تا چند بجز مینداشت رانیا کھ ھم رو یکس چیھ. بمونم تونستمینم کھ مارستانیب تو
شھیم ازمین دونستمیم چھ اخھ. نداشتم کدومشون چیھ از یادرس ای شماره من . 

 

 سھراب اقا.بده چقد یدر بھ در خدا اخ.برم ییجا ھا بھیغر با دینبا بود گفتھ مامان اخھ یول.خونشون برنیم منو گفتن اقا و خانم اون 
 ھی و پسر تا دو.دارن بچھ تا سھ ھم خودشون کھ گفتن.بشن دایپ خونوادم کھیزمان تا برنیم خودشون با منو کھ گفتن خانم فاطمھ و

 ساک ھی با خانم فاطمھ کردن مرخصم کھ یروز.شدنینم شکستم قلب نیتسک نھیا از چکدومیھ یول.منھ ھمسن ھیھان دخترشون دخترو
 یبرمودا شلوار ھی.بودن یقشنگ یلباسا.ختنشونیر دور کھ بودن یخاک و یخون و پوره پاره ھمھ کھ خودم یلباسا.دنبالم اومد لباس
بودن نو ھمشون.یصورت دیسف کوتاه یروسر ھی و دیسف براق یکفشا و یصورت بلوز با داشت یصورت یھا طرح کھ دیسف . 

 

اه.داشتم لباس از پر کمد ھی.خواستمیم و خودم یلباسا من یول بودن یقشنگ یلباسا ... 

 

 تا چون دیشا بود مھم واسم.شده یشکل چھ صورتم نمیبب خواستمیم کم سن ھمون با یول چرا دونمینم.دمشونیپوش خانم فاطمھ کمک با
 چھرش بابام.میبود یمعمول نھ میبود زشت کھ نھ.مینبود ییبایز یلیخ خونواده ما.کردنیم فیتعر کنندم رهیخ ییبایز از ھمھ موقع اون

 یول مامانم.بود بانمک یول دایش.نداشتن یجالب یصورتا چندان و شدیم بلوغ وارد داشت انمیشا و بود بلوغ یتو کھ شھاب.بود مردونھ
 ھم بابام مامان چون.بودم بابام مامان شکل چون اونم کھ بود کننده رهیخ مییبایز انیاطراف قول بھ من یول بود شکلش ھم دایش.بود بایز

بود روسش مامان شکل . 

 

؟ بچھ چکار یخوایم_گفتیم دادینم اولش خواستم نھییا خانم فاطمھ از  

 

دراورد رو یبزرگ نسبتا ھیبیج نھیا فشیک تو از کھ کردم یپافشار انقد یول . 

 

کردم باز و پلکام یال اروم و باال اوردم رو نھییا و بستم و چشمام ... 
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 شده زرد و بنفش ھام گونھ یرو تا چشمام ریز.نبود من صورت نیا.. نبودم من نیا..نھ..نھ.شد حبس نمیس تو نفس دمید کھ یزیچ از
 یول.بود کرده باد وحشتناک چشمام.بود قرمز و بود کرده ورم پلکم ھردو یباال.بود پاره لبم گوشھ.بود یدگیبر یجا میشونیپ یرو.بود

 و دمیجد یزندگ بھ و خودم و باشم یقو کھ گرفتم میتصم موقع ھمون از.شدن اشک از پر چشمام.بود دایپ چشمام تیمعصوم ھنوز
تنھا سالھ 11 خانم ھی.تنھام خانم ھی من گھید چون.بدم عادت مییتنھا ... 

 

میتنھا یتنھا نیتر تنھا من کھ داندینم ایدن اگر  .. 

 

کن شادم لحظھ کی ایب  .. 

 

میایدن یھا غم نیتر نیغمگ از تر نیغمگ من کھ ... 

 

 سرنوشت یوقت یول نمیبب اشنا چھره ھی دیشا کھ یاقیاشت چھ با.کردمیم نگاه رو ابونایخ و بودم نشستھ سھراب اقا یباال مدل نیماش تو
یبکن یکار یتونینم ھم بخورن گره بھم اسمون و نیزم بخواد یا گھید زیچ برات . 

 

 اقا.اشناست چشمم بھ مناطق نیا چقد کھ کردمیم احساس من یول میرسیم میدار کھ گفت خانم فاطمھ میدیرس کھ خونشون یکاینزد
 کھ کرد کمکم اومد خانم فاطمھ.تو میرفت و کرد باز و در موتیر با.داشت نگھ ییالیو خونھ ھی یجلو و ابونیخ ھی تو دیچیپ سھراب

 لبخند با و کرد بلندم و کمرم و زانو ریز انداخت دست و اومد سھراب عمو.کردیم درد و بود کوفتھ یلیخ بدنم ھنوز چون بشم ادهیپ
دنیخند کرد شروع و داره وزن تو برابر سھ یول تو ھمسن ما یھان نیا.یسبک چقد تو دختر بابا یا_گفت یا پدرانھ . 

 

ا؟یفروخت زود مارو. مھاجر یاقا اره_گفت کھ اومد دختر ھی یصدا موقع ھمون  

 

 خورد جا افمیق از اولش.تپل یکم و ملوس و ناز افھیق ھی با بود ستادهیا دختر ھی روبروم. نیزم گذاشت منو کھ در یجلو میدیرس گھید
؟یبرد رو بابا و مامان دل یاومد کھ یموقع از کھ یھست یھمون تو_گفت و گرفت خودش بھ یمھربون چھره زود یول  

 

بندازن نامھربونا اون ادی منو کھ ھستن ییباباھا و مامان شھیھم چون کنم فراموش و خونوادم تونمینم کھ کردمیم فکر نیا بھ ومن . 

 

انداخت دایش ادی منو چشماش طنتیش و یمھربون و دستاش یگرم.بود ستادهیا روبروم کھ یمھربون دختر دست تو گذاشتم و دستم . 

 

یکن فراموششون یسادگ نیھم بھ یبخوا کھ ستین یزیچ خونواده کھ دمیفھم موقع اون باز من و . 
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ھ؟یچ اسمت_ھیھان  

 

- فتھیگلش . 

 

ام ھیھان کھ منم. یقشنگ اسم چھ_ھیھان . 

 

بودن ستادهیا پسر دوتا روبروم. کرد ییراھنما داخل بھ رو ما و کنارم اومد خانم فاطمھ  

 

 . ھستن ھیھان یبرادرا ھم پسر گل تا دو نیا_ خانم فاطمھ . 

 

انیشا و شھاب سال و ھمسن پسر تا دو.شباھت ھمھ نیا چرا ایخدا . 

 

 و پدر و مادر اگھ کھ دمیرس خدا لطف نیا بھ االن یول دمینفھم موقع اون و نیا.انیشا ھمسن شونمیکی و زدیم شھاب ھمسن شونیکی
داد بھم اندازه ھمون بجاش گرفت ازم و برادرام و خواھر . 

 

حسام بال طونیش نیا و سامھ ریام پیخوشت پسر گل نیا_خانم فاطمھ . 

 

 و تک صورتش و بود شده بلوغ وارد تازه کھ بود سالھ 13 پسر ھی ھم حسام.بلند قد یمردن الغر پسر ھی.بود سالھ 18 پسر ھی سام ریام
داشت جوش توک . 

 

 حسام.بود مھربونم یول بود اخمو.بود شده یخروس بلوغ بخاطر ھردوشونم یصدا.بود یپیخوشت دمیند سام ریام تو من کھ یزیچ تنھا
 کھ بودن یمھربون خونواده کال.باشم راحت نجایا کھ خواست ازم سام ریام و گفتن امد خوش بھم ھردوتاشون.بود گو بذلھ و شوخ یول
کردمیم یبیغر احساس ھنوزم یول بودن نشستھ دلم بھ . 

 

کنھ استراحت دیبذار.داغونھ و درب ھنوز کھ دینیبیم.خستست فتھیگلش ھا بچھ خب_سھراب اقا . 

 

خلوت و ساده اتاق ھی.کرد ییراھنما مھمان اتاق بھ منو خانم فاطمھ . 

 

کنمیم دارتیب نھار واسھ.کن استراحت.زمیعز بخواب_گفت و دیبوس و صورتم . 
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 راحت رو ییاشنا نیا طعم ذاشتینم خونوادم واسھ یدلتنگ حس یول بودن یخوب خونواده کال.بود یمھربون زن.رونیب رفت
 شیجادوگر یھا خنده با مرد اون اگھ کھ.کنھ مراقبت ازم کھ تگریحما ھی نداشتن از ترس.بود شده اضافھ بھم ترس ھی ھم دایجد.بچشم

ستھیبا جلوشون بتونھ شد دایپ دوباره . 

 

دمیخواب و شد گرم چشمام خونوادم ادی با تا کردم فکر ؟انقدیچ بھ من و کننیم فکر یچ بھ ھا بچھ دختر ھمھ االن . 

 

 ھمشون اخالق.نشستم و کردم سالم.نھار زیم سمت بردم کشون کشون و بزور و کرد دارمیب خواب از صدا و سر یکل با و اومد ھیھان
 خوشمزه نھار.دنیپرسیم یزیچ ازش زدمگرینم حرف ادیز کھ سام ریام بجز.بودن لب بھ لبخند و زدنیم حرف ھم با ھمھ بودو خوب

داشتم دوست یلیخ من کھ بادمجون کشک.بود یا . 

 

داد نشونم رو اونجا و اتاقش تو برد منو ھیھان نھار از بعد  . 

 

 یبرف دیسف و ندرالیس و یبارب یبرچسبا از پر دفتر ھی من مثل اونم..میکن یباز ایب گفت و داد نشونم و لشیوسا و عروسکاش
 ھق ھق یمعمول ھیگر نھ.ھیگر ریز زدم و گرفت بغضم ھوی.بود شده تنگ عروسکام از پر اتاق واسھ..  برچسبام واسھ دلم.داشت

زد صدا و مامانش ترس با ھیھان.کردمیم . 

 

 دلم.خواستیم و  دوستام دلم.بودم دلتنگ منم.خواستمیم و مھربونم یبابا منم.خواستمیم و برادرام و خواھر منم.خواستمیم و مامانم منم
 اون ؟بعدیگیم کتھید بھم..جونم داداش..یداداش_گفتمیم و کردمیم لوس برادرم واسھ و خودم و شھاب اتاق تو رفتمیم االن خواستیم

نمیبب داداش بغل ایب بدو وروجک_گفتیم و دیکشیم و مینیب نوک ... 

 

نبودن ادیز کھ تو واسھ بود ادیز من واسھ خدا ھا خواستھ نیا ... 

 

 ھیگر..زمیعز کن ھیگر_گفت و گرفت بغلش تو منو خانم فاطمھ.اتاق تو ختنیر حسام و سام ریام و سھراب اقا و خانم فاطمھ
گلم یشیم اروم..کن .. 

 

مییتنھا خانم فاطمھ منو و شد یخال اتاق یک دمینفھم کھ شدم حل اش مادرانھ اغوش تو انقد . 

 

 جدا خونوادم از منم.دمیچش رو یدور نیا طعم منم.ناغافل اونم خونواده از یدور سختھ یلیخ دونمیم..سختھ_گفت و دیبوس و میشونیپ
 یبش یقو دیبا ییجا ھی از یروز ھی یدونیم یول.ییجدا نیا واسھ یا بچھ یلیخ ھنوز تو یول.گھید شھر ھی از ازدواجم موقع یول شدم

 یصبور و اروم دختر تو مطمئنم من یول ھیزیچ بد یدلتنگ دونمیم.یایب بر مشکالتت پس از دیبا یستیبا خودت یپا یرو یبتون و
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 واست گمینم.ما از ییجز و خودت و یبدون خودت از و خونوادم و من ینکرد دایپ و خونوادت کھ یوقت تا خوامیم ازت یول.یھست
بشم؟ خالت کھ تونمیم.یکن صدا فاطمھ خالھ منو یتونیم یول بشم مامانت مثل تونمیم  

 

 تا میکنارت ما.بشھ عموت تونھیم سھرابم.بشم تو خالھ دارم دوست پس بشم خالھ تونمینم وقتم چیھ و ندارم خواھرزاده من یدونیم
 و خواھر رو پسرا و یھان.میکنارت ما بعدم و خدا اول.ییتنھا کھ نکن فکر پس.میکنیم تیحما ازت ما.بشن دایپ خونوادت ھروقت
گلم؟ باشھ.بدون برادرات  

 

بود ینوران صورت ھی با مھربون ھم خودش کھ مخصوصا.کرد ارومم حرفاش . 

 

 وقت چیھ کھ کردم یکار.بگرده محبت خورده ھی دنبال دلم فقط و کنم فکر گھید یزایچ بھ نخوام کھ بود کم انقد کردم؟سنمیم دیبا چکار
خالھ یمرس_گفتم اروم.نشدم مونیپش ازش . 

 

ینشست دلم بھ انقد چرا دونمینم_گفت و زد لبخند . 

 

گذارمینم نقطھ اما ام دهیرس انیپا بھ  

 

یبرگرد کھ دیشا است یدیام ھم نیا...گذارمیم رگولیو ... 

 

 شدیم پخش کشور کل تو کھ ییھا روزنامھ تو منو عکس.گشتن یلیخ.خونوادم کردن دایپ دنبال افتاد سھراب عمو روز اون یفردا از
بود یمنف جواب ھم شھیھم کھ نھ ای شده دایپ بودن دهیدزد منو کھ اونا ای خونوادم از یخبر ننیبب زدنیم سر مدام سیپل بھ.کردن چاپ . 

 

 حالت بھ داشت صورتم.کمتر ھاش یدگیخراش بودنو شده خوب چشمام.بود شده کمتر یلیخ پاھام و دست یکبود و بود گذشتھ ھفتھ ھی
 کمی دستم یانگشتا.بودم کرده باز رو سرم باند و رفتمیم راه تر راحت.داشت جا یلیخ کامل شدن خوب تا ھنوز یول ومدیدرم اولش

 و یھان حضور با یول داشتم یبیغر حس اونجا اوالش.رفتمیم راه و دمییدویم تر راحت.کردیم درد ھنوز پاھام یول بود شده کمرنگ
 بود یکنکور شھاب مثل اونم اخھ.ادیز نھ سام ریام یول بودم شده یمیصم حسام با.بودم تر راحت باشون و شد اب کم کم منم خی حسام

خوندن درس حال در اتاقش تو ھمش و . 

 

 بھ خورد چشمم ھوی برگشت موقع.نداشتم لباس چیھ اخھ.من واسھ دیخر میبود اومده یھان و سھراب عمو و یفاط خالھ با روز ھی
ششیپ رفتم روز اون کھ کوچمون سر یکتابفروش ھمون . 

 

خونمون نجایا..نجایا.. عمو_زدم داد ھوی یول بود اومده بند زبونم اولش .. 
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عمو؟ کجاست_گفت و ترمز رو زد ھوی عمو  

 

است کوچھ نیا تو خونمون.دمیخر کتاب روز اون بودم اومده کھ نجاستیھم_گفت و دادم نشونش رو یکتابفروش . 

 

6/1_گفتم و پالک بھش و کوچھ تو دیچیپ و گرفت عقب دنده عمو  

 

نمیبیم دارم و خونوادم کردمیم حس. نشست چشام بھ اشک خونمون ییطال و یمشک در دنید با . 

 

 تو قلبم.شدمیم اروم داشتم تازه.بشم دیام نا خواستمینم گھید دیشا.نتونستم من یول شد ادهیپ ھم خالھ.شد ادهیپ.داشت نگھ خونھ یجلو عمو
 بازش یموقع خواستمیم.کنم بازشون خواستمینم یول شدیم اهیس داشت چشمام.محکم. بودم بستھ و چشمام.دیکوبیم وارید و در بھ نھیس

نمیبب نفر نیاول و مامان کھ کنم . 

 

نکرد باز و در یکس...یگل و چشمات کن باز_گفت و دستم رو گذاشت و دستش یھان کھ گذشت چقد دونمینم   .. 

 

رفتن و کردن ولم اونا..نداره دوست منو یکس.. ھھ..منھ منتظر کھ داخلھ یکس داشتم دیام چرا..دونستمیم  .. 

 

شد یجار لیس چشمام از شدنشون باز با و کردم باز و چشمام ... 

 

بشم شرمندشون دیبا من..چرا اخھ شما.. چرا نایا..کنن نگاه و من شدینم روشون.نشستن خالھ و عمو .. 

 

_ ؟ عمو  

 

دخترم؟ جانم_سھراب عمو  

 

_ باشن؟ داشتھ یخبر اونا دیشا..گمیم کوچست نیھم تو دوستم میمر خونھ  

 

بده؟ و پالک. عمو میریم ھم اونجا_گفت و زد لبخند عمو  
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 اغوشش تو و خودم میمر دنید با.برن خواستنیم ییجا نکھیا مثل کردن باز و در مامانش با میمر و میزد در میرفت و گفتم و ادرس
؟ینرفت باشون چرا رفتن؟تو کھ نایا ؟مامانتیبود کجا وقت چند نیا_مگفتیمر و کردم ھیگر یکل و انداختم  

 

د؟یاقوامشون از شما یول دیببخش_گفت میمر مامان.دیپرس نایا مامان درباره ازش عمو و شد اشنا عمو و خالھ با میمر مامان  

 

 و اشراق یاقا خونواده شیپ وقت چند اتشیراس_گفت کھ دارن خبر خونوادم از کھ دیپرس و گفت براشون و انیجر از یکم یفاط خالھ
 یاتفاق و فتھیگلش از یزیچ یول.کایامر خونوادمون شیپ میریم میدار کھ گفتن بودن احوال خوش نا خانم مھربان. دمید دست بھ چمدون

نگفتن بود افتاده براش کھ . 

 

ندادن؟ شما بھ یزیچ یادرس یتلفن شماره_یفاط خالھ  

 

یچیھ متاسفانھ نھ_گفت میمر مامان ... 

 

 از یزیچ..رفتن رانیا از..  خوردیم چرخ سرم تو جملھ نیا ھمش االن یول نرفتن کھ داشتم دیام االن تا دیشا.رفتن واقعا پس.رفتن
نگفتن فتھیگلش .. 

 

 ببر منو خواستم عمو از.باشم فیضع خواستمینم گھید یول شدیم بد داشت حالم.دادیم نشون طور بد بھم و خودش ییتنھا و یکس یب
 و میمر ھم و بده اطالع شد یخبر اگر کھ میمر مامان بھ داد و خونشون ادرس و شماره خالھ و کردم یخدافظ مامانش و میمر از.خونھ

خونھ میبرگشت درد پر یدل و یحال یب با.نکنم یدلتنگ کھ من شیپ ارهیب  . 

 

شده؟ یچ_گفت و کرد نگام متعجب ونمیگر یچشما و دهیپر رنگ دنید با سام ریام اطیح تو  

 

داشتن ازشون یادرس نھ  شماره نھ.کایامر رفتن گفت شونیھمسا نبودن خونشون در میرفت_گفت ھیھان . 

 

 سھراب عمو یصدا لحظھ نیاخر یول.اتاقم تو دمییدو عیسر. کنم ھیگر ھیبق یجلو خواستمینم یول کردیم منفجرم درون از داشت بغض
؟یریبگ دھن بھ زبون قھیدق ھی یتونینم دختر_گفت کھ دمیشن و  

 

یلیخ. ھیمزخرف حس یلیخ.کردم احساس یبچگ ھمون از و شدن طرد تلخ حس. کردم ھیگر و دمیخواب تختم رو رفتم و بستم و در . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 تو کھ خواست ازھممون سھراب عمو شام از بعد شب اون.نشد من یفرار خونواده از یخبر چیھ بازم و گذشت ھفتھ ھی شب اون از 
 موندم؟تویم دیبا کجا خواستن ینم منو ھم اونا اگھ.منھ راجبھ احتماال دونستمیم یول میبشنو یچ قراره دونستمینم.میبش جمع سالن
ابونایخ . 

 

 رو نشست چھارزانو و مبل رو دیپر و شد رد کنارمون از سرعت با حسام.مینشست و میرفت یھان با نگرون یدل و لرزون ییپاھا با 
 بھ ھا نگاه ھمھ.بود دستش ییچا ینیس ھی خالھ و اومدن ھم با خالھ و عمو.حسام کنار نشست و اومد اھستھ و اروم یول سام ریام.مبل

اومد حرف بھ و انداخت بھم نگاه ھی باالخره کھ.بود سھراب عمو . 

 

 یبکن و فکرش کھ ییھرجا.کنم دایپ و خونوادت تا کردم تالش یلیخ کھ یدونیم خودت زمیعز. جان فتھیگلش_سھراب عمو 
 ازشون یزیچ سن نیا با دمیم حق بھت.یادرس یا شماره ای نیندار رو یکس کھ ھم نجایا.یندار خبر یحت تو کھ ییجاھا.گشتم
 چیھ ھیھان با من واسھ تو.یکن یزندگ ما با و نجایا بعد بھ نیا از یباش یراض تو اگھ کھ میگرفت میتصم یفاط خالھ و من یدونیم.یندون
؟یکن یزندگ نجایا و ما با یدار دوست ھیچ نظرت جون عمو حاال خب.ینشست ھممون دل بھ.یندار یفرق  

 

 دیبا یعنی.رنیبگ عھده بھ منم تیمسئول بچھ تا سھ داشتن با حاضرن اونا یعنی.بشنوم ییحرفا نیھمچ کھ کردمینم فکر. کردم تعجب 
 خندون صورت از ؟نگاھمیچ خودم یبابا و مامان پس.یھان بگم دایش یجا بھ دیبا یعنی.کنم عادت دیجد خونواده نیا بھ بعد بھ نیا از
 ناراحتم اگھ یول.نداشت باور اونم دیشا.زده بھت و بود متعجب. بود؟نبود ناراحت.شد متوقف سام ریام رو و گذشت حسام شوخ و ھیھان
اونجا از ریغ نداشتم رو ییجا من چون. نبود مھم بود . 

 

یمرس.خوابمیم ابونیخ تو ھمون شمینم مزاحمتون جون عمو نھ گفتمیگفتم؟میم یچ  . 

 

شده اضافھ بھشون گھید خواھر ھی کھ خوشحالن ما میتصم از ھم ھا بچھ مطمئنم_گفت یفاط خالھ.کردم تشکر ازشون لبخندم با  . 

 

باشھ؟.یکن یبیغر احساس نجایا خوامینم گھید یگل.میکن اماده یگل واسھ رو مھمان اتاق میگرفت میتصم ما ھا بچھ   

 

 شد لیتبد روح یب ساده اتاق اون روز سھ از کمتر در و دیخر میرفت یھان و خالھ عمو با روز اون یفردا.نیا از بھتر خواستمیم یچ 
 خوشرنگ تخت ھی.یصورت یھا پرده با اومد در یخاکستر و یصورت رنگ بھ یوارید کاغذ با اتاق.ناز دخترونھ اتاق ھی بھ

 از و پروندم شد قرار.سالھ 11 بچھ دختر ھی الزم یھا لھیوس و لباس یکل.عروسک یکل و ریتحر زیم. یخاکستر کمد و یخاکستر
 من خونواده کھ بگن اشناھاشون و لیفام بھ شد قرار.کنند نام ثبت ھیھان با خونھ کینزد ییراھنما مدرسھ ھی و رنیبگ میقبل مدرسھ
 دوستان از کھ ھم ییاونجا از و میندار رو یکس نجایا ھم ما و ندونستن من سن مناسب رو اونجا طیمح چون یول کایامر رفتن

 بھ یول بود یا مسخره لیدل دیشا دونمینم.ننیبب منو کھ رانیا انیم بار ھی یماھ چند خانوادم و موندم نجایا من میھست نایا عمو یخانوادگ
بود شدن طرد و ابونایب تو کردنم ول و شدن دهیدزد از بھتر حال ھر . 

 

 کم واسم یچیھ کھ یا خالھ و عمو بھ مھربون یھان بھ طونیش و شوخ حسام بھ بودم کرده عادت دمیجد خونواده بھ واقعا گھید 
بودم دهیفھم میبچگ تموم با من نویا کھ داشت یمھربون یلیخ دل یول ساکت و بود یجد شھیھم کھ سام ریام بھ یحت نذاشتن . 
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 از واسم دمیجد خونواده نیا ساال نیا تموم تو.سالم 18 دختر ھی فتھیگلش من االن.بعد سال ھفت االن بھ دیرس تا گذشت و گذشت روزھا
 درس ھم با ھیھان و من.شده عوض زایچ یلیخ ساال نیا تو.بدم جون واسشون حاضرم کھ دارم دوسشون انقد.بودن زتریعز ایدن ھمھ

یلیخ.خوشحالم یلیخ.باھم جا ھی.میشد قبول وتریکامپ یکاردان ھم ھردومون و میداد کنکور ھردومون و میخوند . 

 

 و نیسنگ یورزشا و باشگاه لطف بھ االن.ستین یخروس یصدا با یجوش جوش یمردن الغر و دراز پسر اون گھید سام ریام 
 صورت.کھیش تنش تو بپوشھ یھرچ مصب ال.فرم رو یلیخ لیاستا با شونھ چھار و بلند قد پسر ھی بھ شده لیتبد مختلف یمایرژ

 یا قھوه حالت خوش یموھا یگندم پوست.صورتشھ تو یخاص تیجذاب ھی یول ستین صورتش تو ییبایز یلیخ زیچ.داره یمعمول
 نیتر یمیصم دیفر ھم خودش ھم.یمیش یمھندس سانسیل فوق.مھندس بھ شد لیتبد تا خوند و خوند درس انقد باالخره. سوختھ
 یلیخ سام ریام مثل ھم دیفر.موفقن یلیخ و کردن سیتاس ھم یشیارا لوازم دیتول شرکت ھی خوندن درس کنار در شون ھردو.دوستش
 عالقمند گھید بھم نکھیا ھیھان خود اعتراف و کردم کشف ایتازگ کھ یزیچ. کردن تالش و خوندن درس ھم با شون ھردو شده عوض
 ریام یول ساختھ کلیھ اونم.داره یکش دختر و بایز صورت حسام.خونھیم معدن یمھندس.دانشجو سالھ 20 جوون ھی شده ھم حسام.شدن
 دوست شھی؟ھم یچ انیشده؟شا د؟دکتریرس ارزوش بھ باالخره.کنھیم یچ شھاب االن بدونم داشتم دوست چقد.است گھید زیچ ھی سام

فتھین امتیق بھ دارمونید خوامیم ازت فقط ایخدا..اه. باشھ دیبا جذاب سالھ 14 دختر ھی االن دایش.بشھ خلبان داشت ... 

 

 امشب.کردمیم یگرسنگ احساس.شد 1/5 ساعت یک دمینفھم کھ بودم خاطراتم غرق انقد افتاد ساعت بھ چشمم و دمیکش قیعم نفس ھی 
 یریحص تاب رو و اطیح تو رفتم خوردن نیع در و برداشتم یشام کباب دونھ ھی و اشپزخونھ تو رفتم.بود زده کلم بھ یخواب یب

تو اومد سام ریام نیماش و شد باز موتیر با کوچھ در کھ بودم غرق خودم یفکرا تو.نشستم . 

 

 مثل بازم.کردیم نگام تعجب با.من سمت اومد اروم و شد ادهیپ نیماش بود؟از ومدهین خونھ ھنوز نیا.بودن رونیب شام دیفر با امشب 
 جنا با_گفت و کرد نگام یشتریب تعجب با دید کھ و لبام رو ی خنده.کردیم دادیب ھم نجایھم از عطرش یبو.جذاب و پیخوشت شھیھم

ن؟یکردیم فیتعر جوک ھم واسھ   

 

هللا ؟بسمیخندیم یچ بھ یخوب یگل.میترسوند واقعا گھید نھ_گفت کھ خنده ریز زدم ھوی  ... 

 

 _ اومدنھ؟ وقت چھ االن.شب خفاش.سالم  

 

؟یموند داریب چرا االن تا.خوشگلھ یپر بر کیعل_سام ریام   

 

 _ ؟ ددر یبود برده رو ھا بچھ ؟خانمیبود کجا ینگفت تو.نبرد خوابم.ینجوریھم  

 

دارن حیتفر بھ ازین. گھید دارن دل ھم اونا ھا چارهیب. گھید اره_گفت و دیخند  . 
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خوشگلھ یپر مخصوص نمیا_گفت سمتمو گرفت و اورد در تلخ شکالت بستھ ھی و تکش کت بیج تو کرد دست  . 

 

 _ بودم کرده تموم اتفاقا.یسام یمرس یوا . 

 

داخل رفت و نداره قابل گفت و زد چشمک ھی  . 

 

 مخصوصمم عطر یحت من.دیخریم واسم حسام وقتا یبعض ای سام ریام شھیھم کھ داشتم عالقھ تلخ شکالت بھ من فقط خونھ نیا تو 
بود تلخ شکالت . 

 

دهیرس گھید االن تا بودم مطمئن.میگوش سمت اتاقم داخل رفتم و شدم بلند اروم  . 

 

بود نوشتھ.کردم بازش.بود دهیرس اره  _ 

 

داشتن تو مثل یکی... یعنی عشق گمیم من یول داشتن دوست یعنی عشق گنیم ھمھ  . 

 

لبام رو اومد خنده  . 

 

 ھم ھمھ.فرستھیم رو امایپ نیا واسم ھرشب کھ شھیم یوقت چند ھی االن.خونمیم و اماشیپ یوقت شھیم منتقل بھم ینیریش حس چھ
 کنمیم دقت یوقت یول بفھمونھ بھم رو یزیچ خوادیم ای داره یمنظور دیشا کردمیم فکر اوالش.کردم عادت اماشیپ بھ گھید.عاشقانھ

 فتادهین یاتفاق چیھ انگار کھ کنھیم برخورد یطور باھام فرداش بعد دهیم امیپ ھرشب.حرفاست نیا از تر لکسیر یلیخ اون نمیبیم
 یول شدما وسوسھ دوبار یکی یعنی فرستمینم یزیچ واسش من.ادیب تا موندمیم داریب انقد نفرستھ واسم شب ھی اگھ. کردم عادت بھشون.

ادیب شیپ یکدورت نبود یچیھ اگھ ھا بعد خوامینم کنمیم یزندگ باشون من حال ھر بھ.گرفتم و خودم یجلو . 

 

 انھیشا کپ کھ اخالقش مخصوصا انیشا مثل حسام و بوده دایش مثل واسم شھیھم یھان.میشد بزرگ ھم با یھان و حسام و ریام و من 
 با چون.بوده خودش رفتار بخاطر دیشا.نمیبب شھاب یجا و سام ریام تونمینم نکھیا ھیبیعج خودمم واسھ کھ یزیچ یول.گو بذلھ و شوخ
 خوب دوست ھی شھیھم واسم بگم بھتره سام ریام یول بھم میبود کینزد یلیخ ییجورا ھی و بودم یخودمون یلیخ اول ھمون از حسام
 سادست امیپ ھی خو بگھ ترسمیم بخوام حیتوض ازش شھینم رومم.کرده جمیگ کامال گھید شیشبگاھ یامایپ نیا با االنم.برادر ھی تا بوده
جنبھ یب دختره گھید . 
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 مھم واسم کنمیم احساس ییجورا ھی.شدم قیدق روش یلیخ.کنمیم فکر بھش یلیخ امایپ نیا فرستادن بھ کرده شروع کھ یموقع اون از 
 ھمش نایا البتھ.نباشھ لیم یب من بھ نسبت اونم کنمیم احساس.اخالقم پمیت افمیق.باشم یعال.باشم خوب یلیخ نظرش در دارم دوست.شده

شدیم ختم من بھ ھم اکثرا کھ تاشیحما.مھمم براش من کھ دهیم نشون بھم و نیا رفتاراش اخھ یول ستمین مطمئن ھنوز.منھ حدسھ . 

 

رونیب میبود رفتھ کھ شیپ وقتھ چند مثل  . 

 

 از ادیم بدم دختر نیا از من کھ انقد.خونھیم یحسابدار و بزرگتره یھان و من از یسال کی.اسمشھ فتانھ سام ریام یعمو دختر
 دربند میبر میگرفت میتصم ھیھان اصرار با شب ھی.کنھیم منم بیع تازه مزخرفش پیت اون با ھیعمل شیچ ھمھ دختره.ادینم بدم لیعزرائ

بھمون چسبوندن و خودشون داداششم فرزان و وفتانھ میبود چھارتا ما. . 

 

 نیج با.بود زانو یباال کھ دمیپوش قرمز کوتاه نسبتا یپالتو ھی من.بود زمستون.ریام نیماش با ھم ما و اومدن خودشون نیماش با اونا 
 عطر.بود دستم ھم یمشک ساده یدست فیک و یمشک بوت.گذاشتم سرم ھم یمشک ساده بافت کاله ھی ھم شال ریز.یمشک شال و یمشک
بود یچمن سبز پالتوش فقط زد و من پیت ھم ھیھان.کمرنگ رژ ھی و زدم . 

 

 سفارش شام و مینشست و میکرد انتخاب و راه اول یرستورانا ھمون از یکی میبود گرسنھ چون و میشد ادهیپ ھمھ و دربند میدیرس 
میداد . 

 

 یموھا.بودش گذاشتھ باز البتھ کھ یکرم خزدار یپالتو و یپلنگ براق ساپورت با بود دهیپوش کوتاه چسبون یا قھوه بلوز ھی فتانھ 
 ریز بوت.دورش شونیپر موھاش و شال بدون.بود سرش رو خوشگل یا قھوه کاله ھی و بود کرده لخت و اش شده رنگ یعسل
زدیم برق دور از کھ خالصھ.ییطال شیارا و ستش فیک و براق یا قھوه یزانو . 

 

 رو رهیخ و سام ریام و گردوندم چشم. کردم حس خودم رو و گرم نگاه ھی کھ میزدیم حرف میداشت و ھم دور میبود نشستھ ھممون 
دمید خودم . 

 

 تونستمینم اصال یول بود یچ نگاھش تو دونمینم.بدم لشیتحو مھربون لبخند ھی منم اریاخت یب شد باعث کھ داشت لبش رو یلبخند 
دمیشن رو فتانھ یعصب یصدا کھ بودم شیا قھوه یچشما محو.بردارم چشم ازش . 

 

بودما؟ تو دختر؟با ییکجا_فتانھ   

 

نبود ؟حواسمیگفت یزیچ_گفتم و سمتش برگشتم  . 
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؟یکشینم خجالت واقعا.یزد ھیپیت چھ نیا گمیم.بود پرت حواست معلومھ_گفت بود صورتش رو کھ یظیغل اخم با   

 

چشھ؟ مگھ_گفتم و کردم نگاش دوباره و انداختم لباسام بھ نگاه ھی تعجب با   

 

؟یدیپوش رو لباسا نیا کھ یکرد یفکر چھ واقعا.ھست کھ ستین غیج و قرمز. ھست کھ ستین کوتاه.ستین چش_گفت جانب بھ حق   

 

چشھ؟ قرمز مگھ بعدم.پوشمینم تنھام یوقت و لباس نیا من بعدم. باشھ داشتھ یرادیا لباسم کنمینم فکر_گفتم یعصبان البتھ و تعجب با   

 

 دونستمیم یول.دمشیپوشینم خرابھ فکرشون دختره نیا مثل ایلیخ دونستمیم یھان با ای بودم اگھ تنھا وقت چیھ بود نطوریھم ھم واقعا 
سوزهیم داره یچ از دختره نیا . 

 

میاوناش از ما کننیم فکر ھمھ االن.کننیم فکر یچ راجبمون یگینم. یکرد تابلو و ھھمون.چشھ گھیم تازه ھھ_فتانھ  . 

 

شعور یب دختره.بزنھ خودش بھ رو حرفا نیا نبود یکی.کردمیم نگاه شییپررو بھ داشتم افتاده فکھ با  . 

 

گفت خونسرد یلیخ سام ریام کھ کنم بارش یچ ھی کنم باز و دھنم اومدم  _ 

 

 چھ کھ دهیم نشون یگل افھیق.کنن فکر کج بخوان ھیبق قرمزه چون شھینم لیدل.نداره یمشکل چیھ فتھیگلش یلباسا.کن تمومش گھید فتانھ 
ستین بد یبنداز پتیت و خودت بھ نگاه ھی بعدم.ھیدختر . 

 

 گھیم راست خب_گفت فرزان و خنده ریز زدن حسام و فرزان و یھان.بود شده من یپالتو رنگ فتانھ صورت.کردم حال.شیاخ 
من خواھر گھید . 

 

 ابقند وانیل ھی انگار. شدم اروم.ختیر دلم شیات رو یاب مثل تشیحما و سام ریام یحرفا یول بودم یعصبان دستش از ھنوز نکھیا با 
دیلرز دلم بار نیاول واسھ کردم حس روزا اون.نبود مھم واسم فتانھ یحرفا اصال گھید.بود شده نرمال فشارم باشن داده بھم . 

 

 ما و شھیم شروع کالسامون گھید ھفتھ.دمیند دختر نیا از تر پسند مشکل من یعنی کرد وونمید خدا یوا. بازار میاومد ھیھان با صبح از
 میزد خونھ از 10 ساعت صبحم.دمیخواب وقت رید کردم الیخ و فکر انقد کھ شبید.رمیمیم دارم یخستگ از.میدینخر یچیھ ھنوز

 دل دو دوباره دمید.بودم نخورده ھم صبحونھ کھ مخصوصا مردمیم داشتم یگرسنگ.میدینخر یچیھ ھنوز و1/5 ساعت االن و رونیب
تواما؟ با یھو فتھی؟شیریم کجا کھ غیج غیج افتادو راه دنبالم کھ رونیب پاساژم از اومدم.رونیب زدم مغازه تو از. مانتو دوتا سر شده  
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 _  انتخاب و دیفر چطور یایب بر مانتو ھی انتخاب پس از یتونینم.یکرد وونمید.عالفتم ساعتھ چند.مار زھر و فتھیش.کوفت و فتھیش
یگرسنگ مردم. گھید شدم خستھ ؟بابایکرد . 

 

گھید قشنگن ھمشون کنم چکار خب.یشیم ھار شھیم کھ گرسنت یبود نجوریھم شھیھم_ گفت و اونور کرد و روش اخم با ھیھان  . 

 

 _ ؟یکنیم چکار خوشگل پسر مشت ھی نیب بذارن دمیفر اگھ نمیبب  

 

رمیگیم کمک حتما تو از یول انتخابش سختھ خب_گفت و کرد فکر کمی  . 

 

شدنت عاشق نیا با سرت بر خاک یعنی_گفتم و سرش تو زدم یکی  . 

 

 و ساالد با رو تزایپ ھمھ کھ بودم گرسنھ انقد.میداد سفارش تزایپ تا دو تو میرفت و دنبالم اومد.ابونیخ اونور یفود فست سمت رفتم و 
خوردم ھامو ینیبزمیس . 

 

رن؟یم کجا ھمھ نایا یخوریم انقد تو موندم من یعنی_ھیھان   

 

 _ پام شصت تو . 

 

یچرب و ھیپ بھ شھیم لیتبد شھیم ھام ھیر وارد ژنیاکس بدخت منھ اونوقت.برن اونجا دیبا ھم واقعا_ھیھان  . 

 

 _ شد رید میبر پاشو.نکن یحسود . 

 

ادکلن و عطر اضافھ بھ البتھ.دمیخر کولھ و کفش و مقنعھ و شلوار و مانتو دوتا من و پاساژ ھمون میرفت دوباره  . 

 

دیخر دوتامون واسھ کھ ریز لباس کمی و ساعت ھی اضافھ بھ دیخر دمیخر من یچ ھر مونده کاله یب سرش دید ھم یھان  . 
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 شده رنیمینم گھید شنیم سرحال کنندیم دایپ اضافھ جون کھ یوتریکامپ یایباز نیا نیع یھان نیا یول مردمیم داشتم یخستگ از 
 و داشیخر بره کھ دییدو یتند و کرد باز و در یھان.بود دیخر از پر دستامون.کرد ادمونیپ خونھ دم یتاکس. قبراق و سرحال.بود

 داشت عطرش یبو.بود کرده پیخوشت دوباره باز.من سمت ادیم داره سام ریام دمید کھ تو رفتمیم داشتم کنون ھن ھن منم.بده نشون
کھ؟ یریمیم یتو؟دار چتھ_گفت و گرفت و دامیخر و کمکم اومد دمیخر از پر یدستا دنید با. کردیم خفم  

 

 _ پوسوندم کفن سھلھ کھ مردن خواھرت نیا دست از . 

 

گردهیم بر یخال دست رهیم وقتا اکثر یدونیم کھ خودت.بود کرده دیخر خوبھ حاال_گفت و قشنگ خنده ھی. دیخند  . 

 

 _ شده براه سر گھید.کردم ادمش یول اره . 

 

یتونیم.دونمیم_گفت و چشمام تو شد رهیخ  ... 

 

 _ و؟یچ  

 

یکن براه سر رو یکی نکھیا_سام ریام  . 

 

بودم موفقم مگھ حاال_گفتم و دادم قورت و دھنم اب.زدیم نرمال کھ االن تا شد چش یوا.زدن کرد شروع قلبم  . 

 

؟ینکرد درست و یھان مگھ_گفت و انھیموذ لبخند ھی و زد چشمک ھی   

 

 اروم.بود یھان با منظورش.شنومیم یچ االن گفتم.کردمیم سکتھ داشتم. وونھید پسره.تو رفت لبش رو خنده ھمون با و گفت و نیا 
یلیخ.کنیش یلیخ سام ریام یلبخندا.رونیب رفت و شد رد کنارم از مھربون لبخند ھی با و داخل گذاشت و دامیخر.دنبالش رفتم . 

 

شد رید بدو یگل یوا_ھیھان . 

 

 _ ؟یھول چقد.بپوشم و کفشام بذار بابا اومدم  

 

کرد وونمید.بوق رو گذاشتھ و دستش حسام ینیبینم. چھ من بھ_ھیھان  . 
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خوبم؟_گفتم یھان بھ رو و دمیپوش و کفشام   

 

شد رید بدو.یخوبتر_یھان  . 

 

 سوار میرفت یتند.دنبالمون ادیب سام ریام و برسونھ رو یھان منو حسام شد قرار.واحد انتخاب واسھ دانشگاه میبر میخواست یم امروز 
عقب منم و جلو نشست یھان.حسام نیماش واسھ رمیمیم من کھ اخ.میشد حسام یمشک سیجنس . 

 

مونمیم منتظر دیدار یکار.خانما ستین یا عجلھ_گفت حسام مینشست تا  . 

 

من سایوا قھیدق ھی خو.یگیم راست ا_ھیھان  ... 

 

رفت و گرفت و گازش حسام کھ  . 

 

ستین کھ رو.ھا تھیعفر_حسام  . 

 

دهیم لفتش داره ساعتھ دو یگل.بودم اماده من چھ من بھ_یھان  . 

 

 _ یشد اماده من زودتر قھیدق دو ھمش تو.برن روتو.یھان نمتیبب . 

 

شدم اماده زودتر کھ حال ھر بھ.یھرچ_گفت و کرد نازک چشم پشت یھان  . 

 

 و موست و دوست) 2.ممنوع کر کر و ھر ھر)1.گلم یخواھرا گمیم بتون یچ دینیبب.حاال خب_گفت و ابونیخ ھی تو دیچیپ حسام 
 کردن بدل و رد)4ممنوع دانشکده دم شاپ یکاف)3.ممنوع غلطا نیا از و یاجتماع دوست دیجد یایباز یقرت نیا دونمیم چھ و ییاشنا

ممنوع شدن یھمکالس نیماش سوار)5ممنوع جزوه .ok? 

 

میکن واحد انتخاب میبر میخوایم تازه حاال.ھست بلدم کار چھ. حاال خب_گفت و بازوش تو زد یکی یھان  . 
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ھست بھش حواسم خودم من کنھیم غلط... ھم یھان.دمیم قول کھ من.حسام داداش چشم_گفتم و دمیخند  . 

 

گشاده.کنم تنگ رفت ادمی و ام مقنعھ یھان یوا_گفتم ھوی بعد  . 

 

ھست؟ نو نیھم_گفت و کرد نگام برگشت یھان   

 

 _ کنم تنگش رفت ادمی کردم اوتوش.اوھوم . 

 

جلو بکشش. نداره اشکال حاال.گھید کنھ تنگ واست مامان یدادیم شبید خب_یھان  . 

 

دیتھد و حتینص و کرد نطق یکل حسام دانشگاه میبرس تا  . 

 

و حواستون نگما گھید_گفت کھ شدیم ادهیپ داشت خودشم و کرد ادهیپ دانشگاه یجلو رو ما   ... 

 

خدافظ... بابا باشھ_میگفت میدییدویم کھ یحال در ھم ما  . 

 

 کارا باالخره تا.کارامون دنبال میفتیب ادم نیع میگرفت میتصم باالخره.میدیچرخیم خودمون دور یھ اشگوال نیا نیع کھ اول.داخل میرفت
منتظرشون میستادیا کجا بود گفتھ بھش ھم یھان.کموننینزد کھ بود گفتھ و زد زنگ یھان بھ سام ریام.میداد انجام رو . 

 

 دانشگاه ھیراھ چطور ستین معلوم کھ اونا از پسر تا دو کھ میزدیم حرف ھم با میداشت و ھیسا ریز میبود ستادهیا یدرخت ھی کنار ھم ما 
 شونیکی و من کنار اومد شون یکی.کردنیم وز وز و گفتنیم پرت و چرت یھ اه.مزخرفشون یپایت اون با.شدن یافتاب جلومون شدن
یھان کنار . 

 

 بدو پسر بھمن.دره دم نیماش دییبفرما.افتاب ریز.دیستادیا تنھا نجایا چرا خانما.یخوشگل یگرایج چھ بھ بھ_گفت بود من شیپ کھ اون 
گرمشونھ خانما اریب و نیماش . 

 

 عیسر کھ میش رد کنارشون از میخواست.دهیترس ھم یھان پس.بود خی من مثل اونم دست. گرفتم رو یھان دست و اونور برگشتم اخم با 
 یچشما چھ نایا خدا یوا.نیبر بذارم اگھ کجا؟کجا؟بخدا_گفت یھان کنار پسره ھمون بھمن.گرفتن و راھمون جلو اومدن دوتاشون
دارن یخوشرنگ . 
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 _ کنار دیبر.دینش مزاحم . 

 

شھ؟یم یچ مینر اگھ_پسره   

 

انیم دارن یعصبان سرشون پشت از دیفر و ریام دمید کھ بدم و جوابش اومدم  . 

 

کنھ جمع یک و ریام خدا ای  . 

 

ره؟یبگ جلومو خوادیم یک کنار نرم اگھ.خوشگلھ ینگفت_گفت من کنار پسره ھمون   

 

 پھنھ پسره کھ زد چنان.چشمش یپا رفت ریام مشت کھ عقب برگشت پسره.نشست پسره شونھ رو اومد سام ریام دست موقع ھمون 
ره؟یبگ جلوتو خوادیم یک یدیفھم حاال_گفت و باال دشیکش و گرفت و اش قھی و سمتش رفت یعصبان.شد نیزم  

 

 کن جمع دیحم.باشمان خانما نیا میدونستینم.مینداشت یمنظور ما بخدا_گفت عیسر اونم کھ بھمن پسره اون سمت رفت یعصب ھم فربد 
میبر . 

 

کردیم نگاه و ریام خصمانھ پسره کھ چند ھر.رفتن و دشیکش زور بھ و گرفت و دوستش دست و گفت نویا  . 

 

تو بکن موھاتو_گفت من بھ رو بلند یصدا با یوحشتناک اخم با.دیکشیم نفس تند تند.سمتمون برگشت یعصبان سام ریام  . 

 

 انداختم و سرم بغض با و کردم درستش.بود رفتھ کجا تا ام مقنعھ خدا یوا.موھام بھ دمیکش دست.دیلرز بدنم ستون چھار صداش از 
نییپا . 

 

شد داشونیپ ھوی نایا.شما منتظر میبود ستادهیا نجایا ما بخدا داداش_گفت دستپاچھ یھان  . 

 

 بھ خوادیم شتریب دونستمیم یول.ادیم خوشش دونستیم.داداش گفتیم بھش کنھ لوس سام ریام واسھ و خودش خواستیم ھروقت یھان 
بوده ریتقص یب کھ بفھمونھ دیفر . 
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شد رید.گھید میبر دیپاش.گذشت ریخ بھ.شکر رو خدا خب_گفت جمع بھ رو و انداخت بھش مھربون نگاه ھی دیفر  . 

 

دخترا گھید دییبدو_گفت ما بھ رو و دیکش و بود ناراحت ھنوز کھ و ریام دست  . 

 

 خونواده مثل.بود حساس یلیخ زایچ یبعض یرو.داشت فرق شناختمیم من کھ ییپسرا از یلیخ با ریام.ھیعصبان ازم ریام دونستمیم 
 کھ یزیچ بود باال یلیخ اعتقاداتش.نبود یالک تعصبش.افشیق ھم اخالقش ھم.برده بود شده دیشھ کھ شییدا بھ خالھ بقول.نبود نایا عمو

میشد نیماش سوار و میرفت.بود مھم یلیخ من واسھ . 

 

 ھا برنامھ نیا اھل کدوممون چیھ یھان و من اخھ.میدیترس یحساب بود معلوم دوتامون.میانداخت بھم نگاه ھی.مینشست عقب یھان و من
 بخواد یکس حاال کھ میبر ییجا تنھا ومدیم شیپ کم یلیخ. بود باھامون خالھ ای میبود حسام و ریام با ای.میومدینم رونیب تنھا ادمیز.مینبود

 کھ.بزنھ یحرف ھی یکی.دیگرفت غمباد چتونھ.رفت سر حوصلم بابا اه_گفت دیفر میرفت کھ و ریمس از کمی.بشھ مزاحممون کنھ جرات
گرسنمھ من_گفت عیسر یھان . 

 

میریبگ غذا سایوا جا ھی ریام.نطوریھم منم اره_گفت عیسر ھم دیفر  . 

 

موافقھ؟ دایھا با یک_ھیھان   

 

 و نییپا انداخت و خودش عیسر ھم یھان و شد ادهیپ دیفر و داشت نگھ ھاش شعبھ از یکی یجلو سام ریام.میبود موافق ھممون 
کمکش برم_گفت . 

 

عشقش شیپ رفت گذاشت تنھا ترسناکش داداش غضب ریم نیا با منو.شعوریب  . 

 

داده؟ شمارشم نکنھ_گفت کھ اومد شیعصب یصدا کھ رفتمیم ور میگوش با یالک.باال ارمیب و سرم شدینم روم یناراحت و خجالت از   

 

 خورده کتک تازه.زود چھ.داده امیپ_گفت دوباره.کردیم نگام بود میتنظ من رو کھ جلو نھیا تو از داشت اخھ. کردم نگاش تعجب با 
صورتش رو نشست پوزخند ھی بودا؟بعد . 

 

ھ؟یک کرده فکر.بزنھ حرف ینطوریا من با نداشت حق اون   

 

 _ خودتن مثل ھمھ یکرد فکر.مسمومھ خودت مثل فکرت . 
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؟یگفت یچ_گفت و من سمت دیچرخ درجھ 360 کھ بود ومدهین در دھنم از ھنوز گفتم نویا   

 

؟یگفت یچ گفتم_ زد داد دید کھ و من سکوت   

 

مینذاشت بھشون سگم محل ما کھ یدید خودت وگرنھ.نینجوریا ھم ھیبق یکرد فکر کھ یا نکارهیا خودت حتما_گفتم یخونسرد با منم  . 

 

 لباس ادم مثل اگھ دو.ستمین یکار کثافت اھل بکنم یھرکار من.یزنیم حرف ینجوریا من با باشھ اخرت بار اوال_سام ریام 
شدینم مزاحمتون کس چیھ تو یکردیم و موھات اون و یدیپوشیم . 

 

ناخواستھ شد اشک از پر چشمام.نداشتم و زدنش حرف بد طاقت چرا؟چرا.بزنھ داد سرم ریام نداشتم طاقت.گرفت و گلوم بغض  . 

 

شدیم ایدر غروب مثل یھان بقول شدیم یاشک یوقت چشمام  . 

 

 تو دیکش دست برگشت.شد کالفھ دید کھ و اشکام.بودم ریام یچشما بھ رهیخ ھنوز یول.نییپا دیچک چشمم گوشھ از تپل اشک قطره ھی 
نکن ھیگر... کن بس_گفت خفھ یصدا ھی با و موھاش .. 

 

کرد شدت میگر و دیترک بغضم کھ بود حرفش تو یچ دونمینم یول  . 

 

 ھیتک نیماش بھ.بود دایپ افشیق از بود یعصب.شد ادهیپ نیماش از و فرمون رو دیکوب و. مصب ال نکن ھیگر د_گفت و شد یعصب ھوی 
داشت نگھشون ھمونجا موھاشو تو دیکش دست و داد . 

 

کردم پاک و اشکام عیسر.ومدنیم داشتن ھیھان و دیفر . 

 

یدیھا نمیا_گفت و داخل اومد شده یچ دینفھم یھان یول ریام شیپ رفت دیفر.دمیکش ھم قیعم نفس دوتا  . 

 

؟یکرد ھیگر.. شده یچ یگل_گفت دید منو سرخ یچشما تا یول   
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؟یچ واسھ ھیگر بابا نھ_گفتم و زدم لبخند   

 

گفت؟ یزیچ ریام..کھ ختھیر مالتمیر.یخودت خر_یھان   

 

 چامونیساندو.شد باز ششین اونم تا زد ور و ختیر کرم دیفر نیا انقد یول زدینم یحرف ریام.شدن سوار ھم دیفر و ریام موقع ھمون 
ادیم بدم شدم لوس چقد اه.بود گلوم تو بغض ھنوز.نخوردم شتریب لقمھ سھ دو من البتھ.میخورد نیماش تو و . 

 

 تو رفتم کردم سالم نکھیا از بعد من و خونھ میدیرس.نخورد و شیبق خورد نصفھ تا اونم خورمینم دید کرد نگام نھیا تو از ریام 
 بجاش.ومدین میگر گھید یول کنمیم ھیگر ریس دل ھینمیشیم اتاق تو امیب کردمیم فکر.تختم رو دمیکش دراز و کردم عوض و لباسام.اتاقم

برد خوابم و شدن نیسنگ پلکام . 

 

 بود شده بلند یلیخ موھام.میکرد درست شام خالھ کمک و خوردم ییچا ھی.میبود خونھ یھان و یفاط خالھ منو فقط.شدم بلند کھ عصر 
 از بعد.میخورد اون بدون و ومدین شام واسھ ریام بازم شب.شدیم بلند یزود بود سبک دستش. کنھ کوتاه یسانت ھی و رشونیز خالھ دادم

 ازش دیفھم یھان.اتاقم سمت رفتم و گفتم ریبخ شب من اون اومدن با یول.اومد سام ریام زدن حرف و خوردن ییچا و ینینش شب کمی
اتاقش تو رفت و گفت ریبخ شب و خورده شام گفت اونم چون دیفھم ھم ریام خود دلخورم . 

 

 ھی اومدم کھ خودم بھ.بودم گرفتھ ادی برم کالس نکھیا بدون.قلم اهیس. بودم عاشقش.زدن ھیسا کردم شروع و اوردم و مینقاش دفتر 
اون چرا؟چرا.بود سام ریام یموھا شکل یلیخ کھ یحالت خوش یموھا.داشت مو فقط.یخال. چھره یب صورت ھی.بود صورت ... 

 

کردم بازش عیسر.بود سام ریام از.اومد میگوش اس ام اس زنگ یصدا  . 

 

تو الیخ جز...نشکست را سکوتش چکسیھ کھ افتادم مییتنھا ادی بھ  . 

 

 شدم اروم دوباره االن یول بود رفتھ نیب از دیکش سرم کھ یادیفر با صبح از کھ ارامش حس ھی گرفت نیریش حس ھی و وجودم تموم 
دارم دوسشون.مھمھ واسم بازم باشھ منظور یب اماشمیپ اگھ یحت دارم دوست اماشویپ.دعوا از قبل ھیگل ھمون شدم. . 

 

 ھی...زدمیم داد سرت دینبا.. خب.. صبح بابت_بود نوشتھ کردم بازش.اومد ازش گھید امیپ ھی دوباره کھ بودم غرق احساساتم تو ھنوز 
باشھ؟..یاشت گھید حاال..دمیم امیپ یاونجور نفر ھی واسھ فقط من بدون یول.شدم یعصب لحظھ  

 

 و غد بسکھ.کردینم یخواھ عذر یچکیھ از وقت چیھ.بود گرفتھ نھ؟خندم دمیشا.منھ با..من یعنی..نفر ھی واسھ.زد تند تند قلبم 
شناختمشیم.مغروره . 
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؟یاشت_اومد ازش گھید امیپ ھی دوباره کھ بودم فکر تو   

 

یاشت_ فرستادم و ھا دکمھ رو رفت دستم کھ شد یچ دونمینم  . 

 

 جدا یا مدرسھ دختر اون از نکھیا حس.داشتم یخوب یلیخ حس ھی.بشم جانزدهیھ انقد کردمینم فکر.بود خوب یلیخ دانشگاه اول روز
 ھست کھ ینیا از قشنگتر یلیخ واسم تونستیم امروز.باشھ دیمف بتونھ جامعھ واسھ دیشا کھ یکس و دانشجو خانم دختر ھی شدم و شدم
 قشنگتر یلیخ.برسونھ منو خواستیم بابام کھ شدمیم ینیماش سوار.گرفتیم واسم مامانم کھ شدمیم رد یقران ریز از امروز اگھ.باشھ
 یمشکل و خوبھ یچ ھمھ کھ زدنیم زنگ بار ھی قھیدق پنج ھر و شدنیم نگران و یرتیغ ھیھان یداداشا یجا بھ خودم یداداشا اگھ بود
ستین . 

 

یول باشھ نیا از بھتر یلیخ تونستیم یچ ھمھ  ... 

 

 ھیلعنت حس نیا بازم یول.دنیکش بروم تیحما دست و شد دایپ یا خونواده نیھمچ کھ خداروشکر بازم. کنمینم یشکر نا بازم یول 
برداره سرم از دست خوادینم یدلتنگ . 

 

نھیبینم رو یشاد رنگ وقت چیھ گھید مطمئنم کھ غم ھی.نشستھ بزرگ غم ھی یمصنوع یھا خنده نیا پشت کرد احساس ھیھان  . 

 

ایدر غروب شده چشمات کھ چشھ؟باز گلم دختر_گفت و کنارم نشست میشگیھم غمخوار یھان  . 

 

نم؟یغمگ االن من ینفھم تو بکنم دیبا چکار من_گفتم و زدم جون یب لبخند ھی   

 

فھمنیم شھیھم و ھاشون بچھ غم مامانا_ھیھان  . 

 

؟یھان د؟چراینفھم من مامان چرا پس گفتم و نییپا انداختم و سرم   

 

یمنظور من_گفت دستپاچھ یھان   ... 
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 یول.مھندس خانم گفتیم بھروز بابا.داروساز.بشم دکتر من داشت دوست شھیھم مھربان مامان_گفتم و دستش رو گذاشتم و دستم 
روزگارو ینیبیم.بشم نقاش دارم دوست خودم ... 

 

 و مامان االن نظرت بھ یھان_گفتم دیلرزیم بغض از کھ ییصدا با نبودم موفق یول داشتم مھارش در یسع کھ گلوم تو بغض با بعد 
 دلم کھ اخ.خوشگل سالھ 14 دختر ھی ھم دایش.باشھ دانشجو دیبا انیباشھ؟شا شده دکتر خودش واسھ دیبا شھاب گھید کجان؟االن بابام

 ازشون عکسم ھی من المصبا اخھ.شھیم کمرنگ داره ذھنم تو صورتاشون.بره ادمی ھاشون افھیق ترسمیم یھان.شده ذره ھی واسشون
 اگھ یگرفتھ؟وا زن شھاب االن نظرت بھ ی؟راستیچ نھیبب منو اون ای شناسمشیم نمیبب رو دایش من اگھ نظرت بھ یھان..یھان.ندارم
 یسراغ کھ کردن فراموش منو نظرت خوبھ؟بھ حالشون االن نظرت بھ ینبودم؟ھان داداشم یعروس تو من.. من یعنی؟یچ باشھ گرفتھ
نگرفتن؟ ازم  

 

اشکھ سیخ خودم صورت دمیفھم تازه.کردیم ھیگر بھار ابر مثل داشت کھ کردم یھان نگاه و و برگشتم  . 

 

روشن و دلم ای کن دلسنگم ای ایاونا؟خدا ای برگردم دیبا من خدا.کنعان بھ برگرده قراره یک گمگشتھ وسفی نیا پس ایخدا  ... 

 

 و برنمونیم ریام ای حسام ای ھرروز.میبرداشت ھم با و کالسامون ھردوتامون یھان و من.گذرهیم دانشگاه تو ما حضور از ماه کی
 ھی واسمون باشھ خوب ترممون نیا معدل اگھ داده قول عمو.میگردیم بر یزیچ یتاکس یاژانس با خودمون نباشن اونورا اگھ برگشتنھ

 رمیگینم ادی یچیھ نمیشیم ریام کنار یوقت یول ھیحس چھ دونمینم.دنیم ادی یرانندگ بھمون ریام ای حسام ای ھرشب االنم.خرهیم نیماش
 داغ.رهیگیم شیات تنم تموم ششمیپ یوقت. شمیم معذب من راحتھ باھام اون چقد ھر.نبردمون اون کھ کنمیم خدا خدا شھیھم نیھم واسھ

 امشبم.مرگمھ چھ دونمینم.کنمیم عادت شبونش یمحبتا بھ دارم کھ اماشھیپ خاطر واسھ دیشا گمیم خودم با.کشمیم خجالت ازش.شمیم
بده اموزشمون و ببردمون اون قراره و اومد زود سام ریام . 

 

دیکش یدست ھی بھش عمو و بود خونھ نیا نگیپارک تو یمیقد پژو ھی خوبھ حاال.اتوماتن دنده ھمھ خونھ نیا ینایماش  . 

 

و اتاقم تو دمییدو عیسر شام از بعد    

 

 یمشک مداد ھی و زدم عطر.سرم زدم یطوس شال ھی و دمیپوش باز ھم ینخ مانتو ھی.یطوس بلوز ھی با بود پام یمشک ونیر شلوار ھی 
گگگگریییییج بخورمت.چشارو.جوووون_گفت من دنید با و رونیب زد اتاقش از ھم یھان رونیب اومدم تا.دمیکش چشمم تو پررنگ . 

 

یکرد بد حالمو.چندش. مار زھر_گفتم و سرش تو زدم یکی  . 

 

چشا؟ نیا با یکرد یچ بابا_ھیھان   
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کنمیم رییتغ یادیز دونستمیم رفتمینم ور چشام با ادیز وقت چیھ  . 

 

 _ کشتمونیم ریام االن بدو . 

 

 ریام کھ میشد بودسوار حال با یلیخ یوا.خنده ریز میزد دوتامون نیماش تو سام ریام دنید با.در دم میرفت بدو و اطیح تو میرفت 
ن؟یخندیم یچ بھ اصال.برداشتھ و ابونیخ کل خندتون صدا.نیببند ھر ھر_گفت  

 

یشیم مچالھ یدار. خورهینم نیماش نیا بھ اصال کلتیھ ریام یوا_یھان  . 

 

خوردیم خودش بلند یشاس ھمون بدرد فقط درشت کلیھ و بلند قد اون با سام ریام.گفتیم راست  . 

 

خورد زنگ یھان یگوش کھ میبود نرفتھ کوچھ سر تا ھنوز  . 

 

یبا.اومدم...ایب.یگفتیم قبلش خب.باشھ..االن..؟نھیخوب. سالم_یھان  . 

 

تو جون بدو.ببره ھامو جزوه اومده دوستام از یکی.برسون منو داداش_گفت و کرد قطع  . 

 

دوستت؟ کدوم_سام ریام   

 

شیشناسینم_یھان  . 

 

میشیم اشنا بگو حاال_گفت زدیم دور کھ ھمونطور ریام  . 

 

 سر خوادیم دونستمیم ھرچند.کنھ یشوخ ینجوریا نداشتم دوست یول شد رو و ریز دلم چشمکش با نکھیا با.زد من بھ چشمکم ھی بعد 
ارهیب در یھان کار از . 

 

یشد یراض.الھھ_گفت اخم با یھان  . 
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لش؟یفام..یک الھھ_گفت تفاوت یب سام ریام   

 

شده؟ چت داداش وا_گفت متعجب الھھ   

 

؟یایم یک با یریم یک با تو بدونم دینبا من.داداش گھیم فتھیم ریگ کارش وقت ھر.داداش و کوفت_گفت ناراحت ھم ریام   

 

راحت التیخ.یاحمد الھھ_گفت بغض با یھان کھ داشت نگھ خونھ در  . 

 

شد ادهیپ یعصبان و گفت نویا  . 

 

 انقد کھ داره رو یکس کھ خوردم غبطھ یھان بھ من چقد.بود خواھرش نگران فقط نداشت حرفاش از یمنظور شد یعصب سام ریام
ھستن؟ کنن؟نگرانمیم فکر من بھ انیشا ای شھاب االن یعنی.نگرانھ واسش  

 

جلو ایب یگل_سام ریام  . 

 

 کمی.نییپا انداختم و سرم و نشستم اروم.کنم تب کنم فکر االن بود باال حرارتم انقد عقب از خدا یوا.نشستم جلو رفتم و شدم ادهیپ اروم 
مییتنھا ھم با ستین اولمون بار کھ تو و من.نھییپا سرت چرا_گفن ریام کھ میرفت . 

 

دمینکش خجالت نھ_ گفتم و باال اوردم و سرم.بودم دهینکش خجالت انقد حاال تا.خدا یوو  . 

 

 عمو بجز البتھ.ابادت و جد و یخودت بگم بھش دلم تو کھ بود نیا بکنم تونستم کھ یکار تنھا ومنم یخودت خر یعنی کھ کرد بھم نگاه ھی 
فاطمھ خالھ و سھراب . 

 

 _ باشھ راحت التیخ یھان از . 

 

کنم کنترل تونمینم و مینگران یول ھست_سام ریام  . 

 

شو ادهیپ یگل_گفت و کرد پارک یپھن و خلوت ابونیخ ھی تو ریام میرفت کھ کمی  . 
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 گرفتھ ادی ییزایچ ھی حسام از وقت چند نیا تو.عقب دیکش اون. جلو دمیکش و میصندل من.بود عقب چقد یصندل ھوو.میشد جا جابھ 
 دونمینم.دمیفھمینم حرفاش از یچیھ اصال من یول.دادیم حیتوض واسم ارامش با سام ریام.شدمیم تیاذ کمی دوبل پارک یتو یول.بودم
شھ؟یم چم داره من کردم یزندگ باھاش سال ھمھ نیا ایخدا.نداشتم و چشماش بھ زدن زل ییتوانا.امشب بود چم  

 

 قلبم.بود فرمون یرو کھ راستم دست رو نشست دستش کھ و حرفاش دمیشنینم بود گرمم.بودم جیگ من یول دادیم حیتوض واسم ریام 
 دیسف و فیظر یدستا یرو مردونش و بزرگ یدستا.دیدیم رو یزیچ ھی فقط چشمام.گرفتیم سرعت دفعھ ھی و زدیم کند واقعا گھید

رونیب زدیم حرارت ازشون گوشم.رونیب بزنھ لباسم از قلبم دمیترسیم.دخترونم . 

 

کن نگاه من یگل_گفـت و برداشت دستم رو از رو دستش لحظھ چند از بعد ریام  .. 

 

چمھ؟ امشب من ایخدا.باختمیم و خودم حتما کردمیم نگاش اگھ تونستمینم من یول   

 

؟یکن نگام شھیم حاال. نداشتم یمنظور.یکن جمع من بھ و حواست خواستمیم فقط من..من یگل_سام ریام   

 

کردمیم نگاه ریام یدستا یخال یجا بھ.بودن داغ دستام.تونستمینم  . 

 

یگل_سام ریام  ... 

 

 و خودش بھ دارم کنمیم حس دایجد کھ یپسر منو ییتنھا. سکوت.بودم نکرده تجربھ حاال تا جا چیھ کھ یارامش.خلوت ابونیخ 
خلسھ بھ بردیم منو داشت کنمیم عادت حضورش و اماشیپ . 

 

؟یکن نگام یخواینم یگل_سام ریام   

 

ومدیم چاه تھ از انگار. بود بم و خفھ صداش  . 

 

 دستھ بھ سوختھ یا قھوه چرم دستبند ھی.دنده رو دستش ھی و بود نیماش یصندل بھ من سر پشت دستش ھی.بود نییپا سرم.برگشتم 
بود جذاب من نظر از دیشا.بود جذاب یول نبود بایز یلیخ خودش.کردیم جذابش.ومدیم بھش.ذاشتشیم وقتا یبعض.بود مردونش . 
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؟یشد رهیخ یچ بھ_سام ریام   

 

 جذاب و صورتش ششیر تھ. نبود نجایا انگار.بود چشمام بھ رهیخ.شیا قھوه یچشما بھ دوختم و چشمام و باال اوردم و سرم اروم 
 مردونھ.کیکوچ و کیبار نھ و درشت نھ یلبا بود فرم خوش یول مردونھ شینیب.بزنم دست شون یزبر بھ داشتم دوست چقد. کردیم

داشتم دوست و عطرش یبو.بود . 

 

رنگن؟ چھ.بودم دهیند کینزد از انقد و چشمات االن تا_گفت گرفتھ یصدا ھی با ریام   

 

بردارم چشم صورتش از تونستمینم.خورد چرخ صورتم کل تو چشماش  . 

 

شو ادهیپ_وگفت عقب دیکش و صورتش رو نشست اخم ھی عیسر. سانت ھی فقط یول جلو اومد صورتش کردم احساس  . 

 

 چشمام ترس از کھ رفتیم سرعت با انقد.میکرد جلو عقب رو ایصندل دوباره.میشد جا جابھ دوباره.شدم ادهیپ و دادم قورت و دھنم اب 
امشب بابت..من..فتھیش_گفت کھ شدم ادهیپ نیماش از عیسر میدیرس یوقت.بودم بستھ و .. 

 

ریام ستین مھم_گفتم عیسر  .. 

 

 نفس تند تند و دادم ھیتک در پشت.بستم و در و اتاقم تو رفتم عیسر و کردم شکر رو خدا منم و بودن خواب ھمھ. تو رفتم و گفتم و نیا 
بود؟ چم من. بودن یداشتن دوست یول اور عذاب و کند لحظات اون چقد.دمیکشیم  

 

 یچ منتظر.بردینم خوابم میخستگ تموم با یول. شدم پھلو اون پھلو نیا یھ.بردینم خوابم کردم یکار ھر یول کردم عوض و لباسام 
 بودم؟

 

کردم بازش لرزونم یدستا با.بود سام ریام از.اومد میگوش امیپ یصدا بودکھ 2/5 ساعت  . 

 

راست راه بھ برو ندیبگو و بگذارن چپ سمت را قلبت..ستیدشوار ازمون چھ  ... 

 

برد خوابم کھ دینکش ھیثان بھ و بستم و چشمام لبخند با  . 
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_ ھا رسھیم میمر االن میبر بدو یھان . 

 

م؟یرفتیم ھم با نجایا از دانشگاه ادیب یگفتیم خب_ھیھان   

 

 _ نره سر حوصلش.کنھ تیتل و مامانت مخ کمی بره بذار بعدم.ندارم حوصلھ گفت بود خونھ . 

 

خونھ؟ ومدیم داشت کھ بود خبر بود؟چھ مرگش چھ ھا؟حاال بستش شھینم گھید بشھ گرم فکش میمر یول.خوبھ نمیا خوب اره_ھیھان   

 

 _ داشت بغض صداش. بود چش دونمینم یول.است خونھ اون تو تو و من از شتریب کھ میمر.بود خبرش چھ گھیم نیھمچ ھو . 

 

ننداختھ ھیگر ھم و مامان تا بدو پس_یھان  . 

 

 میبچگ زبون با میدلتنگ از من چقد.میبود ھم دلتنگ دوتامون.شمیپ اورد و میمر بعد ماه کی خونشون در روز اون از بعد میمر مامان 
 روز اون از.مینشست زیم ھی پشت ھم با دبستان اول از.میبود ھم با یمیصم یلیخ یدوستا میمر و من.میکرد ھیگر ھم بغل تو چقد.گفتم
 کلھ سھ بھ میمر و یھان و من االن و شدن اشنا ھم با ھم میمر و یھان.میشد یمیصم ھم با یلیخ بودن ھم کینزد ھم ھامون خونھ چون
بده حرص خوادیم یھ کھ حسام گفتھ بھ البتھ.میمعروف پوک . 

 

 برم کھ خواست منم از.اونجاست ھمش و رهینم رو از ھم حسام یایشوخ با یحت.بود پالس اونجا بار ھی یا ھفتھ حداقل میمر 
تنھا. بود خودم مختص کھ خاص یروزا مگر بذارم دلھره از پر کوچھ اون تو پا گھید تونمینم من یول خونشون .. 

 

نتمونیبب خوادیم گفتیم و کردیم ھیگر و بود زده زنگ میمر حاال  . 

 

شدینم لیتشک مونیبعد کالس و بود شده تموم 4 ساعت کالسمون. خونھ میرسوند و خودمون اژانس با یھان و من  . 

 

 یبردار لمیف نیدورب ھی و یعکاس نیدورب ھی یبچگ ھمون از ادمھی.یعکاس عالقش مورد رشتھ یول بود شده قبول دانشگاه ھم میمر 
عکساش و بود جونش.داشت خودش واسھ . 

 

 و دیکشیم اه یھ ھم خالھ و بود گرفتھ کار رو خالھ مخ میمر.میزد حدس درست بلھ.داخل میرفت و میکرد حساب و پول. خونھ میدیرس 
رفتیم صدقش قربون یھ . 
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گرفت سردرد.بخوره نیکدئ بستھ ھی بره دیبا حاال چارهیب.بزن فک کم_گفتم گوشش در اروم و کنارش نشستم رفتم و میکرد سالم  . 

 

کنم دل درد یک واسھ خو.شو خفھ_گفت یمظلوم حالت با و سرم پس زد یکی  . 

 

 چکسیھ روز اون شانسشون از.یگرفتگ گاز.یبد یلیخ طرز بھ اونم.داد دست از شیپ سال سھ و مامانش میمر.شد کباب واسش دلم 
 ھی تا.میمر دیکش یچ.رهیمیم خواب تو و بوده خواب چارهیب و گردهیبرم گاز و کنھیم خفھ نھیشوم و بوده تنھا مامانش.نبوده خونشون

 یول بود بد حالشون خودشون اونا.کوچولوش داداشھ نھ و باباش نھ.زدینم حرف چکسیھ با و خوردینم یچیھ و کردیم ھیگر فقط مدت
 تا میکرد کمکش یلیخ.نجایا مشیاورد مدت ھی یفاط خالھ شنھادیپ با نداره دهیفا نجوریا دمید.کردیم وونشونید گھید داشت ممیمر غم

نداشتم مادر ینوع بھ منم.بودم دردش ھم ییجورا ھی منم.سوزهیم واسش دلم.سھیوا پا سر تونست . 

 

داره مشکالت کم خودش چارهیب نیا..من واسھ_گفتم و دادم قورت و بغضم  . 

 

اریب ییچا خودت با یاومد یھان_زدم داد و اتاق سمت بردم خودم با و دمیکش و دستش  . 

 

بود کرده رییتغ یمشک و یخاکستر تخت ھی بھ تختم فقط بود شیپ سال ھقت اتاق ھمون.بود نکرده رییتغ اتاقم  . 

 

 بھم یخوب حس شینرم و شیلخت کھ دمیپوش ونیر یمشک کوتاه دامن ھی انینم غروب تا مردا دونستمیم چون و کردم عوض و لباسام 
 و کردم شونھ و موھام.بود باز باالش دکمھ تا دو کھ داشت دکمھ سھ.دمیپوش ھم دیسف یکت نیاست تاپ ھی.ومدیم دمیسف یپاھا بھ دادویم

نشم کالفھ کھ بدم انجام یکار خواستمیم یوقت مگر بستمینم و موھام معموال.گذاشتم باز . 

 

 پوست.بود ینمک با دختر میمر.بود تنش یمشک تاپ ھی و یاب نیج ھی.کرد زونیاو و اورد در ھم رو شالش و اورد در شو مانتو میمر 
بود یناز دختر.یمشک دار حالت یموھا و صورتش مناسب ینیب و درشت نسبتا یلبا و یمشک یچشما و یگندم . 

 

میبرس مونیزندگ و کار بھ ینذاشت.بود چت نمیبب بنال د_گفت و داخل اومد و تو انداخت و سرش ایاپاچ نیع یھان . 

 

زیم رو گذاشت تییبسکو و ییچا ینیس و  . 

 

خان؟ دیفر با حال و عشق یبر یخواست یم تو؟حتما بود یچ تیزندگ و کار مثال حاال_میمر   
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یفھموند رو ھمھ.نداده پسشم داده قورت بلندگو انگار.کوفت_گفت و سرش تو زد یھان  . 

 

 _ است لھیطو انگار.ستاین بد یبزن در تو یایم.خانم یھان یھو . 

 

؟یھست یختیر یب چھ دونمیم گھید من کھ ارین در من واسھ و باکالس یادما یادا.بابا خف_یھان   

 

 _ داشت؟ یربط چھ االن  

 

؟یشد ھار خورد دختره نیا بھ چشت باز تو.خوادیم ؟دلمیھرچ_گفت بود شده یحرص یھان   

 

مونھیم شتر بھ دادن ادی یسیانگل نیع یھان با زدن کلھ و سر.اوف  . 

 

 تلفن پشت بود چت نمیبب بگو.یمر خب_گفتم و میمر بھ کردم رو. ووردیم در شتر یصدا یھ و خنده از کرد غش گفتم بھش کھ نویا 
؟یبود گرفتھ عزا کھ  

 

شدم خستھ گھید_گفت و شد ناراحت صورتش و خورد و خندش ھوی میمر  . 

 

؟یچ از_یھان   

 

فرشاد از.یک از بگو_میمر  . 

 

شده؟ یچ باز_یھان   

 

یخواستگار ادیب شھینم یراض_میمر  . 

 

التماس؟ یرفت سرت بر خاک_گفت و کرد جمع و صورتش یھان   

 

بمونم دوست باھاش تونمینم کھ عمرم اخر تا.کنم چکار خب_میمر  . 
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 مغازه دھنھ چند.داشت یخوب یلیخ یمال وضع میمر یبابا.گردوندیم و کشیبوت کھ بود میمر یبابا یھا مغازه از یکی شاگرد فرشاد 
 دیایب گفت میمر کھ دیخر میبر میخواستیم روز ھی.بود زنونھ نیج شلوار کیبوت شونیکی.داشت داماد ریم یپاساژا نیبھتر از یکی تو
 در یول باشھ اونجا میمر یبابا خود دیشا کردم فکر اولش.داره ھم یقشنگ یزایچ و دهیرس واسشون دیجد جنس گفتھ.بابا کیبوت میبر

 خوششون دخترا کھ نایا از.داشت یامروز پیت یول یمعمول افھیق ھی.بود فرشاد اسمش.بود اونجا سالھ 23 جوون پسر ھی تعجب کمال
کنھ خامت تونستیم راحت کھ داشت ھم ینرم و چرب زبون.ادیم . 

 

 رو شماره باباش ترس از بعدم و نبوده ھا برنامھ نیا اھل میمر یول.داده شماره بھش فرشاد.بود اومده خوشش فرشاد نیا از ھم میمر 
 ھی.شھیم عالقمند بھش میمر گھید بعدش و زدنیم حرف یتلفن ھم با مدت ھی.کنھیم قبول ممیمر تا شھیم لھیپ انقد فرشاد گھید.رهیگینم

 واسم زیچ ھمھ ششمیپ یوقت.دارم دوسش گفتیم.گفتیم فرشاد یایخوب از دیدیم مارو کھ یسر ھر ھم میمر.رفتن رونیب ھم یچندبار
یخواستگار ادیب شھینم یراض گفتیم کھ ھم حاال.قشنگن یلیخ ھام لحظھ و زهیانگ جانیھ . 

 

 _ ؟یگفت یچ بھش مگھ چرا  

 

 قھرم باھاش یحت.یخواستگار ادیب پاشھ داره دوستم اگھ گفتم بھش.ختنیر یھر دلم.اومدن و رفتن یمکیقا انقد شدم خستھ گھید_میمر 
 یلیخ.رهیم نیب از ھم رابطمون نیا ھم رونیب ندازهیم منو ھم تیخواستگار امیب اگر. شھینم یراض بابات گھیم یول یاشت اومد.کردم
 عالقھ و عشق از دم انقد اخھ.بھونست ھمش نایا کنمیم حس.کنم قانھع و خودم تونمینم یول شدم قانع ھم ظاھر در.کنھ میراض کرد یسع
کنھ امتحان بار ھی حداقل نخواد کھ کنم باور تونمینم زنھیم شمیزندگ من و رهیمیم من بدون نکھیا و . 

 

 _  یپافشار اگھ و کنھیم ردش بابات یخواستگار ادیب اگھ یدونیم ھم خودت.نداره یخوب یمال وضع فرشاد. گھیم راست زمیعز خب
زمان بھ یبسپر رو یچ ھمھ بھتره.خوب خواستگار ھی بھ بده شوھرت یزود یکن فراموشش نکھیا واسھ ممکنھ نھیبب ھم رو تو . 

 

 دونمینم.ستین لیاوا اون مثل گھید.باال رهیم داره توقعاتش ھم فرشاد یدونیم. شدم خستھ گھید یول_گفت و کرد پاک و اشکش میمر 
کنھ ریپاگ منو خوادیم دیشا کنمیم حس . 

 

خواستھ؟ ازت یچ ؟مگھیچ یعنی_گفت و کرد نگاش ترس با یھان   

 

 ذاشتمینم یحت من.بود شاپ یکاف و رفتن نمایس و زدن حرف تلفن حد در رابطمون حاال تا خب_گفت و نییپا انداخت و سرش میمر 
 ھوا یب بود اومده یاشت برا کھ ھم روز یپر.چسبونھیم بھم یلیخ و خودش دایجد.شھیم شروع تازه ینجوریا دونستمیم.رهیبگ دستمم
 یرسم بشھ برقرار یا رابطھ قراره اگھ دارم دوست.ادیم بدم ینجوریا روابط از یلیخ من.شدم زنده و مردم یھان یوا.دیبوس و گونم
 حس ییجورا ھی یول...کرده خودش وابستھ منو یحساب االنم کھ چند ھر..بشھ معلوم فمیتکل نشدم وابستھ بھش یلیخ تا خوامیم.باشھ
خورهیم و مغزم داره یدل دو و شک . 
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 گھید شد ناراحت دمید یول گفتم میمر بھ لیاوا ھمون ھم بار ھی.ومدینم خوشم پسره نیا از اصال خودم من.بودم نگران میمر یبرا 
نزدم یحرف . 

 

میبکش نقشھ ھی دیبا.کنمیم درستش برات خودم.نخور غصھ_گفتم و گرفتم و دستش  . 

 

؟یا نقشھ چھ_میمر   

 

میبد نشون یخود دیبا_گفتم یھان بھ رو و زدم لبخند  . 

 

یحساب تمیپا_گفت و دستم بھ زد و دستش کف و دیخند ھم یھان  . 

 

_ ھا رسھیم میمر االن میبر بدو یھان . 

 

م؟یرفتیم ھم با نجایا از دانشگاه ادیب یگفتیم خب_ھیھان   

 

 _ نره سر حوصلش.کنھ تیتل و مامانت مخ کمی بره بذار بعدم.ندارم حوصلھ گفت بود خونھ . 

 

خونھ؟ ومدیم داشت کھ بود خبر بود؟چھ مرگش چھ ھا؟حاال بستش شھینم گھید بشھ گرم فکش میمر یول.خوبھ نمیا خوب اره_ھیھان   

 

 _ داشت بغض صداش. بود چش دونمینم یول.است خونھ اون تو تو و من از شتریب کھ میمر.بود خبرش چھ گھیم نیھمچ ھو . 

 

ننداختھ ھیگر ھم و مامان تا بدو پس_یھان  . 

 

 میبچگ زبون با میدلتنگ از من چقد.میبود ھم دلتنگ دوتامون.شمیپ اورد و میمر بعد ماه کی خونشون در روز اون از بعد میمر مامان 
 روز اون از.مینشست زیم ھی پشت ھم با دبستان اول از.میبود ھم با یمیصم یلیخ یدوستا میمر و من.میکرد ھیگر ھم بغل تو چقد.گفتم
 کلھ سھ بھ میمر و یھان و من االن و شدن اشنا ھم با ھم میمر و یھان.میشد یمیصم ھم با یلیخ بودن ھم کینزد ھم ھامون خونھ چون
بده حرص خوادیم یھ کھ حسام گفتھ بھ البتھ.میمعروف پوک . 
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 برم کھ خواست منم از.اونجاست ھمش و رهینم رو از ھم حسام یایشوخ با یحت.بود پالس اونجا بار ھی یا ھفتھ حداقل میمر 
تنھا. بود خودم مختص کھ خاص یروزا مگر بذارم دلھره از پر کوچھ اون تو پا گھید تونمینم من یول خونشون .. 

 

نتمونیبب خوادیم گفتیم و کردیم ھیگر و بود زده زنگ میمر حاال  . 

 

شدینم لیتشک مونیبعد کالس و بود شده تموم 4 ساعت کالسمون. خونھ میرسوند و خودمون اژانس با یھان و من  . 

 

 یبردار لمیف نیدورب ھی و یعکاس نیدورب ھی یبچگ ھمون از ادمھی.یعکاس عالقش مورد رشتھ یول بود شده قبول دانشگاه ھم میمر 
عکساش و بود جونش.داشت خودش واسھ . 

 

 و دیکشیم اه یھ ھم خالھ و بود گرفتھ کار رو خالھ مخ میمر.میزد حدس درست بلھ.داخل میرفت و میکرد حساب و پول. خونھ میدیرس 
رفتیم صدقش قربون یھ . 

 

گرفت سردرد.بخوره نیکدئ بستھ ھی بره دیبا حاال چارهیب.بزن فک کم_گفتم گوشش در اروم و کنارش نشستم رفتم و میکرد سالم  . 

 

کنم دل درد یک واسھ خو.شو خفھ_گفت یمظلوم حالت با و سرم پس زد یکی  . 

 

 چکسیھ روز اون شانسشون از.یگرفتگ گاز.یبد یلیخ طرز بھ اونم.داد دست از شیپ سال سھ و مامانش میمر.شد کباب واسش دلم 
 ھی تا.میمر دیکش یچ.رهیمیم خواب تو و بوده خواب چارهیب و گردهیبرم گاز و کنھیم خفھ نھیشوم و بوده تنھا مامانش.نبوده خونشون

 یول بود بد حالشون خودشون اونا.کوچولوش داداشھ نھ و باباش نھ.زدینم حرف چکسیھ با و خوردینم یچیھ و کردیم ھیگر فقط مدت
 تا میکرد کمکش یلیخ.نجایا مشیاورد مدت ھی یفاط خالھ شنھادیپ با نداره دهیفا نجوریا دمید.کردیم وونشونید گھید داشت ممیمر غم

نداشتم مادر ینوع بھ منم.بودم دردش ھم ییجورا ھی منم.سوزهیم واسش دلم.سھیوا پا سر تونست . 

 

داره مشکالت کم خودش چارهیب نیا..من واسھ_گفتم و دادم قورت و بغضم  . 

 

اریب ییچا خودت با یاومد یھان_زدم داد و اتاق سمت بردم خودم با و دمیکش و دستش  . 

 

بود کرده رییتغ یمشک و یخاکستر تخت ھی بھ تختم فقط بود شیپ سال ھقت اتاق ھمون.بود نکرده رییتغ اتاقم  . 
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 بھم یخوب حس شینرم و شیلخت کھ دمیپوش ونیر یمشک کوتاه دامن ھی انینم غروب تا مردا دونستمیم چون و کردم عوض و لباسام 
 و کردم شونھ و موھام.بود باز باالش دکمھ تا دو کھ داشت دکمھ سھ.دمیپوش ھم دیسف یکت نیاست تاپ ھی.ومدیم دمیسف یپاھا بھ دادویم

نشم کالفھ کھ بدم انجام یکار خواستمیم یوقت مگر بستمینم و موھام معموال.گذاشتم باز . 

 

 پوست.بود ینمک با دختر میمر.بود تنش یمشک تاپ ھی و یاب نیج ھی.کرد زونیاو و اورد در ھم رو شالش و اورد در شو مانتو میمر 
بود یناز دختر.یمشک دار حالت یموھا و صورتش مناسب ینیب و درشت نسبتا یلبا و یمشک یچشما و یگندم . 

 

 خونھ رهیم بود نوشتھ کاغذ رو یفاط خالھ.میبخور عصرونھ میخواستیم خونھ اشپز تو میرفت و رونیب میاومد میمر و یھان با
نایا عمو خونواده برعکس.بودن یمذھب ھمشون نایا یفاط خالھ خونواده.بود یمذھب زنھ خالھ. انعام ختم شونیھمسا . 

 

 ایصندل زیم سر اطیح تو برن گفتم و یھان دادم ھم رو یرازیش ساالد و یمحل دوغ و میمر دست دادم چنگال قاشق و بشقاب تا سھ 
امیب کنم گرم رو غذا تا ننیبش . 

 

 داشتم بودن ییظرفشو تو ظرف تا چند و قابلمھ.شھ گرم تا ویماکروو تو گذاشتم و سید تو ختمشونیر.میداشت یماکارون ظھر از غذا 
ھ؟یک تو قلب سلطان_گفت سرم پشت از ییصدا کھ خوندمیم خودم واسھ رو قلبھا سلطان اھنگ و شستمشونیم  

 

کردیم نگاه منو داشت نھیس بھ دست و در بھ بود داده و اش ھیتک سام ریام.عقب برگشتم عیسر مردونھ یصدا ھی دنیشن با  . 

 

؟یکنیم چکار نجایا تو_گفتم و گوشم پشت زدم و صورتم یموھا   

 

ستین حرفا نیا وقت االن_گفت خنده با و نییپا انداخت و سرش ریام  . 

 

ھ؟یچ وقتھ پ_گفتم تعجب با   

 

دونم ینم_گفت خنده با و کرد پام تا سر بھ نگاه ھی و باال اورد و سرش  ... 

 

 تو کردم پرت و خودم و شدم رد کنارش از و دمییدو ساعت بر لومتریک سرعت با و افتاد دستم از اسکاچ.سرم تو عالم دو خاک یوا 
 تنگ بدتر ھمھ از و بود باز لباسم قھی و بود زانوم رو تا دامنم خدا یوا.انداختم اتاقم یقد نھیا تو خودم بھ نگاه ھی.زدمیم نفس نفس.اتاقم

بود لباسم بودن . 
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 منو سام ریام نکھیا از ییجورا ھی دلم یھا تھ تھ اون یول بود عرق سیخ پام تا سر نکھیا با.دهید لباسا نیا با منو سام ریام یوا 
شدم ایح یب چھ.سرم بر خاک.کرد عوض و حالم کھ بعد بھ شب اون از مخصوصا شد اب دلم تو قند کمی دهید ینجوریا . 

 

 کردم جمع و موھام و کردم عوض یصورت دیسف ساده شلوار بلوز ھی با و لباسام عیسر.کردنیم صدام داشتن کھ ومدیم دخترا یصدا 
بستم پسیکل با و . 

 

بود انداختھ خودش رو شال ھی میمر.دخترا شیپ اومدم و برداشتم رو یماکارون ظرف.نبودش خوشبختانھ.اشپزخونھ تو رفتم  . 

 

بود پختھ خودش کھ ی؟ماکارونیاینم ؟چرایریبم یرفت_یھان  . 

 

 _ دھنتو ببند . 

 

اومده؟ سام ریام ینگفت چرا تو_گفتم و زیم سر گذاشتم و ظرف   

 

ده؟ید یختیر اون رو دهیگند ھلو تو ما داداش پس.اھا_گفت و خنده ریز زد یھان   

 

 _ نچسبتھ یعمو دختر اون دهیگند ھلو . 

 

موافقم کامال مورد ھی نیا با_یھان  . 

 

ازش ادیم بدم یلیخ منم.ششیییا_میمر  . 

 

 چون منم.رفت و کرد کاله و شال میمر ساعت دو بعد.میدیخند و گذاشت میمر سر بھ سر یھان یکل و میخورد عصرونھ دخترا با 
نشم چشم تو چشم ریام با کھ رونیب.ومدمین ھم شام واسھ و اتاقم تو رفتم و رمیس گفتم رونیب امیب شدینم روم گھید . 

 

 دارمیب کھ اتاقم تو اومد ھم یھان یحت.بخواب زدم و خودم و کردم خاموش و اتاقم چراغ و ندادم جواب زد صدام سھراب عمو یھرچ 
 خجالت صداشم از یحت یوا. بخوابھ دیبذار.خستست حتما دیکن ولش بابا_گفت کھ اومد سام ریام یصدا.بخواب زدم و خودم یول کنھ
 تو روزگارتم و تو الیخ یب نکن الیخ دمینم اس ام اس یوقت_بود نوشتھ کردم بازش.برام اومد ازش امیپ ھی موقع ھمون.دمیکشیم

فکرتم بھ کھ یجور نیا انتظارتم بھ زنده ادتمی بھ فکرتم   
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کنارتم کنمیم فکر   

 

بستم محکم و چشمام و دمیکش خجالت امشمیپ از یوا  . 

 

 چون.میعصب انقد کھ مرگمھ چھ دونمیم خودم.میندار یراحت عمو یالیفام و فک نیا دست از میکن استراحت میخوایم کھ ھم جمعھ ھی
 کھ برادرش.خواھر دوتا و داره برادر ھی سھراب عمو.ندارم رو فتانھ نیا حوصلھ اوف. ادیب خوادیم سھراب عمو برادر سپھر عمو
 ھی.سامھ ریام ھمسن ھم فرزان.خونھیم یحسابدار و بزرگتره ما از سال ھی فتانھ.فرزان و فتانھ.داره پسر و دختر ھی و سپھر آقا نیھم

 عمو خونواده.داره دختر ھی و پسر تا سھ و کنھیم یزندگ رازیش ھم خواھرش ھی.داره دختر ھی و کنھیم یزندگ ایتالیا عمو خواھر
 یلیخ زن و خون نماز و چادر خالھ خود.ھستند مانیا با و دیمق یلیخ کھ یفاط خالھ خونواده برعکس.ھستن ندیما اپن یلیخ سھراب
 خواھر ھی.داره شباھت شییدا بھ یلیخ اخالقش و افشیق سام ریام خودش گفتھ بھ و شده دیشھ کھ داشت برادر ھی خالھ.ھستش یمھربون

 دوسش چون زنش یول.بشھ دار بچھ تونھینم و نھیشیم لچریو شده،رو جانباز بودن ھم با جبھھ تو داداشش با شوھرش کھ داره ھم
 امروز حاال و کنھیم یزندگ کرج سپھر عمو شدن دیشھ با کنھیم یبرابر ارزشش جانباز ھی از مراقبت گھیم و مونده پاش بھ داشت

 دروغ تونمینم کھ خودم بھ.اه خودش یول ھیخوب پسر داداشش حاال.شیریس دختره ندارم رو فتانھ حوصلھ اصال اه.نجایا انیب خوانیم
 کرده عموشھ،غلط دختر شیریس دختره منچھ بھ اصال.اعصابمھ رو سام ریام بھ چسبھیم کنھ مثل ادیم کھ یموقع اون از بسکھ از بگم

 نیا چون.حمام رفتم و برداشتم و لباسام.ارمیب کم دختره نیا از دینبا گھیم بھم یحس ھییول.بکنھ دیبا خواست یکار ھر عموشھ دختر
 دامن و گرفتم یحساب و درست دوش ھی.پوشمیم و لباسام ھمونجا رونیب امیب کوتاه حولھ با ادهیز سکشیر داره مجرد جوون دوتا خونھ
 رفتم راست ھی و رونیب اومدم.بودن دوخت خوش و تیف توتنم. دمیپوش و میا نسکافھ ربع سھ نیاست شل قھی بلوز با و میشکالت تنگ
 و صورتم و دست کننده مرطوب کرم با و نھیا یروبرو نشستم.کردم خشک سشوار با و موھام و گرفتم ھم میعطرشکالت دوش و اتاقم

 درشت چشمام.سرخ شھیھم یلپا با بود یمھتاب یبرنج ریش نھ یول بود دیسف پوستم.افتاد نھیا تو صورتم بھ نگام.کردم یلیچ و چرب
 ینیب.بلند و یمشک یابروھا بلند و یمشک و پر یھا ه بامژ.بود یدود یا نقره روشن یاب دونمینم رنگشم بود دهیکش یلیخ ینبودول
 دختر.مناسب کلیھ و متوسط قد.یکالغ پر یمشک شدت بھ و لخت شدت بھ و بلند یموھا.یطول ھم یعرض ھم متوسط یلبا کیکوچ

 بھ و امروز کردم یسع و دمیکش قیعم اه ھی.داشتم خونواده ھیبق مثل یول داشتم یمعمول چھره ھی بودم حاضر یول بودم ییبایز یلیخ
 پشت و موھام.دادیم نشون روشنتر و چشمام رنگ.شد رو اون بھ رو نیا از چشمام کھ دمیکش چشمم تو یمشک مداد ھی.نکنم فکر یزیچ

 دوست دیفر گھیم زنھیم دایجد ھم یھان.نھ ھیبق یول زدمینم شال پسرا عمو یجلو.انداختم موھام رو لباسم رنگ شال ھی و بستم سرم
لیل شوھرذ دختره.داره . 

 

 درست کنارش ھم مھیق و بود کرده دم ھم برنج و بود اشتھ گذ مویابل تو جوجھ نھار واسھ.یفاط خالھ کمک آشپزخونھ تو رفتم
کجاست گنده خرس یھان خالھ-:گفتم خالھ بھ ھا کاھو کردن خرد کردم شروع و آوردم و ساالد لیوسا.کرد .  

 

خوابھ نمیا.خوابن معموال خرسا.خالھ باشھ یخوایم کجا:خالھ . 

 

:- ھا ازدهی خالھ وا . 

 

شھ داریب کتک با دیبا حتما شیشناسیم کھ تو:خالھ . 
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:- ان؟یم تنھا نایا عمو.خالھ کن ولش  

 

ھستن ھم نایا زنش برادر خونواده.خالھ نھ:خالھ . 

 

- دارن دوقلو پسر و دختر ھی کھ ھمونا . 

 

خالھ؟ نھ.میند جواب و دعوتشون زشتھ گفتم کردن دعوتمون اوندفعھ.آره:خالھ   

 

یکرد خوب خالھ آره-گفتم و زدم لبخند یول نداشتم و حوصلشون نکھیا با . 

 

 ساز دست یایترش.دمیچ سبدا تو رو ایسبز و دمیچ و آوردم در رو وانایل.کردم آماده ھم سس و ختمیر ظرفا تو و کردم آماده و ساالد
 نشن جمع ایباکتر کھ گذاشتم کیپالست روشون یول گذاشتم ھا بشقاب تو و کردم قارچ رو ازایپ و یسنگ مویل و کردم آماده ھم رو خالھ

کنم داریب رو یھان رفتم و دمیبوس رو خالھ.دورش . 

 

 چون من.بود برام خوب ھمراه و دوست ھی شھیھم یھان.ریبخ ادشی.بود شده ض عو تختش فقط من مثل ھم یھان اتاق.اتاقش تو رفتم
 یھان یول کردیم ایمھ واسم یچ ھمھ خودش عمو کھ ھرچند.نییپا ووردمیم و توقعاتم شھیھم بخوام نایا عمو از یادیز زیچ شدینم روم
 اتاقامونو ونیدکوراس ایب کھ کرد اصرار ھرچقد سالیپر.دادیم انجام کردمیم من یھرکار اونم کنم خرج ادیز شھینم روم من دیدیم ھم

 نبودم یراض خودم خب یول نبود یچیھ عمو واسھ نایا کھ ھرچند.بذآرم عمو دست رو خرج خواستمینم. نکردم قبول من میکن عوض
اومد کوتاه ھم اون شھینم عوض نظرم من دید ھم یھان . 

 

 نیع.بود اشتھ گذ پاش ریز بالشت ھی و بود کرده باز درجھ360 و یکی اون و بود کرده جمع شکمش تو پاشو ھی. یھان باالسر رفتم
 در غشیج ھوی.بود ادیز چارهیب نیا واسھ یول نداشتم یوزن.بالشت رو نشستم و روسرش اشتم گذ و برداشتم بالشت ھی.خوابھیم مردا

شو بلند ھوش..ھیک..کند سرم..شو بلند. ..سرم...شدم خفھ یھ...کمک..کمک-زدیم داد یھ و اومد .. 

 

 یبود تو یروان-زد داد و شد گرد چشماش دید کھ منو.سرش تو بود شده خیس موھاش.نشست عیسر کھ برداشتم و بالشت و شدم بلند
فرار منم.دنبالم دییدو و شد بلند و یسبک یلیخ یکرد فکر . 

 

 اونم.یگوشت وارید ھی تو رفتم باشکم کھ کجاست نمیبب برگشتم لحظھ ھی دمییدویم سرعت با.دادیم فحش و دییدویم اونم و رونیب رفتم 
دمیبوس و گونش و کردم یپابلند.عاشقشم من کھ ھیکس دمیفھم عطرش از ھوم...بود بازوھام رو دستش بود گرفتھ منو کھ . 
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- بده نجات دراکوال نیا دست از منو.عاشقتم عمو . 

 

کشمتیم خودم یکن تیاذ و دخترم یبخوا بخدا ھیھان-گفت و کرد میقا سرش پشت منو و دیخند عمو . 

 

من یبابا تو خوبھ.طھیشل یوحش نیا بخاطر بزن منو ای؟بیچ گھید-گفت کمر بھ دست و ستادیا یھان ... 

 

 آغوش.گفتن بابا حسرت.زایچ یلیخ حسرت.حسرت با چشماش بھ شدم رهیخ.ترس با چشام بھ شد رهیخ.دیفھم.نزد و حرفش ھیبق یول
گرمش تیحما.پدرانھ . 

 

ھا یدونیم خودت ادیب در اشکت نمیبب-گفتم گوشش تو آروم و کردم بغلش و جلو رفتم . 

 

 نذاشتن کم واسم یچیھ خالھ و عمو کھ درستھ سالھا نیا تو.پنجره لب نشستم و کردم باز رو پنجره در.اتاقم تو رفتم و کردم بوسش 
رهیبگ و آدم مادر و پدر یجا تونھینم چکسیھ یول . 

 

خواستمینم..دیپر دھنم از-گفت و شمیپ نشست و داخل اومد بزنھ در نکھیا بدون ھیھان ... 

 

است؟ لھیطو نجایا مگھ. تو یاومد زدن در بدون باز تو-گفتم یابک یا خنده با و دادم قورت و دھنم آب. کردم نگاه چشماش تو  

 

گھید است لھیطو ھمون نجایا تو وجود با بعدم...بدم صیتشخ و دلت تھ از و یالک یھا خنده کھ شناسمتیم انقد:یھان . 

 

زشتھ اومدن مھمونا یھ..یھ:گفت کھ دنبالش بدوم خواستم.وونھید . 

 

دارم آبرو فتانھ یجلو من:گفت و کرد نازک چشم پشت ھی . 

 

میمصنوع لبخند پشت کنم یمخف بغضمو کردم یسع و کردم مرتب و شالم نھیا جلو.رونیب رفت و گفت چندش ھی خودش بعد . 

 

 اصال من از شانس از کھ ایآ افاده و سیف اون از اوف. زنش یول بود یمھربون مرد.کردم سالم سپھر عمو با و مھمونا شیپ رفتم
 مھربون زن خانمش یول بود خواھرش نیع اخالقش الدیم آقا ھم سپھر آقا زن برادر.بود مامانش نیع اخالقش ھم فتانھ.ومدینم خوشش

 امسال و بود طونیش العاده فوق قضا از کھ بود یبور پسر اشکان. بودن سالھ18 ھردو کھ افرا و اشکان.داشتن بچھ دوتا.بود یساکت و
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 شدینم گھید حسام با فتادیم یوقت اشکان.بودن یباحال یھا بچھ.بود شده قبول یپزشک بجاش افرا یول دانشگاه بره بود نتونستھ
میکردیم ییرایپذ ھیبق از یھان منو و میکرد یاحوالپرس ھمھ با.یسرباز بره خواستیم امسالم. کرد کنترلشون . 

 

 منم و رونیب بود انداختھ نکبت ھاشم بازو اون.باز گرد قھی پوش تک با بود دهیپوش دیسف یخطا با یطوس گرمکن شلوار ھی سام ریام
 خاک یوا.خندهیم بھم داره و بازه ششین دمید باالتر آوردم و سرم کھ بودم کلشیھ محو. بھش بودم زده زل باز شین با ھا دهیند نیع
 نمیا یوا.سرت تو خاک یعنی داد عالمت اونور از یھان دمید کھ سمت اون کردم و روم عیسر.دادمیم قورتش داشتم دیفھم شدم سر بر

کردم پاک بیس خودم واسھ و برداشتم و ومیم ظرف تمام یخونسرد با منم.نشدم پسر خوبھ نھ.زیھ دختره حقتھ.دید منو . 

 

 بستیم و چشماش بخوره و عالقش مورد یا غذ خواستیم تام یوقت یجر و تام کارتون نیع کھ دھنم بذآرم اومدم کردم قارچ و بیس
 بیس و کنارم نشستھ سام ریام دمید کردم نگاه.ستین دمید یول دھنم وگذاشتم بیس منم ستین اش غذ دیدیم یول بخوره لذت با کھ

 دادن گوش مشغول خودش کھ یحال در خونسرد یلیخ ریام دوباره کھ بخورم اومدم کردم قارچ گھید یکی.لمبونھیم داره منو خوشمزه
 صحنھ نیا.بال خندق تو انداخت و برداشت و بمیس درآر حرص لبخند ھی با نداشت یتوجھ من بھ اصال و بود کرده عموش یحرفا بھ

 و حرفاشون یک.گرفتم پوست بیس ریام واسھ من نکنھ فکر نھینب یکس حاال وا.سام ریام واسھ کنمیم قارچ بیس من کھ بود نیمثال
کنھ تحمل . 

 

 و رسامیام بعد کمی و اشکان و حسام سرشون پشت.اومدن ھم فتانھ و افرا و یھان بعد کمی.اطیح تو رفتم شدم بلند و اشتم گذ و بشقابم
 سام ریام بھ فقط جذبھ و کلیھ اون.بود گھید زیچ ھی کلشیھ سام ریام شییخدا یول بود یامروز و پوش خوش پسر فرزان.فرزان

 نگھ یلیخ رو بزرگترش احترام خودشم حال نیع در.کردیم بھش احترام بھ مجبور و آدم کالمش جذبھ یول زدینم حرف یلیخ.ومدیم
داشتیم . 

 

 از خنده از میدیترک.کرونیم فیتعر جوک واسمون اشکان و حسام و میبود ھم دور ھمھ.نشستن اطیح تو یچمنا رو و اومدن ھمھ
. دار خنده ووردنیم در ادا.شد شروع شونیباز میپانتوم ندفعھیا.بود گرفتھ ھممون نفس گھید کھ گفتن پرت و چرت آنقدر.دوتا نیا دست
 یچا ینیس ھی داخل رفتم شدم بلند من.میبود ھم دور یساعت ھی.بودن مسخره چقدر کھ یوا.ارهیدرب و مرغ یادا خواستیم حسام مثال

 .اوردم

 

 با و آروم.صورتمھ کنار پشمالو یموھا با براق چشم جفت ھی کردم احساس کھ خوردمیم ییچا داشتم.نبودش اشکان یول دادم ھمھ بھ
. خبره چھ ننیبب شدن بلند ترس با ھم ھیبق.ستادمیا جام سر و کردم پرت موییچا وانیل.زدمیم غیج فقط دمید کھ یزیچ از و برگشتم ترس

 کف افتاده فشارم کردم احساس.کترینزد ووردشیم و کردیم تیاذ یھ و صورتم شیپ بود گرفتھ و بود آورده گربھ ھی اشکان
 با کھ گذشت چقدر دونمینم.بودن نامفھوم صداھا.نداشتم یحال و حس یول نبودم کامل ھوشیب.چمنا رو افتادم و رفت جیگ سرم.اطیح

-گفت آروم اومدم بھوش دید یوقت. بود چشم یجلو سام ریام نگران صورت.کردم باز حال یب و چشمام صورتم یرو یسیخ احساس
؟یخوب  

 

 االن ومدیم سرش ییبال بخدا-زد داد و داد ھولش و اشکان طرف رفت شد بلند تیعصبان ھوبای.آره یعنی کھ نییپا آوردم و سرم
کردنیم جمع دیبا و جنازت . 
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ترسھ؟یم گربھ از یدونینم مگھ کثافت اخھ د-زد داد ریام دوباره.بود مونیپش و ناراحت خودش اشکان. کنار دنشیکش اومدن پسران  

 

 ھضمش ھمھ و ھمھ ترسمیم یچ از من نکھیا نستن شان،دویتاش،کمکش،نگرانیحما سام ریام یحرفا.ستادمیا یھان کمک با و شدم بلند
 بزنھ،دلم حرف ینجوریا اشکان با خواستمینم یول بودم لذت گرم تاشیحما نیا از نکھیباا.بود نیریش حال نیع در یول نیسنگ واسم

 از سوسولم یلیخ منم نداشت،البتھ یمنظور ھ،اشکانیکاف ریام:گفتم و کشینزد رفتم.بود بچھ یلیخ اون من نظر سوخت،ازیم واسش
زدم لبخند ھی بعدم...ترسمیم یلیخ گربھ . 

 

کھ واقعا..نداره یباز یکول آنقدر گربھ ھی...یا بچھ یلیخ فتھیش:گفت یعصبان فتانھ و شد ساکت ریام .. 

 

داخل رفت و زد بھم تنھ ھی و شد رد کنارم از بعدم . 

 

 در فتانھ یجلو ریام داشتم انتظار چمھ؟چرا شد؟من چش نیا.خونھ تو رفت و داد لمیتحو پوزخند ھی اونم یول کردم رسامیام بھ نگاه ھی
کنھیم خفم داره و گلومھ تو یبزرگ توپھ ھی کردم زد؟احساس پوزخند من؟چرا بخاطر ادیب . 

 

دیببخش..نداشتم ی منظور..من فتھیش:گفت و کنارم اومد اشکان . 

 

ترسمیم یلیخ گربھ و موش از من بدون نویا بکش،فقط خجالت.پسر کن جمع:گفتم و زدم کمرنگ لبخند ھی . 

 

 لمیتحو مسخره پوزخند ھی دیدیم منو یوقت نکردو نگامم اصال ریام شب شد،تا زھر بھم کامال جمعھ روز اون و یمھمون اون
شھ؟یم مھم واسم داره سام ریام یکارا چرا.کردیم میعصب کارش نیا واقعا.دادیم  

 

 شام از بعد.ذاشتینم محلش اونم کھ ھرچند.ریام بھ چسبوندیم دقلو چسب نیع و خودش و گرفتیم یماھ الود گل آب از ھم فتانھ
اتاقم تو رفتم و گفتم ریبخ شب بعد و میکرد جور و جمع کمی.دمیکش راحت نفس ھی منم و ھاشون خونھ رفتن باالخره . 

 

 دمیکش قیعم نفس ھیبود، تفاوتیب کرد،آنقدریم بھم یمحل یب نطوریا ریام کھ کردم چکار من مگھ.شدم رهیخ بروبرو و تخت رو نشستم
 یول دونستنیم ھم خالھ و د،عمویکشیم گاریس کھ شدیم یسال ھی.کشھیم گاریس داره و اطیح تو ستادهیا ریام دمید کھ پنجره کنار رفتم و

دیکشینم جلوشون احترامشون بھ سام ریام . 

 

شدینم راحت المیخ چشھ گفتینم بھم اط،تایح تو رفتم خوابن ھمھ شدم مطمئن یوقت . 
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 ازم و روش و زد گھید ھیعصب پوزخند ھی دبازید منوکھ.کنارش نشستم رفتم آروم.یچوب کنده ھی رو بود نشستھ االن.رونیب اومدم
 .گرفت

 

- بشم؟ روبرو پوزخندت با دیبا ینطوریا کھ کردم یکار من  

 

؟یکنیم فکر یچ خودت:سام ریام  

 

- دمینرس یا جھینت بھ یول کنمیم فکر دارم صبح از . 

 

یارین فشار بخودت بھتره پس:ریام . 

 

- چکار چتھ؟من تو ریام ... 

 

 یلیخ تو ،اونوقتیافتاد ھوشیب دمید یوقت شدمیم وونھید داشتم تو خاطر بھ اشکان کار نیا با موقع اون من..یگل کن بس:سام ریام
؟یدیم من لیتحو لبخند و ستین مھم یگیم و یگرفت دیند و غش و غیج ھمھ اون و یریگیم و اون طرف ھمھ یجلو یشد بلند راحت  

 

کنھ خراب رو یمھمون و رهیبگ باال بحث نخواستم فقط نزدم یحرف کھ نبود،من حساس آنقدر کھ ریوا،ام . 

 

:- نیشد،ھم شیر براش دلم دمید و اشکان زده خجالت صورت یوقت نداشتم،فقط یمنظور من ریام . 

 

مھمھ؟ یلیخ واست اشکان یناراحت:گفت بعد شد ساکت کمی ریام  

 

نیطونھ،ھمیش بچھ پسر ھی فقط ،اشکان یمھمتر واسم تو:گفتم و اومد در دھنم از کھ شد یچ دونمینم . 

 

بخواب ،برویگل کن ولش: گفت و دیکش قیعم نفس ھی . 

 

یکنیم نگران ،منو ینکش گھید شھیم:گفتم و گرفتم دستش از کھ لبش گوشھ بذاره کرد،اومد روشن گھید گاریس ھی . 
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،من؟یک واسھ نگران: گفت و کرد نگاه چشمامو تو برگشت  

 

آره یعنی کھ نییپا آوردم و سرم  . 

 

کرد خاموشش و پاش ریز انداختش و گرفت ازم و گاریس و زد یکمرنگ لبخند . 

 

شد صبح.بخواب برو ھم ست،حاالین یزیچ کھ نیکنم،ایم کارا یلیخ تو بخاطر:رسامیام . 

 

 ارزش یلیخ واسش یعنی کنھیم کارا یلیخ من واسھ گفت نکھی،ا ستین دلخور دستم از ریام نکھی،ا کنمیم یراحت احساس االن چقدر
شدیم معلوم فمیتکل یکاشک خدا گھ،آخید دارم . 

 

شمیم عاشق..دارم..شم،دارمیم میزندگ از دیجد مرحلھ ھی وارد دارم کنمیم احساس یول ھیچ دونمیدارم،نم یخوب حس چقدر  

 

  

 

بمان من با ابد تا یعنی عشق  

 

بخوان من با ھمنفس یعنی عشق  

 

ریبگ دستم یبامن یعنی عشق  

 

ریبم جانم ره در توقع یب  

 

  

 

 آنقدر قلبم شمھیپ یوقت..تاشیدلگرمم،حما محبتاش و کنھیم گرمم شم،کاراشیم عالقمند سام ریام بھ بگم،دارم دروغ تونمینم کھ خودم بھ
 باھاش ھم آرامش قشنگ حس ھی الیخ یراحت جور ھی تیامن جور ھی نایا کنار در یول بترکھ کھ االنھ کنمیم احساس کھ زنھیم تند تند

 یحسا نیا ھمھ حال نیا با یول شمیم سوزه،سرخیم صورتم شھیم داغ گوشام پھلو دو یحرفا اون از زنھیم حرف باھام یوقت.ھست
حرارتش ھمھ با دارم دوست قشنگ . 
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 با و خوب دختر یلیخ کالسمون تو ھیدختر ھی.ھستن ھمکالسمون یخوب یھا بچھ.ھیخوب ،جو گذرهیم رفتنامون کالس از یماھ دو
 کھ چشت یعنی.است ھیھان نخ تو یلیخ کالس تو ھست پسره ھی.برو دل تو و تپلھ،مھربون یول بامزه است،صورتش ترانھ اسمش ھیحال

 یھان دیفر از ریغ یکس ندارم دوست چون دیازش،شا ادینم خوشم برزه،اصالیفر اسمش.کنھیم نگاه رو یھان داره فقط نیا فتھیم بھش
. اه ھیسمج ھی.میھم با و درسامون از یبعض و خونھیم کیمکان یول ماست دانشگاه تو ھست ھم پسره ھی.کنھ نگاه لذت با رو

 لیما ادیز نکھیا مثل:گفت و نییپا انداخت و سرش دید منو ھیبرزخ افھیق یوقت کھ داد یدوست شنھادیپ دوبار یکیسامانھ، اسمش..اه.
 پولدار بخواد دلت تا یول نبود یفیتعر کلشیھ و قد البتھ بودا خوشگل یلیخ یول.لمیما لیم کمال با ایب نھ پرو بچھ.دیببخش.دیستین

ایشد عاشق مثال دختر برسرت بودا،خاک فیبود،ح . 

 

 خودم کھ کردیم نگام یجور ھی کردمیم کھ ھم یشوخ زد،باھاشینم حرف بود،اصال دمغ یھان دانشگاه میاومد کھ صبح از امروز
 نھ؟بابا ای مرگتھ چھ یگیم ھیھان:گفتم و کردم نگاش کھ رونیب میاومد کالس از.بود شیگوش تو سرش ھمش.شدمیم خفھ وار کیاتومات
کردم دق . 

 

کرده قھر باھام دیفر:گفت و شدن اشک پره چشماش رهیبگ گارد باز نکھیا بدون ھوی . 

 

کنم؟ چکار دونمینم:گفت و شونم رو اشت گذ و سرش  

 

شده؟ ؟دعواتون یھان چرا:گفتم و کردم نوازش و پشتش   

 

کرد ،کوالک کنم عرض چھ کھ دعوا:گفت و خورد دادم بھش آب کمی و نشست گوشھ ھی بردمش آروم . 

 

- شده؟ یچ یگیم حاال  

 

 یبجا پسرش دونستمینم منم خونمون،خوب بودن اومده بچش و زن و بابا دوست کتابخونھ یبود رفتھ تو کھ روزیبابا،پر یچیھ:ھیھان
 دهیپوش یلباسا و کنم سرم یروسر جوون یپسرا یجلو داره اصرار چقدر دایجد یدید کھ دمیباشھ،فر سالھ 26 ممکنھ سال6

 از کھ داشتن بزرگ پسره ھی و اومدن نایا نبود سرم یروسر منم خب.شھیم موفق داره نیا یول کنھ آدم نتونست منو مامانم بپوشم،اوف
 دیفر یگل یاومدن،وا ھم دیفر و سام ریام بعد کمیکنم، سرم یروسر برم بود عیضا ھم گھیزد،د حرف و دلم ور نشست اومد کھ یموقع

 شد بلند یخستگ بھونھ بھ نداد،بعدم و سالمم جواب یحت و ھم تو رفت اخماش دید پسره اون کنار و یروسر بدون منو و داخل اومد تا
 یلیخ یگل.گھید جور ھی سرم پشت یجور ھی روم جلو گھیم شد بحثمون کھ امروزم و نداد جواب زدم زنگ بھش یھرچ روزیرفت،د

دلخوره ازم . 

 

یدار دوسش واقعا ھم تو داره،اگھ دوستت یلیخ دیفر کھ یدونیم خودت زمیعز یھان: گفتم و زدم لبخند   
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 و نظرش اره،اگھیب مانیا بھت کن ی،کاریکن جلب و داعتمادشی،با یبد نشونش االن از دیبا و یبد بھش ندهیآ در قراره کھ و یتعھد
 کیکوچ و خودت و یبزن زنگ آنقدر خوادینم گھید ھم حاال.ذآرهیم احترام تو نظره بھ ،اونم بذار احترام بھشون یدار قبول
دنبالت ادیم بشھ آروم باش مطمئن.یکن . 

 

دوارمیام:گفت و کرد پاک و اشکاش . 

 

شد ظاھر رومون جلو برزیفر ھوی کھ دانشگاه در میرفتیم میداشت . 

 

شده؟ قرمز چشماتون د،چرایخوب خانم ھیھان:گفت و ستادیا یھان کنار و اومد برزیفر  

 

مھاجر خانم:گفت و کرد اخم یھان . 

 

رم؟یبگ و وقتتون لحظھ چند تونمیم.مھاجر خانم چشم چشم:گفت و دیخند برزیفر  

 

دارم زودترعجلھ فقط.دیگرفت االنم:یھان . 

 

ا؟یھست یاخمو؟عصب آنقدر چرا حاال:برزیفر  

 

نکن قھر بابا،حاال کجا:گفت و گرفت و دستش برزیفر کھ اومدبره و انداخت بھش زیت نگاه ھی یھان . 

 

میبرگرد ترس با یھان و من شد باعث کھ اومد دیفر یصدا موقع ھمون . 

 

یلیخ..ھیھان یپست یلیخ:گفت ینیغمگ حالت و تعجب با دیفر . 

 

 سمت برگشتم تیعصبان بود،با داغون دیفر چقدر خدا یوا.دنبالش رفت ھیگر با بعد و بود دیفر رفتن بھ رهیخ زده بھت اول یھان
یکردیم خراب ھم نامزدش با و ونشیم دیبا بود کم ھا کالس سر زدنات دیشد،د خنک دلت شد خوب:گفتم و بزریفر . 

 

 بود اومده خوشم ازش فقط ،من داره نامزد دونستمینم من بخدا...داره نامزد مگھ..نامزدش:گفت بود شده جیگ کھ برزیفر
ستمین خور مردم مال من بخدا..دونستمینم . 
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نشھ خراب یزیچ کن دعا:گفتم و دادم تکون و سرم تاسف با . 

 

 شلوارش بیج تو دستاش و وارید بھ بود چسبونده و پاش ھی و بود داده ھیتک وارید بھ دیبود،فر خلوت.دانشگاه در اومدم بلند یقدما با
کردیم ھیگر و روبروشد بود ستادهیا یھان و بود . 

 

رفت و گفت خدافظ ھی آروم. بره کھ فھموندم بھش کھ کرد نگام.امیب من تا ریبگ نیماش ھی نبش سر برو یھان:گفتم و کنارش رفتم آروم . 

 

دیفر یا بچھ یلیخ:گفتم و دیفر سمت کردم رو . 

 

بچم؟ بود،من یعوض اون دست تو من،دستش.بچم من:گفت یعصب  

 

-  یھان کنھ اش یراض مثال خواستیم ،االنم بود اومده خوشش یھان از برزی؟فریکنیم قضاوت یالک ،چراینبود اول از کھ تو دیفر
 نیا.دارن مجرد پسره اونا کھ دونستھینم یھان ھم یمھمون اون ،واسھیاومد موقع ھمون ھم تو و گرفت و دستش کھ بره اومد یعصب
یکرد زھر تون دوتا بھ روزو دو . 

 

بود یعیطب العملم عکس کنمیم فکر..وونشمید. .دارم دوسش یلیخ من شدم،بخدا یعصب لحظھ ھی من..فتھیش:گفت کھ برم اومدم . 

 

یاریب در دلش از یتونیم نمیمنتظرمھ،بب یتاکس دنبالش،منم کوچھ سر برو اریب و نتیماش برو:گفتم و زدم لبخند . 

 

رسونمتیم کن رد و نیماش:گفت و دیخند . 

 

- انھی یایبرب کار نیا پس از یتونیم نمیبب برو تو نکرده الزم . 

 

ایب اقاتون با تو:گفتم نھیبش اومد ھم یھان کھ شدم سوار.یھان شیپ کوچھ سر رفتم و گفتم نویا . 

 

کردن یآشت ناھمیا خداروشکر خب.بره گفتم براننده و بستم و در.بود منتظرش نیماش تو دیفر.کردم اشاره بروبرو کھ کردیم نگام جیگ . 
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 نکھیا واسھ ھا نشانھ ھا اشاره یلیخ دیشا.باشم کرده فکر بھشون نکھیا بدون گذشتم راحت زایچ یلیخ از نمیبیم کنمیم فکر دارم کھ االن
 با و داغتر گذرهیم کھ ھرشب شبونش یھا امیپ یطرف از. ھیچ من بھ نسبت ریام حس کھ ستمین مطمئن ھنوز.ببرم یپ سام ریام حس بھ

 بھ منو کنم فکر کھ نکرده یکار طرف ھی از.یحرف و یاحساس و داده یامیپ کھ انگار نھ انگار فرداش ور اون از. شھیم تر احساس
 احساس اونم مطمئنم یزیچ ھی از یول جمیگ جیگ.دمیند ازش باشم عشقش من نکھیا بر یمبن یحرکت بازم و نھیبیم یخواھر چشم

 یکی و دیفر با بود یرسم لیتعط کھ شنبھ و جمعھ و شنبھ پنج ریام شیپ روز چند.دارم دوسش کھ مطمئنم مطمئن االن نکھیا.خودمھ
 گذشت سخت من بھ روز سھ نیا کھ انقد.شدم زنده و مردم.بودم کالفھ چقد من کھ دونھیم خدا فقط.شمال بودن رفتھ دوستاش از گھید

 یب من مثل بازم یول بود دیفر دلتنگ نکھیا با ھم یھان کھ بودم شده ریگ بھونھ و بداخالق انقد.کنم تجربش اصال ندارم دوست گھید کھ
 با یھان اخر روز.داشتم سام ریام قشنگ یصدا و صورت دنیشن و دنید بھ عادت من یول دیدینم و دیفر روز ھر اون چون نبود قرار
؟یشد اخالق گند انقد سام ریام نبود واسھ تو... یگل_گفت و کرد نگام شک  

 

 خودم با.ندارم و شیدور طاقت گھید کھ دمیفھم روز سھ اون تو.بودم افتاده سکسکھ بھ باشھ دهیفھم یھان نکھیا ترس از یگیم منو 
 ھفت نیا کھ ھرچند.بودم یعصب انقد روز سھ نیا تو یول نزدم دم و کردم تحمل و خونوادم ھیدور سال ھفت چطور کھ کنمیم فکر
 تو یول خوردیم و مجودم ھمھ خوره مثل نگشتن دنبالم و گذاشتن تنھا یچ واسھ منو خونوادم نکھیا فکر. گذشت سال ھفتاد من بھ سال

 تموم و کنمیم فکر قشنگش یچشما و ریام بھ کنھیم تمیاذ خونوادم یدور درد یوقت.کردم دایپ دردام نیا واسھ مسکن ھی روز چند نیا
و ایرو تو رمیم.رهیگیم نیریش و گرم حس ھی و وجودم ... 

 

 و گلوم گنده بغض ھی ووردیم در نشیماش از و ساکش داشت کھ یوقت دمید اتاقم پنجره پشت از و ریام روز سھ از بعد یوقت 
نجابتش از پر و ارومش نگاه دلتنگ.شیدلگرم و تاشیحما دلتنگ. بودم دلتنگش چقد خدا اخ.گرفت . 

 

 و گذاشتم نیزم رو و سرم و زدم کنار رو پرده..دلتنگھ من اندازه اونم یعنی..شدن شل قدماش.. ستادیا دید پنجره پشت از منو یوقت 
رینگ ازم و عشقم خدا ترو یول..یگرفت ازم کھ و خونوادم ایخدا...کردم شکر دل نھ از رو خدا ... 

 

شیپ سال چند بھ رفتم لیدل یب  ... 

 

 کرده عادت بھشون وجود تمام با.گذشتیم اونجا بھ من اومدن از یسال 2 و بود سالم 13 موقع اون کنم فکر شیپ سال 5_4
 محبت بجز چون داشتم دوسشون.ندارم و کس چیھ گھید بذارن تنھام اگھ نکھیا حس.کردمیم ترس احساس نبودشون با کھیجور.بودم
خانم اصطالح بھ و شدمیم بایز و دمیکشیم قد داشتم تازه سن اون تو.بود سالش 19 سام ریام موقع اون.دمیند ازشون یچیھ .. 

 

 شدم بلند دهیخواب دمید یوقت یول نشستم سرش باال کمی.بود دهیخواب و بود ضیمر ھم یھان.نبود خونھ یکس خالھ و من جز روز اون 
 وقتا یبعض داشت کھ یا عالقھ و حشیتفر واسھ.بود نشستھ شیاطیخ چرخ یپا یفاط خالھ.بودم کاریب و بود تابستون.کارام دنبال رفتم

 کھ نبودن خونھ پسرا یول خواستیم یاطیخ صابون و چرخ سوزن بستھ ھی و یرنگ قرقره تا چند.کردیم یاطیخ و نشستیم چرخ یپا
خرمیم واسش رمیم گفتم بھش و شدم اماده عیسر منم.بخرن واسش برن  . 
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 ھم رو خونوادم نیا بازم و برم نکنھ گفتم خودم با.اورد ادمی و مییتنھا رفتن و دنمیدزد روز اون خاطره ذھنم ھوی یول رفتم در دم تا 
 سمیوا پاھام سر بتونم نکھیا.نباشم زرزرو و باشم یقو نکھیا.افتادم دادم بخودم کھ یقول ادی لحظھ ھی یول شدن سست پاھام. بدم دست از
دواریام و باشم صبور نکھیا. . 

 

رونیب رفتم و گفتم هللا بسم و دمیکش قیعم نفس ھی  . 

 

 یچطور_گفت و کنارم اومد اونورا بودمش دهید ھم قبال کھ سالھ 18_17 جوون پسر ھی کھ بودم نکرده رد و خودمون کوچھ ھنوز 
 خوشگلھ؟

 

؟یخوشگل ن؟چقدیرنگ چھ چشات تو دختر_گفت کھ کنار دمیکش ترس با   

 

 داشتم دوست من یول شدمیم مغرور ییبایز ھمھ نیا بھ دیشا و کردمیم فیک ھم یلیخ دیبا دیشا.خوردیم بھم جملھ نیا از حالم گھید 
باشم یمشک ابرو و چشم شتریب  . 

 

 نا خندش ھرچند.کردیم نگام خنده با داشت.بود پسره ھمون برگشتم. شد دهیکش دستم کھ دادمیم ادامھ خودم راه بھ داشتم. نذاشتم محلش 
ومدین خوشم من یول نبود ترسناک و پاک . 

 

دمیند تو ھیقشنگ بھ یدختر حاال تا یدونستیم_پسره  . 

 

کن ولم_ گفتم و دمیکش و دستم  . 

 

؟یچ تو.مانمیپ من یراست.سایتو؟وا یدار عجلھ چقد_گفت و دیکش و دستم دوباره   

 

سمتمون انیم تیعصبان با دارن دیفر و سام ریام دمید کردم نگاه.اومد ھم گھید پسر دوتا ادیفر و داد یصدا موقع ھمون  . 

 

ناموس یب بکش و دستت_گفت و گرفت رو پسره قھی ریام  . 

 

؟یدار ؟چکار چھ تو بھ_گفت و کرد جدا قشی از و ریام دست پسره   
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بود دراز و الغر و بود نرفتھ باشگاه ھنوز موقع اون ریام  . 

 

اهیس روزگارت یبش مزاحمش نمیبب گھید بار ھی_گفت یعصبان  . 

 

؟ یکارش چھ؟چھ تو بھ_گفت جانب بھ حق یول بود دهیترس نکھیا با مانیپ   

 

یشد فھم خر.داداششھ_گفت و پسره چونھ ریز زد دستش با جلو رفت یعصب دیفر ندفعھیا  . 

 

بود اخمو صورتش ھنوز کردم نگاش.کنھیم پاره قھی واسم داره شھاب االن کردم حس.داد دست بھم یخوب حس خواھرش گفت تا  . 

 

 انتظار نکنھ.دمید و اون.گستید یکی خواھرت تو بعدم.محلھ میا اومده ھست یسال دو یکی. دارم و امارش_گفت پسره ھمون مانیپ 
دهییزا سالھ 14 دختر ھی مامانت کنم باور یدار . 

 

رتیغ یب نھ؟پسره ای دھنتو یبندیم_زد داد بلند و داد ھل رو پسره و جلو رفت یرتیغ ریام  . 

 

 اومده خوشم ازش چون یول ستین خواھرت دونمیم نکھیا با_گفت و تکوند و لباساش.ستادیا شد بلند پسره. گرفت و ریام یجلو دیفر
 رستانھیدب نیھم مال ییباال کوچھ یپسرا.باشھ خودش مراقب و کنھ جمع و حواسش بگم بھش خواستم فقط نبود بد قصدم.گمیم بھت

باش مراقبش.تره سخت شینگھدار خوشگلھ.کنند تورش ختنیر نقشھ واسش . 

 

رفت و شد دوچرخش سوار و گفت نویا.باش مراقب_ گفت و زد چشمک ھی و منو سمت برگشت بعدم  . 

 

 نگاه گھیھمد بھ اخم با و بودن شوک تو پره یحرفا از لحظھ چند تا دیفر و ریدن؟امید کجا از منو پسرا اون.زدیم تند تند قلبم 
رفت و.بده بھش و حواست_گفت سام ریام بھ رو و کرد یخدافظ دیفر.کردنیم . 

 

 منو سمت برگشت.رونیب کرد فوت و نفسش و داشت نگھشون لحظھ چند و موھاش تو دیکش دست شدیم یعصب کھ ییوقتا مثل ریام 
؟یدیترس_گفت یکمرنگ لبخند با  

 

گرفت بغضم کھ بود کالمش تو یچ دونمینم. گرفت و گلوم بغض  . 
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 کجا حاال.یبر ییجا ییتنھا خواد ینم ھم گھید.نترس یچیھ از یمن با یوقت. یبترس کھ ستین الزمم.یکنینم ھیگر کھ دونمیم_ریام 
؟یبر یخواستیم  

 

 _ بخرم قرقره خالھ واسھ خواستم یم . 

 

شده نگران االن تا مامان کھ میبر بدو پس_ریام  . 

 

 خواستیم.بره ادمی خواستیم.دیخر تلخ شکالت یمشت ھی واسم محل سوپر از راه سر.میداد انجام رو خالھ یدایخر و میرفت گھیھمد با 
کنم فراموش کھ.. کنھ خوشحالم . 

 

 ھمھ و شھیھم یول کنھ رفتار باھام ریاس نیع و کنھ حبسم کھ نھ.برم ییجا ییتنھا ذاشتینم و نذاشت تنھام وقت چیھ ریام روز اون از 
 ھی بھ واسم شد لیتبد ھا بعد کھ مھربون تگریحما ھی..تگریحما ھی..بود یحام ھی اون.داشت طور بد و ھوام و بود بھم حواسش جا

جذاب و مھربون تگریحما ... 

 

استیدر ھی عمق بھ ھا ادم ییتنھا   ... 

 

ھیکاف محبتم وانیل ھی کردنش پر یبرا یول  ... 

 

 خواھري واسم سال ھفت كھ كسیھ خوشحالیھ شب امشب.منھ زندگیھ شباي بھترین از یكي واقعا امشب.خیلي. .خوشحالم خیلي
 نمیدونست بود كرده تعجب خیلي فاطي خالھ.كرد خواستگاري فرید واسھ رو ھانیھ و زد زنگ فرید مامان ناباوري عین در دیروز.كرد
 میدونست اعتمادي قابل پسر و اون و. داشتن دوسش و داشتن قبول و فرید سھراب عمو جملھ از ھمھ كھ اونجایي از ولي بگھ چي

خواستگاري بیان امشب واسھ كرد قبول داشت امد و رفت خونھ بھ راحت خیلي اون جوون دختر تا دو وجود با جوریكھ . 

 

محالھ؟.خجالت و ھاني بود گرفتھ خندم.اتاقش تو رفت شدن سرخ از بعد و كرد تعجب خیلي فھمید ھاني وقتي   

 

نیست من بھ حواسش و میزنھ حرف گوشیش با داره دیدم كھ اتاقش تو رفتم  . 

 

 با....میشي ناراحت چرا....نیست این بحث نھ...نداشتم و امادگیش االن من شاید...چیھ؟ دیگھ سوپرایز....نگفتي؟ من بھ چرا_ھانیھ 
اه..الو..الو...توام  
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 _ زدي؟ حرف باھاش اینجوري چي واسھ بیشعور  

 

 مامان بھ گفت.شد ناراحت_گفت و پایین انداخت و سرش پشیموني حالت با بعد كرد نگام عصباني اول.عقب برگشت ترس با ھاني 
كنھ كنسلش بزنھ زنگ میگم . 

 

 _  كھ فرید و تو.ندارم و امادگیش من میاي قپي كني چكار میخواي مگھ دیوونھ دختره اخھ.میكردم و ھمینكار بودم جاش منم.داره حق
مرگتھ؟ چھ دیگھ.باشھ رسمي چي ھمھ بده. دارید دوست رو ھمدیگھ  

 

زوده فعال.سالمھ18 ھنوز من بابا.نشده تموم درسم ھنوز.اولم ترم ھنوز من. اخھ ولي..گلي نھ_گفت دل دو ھانیھ  . 

 

 _18  ھمھ و خوبھ سنت دیگھ موقع اون شھ تموم درست تا میمونید نامزد تازه.خونش ببردت بیاد فرداشب كھ نیست قرار.باشھ سالت
ناراحتي عشقت بھ رسیدن از كھ ھستي عاشقي چطور تو بعدم.عالي چي . 

 

كردم اینجوري چرا نفھمیدم شدم شد؟ھول چي نمیدونم.میخوره غصھ االن_كنم چكار حاال_گفت پشیمون و ناراحت ھاني  . 

 

بیار در دلش از بزن زنگ.اي دیوونھ كھ بس_گفتم و خندیدم  . 

 

من_ گفت و كرد نگام تعجب با ھاني  ... 

 

 _ من ن پ . 

 

جونم گلي_گفت و كرد نگام ملوسا گربھ این عین ھاني  ... 

 

 _ كني ناز واسش یكم باید سرت تو خاك.بیاري در دلش از بزني زنگ باید.ناراحتھ ازت اون.مار زھر و گلي . 

 

ناز خودم میدوني الزم اگھ حاال_گفتم بدجنسي حالت با بعد  .. 

 

برسم بكارام تا بیرون برو پاشو..نكرده الزم_گفت و حرفم تو پرید یھو ھاني  . 
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 _ بزنم زنگ بھش خودم باید میگي راست انگار میبینم میكنم دقت كھ حاال ھاني نھ . 

 

بیرون زدم اتاق از سریع كھ بكنھ و موھام بیاد كھ شد بلند ھاني  . 

 

 لبش رو لبخند و بیرون اومد اتاق از بعد یكم.بلدن خوب و كردن ناز نباشن بلد كاري ھیچ دخترا این البتھ.بیاد بر پسش از كاشكي 
 من نظر بھ.بود پیدا چشماش تو دودلي و ترس ھنوز ولي بود خوشحال.شد انجام موفقیت با عملیات_گفت و زد چشمك و دید و من.بود
داره دوسش و خوبیھ پسر خیلي فرید بود خود بي ترسش كھ . 

 

 حسام و شد خوشحال عمو.گفت رو چي ھمھ و زد حرف حسام و عمو با خالھ.اتاقش تو رفت سریع ھاني اومدن حسام و عمو. تا شب
 پوكي كلھ تو مگھ..چیھ گفتدھا رفتم غره چشم بھش.میكنھ شوھر داره پوك كلھ سھ از یكي باالخره_گفت و خندید بھم حسام.كرد تاییدش

 بود گرفتھ خندم.میلرزه بدنم ستون چار میره غره چشم وقتي چشاش این با مصب ال_گفت لب زیر بعد..میخوره بر بھت كھ
دیوونھ.بھش . 

 

 حسادت ھاني بھ لحظھ یھ فقط گرفت و بدنم كل گزنده سرماي یھ لحظھ یھ فقط لحظھ یھ.ھانیھ اتاق تو رفت و شد بلند عمو بعد یكم 
 زیر از و بیاد كھ بود كجا بابام كنم ازدواج میخواستم من اگھ ولي كنم فكر موضوع این بھ نمیخواستم گرفت دلم.من بھ لعنت.كردم
 رو چراغا.دیوار كنج نشستم و اتاقم تو رفتم.نمیشھ درمون ھیچي با كسي بي درد كھ اخ.بكنھ بھم پدرانھ نصیحت یا بكشھ و نظرم زبونم

 بي با من ولي بود گلوم تو بغض.كردم حلقھ پاھام دور و دستام و شكمم تو كردم جمع و پاھام و دیوار بھ زدم تكیھ و كردم خاموش
 گھواره و كردم ازاد یكم و خودم.بود زده ریشھ وجودم تموم تو بغض.افتاد لرز بھ بدنم تموم كم كم.كنم ازادش نمیخواستم تموم رحمي

ال ال ال ال ال. الال الال الال_میكردم زمزمھ لب زیر و میرفتم جلو عقب وار  

 

نمیاد خوابش میكنم الالییش   

 

نمیاد یادش. میكنم بزرگش   

 

یي ال ال ال ال ال ال ال ال ال   

 

پیش سال ھشت ھفت بھ كشیدم پر دوباره  . 

 

 تازه بیدارشدم كھ غروب.خوابیدم لعدشم و كردم نگاه كارتون و كردم بازي و خوردم نھار اومدم مدرسھ از تا ظھر.بودم اتاقم تو 
 پسرا با پایین رفتم دقیقھ چند فقط میخوندم درس وقت دیر تا و درسام پاي نشستم دارم ھم دیكتھ امتحان تازه و دارم مشق چقد فھمیدم

 تو. برد خوابم كھ بود ھا كلمھ و كتاب بھ چشم انقد.میومد خوابم و بودم شده خستھ.میخوندم درس وقت دیر تا دوباره و خوردم غذا
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 و بود افتاده میز رو سرم.میكرد نگام لبخند با. دیدم سرم باال رو بابا و كردم باز و چشمام.میكنھ ناز و موھام یكي كردم حس خواب
 و كردم لوس و خودم.بابایي بغل تو خزیدم و پشمالوھا گربھ عین شدم.شد چم نمیدونم دیدم رو بابا تا.بود برده خوابم
میاد خوابم...بابایي_گفتم . 

 

بابا اي خستھ..گلم دختر_گفت و چرخوندم اتاق تو یكم و بوسید و سرم و كرد بغلم بابا  . 

 

خوندم درس خیلي.بابایي اره_ گفتم ناز با  . 

 

قشنگم دختر بخواب حاال_گفت و تختم تو گذاشت منو و بوسیدم دوباره بابا  . 

 

داري؟ دوستم تا چند بابایي_گفتم بره اینكھ از قبل   

 

بابا بخواب خوشگلم فرشتھ.داره دوست چندتا و زندگیش ھمھ ادم_گفت و بوسید و گرفت و دستم  .  

 

 و كرد جمع میز سر از و كتابام و كرد روشن و بود دریایي پري شكل كھ خوابم چراغ و كرد خاموش و چراغ و بوسیدم دوباره 
خوابیدم خیال بي و راحت شب اون چقد.بابا دارم دوست_گفت اروم . 

 

نازم گل بخواب ال ال ال ال ال الال    

 

رازم ھمھ بخواب ال ال ال ال ال ال  . 

 

 دورم چقد.شد اشك از خیس صورتم و ھق ھق بھ شد تبدیل بعد و دوتا شد قطره یھ.شد سرازیر چشمم از اشك قطره یھ اختبار بي 
تنھام چقد و شلوغھ . 

 

بود كرده و بابام ھواي دلم و بودم دلتنگ من ولي بودن خواب ھمھ  . 

 

 شكلي چھ بابام بیارم یاد بھ كردم سعي و شدم خیره نقطھ یھ بھ. دادم تكیھ درخت یھ بھ و نشستم چمنا بین و حیاط تو رفتم اروم 
 قد مرد یھ جز.محو خیلي تصویر یھ جز نیست یادم ھیچي.نمیاد یادم چیزي است فایده بي خدایا ولي كردم تمركز و بستم و چشمام.بود
 رلم.شده تنگ میكرد تعریف واسم كھ شبي اخر داستاناي واسھ دلم كھ اخ.مھربون صورت و گندمي جو موھاي با شونھ چھار و بلند

زد بھم و خلوتم سام امیر صداي كھ كشیدم عمیق اه یھ.دلتنگھ مھربونش ھاي بوسھ واسھ  
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بكشي؟ دردي پر این بھ اه شده باعث چي_سام امیر  

 

 و اسپرت تیپ.بود داده تكیھ روبروم درخت بھ.دیدم بودم بابام تصویر منتظر كھ ھمونجایي روبروم رو امیر و كردم باز و چشمام 
 .جذاب

 

نفھمیدم؟ من اومدي كي. سالم_ گفتم و زدم كجكي لبخند یھ   

 

نبود من بھ حواست و بودي غرق رویاھات تو.میشھ اي دقیقھ چند.سالم علیك.بدم جواب نمیخوام یعني این_گفت و جلو اومد  . 

 

معمولي و ساده ھرچند عالمن چشماي قشنگترین واسم چشماش كھ میشھ وقتي چند.شدم خیره چشماش بھ  . 

 

 _ میكردم فكر مرد یھ بھ داشتم.كرد مخفي تو از نمیشھ رو جیزي . 

 

 داشت اوة اوة.میشھ تند داره نفساش كردم احساس.نداشت عصبانیتش كردن پنھون واسھ تالشي ھیچ.ھم تو كشید و اخماش بوضوح 
میشد ناجور . 

 

 _ بود؟ شكلي چھ بابام نیست یادم امیر_گفتم بغض با.نمیاد یادم دیگھ و قیافش كھ مردي یھ.عزیزه واسم خیلي كھ مرد یھ بھ  

 

گرفت خودش بھ ھمدردي رنگ نگاھش.شد مھربون نبود ترحم نبود دلسوزي.شد عوض نگاھش رنگ و شد باز اخماش  . 

 

افتادي؟ بابات یاد امشب شد چي_سام امیر   

 

 _ ندم جواب میشھ . 

 

میكنم دركت اره_ سام امیر  . 

 

خوب خبر یھ_گفتم و كشیدم عمیق نفس یھ.كنارم نشست  . 
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بگو_ سام امیر  . 

 

 _ كرد خواستگاري و ھاني و زد زنگ فرید مامان امروز . 

 

جلو اومد باالخره پس_گفت كنھ تعجب اینكھ بدون  . 

 

میدونستي؟_ گفتم و كردم نگاھش تعجب با   

 

 بستھ چشم حاظرم كھ مطمئنم فرید از انقد.بذاره جلو قدم نمیشد روش فرید ولي دارن عالقھ بھم بودم فھمیده خودم ولي...نھ_ سام امیر 
بدم بھش رو ھانیھ . 

 

مباركھ پس_گفتم و زدم لبخند  . 

 

نبودم مطمئن نگم چیزي دفعھ یھ كھ زبونم خودم از زیاد. بمونم امیر پیش زیاد نمیتونم میكردم حس.شدم بلند اروم  . 

 

 _ بخیر شب . 

 

بخیر شب.. شب..تو..تو.نكن ناراحت و خودت...گلي_گفت امیر كھ میرفتم داشتم  . 

 

بزنھ حرف نمیتونھ كردم احساس  . 

 

اومد شبگاھیش پیام كھ میشد گرم داشت چشمام و تختم رو كشیدم دراز.اتاقم تو رفتم اروم  . 

 

دارد خود جاي كھ خدا...میكنم التماس ھم باد بھ میخواھم را تنت عطر وقتي  ... 
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 میوه شستن و شام گفت و اشپزخونھ تو بود رفتھ خالھ.میكنیم كارگري داریم و خونھ جون بھ افتادیم خالھ و ھاني و من صبح از امروز
 بھ باغ ھا موقع اینجور.میرن ھم اتاقا تو خواستگارا مگھ نمیفھمم من.شما با حیاط و اتاقا كردن تمیز و گردگیري من با اشپزخونھ و ھا

حیاط میگھ رو بزرگي این . 

 

 كھ بدیم اب رو درختا و بشوریم كھ كردیم باز و شلنگ بعد و كردیم تمیز رو برگا و اشغاال اول جارو با.كنیم تمیز و باغ رفتیم اول 
شد شروع ما بازي اب دیگھ و دنبالش دوییدم منم كرد خیسم خیس خوشحال ندیده شوھر مرگ ذوق ھاني این . 

 

 _ خبره؟ چھ اینجا  

 

بود حسام. برگشتیم دوتامون  . 

 

نداشتي؟ بر بچگیت از دست ھنوز كني شوھر میخواي تو دختر_حسام   

 

بیاره كم نمیخواست ولي بود شده سرخ خجالت از ھاني  . 

 

نریختما اب رو و پتت تا تو برو بیا حسام_ھاني  . 

 

دستش؟ دادي نھ؟اتو بردي حساب_گفتم مشكوكي حالت با و روبروش پریدم كھ داخل بره خواست بود شده كبود و سرخ حسام   

 

بود افتاده پتھ تتھ بھ بگھ چي نمیدونست بود شده ھول حسام  . 

 

برد و ابروم ببرش اینو بیا ھاني.چیھ اتو.تو میگي چي_حسام  . 

 

 بعد گلي ببین_گفت و ھاني و من سمت اومد كھ بره میخواست. برگشت سریع و داخل برد و بود خریده كھ رو ھایي میوه سریع و 
بگیرید و زبونتون جلو تروخدا فقط میكنم تعریف دوتون ھر واسھ . 

 

داد لو و خودش زود چقد.خنده زیر زدیم و انداختیم ھم بھ نگاه یھ ھاني و من بیرون رفت تا.بیرون زد خونھ از تندي و  . 
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 و كردیم تقسیم ھم رو اتاقا.دادیم انجام حسابي تكوني خونھ و كردیم جا جابھ رو مبال یكم و كردیم گردگیري و داخل رفتیم باغ از بعد 
 تمیز و اتاقشون كسي نمیذاشت وقت ھیچ خالھ. و حسام و خودش ھم ھاني. كردم انتخاب و سام امیر و خودم اتاق استھ خو خدا ھم من
بود امنیتي مسائل بخاطر كنم فكر.كنھ . 

 

 وسایل و وي تي میزش كمدش.بود رنگي این اتاقش ست كال.بود سوختھ اي قھوه نفره دو تخت با بزرگ اتاق یھ سام امیر اتاق 
 سعي.كشیدم دراز روش یكم و بستم و اتاق در كردم مرتب كھ و تختش.كردم تمیز دل و جون با و اتاقش.بود شیك چي ھمھ و صوتي
 و چشمام منم و شد باز یھو در كھ بودم رفتھ رویا تو حسابي ولي.نیومد بویي كردم ھركاري ولي كنم استشمام و سام امیر بوي كردم
ریخت قلبم.سرم تو خاك.كردم باز یھو . 

 

 _ خوابیدي؟ اینجا چي واسھ  

 

 _ خو كشیدم دراز یكم شدم خستھ.بیاي ادم مثل نمیتوني.مار زھر . 

 

میزنیا مشكوك گلي_ گفت و كرد نگام خیره یكم ھاني  ... 

 

بابا خف_گفتم و بیرون رفتم و سرش تو زدم یكي شدم بلند  . 

 

نفھمید خوبھ ھم ووي.بود غوغایي چھ دلم تو میدونھ خدا ولي  . 

 

 لوبیا كنسر جلومون خالھ كھ بزنیم دبش نھار یھ خستھ تني با رفتیم و دادیم خالھ تحویل مرتب و تمیز رو خونھ كھ خالصھ 
مزدمون اینھ تھش بعد كشید كار ازمون باري خر عین یعني.گذاشت . 

 

 و شد چي نفھمیدم كھ كشیدم دراز تختم رو حولھ ھمون با.اتاقامون تو رفتیم و گرفتیم دوش نوبتي.شیم اماده كھ رفتیم نھار از بعد 
برد خوابم . 

 

شدم بلند خواب از ھانیھ جیغاي جیغ با . 

 

 _ بذارم مرگم كپھ دقیقھ یھ میذاري.چتھ باز.ھا . 

 

میزني حرف معتادا عین چرا_گفت و كرد نگام تعجب با ھاني  . 
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ھھھ.حرفام و بودن خمار چشمام و میكشیدم حرفامو بودم خواب گیج چون.بودم گرفتھ خندم خودم  . 

 

جووونم اخ.كشیده و خمار چشماتم.میشیا خوشگال معتاد این از بشب معتاد اگھ گلي ولي_ ھاني  . 

 

 _ فرید واسھ كبابھ فقط دلم یعني . 

 

بشھ زنش قراره خانمي و نازي این بھ دختر بخواد دلشم_ھاني  . 

 

 ندیده حاال تا ولي میشنیدم زیاد و فرید اسم.بودم اومده خونھ این تو كھ بود روزي چند من.افتادم دیدم و فرید كھ باري اولین یاد یھو 
 و شوخ ولي داشت شباھت سام امیر بھ اخالقاش بعضي.  بود معمولي صورتش.ھم قواره و قد ھم و بود سام امیر ھمسن فرید.بودمش

بود گو بذلھ . 

 

 تاب روي باغ تو ھانیھ منو.حسام و سام امیر پیش بودن اومده بود كوچیكتر خودش از سال دو كھ فربد برادرش با فرید روز اون 
خوشگلي چقد تو.نازي كوچولوي دختر چھ_گفت و خندید دید منو تا.بود جریان در ولي بود ندیده ھنوز منو فرید.بودیم نشستھ . 

 

دیگھ برید. اتاقشھ تو سام امیر_گفت و ھم تو كشید و اخماش فرید حرفاي شنیدن با ھانیھ  . 

 

خانم؟ تپل كردي حسودي_گفت و خندید فرید   

 

بگم؟ بھت چي یھ یا فرید میري_گفت و شد قرمز ھانیھ   

 

رفتیم ما چشم.ھانیھ خشم.اوھو اوھو_گفت خنده با فرید  .  

 

داخل رفتن بود من بھ خیره كھ فربد داداشش ھمراه بھ فرید  . 

 

نیستي تپل اصال تو مت نظر بھ. گفت چیزي یھ اون حاال_گفتم و خنده زیر زدم و. افتاد ھانیھ عصباني صورت بھ نگام  . 
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میگي راست. واقعا_گفت و شد خوشحال ھانیھ  . 

 

چاقي خیلي تو.نیستي تپل نو عزیزم اره_گفتم و خندیدم  . 

 

منو كشتھ بخوره بھم دستش میدونستم.فرار و گفتم و اینو  . 

 

بودن قشنگ و گرد لپاش.بود قشنگ ھم خیلي من نظر بھ كھ بود پر ھیكلش فقط بیچاره.نبود ھم تپل نبود چاق ھاني  . 

 

بپوشم ندارم لباس من تو؟میگم كجایي دختر ھي_ھاني  . 

 

 _ كمكت میام كنم تنم لباس بیرون داري؟برو لباس ھمھ این تو.ھاني . 

 

 و كمربند كھ بنفش ساتن دامن كت دست یھ.میزنھ غر ھي اخر لباس ھمھ این.ھاني پیش اومدن و پوشیدم اي خونھ تو لباس دست یھ 
میومد بھش خیلي شیدش پو. دادم بھش داشت خوشگلي طالیي ھاي دكمھ . 

 

بزني شال امشب نمیخواد گفت فرید_ھاني  . 

 

 اویزون بقیھ و بستم و سرش پشت موھاي از یكم طالیي و بنفش كلیپس یھ با و اش شونھ رو ریختم و كردم لخت واسش و موھاش 
شم اماده كھ رفتم و كردم بوسش.بود شده محشر خدا واي و تنگش زد ھم ملیح و خوشرنگ ارایش یھ.بودن . 

 

 و كشیدم شونھ و موھام.داشت پشتش خوشگل پاپیون یھ كھ پوشیدم اي سورمھ زانوي رو تا ولي تنگ تونیك و مشكي ساپورت یھ 
 داشت اي سورمھ و ابي بیشتر كھ رنگاوارنگ و مختلف رنگاي از شال یھ.بلندم نسبتا پیشونیھ رو ریختن ھام چتري ولي بستم باالسرم

 توري ھاي كالج و زدم لبم رو مالیم ولي رنگ گوشتي رژ یھ.كشیدم چشمم تو رنگ پر مداد یھ و زدم و شكالتیم عطر.زدم سرم
ھاني واسھ اوردم در ھم طالییم صندالي و كردم پام ھم اي سورمھ . 

 

بودیم شده خوشگل دوتامون.پوشید و دادم بھش و اتاقش در رفتم  . 

 

میگرفتم رو تو میومدم بودم مرد من كاشكي..گلي_گفت دید منو تا ھاني  . 
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اه.میزد بھم و حالم ھمیشھ ھاني این.بیرون اومدم و دادم چین دماغم بھ و سرش تو زدم یكي  . 

 

 دید منو تا.دیدم و سام امیر كھ اشپزخونھ تو رفتم.بود تواتاقش حسام.بود نشیتھ سالن تو و بود اماده ھم عمو.میشد اماده داشت خالھ 
میكنھ؟ چكار ما خونھ كیھ؟تو خوشگلھ پري این خدا.گاد ماي اوه_ گفت  

 

زدي؟ تیپ انقد كي واسھ بگو و خودت.نشو لوس_گفتم و بازوش تو زدم یكي   

 

كردي؟ خوشگل كسي توواسھ مگھ_ گفت و كرد اخم   

 

بشي غیرتي نمیخواد حاال خب_گفتم و خندیدم  . 

 

خوشگلم خودم من_گفتم و كردم نازك چشم پشت یھ بعد  . 

 

 میكني چي_گفتم و عقب شدم كشیده.كنھ خفم مثال میخواست و گرفت سر پشت از و شالم توي پره كھ بیرون میرفتم داشتم 
شدم خفھ...دیوونھ . 

 

 گوشم كنار اروم.میكرد داغونم داشت گوشم رو نفساش داغ صداي.گوشم كنار اورد بغل از و سرش. بودم چسبیده بھش تقریبا 
خوشگلھ پري مفھومھ.كنھ نگاه و خوشگلیات بخواد كھ من جز رو چشي میارم در ولي...ولي نیست شكي كھ خوشگلیت تو_گفت . 

 

 از گیج.گذشت كنارم از باد مثل و كرد ول ارومي بھ و شالم.ایستادن ھمھ مكان و زمان و دنیا.شد گرمم یھو.كردم یخ.شد سرد ھوا 
 صداي.كنم باز حسابي چھ حرفش رو باید یعني.داشت معني چھ حرفاش.بودم حضورش نزدیكي از عمیق لذتي از سرخوش و حرفاش
بمونم فكر تو این از بیشتر نذاشت زنگ . 

 

شدم بلند خواب از ھانیھ جیغاي جیغ با . 

 

 _ بذارم مرگم كپھ دقیقھ یھ میذاري.چتھ باز.ھا . 

 

میزني حرف معتادا عین چرا_گفت و كرد نگام تعجب با ھاني  . 
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ھھھ.حرفام و بودن خمار چشمام و میكشیدم حرفامو بودم خواب گیج چون.بودم گرفتھ خندم خودم  . 

 

جووونم اخ.كشیده و خمار چشماتم.میشیا خوشگال معتاد این از بشب معتاد اگھ گلي ولي_ ھاني  . 

 

 _ فرید واسھ كبابھ فقط دلم یعني . 

 

بشھ زنش قراره خانمي و نازي این بھ دختر بخواد دلشم_ھاني  . 

 

 ندیده حاال تا ولي میشنیدم زیاد و فرید اسم.بودم اومده خونھ این تو كھ بود روزي چند من.افتادم دیدم و فرید كھ باري اولین یاد یھو 
 و شوخ ولي داشت شباھت سام امیر بھ اخالقاش بعضي.  بود معمولي صورتش.ھم قواره و قد ھم و بود سام امیر ھمسن فرید.بودمش

بود گو بذلھ . 

 

 تاب روي باغ تو ھانیھ منو.حسام و سام امیر پیش بودن اومده بود كوچیكتر خودش از سال دو كھ فربد برادرش با فرید روز اون 
خوشگلي چقد تو.نازي كوچولوي دختر چھ_گفت و خندید دید منو تا.بود جریان در ولي بود ندیده ھنوز منو فرید.بودیم نشستھ . 

 

دیگھ برید. اتاقشھ تو سام امیر_گفت و ھم تو كشید و اخماش فرید حرفاي شنیدن با ھانیھ  . 

 

خانم؟ تپل كردي حسودي_گفت و خندید فرید   

 

بگم؟ بھت چي یھ یا فرید میري_گفت و شد قرمز ھانیھ   

 

رفتیم ما چشم.ھانیھ خشم.اوھو اوھو_گفت خنده با فرید  .  

 

داخل رفتن بود من بھ خیره كھ فربد داداشش ھمراه بھ فرید  . 

 

نیستي تپل اصال تو مت نظر بھ. گفت چیزي یھ اون حاال_گفتم و خنده زیر زدم و. افتاد ھانیھ عصباني صورت بھ نگام  . 

 

میگي راست. واقعا_گفت و شد خوشحال ھانیھ  . 
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چاقي خیلي تو.نیستي تپل نو عزیزم اره_گفتم و خندیدم  . 

 

منو كشتھ بخوره بھم دستش میدونستم.فرار و گفتم و اینو  . 

 

بودن قشنگ و گرد لپاش.بود قشنگ ھم خیلي من نظر بھ كھ بود پر ھیكلش فقط بیچاره.نبود ھم تپل نبود چاق ھاني  . 

 

بپوشم ندارم لباس من تو؟میگم كجایي دختر ھي_ھاني  . 

 

 _ كمكت میام كنم تنم لباس بیرون داري؟برو لباس ھمھ این تو.ھاني . 

 

 و كمربند كھ بنفش ساتن دامن كت دست یھ.میزنھ غر ھي اخر لباس ھمھ این.ھاني پیش اومدن و پوشیدم اي خونھ تو لباس دست یھ 
میومد بھش خیلي شیدش پو. دادم بھش داشت خوشگلي طالیي ھاي دكمھ . 

 

بزني شال امشب نمیخواد گفت فرید_ھاني  . 

 

 اویزون بقیھ و بستم و سرش پشت موھاي از یكم طالیي و بنفش كلیپس یھ با و اش شونھ رو ریختم و كردم لخت واسش و موھاش 
شم اماده كھ رفتم و كردم بوسش.بود شده محشر خدا واي و تنگش زد ھم ملیح و خوشرنگ ارایش یھ.بودن . 

 

 و كشیدم شونھ و موھام.داشت پشتش خوشگل پاپیون یھ كھ پوشیدم اي سورمھ زانوي رو تا ولي تنگ تونیك و مشكي ساپورت یھ 
 داشت اي سورمھ و ابي بیشتر كھ رنگاوارنگ و مختلف رنگاي از شال یھ.بلندم نسبتا پیشونیھ رو ریختن ھام چتري ولي بستم باالسرم

 توري ھاي كالج و زدم لبم رو مالیم ولي رنگ گوشتي رژ یھ.كشیدم چشمم تو رنگ پر مداد یھ و زدم و شكالتیم عطر.زدم سرم
ھاني واسھ اوردم در ھم طالییم صندالي و كردم پام ھم اي سورمھ . 

 

بودیم شده خوشگل دوتامون.پوشید و دادم بھش و اتاقش در رفتم  . 

 

میگرفتم رو تو میومدم بودم مرد من كاشكي..گلي_گفت دید منو تا ھاني  . 

 

اه.میزد بھم و حالم ھمیشھ ھاني این.بیرون اومدم و دادم چین دماغم بھ و سرش تو زدم یكي  . 
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 دید منو تا.دیدم و سام امیر كھ اشپزخونھ تو رفتم.بود تواتاقش حسام.بود نشیتھ سالن تو و بود اماده ھم عمو.میشد اماده داشت خالھ 
میكنھ؟ چكار ما خونھ كیھ؟تو خوشگلھ پري این خدا.گاد ماي اوه_ گفت  

 

زدي؟ تیپ انقد كي واسھ بگو و خودت.نشو لوس_گفتم و بازوش تو زدم یكي   

 

كردي؟ خوشگل كسي توواسھ مگھ_ گفت و كرد اخم   

 

بشي غیرتي نمیخواد حاال خب_گفتم و خندیدم  . 

 

خوشگلم خودم من_گفتم و كردم نازك چشم پشت یھ بعد  . 

 

 میكني چي_گفتم و عقب شدم كشیده.كنھ خفم مثال میخواست و گرفت سر پشت از و شالم توي پره كھ بیرون میرفتم داشتم 
شدم خفھ...دیوونھ . 

 

 گوشم كنار اروم.میكرد داغونم داشت گوشم رو نفساش داغ صداي.گوشم كنار اورد بغل از و سرش. بودم چسبیده بھش تقریبا 
خوشگلھ پري مفھومھ.كنھ نگاه و خوشگلیات بخواد كھ من جز رو چشي میارم در ولي...ولي نیست شكي كھ خوشگلیت تو_گفت . 

 

 از گیج.گذشت كنارم از باد مثل و كرد ول ارومي بھ و شالم.ایستادن ھمھ مكان و زمان و دنیا.شد گرمم یھو.كردم یخ.شد سرد ھوا 
 صداي.كنم باز حسابي چھ حرفش رو باید یعني.داشت معني چھ حرفاش.بودم حضورش نزدیكي از عمیق لذتي از سرخوش و حرفاش
بمونم فكر تو این از بیشتر نذاشت در زنگ . 

 

شدم بلند خواب از ھانیھ جیغاي جیغ با . 

 

 _ بذارم مرگم كپھ دقیقھ یھ میذاري.چتھ باز.ھا . 

 

میزني حرف معتادا عین چرا_گفت و كرد نگام تعجب با ھاني  . 

 

ھھھ.حرفام و بودن خمار چشمام و میكشیدم حرفامو بودم خواب گیج چون.بودم گرفتھ خندم خودم  . 
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جووونم اخ.كشیده و خمار چشماتم.میشیا خوشگال معتاد این از بشب معتاد اگھ گلي ولي_ ھاني  . 

 

 _ فرید واسھ كبابھ فقط دلم یعني . 

 

بشھ زنش قراره خانمي و نازي این بھ دختر بخواد دلشم_ھاني  . 

 

 ندیده حاال تا ولي میشنیدم زیاد و فرید اسم.بودم اومده خونھ این تو كھ بود روزي چند من.افتادم دیدم و فرید كھ باري اولین یاد یھو 
 و شوخ ولي داشت شباھت سام امیر بھ اخالقاش بعضي.  بود معمولي صورتش.ھم قواره و قد ھم و بود سام امیر ھمسن فرید.بودمش

بود گو بذلھ . 

 

 تاب روي باغ تو ھانیھ منو.حسام و سام امیر پیش بودن اومده بود كوچیكتر خودش از سال دو كھ فربد برادرش با فرید روز اون 
خوشگلي چقد تو.نازي كوچولوي دختر چھ_گفت و خندید دید منو تا.بود جریان در ولي بود ندیده ھنوز منو فرید.بودیم نشستھ . 

 

دیگھ برید. اتاقشھ تو سام امیر_گفت و ھم تو كشید و اخماش فرید حرفاي شنیدن با ھانیھ  . 

 

خانم؟ تپل كردي حسودي_گفت و خندید فرید   

 

بگم؟ بھت چي یھ یا فرید میري_گفت و شد قرمز ھانیھ   

 

رفتیم ما چشم.ھانیھ خشم.اوھو اوھو_گفت خنده با فرید  .  

 

داخل رفتن بود من بھ خیره كھ فربد داداشش ھمراه بھ فرید  . 

 

نیستي تپل اصال تو مت نظر بھ. گفت چیزي یھ اون حاال_گفتم و خنده زیر زدم و. افتاد ھانیھ عصباني صورت بھ نگام  . 

 

میگي راست. واقعا_گفت و شد خوشحال ھانیھ  . 
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چاقي خیلي تو.نیستي تپل نو عزیزم اره_گفتم و خندیدم  . 

 

منو كشتھ بخوره بھم دستش میدونستم.فرار و گفتم و اینو  . 

 

بودن قشنگ و گرد لپاش.بود قشنگ ھم خیلي من نظر بھ كھ بود پر ھیكلش فقط بیچاره.نبود ھم تپل نبود چاق ھاني  . 

 

بپوشم ندارم لباس من تو؟میگم كجایي دختر ھي_ھاني  . 

 

 _ كمكت میام كنم تنم لباس بیرون داري؟برو لباس ھمھ این تو.ھاني . 

 

 و كمربند كھ بنفش ساتن دامن كت دست یھ.میزنھ غر ھي اخر لباس ھمھ این.ھاني پیش اومدن و پوشیدم اي خونھ تو لباس دست یھ 
میومد بھش خیلي شیدش پو. دادم بھش داشت خوشگلي طالیي ھاي دكمھ . 

 

بزني شال امشب نمیخواد گفت فرید_ھاني  . 

 

 اویزون بقیھ و بستم و سرش پشت موھاي از یكم طالیي و بنفش كلیپس یھ با و اش شونھ رو ریختم و كردم لخت واسش و موھاش 
شم اماده كھ رفتم و كردم بوسش.بود شده محشر خدا واي و تنگش زد ھم ملیح و خوشرنگ ارایش یھ.بودن . 

 

 و كشیدم شونھ و موھام.داشت پشتش خوشگل پاپیون یھ كھ پوشیدم اي سورمھ زانوي رو تا ولي تنگ تونیك و مشكي ساپورت یھ 
 داشت اي سورمھ و ابي بیشتر كھ رنگاوارنگ و مختلف رنگاي از شال یھ.بلندم نسبتا پیشونیھ رو ریختن ھام چتري ولي بستم باالسرم

 توري ھاي كالج و زدم لبم رو مالیم ولي رنگ گوشتي رژ یھ.كشیدم چشمم تو رنگ پر مداد یھ و زدم و شكالتیم عطر.زدم سرم
ھاني واسھ اوردم در ھم طالییم صندالي و كردم پام ھم اي سورمھ . 

 

بودیم شده خوشگل دوتامون.پوشید و دادم بھش و اتاقش در رفتم  . 

 

میگرفتم رو تو میومدم بودم مرد من كاشكي..گلي_گفت دید منو تا ھاني  . 

 

اه.میزد بھم و حالم ھمیشھ ھاني این.بیرون اومدم و دادم چین دماغم بھ و سرش تو زدم یكي  . 
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 دید منو تا.دیدم و سام امیر كھ اشپزخونھ تو رفتم.بود تواتاقش حسام.بود نشیتھ سالن تو و بود اماده ھم عمو.میشد اماده داشت خالھ 
میكنھ؟ چكار ما خونھ كیھ؟تو خوشگلھ پري این خدا.گاد ماي اوه_ گفت  

 

زدي؟ تیپ انقد كي واسھ بگو و خودت.نشو لوس_گفتم و بازوش تو زدم یكي   

 

كردي؟ خوشگل كسي توواسھ مگھ_ گفت و كرد اخم   

 

بشي غیرتي نمیخواد حاال خب_گفتم و خندیدم  . 

 

خوشگلم خودم من_گفتم و كردم نازك چشم پشت یھ بعد  . 

 

 میكني چي_گفتم و عقب شدم كشیده.كنھ خفم مثال میخواست و گرفت سر پشت از و شالم توي پره كھ بیرون میرفتم داشتم 
شدم خفھ...دیوونھ . 

 

 گوشم كنار اروم.میكرد داغونم داشت گوشم رو نفساش داغ صداي.گوشم كنار اورد بغل از و سرش. بودم چسبیده بھش تقریبا 
خوشگلھ پري مفھومھ.كنھ نگاه و خوشگلیات بخواد كھ من جز رو چشي میارم در ولي...ولي نیست شكي كھ خوشگلیت تو_گفت . 

 

 از گیج.گذشت كنارم از باد مثل و كرد ول ارومي بھ و شالم.ایستادن ھمھ مكان و زمان و دنیا.شد گرمم یھو.كردم یخ.شد سرد ھوا 
 صداي.كنم باز حسابي چھ حرفش رو باید یعني.داشت معني چھ حرفاش.بودم حضورش نزدیكي از عمیق لذتي از سرخوش و حرفاش
بمونم فكر تو این از بیشتر نذاشت در زنگ . 

 

 لبخند با منو ھمیشھ و میومد خوشش خیلي من از و بود میزه ریزه خانم یھ مادرش.بودن اومده ا برادرش و مادرش و پدر ھمراه فرید
میشي خودم عروس باالخره میدونستم.عروسم خوبي_گفت و بوسیدش و كرد بغلش دید رو ھاني تا.میكرد نگاه . 

 

پایین انداخت و سرش بود بعید ھاني از كھ لبخندایي با و شد لباساش رنگ دور یھ ھم ھاني  . 

 

 ساكتي ولي مھربون مرد اونم.داشت باباش بھ زیادي شباھت فرید كھ بود بلندي قد و چھره خوش مرد ایماني اقاي فرید باباي 
 مھندس و سالھ24.بود كوتاھتر فرید از ولي بود بلند قد ھم فربد.بود مامانش شكل خیلي كھ بود ظریفي و بور پسر فرید برادر فربد.بود

میگم تبریك.میشیم فامیل داریم اینكھ مثل_گفت و زد لبخند دید تامنو.میكرد كار عموش شركت تو و بود عمران . 
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بود نچسب خیلي من نظر بھ ولي بود خوبي پسر اینكھ با  . 

 

 اي برادرانھ نگاه و لبخند با فرید.بود لبش رو ھنوز بود زده ھاني بھ كھ لبخندي بود فرید بعدي نفر.شد وارد اونم و زدم لبخند بزور 
كردي راضیش كھ مرسي_گفت . 

 

فھمید؟ كجا از این.داخل رفت و   

 

 یكم.میكردن رفتار میومدن اینجا كھ ھمیشھ مثل و میكردن صحبت ھم با ھمھ.بود من كنار ھم ھاني.بودیم نشستھ سالن تو ھمگي 
 ھم با كھ فرستادن رو دوتا اون باالخره و فرید و ھاني سمت بھ كشوندن و صحبت و گرفتن دست و مجلس بزرگترا و گذشت

 دیگھ اینا كھ میدونیم من بعدش و خدا فقط بكننش؟دیگھ بخوان كھ مونده بینشون ریگي سنگي دیگھ اینا موندم من.وابكنن و سنگاشون
من اتاق برد و فرید پرو اتاق بود كرده و اتاقش چون ھم ھاني.بگن ھم بھ كھ نداشتن اي نگفتھ حرف . 

 

 اب اینكھ با_گفت و كرد نگام لبخند با فربد روبروي گرفتم کھ و شربت سیني. كردم پذیرایي بقیھ از و شدم بلند منم و گذشت یكم 
داره؟ خوردن شربت این ولي ندارم دوست پرتقال  

 

 _ بیارم؟ واستون اي دیگھ چیز ندارید دوست اگھ  

 

میكنم؟ قبول میل كمال با من بكنید كاري ھر و بیارید ھرچي شما_گفت ژكوندش لبخند ھمون با فربد    

 

پایینا بیارم و مكش فك برم اوشگول پسره..اوھو  . 

 

نشستم سریع رفتم و.نداریم اي دیگھ چیز میبینم میكنم فكر كھ حاال_گفتم و كردم اخم  . 

 

 گذشت دیگھ یكم.فضول. میگھ چي بھم فربد بفھمھ داشت دوست.میكرد نگاه منو كنجكاو داشت كھ سام امیر بھ خورد چشم نشستم تا 
 تو ھمیشھ.بودم كالفھ و بودم كرده اخم.فھمید حسامم جوریكھ نمیداشت بر من رو از و خیرش نگاه فربد.میشدم كالفھ داشتم ولي

 نھ.میشدن سفید و سیاه و میپیچیدن چشاش كھ غز غز ماره كارتونھ اون مثل.میشد من میخ ھا شده ھیپنوتیزم عین فرید این مھمونیا
میومد بدم خودم از كھ میكرد نگام جوري فقط میخورد و مخم نھ میزد حرف . 

 

روشن چشم دو میخواد چي خدا از كور جون اخ.بشینم پیشش برم كرد اشاره بھم بود شده اخمو دیگھ كھ امیر  . 
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سام امیر كنار نشستم و رفتم  . 

 

گفت؟ بھت چیزیم_گفت گوشم كنار اروم سام امیر   

 

بشم دیوونھ میخوام میشھ نزدیك بھم شكلي این وقتي میفھمید كاشكي خدا اخ  . 

 

نھ_گفتم كرده داغ ھاي گونھ و خجالت با  . 

 

میزد؟ زر انقد اونجا چي پس_امیرسام   

 

 _ نمیاد خوشش پرتقال اب از فقط ھیچي..ھیچي . 

 

 لب زیر میداد تكونش عصبي و. بود انداختھ راستش پاي روي و چپش پاي و بود نشستھ سینھ بھ دست كھ ھمونطور سام امیر.اوف 
بشھ كوفتت بخوري دارم دوست اي.سوسول بچھ.بھم بریزم و دكورش برم میگھ شیطونھ_گفت . 

 

 یھ دیدم كھ افتاد امیر بھ نگام و میكردم نگاش داشتم تعجب با خدا واي.كردن سرفھ بھ افتاد و فربد گلوي تو پرید شربت موقع ھمون و 
میگیره زود ھام دعا كنم چكار خب_گفت و شد تر باز لبخندش دید و من قیافھ تا.لبشھ رو جنس بد لبخند . 

 

برنج شیر.بود حقش ولي.بود چي این خدا واي  . 

 

كنھ توجھ جلب اونطوركھ نھ ولي خنده زیر زدم یھو  . 

 

میخندي؟ چي ؟بھ چتھ_امیر   

 

 _ تو بھ . 

 

داره؟ خنده چیم دادم؟من رو بت بچھ ھوي_سام امیر   
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 _ شدنت غیرتي . 

 

گفت گوشم كنار و اومد باز و انداخت بھم خیره نگاه یھ  _ 

 

میدم نشون دارم دوسشون كھ اونا رو فقط و غیرتم من  . 

 

کوزم کاسھ تو زد کھ کردمیم حال جملش نیا با داشتم بعد و شدم داغ دوباره کردم ھنگ . 

 

تو و یھان مامان مثل:سام ریام  . 

 

یبردیم انامی یکردیم دیتاک دیبا حتما حاال شعوریب پسره.اه  .  

 

بابا؟ شد یچ:گفت دیفر یبابا.جاشون سر نشستن و رونیب اومدن اتاق از دیفر و یھان موقع ھمون   

 

ھیاوک من طرف از.خدامھ از کھ من:گفت و دیخند جلفا پسر نیع دیفر  . 

 

؟یخودم ،عروس شد یچ مامان یھان.پسر یستین مھم کھ تو:گفت مامانش کھ دنیخند ھمھ   

 

انداخت و سرش یھان    

 

بگن بزرگترام یھرچ:گفت و نییپا  . 

 

 خونواده شما ھم مونھایم ریواسممثالم دیفر ھم ندارم یمشکل کھ من واال:گفت دویخند اونم کھ عموسھراب سمت رفت ینگاھھا ھمھ 
باشن یراض وداداشاش مامانش اگھ.ستین یمشکل کھ من نظر د،ازیھست یا شده شناختھ . 

 

میراض منم نی یراض ھردوشون اگھ. خوامیم و ھردوشون یخوشبخت من:یفاط خالھ  . 
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 منم کنھ خوشبختش بده قول اگھ:گفت یشگیھم جذبھ و لبخند ھمون با ریام.سام ریام سمت لبخندرفت با صورتا ھمھ ندفعھیا 
دارم رو یآبج ھی نیھم من.میراض . 

 

،اوف ستمین خواھرش من یعنیاالن، یچ یعنی، خدا واه  . 

 

زدن لبخند وبھم بود پاش رو کھ دیام دست رو نشست دیدستفر  . 

 

میراض ھم ما آقا باشھ یبگم،مجبور تونمیم یچ نییراض ھمھ یوقت گھید کھ منم:حسام .  

 

  

 

 ریز زدن ھمھ.دیرینگ یجد منو یاداحرفایز زنمیم یادیز زر وقتا یبعض بابا:گفت ھوی کھ کردنیم نگاه حسام بھ و شدن ساکت ھمھ 
ھ؟یچ شما نظر خانم فتھیگلش:فربدگفت کھ شد حساکت ھوی جمع. وونھید خنده،پسره  

 

باشھ یراض دیبا اخھ،عروس چھ من کردن،بھیم نگاه من بھ و بودن شده ساکت وا،ھمھ . 

 

بابا تھ،بگویابج ھیجون،عروس بابا گھیم راست:سھراب عمو  . 

 

کنم یخوشبخت یآرزو براشون تونمیم دارن،فقط یخوب ندهیآ ھم با کھ مطمئنم:گفتم و زدم لبخند  . 

 

 نگاه منو بر و بر یھمونطور و نرفت رو از کھ رفتم بھش غره چشم ھیفربد، دست از بودم یاه،عصبان.گفتم نویا کندم اوف،جون 
سام ریام دکناریفر و بود نشستھ من کنار یھان.کردیم . 

 

 نیا دیفر:گفت دمیشن و باالصداش بود رفتھ ولومش بود یعصب چون یول آروم و دیفر بھ کرد فربد،رو یھا نگاه از یعصبان ریام 
ھا شده فعال یادیز کنم،چشاش جمعش ای یکنیم جمع و داداشت . 

 

گھید داره دل نمیخودشھ،ا دست مگھ کنھ چکار خب.توھم بابا خب:گفت و ریام شکم تو زد یکی دیفر  . 

 

؟یک تا دیببخش:دیفر.کن تمومش گفم بھت بار ھی، کنمیم لش د یب کرده خودیب:سام ریام   
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ستین مربوط یکس بھ.ین گل وقت:سام ریام  . 

 

دمیم طالق و خواھرت یکن تیاذ و داداشم یبخوا:دیفر  . 

 

ندازم،ینم دوشت رو رو یھان جنازه جون از دور من:سام ریام   

 

دارم و ارشی،اخت بابازنمھ برو:دیفر  . 

 

جلف کھیمرت.ببندمش خودم ای یبندیم دیفر:گفت بود ه شد یرتیغ ریام  . 

 

نھ ای شمیابج من شھ،آخر معلوم فمیتکل داشتم دوست و بودم ھم یعصب یول دعواشون بھ بود گرفتھ خندم  . 

 

 یکس خواستنیم و بودن شاد یپوست ریز دھمیفر و یھان.یھان بھ داد گرون و کیش پارچھ ھی با میضخ ریزنج ھی دیفر مامان شب اون 
دنیفھم ھم یول نفھمھ . 

 

 بود سھ ساعت میبخواب میخواست وقت. مھمونا ریتفس و لیتحل یپا میبود نشستھ وقت رید تا رفتن مھمونا نکھیا از بعد شب اون 
کردم بازش و رفتم یخوشحال ااومد،با اس واسم شدم اتاق وارد تا یول بفرستھ و امشیپ رهیم ادشی بودم ،مطمئن . 

 

یھست او یزندگ یتوکجا یندون یول. .توست یزندگ یکجا او یبدون یوقت سختھ یلیخ سختھ   

 

شد اشوب دلم و رفت لبم از خنده  . 

 

 داره و گوششھ رو شیگوش یھان نیا ھمش اه اه.. خورهیم بھم ھیباز نامزد و نامزد یھرچ از حالم شدن نامزد دوتا نیا کھ یوقت اون از
 گاراژ ھی اندازه و واموندش دھن اون کنم عرض چھ کھ لبخند ھی ھمشم.ھپروتھ تو بسکھ فھمھینم نیا یبترکون بمبم کنارش کنھیم وزوز

گھیم بھش یچ یگور بھ گور دیفر اون ستین معلوم کھ شھیم دیسف و سرخ ھوی ھم وقتا یبعض. خندهیم و کنھیم باز   

 

 اصال.بود اورده در و حسام یصدا گھید کردیم غیج غیج و دیکشیم کل یھ تلفن پشت از کردن نامزد دیفر و یھان دیفھم یوقت میمر 
میبپرداز یبررس و لیتحل بھ اونجا میبر کھ شاپ یکاف ھی تو میگذاشت قرار االنم. بشھ روبراه یچ ھمھ زود انقد کھ شدینم باورش . 
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 یھا کالج زدم ھم یاجر رژگونھ و رژ و میشکالت عطر. دمیپوش یمشک شال و ساپورت و یاجر ی وال و شل نیا از ینخ یمانتو ھی 
 ھیشونیپ رو ختنیریم و شدنیم شل دوباره ھام یچتر نیا یول شال ریز فرستادم و موھام.شدم ساختمون شکل کال. دمیپوش ھم یاجر
 تلفن با داشت و بود باز اتاقش در. کنم صداش کھ اتاقش در رفتم.رسھیم خودش بھ یلیخ یلیخ دایجد ھم یھان.ومدیم خوشم.بلندم نسبتا

زدیم حرف . 

 

 د.. گھید نباش نگران گمیم نھ ای شھیم تیحال حرف د..نھ گمیم... نباش نگران برم قربونت نھ..رمیم یگل با نھ..زمیعز اره_یھان 
 ..ھھ

 

خودش یخرک و یوحش قالب تو رهیم و ارهیم کم اخرش کنھیم یباز کھ نقشم...نداره ظرافت کمی دختر نیا خدا یوا  . 

 

یھان منتظر اطیح تو رفتم و کردم یخداحافظ خالھ از  . 

 

 با داره سام ریام دمید برگشتم.اومد سرم پشت از یا عجلھ با و بلند یقدما یصدا کھ در سمت رفتمیم و زدمیم قدم داشتم اروم اروم 
کرده پیخوشت نیا کھ باز اوف.ینوریا ادیم عجلھ . 

 

 _ میگردونیم برش ھم بره.خبرتھ چھ . 

 

؟ رو یچ_سام ریام   

 

 _ ؟ یکنیم عجلھ چقد.گھید تو قطار  

 

دارم عجلھ ییجا میبر دیبا منتظرمھ در دم دوستم خوشمزه خانم_گفت و زد ینمک لبخند سام ریام  . 

 

نشھ؟ رتید گھید برو خب_گفتم و زدم لبخند   

 

یبکن برام یکار ھی دیبا قبلش یول رمیم_گفت و ستادیا روبروم  . 

 

ستادیا حرکت از قلبم  . 
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 بھ شد رهیخ.حلقم تو ومدیم داشت گھید قلبم.عقب رفتمیم من کینزد ومدیم اون. جلو اومد ؟اروم یچ یعنی. زدیم تند تند داشت قلبم
کنھ؟یم نگام ینجوریا چرا.بود یچ منظورش.بود نشستھ تنم رو عطرش یبو.بود شده قشنگ چشماش حالت.چشمام  

 

 _ کار؟ یچ  

 

تو بکن و موھات...قبلش یول رمیم_سام ریام  . 

 

 نمیا_گفتم اخم با و تو کردم و موھام. لبش رو اومد بدجنس خنده ھی.ختیر قلبم..لوس پسره نکنھ چکارت بگم خدا. اوف 
نشھ رتونید دییبفرما.موھام . 

 

خوشگلھ یپر یبا.شد راحت المیخ_گفت زد چشمک ھی  . 

 

دارم کارت نخواب..امیم رید...اینخواب شب.. خوشگلھ یپر_گفت و برگشت ستادیا دوباره یول رفت  .. 

 

تلخ...بخرم شکالت واست خوامیم_گفت و زد بدجنس لبخند ھی دھنم تو ومدیم داشت قلبم دوباره  . 

 

رفت در و زد چشمک ھی  . 

 

پرو بچھ....بده حرص منو خوادیم یھ دهیفھم نیا خدا یا  . 

 

گردمیم دنبالت خونھ تو دارم دوساعتھ.یینجایا تو ا_یھان  . 

 

؟یزدینم ور واموندت ھیگوش اون با در دم نیھم تا تو یعنی.. اھا_گفتم و تنگ و چشمام و کردم کج کمی و سرم   

 

؟یشد دهیترش تو یشوھر یب نیا تو کردم شوھر من شھیم تیحسود..چتھ_یھان   

 

 _ گرفت رو تو اومد و شد خرتر خر دیفر کھ ارمیب بجا شکر سجده روز ھر دیبا من.. ھیچ یدنیم . 
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ندتیا شوھر و ییتو خر_یھان  . 

 

 حاال تا یک از اوھو..خوامیم و رمیام فقط من خدا بشھ دیبا..شھیم یعنی خدا اخ..سام ریام ممکنھ یعنی..زمیعز..ندمیا شوھر 
جلف دختره..رمیام.. . 

 

اولھ کالس سال سھ... نره گاوه..خره یگل شوھر...پس اومده خوشت کھ حاال خب.خره شوھرت گفتم یشد خوشحال انقد_یھان  .. 

 

شاپ یکاف میرفت یحساب خورد و زد ھی از بعد خالصھ و دنبالش افتادم کنھ نیتوھ سام ریام ادیز احتمال بھ ووردمین طاقت  . 

 

 ھی ھمون.باشھ یھان ھمون کھ درخت باال دیپر شامپانزه نھویع و کرد غیج غیج دید رو یھان تا بود منتظرمون میمر شاپ یکاف داخل 
جامون سر مینشست و شد تموم کاتیتبر و ھا بوسھ و ماچ باالخره.شد فنا باد بر ھم ابرومون مثقال . 

 

ھست؟ یک ینامزد جشن حاال_میمر   

 

میبمون نامزد ادیب خوشش ھم یمامان کنمینم فکر.میبمون عقد ینامزد یبجا میگرفت میتصم ما_ھیھان  . 

 

د؟یگریم کھ جشن..خوبھ_میمر   

 

میریگیم حتما و جشن میبمون میخوایم عقد سال دو.میرینگ کن فکر_یھان  . 

 

ھم تو رفت افشیق و گفت و نیا.باشھ مبارکت_میمر  . 

 

 _ فرشاد؟ با یکرد چکار نمیبب بگو.  تو ییکجا  

 

دیفھم بابام_میمر  .. 

 

؟یچ_ میگفت ھردومون یھان و من   
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 بھش شدم مجبور منم.ھست تیزندگ تو یکی حتما کھ کرد لھیپ و شد مشکوک بابام.ساده یلیخ یچیھ_گفت و باال اورد و سرش میمر 
بگم رو یچ ھمھ . 

 

یا تجربھ یب یلیخ_گفت فقط و خودش تو رفت کمی بابام  . 

 

؟یکن چکار یخوا یم حاال_یھان   

 

افتاده بدتر اتفاق ھی فقط..فقط یچیھ_گفت ناراحت میمر  . 

 

م؟یمر شده یچ_گفتم لرزون یصدا با   

 

 غھیص ایب.. ایب..گفت دیفھم یوقت روید..گفت فرشاد..  شاد فر_گفت یا خفھ یصدا با لحظھ چند از بعد و نییپا انداخت و سرش میمر 
میکن . 

 

؟یگفت یچ_گفت بلند یصدا با یھان  

 

؟ تو چتھ. خفھ_گفت ینگران با میمر.کردنیم نگامون تعجب با اطراف ی زایم از تا سھ دو   

 

؟یکرد قبول ھم پخمھ تو د؟نکنھیکن غھی؟ص کرد یغلط چھ_گفت تیعصبان با یھان   

 

 گفتم بھش و اومدم ششیپ از تیعصبان و دادیب و داد با رینخ.کردم یغلط چھ بگم تا ریبگ دھن بھ زبون قھیدق ھی_گفت گرفتھ گر میمر 
تمومھ یچ ھمھ کھ . 

 

ستین یا ساده دختر میمر دونستمیم.دمیکش یاسودگ سر از قیعم نفس ھی  . 

 

عجب چھ_گفت تیعصبان با یھان  ... 
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 از یول دمینم و تلفناش و اماشیپ جواب.شده تنگ واسش یلیخ دلم روز دو نیا تو. سختھ یلیخ یول_گفت ینیغمگ یصدا با میمر 
مرگمھ؟ چھ دونمینم.ندارم روز و شب کھ روزه دو االن.شمیم داغون دارم نوریا  

 

 _  یکس اگھ نظرت زده؟بھ و حرف نیا یمنطق چھ رو از داده یشنھادیپ نیھمچ یوقت یکس نیھمچ خودت نظر بھ.. یخواھر میمر
کنھ لیذل و خوار حد نیا تا اونو شھیم یراض بخواد و اون ندشیا واسھ و باشھ داشتھ دوست رو یدختر . 

 

 و بدم دستت از خوامینم نگرانم دارم دوست بسکھ گھیم فرشاد یول کردم فکر بھشون و دونمیم رو نایا خودم..یگل یگیم یچ_میمر 
شھیم ادیز احساساتم میھم با یوقت گھیم.. . 

 

سرش تو بخوره احساساتش_یھان  . 

 

کنم؟ کار چھ خب کرد اشاره اونم کھ کردم اشاره یھان بھ.نییپا انداخت و سرش و شد ناراحت میمر   

 

دارم نقشھ ھی من_گفتم کھ میکرد سکوت لحظھ چند ھی  . 

 

ھ؟یچ نقشھ گجت کاراگاه خب_گفت یھان کھ کردنیم نگام تعجب با ھردوشون   

 

 _ میکن امتحانش و فرشاد دیبا ما.. خب . 

 

؟یکن چکار یخوا یم_گفت کرد نگام دیترد با میمر   

 

 _ دونمیم و جوابش االن از من کھ چند ھر. راحتھ التیخ ینجوریا نظرم بھ یول ینکن قبول یتونیم تو میمر نیبب . 

 

یگل بگو_گفت اروم بعد و کردیم فکر داشت و بود شده رهیخ فنجونش بھ میمر  .. 

 

 من و فرشاد شیپ میریم دفعھ سھ دو تا سھ ما.سادست نقشھ.میکن امتحان و فرشاد دیبا ما دینیبب_گفتم میمر بھ رو بعد و یھان بھ نگاه ھی 
 با یول بودم کرده انتخاب و یھان اول من البتھ.میشیم یبعد فاز وارد کھ نھ اگھ تمومھ کھ داد وا اگھ دمیم نخ بھش دارھاید نیا تو

شھینم گھید خان دیفر حضور . 
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ھ؟یچ یبعد فاز خب_یھان   

 

 _  قبول اگھ.بده تو برابر در و کلون پول ھی شنھادیپ بھش دیبا.بشھ عمل وارد بابات دیبا کھ نھ اگھ تمومھ گھید کھ گرفت و نخ اگھ خب
کھ نھ اگھ یچیھ کھ کرد   

 

گھید مبارکھ  . 

 

نکنھ تتیاذ و نده ریگ خودت بھ دفعھ ھی.یمطمئن یگل_یھان  . 

 

 _ کنمیم تمومش جلسھ چند تو بکشھ طول ادیز ذارمینم.کنھیم خودیب . 

 

طرفت اومد..اگھ..اگھ_میمر  .. 

 

کنمیم نشینفر_گفت ھیگر با و دیترک بغضش دفعھ ھی  . 

 

یدونیم صالح خودت یھرچ ایخدا.سختھ دنید انتیخ چقد خدا اخ.ھیگر ریز زد و  . 

 

 یھان.کنھ یاشت باھاش مثال و بره کھ بود نقشھ جزو.فرشاد شیپ رفت اونور از میمر و میبود فکر تو یھان منو یتاکس با برگشت راه تو
 حرف چیھ خونھ میدیرس تا.نداشتم اون از یکم دست منم داشت حق.ناراحتھ میمر واسھ دونستمیم.بود کرده گره ابروھاش و یعصبان

 حسام.کردم درست شام خالھ کمک و کردم عوض و لباسام.مینگفت یچیھ ھم ما چمونھ کرد لھیپ یھ میندار اعصلب دیفھم خالھ.مینزد
کنھ؟یم چکار داره ستین معلوم دهیپر ور.ادینم شام واسھ گفت و زد زنگ  

 

راحتھ المیخ.رفت دوستش با کھ دمید خودم خب یول ادینم کھ ھم سام ریام  . 

 

 سھراب عمو شام زیم سر.کرد درست ھم یا تابھ کباب خالھ شھینم ریس زایچ نیا با عمو کھییاونجا از یول میداشت پاستا ساالد شام 
 خواست خدا اگھ و شگاهیازما برن و یھان دنبال ادیب دیفر فردا شد قرار.دیپرس نایا و عقد قرار واسھ و زد و زنگ دیفر یبابا_ گفت
رنیبگ و عقد جشن ماه اخر شد درست یچ ھمھ . 

 

سھراب میرسینم.زود انقد خبره چھ_یفاط خالھ  . 
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 خانما شما کھ زایچ نیا دونمیچم و شگاهیارا و دیخر مونھیم.حلھ کھ کارا نجوریا و شام و سالن.میکن چکار میخوایم مگھ_سھراب عمو 
نیا ھیپا . 

 

دادم و جوابش لبخند با منم و.زد من بھ چشمک ھی و  . 

 

کنھ؟ینم تتیاذ کھ دیفر_گفت یھان بھ رو عمو   

 

نییپا انداخت و سرش لبخند با و شد دیسف و سرخ یھان  . 

 

 _ ادیم بر زبونش نیا با الیگودز نیا پسھ از یکس اخھ عمو . 

 

مردم پسر یطفل.بپرسم دیفر از و سوال نیا برم دیبا.ایگیم راست_سھراب عمو  . 

 

بدم چقد من یوا_سھراب عمو. یبد یلیخ بابا_یھان  .. 

 

 تو رفت ھم یھان و میدید ھم المونیسر یھان و منو و میخورد یچا و میشست رو ظرفا و میخورد شام.ختیر بھم رو یھان یموھا و 
بخونم درس خدا یرضا یبرا کمی رفتم و زدم مسواک و گفتم ریبخ شب منم. بزنھ ور کھ اتاقش . 

 

اتاقم بھ زد یکی کھ بودم درسام یپا وقت رید تا  . 

 

 با.دمید و سام ریام در پشت و کردم باز و در رفتم.بود دستم جزوم.بود شده خمار چشمام و ختھیر بھم موھام بودم خونده درس انقد 
بود لبش رو ھم خوشگل لبخند ھی.بود دستش تو جعبھ ھی.بود تنش عصرکھ یلباسا ھمون . 

 

 _ ؟یاومد یک. ریام سالم  

 

امیب من تا یموند داریب. یکن گوش حرف بچھ چھ.االن نیھم_سام ریام  . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 _ ؟یقشنگ جعبھ چھ یوا.نمیبب ؟بدهیدیخر شکالت واسم یراست ا.نبودم تو اذی ھم اصال.خوندمیم درس داشتم الیخ خوش یاقا  

 

شما نھ بوده منتظرم کھ دمیخر یکس واسھ رینخ_گفت و کرد یمصنوع اخم ریام  . 

 

دارم دوست کھ من.گھید نکن قھر.یریام_گفتم یلوس لحن با و خودم سمت دمشیکش و گرفتم و دستش کھ بره خواست  . 

 

؟یدار دوستم_گفت و کرد نگام و برگشت.ستادیا   

 

 داشتن دوست اون االن منظورم خب..یول شدم عاشق گھید کھ کنمیم حس واقع در دارم دوسش کھ معلومھ خب.گفتم یچ خدا یوا 
شد؟ یچ یوا.دمیم پا دارم کرده فکر نکنھ.کردمیم لوس و خودم داشتم االن نبود  

 

؟یدار دوستم ینگفت_گفت و چشمام بھ شد رهیخ دوباره.زدیم تند تند قلبم   

 

 _ دارم دوست من.. و ھمتون.دارم دوست معلومھکھ خب..خب . 

 

ندارم دوست من..من..یول_گفت یا گرفتھ و بم لحن با و چشمام بھ شد رهیخ دوباره  . 

 

اتاقش تو رفت و دستم رو انداخت رو جعبھ و زد پوزخند ھی  . 

 

اتاق تو رفتم و اومدم خودم بھ و گذشت چقد دونمینم.بودم رفتنش بھ مات  . 

 

 بھ سر خواستیم..کنھ تتیاذ خواستیم..داره دوست اون..گفت دروغ اون..یستین فیضع تو..یکنینم ھیگر..یگل یکنینم ھیگر تو 
بذاره سرت .. 

 

 و اروم..یاروم تو حاال..یباش یقو یتونیم..یتونیم تو نیافر..گھید یکی..گھید یکی..بکش قیعم نفس ھی باش اروم..کرد یشوخ 
دوگانھ انقد چرا..زنھیم پس دست با و کشھیم پا با داره چرا..یچ یعنی..شھینم..شھینم باورم..یوحساب یاساس ھیگر ھی شد جشینت .. 
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 بھش کھ نکنم نگاش کردمکھ میقا بالشت ریز و میگوش.ندارم دوسش گھید..کنمینم بازش خوامینم یول خودشھ مطمئنم.اومد امیپ واسم 
 باشھ نوشتھ یزیچ دمیترسیم.دیلرزیم دستام.کردم بازش و رفتم اروم.اوردم دووم ساعت مین ھمش یول کردم مشغول و خودم.نکنم فکر
؟یک تایچ کھ باالخره یول..بزنھ شمیات بدتر کھ  

 

کردم بازش اروم  . 

 

دروغھ یدونیم... ھست ییھا دارم دوستت ھی  .. 

 

کنھیم التماس مغزت بھ باورش واسھ قلبت یول  ..! 

 

خدا اه..گفتھ دروغ خودش دیشا.گفتم یچ من مگھ اصال.نبود اون منظورم اصال من یول.گفتم دروغ کرده فکر یعنی؟یچ یعنی  ... 

 

 بود قشنگي جعبھ.افتادم دیشبش پیام و حرفاش یاد بودم نكرده بازش ھنوز.افتاد سام امیر جعبھ بھ چشمم شدم بیدار خواب از كھ صبح
 كھ تلخي مثل..من زندگي تلخ طعم مثل..من تنھایي مثل تلخ و تلخ بودن تلخ ھم ھمشون خوشگل و خارجي ھاي كاكائو و شكالت از پر

 فرید با صبح ھانیھ.دانشگاه رسوندم حسام و خوردم صبحانھ و شدم اماده.كمدم تو گذاشتم رو شكالتا و كشیدم عمیق اه یھ.كشیدم دیشب
فرشاد پیش میرفتیم باید دخترا با عصر امروز.ازمایشگاه بودن رفتھ . 

 

 سام امیر بیتفاوت چھره و بودم خیره برد وایت تختھ بھ فقط.نبود مھربونمون ولي خشن ریاضي استاد بھ حواسم ھیچ كالس سر 
میفھمیدم خودم با رفتارش و میدیدمش امروز داشتم دوست.بود چشم جلوي . 

 

كجایي؟. پاشو دختر ھي_ھانیھ   

 

زدم زل ھاني بھ پرتي حواس با  . 

 

 _ اومدي؟ كي تو.سالم  

 

 _ تو؟ كجایي.رسیدم تازه.خواب ساعت  

 

بخوریم جایي یھ نشستیم و گرفتیم چایي و بوفھ سمت رفتیم و بیرون اومدیم ھاني با و كردم جمع و جزوم و كیف  . 
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فكري؟ تو انقد چرا خواھري_ھانیھ   

 

 _ فرشادم با امروز قرار فكر تو ھیچي . 

 

 ھم رو پسره این حال میگذرونیم خوش یكم میریم ابجي نیست خیالي.فرشاد با شاد ھمگي_گفت و میز رو گرفت ضرب ھاني 
بودم پسر من اگھ اخ.بیاره دووم تو چشماي جلو خداییش میتونھ كي اخھ.وامیده كھ مطمئنم من ولي.میگیریم ... 

 

مغرور پسره...میكنھ مقاومت داره كوه عین كھ تو داداش فقط گفتم دلم تو  . 

 

 _ شد دیر كالسمون بخور چاییتو پاشو.نمیكردي غلطي ھیچ بودي ھم پسر . 

 

 اماده و خوردیم ھم با و نھار.اومد ھم مریم.خونھ رفتیم و گذروندیم و كالسامون و كردیم جمع و وسایلمون و خوردیم چایي 
 مانتوي یھ و پوشیدم خوشرنگي ابي دوخت خوش و تنگ جین شلوار یھ.بشم كش پسر مثال و برسم خودم بھ خیلي من شد قرار.شدیم
 بھ چشم اینھ تو.پیشونیم رو ریخت ھامو چتري ھاني ولي كردم جمع و موھام و زدم سرم ھم اي سورمھ شال و سفید و كوتاه نخي

كمرنگ و كوتاه خط یھ. ھا شكنجھ و..پیش سال ھفت یادگار.افتاد پیشونیم رو بریدگي ... 

 

 با و شدیم اماده.مشكي بلند پاشنھ كفشاي و تلخ شكالت عطر.زدم ھم خوشرنگ كالباسي رژ یھ و كشیدم چشمم تو مشكي مداد یھ 
فرشاد مغازه سمت رفتیم مریم ماشین . 

 

 دلم طرف یھ از مشغولھ فكرم حسابي..اه و ادا و ناز و پیشش رفتم ناجور خیاالت و فكر این با دیروز كن فكر.داغونھ اعصابم_مریم 
نمیدونم..عقلم طرف یھ از . 

 

میبیني و اش واقعي شخصیت كھ كن فكر این بھ_ھانیھ  . 

 

من سمت برگستن ھم دخترا و ایستادم من گذاشتیم پاساژ تو پا تا.شدیم پیاده ماشین از و پاساژ بھ رسیدیم  . 

 

چتھ؟_مریم   
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 .میترسم_ 

 

میگي؟ االن_ھانیھ   

 

كنیم؟ چكار_مریم   

 

 نمیدونم؟_ 

 

 _ كن نگاش بخند فقط امروز.نمیكنیم خاصي كار امروز.بكش عمیق نفس یھ.كرد كاریش نمیشھ كھ االن . 

 

 _ منگولم؟ مگھ  

 

داشتي؟ شك االن تا نیستي؟یعني_ھانیھ   

 

 _ نیست خیالي تو بریم.شو خفھ . 

 

 ھاي راه میاد پیش واست مشكلي میكني فكر اگھ...میترسي اگھ..گلي ببین_گفت و گرفت و دستم مریم بشیم مغازه وارد اینكھ از قبل 
من..ھست ھم اي دیگھ  

 

بریم... كردم و فكرام_گفتم و زدم لبخند  . 

 

داخل رفتیم و گفتم هللا بسم  . 

 

 _ 

 

خانما سالم_گفت و زد برقي چشماش دید مارو تا میداد نشونشون جنس داشت فرشاد و بودن مغازه تو دختر تا سھ ... 

 

خوبي؟.خودم خانمي_گفت مریم بھ رو و   
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اومدیم؟ موقع بد.خوبي تو.سالم_مریم   

 

میندازم راه رو خانما كار االن عزیزم نھ_ فرشاد  . 

 

كردیم جنسا دیدن مشغول و خودمون و كردیم سالم ماھم  . 

 

بود كرده سرگرم الكي و خودش و فرشاد پیش پیشخون پشت بود رفتھ مریم.مینداخت راه رو دخترا كار داشت فرشاد  . 

 

دیگھ كن شروع_گفت لب زیر ھاني كھ میكردیم نگاه شلوارارو مثال ھاني و من  . 

 

 _ رفت یادم...نكن ھولم ھم تو باشھ .. 

 

 كھ پیغمبر و پیر و قران بھ قسم و نداره صرف واسش اینكھ از داشت اونم و میزدن چونھ داشتن دخترا. فرشاد سمت كردم رو اروم 
میگفت نمیبره سود بیشتر تومن1000 خودش . 

 

 داشت چشمام.نمیزدم پلكم.كردم نگاش جذابي لبخند با.كرد غافلگیر مثال نگاھمو كھ بھش زدم زل.دوختم بھش و خیرم نگاه 
اونور كن روتو جلف پسره اه..سختھ چقد كردن ناز اه..بود اومده كش دھنم.میسوخت . 

 

دیگھ؟ ھستید كجاست؟كافیھ؟راضي حواستون اقا..اقا_دختره   

 

باشھ مبارك..میكنم خواھش..بلھ..بلھ_گفت دخترا سمت كرد و روش پرتي حواس با فرشاد  . 

 

پاكت تو گذاشت رو جنسا و شمرد و گرفت رو پوال  . 

 

میده جواب داره...داري ایول_گفت لب زیر طور ھمون ھاني  . 

 

 _ بده رو بلھ االن میكنم كاري..نده جواب میشھ مگھ . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

نشو پررو دیگھ ھوي_ھاني  . 

 

مریم و فرشاد پیش رفتیم ھم ھاني و من و رفتن دخترا  . 

 

من بھ بود زده زل كھ بود فرشاد ایندفعھ  . 

 

میزد زل من بھ بار یھ اي ثانیھ چند ولي بود دستش تو مریم دست  . 

 

 _ میكنید؟ حساب چطور ما با بخوایم خوشگال شلوار این از ھم ما خان فرشاد  

 

ھستن خودم دوستاي جان مریم دوستاي.نداره شمارو قابل_گفت و كرد نگام فرشاد  . 

 

 _ دیگھ؟ دوستیم شما و من االن یعني  

 

حتما_فرشاد  . 

 

كنید سیو و دوستتون شماره پس_گفتم و سمتش گرفتم و دراوردم كیفم از بودم نوشتھ خوشگلي كاغذ رو قبل از كھ شمارمو  . 

 

 و گرفتش و انداخت دستم تو شماره و من بھ نگاه یھ.بودن كرده زدن حرف مشغول و خودشون ھاني و مریم.انداخت مریم بھ نگاه یھ 
دارم تو مثل جذابي دوست خوشحالم_گفت اروم . 

 

نمیبره زیادي كار مطمئنم.اسونھ ادمایي ھمچین دست كردن رو چقد.چندش پسره . 

 

 بھش خوبي احساس. ازش نمیاد خوشم اصال اه.من بھ بود زده زل اونم.چشماش بھ شدم خیره و زدم ما مرگ مكش لبخند یھ 
میفرستھ منفي موج.ندارم . 

 

نیستید؟ سرحال زیاد اینكھ مثل..كجاست حواستون..فرشاد اقا_ھاني   
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 ولي نیستم فرم رو خیلي امروز راستش اره نھ..نھ_گفت و گرفت ناشیانھ خیلي و مریم دست و پرید یھو ھا زده خواب مثل فرشاد 
بھترم دیدم و عشقم كھ االن . 

 

برسر خاك.داد من تحویل ھم چندش لبخند یھ و بوسید و باال اورد و مریم دست و  . 

 

بریم؟ ھا بچھ خب_مریم   

 

دارم كار جایي منم.بریم اره_ھاني  . 

 

میزنم زنگ بھت شب عزیزم خب_مریم  . 

 

دارم دوست..گلم منتظرتم_فرشاد  . 

 

خدافظ_گفت و داد تحویلش پوزخند یھ بعد و بھش شد خیره جدي و خونسرد مریم  . 

 

 _ خان فرشاد خداحافظ . 

 

خودتھ مغازه بیا اینجا.کن صدام فرشاد_گفت فرشاد كھ بیرون بود رفتھ مریم  .. 

 

میبخشھ خلیفھ كیسھ..پدر بي نامرد اي  . 

 

 فرمون پشت ھاني و عقب رفت كنھ رانندگي نتونست مریم.نزد حرف ھیچكس ماشین دم تا.كشیدم عمیق نفس یھ و بیرون اومدم 
میكرد خالي و خودش الید نذاشتم كھ كنھ ارومش است خ ھاني.گریھ زیر زد مریم كرد روشن و ماشین تا.نشست . 

 

نكن قضاوت الكي. نیست معلوم چیزي كھ ھنوز..عزیزم_گفتم و مریم طرف برگشتم.ایستاد ھانیھ.كرد گریھ خونھ در تا  . 
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 لعنت..فرشاد بھت لعنت..نیست گیر جایي دلش یعني..شد نگاھت غرق وقتي. .بھت زد زل وقتي گرفت و شمارت وقتي_مریم 
زندگیم بھ لعنت..من بھ لعنت..بھت .. 

 

كرد گریھ دوباره و  . 

 

شو پیاده حاالھم..نداره و لیاقتت. شناختیش زودتر. بھتره كھ باشھ اینطورم اگھ مریم_ھاني  .. 

 

برم میخوام شید پیاده ھم شما.خونھ میرم..مرسي_مریم  . 

 

 _ اینجا بیا.خونھ نرو و امشب . 

 

ممنون.باشم تنھا میخوام..مرسي..جون گلي نھ_مریم  . 

 

نكردم اصرارش خیلي ھمین واسھ كنھ گریھ میخواد احتماال و داره احتیاج بیشتر تنھایي بھ میدونستم  . 

 

 شام واسھ گفتم خالھ بھ.بودم خستھ خیلي و نداشتم اشتھا كھ من.بودیم حوصلھ بي ھردومون.تو رفتیم ھم ھاني و من رفت كھ مریم 
نزنھ صدام . 

 

برد خوابم بالشت رو گذاشتم و سرم تا بودم خستھ خیلي من ولي.بود8:30 تازه ساعت.كردم عوض و لباسام. میكرد درد خیلي سرم  . 

 

 ولي كردم نگاه و گوشیم و كردم باز و چشمم یھ.میكرد ویز ویز ھي و بود كمرم زیر گوشیم.بود تاریك جا ھمھ كردم باز كھ و چشمام 
 فكر خوشحالي با بود پیام تا چند كردم ونگاه گوشیم.شم بلند نداشتم حالشو اصال ولي بود گرسنم خیلي بود2:30 ساعت.بود شده قطع

بود نوشتھ ترتیب بھ. بود شناس نا شماره ولي كردم بازشون سامھ امیر كردم . 

 

 _ نیستم كھ مزاحم.خانمي سالم . 

 

 _ نھ؟ مگھ شدیم دوست ھم با كھ ما نمیدي؟ جواب چرا  
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 _ خانمي؟ خوابي یا میكني ناز  

 

 جواب خواستم.ندادم و جوابش.ولي.زد زنگ دوباره..بخوره سرت تو خانمي..نوشتھ چي نگاه.فرشاده.است دلھ پسره این نكنھ اه..اه 
فعال بخوابھ ابنمك تو بذار گفتم ولي بود الزم نقشھ واسھ بدم . 

 

 نھ منم اونم كنھ قھر كسي باشھ قرار اگھ گفتم؟تازه چي من مگھ.كرده باھام؟بیخود قھره یعني.نداد پیام بھم امشب امیر چي واسھ 
كرد خطور كلم بھ خبیثانھ فكر یھ یھو كھ خوردم دوتا رفتم.افتادم شكالتا یاد.اون . 

 

 و میز رو روگذاشتم شكالتا چرا؟جعبھ نمیدونستم ولي میكنھ لوس خودشو داره مطمئنم كنم اشتي سام امیر با كھ بودم نقشھ یھ فكر تو 
 خواب لباس بھ عادت.بود تنگ مشكي شلوار و حریر قرمز بلند استین بلوز یھ لباسام.زدم و شكالتیم عطر و كردم شونھ و موھام
 .نداشتم

 

سام امیر واسھ نوشتم پیام یھ و تختم رو نشستم رفتم  . 

 

 _ امیر؟ بیداري..كمكم میاي..خوابن ھم ھمھ میترسم. .دیدم اتاقم تو گنده سوسك دوتا بین..بیداري..امیر  

 

بھم ریختم و موھام و تخت سر نشستم زانو رو.زدم بھش زنگ تك یھ تمام خباثت با بعدم  . 

 

اتاقم در بھ زد یكي كھ بود نگذشتھ دقیقھ دو ھنوز  . 

 

بیداري؟. گلي..گلي._مد ا سام امیر صداي  

 

تو بیا..امیر_گفتم نگران صداي با  . 

 

بود شده روشن منم اتاق بود روشن حیاط تو كھ چراغي با ولي بودن خاموش چراغا.داخل مد او امیر  . 

 

 طاقت و میكنھ داغونم محلیاش كم و دارم دوسش چقد كھ بفھمم تا ببینمش بود كافي فقط انگار ولي چرا شده؟نمیدونم چي_سام امیر 
 شده دستپاچھ امیرسام.گریھ زیر زدم و تركید داشتم كردنش مخفي در سعي عصري از كھ و بغضم یھو.ندارم و ندیدنش روز یھ حتي
میكني؟ گریھ سوسك یھ دختر؟واسھ تو چتھ گلي_گفت و نشست تخت رو كنارم داخل اومد و بست و در.بود  
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 جلب قصدم میدونھ خدا.كنم كنترل و خودم امیر جلوي نمیتونم چرا نمیدونم نكنم گریھ ھیچكس جلوي بودم داده قول خودم بھ من. .من 
ندارم ابایي كنم ھم گریھ خون اگھ جلوش كھ كسیھ تنھا سام امیر ولي نبود توجھ . 

 

سوسكھ؟ یھ واسھ ھمش. .گلي_گفت و گرفت و دستم امیر   

 

كردي؟ قھر باھام چي واسھ_گفتم مظلومي لحن با اشكي چشماي با كرده داغ دستاي با ناباوري كمال در ولي چرا نمیدونم   

 

نكردم قھر باھات من_گفت و دراورد دستم تو از و دستش اروم و شد غمگین نگاھش.چشمام بھ شد خیره.خورد جا  . 

 

 _ پس..پس .. 

 

كردم عادت بھشون بدجور من كھ نفرستادي پیاممو واسم چرا بگم نتونستم  . 

 

 سوسكاي این كوشن.نكن گریھ دیگھ ھم خودمي؟حاال خوشگلھ پري میشھ؟تو كنم؟اصال قھر تو با میتونم طور چھ من..گلي_سام امیر 
بترسوننش؟ منو پري اتاق تو بیان كردن جرات كھ نامرد  

 

 میزنھ حرف باھاش اینجوري و كنھ اروم و خواھرش میخواد برادر یھ كنم؟اینكھ تعبیر چي و كنم؟حرفاش چكار بگوباید خودت خدایا 
نداره منظوري ھیچ شایدم عشقشیا بھ عاشقھ پسر یھ قشنگھ حرفاي یا . 

 

تختن زیر كنم فكر_گفتم و دیوار بھ دادم تكیھ  . 

 

میكرد پیدا چیزي نباید مسلما ولي..كمدا و میز زیر. .تخت زیر.گشت و اتاق كل و كرد روشن و چراغ شد بلند  . 

 

شدي؟ خیاالتي شاید.نیست چیزي كھ اینجا گلي_سام امیر   

 

كردم زدت خواب ببخشید...احتماال_گفتم اروم  . 
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نمیبرد خوابم داشتم درگیري خود... بودم بیدار نھ_امیرسام  ... 

 

تلخھ میخوري؟خیلي طور چھ_گفت و دستش تو گرفت دونھ چند و شكالتا جعبھ بھ خورد چشمش  . 

 

 _ باشم تلخ خودم نمیخوام فقط..دارم دوست و بودن تلخ جورایي یھ دیگھ..كردم عادت تلخي بھ من . 

 

بخیر شب..ھیچي.چیزه..من..من. نداشتم منظوري..متاسفم..خب..دیشب بابت. .بابت_امیرسام  . 

 

بیرون رفت سریع و  . 

 

 شده زندگیت تمام كھ ني او ندوني كھ سختھ..سختھ خیلي تكلیفي بال.كنم مشخص خودم با و تكلیفم میذاشت كاشكي.كشیدم عمیق اه یھ 
نھ؟ یا داره دوست  

 

 با ولي كردم بازش میلي بي با باشھ فرشاد شاید گفتم.اومد پیام واسم كھ بودم خیره شكالتا جعبھ بھ و تخت رو بودم نشستھ ھنوز 
بود نوشتھ.سامھ امیر از كھ دیدم خوشحالي _ 

 

 دارم دوست را طعم این كھ اندیشیدم بسیار ھرجرعھ با كھ نوشیدم تلخ تو یاد بھ امروز كھ ایست قھوه حكایت تو و من رفاقت حكایت 
 حتي میخواھم قھوه ھم باز فھمیدم شدتازه كھ وتمام...نداشتم را شدنش تمام انتظار كھ نداشتن و داشتن دوست بین كردم گیر نھ؟انقدر یا

تلخ تلخ تلخ ... 

 

 زنگ داشت موبایلم.میخوره وول داره ھي كھ داخلشھ توپھ یھ و كرده باد سرم میكردم احساس.میتركید درد از داشت سرم
واي..كالسم بودم خواب االن تا من.بود 12 ساعت خدا واي.میخورد . 

 

 جیغ جیغ من كھ میخوند اواز لب زیر و میكرد درست غذا داشت اشپزخونھ تو خالھ.بیرون اتاق از پریدم ھپلي روي و سر ھمون با 
داشتم نكردي؟كالس بیدار منو چي واسھ خالھ_گفتم كنان . 

 

ترسیدم.ایستاد قلبم دختر بتركي اي_گفت و قلبش رو گذاشت و دستش و عقب برگشت ترس با خالھ  . 

 

افتادم موقعیتم یاد سریع ولي بود گرفتھ خندم عصبانیت اوج تو  . 
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 _ ھا؟.نكرد بیدار منو رفت چرا ھاني.داشتم كالس صبح چنده؟من ساعت االن خالھ  

 

 امیرسامم.شكمش تو رفتي پا با اخرم و كردي نالھ ھي زد صدات باالسرت اومد ھرچي.بگیر دھن بھ زبون دقیقھ یھ دختر خب_خالھ 
باشي راحت عصري واسھ نكردم بیدارت منم.بخوابي بذاریم گفت. بخوابي نتونستي ترسیدي اومده سوسك اتاقت تو دیشب گفت . 

 

 عین.بود تر قشنگ دارم دوست صدتا از من بھ سام امیر نگراني احساس.میكردم حس رگھام تو خون جاي بھ عجیبي گرماي یھ 
 كھ میومد خالھ صداي.اتاقم تو رفتم و بیرون زدم اشپزخونھ از حرفي ھیچ بدون ھمونطوري و بود لبم رو لبخند یھ ھا دیوونھ
رفت شد دیوونھ بچم_میگفت . 

 

شدم پسرت دیوونھ من بدوني اگھ خالھ ھي  . 

 

 تو اومد و گرفتم دوش.حموم رفتم و برداشتم و حولم.داشتم دوست.بندازه جونم بھ لرز ھوا خنكي گذاشتم و كردم باز و اتاقم پنجره 
میخورد زنگ داشت گوشیم.اتاق . 

 

 _ ؟ صبحي اول چتھ.حناق اي  

 

صبحھ؟ اول ظھر یك شما دھات تو_مریم   

 

 _ بینم بنال خب.بودم حموم.عمتھ خونھ دھات . 

 

زد؟ زنگ فرشاد..كردي چكار_مریم   

 

میشھ ناراحت االنم كھ چند ھر میشد ناراحت میفھمید بعد و نمیگفتم اگھ ولي نھ یا بگم بھش نمیدونستم  . 

 

 _ ندادم جواب ولي.زنگ ھم زد اس ھم دیشب بگذره روز یھ نذاشت..بابا اره . 

 

نداري؟ كاري_گفت اروم و شد ساكت مریم   
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 _ كنیم؟ تمومش میخواي..مریم  

 

خداحافظ_مریم  ... 

 

كنھ درك و حالش نمیتونھ ھیچكس.نمیگفتم بھش كاشكي.كرد قطع و  . 

 

 درست داره و عالقش مورد غذاي بیاد میخواد عزیز داماد دیگھ بلھ.كرد درست سوپ و سوخاري مرغ با پلو زرشك نھار واسھ خالھ 
خرید بریم باید عصرم.نیست مشكلي ھیچ و بود خوب ازمایشاشون كھ خوب خبر یھ و.میكنھ . 

 

اومدن ھم اونا كھ بودیم فرید و سام امیر منتظر و بودن اومده ھمھ  . 

 

سفید صندالي با كردم سرم ھم سفید شال یھ و بود تنم فسفري سبز بلوز و سفید شلوار یھ من  . 

 

 شلوار كت واسھ میمیرم من كھ اخ.میرفت شلوار كت و رسمي تیپ با شركت میرفت ھروقت.كنارم اومد امیر كھ میچیدم و میز داشتم 
مردونھ و مرد..پوشیدنش ... 

 

موشھ؟ خانم كردي پیدا رو سوسكا_گفت گوشم كنار امیر كھ بودم خودم رویاھاي تو   

 

دادم بھشون رو تو اتاق ادرس منم. رسوندن سالم دیدمشون اتفاقا اره_گفتم و زدم لبخند میكنھ نگام خبیثانھ داره دیدم برگشتم  . 

 

 میكنم نابودشون..من جنگ بھ بفرستي ھم اژدھا...نترسون سوسك از منو...كوچولو خانم_گفت خاصي لحن با و خندید سام امیر 
تو بخاطر فقط...فقط . 

 

امیر برات میمیرم كھ اخ.شد نصیبش حرارت و گرما از موجي صورتم.افتاد طپش بھ قلبم.لبم رو ماسید لبخندم  ... 

 

نشد عاشقونھ ھاي نگاه واسھ وقت و میز سر اومدن ھمھ  . 

 

داري دوست كھ خریدم تلخ شكالت واست..گلي_گفت كھ كردم سالم فرید بھ  . 
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میداد عشق طعم..میكرد فرق مزش فكركنم داشتم دوست و میخرید واسم امیر كھ شكالتایي فقط من  . 

 

 _ بزرگ جعبھ یھ.دارم كلي. خریده تازه واسم امیرسام ولي..فرید مرسي . 

 

كردیم؟ پیداش تا كردي دیوونمون پریشب كھ خوشگلھ جعیھ اون...خان امیر حاال تا كي از_فرید   

 

نامردت نامزد بھ بدي بھتره ولي فرید مرسي_گفتم ھمین واسھ معذبھ یكم امیر كردم احساس  . 

 

خریدم و شیرینش اون واسھ_فرید  . 

 

میشیم نامردم میخوریم لگد واال خوبھ_ھاني  . 

 

نمیكنم كھ كارا چھ خواب تو خدا واي. كرد تعریف واسشون ھاني كھ بودن كرده تعجب ھمھ  . 

 

بود خریده شكالت واست امیر كھ بودي نگفتھ_گفت ھاني كھ میشستیم رو ظرفا داشتیم ھاني و من نھار از بعد  . 

 

 _ میخره حسامم..میخره ھمیشھ امیر..خب . 

 

كنھ بازي برات و پاف پیف نقش نمیاد شبا حسامم..خوشگل ھاي جعبھ با نھ ولي اره_ھاني  . 

 

چي؟ كھ خب_گفتم شده ھول   

 

باش روراست من با ولي...داره و ھوات خیلي جدیدا نیستم بخیل كھ من جیگر_گفت و خندید  . 

 

بیرون رفت و زد چشمك یھ بعدم  . 
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 بچمون داره خونمون تو دادیم راھش نگن..شكست نمكدون خورد نمك نگن. .نگھ خالھ بھ دفعھ یھ..نھ..نھ..فھمیده یعني..برسرم خاك 
كنم؟ چكار خدا واي.میكنھ بدر راه از و  

 

 شدیم کترینزد و کینزد داشت صدا.اومد میگوش زنگ یصدا کھ میخوردیم میداشت و اورد ییچا یھان و میبود نشستھ سالن تو یھمگ
بود در دم کنسول رو خورد زنگ دوبار_گفت و اورد و میگوش حسام کھ . 

 

 و صداش..اخھ بود زدن زنگ وقت االن فرشاده نکھیا یوا.. خورد زنگ دوباره و شد قطع یول گرفتم رو یگوش و کردم تشکر ازش
ھا ھییا لھیپ عجب..خورد زنگ دوباره و شد قطع دوباره کھ کردم قطع .. 

 

؟یدینم جواب چرا_گفت و کرد نگام بود نشستھ من یکنار مبل رو سام ریام  

 

دمیم جواب االن..باشھ..اھا زهیچ..ھا_گفتم دستپاچھ . 

 

کردم روشن رو یگوش یمجبور . 

 

 الو_

 

بود خودش منحوس یصدا . 

 

؟یدینم جواب..یشد لیسھ ستاره.خانما خانم سالم_فرشاد  

 

_ شما؟ دیببخش  

 

؟ینشناخت کھ نگو_فرشاد  

 

_ بشناسم؟ دیبا  

 

فرشادم_گفت دمغ برجکش تو خورده بود معلوم . 
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فرشاد؟_گفتم دیترد با  

 

میمر دوست_فرشاد . 

 

_ ؟یخوب..اھا  

 

نمتیبب دارم دوست.بود شده تنگ واست دلم.خوبم من..یشناخت عجب چھ_فرشاد . 

 

_ بودم اونجا دخترا با روزید منکھ . 

 

اتاقم تو رفتم و رونیب اومدم سالن از و شدم بلند . 

 

نمتیبب شتریب دارم دوست.. میشد اشنا ھم با تازه ما خب..اوم_فرشاد .. 

 

الشخور پسره سرت تو عالم دو خاک . 

 

 چرا؟_

 

چرا؟ یچ_فرشاد  

 

_ ینیبب شتریب منو یدار دوست نکھیا . 

 

_ خب..خب .. 

 

میایم ھم یھان و من بذار قرار ھی میمر با..ستین یالیخ_گفتم و حرفش نیب دمیپر . 
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بھتره ییتنھا.بفھمھ یزیچ خوامینم..نھ میمر..نھ..نھ_فرشاد . 

 

_ شھیم ناراحت میمر . 

 

ادیم کنار_فرشاد .. 

 

_ ؟یچ با  

 

من نبود با_فرشاد . 

 

_ میکن صحبت ھم با یتلفن دمیم حیترج.رونیب امیب تونمینم ادیز من ھرحال بھ . 

 

نمتیبب دارم دوست من یول_فرشاد . 

 

_ خدافظ..مناسب فرصت ھی تو باشھ . 

 

کردم قطع یا گھید حرف بدون و . 

 

 پدرشو..کردم ضبط و صداش دونستینم چارهیب..خان فرشاد برات دارم.بده وا گھید یزود نیا بھ کردمینم فکر.بود گرفتھ درد سرم
ارمیم در . 

 

 قد واسھ رمیمیم..کجا من قد و کجا اون قد البتھ.شدم سام ریام نھیس بھ نھیس کھ رونیب ومدمیم اتاق از داشتم و گذاشتم و میگوش
 ..درازش

 

انتیخ بد حس.. بودم متنفر شدت بھ ازش من کھ بد یلیخ حس ھی..اومد بدم خودم از شدم چشم تو چشم باھاش یوقت چرا دونمینم . 

 

 از ارامشم ھمھ کھ سام ریام یچشما بھ دلھره با.بودم داده قول میمر بھ من یول داشتم فرشاد با کھ ینقش ریز بزنم خواستم لحظھ ھی
شدم رهیخ شدیم ساطع اونجا . 
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؟یزدیم حرف یک با_گفت و کرد نگام  

 

- دوستم با..با . 

 

دتھ؟یجد دوست فرشاد اونوقت_سام ریام  

 

دیلرزیم صدام.رونیب زدیم نمیس از داشت قلبم.دیفھم کجا از نیا.رفت شد سرم تو خاک . 

 

_ ھ؟یک فرشاد  

 

 یلیخ حرفاتونم نکھیا مثل..یپرسیم من از یزدیم حرف باش تو_گفت شده سرخ صورت و یعصبان العاده فوق افھیق ھی با سام ریام
بود یخصوص .. 

 

_ کردنیم تمیاذ داشتن بود زده زنگ داداشش شماره با بود میمر_گفتم و زدم یالک خنده ھی..نھ..نھ .. 

 

رفت خودش و.میبر شو حاضر..شدم خر_گفت یا گرفتھ یصدا با و کرد نگام رهیخ لحظھ چند ھی . 

 

 چکار نفھمھ؟حاال کھ خره د؟مگھیفھم یعنی.تخت سر نشستم و اتاقم تو رفتم عیسر.کردن یخال سرم رو خی اب پارچ ھی کردم احساس
کنھ درستش خودش بخوام خدا از تونستم کنم؟فقط . 

 

 درک رو یعاشق یمعن دارم تازه بود نوشتھ رشیز و بود فرستاده 18+ اس ھی یعوض شعوریب.فرستاد اس ھی فرشاد موقع ھمون
 چوقتیھ فرشاد مثل ییادما.یبش عاشق یکرد وقت كي یزد حرف من با ستین قھیدق دو ھنوز تو... اخھ بگھ بھش ستین یکی.کنمیم

بود بستھ یاالغ چھ بھ دل ممیمر نیا.کننینم درک رو یعاشق . 

 

پسرکجا؟ دلھ نیا اس و کجا سام ریام نیدلنش یامایپ خدا یھ  

 

میرفت دیفر نیماش با و میشد اماده یھمگ.دیخر میبر امروز بود قرار رسامیام و دیفر و یھان و من.رونیب اومدم و شدم اماده عیسر . 
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 بھ حواسم اصال من یول بود نشستھ گلوم بھ یبد بغض.نکرد نگام ھم لحظھ ھی یحت ریام لحظات اون تک تک تو بازار تو نیماش تو
گرفتھ نظر ریز منو نفر ھی نکھیا از غافل بودم رهیخ حرکاتش و سام ریام بھ فقط و فقط نبود چکسیھ . 

 

 نیماش داشت دیفر و مینشست یھان و من.ایکینزد ھمون رستوران ھی میرفت شام.میشد خستھ گھید. داد انجام و داشیخر از یسر ھی یھان
بودم رفتنش بھ رهیخ ھا شده مسخ نیع منم.بشوره و دستاش کھ شد بلند ھم سام ریام و کردیم پارک و . 

 

وقتھ؟ چند_یھان  

 

یھان سمت برگشتم . 

 

_ وقتھ؟ چند یچ  

 

؟یدار دوسش یدیفھم وقتھ چند_یھان  

 

 مھم واسم یچیھ گھید نھیبینم اصال و من اون یوقت..نھ ای بشھ ریام بھ من عشق متوجھ یکس قراره کھ نبود مھم واسم گھید
شدن ریسراز چشام از اشکام و ووردمین طاقت.شد اشک از پر چشمام.ستین . 

 

 کھ نھیا مھم ولي... یول داره ھم یشاد..داره غم..داره یتلخ..داره ھیگر یعاشق..یخواھر ھکنیگر_گفت و کمرم رو دیکش دست یھان
 و کنھیم تو واس کھ ییکارا از نویا داره دوست اونم مطمئنم..یدار دوسش دمیفھم سام ریام بھ نگاھت از وقتھ یلیخ...یباش یقو تو

 یبش داداشم زن..یبش سام ریام زن تو خدامھ از من یدونیم..دهینم بروز یزیچ یول..دمیفھم بکنھ یا گھید کس واسھ شھینم حاضر
کھ باشھ ییزایچ دیشا یدونیم..ینکن یخال و دونیم خوامیم ازت فقط.. .. 

 

 بھ من عالقھ از یھان کھ نبودم ناراحت اصال.کردم پاک و اشکام عیسر.نزد و حرفش ھیبق یھان و زیم اومدسر دیفر موقع ھمون
بود یمشکل ھی وسط نیا یول بود بھترم ینجوریا دیشا..بود خبر با داداشش .. 

 

 حداقل خوبھ..اومد امشیپ خواب موقع.کنم تحمل و سام ریام یتفاوت یب تونستینم نیا از شتریب.اتاقم تو دمیپر خونھ میرفت تا شب اون
بود نوشتھ.شنینم میتحر اماشیپ قھره یوقت _ 
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کجاست؟ یزندگ بست بن یدونیم   

 

کردن فراموش ییتوانا نھ..یدار خواستن حق نھ کھییجا .. 

 

بستم بن نیا تھ تھ من و...یزندگ بست بن گنیم نیا بھ ... 

 

  

 

 ریام نگاه یھان یحرفا..گذاشتھ بست بن تو و اون کھ ھست یلیدل ھی یول..یول..داره من بھ یحس ھی ھم سام ریام شدم مطمئن گھید 
 روز ھر کھ سامھ ریام بھ خودم وار وونھید عالقھ بھ اونم مطمئنم زیچ ھی از من وسط نیا فقط..شمیم وونھید دارم خدا اخ..امایپ نیا

دارم دوسش چقد کھ بگم بھش شدیم یکاشک.شھیم شتریب داره ... 

 

 کھ دونمیم و نیا فقط نھ ای بود درست کارم دونمینم.فرستادم واسش امیپ ھی و اوردم و میگوش شجاعانھ اقدام ھی تو کھ شد یچ دونمینم
نوشتم براش.شھ خبر با حسم از یجور ھی داشتم دوست لحظھ اون .. 

 

  

 

ییتو طالعش شده دراز تیبسو کھ یدست...نکن ینیب کف ... 

 

  

 

 واسھ ھاني خریداي طرف یھ از..میشھ شروع امتحانامون دیگھ وقت چند كھ كالسام و درس طرف یھ از.خستم حسابي روز چند این
 یھ امیرم ور یھ ھمشون.من بھ امیرسام تفاوتي بي طرف یھ از و قوزباالقوز شده كھ فرشاد و مریم طرف یھ از و عقدش جشن
 لھم امیر بیتفاوتي سنگینیھ...دیگش كفھ تو ھم امیرسام محلیاي بي و ترازو كفھ تو بذارم و خونوادم نبود حتي و مشكالتم ھمھ وقتي.ور

 كمكم جا ھمھ و ھمیشھ كھ كسي..كردم زندگ باھاش روز شبانھ كھ بشم پسري عاشق حد این تا روزي نمیكردم فكر وقت ھیچ.میكنھ
دلتنگیام از یكي شده خودش پسر ھمین حاال..دلتنگیام تو چھ و سختیام تو چھ درسام تو چھ بوده . 

 

 اعتراف خودش باالخره ولي نمیشھ باورم..بدم گوش حرفاش بھ حوصلھ بي مجبورم منم و میزنھ حرف و میزنھ زنگ ھرروز فرشاد 
 دونھ یھ واسھ احتماال كھ بوده باباش مال تصاحب مریم بھ شدن نزدیك واسھ تالشش تمام و نداره مریم بھ اي عالقھ ھیچ كھ كرد

 كھ شد مطمئن دیگھ.شنید و فرشاد شده ضبط صداي خودش ولي غلظت این با نھ البتھ گفتم مریم بھ.شدم متنفر ازش.نمیذاره كم دخترش
 ندیده االن تا من.  نھ یا دیدي نزدیك از و دختر یھ عشقیھ شكست نمیدونم.ندارن و داشتن دوست ارزش كھ ھستن كسایي دنیا این تو
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 شوكھ اینكھ یا كرد گریھ و زمین افتاد اینكھ نھ شكست میگم وقتي..شكست شد خرد مریم كھ دیدم خودم چشماي با روز اون ولي بودم
 و دستاش نھ..بود كرده نازك و صداش نھ_كرد زمزمھ اروم و زمین بھ شد خیره و تلخ لبخند یھ زد لبخند یھ فقط نھ كرد بغض و شد

میكردم شك بودنش گرگ بھ باید كجا از..اردي .. 

 

خیلي بدبختن خیلي نشھ نصیبشون شانس دخترا اگھ فھمیدم كھ بود اونجا  .. 

 

 شك بھم امیرسام میكنم احساس.میدم جواب بار یھ روزي تماساشم نمیدم جواب كھ ھاشو اس ام اس.میكنم كم فرشاد با رابطمو دارم 
بشنوم رو عوضي اون صداي باید و گوشمھ در گوشي ھمش اخھ.كرده . 

 

خداحافظ..میزنم زنگ بھت برم باید من فرشاد_گفتم و شدم خستھ دیگھ میزدم حرف فرشاد با حیاط تو داشتم كھ روز یھ  . 

 

میكنن؟ اذیتت دارن ھنوز..باشھ بیكار انقد مریم نمیكردم فكر_گفت سرم پشت از امیرسام موقع ھمون   

 

 با اوناییكھ از دخترا از متنفرم_گفت و داد تحویلم عصبي پوزخند یھ.بھش بزنم زل ھراسونم و ترسیده نگاه با تونستم فقط من و 
میكنن جا بقیھ دل تو و خودشون دروغ . 

 

 كھ میدي؟تو زجرم میكني؟چرا اینجوري باھام چرا..نداري خبر چیزي از كھ تو امیر اخ.اومد درد بھ قلبم رفتنش با من و رفت.رفت 
 بجز كھ میدوني..نده زجرم..كردي پیامات دلبستھ منو فھمیدي..باشي تو طالعم تو میخوام فھمیدي كھ تو دارم دوستت خوندي نگاھم از
 امیر اخھ ولي.شده بد من بھ نسبت ذھنت دیگھ میدونم..كنم حالي بھت چطور..شدي زندگیم مفھوم توییكھ..ایندارم دیگھ امید ھیچ تو

 چرا؟

 

 خوشش نھ چیزاست این و بازي دختر و عرق و مشروب اھل نھ خودش..حساسھ مسایل خیلي رو.متعصبیھ خیلي پسر امیر 
 فكرش. مدیھ اھل و امروزي پسر اتفاقا باشھ امل كھ نھ نیست ھم حرفا این و رقص اھل نمیزنھ ھیچي بھ لب میره كھ ھم مھموني.میاد
 صف تو تاسوعا عاشورا و میپوشھ مشكي صفر و محرم و میگیره روزه ولي نمیخونھ نماز یادز.قویھ اعتقاداتش ولي فرھنگھ با و بازه

 نجیب باید دختر میگھ.نمیاد خوشش باز لباساي با مخصوصا برقصن نامحرم جلوي عروسیا تو كھ دخترایي از.وامیستھ زنا زنجیر
كنھ درست ونھمیت فرید فقط و اون ولي میداد گیر خیلي ھاني بھ.بشھ سرش حیا و باشھ . 

 

كنم تكرار خودم واسھ صبح تا و امیر پیاماي من و بشھ شب زود كھ خوشھ این بھ فقط دلم...كسلم خیلي  . 

 

 روھم ھم رو حریر ھاي پره دامنش..نفتیھ ابي حریره جنس از بلند پیراھن یھ من لباس.فریده و ھاني عقد دیگھ ھفتھ 
 این با منو امیرسام دارم دوست.میشینھ تنم تو خیلي.بازه ھاش شونھ رو و میگیره و بازوھام رو استینش و شده كار روسینش.میخوره

 تك واسھ. .كالمش جذبھ. ارومش لبخنداي..زیركیش زیر چشمكاي واسھ شده تنگ شیطونش ھاي نگاه واسھ دلم چقد كھ اخ.ببینھ لباس
كرده خودش وابستھ چقد منو میفھمید كاشكي. كاراش تك ... 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

 انقد چي واسھ منتظرم چشماي وقت ھیچ تو نپرسیدي..بلرزه كھ بتپھ كھ میكنھ تالش انقد چي واسھ قرارت بي دل. ھرگز تو نپرسیدي 
 ولي نپرسیدي...دوختھ دستات گرمیھ بھ چشم چرا سردم دستاي موقع ھیچ نپرسیدي...و خیانت ھمھ این نبینھ كھ میكنھ سعي
 كور باشي كھ عاشق..عاشقھ چون..نمیشھ حالیش دلتنگي و نمیفھمھ رو دورویي..نمیبینھ و خیانت عاشقھ كھ دلي بفھمي كھ میگم..میگم
 دود كھ..بتركھ كھ داره تلنگر یھ بھ نیاز فقط كھ خاطراتت تو حباب یھ طالیي توھم یھ. .باطلھ خیال یھ روبروت حقیقت نمیبیني میشي
 چقد كھ میزنم فریاد گلوم تو بغض با من و...تبدار شیرین رویاي یھ جز نبود ھیچي میبیني و میكني باز چشم اونوقت و. .ھوا بره بشھ

تبدارم شیرین رویاي این عاشق ... 

 

 بیاد مریم مثال بعدش و بیرون بذارم قرار فرشاد با من قراره امروز..دادم قورتش و استرس بیشتر یعني دارم استرس خیلي امروز
 سعي.دارم بدي حس..دارم دلشوره انقد چرا نمیدونم.ببرم خودم با قراره و مموري رو ریختم و شدش ضبط صداھاي.بگیره و مچش
نكنم فكر بھش كردم . 

 

 و من دنبال بیاد مریم بود قرار.كیفم تو ریختم و وسایلم.شكالتیم عطر و مالیم ارایش.پوشیدم سفید شال و شلوار با چمني سبز مانتو یھ 
 میدونم ولي عاشقتم و دارم دوستت میگھ ھمیشھ فرشاد اینكھ با.شد خوشحال چقد میدونھ خدا ببینمش میخوام گفتم فرشاد بھ وقتي.ھاني
فكرمیكنم كنھ خیانت دوستم بھترین بھ كھ كسي بھ من میكنھ فكر كھ گاگولھ خیلي فقط.كنھ خام منم میخواد و چرتھ ھمش كھ . 

 

 میریم داریم ھا بچھ با گفتھ اونم ببیندش میخواد گفتھ بھش الكي زده زنگ فرشاد بھ گفت.زد زنگ مریم_گفت و اتاقم تو اومد ھاني 
استخر بعدش و باشگاه . 

 

 _ شد؟ ناراحت  

 

میزنیا نشھ؟حرفا میخواي_ھاني  . 

 

میگي راست_گفتم اروم و پایین انداختم و سرم  . 

 

نیستي؟ سرحال وقتھ شده؟چند چي گلي_گفت و كنارم اومد ھاني   

 

 بخاطر_گفت و چشمام تو زد زل و باال اورد و سرم.بزنم حرف نمیتونستم و گلوم تو بود نشستھ بغض ولي بود پایین ھمونطور سرم 
 امیره؟

 

نزدم حرف و شدم سمج باز ولي شد تر شدید بغضم  . 
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اومده؟ پیش مشكلي.باتو حتي نیست سابق مثل.خودشھ تو خیلي اونم وقتھ چند_ھاني   

 

گرفت و ھام گونھ راه و كرد فرار اشكا بقیھ بین از اشك قطره یھ  . 

 

 _ طرفھ یھ احساس یھ شاید...شاید.نبود چیزي اولم از . 

 

میكني؟ فكر اینطور تو_ھاني   

 

شدم اذیت حسابي وقت چند این ولي داره دوست و من جورایي یھ اونم كھ میدونستم درواقع.نداشتم گفتن واسھ حرفي  . 

 

 _  زندگیم تمام مدتھ یھ..بزنم تو بھ حرفارو این بخوام روزي نمیكردم فكر بگم چطور..نیست چیزي امیرسام و من بین ھاني..راستش
امیرسام چشماي شده . 

 

كسم ھمھ شده كسم بي كھ دنیا این تو_گفتم بغض با و ھاني بھ زدم زل  . 

 

پسر یھ با یعني میزنم حرف فرشاد با دارم من كھ شنید بار سھ دو_گفتم و كردم پاك و اشكم  . 

 

دادي؟ توضیح واسش..واي_گفت و پرید ھاني رنگ   

 

 _ میدم حق بھش ولي..كرد قضاوت ناعادالنھ..نخواست توضیح . 

 

پرید سرم از عاشقي اینجوري شاید..نیست مھم_گفتم و كشیدم عمیق نفس یھ  . 

 

نكن شك..داره دوستت اون_گفت و كرد نگام.گرفت و دستم كھ برم خواستم  . 

 

كنم تمركز فرشاد و مریم رو فعال دادم ترجیح.بیرون رفت و گفت و این . 
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 اولین واسھ ھم من با گفت و زد پوزخند گفتم مریم بھ كھ و ادرسش. بود شاپ كافي یھ تو ما قرار.بود خودش تو خیلي ماشین تو مریم 
گذاشت قرار اینجا بار . 

 

 _  لیوانت پر نیمھ بھ.بشي قاطي این از بیشتر ادمي ھمچین با نذاشت كھ داشت دوست خدا.میشھ تموم چي ھمھ دیگھ ساعت یھ تا مریم
كن نگاه . 

 

 اذیتت نمیخوام و بوده خوب كارش وقت چند این چون میگھ ولي بیرون بندازدش بوتیك از شد قرار.گفتم رو چي ھمھ بابام بھ_مریم 
میگیره رو پوال دل و جون با مطمئنم كھ میسوزم این از.كنھ ردش و بده زیادي پول بھش میخواد كنھ . 

 

نداشت رو خوشگلھ مري لیاقت...خیال بي_ھاني  . 

 

 كردم سعي.بود ھتل یھ مال.بود ارومي ولي بزرگ شاپ كافي.بیان بعد یكم ھاني و مریم و برم من شد قرار.شاپ كافي بھ رسیدیم 
فرشاد نابودي واسھ رفتم و خوندم یكاد ان و و كشیدم عمیق نفس یھ.كنم حفظ و ارامشم . 

 

 زده تا استیناشو و بود پوشیده ابي و سفید چھارخونھ بلوز و جین شلوار یھ.داد تكون دست واسم و ایستاد شد بلند.دیدمش تو رفتم تا 
 برعكس.نكنم نگاه بھش كردم یعي.سراغم اومد لعنتي اور عذاب حس اون دوباره...بود شده خوشتیپ.بود كرده فشن و موھاش.باال بود

دستم رو گذاشتش كھ بود دستش قرمز رز شاخھ یھ.نمیداشت بر ازم چشم و بود خوشحال خیلي فرشاد . 

 

میبینمت كھ خوشحالم خیلي_فرشاد  . 

 

ھمینطور منم_گفتم و زدم لبخند  . 

 

شد شروع بیایید بدویید یعني كھ ھتني گوشي رو انداختم كال میس یھ و  . 

 

كردي مخفي ازم و قشنگ چشماي این است ھفتھ دو المصب_فرشاد  . 

 

بیشعور مرتیكھ.زدم زل چشماش تو  . 
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دارم دوستت من_فرشاد  . 

 

عزیزم دارم دوست منم_مریم  . 

 

 و بود پریده رنگش فرشاد.بودن ایستاده ما سر باال ھاني و مریم.بودم دیده فیلما تو ھارو تیكھ این فقط..اي صحنھ عجب خدا واي 
میگرفتم ازش و سراغت داشتم..دیدم اتفاقي و خانم گلي..گ..مریم_گفت بریده بریده . 

 

بشین ھم تو ھاني.عزیزم بشین مریمي_گفتم و كنار كشیدم صندلي یھ و زدم موذیانھ لبخند یھ  . 

 

میكرد نگاه ما بھ گیج فرشاد و نشستن ھردوشون  . 

 

باشگاه؟ نرفتي_مریم   

 

خوب..من_فرشاد  .. 

 

 _ دارم براتون سوپرایز یھ راستي اھا..شده عاشق طفلي...نكن اذیتش مریم . 

 

بدم نشونت برم اینكھ از قبل بذار ولي. تو بھ من ھدیھ این عزیزم. .فرشاد_گفتم و دراوردم و وگوشیم مموري  . 

 

كردم پلي و اخیرش تماساي از یكي و زدم و رم  . 

 

دختر شدم دیوونت..كردي جادویي چھ چشات با نمیدوني دختر..ببینمت میخوام بابا..شدم خستھ بخدا. .گلي_فرشاد  . 

 

بشھ اذیت این از بیشتر نمیخواستم ولي بود داده گوششون مریم اینكھ با. داشتم نگھش  . 

 

من..كن باور..مریم_فرشاد  .. 
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 باور كھ خنگي انقد..نقشست ھمش اینا نفھمیدي كھ بدبختي انقد تو..فرشاد نگو ھیچي_گفت و كرد نگاھش كامل خونسردي با مریم 
 رو عوضي تو گول كھ متنفرم خودم از تو از فقط نھ..میخوره بھم ازت حالم..خائن تو بھ میفروشھ و سالش18 دوست گلي كردي

كاروانسراست عین دلت كھ ھرزه عوضیھ یھ..خوردم . 

 

روزي یھ اینكھ بھ برسھ چھ كنم نگات میشھ عارم..بیرون برو زندگیم از فقط_گفت بود گرفتھ گریش حالیكھ در مریم  .. 

 

دنبالش بیرون رفت ھم ھاني.بیرون رفت برداشتو كیفشو گریھ با و گفت و اینو  . 

 

 ابروت و چشم عاشق كردي فكر..زرنگي كردي فكر_گفت و گرفت و دستم و ایستاد عصبي فرشاد كھ بیام شدم بلند منم 
میكنم نابودت..بھم میریزم و زندگیت..ھھ..شدم . 

 

 اشاره كھ ھست ورم و دور ادم انقد میدوني..نمیزد سرم بھ مزاحمت فكر اصال بودم جات..نیستي عددي_گفتم و بیرون كشیدم و دستم 
باشي داشتھ اگھ البتھ..میدم باد بھ و دودمانت كنم . 

 

بیرون اومدم و دادم تحویلش پوزخند یھ  . 

 

 اومد دكتر و اورژانس بردیمش.بیمارستان رسوندیمش و شدم ماشین سوار سریع.میلرزید و بود داغ بدنش.نبود خوب حالش مریم 
بخش ارام و زد سرم.افتاده فشارش و عصبیھ تب_ گفت و باالسرش . 

 

میزد زل بیرون بھ و بود داده تكیھ شیشھ بھ و سرش ماشین تو.بیرون اوردیمش شد تموم كھ سرمش ببره خوابش اینكھ از قبل  . 

 

 و خیالش و گفتیم و جریان واسش حدودي تا.داخل بردش و ومد ا باباش درخونشون.بخوابھ كھ شد باعث ارامبخش و ماشین سكوت 
نباشیم نگرانش و ھست عمش گفت باباش كھ بمونم پیشش خواستم.خوبھ االن كھ كردیم راحت . 

 

بودم نگرانش خیلي.بود كباب مریم واسھ دلم.میمردم داشتم سردرد از خونھ رسیدیم تا  . 

 

سكوت بازم و بیتفاوتي و محلي بي بازم.خورد ما با و شام و بود اومده زود امشب امیرسام  ... 

 

میشھ؟ چي رابطھ این تھ میدونستم كاشكي.بود دوتا ما بھ حواسش ھاني   
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 انقد.كنھ ارومم نمیخواست امشب انگار ولي.بودم امیرسام پیام منتظر درواقع.بخوابم كھ رفتم و كردم بھونھ و سردرد شام از بعد 
 نامرد_میگفتم و میزدم و اتاقش در میرفتم نمیفرستاد دیگھ دقیقھ دو تا اگھ كھ داشتم نیاز پیامش حتي و حضورش و خودش بھ امشب

میشھ؟ چي من تنھایي سھم پس  

 

بود نوشتھ.فرستاد ولي  _ 

 

ھستي؟ كي مال تو بپرسي داري دوسش كھ كسي از اینكھ مالكیت حس خوبیھ تمام   

 

تو مال فقط_بگھ معطلي بدون اونم و  ... 

 

تو مال..معلومھ_میگفتم و تواغوشش میرفتم معطلي بي ھستي؟اونوقت كي مال تو میپرسید كاشكي..میپرسید ازم كاشكي  ... 

 

 رو خنده ھمش..نیست اینجا اصال میكنم احساس. خیلي..خوشحالھ خیلي ھانیھ چون خوشحالم خیلي. ..است ھانیھ عقد جشن امروز
 قراره.میشد تنھا دست خالھ میرفتم منم اگھ ولي برم باھاش كرد اصرار خیلي.ارایشگاه رفتن ھم با و دنبالش اومد فرید صبح.لباشھ
 گذاشتن صندلي و میز.ھمینطور ھم سالن تو.چیدن صندلي و میز و كردن چراغوني و حیاط تو.باشھ سھراب عمو خونھ ھمینجا جشن

كردن جدا خونھ بقیھ و اتاقا از و اصلي سالن و . 

 

 و شد عوض دفعھ یھ اون از بعد ولي نمیزد حرف و بود خودش تو روز سھ دو تا شب اون از بعد.شده بھتر حالش مریم 
 با بعد..تنھاییم بخاطر اونم ببندم ناكسي و كس ھر بھ دل شدم حاضر كھ میاد بدم خودم از میگفت..كنم فراموشش گرفتم تصمیم_گفت

سال ھفت..دادم امیرسام بھ دل ذره ذره من نھ باختم؟ولي دل امیر بھ كھ تنھاییمھ خاطر واسھ منم یعني گفتم خودم . 

 

 پول میلیون پنج مدت این تو كردن كار بھونھ بھ و بیرون انداختش ھم مغازه از باباش ولي رفت مریم سراغ اتفاق اون از بعد فرشاد 
نیومده پیش مشكلي كھ االنم تا.كارش رد بره كھ داد بھش . 

 

 برم كھ میكرد اصرار بھم ھاني.امروز مخصوصا...میتركھ دستش از داره دلم دیگھ.حرف بي و خنثي..ھمونطوره ھنوزم امیرسام 
 نگرانش...كنن دلبري چطور بلدن بعضیا..ھاني كن ول_گفت برداشت نھ گذاشت نھ امیرسام كھ نمیكردم قبول من ولي ارایشگاه باھاش
كاربلده.نباش . 

 

ھا؟ دره دمھ فرید..نمیري_گفتم و دادم قورت و بغضم.میكرد نگام زده خجالت ھاني.بودم حرفش از گیج لحظھ چند تا یعني   
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گلي كن ادمش_ھاني  .. 

 

 میكنم كاري امشب..امیرخان برات دارم.كنم چكار میدونم...ولي.میكنھ ادم و من داره ایشون داداش خان كھ فعال..خوشھ دلش.رفت و 
گلشیفتھ میگن من بھ..بگیري اتیش .. 

 

 كمكشون اشپزخونھ تو منم. دیگھ كاراي سري یھ و شیریني چیدن ھا میوه شستن و گردگیري.خالھ كمك بودن اومده خانم دوتا 
 گوشھ یھ و رفتم.بودن گرفتھ و سالن از قسمت یھ.بچینن و عقد سفره بودن اومده گروه یھ و بودیم داده سفارش بیرون از و شام.میكردم
 كاري دیگھ خالھ وقتي نھار از بعد ظھر.بیخیال..شكلیھ؟ھووم چھ من عقد سفره یعني.بود قشنگ كارشون.میكردم نگاشون ایستادم
 حرف تا ایستادم میكرد صحبت گوشیش با.حسام پیش رفتم و كردم جمع و وسایلم و لباسام.شدم اماده و گرفتم دوش و رفتم نداشت
بشھ تموم زدنش . 

 

گلي؟ جانم_حسام   

 

 _ دنبالم؟ میاي.بیام نمیتونم قیافھ ن او با برگشتنھ فقط برم میتونم پیاده.خودمون كوچھ ھمین تو ارایشگاه میرم دارم من داداش حسام  

 

میبرمت خودم بریم ھم حاال.معلومھ میپرسي؟خب سوالھ این_حسام  . 

 

 _ برم میتونم االن نھ . 

 

نباشھ حرف_گفت در سمت میرفت كھ حالي در حسام  . 

 

میام بزن زنگ قبلش ربع یھ گفت و ارایشگاه رفتیم حسام با.خوب چھ  . 

 

 یكم و ھام چتري و ریختن دورم لخت و صاف ھمونجوري و موھام.برداشتن ھشتي و ابروھام و كردن اصالح و صورتم ارشگاه تو 
 لب رژ بود دودي و بنفش و ابي چشمام ارایش.بود گرفتھ قاب و صورتم موھام شد خوب.گذاشتن بلندم پیشونیھ رو و كردن كوتاه

 ناخناي بھ لباسم رنگ الك.میداد نشون تر روشن و چشمام رنگ و بود شده خمار كشیدم چشماي.رنگ ھمون گونھ رژ و گوشتي
 ھاني كھ رو سفیدي طال سرویس زدم روموھام لباسم رنگ حریر ھدبند یھ.كردم پام رو مشكیم صندالي و پوشیدم و لباسم.زدن كشیدم

 ھمھ این بھ امشب..بودم شده زیبا واقعا..كردم نگاه خودم بھ اینھ تو.زدم و شكالتیم عطر.كردم اویزون رو داره ازشون شكلي ھمین ھم
 حساب و پوشیدم و لباسام.دره دمھ كھ گفت و حسام بھ زدم زنگ.بیفتي كردم غلط بھ كھ خان امیر بدم نشونت دلبري.داشتم نیاز زیبایي
الخالق جلل..دلبر میكنن و دیو...نمیكنن كھ كارا چھ زنونھ ارشگراي این..خدا یا_گفت دید و من تا حسام.بیرون مدم ا و كردم . 
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زشت..زنتھ اصال نخیر..خواھرتھ دیو_گفتم و بازوش تو زدم یكي  . 

 

خوشگلھ من زنھ_گفت و خندید  .. 

 

 _ حاال؟ تا كي از..اوھو  

 

میدم نشونت و عكسش بعد حاال.حاال ھمین از_حسام  . 

 

 تو رفتم.گذاشت و صدقھ و كرد دود اسپند واسم دید منو تا خالھ.بود نیومده كسي ھنوز خونھ رفتیم.شھ خوشبخت اینم ایشا� خب 
 گذشت ساعت یھ.ببینم و امیر واكنش داشتم دوست فقط و فقط.بودن كرده یخ دستام استرس از.میاد داره و ارایشگاه زد اس مریم.اتاقم
اومدنا مھمونا بیا..گلي_گفت و در بھ زد خالھ كھ . 

 

 _ خالھ اومدم . 

 

 من یھ كنم حالي امیر بھ باید و امشب..نھ امشب..نھ ولي...سرم رو گذاشتم و مشكي حریر شال..انداختم خودم بھ اینھ تو نگاه یھ 
داره كره قد چھ ماست .. 

 

 این نگاه تروخدا.بودن اومده ھم اینا فرید فامیالي فك كردن خبردار رو ھمھ اینا عمو ماشا�. میشد شلوغ داشت كم كم.بیرون اومدم 
كن اضافھ بشون ھي كمت بدبختیام خدا اي..بره رژه امیر جلو ھي حاال نره..ازش میاد بدم..ایش..اومده پوشیده خواب لباس رو فتانھ .. 

 

 روسري با شیك خیلي دامن كت یھ.فاطمھ خالھ خواھر فائزه خالھ مخصوصا داشتن دوست خیلي و من.بودن اومده ھم خالھ فامیالي 
 پوشیده شلوار كت شوھرشم مھدي عمو.بود كرده ارایشم تھ یھ.میومد نازش ھیكل بھ كھ بود پوشیده دوختي خوش رنگي چادر و ساتن
 خاكستري ھاي راه با صورتي شلوار كت یھ. اومد ھم مریم.بود معذب عمو و بود زنونھ حموم داخل چون بود نشستھ باغ تو و بود

بود شده ناز.بود كرده جمع و موھاش و بود پوشیده . 

 

 سبز دكلتھ یھ.بود شده ناز چقد بشم خواھرم قربون.پاشیدن نقل و بریدن گوشفند جلوشون شد صدایي و سر چھ اومدن كھ فرید و ھاني 
بود شده خوشتیپ ھم فرید.بود العاده فوق ارایشش و بودن بستھ و باز موھاش. بود پوشیده بود دار دنبالھ كھ چشماش رنگ تیره . 

 

 این چیھ بابا..بگیرمت بیام خودم نذاشتي شدي؟گلي خوشگل انقد چرا تو نكبت_گفت گوشم در.گفتم تبریك بھش و بوسیدمش و ھاني 
زرنگھ داداشم نداره اشكال ولي..میخوام رو تو من..فرید .. 
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بذارنش دخترا اگھ_گفتم و زدم حرصي لبخند یھ  . 

 

 و مشكي شلوار كت..زده ھم تیپي چھ شرف بي..پسر این ھیكل تو ریختي رو خوشتیپي تموم خدایا.خورد بھش چشم موقع ھمون و 
 شیك و مردونھ و موھاش.بازه لباسش دكمھ وقتي براش میمیرم اخ..بود نزده ھم كراوات.بود باز ھم اولش دكمھ كھ تنگ و سفید بلوز

 چند واسھ خورد من بھ كھ چشمش.بود بھترین من چشم در ولي نبود زیبا خیلي امیرسام.بود صورتش بھ ریش تھ یھ و بود كرده درست
خورد جا لحظھ ... 

 

 درستش قشنگ خیلي ذھنم تو من ولي باشھ ساده شاید..دارم دوسش خیلي خیلي خودم من رو بعدي پست..داشتید رو اینجا تا..خب..خب
 عصري تا ولي دارم امتحان فردا اینكھ با بودم راضي و بود خوب اگھ. .باشھ حال چھ در نظرات و امتیازا داره بستگي..حاال..كردم

چي ببینم..میذارم واستون  

 

. اقا واست دارم.ھدف بھ زدم یعني این و ابروھاش بین نشست اخم یھ و كرد نگاه و پام تا سر لحظھ چند از بعد.بودیم شده ھم مات
اولشھ. ... 

 

 واسم ابرو..ھا ندیده ادم عین بھم میزد زل و میومد میرفتم ھرجا كرد دیوونم..بود زده مزخرفي اسپرت تیپ چھ..فربده اینكھ..اوف 
 امیرسام.نداشتم و حوصلش.كرد ھم سر میگن دخترا كردن خام واسھ پسرا كھ حرفا اون از و اورد گیر منو تنھا ھم دفعھ سھ دو.نذاشت
 و سفره سر اورد منو خالھ خوندن كھ و عقد صیغھ.مھدي عمو پیش میرفت ھم وقتا بعضي.بود فرید و فرزان و دوستاش پیش بیشتر
 بھش بودم خریده واسش پالك و زنجیر یھ. كردم خوشبختي ارزوي واسش دل تھ از گفت رو بلھ ھاني وقتي.سابیدم قند ھاني باالسر
كن دعا واسم..پاكھ دلت چون..میشي خوشبخت میدونم_گفتم و دادم . 

 

 حاال..كني پیدا و گمشدت كردم دعا واست..میشھ براورده كنھ ھردعایي عقد سر عروس میگن_گفت و صورتم كنار گذاشت و دستش 
توام طرف من صورت ھر در بدوني و این میخوام فقط..باشھ امیرسام میتونھ یا..باشھ خونوادت میتونت گمشدت ... 

 

میگیره قلبم تو رو ھمھ جاي داره اون..نمیذاره واسم وقتي دیگھ امیرسام..نبودم خونوادم یاد خیلي وقتھ چند  . 

 

 جمع تو میادكھ بدش شدت بھ امیر میدونستم برقصم نمیخواستم مت ولي.میرفتن ویري قیري و میرقصیدن داشتن وسط اون ھمھ 
برگرد بیا.گذاشت پاشایي مرتضي از قشنگ خیلي اھنگ یھ جي دي و شد خالي وسط كمي كمي.برقصم .. 

 

وسط كشوند میلم برخالف منو كھ بود اھنگ تاثیر..شد چي نمیدونم ولي داشتم دوسش من و بود شادي اھنگ  . 
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 كھ من.نبود وسط بیشتر دختر تا دوسھ.میكشید سیگار و بود انداختھ یكي اون رو و پاش یھ و بود داده لم صندلي یھ روي امیرسام 
 امیر روبروي ایستادم..میزنھ داره و من دل حرف كھ میخوند چشمام از امیرسام كاشكي..داشتم دوست و اھنگ متن.اومد مریمم رفتم
 بدنم بھ و ناز با..میرقصیدم زیبا..رقصیدن كردم شروع.كنم چكار میخوام كھ میكرد نگام خیره و شد جلب بھم توجھش..فاصلھ با البتھ
ھماھنگ ولي و اروم..میدادم تاب و پیچ .. 

 

  

 

شم خستھ بشھ دیر نذار برگرد بیا   

 

شم وابستھ جایي بره قلبم نذار   

 

من پیش بیا باز شده تنگ من دل    

 

بزن حرفي یھ گوشم تو باز بیا   

 

  

 

بشھ عاشق و ببینھ ببینھ منو امیر میخواستم فقط..نبودفقط خودم دست حركاتم..بود چم نمیدونم  .. 

 

  

 

دارم دوستت كھ من دارم دوستت بگو   

 

برم جایي تو بي نذار برگرد بیا    

 

زده پر برات دلم برگرد بیا   

 

بده جدایي واي نرو تنھا بیا   
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 واقعا اگھ. .بگو داري دوستم اگھ...بگو داري حرفي اگھ..امیر بگو..منھ دلھ حرف دارم دوستت اینكھ...میفھمیشون امیر دلمھ حرفاي 
بگو عاشقي .. 

 

  

 

چشم تو بزن زل داري دوستم بگو   

 

بگم دوباره رو دلم حرف بذار   

 

عشقمي ھنوز تو بیا میخوام رو تو   

 

یكمي من واسھ دلت تنگھ بگو   

 

خونتھ دلم ھنوزم برگرد بیا   

 

بده حرفم بھ گوش بار یھ برگرد بیا   

 

عشقمي ھنوز تو بیا میخوام رو تو   

 

یكمي من واسھ دلت تنگھ بگو   

 

  

 

ندارم رو كسي دیگھ من...میارم كم بخدا..نمیتونم تو بي كھ بفھم امیر..چشمات شده زندگیم ھمھ امیر   
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بده ببازم دل بیا بازم بیا   

 

بیا بسازم تو با و دنیام بیا   

 

تو چشماي واسھ شده تنگ من دل    

 

تو دنبال میره بري ھرجا مت دل   

 

تو مال من قلب من احساس بیا   

 

بیا برگرد دیگھ نذار تنھام بیا   

 

ما قلب ھمھ پیش میدوني كھ تو  ... 

 

  

 

 چقد..كشیدم عمیق نفس یھ و ایستادم و اتاقا سمت رفتم و شدم رد جمعیت بین از و نیووردم طاقت كھ بود نشده تموم اھنگ ھنوز 
 ادم ھمھ این جلو امیر بخاطر االن ولي نرقصیدم ھیچكس جلوي حاال تا من..برقصم و توچشماش بزنم زل اینكھ بود سخت

من بھ لعنت..رقصیدم .. 

 

 یھ..میكشید نفس تند تند..بود دستش تو بازوم عصباني و وحشتناك قیافھ با بودكھ امیر..شد كشیده بازوم كھ بودم خودم حال تو ھنوز 
 منقبض فك و شده كلید دندوناي با عصبي.بود اومده بند نفسم ترس از..دیوار بھ چسبوندم و سینم تخت زد و كرد ول و بازوم دفعھ

اعصابم رو..اعصابم رو..اعصابم رو میري داري_گفت فریاد با یھو و..شدي راحت. .كردي تو دلبري..ریختي كرمتو_گفت . . 

 

صورتم كنار دیوار بھ میكوبید و شدش مشت دست گفتنش ھربار با و میرفت باالتر صداش وھي  . 
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 دستم كھ بزنھ داد دوباره میخواست.بزنم جیك حتي نداشتم جرات.بودمش ندیده عصبي انقد وقت ھیچ.بودم شده جمع خودم تو ترس از 
ببخشید..نمیرقصم دیگھ..نزن داد..امیر باشھ_گفتم مظلوم لحن و ترسیده چشماي با و دھنش رو گذاشتم و . 

 

 عصبي و ناراحت انقد نمیكردم فكر میكردم بازي غیرتش با نباید..من بھ لعنت.شد پشیمون و اروم نگاھش..شد غمگین چشماش 
میكشید نفس تند تند. بود دھنش رو دستم ھنوز.بیرون بود زده گردنش رگ.بود قرمز ھاي رگھ پراز چشماش.بشھ . 

 

 و سرش.بھم بودیم خیره..داره بغض كردم احساس بفھمونھ بھم رو چیزي میخواد كردم احساس..چشمام بھ زد زل..بود كم فاصلمون 
 صورتش داغي..بود گرفتھ و صورتم اطراف موھام.پیشونیم بھ چسبوند و پیشونیش اروم و بست و چشماش.جلوتر و جلو..جلو اورد
 ھمچین دنبال عمره یھ..بخورم تكون سرجام از نمیتونستم..برداشتم دھنش رو از و دستم و بستم و چشمام..میكرد گرم و زدم یخ بدن

امنیت و ارامش از پر..بودم جایي . 

 

خستم..گلي خستم_گفت گرفتھ صداي با حالت ھمون تو  .. 

 

ایستاد و مد ا خودش بھ كھ گذشت چقد نمیدونم  .. 

 

خودش عصبي غالب تو رفت و بود پیشونیش بھ اخم ھنوز  . 

 

 صورت بھ و گرفت صورتم جلوي كامل و باال اورد و دستش اون و شلوارش جیب تو گذاشت و دستش یھ و پایین انداخت و سرش 
میفھمي؟..ھیچكس جلوي..میرقصي ناكسي و كس ھر جلوي ببینم نمیخوام دیگھ_گفت تاكیدي  

 

بلھ یعني كھ دادم تكون اروم و سرم..وقت ھیچ..نمیشم سیر بھش كردن نگاه از..میكردم نگاھش من و بود پایین سرش  . 

 

رفت حرفي ھیچ بدون و چشمام تو زد زل كرد نگام  . 

 

 و روش و باال اوردم و دستم..كردم نگاه چپم دست كف بھ..بود ورزشكاریش مشتاي جاي دیوار رو.اومدم خودم بھ تازه رفت وقتي 
؟..سكوت اینھمھ چرا..نمیزني حرف چرا ولي..مطمئنم..داري دوستم خوندم نگاھت از..امیر..بوسیدم  

 

من چشم و تو گلوي بین ایست رابطھ چھ  ... 

 

میشود خیس من چشمان و میكني بغض تو  ... 
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 و تركید بغضم..بودم خیره موبایلم گوشي بھ و گوشھ یھ بودم زده چمباتھ.میلرزید بدنم و میپیچیدم خودم بھ میكردم سكتھ داشتم ترس از
 احمق چقد..نمیداد جواب ھم مریم و بود بیرون فرید با ھاني..نبود خونھ ھیچكس..كنم چكار باید خدا واي..من..من...گریھ زیر زدم

كنم چكار باید حاال..شده تموم چي ھمھ میكردم فكر كھ بودم .. 

 

 تا ولي نذاشتم محل داد پیام كھ اول بار..میفرستھ امیز تھدید پیاماي واسم داره عوضي فرشاد دیروز از...بذار پام جلو راھي یھ خدایا 
 خوابم صبح تا كھ كرد باھام كاري و كنم فكر بھش میترسیدم حتي كھ مینوشت چیزایي و میفرستاد پیام یھ بار یھ ساعت ھریھ شب
 و اول بار..زد زنگ دوباره پیش ساعت یھ ولي بترسوندم خواستھ كردم فكر خیال خوش منم و نفرستاد ھیچي صبح از امروز...نبرد
نمیدادم جواب كاش اي كھ..خونھ میزنم زنگ ندي جواب اگھ داد اس كھ ندادم جواب دوم .. 

 

بود ھاني.شد باز در و خورد در بھ ضربھ دو  . 

 

نشستي؟ تاریكي تو اینجا چرا گلي_ھاني   

 

است گریھ از سرخ صورتم و نشستم اتاق گوشھ كھ دید منو و كرد روشن و چراغ  . 

 

میكني؟ گریھ چي واسھ.گلي؟چتھ شده چي_گفت و جلو اومد وحشت با    

 

گریھ زیر زدم و بغلش تو رفتم  . 

 

بینم بنال گفتھ؟د چیزي امیر.كردي لبم بھ جون_ھاني  . 

 

 _ زد زنگ فرشاد .. 

 

بھم شد خیره تعجب و ترس با  . 

 

خب؟_ھاني   

 

 _ زد زنگ امروزم..میكنھ تھدید و میده پیام داره دیروز از . 
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گفت؟ چي_ھاني   

 

 پول..گرفتم مریم باباي از وقتم چند این گذرونیھ خوش اندازه بھ دارم پول من..میگفت..میگفت_گفتم و دادم قورت و بغضم 
 با باید فقط نمیخوام پول ازت..ایم حرفھ كارم تو میدوني خوب_گفت عوضي اشغال اون..باشي باھام باید..گفت..گفت. .ھاني...نمیخوام

سال یك..باشي من . 

 

زمین رو نشیت و شد سست پاھاش ھاني  . 

 

گفتي؟ مریم بھ..برسرم خاك_ھاني   

 

 _ نداد حواب . 

 

بگیم؟ امیر بھ_ھاني   

 

 _  رواني پسره این ھاني...كردم غلطي چھ نفھمھ كھ كردم تحمل و محلیاش كم و گرفتم و خودم جلوي ھمھ این.شدي دیوونھ
ھاني میترسم..باشي ابروت نگران باید تو..نمیترسم چیزي از و ندارم كاري و كس من میگفت..میزد حرف چطور نمیدوني...شده .. 

 

میكنیم ادمش..نیستیم كھ ما كاره و بیكس اون..كرده غلط_گفت و گرفت و دستام ھاني  . 

 

 بھ زده زنگ فرشاد..میگم حاال بیا..بیا پاشو ھستي ھرجا مریم_گفت لحظھ چند از بعد و گرفت و مریم شماره و دراورد و گوشیش 
بیا حاال..میگم نزن جیغ...كرده تھدیدش و گلي .. 

 

اومد ھاني كھ بودم نشستھ سالن تو منم كنھ باز و در رفت ھاني.زدن و زنگ كھ گذشت ساعت نیم.بودیم تنھا خونھ تو ھاني و من  . 

 

 _ كو؟ مریم پس  

 

بود دستش جعبھ یھ و بود پریده رنگش ھاني  . 
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 _ چیھ؟ این  

 

فرستاده فرشاد_ھاني  . 

 

 _ چي؟ واسھ..فرشاد..ف  

 

 تقدیم...بود نوشتھ توش كھ شده تا كوچیك كاغذ یھ و بود خشكیده قرمز گالي پراز توش.كرد بازش و میز رو گذاشت رو جعبھ ھاني 
فرشاد طرف از..گلشیفتھ عشقم بھ . 

 

میكنھ؟ چكار داره خدایا   

 

رفتھ نشونھ و ابروت_گفت و مبل رو افتاد ھاني  ... 

 

نشست اھي دلم بر شكستي ھر شكست از....شكست قلبي..شكست عھدي..شكست پیمان..شكست شب .. 

 

 بھ زنگزد شد عصبي فھمید وقتي مریم.ریخت بھم اینطور اوضاع كھ میرفت پیش خوب داشت چي ھمھ..شد اینجورر چرا نمیدونم 
 اتفاقا..بازیگرید خودتون فقط كردین فكر_گفت و زد پوزخند بعد و كرد سكوت فقط اولش فرشاد ولي بھش كشید و فحش سر و فرشاد
عزیزم میدوني بھتر دیگھ كھ تو..كنم بازي میتونم خوب خیلي رو عاشقا نقش من .. 

 

 نباشي باھام و نكني قبول و پیشنھادم اگھ كھ داده پیام واسم..میكنھ بازي زندگیم و ابروم با داره.باشن وقیح میتونن چقد بعضیا خدا اه 
 انگ و باشھ نداشتھ خونواده كھ دختري كھ میدوني..كني نگاه اینھ تو و خودت نشھ روت حتي كھ میكنم كاري تمام سال یك اونم

میشھ؟ نصیبش چي بزنن بھش ھرزگي  

 

 ھاني دست از فرید جوریكھ نیست خوب اصال روحیم حال مریم و ھاني و من.بیرون بزنم خونھ از میترسم دیوونھ این ترس از 
 واسم نشونھ یھ پیشش نرم اگھ كھ فرستاده تھدید پیام واسم امروز.نیست خودم دست حالم و شدم گیر گوشھ.بود شده عصبي
 كھ امیرم با نمیشھ روم كھ عمو با..بزنم حرف حسام با فكرم تو...بخوره بھم دستش نمیذارم خوابم تو خدا؟حتي كنم چكار.میفرستھ

 كمكم حتما..منطقیھ اون میزنم حرف حسام با امشب اره..بگم بھش میترسم و داره قلبي مشكل كھ ھم خالھ و بفھمھ نمیخوام اصال
 ..میكنھ
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 لحظھ چند از بعد و..شنیدم و سالن در شدن كوبیده صداي كھ بودم خیره چاییم بخار بھ و اشپزخونھ تو بودم نشستھ. بودم تنھا خونھ تو 
 خیره..شدم بلند جام از ترس با عصبیش كشیدناي نفس و صورتش عصبانیت دیدن با.دیدم اشپزخونھ درگاه تو و سام امیر كشیده قامت
نشونھ..ایستاد حركت از قلبم..شد سست پاھام..افتاد دستش تو شده مچالھ كاغذ بھ چشمم كھ عصبانیتس از سرخ چشماي بھ بودم شده .. 

 

صندلي رو افتادم و شدن جون بي پاھام  . 

 

 و خودم كھ میشدم پا كلھ داشتم.بیرون اشپزخونھ از داد ھلم و كشید و بازوم و بھم رسوند و خودش محكم و بلند قدماي با امیر 
میكني؟ چكار.امیر چتھ_گفتم ترس با.گرفتم  

 

ازت متنفرم..میفھمي..میخوره بھم ازت حالم..شو خفھ_زد فریاد یھو  .. 

 

میكني؟ اینطوري كردم؟چرا چكار مگھ_گفتم بغض با و بود شده اشك از پر چشمام   

 

 فكر بودم احمق چقد..فرستاده عاشق جناب..شماست واسھ..بخون بگیر..بگیر_گفت حرص با و پام جلوي انداخت رو شده مچالھ كاغذ 
بشكنم؟ اینجوري خواستي چرا..گلي چرا..بودم ساده چقد..داري فرق بقیھ با تو میكردم  

 

میكني اشتباه امیر_گفتم گریھ با  . 

 

بیفتي روز این بھ م نمیخواست..نمیخواستم..میكردم اشتباه_گفت و جلو اومد قدم یھ  . 

 

 _ میكني؟ برادري واسم داري  

 

ھیچوقت..بشم برادرت نخواستم وقت ھیچ_گفت و چشمام بھ شد خیره.شد غمگین نگاھش  .. 

 

بستم ترس از و چشمام.سرزمین ریخت بود میز رو ھرچي و تلفن میز بھ زد لگد عصبي و گرفتش جنون یھو  . 

 

 تو میشھ عارم_گفت و صورتم نزدیك اورد و صورتش و مشتش تو گرفت و لباسم یقھ و جلو اومد وحشتناكش عصبانیت ھمون با 
باشي خواھرم .. 
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كجایید ھا بچھ_گفت كھ اومد خالھ صداي موقع ھمون  .. 

 

اتاقش تو رفت و گرفت ازم و نگاھش نفرت با و كرد ول و لباسم یقھ  . 

 

حماقت خدا كردم حماقت. .نمیخواد و من دیگھ اون خدایا..میكني اشتباه امیر..میمیرم بخدا..میمیرم..امیر و نگات نگیر  .. 

 

امیرم خدا..درك بھ شكست كھ قلبم و احساسم و خودم درك بھ خودم..دیدم و شدنش خرد خدایا  .. 

 

نمیكند گریھ مرد كھ ربطیست بي حرف چھ  .. 

 

كني گریھ بتوني تا باشي مرد باید فقط كھ داري بغض انقدر گاھي  ... 

 

 جور میتونستیم ما میبینم میكنم فكر كھ حاال..میخوره بھم كوفتي زندگي این و خودم از حالم.میگذره وحشت و ترس با روزا این تمام
 ریختھ و خیاالم و فكر و احساساتم تموم امیرسام روز اون حرفاي...سردرگمم و گیج حسابي حاال ولي..كنیم امتحان و فرشاد دیگھ
 پاھام چشماش نفرت ولي بیگناھم كھ بگم و بدم توضیح واسش رو چي ھمھ برم میگم وقتا بعضي..ناراحتھ و عصباني خیلي اون..بھم
 اون..میده عاشقانھ نامھ عشقش بھ عوضي پسر یھ بفھمھ كھ بوده سخت واسش خیلي داشتھ دوست و من واقعا اگھ..میكنھ سست و

امیرسام حال بھ واي ریختم عرق فقط خوندمش خودم كھ من..نذاشتھ واسم ابرو لعنتیش نامھ اون با اشغال .. 

 

 ازم ھوارو انگار روز دوسھ این تو..شبونشھ پیاماي شدن قطع اون از بدتر و میكنھ نگام حتي نھ میزنھ حرف باھام نھ دیگھ 
 خونھ اصال..اروم مرگ بھ..واسم تدریجیھ مرگ مثل میگیره ازم و نگاش وقتي میفھمید كاشكي..زندگیمھ ھمھ میفھمید كاشكي..گرفتن
خیلي..داغونھ خیلي. .میكنھ حبس شركت تو و خودش صبح تا شب نیست .. 

 

متظاھر و دروغگو ادماي بھ دارن شرف صد فتانھ مثل دخترایي_گفت ھاني بھ طعنھ بھ وقتي شكست قلبم دیروز  .. 

 

. شھ خالي و بگھ بذار بیخیال میگم ولي كنم تحمل رو طعنھ و حرف ھمھ این حقمھ واقعا نمیدونم..شنیدم و قلبم شدن تیكھ تیكھ صداي 
شد اروم اینجوري شاید. .. 

 

 بھ میگھ.میكنھ خواھي ومعذرت میزنھ زنگ ھرروز بیچاره مریم..خونھ در بفرستھ نشونھ واسم دوباره كنم خاموش و گوشیم میترسم 
 كسي و كنیم شكایت ازش كھ نداریم ازش ھیچي..تومنیاست سھ این از كھ خطشم..ضامني نھ داره فرشاد از نشوني نھ ولي گفتم بابام

 درك نمیتونھ ھیچكس ولي افتاده زندگیش از ھم ھاني..حرفاست این از تر زرنگ خیلي كار و كس بي نشونھ بي عوضیھ اون..نفھمھ
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 كھ اي ناگفتھ حس واسھ. .نداره االن و داشت بھم امیر كھ اعتمادي واسھ..امیره غم خاطر واسھ ھمش كھ غمي..منو غم عمق بكنھ
میشھ نیست داره االن و بود بینمون .. 

 

بودم افتاده عقب حسابي چون كالسام سر و دانشگاه بیام شدم راضي تا داد دلداریم و زد حرف باھام ھاني انقد دیشب  . 

 

بندازه راه ابروریزي و برسھ فرشاد كھ میترسیدم ھمش گذروندم و ول ا ساعت ترس با ومن كالس رفتیم ھاني با  . 

 

شدن خشك سرجا پاھام كھ بیرون اومدیم دانشگاه در از و گذروندیم و كالسامون تا سھ  .. 

 

میكرد نگام بالبخند و بود ایستاده خیابون اونور فرشاد  .. 

 

 و بگیریم ماشین كھ سرنبش دوییدیم فرشاد بھ توجھ بدون تند تند باھم و بود گرفتھ محكم و دستم. بودش دیده ھم ھاني..میدونستم..خدایا
بود لبش رو چندش لبخند ھمون ھنوز..عقب برگشتم و شد كشیده كولم كھ ریم در .. 

 

خوبن؟ خان شما؟فرید خوبي.خانم ھاني سالم بري؟ا میخواستي كجا من عزیزم؟بي كجا_فرشاد   

 

بترسوندمون میخواد..داره و ھممون امار كثافت  .. 

 

كارت رد میخواي؟برو چي اینجا_گفتم لرزون صداي با من و روبروش بودیم ایستاده كرده یخ دستاي با ھاني و من  . 

 

برم؟ كجا.عزیزم تویي من زندگیھ و كار ھمھ_فرشاد   

 

میكني؟ ابروریزي چرا.بفھم و دھنت حرف_ھاني   

 

میكنھ مخفي ازم و خودشھ روزه چند..عشقم دیدن چیھ؟اومدم ابروریزي_فرشاد  .. 

 

 _  قلبي یا گفتي كھ بگیري؟دروغایي اي میخو و چي میكني؟انتقام بازي اعصابم با داري میخواي؟چرا جونم از چي..عوضي شو خفھ
؟ شكوندي كھ  
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عشقمون و تو و من..توییم و من مھم..نزنیم ھا گذشتھ از حرف بھتره عزیزم_فرشاد  .. 

 

 _ میكنم شكایت میگي؟ازت داري چي میفھمي . 

 

عزیزم؟ جرمي چھ بھ_گفت ریلكس خیلي فرشاد   

 

 .مزاحمت_ 

 

ھستي ایم صیغھ زن كھ كنم درست مدركي شده جعل كوچیك نامھ یھ با میتونم میدونستي..كي؟نامزدم واسھ مزاحمت_فرشاد  .. 

 

شو خفھ..عوضي شو خفھ_بگم بغض با تونستم فقط  . 

 

دارم دوستت من..عزیزم بیایم كنار راحت خیلي ھم با نیم میتو ما_گفت و دستش تو گرفت و دستم و جلو قدم یھ اومد  .. 

 

تر عقب شدم پرت قدم سھ دو و عقب شد كشیده بازوم كھ بیرون دستاش بین از بكشم و دستم اومدم  . 

 

داشتم كم و این فقط خدایا..شدم روبرو امیرسام نشستھ خون بھ چشماي با كھ عقب برگشتم تعجب با  .. 

 

من..امیر..امي_گفتم بریده بریده و لكنت با   

 

شد ور یھ صورتم و گونم رو نشست امیر داغ سیلي كھ  .. 

 

بود نوازشگرت بھترین روزي یھ كھ میخوري كسي از رو سیلي ترین سخت ھمیشھ  ... 

 

خوردم یلیس خودم ریام از ریام از من..من .. 
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 تو..نمیبب رو یروز نیھمچ وقت چیھ کردمینم فکر..یدید..کردمینم اشتباه یدید_گفت شده سرخ صورت و یعصب یھا نفس با ریام
یکرد خراب رو یچ ھمھ..یکرد خراب و تصوراتم تموم یگل تو.. .. 

 

؟یریم یقاض بھ طرفھ ھی کنھ؟چرایم یغلط چھ نجایا یپرسینم پسر اقا نیا از ؟چرایگیم یچ ریام_یھان  

 

 شرط جونم سر بودنش غلط واسھ بودم حاضر کھ نمیبب رو یزیچ و نجایا امیب کھ کرد خبر منو خودش پسر اقا نیھم..ھھ_سام ریام
یول..ببندم .. 

 

 خراب و باورھام داشت کھ بود نشستھ قلبم سر یزیچ ھی بود گرفتھ و نفسم راه گنده توپھ ھی بود گلوم بھ بغض و بود شده قفل زبونم من
کردیم باور منو اون فقط یناباور ھمھ نیا تو یکاشک..کردیم ... 

 

ست؟ین نتونیب یچیھ یگینم ؟چرایدیم عذابش یدار یگینم بھش چرا_گفت فرشاد بھ رو یھان  

 

 دوست میمر نامزدم نکھیا بودم عاشقش و داشتم دوسش و نامزدم نکھیا.. داشتم نامزد من نکھیا..دروغھ یچ_گفت و زد پوزخند فرشاد
 زد بعد و کرد خودش عاشق منو و دوستش نامزد راه سر اومد محترم خانم نیا..کرد دور عشقم از منو و داد نخ بھم نکھیا بود خودش

 ھمھ شونیا یول داشتم دوست و میمر من..دیداد راه خونتون تو و یک دیبدون خواستم فقط من..نکارستیا کنم فکر اصال..یچ ھمھ ریز
کرد خراب رو یچ .. 

 

 باور و اتشیچرند..نکن باور ریام نھ.. ریام بھ زدم زل ترس با گفتیم خودش واسھ داشت یچ اون فرشاد بھ بودم زده زل باز دھن با
دروغھ ریام..کنھ خراب رو یچ ھمھ خوادیم اون..نکن .. 

 

 از..یشدینم دیخندیم بھت کھ یھرک عاشق یداشت دوست و میمر اگھ تو.. یھست یعوض یلیخ_گفت یھان نتونستم.. نشد باز دھنم یول
بود ؟کمتیگرفت چقد باباش .. 

 

 از پر بجاش نبود تیحما نبود محبت نبود عالقھ نبود توشعشق گھید کھ ینگاھ بود سام ریام سرزنش پراز یچشما بھ نگام فقط من
 نبود مھم مردم زده زل نگاه نبود مھم یھان یتایحما نبود مھم فرشاد دار شاخ یدروغا نبود مھم یچیھ..بود تیعصبان و نفرت و خشم
 و غم مخلوط و بود یعصبان بود نیغمگ ریام..بود نفرتش از پر حس و ریام فقط و فقط مھم..نبود مھم نایماش بوق ممتد یصدا

شھیم یچ تیعصبان .. 

 

فھمھینم رو دردش چکسیھ کھ رو یدل... نذار تنھا ایخدا ... 
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 یھا مھره یصدا کھ ابونیخ کنار درخت بھ چسبوندش یجور و گرفت و قشی و فرشاد سمت رفت خشم با کھ بود یعصب انقد ریام
 و سرش باال رفت.نیزم سر شد پرت و شد ور ھی صورتش کھ فکش تو خوابوند چنان و مشتش و کرد نگاش نفرت با..دمیشن و کمرش

 ریتقص یب کھ دونمیم ھمونقدرم..  یگیم راست یدار چقد دونمینم_گفت بھش شده منقبض یدندونا با و گرفت محکم و فکش دستش با
یول..یستین  .. 

 

یاورد در رو یگل ھیگر چون زدم_گفت و پھلوش تو دیکوب پا با و ستادیا شد بلند .. 

 

دیش سوار_گفت ادیفر با کنھ نگامون نکھیا بدون و ... 

 

 سوار و گرفت و دستم یھان..بوده مینگران نگران ریام کھ شد روشن کمی فقط کمی دلم و فرشاد شده مچالھ افھیق بھ بودم دوختھ چشم من
میشد نیماش .. 

 

دادیم گاز و دادیم راژیو نایماش نیب از و بود گاز پدال رو پاش فقط یعصبان ریام.بود نشستھ عقب من شیپ یھان .. 

 

کردمیم ارومش دیبا بود یعصبان ریام..داشتم ضعف..بودم گرفتھ تھوع حالت . 

 

ریام_گفتم یبانگران ... 

 

و صدات نشنوم_گفت بلند یصدا با کھ ... 

 

ستادیا یدار صدا ترمز با نیماش و گرفت و دستم یھان..بستم و چشمام . 

 

بود بستھ چشمام وبازم ھیھان شدن ادهیپ و اومد در یصدا دوباره و یھان گفتن ریام و اومد نیماش در یصدا. نکردم باز و چشمام .. 

 

 بودن انیشا ای شھاب اگھ..ادیب سرم بال ھمھ نیا ذاشتینم اون داشتم بابا اگھ..داشتم و یکی من اگھ..کنھیم تمیاذ داره نجایا میکسیب چقد
 یھان..شدم ادهیپ و کردم باز و در..سختھ بودن مادر و پدر یب..سختھ یھمدم یب..سختھ یکسیب چقد..بکنھ تونستینم یغلط چیھ فرشاد
 ریام گھید..نبود نجایا من یجا..رفتم..بود رهیخ ییجا بھ و بود موھاش تو دستش ریام..گفتیم ییزایچ ھی زدیم حرف ریام با داشت
 ھوا و بودم خونھ در جلو اومد خودم بھ یوقت فقط رفتم یک با رفتم یچطور رفتم یریمس چھ رفتم ادهیپ چقد دونمینم..خوادینم منو
 گھید و دیچرخ چشمام دور ایدن و شد باز در زدم زنگ..بود گرفتھ اهیس یھا ستاره و چشمام دیلرزیم بدنم داشتم ضعف..بود کیتار
دمینفھم یزیچ .. 
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 مریالزا یکم دلم..شود داریب خواب از بود رفتھ ادشی فقط او..بودن کرده شلوغش یخودیب امروز..دارد مریالزا ھیھمسا رمردیپ
خواھدیم .. 

 

 دوباره چشماش دید منو تا بود شده قرمز ادیز ھیگر بخاطر چشماش..بودم اتاقم تو من و بود باالسرم ھیھان کردم باز کھ و چشمام
؟ی؟خوبیشد داریب بشم قربونت_گفت و دیبوس و میشونیپ و شد یاشک  

 

گرفت درد سرم یول اره یعنی کھ دادم تکون و سرم . 

 

_ کنھیم درد سرم .. 

 

؟یخوب االن.ستین تیزیچ..نیزم بھ خورد سرت یافتاد زمیعز_یھان  

 

 .اره_

 

م؟یگشت دنبالت چقد یدونی؟میکرد بود یچکار نیا_یھان  

 

_ نداره باورم اون...خوادینم منو گھید ریام .. 

 

؟یگیم چرت چرا_یھان  

 

_ گفت فرشاد کھ یفیاراج اون با..یدینشن مگھ..گفت یچ یدیند مگھ .. 

 

؟یرفت یکرد ول چرا تو اصال_یھان  

 

_ دم؟یدیم و نفرتش از پر نگاه ای دمیشنیم و ھاش ؟طعنھیچ کھ موندمیم  
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دادم حیتوض واسش من_یھان ... 

 

 و پسراست با شدن دوست تیسرگرم کھ یی ھرزه دختر ھی تو کنھ فکر عمر اخر تا یداشت ھ؟انتظاریچ_گفت کھ کردم نگاش تعجب با
 یکنیم فکر.. بود داده سام ریام لیتحو ییپرتا و چرت چھ فرشاد یدونیم اصال..اره..نامزداشون زدن قاپ و دوستات زدن دور کارت
 و فرشاد بودن فیکث و تو نقشھ و شینگران و شیعاشق و میمر انیجر..دادم حیتوض رو یچ ھمھ بھش..بود کرده داغ انقد یچ واسھ
 تو..نمیبب و ریام شکستن بود سخت واسم یلیخ یگل..زدیم ادیفر..شد یعصب..شد شوکھ..گفتم بھش رو یچ ھمھ رو ھا نامھ انیجر

کردم بد..کردم بد_گفتیم ھمش بود وجدان عذاب نگاھش .. 

 

 تا..ینبود جا چیھ..سمت اون یمارستانایب دانشگاه اطراف اون..میگشت رو جا ھمھ..ینبود تو یول بزنھ حرف باھات کھ نیماش تو اومد
کرده داتیپ خونھ در ھوشیب گفت مامان کھ خونھ میبزن زنگ دیرس ناقصمون عقل بھ نکھیا .. 

 

منھ ریتقص ھمش_زد داد ھوی کھ زدیم حرف لب ریز ھمش کردیم یرانندگ یسرعت چھ با یدونینم ... 

 

 خونھ حسام و بابا میاورد شانس..نبود سام ریام خراب حال بھ حواسم اصال دمیکش یچ دمتید ھوشیب یوقت یدونینم یگل.کردم سنکوپ
انداختتش؟ روز نیا بھ یچشھ؟ک دختر نیا کھ کرد چمیپ سوال یھ مامان..نبودن  

 

گمیم یچ دمینفھم اصال..خونھ یاومد یکرد ول و یدیترس ھم تو و شده مزاحمت دانشگاه تو نفر ھی گفتم یالک منم .. 

 

 و سرم واست..یکرد ضعف و افتاده فشارت بود وگفتھ کرده نتیمعا و سرت باال بود اومده یشاپور دکتر بود زده مامانزنگ
 چکسیھ واسھ کھ یمغرور پسر ریام شھیم باورت یگل.سرت باال نشست تو اومد سام ریام رونیب رفت کھ مامان..بود زده ارامبخش
و یگل تو ریام_ گفتم بھش..بود نشستھ اشک چشماش تو ختیرینم اشک  ... 

 

رونیب زد خونھ از و رفت و..باش مراقبش_گفت و شد بلند کھ .. 

 

عاشقھ یحساب کھ دمیفھم امروز من یول گھینم..وونتھید ریام یگل .. 

 

کنمیم ییتنھا و یپوچ احساس.. نگرانم چقد..جمیگ چقد..سختھ واسم ھضمش چقد..مختلف احساس تا چند شناختن سختھ چقد یگاھ .. 

 

 من چون گردمیبرم...شودینم تو یدلتنگ از یخبر..یشو من دلتنگ تو تا رومیم انقدر کھ من یعنی حماقت..ندارد دم و شاخ کھ حماقت
شومیم دلتنگت .. 
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 كشیدن انتظار چقد..نیومد ولي شد خشك در بھ چشمم..نیومد...نھ یا خونھ مباد امیرسام ببینم كھ موندم بیدار صبح نزدیكاي تا شب اون
 واسھ..گرفت دلم..نیومده دیشب از گفت ھاني نبود ولي كردم باز چشم امیرسام دیدن امید با صبح..اوره عذاب بودن براه چشم...سختھ
 نمیاد چرا..كنھ ارومم كھ نیست چرا..كوش پس...نداشت وجدان عذاب مگھ..میكنھ بدتر داره كھ االن كرده بد بھم نگفت نمیاد؟مگھ چي
نیستم؟ عصباني خوردم كھ سیلي و تھمتا و حرفا بابت چرا..نیستم دلخور ازش چرا..بریزه دلم بھ ارامش چشماش با تا  

 

 كنم فكر..نداده پیام دیگھ فرشاد..كنم تنھایي احساس نمیذاشت و بود كنارم ھاني بودم اتاقم تو خستگي و ضعف بھونھ بھ و روز تموم 
 این تو چرا امیر نمیاي چرا..میكنھ خفم داره امیر ندیدن و نبودن واسھ لعنتي بغض این..نیومد امیرسام بازم و شد شب..شد كنده شرش

برداره سرم از دست بغض این كھ نمیاي گذاشتي؟چرا تنھام دارم نیاز حضورت ارامش بھ كھ شرایط .. 

 

  

 

عالیھ قھقھھ...خوبھ خنده..نیست بد لبخند  .. 

 

بغض بھ امالعنت..اما میكنھ ارومت و خوبھ ھم گریھ حتي  ... 

 

  

 

 باالسر امیرسام و بودیم نشستھ ھاني و من..میكردم نگاه امیرسام و حسام و ھاني و خودم نفره چھار عكس بھ و بودم نشستھ اتاقم تو 
ھاني باالسر حسام و بود ایستاده من . 

 

نیستي دارم احتیاج بھت كھ االن چرا..نیستي چرا پس..بودي پناھم ھمیشھ..بودي پشتم ھمیشھ امیر  .. 

 

 مرد..من امیرسام..بود اومده امیرم..اومد درد بھ قلبم دیدم كھ چیزي از..شد باز شدت با در كھ بودم غرق خودم خیاالت و فكر تو 
 نالھ با و شدم بلند جام از ترس با..بود خوني صورتش ولي..ولي..میرفت یادم از عالم غم ھمھ دیدنش با كھ كسي..رویاھام شبھاي
امیر_گفتم .. 

 

 و باالسرش رفتم ترس با..سرزمین نشست..بود كنده لباسش اول دكمھ..نبود خوب حالش..داد تكیھ در بھ و بست و در و داخل اومد
اورده؟ سرت رو بال این شده؟كي امیرچتھ؟چي..امیر_گفتم  

 

یكي یكي..اروم دختر_گفت و لبش رو اومد محو خنده یھ  .. 
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 _ افتاد سرفھ پریده؟بھ رنگت میزني؟چرا حرف اینطوري چرا امیر .. 

 

بیاري؟ واسم رو اولیھ ھاي كمك جعبھ میتوني..نیست چیزیم_امیرسام   

 

 و بود كشیده دراز من تخت رو امیر..اتاق تو رفتم..شبھ3 ساعت من خداي..بودن خواب ھمھ..اوردم و وسایل و رفتم سرعت با 
كنم؟ كار چھ_گفتم و كنارش نشستم رفتم.بود پھلوش رو دستش  

 

پھلوش..من خداي واي..باال داد و بلوزش  ... 

 

خوردي؟ چاقو..امیر_گفتم جیغ با   

 

ببند روشو بعد و كن عفونیش ضد بتادین با..نیست عمیق نترس..كني بیدار رو ھمھ میخواي..یواش_گفت ترس با امیرسام  .. 

 

 _ بیمارستان بریم پاشو امیر . 

 

نمیاد خوشم بازي سوسول از من..نیست ھیچي خوب دختر_امیرسام  .. 

 

چیھ؟ كارا نبودي؟این دعوا اھل كھ تو..اورده سرت رو بال این كي اخھ_گفتم میكشیدم روزخمش بتادین با درحالیكھ    

 

میگرفتم.رو یكي حال باید_گفت اي خفھ صداي با  .. 

 

گرفتھ رو تو حال اون كھ فعال_گفتم خنده با  .. 

 

نمیگي و این افتاده روزي چھ بھ بدوني اگھ_گفت اي مزه با قیافھ با  .. 

 

كردي دعوا كي با_گفتم و داشتم نگھش و زخمش رو گذاشتم و گاز و كردم نگاش تعحب با  .. 
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فرشاد_گفت اروم كھ بود پھلوش رو دستم ھنوز و زخمش رو گذاشتم دیگھ گاز تا سھ دو  .. 

 

 زدم زخمش رو و برداشتم و چسب.نمیدونم..بود ناز..بود ناثاحتیم..بود خجالت نمیدونم..نكردم نگاھش..ایستادم حركت بي لحظھ یھ 
 سالھا این تمام تو_گفت اروم كھ بودم دستبندش بھ خیره..داره سوختھ اي قھوه چرم دستبند كھ دستش ھمون..پیچید مچم دور دستش كھ
 ون ا اینكھ تا..میخوردم قسم پاكیت بھ بستھ چشم..شبھ حتما میگفتم شبھ میگفتي تو و بود روز اگھ..داشتم اطمینان بھت چشمام اندازه بھ

 اس یا میزدي حرف داشتي یا میرفتي ور گوشیت با ھمش بود مدت یھ..شدم حساس بھت..شنیدم زبونت از و فرشاد اسم تلفن پاي روز
نداري اي دیگھ دوست مریم و ھاني جز میدونستم حالیكھ در میخوندي اس ام .. 

 

 كسي بھ من كھ اوردن خونھ در گل دوبا یكي و نامھ ون ا..ریخت بھم چي ھمھ روز اون از بعد..خیلي..بود سخت واسم خیلي گلي 
 باورت اگھ گفت اخرش گفت و گفت انقد..بشنومشون حتي نمیخواستم كھ گفت اراجیف سري یھ و زد زنگ فرشاد خود اینكھ تا نگفتم
 زدم بھت كھ حرفایي بھ ھم لحظھ ھمون حتي من ولي بود سخت برام اینكھ با گلي..داره قرار من با دانشگاه در بیا روز فالن نمیشھ
میكردم چكار..من جاي بذار و خودت اخھ ولي..نداشتم ایمان .. 

 

كردم شك پاكیت بھ و گرفتم تصمیم خشم با و بودم عصباني چقد فھمیدم تازه داد توضیح واسم كھ ھاني  .. 

 

 نفر سھ اونا..شدم گالویز باھاش و ونجا ا رفتم..كردم پیدا و داشت دوستاش با كھ مجردي خونھ ادرس..فرشاد سراغ رفتم امروز 
 خوب ولي پیچوندم و مچش و دیدمش موقع بھ كھ داشت چاقو یكیشون نامرد ولي اومدم بر تاشون سھ پس از ولي..نفر یھ من و بودن

برداشت رو خراشھ .. 

 

 شكایت ازش صدا سرو بي كردم ھماھنگ مریم باباي و فرید با..بیمارستانن تخت رو تاشون سھ ھم حاال_گفت و خندید 
راحت خیالت..نمیشھ مزاحمت دیگھ..بدوني خواستم فقط..فقط...كنن .. 

 

بود كرده داغ بدنم و بود پایین سرم ھنوز  .. 

 

شد تموم_ گفتم و زدم و چسب اخرین  .. 

 

گلي_گفت كھ شدم بلند.. شد باز مچم دور از دستش اروم  .. 

 

میبخشي؟..منو_گفت كھ ایستادم سمتش برگردم اینكھ بدون   
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باشي؟ فھمیده و منظورم امیدوارم..ببخشمت كھ نبودم دلگیر ازت_گفتم اروم   

 

 اب سردي..شدم خیره خودم پریده رنگ تصویر بھ و كردم باز و اب شیر و دستشویي تو رفتم.بیرون زدم اتاق از و گفتم و اینو 
نبود امیرسام حرفاي بھ كردن فكر وقت االن..كرد اروم و بدنم گرمي .. 

 

 اب لیوان و مسكن یھ..بود روشن چراغش..كردم نگاه اتاقش در بھ..بود رفتھ و كرده جمع و وسایل. .نبود امیر ولي اتاق تو اومدم 
اتاقم تو رفتم و زدم در و در پشت گذاشتم .. 

 

بشینھ تنم رو تنش بوي گذاشتم..كشیدم مشام بھ و امیرسام تن بوي و كشیدم دراز تختم رو  .. 

 

بود نوشتھ..اومد دوبارمون اشتي پیام کھ بود نشده گرم چشمام ھنوز..برم راحتي خواب چھ امشب  _ 

 

خودم براي دار نگھ..نگو كسي بھ را ھایت دارم دوستت  .. 

 

گذاشتم كنار برایش را..جانم من  .. 

 

 ریام و من رابطھ و گذشتھ قشنگ شب اون و مشکالت اون از ھفتھ سھ..ندارم شیپ در رو یخوب روز مطمئنم..گرفتھ دلم امروز چقد
 فرشاد از..شده خوب زخمش یجا..یواشکی یول عاشقانھ کامال یرفتار با البتھ و یحام مھربون شده دوباره ریام..شده گذشتھ مثل سام
 بھمون خدا فقط یعنی..بوده یاخاذ شونیکی کھ داشتھ ھم گھید تیشکا مورد دو کھ نجاستیا جالب و قانون دست افتاده و میکرد تیشکا
 و دختر فقط..نبوده اش وابستھ ھم یلیخ کھ معلومھ.. کرده فراموشش و اومده کنار موضوع نیا با ھم میمر..بود کرده رحم

 ای نجاستیا بزنن و اش تھ و سر..شھینم بند شرکت دیفر کردن قدع دوتا نیا کھ یموقع از..سرگرمھ دیفر با یھان..احساساتش
 ھم ما..شھیزندگ تو دختر ھی کھ مطمئنم و زنھیم مشکوک ھمچنان حسام..بکشھ شرکت تو و دیفر جور مجبوره ھم سام ریام..روننیب

بعد ترم تا میدار استراحت یروز چند ھی االن و میداد و امتحانامون .. 

 

 روز.. امروز..امروز..صاحبش نگاه جز شھینم اروم یگرم نگاه و محبت چیھ با کھ یزیچ ھی..نشستھ دلم رو بزرگ غم ھی امروز
 یوقت..سختھ یلیخ یپدر یب ایخدا..ھیچ فمیتکل یروز نیھمچ تو دونمینم کنم صدا بابا رو یکس نتونستم سالھ ھفت کھ یمن..ومن..پدره
عذابھ یلیخ یکن تحمل تمام ساعت 24 و روز نیا یمجبور کھ .. 

 

 خوردیم ییزایچ بھ چشمم ھمش بازار تو..یول..دمیخر فیک و کمربند چرم ست ھی من..میدیخر ھیھد عمو واسھ و میرفت یھان با روزید
 دوست دخترا مگھ..کردمیم حس دور راه از و محبتش حداقل.. داشتم دراز لنگ بابا ھی منم یکاشک..بخرم بابا واسھ بود ارزوم کھ

 اگھ دیشا..نھ ای زندست دونستمیم حداقل یکاشک..دارم کمتر ھیبق از یچ من مگھ..کنند خوشحالشون و بخرن ھیھد باباشون واسھ ندارن
بابا تولد با شده مصادف پدر روز بجز امروز..نکھیا اون از بدتر یول..ومدمیم کنار تر راحت داشتم خبر روزش و حال از .. 
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 شب و دمیچیم رو ھا شمع یارد پا سرتا من و میکردیم درست یخونگ کیک با واسھ مامان و من یوقت ادمھی خوب و تولدش روز
 ماچ ھی و لپش و بابا بغل دمیپریم میکن زشیسوپرا رو بابا میخواستیم نکھیا از غافل ومدیم بابا تا من و میشدیم بابا اومدن منتظر ھممون

 درست خودم ییبابا..کردم درست کیک واست..مبارک تولدت جونم بابا_گفتمیم دخترونم لوس لحن با و کردمیم دخترونھ
 بگم یک بھ..کنم درست کیک یک واسھ.. کنم لوس یک واسھ و خودم امسال من خدا اخھ..کرد کمکم کوچولو ھی فقط کردموومامان

مبارک تولدت .. 

 

کردیم اروم و من کھ بود یکی یکاشک .. 

 

 و موندن خونھ تو طاقت..بود گرفتھ یحساب دلم من و بود غروب.بود کرده درست رو عمو عالقھ مورد یغذا شام واسھ خالھ
رونیب زدم خونھ از یمکیقا و برداشتم و فمیک و شدم اماده..داشت بارون نم نم ھم ھوا کھ مخصوصا.نداشتم . 

 

 ھی دلم چقد...کردمیم نگاه صانھیحر پدراشون واسھ ھیھد دنیخر واسھ تالششون و مردم امد و رفت بھ ابونایخ تو و رفتمیم ھوا یب
 سخت واست کھ تو خدا اخ..نمشونیبب گھید بار ھی فقط بار ھی رمیبم نکھیا از قبل دارم دوست چقد..یابد ارامش ھی..خوادیم ارامش

یاریب در یکسیب از و دختر ھی ستین .. 

 

 خونھ نیا دونمینم..خونمون ییطال یمشک بزرگ در.بودم ستادهیا خونمون در یجلو کھ اومدم خودم بھ یوقت یول گذشت چقد دونمینم
 در یجلو.. بودم خدا رحمت بارون از سیخ من و ومدیم بارون..دمیند توش یامد و رفت یول نھ ای ھست توش یکس..ھیک مال االن

بود گذشتھ توش میکودک خاطرات تموم کھ بودم رهیخ یا خونھ در بھ اشک از سیخ یچشما با و بودم ستادهیا خونھ .. 

 

 کھ کردم فکر چرا ایخدا..شدنیم رد چشمم یجلو از ھمھ و ھمھ بابا و مامان دایش انیشا و شھاب با امونیباز میبچگ یھا صحنھ ھمھ
 رو کرده گم و ناشیزتریعز سالھ 7 کھ سالھ 18 دختر ھی درد یچکیھ چرا..فھمھینم منو درد چکسیھ چرا..کنم فراموششون تونمیم

فھمھینم ... 

 

 53...کردم روشن و بودم دهیخر بھروز بابا تولد واسھ کھ ییھا شمع و زدم زانو و بونیسا ریز در کنار نشستم و رفتم سست یقدما با
 با سال ھفت نیا تو بگم بھت کھ.. بزنم حرف واست کھ ییکجا.. ییکجا بابا..مبارک روزت جون بابا..مبارک تولدت جونم بابا..شمع تا

 من واسھ..نشده تنگ تیگل واسھ دلت بھروز بابا..پس دییکجا..شمیم اب ذره ذره دارم بابا..دمیکش تونیدور غم از یچ امیراحت تموم
 یکس بھ دمینم کسونش کس بھ..نداره ماه داره یصورت نداره شاه دارم دختر ھی..یخوندیم شھیھم واسش کھ یکس ات فتھیگلش دخترت

ندم ایا.. بدم ایا.. باشھ اطلس تنش رھنیپ باشھ کس کھ دمیم یکس بھ..دمینم نشونش .. 

 

شم جدا ازت شد باعث کھ یرحم یب ریتقد دست یداد منو..بابا یداد .. 

 

یاورد دووم چطور یدیند منو سالھ 7 االن بابا ییکجا پس ندارم شویدور طاقت چون دمینم شوھر و دختر نیا من یگفتینم مگھ بابا .. 
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 واسھ یدونیم بابا..سھراب عمو نھ یایب باھام تو ادیب بگو و ات یول گنیم مدرسھ طرف از یوقت سالھا نیا تموم تو داشتم دوست بابا
 چند مثل ؟امشبم یھست ادمی امشب بابا..دیگرفت جشن امشب بابا.. تھیسالگ 53 تولد امشب گلم یبابا..یچ یعنی یپدر یب درد دختر ھی

 دوست منم..باباش دنیکش ناز جز خوادیم یچ دختر ھی مگھ خدا اخ..کنم چکار تو یب من بابا..یدیبر و تولدت کیک من یب گذشتھ سال
 شمیپ ؟چرایکنینم فوت کردم روشن واست کھ رو ییھا شمع چرا بابا.. بگم کیتبر بھت و روزت خونھ یایم کھ امشب داشتم

 تولدت یھا شمع جات بھ من شیپ یسالھا مثل انشبم..مبارک تولدت جون بابا..ھییتنھا ھمھ نیا ایدن نیا تو شھیھم من سھم ؟چرایستین
کنمیم فوت و .. 

 

 اگھ یحت یھست کھ ایدن یجا ھر خوامیم خدا از ھ؟فقطیچ بھت من یکادو یدونیم.. جونم بابا_گفتم اروم و کردم فوت رو ھا شمع
 اونا یول دارم خونواده ھی من نجایا..باشھ دایش و انیشا و شھاب سر باال تیسا و یباش سالم شھیھم نبودم کنارتون من ھم گھید یسالھا
یلیخ..دارم دوستت بابا..دارن و مامان تو فقط .. 

 

_ داره دوستت اونم مطمئنم ... 

 

دهیشن حرفامم حتما پس..بود داده ھیتک خونھ کنار درخت بھ سام ریام. عقب برگشتم .. 

 

؟یینجایا یک از_گفتم و کردم پاک دست با و اشکام  

 

؟یشد سبک.دالت و درد اول از_سام ریام  

 

شدم اروم ینجوریا سالھا نیا تو_گفتم و گلوم تو نشست بغض دوباره ...  

 

 درستھ..یکرد یزندگ خانوادت بدون سال ھفت نیا تو..یگل یھست یمقاوم و صبور دختر تو..کردم افتخار بھت شھیھم_سام ریام
 کنارشون تو کھ بوده نیا ارزوشون تنھا امشب ھم اونا مطمئنا..گذشت ازش یبراحت بشھ کھ ستین یزیچ خونواده یول میبود ماکنارت

یباش .. 

 

_  کمکم قلبم دیشا..بشناسمشون نمشونیبب اگھ کنم فکر یول شھیم کمرنگ ذھنم تو داره ھاشون چھره نکھیا با..نمشونیبب دارم دوست
 ..کنھ

 

ادیب یگل تا کنمینم باز و کادوھام گفتھ بابا_گفت و جلو اومد سام ریام .. 
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_ کردم نگرانتون..خوامیم معذرت .. 

 

ستین خوب حالش..نگرانتھ یلیخ مامان_رسامیام .. 

 

_ نجام؟یا یدیفھم کجا از  

 

م؟یبر حاال..خاطرست از پر واست نجایا..خونوادت شیپ یایم رهیگیم کھ دلت_رسامیام  

 

 قطره..اسمون بھ رو گرفتم و سرم..کردیم ارومم یکم یکم داشتم سام ریام کنار کھ ینانیاطم حس..زدمیم قدم بارون ریز ریام با اروم
شکرت ایخدا_گفتم دل تھ از و بستم و چشمام..زدیم ضربھ وار شالق صورتم رو بارون یھا .. 

 

گرفت اسمونشم دل گرفت من دل یوقت کھ ممنونم خدا از چقد من و چشمام رو صورتم رو زهیریبارونم .. 

 

دیگن ھیگر و دیزیبر..دیببار ھم شما گفت ابراش بھ اونم.. کردم ھیگر بھر ابر مثل من یوقت کھ .. 

 

 و غرورم شکستنم یصدا کھ..کنھ ھیگر صدا با خواست اسمونش از ھم خدا..دیرس اسمون بھ صداش و شکست من دل یوقت کھ
 ...نشکونھ

 

کرد شبش یاھیس یقاط منو خدا..شد اهیس امیدن یوقت کھ  

 

 دوست و ییتنھا نیا و تنھاست خودشم کھ فھموند بھم شد تنھا دلم یوقت کھ..داره یاھیس من یایدن مثل اونم یایدن بفھمونھ بھم خواست
 داره

 

بستھ و چشماش یول دهید اونم کھ داد نشون بھم دمید یمحبت بھ یوقت کھ ... 

 

ستمین کھ من یچ من..یبزرگ تو ایخدا .. 

 

تنھام یلیخ من چون..شمیپ ایب تو ای خودت شیپ ببر منو ای...نکن اهیس و امیدن..خدا نذار تنھام .. 
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رونداره یکس شھر نیا تو دختر نیمونده؟ا کجا کنم؟بچم چھ ایخدا_گفتیم کھ ومدیم خالھ یصدا.داخل میرفت و تو اورد و نیماش .. 

 

کنھیم داشیپ سام ریام.اونجاست االنم حتما.خونشون در بود رفتھ ھم مادر روز واسھ ستین ادتی مگھ..شھیم دایپ جان مامان_ھیھان . 

 

 خالھ ھیھان و زدیم قدم یعصب سھراب عمو..دادیم منو مشخصات مارستانیب بھ داشت حسام.نگران و بودن اونجا ھمشون.سالن تو رفتم
کردیم اروم رو .. 

 

کردم نگرانتون کھ دیببخش_گفتم و نییپا انداختم و سرم جلو رفتم .. 

 

من شدم عمر نصف. تو یبود کجا_گفت و کرد بغلم و اومد عیسر خالھ . 

 

خونمونم در دمید فقط.. شد یچ دونمینم_گفتم و دمیبوس رو خالھ .. 

 

عمو مبارک روزت_گفتم و ستادمیا روبروش. کنارم اومد سھراب عمو .. 

 

 سالھ ھفت کھ شما بھ جاش بھ ندارم بابا گھید کھ من یول..گفتمیم کیتبر اونم بھ کھ بود ھم بابا امشب داشتم دوست_دادم ادامھ بغض با
 تروخدا..دارم دوستون من..بدم دست از ھم رو شماھا خوامینم..دارم رو شماھا فقط ایدن نیا تو من من..گمیم کیتبر یشد من یبابا

دینذار تنھام گھید شما .. 

 

 چکسیھ ذارمینم ھستم من تا..یمونیم ھیھان مثل واسمون تو....نگودختر یچیھ_گفت و دیبوس و میشونیپ و بغلش تو دیکش منو عمو
پشتتم کوه مثل زندم من یوقت تا..کنھ تتیاذ .. 

 

 محو ریتصو و بستم و چشمام..دادم ھیتک اتاقم بستھ در بھ..اتاقم تو دمییدو حرف بدون و کردم نگاش نشستھ اشک بھ یچشما با
بود ھم نیریش یول بود سخت..اوردم و چشمام یجلو و خونوادم .. 

 

 واسھ بردم و اومد بزور یھان..خورمیم سرما دارم کنم فکر..بود داغ بدنم..دمیکش دراز تخت رو و کردم عوض و سمیخ یلباسا
فتادیم سام ریام نگران یچشما تو چشمام باال ووردمیم و سرم تا..بود ساکت خونھ جو..بودن خودشون یھوا و حال تو ھمھ..شام .. 
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اتاقم تو رفتم و دادم عمو بھ مو ھیھد شام از بعد .. 

 

 چشم تو نذار ایخدا فقط..انتظار..انتظار.. انتظار شده من کار..کنمینم یناشکر ایخدا..بمونم تونمیم بازم موندم انتظار چشم ھمھ نیا من
رمیبم یانتظار .. 

 

بود نوشتھ..وارش ھیسا حضور و اماشیپ و ریام بھ خوشم دل فقط من..اومد سام ریام امیپ .. 

 

ستین باران ریز ستادنیا ھم کنار عشق .. 

 

نشد سیخ چرا کھ نفھمد ھرگز یگرید و شود چتر یگرید یبرا یکی کھ است نیا عشق .. 

 

 فوق مجد استاد با فردا کھ گفت و زد زنگ مونیھمدانشگاھ ترانھ شبید یول میبخواب ظھر لنگ تا میخواستیم. جمعمونھ مثال امروز
ذارنیم یجبران کالس واسمون نگذشتھ ترم شروع از ماه ھی ھنوز.اه..میدوتا اونم..میدار العاده . 

 

 خواب تو بستھ چشم اصال کھ یھان.ادیم خوابم خودم فقط کردم فکر.رونیب اومدم اتاق از و شدم اماده و شدم داریب خواب از زود صبح
 و چشماش ییدستشو کنار وارید تو خورد محکم و ییدستشو بھ دیرس تا رفت انقد بستھ چشم کردمیم نگاش و بودم ستادهیا.رفتیم راه
 تو رفت و..مجد یریبم شا�یا_گفت و گرفت درد پاش و ییدستشو در تو زد محکم لگد ھی و دیمال و شیشونیپ و کرد باز

 دو سھراب عمو.عمو و خالھ با خوردم صبحانھ رفتم.شد حروم دیفر کھ کنمیم اعتراف من.دیفر واسھ کبابھ دلم واقعا یعنی.ییدستشو
ادیم رید شب کھ گفت و شد بلند. داره نیماش شگاهینما شعبھ تا سھ . 

 

 تو نھیا یجلو ستادمیا..نیا بود چش.ییدستشو تو رفت بدو بدو حسام دمید رونیب اومدم اشپزخونھ از.خورد لقمھ چند و اومد ھم یھان
 شده زرد رنگش کنھیم چکار نیا.داخل دییدو دوباره بود نبستھ و در ھنوز رونیب اومد حسام دمید کھ کردم مرتب مقنعمو و ھال
گذاشتھ سرش کنار و دستش و ییدستشو در نشستھ حسام دمید کھ رونیب اوردم اتاق تو از و فمیک رفتم..بود . 

 

؟یزد بھم و حالمون یکنیم یچ اه_گفت و اومد یھان  

 

خورد بھم حالت کھ دادم نشونت اوردم مگھ_حسام .. 

 

یشعوریب یلیخ_یھان .. 
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ھا بخوابھ خوادیم جمعھ ھی بچم تر واشی_زد داد اشپزخونھ تو از خالھ .. 

 

دوست پسر..شیا.یزنیم داد تر بلند خودت کھ شما جان مامان_یھان . 

 

_ حسام؟ چتھ  

 

چارمھ چم_حسام . 

 

حاده؟ یلیخ مشکل_گفتم و دمیخند  

 

 برو..یجنگل الو با خوردم یبستن کردم یغلط ھی. ییدستشو رفتم بار 50 صبح 5 از..شتریب یچ ھی_گفت و داد مالش و دلش حسام
اخ..اخ...شھیم یچ کن و فکرش .. 

 

ییدستشو تو رفت دوباره و گفت و نیا . 

 

بخوره ھم رو ھم رو مجبوره انگار. شکمو_یھان .. 

 

 شد تموم کھ کالس..بودن ومدهین ھا بچھ از یلیخ کھ ھرچند.میگذروند و مجد کننده کسل و مزخرف یکالسا و دانشگاه میرفت یھان با
اونجا ادیم دیفر یعصر گفت یھان.خونھ میاومد کسل و حالیب .. 

 

 مسلما کھ حسام..نبود خونھ یکس انگار خونھ میاومد.کرده یغلط چھ فھمھیم داره کم کم..ستین ازش یخبر ھیروز دو دیفر کھ بھیعج
شده اشنا باش باشگاه تو کھ ییدوستا از یکی خونھ ابوالفضل سفره رفتھ کھ بود گذاشتھ نامھ ھم خالھ و شھینم بند خونھ تو .. 

 

ستین خونھ یکس انگار_یھان .. 

 

_ میبخور کن درست یچ ھی پاشو.. گشنمھ یھان . 

 

کنم؟ درست من چرا.یبخور کوفت خوامیم_ھیھان  
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_ کنھ؟ درست یک پس  

 

تو؟_یھان  

 

_  ھی با کھ من وگرنھ.یارین کم شوھر لیفام فک جلو فردا پس بشھ پر دستپختت خوامیم. گمیم خودم برا من یکرد فکر وونھید اخھ
رمیس ریپن نون لقمھ . 

 

دروغگو..یباش من نگران خوادینم تو_یھان .. 

 

_  بگو ایب بعد..بذاره جلوم ستین بلد اریخ دوغ اب ھی گھیم دهیم طالقت جونت دیفر نیھم فردا پس..نکن درست حاال..سرت تو خاک
کردم غلط .. 

 

چشھ؟ دستپختم مگھ.تو با کرد غلط دیفر_یھان  

 

_ غذا یگیم اون بھ تو اخھ.ستین چش . 

 

 یلیخ دستپختم من یشعوریب یلیخ یول یکن کوفت ارمیم یچ ھی..خانم یگل یکن ریش منو نکرده الزم_گفت شدیم خر داشت گھید یھان
خوبھ ھم .. 

 

_ دمیم نمره بھت بعد استیجور چھ نمیبب بخورم اریب حاال .. 

 

 دورم و کردم شونھ و موھام و دمیپوش یعروسک قرمز بلوز ویسف ینخ شلوار ھی منم.اشپزخونھ تو رفت و کرد عوض و لباساش یھان
زدم خودم ھیروح رییتغ واسھ قرمز رژ ھی و دمیپوش و دمیسف یصندال و زدم عطر.ختمیر .. 

 

کرده درست املت دمید اشپزخونھ تو رفتم . 

 

_ نیا شد تھش زدم فک واست دوساعت یعنی . 
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ادهیز سرتم از_یھان . 

 

_ نخورما نکن یکار یھان .. 

 

؟یکنیم دیتھد_گفت و کرد نگام شده گشاد یچشما با ھیھان  

 

خورمیم نخور غصھ حاال خب_گفتم و سرش تو زدم .. 

 

خوامیم منم_سام ریام .. 

 

میدیکش بلند غیج ھی و میستادیا میشد بلند ترس با دوتامون .. 

 

اهیس اهیس..ستین بنفشم المصبا..دینزن غیج و دینترس دخترا شما شھیچتونھ؟نم.دیترک زھرم.کوفت_گفت ترس با سام ریام .. 

 

؟یبود کجا تو_ھیھان  

 

 اون شرف یب..بود دهیپوش رونیب بود انداختھ و دستگاش و دم ھمھ کھ یگرد قھی پوش تک با یطوس گرمکن شلوار ھی سام ریام
شدم ایح یب من باز..اه..بردارم و چشام تونمینم بخدا خدا یوا..عام مال در انداختھ بازوھاشم .. 

 

تو؟ ییکجا_گفت من بھ رو و..بودم کتابا حساب پا اتاق تو_رسامیام  

 

_ نجایھم.. یچیھ..یھ..ھا . 

 

ستین خونھ یکس گھید انایاح_ھیھان _ 

 

اریب منم واسھ..شد تموم گھید نھ_سام ریام .. 
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چسبھیم شتریب ینجوریا_گفت و رشیز گذاشت نون ھی و زیم سر گذاشت رو تابھیماھ ھیھان . 

 

؟ یبشور ظرف یندار حال ای چسبھیم شتریب ینجوریا_سام ریام  

 

ھردوش_ھیھان . 

 

بود نشستھ طرفم نیا ھم سام ریام و کنارم بود نشستھ یھان . 

 

ادیم دیفر االن_سام ریام . 

 

دونمیم_ھیھان . 

 

پالسھ؟ نجایا ھمش نداره یزندگ کارو نیا مگھ.کرده غلط خب_سام ریام  

 

گھید منم شیزندگ و کار_گفت و کرد نازک چشم پشت ھیھان . 

 

کنم لھت بزنم..داداشتما مثال..یزیچ ھی..ییایح ھی سرت تو خاک_گفت و یھان صورت تو کرد پرت و ترش مویل ریام . 

 

؟یندار جرات_دیفر  

 

ست؟ین تنم لباس من دیتو؟شا یایم یندازیم و سرت ینجوریھم تو نداره کریپ و در خونھ نیا_سام ریام  

 

امیم خبر یب بعد بھ نیا از..زمیعز بھتر.بازه شھیھم من یبرو خونھ نیا کریپ و در_گفت و ھیھان کنار نشست دیفر . 

 

خانم؟ یخوب_گفت و یھان بھ کرد رو بعد  

 

؟یخوب تو.یمرس_گفت و شد سرخ ھیھان  
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من شیپ نیبش ایب لندھور یھ..نوریا ایب پاشو یھان_گفت یعصب ریام .. 

 

لویبیس تو شیپ امیب کنم ول خوشگلمو زن بعدم..دارم و ارشیاخت زنمھ_گفت خونسرد دیفر .. 

 

داره جذاب شیر تھ ھی نداره لیسب کھ سام ریام خدا یوا .. 

 

رونایب کنمیم پرتت دیفر_سام ریام .. 

 

_ میکن کوفت نون لقمھ ھی یذاریم .. 

 

شودیم گرسنھ یگل اوه اوه_دیفر .. 

 

 یھان واسھ بزغالھ دیفر نیا اه.. اه..بودن شده میقا کجا ھا گشنھ نیا..شد گرسنم من خوبھ حاال..میشد خوردن مشغول.. بزنمشا پاشم
صورتم جلو اومد لقمھ ھی کھ کردمیم نگاه چندش صحنھ نیا بھ داشتم..دھنش ذاشتیم گرفتیم لقمھ .. 

 

نشھ اهیس بچت پشت بخور_گفت اروم..بود گرفتھ لقمھ واسم سام ریام خدا یوا .. 

 

 حسود..یریبگ لقمھ واسم خوادیم دلت یلیخ تو انگار کھ فعال_گفتم ناز با و ومدگرفتمشین دلم یول رمینگ رو لقمھ خواستم پرو پسره
 ..خان

 

حسودم من_سام ریام . 

 

 ...اوھووم_

 

بدم نشونت یحسود ھی..باشھ_سام ریام .. 
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 دراز کاناپھ رو ھمونجا و..خستم یلیخ..یاریم ییچا کھ خانمم_گفت یھان بھ رو دیفر کھ مینشست سالن تو میرفت میخورد کھ و غذامون
دیکش .. 

 

 گفت بلھ تو بھ و شد خر ھیھان یاورد شانس یلیخ شییخدا_گفت دیفر بھ رو سام ریام کھ میخوردیم میداشت و اورد ییچا و رفت ھیھان
یدار قبول..نھ .. 

 

ریام_یھان .. 

 

دارم منم و اون کھ یدار گنده کلیھ ھی فقط یندار کھ افھیق..یار نھ گھیم بلھ نھ یکس کھ تو بھ گفت بلھ من بھ یکی خوبھ حاال_دیفر  

 

 یدخترا بعدم..بره ادشی مجازه اجازه بلھ بگھ فقط رفتم یخواستگار کھ ساختم کلیھ جوجھ..من کلیھ بھ یزنیم و کلتیھ_سام ریام
شدن دهیترش ھمشون من دیام بھ لیفام .. 

 

بزنمشا یکی پاشم..کنھ کیتحر منو حسادت مثال خوادیم.. شعوریب کثافت . 

 

یگل نھ مگھ_گفت و کرد من بھ نگاه ھی .. 

 

_ کلھ؟یھ بھ یچ ھمھ مگھ  

 

کلشیھ واسھ یریمیم..چشات ارواح اره .. 

 

یگل ولیا_یھان .. 

 

ھ؟یچ بھ پس_سام ریام  

 

یندار تو کھ ھست عقلم بھ_دیفر .. 

 

نبود نیا روزگارم کھ داشتم عقل اگھ_گفت و کرد من بھ رهیخ نگاه ھی سام ریام .. 
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؟یعاشق مثال االن_دیفر  

 

ومدهین تو بھ شیفضول_گفت زدو پوزخند سام ریام .. 

 

کنا؟ صحبت درست من شوھر با_یھان  

 

شما؟یم پا یھان_سام ریام  

 

کرد دفاع شوھرش از ؟خبیکن چکار یخوایم مثال_گفتم کھ شد یچ دونمینم . 

 

اره؟ خارهیم تنتون دوتا شما_سام ریام  

 

اره کن فکر تو_میگفت ھم با تامون دو .. 

 

اه..بابا بخوابم دیبذار_دیفر .. 

 

 اومد و شد بلند ھوی کھ ھم بھ رهیخ و میبود سکوت در ھمھ..بود دوتامون بھ رهیخ براق یچشما با درنده ریش نیع سام ریام
 فقط ھم ما و دنبالمون دییدویم ریام و رونیب میزد سالن از..الفرار و میگرفت رو گھیھمد دست میشد بلند غیج با یھان و من.سمتمون
ایباش نداشتھ یکار من زن بھ ریام_زد داد دیفر.میزدیم غیج و میرفتیم میمستق .. 

 

 میکرد پرت و خودمون و کرد باز و حموم در یھان.ییدستشو و حموم یراھرو بھ دسمیرس کھ میدییدویم فقط میریم کجا میدونستینم
در یال گذاشت و پاش سام ریام کھ میببند و در میاومد داخل .. 

 

 داخل اومد..داخل میشد پرت داد ھول ھی انگار نھ انگار اصال..بود یوحش ریش ھی بھ جوجھ ھی زدن ضربھ مثل یھان و من دادن ھول
ترسناک و طونیش افھیق ھی با  

 

 بودم انداختھ گل ھام گونھ کنم فکر یول دونمینم عشق از..جانیھ از..استرس از..زنھیم تند قلبم چقد..جلو ومدیم اون میرفتیم عقب ما
گھید ھیچ چشمکش وونھید وا..زد بھم چشمک ھی و کرد نگام یھان. .. 
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افتادن تلھ تو ھا جوجھ_گفت یترسناک لبخند با و ستادیا روبرومون اومد سام ریام .. 

 

 چرا نامرد..بست درم و کرد فرار لحظھ ھی تو و کرد ول و دستم یھان کھ برداره و دوش کھ برگشت لحظھ ھی و زد بلند خنده ھی
بود نقشھ یشعوریب یلیخ..چشمکش..کرد ول و دستش چرا یچ من پس..رفت .. 

 

 داره چرا طونھیش ھاش خنده ریام زنھچرایم تند قلبم چرا..شدن قفل پاھام چرا رمینم چرا..بکنم یغلط چھ نجایا تنھا ریام منو خدا یوا
 ییھوا داشتم..دیچیپ مینیب تو وحشتناک عطرش یبو جلو ومدیم..دادم قورت و گلوم اب بودم ستادهیا وارید کنج تو من.جلو ادیم
دست کف ھی ھمش مینداشت یا فاصلھ چیھ ھم با بود گردنش تو یمشک بند گردنبند ھی..شدمیم . 

 

بود باز دوش دستش ھی تو و چسبوند صورتم کنار وارید بھ و دستش ھی .. 

 

نھ؟ گھید خوشحالم من االن..زنمیم غیج االن ادیز جانیھ از خدا..بود انداختھ اکو حموم تو قلبم یصدا  

 

 دوست..یکن فرار چطور یخوایم..جوجو یمن چنگ تو_گفت و گذروند نظر از و صورتم یاجزا ھمھ و کرد نگاه چشمام تو سام ریام
کنم؟ لقمت ھی یدار  

 

 من میحر بھ چکسیھ ذارمینم کھ اونقدر..حسودم ھم یلیخ..حسودم من_گفت و لبش رو اومد یطونیش لبخند بودم رهیخ چشماش تو
بشھ ھمنفس نفسم واسھ بخواد کھ رو ینفس برمیم کھ رهیم براشون نفسم کھ..منن مال کھ ییزایچ یعنی من میحر..بشھ کینزد .. 

 

 عشق حرارت از داغ صورتم..شدیم خراب داشت حالم..بود شده تند نفساش..دستش یگرما از شد داغ تنم.پھلوم رو گذاشت و دستش
خدا یمن؟وا یعنی ؟نفسشیچ یعنیکنھ؟یم ینجوریا ریام چرا بود نمیس تو کھ یعشق عطش.. داشتم عطش..بود ... 

 

 گھید_گفت و لبام رو دیکش و برداشت پھلوم رو از و دستش و انداخت بھم رهیخ نگاه ھی..دوخت رژم از سرخ یلبا بھ و چشماش
ندارم دوست..کنھیم جذابت..نزن .. 

 

نداره؟ جنبھ من دل فھمھینم کنھ؟چرایم نطوریا چشھ؟چرا ریام ایخدا..شدم تر داغ..بودم داغ  

 

خی اب از سیخ..شد سیخ تاپام سر کردم احساس کھ شدم غرق چشماش تو .. 
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داغم تن رو اب ختنیر با ھم حرفاش با ھم.. کرد ارومم چقد بدونھ یکاشک..روم بود گرفتھ و دوش سام ریام .. 

 

کن فکر ھ؟روشونیچ بدونم یکلیھ خوش بجز و ارتیمع دارم دوست_گفت و زد پوزخند و عقب اومد شدم سیخ کھ خوب .. 

 

بود زده خشکم چرا..جنبم یب انقد من چرا..کنھیم وونھید منو داره ریام چرا..رونیب زد و گفت و نویا .. 

 

 از یخبر و بود اومده خالھ..بود گذاشتھ تنھا تشیظرف یب داداش با و من و رونیب بودن رفتھ یھان و دیفر.رونیب اومدم و گرفتم دوش
نبود سام ریام .. 

 

کنم نگاه و ریام شھینم روم گھید من یوا..موندم ھمونجا و اتاقم تو رفتم .. 

 

بود نوشتھ..شد روشم چھ پرو بچھ..فرستاد و امشیپ خواب از قبل شب .. 

 

نکنند نگاھم بگو را تیھا چشم  

 

شومیم ات رهیخ یوقت بگو  

 

باشد خودشان کار بھ سرشان  

 

نھ..ھستما یخجالت یکن فکر کھ نھ  

 

شومیم عاشقت ستین حواسم .. 

 

گھید برو حسام..اه_یھان . 

 

ھا؟ کنم پرواز کیتراف تو بتونم یکنینم فکر کھ انایاح_گفت کردیم نگاه رو یھان تعجب با کھیحال در حسام   

 

رفت سر حوصلم تو؟خب یزنیم غر چقد ھوو_یھان  . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

 _ ؟یکن ریغافلگ و شوھرت یخوایم تو میکن چکار ما.گھید کھیتراف خب.یزنیم غر شتریب کھ تو  

 

؟یش ساکت تو شھیم.عروس نیماش از کلوم ھی_یھان   

 

گردما؟یبرم ؟اصالیدار یگل چکار..یھو_حسام   

 

زمیعز یمرس_گفتم حسام بھ رو و زدم یھان واسھ یدرار حرص لبخند  .. 

 

شییا_گفت و کرد لوچ و چشماش یھان  ... 

 

 از چقد کھ اه..شرکت میبر کھ اورد بزور ھم منو و بود دهیخر کیک..بود تولدش..کنھ زشیسوپرا و دیفر مثال خواستیم یھان امروز 
ادیم بدم ایباز جلف نیا . 

 

؟یاینم گفت؟تو حسام بھ رو یھان و کرد ادهیپ شرکت در مارو حسام   

 

ستمین کھ من یا زده جو کنم؟تو چکار امیب_حسام  . 

 

؟یندار اعصاب چتھ؟چرا وقتھ چند تو حسام_یھان   

 

نھ؟ ای یریم.ندارم حوصلھ یھان_حسام   

 

زنت از بخت بد..اخالق بد..اه_یھان  .. 

 

 و ستین فرم رو یلیخ ھیوقت چند حسام..میزد زل بھم یھان و من..شد چش نیا وا..رفت و گرفت و گازش یعصب حسام گفت و نیا تا 
کنم کمکش دارم دوست..زنھینم حرف اصال و ادیم رید شبا..خودشھ تو ھمش .. 
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 کالس با و گرفتمون اونجا ابھت میشد کھ دفترشون وارد.بودن کالس با چقدم..بودن 20 طبقھ اونا و بود برج ھی تو نایا ریام شرکت 
بود کارمندا ھیبق مال کھ بود ھم گھید اتاق تا سھ دو..بود جدا دیفر و ریام اتاق..میشد .. 

 

 چرا اصال..یمنش گذاشتن و نیا نایا چرا..جلف دختره..اه..ومدینم خوشمون اصال ھم از تا دو ما..بایشک خانم بود ھم ھیمنش خانم ھی 
جلف..ھینقاش بوم انگار کن نگاش خدا ترو..نذاشتن بینج و نیسنگ دار شوھر زن ھی چرا..دخترن ایمنش اکثر .. 

 

بودن کیش کردم نگاه و خودم یلباسا..شون تو شھیم خفھ داره نگاه و لباساش  .. 

 

 یمشک مداد ھی و میشکالت عطر..یمشک فیک و یمشک بلند پاشنھ کفش.. یا سورمھ شال و خزدار یمشک یپالتو و یاب جذب نیج ھی 
اد در دختره نیا چش تا..بودم یعال..چشمم تو ... 

 

شیخورد_یھان  .. 

 

 _ داره خوردن نیا اخھ .. 

 

کرد سالم لبخند با دشید تا بایشک..کرد سالم جلو رفت ناز با و کالس با یلیخ یھان  .. 

 

ھست؟ دیفر_یھان   

 

بدم؟ خبر..زمیعز بلھ_بایشک   

 

تنھاست؟.شھ زیسوپرا خوامیم نھ_یھان   

 

دییبفرما..بلھ_بایشک  .. 

 

رونیب ادیب یک ستین معلوم..دیفر اتاق داخل رفت و زد چشمک ھی یھان  .. 

 

چتھ؟ دونمیم منکھ..رمیبگ رو تو حال من یا..داد و جوابم و کرد اخم من ھی..رهیگینم لمیتحو چھ ششیا..کردم سالم جلو رفتم   
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 شیشگیھم اخم و قشنگ ژست با ریام و شد باز ریام اتاق در کھ کردمیم نگاش و دستم گرفتم یبھداشت مجلھ ھی و یصندل رو نشستم 
دیکن پشیتا بعد و ترجمھ و نیا.. خانم_گفت بایشک بھ رو..نبود من بھ حواسش..رونیب اومد .. 

 

مھندس بلھ_بایشک  .. 

 

تو؟ یومدین ؟چرایاومد ی؟کیکنیم چکار نجایا تو..یگل_گفت و و کرد نگام تعجب با و خورد من بھ چشمش کھ اتاقش تو بره اومد   

 

ھست یا قھیدق 5 ھی..سالم_گفتم لبخند با و شدم بلند  . 

 

؟ییتنھا_سام ریام   

 

 _ دهیفر شیپ یھان..نھ .. 

 

 یچا تا دو_گفت شیمنش بھ رو ریام..داخل رفتم و اوردم در تھیعفر نیا واسھ چشم پشت ھی. داخل برم کرد اشاره لبخند با ریام 
دیاریب تلخ شکالت...و .. 

 

چشم_گفت حرص با بایشک  ... 

 

لوس دختره..کور چشمت  .. 

 

 لپ..بزرگ یتیریمد زیم و کیش یتابلوھا با بود دیسف کال اتاقش..دیسف چرم یمبال..بود قشنگ اتاقش..بست و در و داخل اومد ریام 
بود توش یمصنوع قرمز یگال از پر دیسف گلدون ھی و بود زشیم رو دیسف تاپ .. 

 

بودم اتاقش عاشق من و..تلخش نوع از اونم.. دهیم شکالت عطر یبو شھیھم اتاقش  .. 

 

عجب؟ چھ_سام ریام   
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 _ کنھ رشیغافلگ کھ اومده یھان و دهیفر امروزتولد .. 

 

 یروبرو گرفت یچا عشوه با و رفت..رهیم راه شیقم و قر با چھ لباس شو اومده کرده فکر..داخل اومد ادا و ناز با بایشک و زدن در 
مھندس دییبفرما_گفت و ریام .. 

 

 گفتم اخم با منم..کنھیم اخمم یزیچ نھ ییبفرما نھ تیترب یب. من واسھ اورد و یچا بایشک و داد تکون تشکر یمعن بھ و سرش ریام 
خوامینم .. 

 

؟یخور ییچا کھ تو..یگل چرا_سام ریام   

 

 _ خوامینم .. 

 

گھید بخور..ارهیب تلخ شکالت گفتم تو واسھ_سام ریام  .. 

 

رونیب رفت و کرد نگام ثیخب اونم..ازش ادیم بدم.. ششیا..نکردم تشکرم و برداشتم و ییچا و اومدم دختره بھ اخم ھی  .. 

 

بود شده سرخ..ومدینم باال نفسش گھید..خنده از دیترک ریام ھوی رفت کھ بایشک  .. 

 

 _ ؟یرینم.ریام  

 

؟یگرفت و حالش_گفت و شد ارومتر ریام   

 

 _ نجاست؟یا جلف دختره نیا قحطھ یمنش اخم؟اصال من واسھ.. ارهیم ییچا کنھیم ناز تو واسھ.. ازش ادیم بدم انقد..اه  

 

ھیخوب دختر_گفت و زد یطونیش لبخند سام ریام  .. 

 

شعوریب پسره..زیم سر دمیکوب محکم و ییچا گفت کھ نویا بخورم ییچا اومدم  .. 
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ازش؟ ادیم بدت_گفت و کنارم اومد خندون ریام   

 

 _ ھووشم من کنھیم فکر..شدت بھ .. 

 

یھست دیشا خب_گفت و زد چشمک ریام  .. 

 

 کارش تو و مترجمھ ھم ھیمنش ھم بایشک خانم بعدم..مجرده.. بابا نزن_گفت و خنده ریز زد دوباره کھ کردم نگاه و ریام تعجب با 
مونده نجایا االن تا نیھم واسھ..ھیعال .. 

 

خونده و دستم نامرد..بده حرصم خوادیم..القید پسره  .. 

 

 _ تلخھ شکالت اتاقتم یبو..تلخ تلخ..یشد یشکالت من مثل ھم تو .. 

 

باشھ کنارم جا ھمھ احساسم خوامیم_گفت و چشمام تو شد رهیخ ریام  .. 

 

نیبب..یگل_سام ریام .. 

 

داخل دنیپر و احساساتمون تو زدن جفتک خر نیع دیفر و یھان و شد باز در ھوی  .. 

 

یواقع یایدن تو میشد پرت گھید یایدن ھی از انگار سام ریام و من  .. 

 

؟یدیم کادو بھم یچ..مبارک تولدم.. ریام یھ_دیفر   

 

؟یکرد کلتیھ بھ نگاه ھی_سام ریام   

 

داره؟ تولد لندھور نیا اخھ_گفت و یھان بھ کرد رو بعد   

 

برم؟ تونمیم کھ یمرخص روز چند ھی..سیخس مینخواست بعدشم نداره حرف کلمیھ کھ اوال_دیفر   
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؟یخوایم ھم یمرخص کھ یایم کارم سر مگھ تو دیفر_سام ریام   

 

؟یکنیم یحسود من بھ انقد چرا تو..بگو و راستش..داداش جون ریام نھ_گفت و انداخت سام ریام بھ ھیسف اندر عاقل نگاه ھی دیفر   

 

 ھم یحسود تو مگھ اخھ..باشھ یچ اش پاچھ کلھ کھ ھیچ مورچھ_گفت و خنده ریز زد یپق بعد و کرد نگاش رهیخ لحظھ چند ھی ریام 
کن جمعش و نیا پاشو ی؟ھانیدار .. 

 

میبر میخوایم داداش پاشو_یھان  .. 

 

م؟یبر یخوایم ؟کجایخوایم یچ..داداش شدم من باز_سام ریام   

 

 شام من دعوت بھ بعدم و پارک میبر اونور از بعد کنھ دیخر خودش واسھ و بازار میبر من تولد افتخار بھ گرفتھ میتصم خانمم_دیفر 
ادهیز عالقھ از ھمش نایا باشم گفتھ البتھ..رستوران میبر .. 

 

خواستم؟ یزیچ تو از حاال تا من دیفر_گفت اخم با یھان   

 

زم؟یعز نھ کم_دیفر   

 

دیفر_یھان  ... 

 

جانم؟_دیفر   

 

ببند_یھان  . 

 

زمیعز چشم_دیفر  .. 

 

سواره سرت روزه دو..تیدار زن نیا با سرت بر خاک یعنی_سام ریام  .. 
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مینیبیم ھم رو تو حاال_دیفر  .. 

 

دوستم زن من..ستمین لیذل زن من_سام ریام  .. 

 

داداشم زن حال بھ خوش_گفت و اومد شیقم و قر ھی و زد من بھ چشمک ھی یھان  .. 

 

فھمونھیم رو ھمھ االن.. وونھید دختره  .. 

 

؟یزد زنگ حسام بھ دیگھ؟فرید میبر_گفتم و شدم بلند   

 

ندارم حوصلھ گفت اره_دیفر  .. 

 

چشھ؟ ستین معلوم نیا_یھان   

 

گھ؟ید پاشو ریام_دیفر   

 

امیم کنم جور و جمع..باشھ_سام ریام  . 

 

یگل میبر..میمنتظرت نیماش تو میریم ما پس_یھان  .. 

 

بمون یگل_گفت ریام کھ رفتمیم داشتم  .. 

 

؟یچ واسھ_گفت یھان کھ کردم نگاش و ستادمیا   

 

میایم ھم ما دیبر شما_سام ریام  .. 
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گذاشتن تنھا لرزون قلب ھی با و من و رفتن تا دو اون  .. 

 

؟یدار کارم_گفتم و مبل سر نشستم.بود تاپش لپ تو سرش ریام..داخل اومدم دوباره   

 

نھ_گفت کنھ نگاه من بھ نکھیا بدون سام ریام  . 

 

 _ بمونم؟ یگفت یچ واسھ پس  

 

یباش شمیپ خواستم_گفت یمعمول ھمونطور سام ریام  .. 

 

ستھیا یم یھ تند دور رو رهیم یھ.. رمیمیم قلبم نیا دست از من اخر..بستھ من قتل بھ کمر نیا خدا اخ  .. 

 

 ھمھ نیا چرا ایخدا..بودم ریام احساس از پر یول یمعمول ظاھر بھ یحرفا از جیگ من یول دادیم انجام و کارش خونسرد یلیخ ریام 
 لو اومدم دفعھ 20 االنشم نیھم تا..گمیم کلھ با بگھمن اگھ..زنھینم عالقش از حرف میمستق بار ھی چرا..واسم ابھامھ پرده پشت محبتش

گرفتم و زبونم یجلو یول احساسمو بدم .. 

 

میبر گفت ریام کھ بودم غرق خودم یاالیخ و فکر تو  . 

 

رونیب میرفت و کرد باز برام و در و برداشت و فشیک و دیش.پ و کتش  .. 

 

 واسش گفت..اومد ریام بعدم قھیدق چند..رونیب اومدم و گفتم خداحافظ ھی کنم نگاش نکھیا بدون نداشتم رو دختره ختیر حوصلھ 
یھ..من دارم یا دهیفھم ی ندهیا شوھر چھ..کنھ حساس موضوع نیا بھ و من خوادینم حساسم بھش من دهیفھم..دادم حیتوض و کاراش .. 

 

 دوباره اونجا از ھشتم طبقھ رفتیم اول طبقھ از و بدبخت دیفر نیا کرد وونھید یھان یعنی..کیش یلیخ پاساژ ھی میرفت اول ھا بچھ با 
دیخر نیج شلوار ھی و مانتو ھی فقط دوساعت بعد..نییپا نداختمشیم ھشتم طبقھ ھمون از بود من زن اگھ یعنی..اول طبقھ گشتیم بر .. 

 

 کھ خوشگل یلیخ یا نقره بلوز ھی البتھ و دمیخر شال ھی و مانتو ھی اون قھیسل با و سام ریام اصرار بھ یول خواستمینم یزیچ من 
کنمینم تنم از و نیا گھید من..اومده خوشش ازش چون بپوشمش خونھ تو فھموند بھم میمستق ریغ .. 
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 من یکینزد تا بار ھی زد چشمک بار سھ دو.. عیضا پیت و افھیق ھی بود دنبالمون رفتمیم ھرجا اول ھمون از بود پسره ھی پاساژ تو 
 و نیماش تو میگذاشت و میداد انجام رو دایخر..شد راحت دستش از المیخ رونیب میزد کھ پاساژ از..رفت در دید و سام ریام یول اومد
 مینشست خورده ھی..مکتین ھی بھ میدیرس..میبود ھم با یھان و من..میزدیم قدم میداشت تامون چھار.. بود یکینزد ھمون کھ یپارک میرفت
میبزن قدم میبر پاشو دیفر_گفت دیفر بھ رو و شد بلند یھان کھ .. 

 

میزد قدم تازه کھ ما_دیفر  .. 

 

گمیم دونفره قدم دیفر_یھان  .. 

 

ھییا غھیص چھ گھید نفره دو قدم_سام ریام  .. 

 

پاشو دیفر..یومدین کھ کوه پشت از داداش_یھان  .. 

 

دیفر_زد داد سام ریام کھ رفتنیم داشتن و گرفت و دیفر دست  .. 

 

ستادنیا ھردوشون  .. 

 

تو بکن موھاتو_سام ریام  .. 

 

دارم دوست کھ دارھوومن تعصب یلیخ ریام ایخدا..بگھ بلند رو یھان اسم خواستینم مثال  .. 

 

الشیخ یب پس..ارمیب و رفتشالم ادمی کال..ھیچ مشکل یدونیم یول..زمیعز باشھ_دیفر  .. 

 

رفتن یھان با و دیخند  .. 

 

کرده جور ھم با رو تختھ و در خدا_سام ریام  .. 

 

امیب رمیبگ وهیابم برم نیبش_گفت و کرد نگام ریام.. زدم لبخند  .. 
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 _ باھات امیب .. 

 

امیم خودم نیبش تو..شلوغھ یلیخ صفش نھ_سام ریام  .. 

 

 تو کھ پسره ھمون بھ خورد چشمم لحظھ ھی کھ یعاشق خوب حس و یخوشبخت ھمھ نیا از دمیکش قیعم نفس ھی من و رفت ریام 
؟..کنھیم چکار نجایا خدا یوا..بود دنبالم پاساژ  

 

 و بودن ستادهیا روبروم..بودن کوتاھتر سام ریام از یول بودن بلند قد ھردوشون..بود باھاش ھم گھید پسر ھی..نبود تنھا ندفعھیا
 یچیھ.. دھنم تو ومدیم داشت قلبم..شدن کمینزد جلو اومدن اروم اروم..نذاشتم محلشون و اونور گرفتم رومو..کردنیم نگام چندشناک

نشستن طرفم ھی و اومدن ھردوشون..کردمیم یباز شالم گوشھ با و نییپا انداختم و سرم ترس از دمیدینم .. 

 

نشوندنم بزور و گرفتن و دستم کھ شم بلند اومدم شدم ھول  .. 

 

 _ دینش مزاحم.نجایا از دیش چتونھ؟بلند .. 

 

خوشگلھ؟ یگرفت و چشم جور بد_گفت و گوشم کنار اورد و سرش شھیریس پسر   

 

کنندن وونھید پسر....نیواقع ای لنزن چشات شییخدا.. جوونم_گفت کھ کردم نگاش اخم با  .. 

 

 _ پاشو نجایا از گفتم.. شو خفھ .. 

 

پسرت؟ دوست ای داداشت باھات بود یک پسره اون_گفت دوباره   

 

نامزدش کن فکر تو_سام ریام  .. 

 

 مکتین ھی مگھ اخھ..کردیم نگاه عیفج صحنھ نیا بھ و بود ستادهیا من یروبرو بود دستش وهیابم ینیس کھیحال در سام ریام خدا یوا 
من؟ بھ بودن دهیچسب دوتا نیا کھ داره جا چقد  
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دیکش و گرفت و دستم دوباره پسره کھ شدم بلند جام سر از دمید و ریام تا   .. 

 

؟یزد یک بھ ؟دستیکرد یغلط چھ یعوض کثافت_گفت و باال دیکش و گرفت رو پسره قھی اومد و نیزم سر کرد پرت و ینیس ریام   

 

داشتم چھ؟دوست تو بھ_گفت بود غد یلیخ کھ پسره  .. 

 

نامزدشھ گھیم کھ نیا..دوستشھ یگفت کھ تو نادر_گفت دوستش پسره یکی اون  .. 

 

خوامشیم منم نکھیا مھم..باشھ خوادیم شیک ھر_ گفت و زد بدجنس لبخند ھی شھیریس ھمون نادر  .. 

 

 و دستش و کرد بلندش رفت ریام..نیزم سر شد پرت پسره و فکش تو رفت ریام مشت کھ بود ومدهین در دھنش از حرف نیا ھنوز 
 سام ریام بھ زورش مگھ یول کنھ جداش مثال کھ اومد دوستش اون ؟یخورد یگوھ چھ_گفت و چوندیپ پشت از و گرفت

 گوشھ ھی ترس از من و بودن شده جمع ینفر چند..کردیم دادیب دادو ھم پسره و دادیم فشار یعصب و چوندیپیم و دستش..دیرسیم
 شد ازاد دستش پسره تا..کرد جداشون و رفت دیفر و من شیپ اومد عیسر یھان..اومدن یھان و دیفر کھ کردمیم ھیگر و بودم ستادهیا

گفتن پرت و چرت و خوندن یکر کرد شروع .. 

 

بود گرفتھ و ریام دمیفر و جلو ادین مثال کھ بودش گرفتھ دوستش  .. 

 

سننھ رو تو..کنمیم بخواد دلم یکار ھر..نداره یربط تو بھ_گفت و ستادیا پسره  .. 

 

بود سام ریام نھیس رو دستش دیفر  .. 

 

کن ولم گمیم بھت..کن ولم_گفت دیفر بھ یعصب ریام  .. 

 

باش اروم..ریام کن تمومش_دیفر  .. 

 

کن ول گمیم بھت ارومم_سام ریام  .. 
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 یغلط چھ مثال_گفت شده منقبض فک با و صورتش تو رفت و پسره سمت کرد حملھ ھوی ریام کھ برداشت و دستش دیترد با دیفر 
؟یبکن یخوایم  

 

تھش تا برو..یکار ھر کن فکر تو_گفت پرو اونم  .. 

 

 و نادر.. پسره سر تو دیکوب محکم و سرش ؟ویباش یک سگ_گفت و زد وحشتناک نعره ھی و شد یعصب سام ریام گفت کھ نویا 
نادر جون بھ افتاد و روشون انداخت و خودش ھم ریام و نیزم سر افتادن ھم با دوستش .. 

 

 و قلبم رو اومد یزیچ ھی کردم احساس دمید و ریام افتادن کھ من..کردنیم ارومش و کردن بلندش و ریام بزور گھید نفر چند و دیفر 
 تو زد یکی ھوی کھ نداشت دهیفا یول کردیم صدام و دادیم تکونم یھ و کرد ھول دید ینجوریا و من کھ یھان.. گرفت و نفسم راه

زدن صدا و ریام و زدن غیج کردم شروع و شد باز نفسم و شد بلند نمیس رو از نیسنگ حجم اون و صورتم .... 

 

 من..باش اروم..یگل..جانم_گفت و گرفت و دستم و زد زانو پام جلو و اومد عیسر دیشن کھ منو یصدا بود مردم وسط ریام 
اروم..زمیعز..یگل..نجامیا .. 

 

فکر..من..ریام..ریام_ گفتمیم و کردمیم ھق ھق من  .. 

 

ارهیب اب وانیل ھی یکی_زد داد و نترس.. بشم قوربونت نترس_گفت و کرد نوازش و دستم پشت ریام  .. 

 

شم اروم کھ ختیر صورتم رو کمی و خوردم داد بھم بزور ریام..بود دستم اب کیکوچ یبطر ھی بعد ھیپان چند و  .. 

 

اروم حال نیع در و کردیم داغونم نگاھش..تشیحما..روومحبتشیام داغ یدستا  .. 

 

 بار ھی یا لحظھ چند ریام و بود یھان شونھ رو سرم..میاومد میشد نیماش سوار ھم ما و رفت کردن ردش رو پسره بزور مردم 
کردیم نگاه منو و گشتیبرم .. 

 

دهیترس نمیا و پاش دست تو اومده گربھ ھی کھ گفت بھش یھان کھ بود شده دستپاچھ..شده یچ گفت ینگران با خالھ و خونھ میدیرس  .. 

 

 نامزد..بود چشم جلو دعوا صحنھ ھمش..دمیکش دراز و اتاقم تو رفتم و خوردم و کرد درست واسم دمشکیب و گالب شزبت ھی خالھ 
بود ییھا لحظھ چھ..خدا یوا..گرمش یدستا..رفتناش صدقھ قربون..ریام گفتن .. 
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خدا نھ..شھیم یچ باشھ دستش چاقو پسره اگھ کردم فکر..دمیترس پسره رو افتاد ریام کھ لحظھ اون چقد  .. 

 

بودم امشیپ منتظر و بودم رهیخ میگوش بھ و بودم دهیخواب چپ دست رو   

 

ارهیب واسم یزندگ شوق خودش با و کنھ ارومم کھ  .. 

 

بود نوشتھ..اومد  .. 

 

ستین باران ھیشب من داشتن دوست    

 

دیا ینم گاه و دیا یم گاه کھ   

 

ھواست ھیشب من داشتن دوست  .. 

 

تو اطراف در ھست شھیھم اما..ساکت  .. 

 

 کھ بودم معروف من خونواده تو کھ بود یحال در نیا و کرده ھیالو ساالد ھوس یلیخ کھ گفت سام ریام میبود نشستھ کھ ھم دور شبید
 نھار واسھ گرفتم میتصم نداشتم کالس کھ امروز..دمیفھم و دلش حرف..کردیم نگاه من بھ و گفت نویا..نداره حرف ام ھیالو ساالد
 جمع پسیکل با و موھام.زدم عطر و دمیپوش یمشک جذب شلوار با و بود کرده انتخاب خودش کھ یا نقره بلوز ھمون..کنم درست ساالد
اشپزخونھ تو رفتم و برداشتم و شالم..صورتم تو ختیریم کوتاھم یھا یچتر یول کنم درست غذا خواستمیم چون کردم . 

 

 کھ حسامم..ستین یدیجد زیچ البتھ کھ ادیب نھار واسھ بود قرار ھم دیفر.. شگاهینما واسھ ارهیب نیماش کھ یدب بود رفتھ سھراب عمو 
زنمیم حرف باھاش حتما امشب.. نگرانشم یلیخ..نبود خونھ .. 

 

کنھ دیخر کھ بازار رفت اونم من با نھار کھ کردم ھنگ ھما خالھ با  .. 

 

 و بشھ جذبش مرغ اب کھ مرغ اب تو انداختم و گرفتم پوست رو ھا ینیزم بیس..شھ ابپز کھ گاز سر گذاشتم و شستم خوب رو مرغا 
کنھ ترش خوشمزه . 
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دادن و جوابم و کردم سالم..تو اومدن ھم اونا و سرم زدم و شالم..سام ریام و دیفر یصدا و اومد ھال در یصدا  .. 

 

نھ؟ میا گشنھ امروز_دیفر   

 

 _ بھتره یلیخ دهیترک یھان اون از من پخت دست..باش مطمئن یزیچ ھی از یول ینخور یتونیم. کن کم و روت دیفر .. 

 

اومد یھان غیج غیج یصدا  .. 

 

؟یگیم سرم پشت یچ یدید دور منو چشم باز تو_یھان   

 

 _ گمیم روتم تو.ترسمیم ازش انگار .. 

 

خورما؟ینم غذات از یگل_یھان   

 

 _ بخورن ھم ھیبق مونھیم یچ ھی بھتر چھ .. 

 

؟یکرد درست نھار امروز تو یچ واسھ یبگ شھیم_گفت و کرد بدجنس و افشیق یھان   

 

کنھ تیاذ خوادیم.. شعوریب  .. 

 

 _ کن جمع و زنت دیفر..شھینم رینخ .. 

 

ھست؟ یچ غذا حاال_رسامیام   

 

دفعھ؟ ھی ھ؟نفھمھیچ بگم شھینم روم..گرفتم استرس یوا   
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؟یدار دوست...داداش ھیالو_گفت و دیکش و دیفر دست یھان   

 

رهینم نبره منو یابرو تا..وونھید دختره  .. 

 

 ریام.کردم زشونیر زیر و یصندل سر نشستم و برداشتم رو شورا اریخ و شن ابپز گذاشتم رو مرغا تخم..اشپزخونھ تو اومد ریام 
 و گوشم کنار اورد و سرش و ستادیا سرم پشت اومد و کرد غذاھا بھ نگاه ھی و گاز سر رفت و خورد اب شھیش از و خچالی سر رفت
؟یخواینم کمک_گفت اروم  

 

دمیکشیم خجالت..شدیم مورم مور خوردیم گوشم بھ کھ داغش ینفسا..خدا یوا  .. 

 

ممنون..نھ_گفتم لرزون یصدا با   

 

ھ؟یالو ساالد یچ واسھ حاال-گفت و کنارم نشست و اومد   

 

؟یبود نکرده ھوس مگھ_گفتم و کردم جرات کھ شد یچ دونمینم و دادم قورت و دھنم اب   

 

مھمھ یلیخ واسم کھ دادمیم نشون وقتا یبعض نبود بد نظرم بھ..میبود رهیخ ھم یچشما تو  ... 

 

تو دستپخت با فقطم..اره_سام ریام  .. 

 

 شده تنگ دستپختت واسھ دلم_گفت دوباره کھ شدم مشغول کارم بھ و نییپا انداختم و سرم..بمونم بھش رهیخ نیا از شتریب نتونستم 
 ..بود

 

کردم شون زیر زیر و اوردم رو کالباسا و شدم بلند..شد تموم کھ شورا اریخ..اومد لبم کنج لبخند ھی یول بود نییپا ھمچنان سرم  .. 

 

کردیم نگاه حرکاتم و من بھ و بود کرده سرش گاه ھیتک و دستش سام ریام  .. 

 

ادیم بھت یلیخ لباست_سام ریام  .. 
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ندارم و دوپھلوش یحرفا نیا تحمل من..بره پاشھ اصال یکاشک..کنھ عوض و حرف یکاشک.. بسھ..رمیمیم دارم خدا یوا .. 

 

 سام ریام..جونشون بھ افتادم گوشکوب با و اوردم درشون بود شده لھ ھا ینیزم بیس یول..داشت جا ھنوز انداختم مرغا بھ نگاه ھی 
دشونیکوب خودش و گرفت ازم و گوشکوب و کنارم اومد .. 

 

 مچم سر بال نیا موقع اون از.. ھا شکنجھ ھمون افتادم دزدا ادم ریگ کھ موقع ھمون یبچگ ھمون از.. بود فیضع من دست مچ 
 ھمھ کھ باشھ داشتھ و یکی کھ..باشھ من مثل یکی خوبھ چقد..رهیگیم درد دستم دونستیم ریام..بدم انجام زوردار یکارا تونمینم..اومدم
باشھ مراقبش جا .. 

 

 یقاط رو ھمھ و کردم رنده مرغارو تخم.. بود شده تموم کارش رمیام..کردم ششونیر شیر شد خنک کھ کمی و دراوردم رو مرغا 
 ھم.. زد ھم قاشق با شھینم رو ھیالو ساالد یول..بزنم ھم دیبا حاال خب..توش ختمیر ھم تونیز روغن و ونزیما سس و ھم تو کردم

 دست دست یھ..جونش بھ فتادمیم دست با تا رونیب رفتیم ریام یکاشک..باشم تنھا دیبا زدنش ھم موقع کنمیم درست ھروقت..خورهینم
بود زده زل من بھ و بود نشستھ نھ یول کردم .. 

 

باش راحت_سام ریام  .. 

 

گماینم خودم بخاطر بشور قبلش و دستت خواھشا فقط_گفت کھ کردم نگاش تعجب با  .. 

 

دمیکش خجالت چقد کھ یوا  .. 

 

 جنگ بھ میبر خب..بودن پاک انداختم بھشون نگاه ھی..کردم خشکشون و شستم یحساب کایر با دستامم و بودن کوتاه کھ ناخنام 
عاشقشم..ھووم.. یکن لھ دستت تو و مخلفات اون و خنک سس با دهیم یفیک چھ یوا..ھیالو .. 

 

اومد؟ خوشت_گفت و زد مھربون لبخند ھی و کرد من زده ذوق افھیق بھ نگاه ھی ریام   

 

 ..عاشقشم_ 

 

یگل_سام ریام   
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 ھوم؟_ 

 

نھ ھوم_سام ریام  . 

 

 _ ؟یچ پس  

 

نظرت؟ بھ_سام ریام   

 

یول ھیچ منظورش دمیفھم  .. 

 

 ھان_ 

 

بلھ..ھیچ.ھوم.ھان..گھیم دادن جواب موقع کننیم صدا کھ رو یکس خب_گفتم و دادم قورت و خندم. کرد نگام تعجب با  .. 

 

ھا؟ گھیم ھم گھید زیچ ھی_سام ریام   

 

 _ گھیم ھم چتھ.اومد ادمی اره . 

 

یگل_گفت تیعصبان با سام ریام  .. 

 

 _ مھمتره اون..یبگ یخواستیم یچ..یھرچ حاال خب .. 

 

وقتھ یلیخ..بگم خواستم..زهیچ_سام ریام  .. 

 

خان ریام سالم..نیبچ و زیم ایب مامان یھان..یخستگ از مردم..طال امادست؟دستت غذا خالھ یگل سالم سالم..یوا_خالھ  .. 

 

یریم یدار سره ھی..یدیم امون مگھ..مامان سالم_گفت شده ھول ریام  .. 
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حسام و عمو بدون البتھ..میخورد نھار و میدیچ و زیم  . 

 

کنند اقدام ایبعض بگم دیبا گھید.. ھست بھت یدیام بابا نھ_دیفر  .. 

 

منظور؟_ سام ریام   

 

بخور و ؟غذاتیدار من منظور چکار تو_گفت خونسرد دیفر  .. 

 

فربده با منظورش داداش_گفت یھان  .. 

 

بود نشستھ ابروھاش نیب اخم ھی یھان بھ رهیخ ریام  .. 

 

فربد راجب کنھ صحبت باھاتون خواستیم دیفر مامان راستش_گفت خالھ بھ رو یھان   

 

؟یک واسھ_ خالھ   

 

مامان گھید یگل_یھان  .. 

 

 و بود دهیکش خوردن غذا از دست کھ افتاد ریام بھ چشمم یول ابخوردم.. دستم داد و ختیر اب وانیل ھی واسم یھان..گلوم تو دیپر غذا 
بود رهیخ زیم بھ و بود کرده مشت و دستاش .. 

 

 از بعد کھ ھرچند..مھمھ خودش نظر اول بعد بھ االن از یول بوده بچھ چون میکرد ردش ما زده یحرف یگل واسھ یھرک االن تا_خالھ 
میکنیم تشیحما ھم ما..مھمھ فتھیگلش خود نظر اول یول ھست یا گھید مشکالت بازم اون .. 

 

داره خبر من احساس از کھ اون زد و حرف نیا چرا.. افتاد یھان بھ نگام  .. 

 

میریبگ و برادر دوتا نیا حال میبش یجار ھم با ایب کن قبول ھ؟تروخدایچ نظرت جون یگل_گفت خنده با یھان  .. 
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داره دوستت فربد_گفت دیفر کھ بودم یھان بھ رهیھا؟خ شده وونھید ھم یھان نیا  ... 

 

 گھید بامبول ھی حوصلھ..کنم ناراحت و ریام دینبا..شد ینجوریا چرا..نامنظم و تر تند نفساش و شدیم تر سرخ لحظھ ھر داشت ریام 
ندارم رو . 

 

خب بزن یحرف ھی..یکنیم ناز چقد..یگل تواما با_یھان  .. 

 

افتاد سام ریام یعصب افھیق بھ نگام و دادم قورت و دھنم اب   .. 

 

 _ مھیزندگ بحث یول دیفر دیببخش..خورهینم من بدرد یول.. یول..ھیخوب پسر فربد .. 

 

اتاقم تو رفتم و گفتم دیببخش ھی  . 

 

 بھ یپ سام ریام حرکات از و من عالقھ از ؟اونکھ چرا گھید داشت خبر یچ ھمھ از اونکھ..بود یخط خط یھان دست از اعصابم
 لب بھ لبخند و لکسیر یلیخ..داخل اومد یھان و شد باز اتاق در کھ رفتمیم رژه اتاقم تو یعصب داشتم..بود چش پس..بود برده عالقش
شیارا زیم یصندل رو نشست و اومد ... 

 

؟یکرد کھ بود یغلط چھ نیا یبگ شھیم_گفتم و کردم نگاش اخم با   

 

غلط؟ کدوم_گفت لبخند با   

 

 _  من اطراف یپسرا بھ یدونیم کھ شدم؟تو اخموت داداش عاشق من یدونیم کھ چرا؟تو گھید ؟تویکنیم ینجوریا چرا یھان
بشم؟ زنشم امیب ادیم خوشم فربد از یلیخ من حساسھ؟بعدم  

 

یشد ریگ جو تو نکرده یخواستگار کھ ھنوز..نداره برت ھول نیھمچ ھم تو حاال خوب_یھان  .. 

 

یگفت کھ تو یول_گفتم و کردم نگاش تعجب با  .. 
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 االن مال شدن عوض نیا گھیم البتھ..اتشیروح..اخالقش..شده عوض یلیخ سام ریام گھیم دیفر..گفتم دروغ یول..گفتم اره_یھان 
 واسش بودش یگل یکاشک گھیم نھیبیم بازار تو رونیب کھ یزیچ گھیم..تو از زبونش ورد و زنھیم حرف تو از ھمش گھیم..ستین
 ھم با ھم رو نقشھ نیا..کرد ردش یباز مسخره با یول شده مند عالقھ تو بھ کھ گفتم بھش بار ھی یحت گھیم..دمشیخریم

داداشم؟ بود شده ترسناک چھ یدید شییخدا..میبد یتکون ھی اونو ھم..مینیبب و العملش عکس ھم میخواست...میدیکش  

 

 _ دادم فحش چارهیب فربد بھ من ؟چقدیکرد یعصب یلیخ و ری؟امیکرد کھ بود یکار چھ نیا وونھید .. 

 

 و سراغت شھی؟ھمیووردین رو یگل چرا گھیخونشونم رمیم ھروقت خوادیم و خاطرت کھ معلومھ دیفر یرفتارا بگمااز البتھ_یھان 
کشمشیم..داداشمھ بیرق ھھ ھھ..دمینم رو بھش ادیز من یول..پرسھیم تو از و رهیگیم .. 

 

 فربد از..باشھ شده اروم من یحرفا با دوارمیام..بزنھ یحرف تونستینم و بود یعصب لحظھ اون کھ چقد..گرفت یلیخ ریام واسھ دلم 
 نیاخر اون حال ھر بھ..باشھ داشتھ یا گھید منظور دمیشا..باشھ اومده خوشش دیشا..ستین یقو من بھ اونم حس مطمئنم..ادینم خوشم
کنمیم فکر بھش کھ ھیمرد .. 

 

 دو کھ گفت و میبود کرده صحبت یتلفن عمو با تازه و میبود نشستھ ھم دور سام ریام و خالھ و من..خونھ اومد حسام شد کھ غروب 
کسل و خستھ خونھ اومد حسام..بود اروم و بود شده بھتر شیروح سام ریام..ادیم گھید روز .. 

 

اورد بھونھ یکل اونم و بوده کجا االن تا کھ گلھ خالھ و میداد و جوابش ھم ما و کرد سالم ھممون با و اومد  .. 

 

خانم یگل واسھ_گفت و طرفم گرفت و اورد در تکش کت بیج از شکالت بستھ ھی و کنارم اومد  .. 

 

بود دهیکش تھ شکالتام اتفاقا..ممنون..حسام یمرس یوا_گفتم و گرفتمش یخوشحال با  .. 

 

اتاقش تو رفت و..یخانم نداره رو شما قابل_گفت و زد ینیغمگ لبخند  . 

 

خالھ بفرما_گفتم و خالھ بھ رو گرفتم و کردم باز و شکالت  .. 

 

مونھیم زھر نھویع..یخوریم نویا چطور تو اخھ..خورمینم..زمیعز نھ_خالھ  .. 

 

کھ خوشمزست_گفتم و خوردم کھیت ھی  .. 
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خوبھ ونیم در خط ھی..شد چش باز نیا..بود یبرزخ افشیق یول سام ریام سمت گرفتم  .. 

 

 راھمو پس بزنم حرف حسام با خواستمیم کھ اومد ادمی یول اتاقم سمت رفتم.. بخوابم کھ رفتم و گفتم ریبخ شب و خوردم و موییچا 
تو؟ امیب حسام_گفتم و زدم در..کردم کج اتاقش سمت  

 

زمیعز تو ایب_حسام  ... 

 

چشھ؟ نیا.بستم و در و داخل رفتم گھید..کردیم نگاه منو کرده گره یمشتا با کھ افتاد ریام بھ چشمم کھ تو برم خواستم   

 

ندارند دنیدر حس ھم ھا گرگ ھا روز نیا   

 

ندیگریم و سپارندیم چوپان ین بھ دل  .. 

 

 یلیخ مشکلت یدونینم یحت..یا خستھ..یناراحت..یدار یحالت چھ االن یدونینم کھ ارهیم فشار بھت یجور مشکالت وقتا یبعض 
 جز ییصدا چیھ کھ بخوابم یجور اب سطح رو و اب تو برم دارم دوست مواقع جور نیا تو..یکرد بزرگش یادیز تو و نھ ای حاده

ارامش از پر خواب ھی..برم بخواب و بخونم خودم واسھ ییالال ھی موقع اون و نشنوم خودم یھا زمزمھ یصدا ... 

 

 دوستش یلیخ کھ یکی بھ رسھیم شیکی کھ یاھ دور..شیدوراھ..شکستنش..غرورش.. نگاھش..حسام یحرفا..سختھ برام باورش 
غرورش و رتیغ و ابرو بھ شیکی و داره .. 

 

یول..سوخت براش دلم ییجورا ھی..بودم دهیند یشکل نیا و حسام وقت چیھ..مشکلھ برام ھضمش..کنم باور و زد کھ ییحرفا تونمینم  .. 

 

 غم کھ اونجا تا نھ یول بود یمیصم و کینزد یلیخ ما رابطھ..بودم نکرده گوش حرفاش بھ حاال بودتا نکرده دل و درد واسم حاال تا 
بگھ بھم و ھاش غصھ و .. 

 

 پر و دراز زبون..نبود یانرژ پر و گو بذلھ.. نبود شوخ..داشت فرق یلیخ یکی اون با کھ یحسام..شناختم رو یا گھید حسام امشب 
نبود سروصدا .. 
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بود یاحساسات و نیغمگ و ساکت و اروم پسر ھی  .. 

 

شیدوراھ از عشقش از عالقش از.. گفت بھم  .. 

 

 چیھ عاشقم خودم کھ یمن..ادینم بر من از یکار چیھ یول بکنم بھش یکمک داشتم دوست..مشکلھ واسم کمی حسام یکی نیا شناخت 
بھیعج..بکنم تونمینم بھش یکمک .. 

 

بود اعصابم رو اخر لحظھ تو سام ریام یعصب نگاه حسام حرکات و حرفا ھمھ از جدا  .. 

 

شده؟ یچ یھنی..بود روشن اتاقش چراغ اومدم رونیب کھ حسام اتاق از   

 

شو اروم و بگو..ریام بگو بھم_بگم و ششیپ برم شدیم یکاشک  .. 

 

یول دیفھم رید.. دیرس رید درستھ..اونم یول داره حق حسام..داره عاقبت شکوندن دل..کنھ عمل عاقالنھ حسام یکاشک  .. 

 

باشھ شده اروم کنھ خدا..رهینم کنار چشمام یجلو از سام ریام یعصب و نگران چھره چرا ایخدا  .. 

 

بود نوشتھ کھ دمید ناباورانھ یول کردم بازش عجلھ با..اومد امشیپ کھ بودم ریام فکر تو  ... 

 

  

 

شدم عاشقت دورادور  .. 

 

بودم نگرانت دورادور  .. 

 

دمیورز عشق دورادور  .. 
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حال و  .. 

 

و نمیبیم دورادور را دنتیورز عشق و شدن عاشق    

 

رمیمیم دورادور نیھم از  ... 

 

  

 

 یکاشک..نمونده برام یاعصاب گھید..کنھیم ینطوریا چرا نیا..اخھ یچ یعنی..کردمیم فکر سام ریام امیپ بھ و بودم داریب صبح تا شبید
مرگشھ؟ چھ دمیفھمیم  

 

شد؟ چش گھید شب..بود فربد مسئلھ بخاطر خب بود ناراحت عصرش حاال   

 

 مھمون.. نداشتم گھید رو یکی نیا حوصلھ..بودن اشپزخونھ تو یھان و خالھ رونیب اومدم..شدم داریب خواب از سردرد با صبح 
نھار واسھ اونم..دیفر خونواده اونم میداشت .. 

 

 کھ کمی..دمیچ رو وهیم ظرف و کردم سرخ رو ھا یزمبن بیس منم و کرد درست ساالد یھان..بود کرده درست غذا مدال دوسھ خالھ 
شھ بھتر سرم بلکھ رمیبگ دوش کھ رفتم کردم کمکشون .. 

 

دونھ؟یم مشیحر جزو منو یعنی؟یچ گفتیم..فتمیم شیپ روز چند ادی حموم امیم ھروقت   

 

 یول بود رونیب کمی ھام سرشونھ و بود شل قھی..چشمام رنگ ینقراب بلوز ھی و یمشک جذب نیج ھی..نداشتم یانچنان لباس حوصلھ 
 ھی و یشکالت عطر..کردن پنھون و میشونیپ رو ھیدگیبر و میشونیپ رو ختنیر ھام یچتر..نباشھ چشم تو ادیز کھ زدم یمشک شال خب

یمشک مداد .. 

 

زدن و زنگ کھ سالن تو رفتم  .. 

 

تو اومدن دیفر و سام ریام بعد قھیدق ده..مینشست و شد انجام یاحوالپرس و سالم..بودن دیفر یبابا و بازکردوومامان و در رفت یھان  .. 
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 تنگ یادیز لباسم اخھ..شیشونیپ رو نشست اخم ھی و افتاد لباسم بھ چشمش دفعھ ھیگشت؟یم یچ دنبال کرد نگام رهیخ دید منو تا ریام 
رهیبگ و ھام شونھ رو کھ گذاشتم شال منکھ تازه..کنم عوضش نداشتم حوصلھ خب یول..بود .. 

 

بود شده تنگ واسش دلم بود ریام بھ چشم ھمش  .. 

 

داداشمو یخورد_یھان  .. 

 

 _ داره؟ خوردن تو اخالق بد داداش اخھ  

 

بخواد دلتم یھ یھ_یھان  .. 

 

 _ قھر ھمش..اخم ھمش..شدم وونھید دستش از گھید بخدا .. 

 

شده؟ یچ باز_یھان   

 

 _ کردمیم براش یفکر ھی دونستمیم اگھ مطمئنا .. 

 

 شکالت بستھ چند دیرس کھ من بھ و کرد سالم ھمھ با..بود تنقالت پراز لونینا ھی دستش تو..بود فربد نباریا کھ زدن و زنگ دوباره 
خانم یگل شماست واسھ نایا_گفت و داد بھم مرغوب و تلخ یلیخ نوع از .. 

 

دیچرخیم فربد و من نیب نگاش تیعصبان و اخم با کھ افتاد ریام بھ چشمم  .. 

 

نکردم امتحانش یول گرفتم ازش و کردم تشکر اروم..شدیم یادب یب گرفتمینم ازش اگھ  .. 

 

خرهیم شکالت واسم خرکنھ منو خوادیم یھرک چرا اصال..دهیم من بھ شکالت تیجمع وسط اورده ریگ وقت حاال نمیا  .. 

 

من کنار نشست اومد و کرد سالم ھمھ با..داخل اومد حسام و شده باز در دوباره کھ نباشھ باال بھ نگام کردمیم یسع و بود نییپا سرم  .. 
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 _ خانم؟ یچطور  

 

ینباش خستھ..یمرس_گفتم و زدم لبخند   

 

شد تموم یچ ھمھ..ستمین خستھ_گفت و دیکش قیعم اه ھی .. 

 

؟یکرد کار چھ..حسام_گفتم تعجب با   

 

؟یفھمیم تونمینم کردم؟من کار چھ_حسام   

 

 _ نکن خراب و تیزندگ..بود اشتباه کارت .. 

 

یفھمینم منو تو_حسام  .. 

 

 _ ؟یکردیم فکر شتریب یکاشک یول خودتھ ھیزندگ..بگم بھت یچ  

 

؟یریگیم پوست وهیم واسم..الشیخ یب_حسام   

 

 _ ؟یخوریم یچ..اره  

 

بذار منم برا یخوریم خودت یھرچ_حسام  .. 

 

روبروش گرفتم کرده پاک یھا وهیم از پر ظرف ھی و گھید ظرف ھی تو ختمیر و اشغاالش و گرفتم پوست وهیم  .. 

 

 ..بخور_ 

 

بخور تو اول_حسام  .. 
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 _ بخور ھم تو..خورمیم من .. 

 

؟یخورینم خودت کھ یکرد چکار_حسام   

 

نثار جان من..بفرما_گفتم و دمیخند  .. 

 

حسام بھ نکنھ..نکنھ..شد چش باز نیا خدا یوا..سام ریام بھ افتاد نگام کھ دھنم گذاشتم بیس کھیت ھی و  .. 

 

دینیبچ و زیم دییایب دخترا..یگل..یھان_خالھ  .. 

 

 و بود نشستھ اونورتر فاصلھ تا جند با من یروبرو فربد خوردن غذا موقع..میدیچ رو غذا زیم یھان کمک و شدم بلند..بود موقع بھ 
 شونھ خیم نمیا و بود شده باز شالم..بازم یھا شونھ و گردن بھ شده رهیخ دمید گرفتم کھ و نگاھش رد..کردیم نگاه رهیخ رو ییجا ھی

نییپا انداختم و سرم و کردم اخم..گرفتم و ھام شونھ یرو و کردم درستش و شالم..شعوریب زیھ پسره..بود شده دمیسف یھا .. 

 

بخور..یدار دوست تو..یگل ایب_گفت و طرفم گرفت رو پاستا ساال ظرف حسام   

 

حسام یمرس_گفتم و گرفتم  .. 

 

چشھ پسر نیا دمیفھمیم یکاشک..کردیم یباز غذاش با اخم با و بود نییپا سرش..سام ریام سمت رفت نگام ناخوداگاه یول  .. 

 

 رو ظرفا خودم بره گفتم یھان بھ..نداشتم و متشنج جمع اون حوصلھ..میشست رو ظرفا اشپزخونھ تو یھان منو و میکرد جمع و زیم 
رفت و کرد قبول کلھ با تنبلم اون..کنمیم خشک .. 

 

؟یخواینم کمک_گفت و ستادیا کنارم و اشپزخونھ تو اومد حسام کھ بودم غرق االمیخ و فکر تو   

 

 _ ممنون.. نھ .. 
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نھ؟ شھیم تنگ براش دلت_گفتم و انداختم بود رفتھ خالھ بھ کھ حسام یبایز بصورت نگاه ھی..نیزم بھ شد رهیخ نھیس بھ دست   

 

نگفت یچیھ  .. 

 

 _ یکن قبول دیبا تو..خودتھ دست ھمش یدونمولیم.. سختھ .. 

 

تونمینم..یگل سختھ واسم_حسام  .. 

 

 _ بده وقت .. 

 

شھینم یراض دلم یول..خودم بھ..دادم_حسام  .. 

 

ستمین کھ مزاحم_سام ریام  .. 

 

جذابھ من واسھ چقد یمعمول صورت نیا کھ اخ..بود ابروھاش نیب اخم ھی و بود ستادهیا اشپزخونھ در چوب چھار تو ریام  .. 

 

ستین مزاحم وقت چیھ من ریام داداش_گفت نیغمگ نگاه ھی با حسام  .. 

 

اشپزخونھ تو دیچرخیم ول یالک و بھونست دنبال بود معلوم و داخل اومد پوزخند ھی با ریام  .. 

 

 افتام جوجھ ھی مثل کردمیم احساس.. افتاد سام ریام بھ نگام..افتاد طپش بھ قلبم..رونیب رفت و خورد زنگ حسام لیموبا موقع ھمون 
مونھینم پنھون ازش یچیھ کھ زیت عقاب ھی چنگال تو .. 

 

؟یریم کرشمھ اعصابم رو یدار االن یدونستیم_گفت و ستادیا کنارم و جلو اومد سام ریام   

 

 یدیکش خودتو یلیخ یکنینم فکر فقط..کنن رامت دیبا یچطور دنیفھم ھمھ_گفت و زد پوزخند ھی..کردم نگاش تعجب و ترس با
مسخرست یلیخ..شکالت...نییپا .. 
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 _ ؟یگیم یدار یچ  

 

متنفرم فربد از..خورهیم بھم ازش حالم_گفت و کرد نگاه چشمام تو یظیغل اخم با  .. 

 

کنھیم رو نکارایا چرا..ارهیدرب و حرصم ای کنھ تیاذ منو خواستیم مثال  .. 

 

کردمیم درستش دیبا..ادینم خوشم فربد از فھموندم بھش روزید نیھم منکھ  .. 

 

من مثل درست_گفتم و شدم رهیخ چشماش تو  ... 

 

ازش یمتنفر چقد واضحھ یدیپوش جلوش کھ ییلباسا از..معلومھ اره_گفت پوزخند با و کرد نگام تعجب با  .. 

 

؟یبپوش لباس ینجوریا خوامینم گھید_گفت دهیچسب بھم یدندونا با جلو دیکش منو و مشتش تو گرفت و شالم   

 

بره تا رونیب رمینم نجایا از اصال_گفتم بغض با بعد..دمیپوش یجور چھ مگھ_گفتم و کردم نگاه چشماش تو  .. 

 

خونھ نیا تو.. یبپوش ینجوریا خوامینم کال_گفت درھم افھیق با یعصبان ھمونطور  .. 

 

شھیھم من من..یچ_گفتم و کردم نگاش تعجب با  .. 

 

حسام یحت..چکسیھ یعنی..چکسیھ یجلو_گفت اروم اروم و حرفم نیب دیپر  .. 

 

 نشون بھم رفتارش با یول نزده یحرف من بھ عالقش از وقت چیھ نکھیا با..داداشش بھ..کرده شک حسام بھ..کردم نگاه چشماش تو 
 شبید..نکنھ..نکنھ..کنھ شک بھش شده باعث یچ..االن اونم..شده حساس حسام بھ عالقھ نیا بخاطر یعنی..داره عالقھ بھم کھ داده
امیب کوتاه عیسر خواستمینم یول داشتم قبول و حرفش..من یخدا یوا..حسام اتاق تو رفتم من دهید .. 

 

 _ کنمیم یزندگ دارم خونھ نیا تو من یول .. 
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نھ؟ مگھ.یپوشینم تو_سام ریام   

 

اون فقط امیب بایز ریام چشم بھ فقط دارم دوست من..پوشمینم کھ معلومھ..کردمیم لج باھاش یچ واسھ..شدم رهیخ چشماش تو  .. 

 

 دست ھاش عمھ دختر ای عموھاش دختر بھ دمیند اصال..کنھیم رفتار راحت انقد من با فقط اونم کردم دقت ریام رفتار تو کھییجا تا 
 منم سر...اون مال فقط ذارمیم و رفتارام نیا منم پس.منھ مال فقط رفتاراش نیا..دارهیم نگھ و خودش حد..برقصھ باھاشون ای بده
مشکلو ھردوتا.. کردمیم حل و مشکل دیبا..کنھ شک حسام بھ ذاشتمیم دینبا..حساسھ یلیخ .. 

 

پوشمینم_گفتم چشماش بھ رهیخ  .. 

 

 عقب رفت قدم ھی و کرد ول قموی..امیب کوتاه عیسر انقد کردینم فکر.. شد عوض نگاھش رنگ..بود امد و رفت در چشمام تو نگاھش 
زدم صداش بره کھ برگشت و .. 

 

 _ ریام .. 

 

ستادیا  .. 

 

 ..حسام_ 

 

کرد نگام اخم با و برگشت  .. 

 

میکن کمکش دیبا_گفتم عیسر کھ جلو اومد قدم ھی  .. 

 

شده؟ یچ_گفت و کرد نگام تعجب با  

 

مفصلھ_گفتم و دادم قورت و دھنم اب.بودم شده ارومتر حاال  .. 

 

حسام؟ شده؟چشھ یچ یگیم_گفت بود شده نگران حاال کھ ریام   
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 _ یول شده حل گھیم کھ خودش واقع در یعنی..اومده شیپ یمشکل ھی واسش..خب..خب .. 

 

؟یمال مشکل_رسامیام   

 

 .. نھ_ 

 

؟یچ پس_سام ریام   

 

 _ زد حرف شھینم نجایا .. 

 

ست؟ین کھ یزیچ یضیمر..کن راحت و المیخ_سام ریام   

 

رفتھ کجا تا..اوه..اوه  .. 

 

 _ شده عاشق..راحت التیخ نھ .. 

 

؟یک عاشق؟عاشق_گفت دیترد با.میمستق و رهیخ نگاه ھی..کرد نگام تعجب با   

 

برسھ االن دیشا..ستین جاش نجایا گفتمکھ_گفتم و نییپا انداختم و سرم  .. 

 

؟یک بگو فقط_گفت یا خفھ یصدا با و بود نییپا سرش.. کرد راھم سد و دستش کھ شم رد ششیپ از خواستم   

 

 _ کنھ؟یم یفرق تو یبرا مگھ  

 

؟یک..نکن یباز من با_گفت و کرد نگاه چشمام تو   
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 - شیشناسینم تو نکھیا مھم.. دختر ھی عاشق .. 

 

بست اروم و چشماش و دیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

اتاقم تو ایب شب_گفت کھ رونیب امیب خواستم دوباره  .. 

 

گفت؟اتاقش یچ..دھنم تو اومد قلبم..ستادمیا  .. 

 

حسام اتاق یرفت خندون کھ شبی؟دیایب یترسیم_گفت کھ کردم نگاش دهیترس  . 

 

میبزن حرف دیبا حسام راجب_گفت کھ دادم قورت و دھنم اب  .. 

 

دهیم دق منو نیا اخر..دمیکش یاسودگ سر از نفس ھی.رونیب رفت و  .. 

 

 ھام شونھ رو کھ کردم مرتب درست شالم..شدیم پرو سامم ریام ھرچند کردمیم عوض و لباسام اگھ شدیم عیضا یلیخ..سالن تو اومدم 
بپوشونھ خوب و .. 

 

خالھ کنار نشستم  . 

 

زدنیم حرف ھم با دیفر مامان یمانیا خانم و خالھ  .. 

 

 تو رو یامادگ دونمینم..ندارم و شیامادگ نھ گھیم یول کردم شنھادیپ بھش نفرم چند..رهیبگ زن کھ خدامھ از من..بگم یچ وهللا_خالھ 
 کھ ورزشکارم..سالمتھ تنت شکر خدار..یدار نیماش و خونھ..یدار التیتحص...یدار کار تو مادر گمیم بھش..نھیبیم یچ

نھ گھیم..کن روشن و مادر دلمن ریبگ زن خب..یھست .. 

 

کن اصرار شتریب..شھیم روشن منم دل رهیبگ زن اگھ خالھ اخ  .. 

 

ره؟یگ ییجا دلش دیشا خانم فاطمھ خب_یمانیا خانم   
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 شکل یلیخ ریام..فتمیم امرزمیخداب داداش ادی نمشیبیم ھروقت..فھیح پسر نیا بخدا..نگفتھ کھ یزیچ وهللا دونمینم_فاطمھ خالھ 
 مھربونھ و دوست خونواده نیا کھ انقد..فتھیب کس ھمھ دست فھیح بخدا..باشھ سالھ ر ھزا..اتشیاخالق..صورتش..باالش و قد..رضامونھ

دونھیم خدا کھ .. 

 

شھ راحت المیخ کنمیم بند و دستش جا ھی فربدم شا�یا..دادم سامون و سر دمویفر کھ منم...داره یقسمت ھی ھرکس_یمانیا خانم  .. 

 

؟یزد صدام..مامان جانم_فربد   

 

رهیبگ زن فربدم دارم دوست گفتیم داشت..خالھ نھ_فاطمھ خالھ .. 

 

ده؟یم زن ما بھ یک جون خالھ اخھ_فربد   

 

خودت واسھ یتموم یچ ھمھ ماشا�..ھیحرف چھ نیا وا_فاطمھ خالھ  .. 

 

ازدواجم؟ واسھ ستین زود..خانم یگل ھیچ شما نظر_گفت من بھ رو اروم بود نشستھ من از فاصلھ یکم با کھ فربد   

 

گھیم من بھ ازدواجم مشتوره من مگھ وا  .. 

 

 _ دیبد صیتشخ دیبا خودتون..بگم یچ من .. 

 

؟یجور چھ_فربد   

 

 _ د؟یدار لیتما یکس بھ اصال و..دیدار و تشیموقع..دیبد لیتشک خونواده دیدار دوست نکھیا  

 

جوره؟ تاشون سھ ھر کنمیم فکر_گفت و زد لبخند   

 

 _ د؟یکنینم اقدام چرا پس خب  
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نھ؟ ای داره یا عالقھ من بھ دارم لیتما بھش من کھیاون دونمینم اخھ_فربد   

 

 _ دیبکن تالش دیبا کھ دیخودتون نیا..بکنم واستون یکار تونمینم گھید من متاسفانھ خب .. 

 

کنمیم اوردنش بدست واسھ و تالشم ھمھ_گفت و شد رهیخ چشمام تو  ... 

 

 کرده اخم بازم یحتم..نکردم رمیام نگاه یول..گرفتم فربد براق یچشما از و نگاھم منم و اومد سام ریام سرفھ یصدا موقع ھمون 
گھید .. 

 

 استرس االن از..افتادم امشب ادی دوباره و زدم حرف میمر با کمی..اتاقم تو رفتم خونھ کردن جور و جمع و مھمونا رفتن از بعد 
 کنار ششیپ برم دارم دوست..خب یعنی..برسرم خاک..ستمین مطمئن خودم بھ واقع در.. مطمئنم سام ریام از..ششیپ برم یعنی..گرفتم

 یغلط چھ..ترسمیم یوو..طانھیش نفرسومش دربستھ اتاق تو نامحرم دوتا گنیم اصال..ترسمیم اخھ یول بزنم حرف باھاش و میباش ھم
 تو میبر گفتمیم بھش دیبا تازه..لمایف نیا نیع..خب شدم ریجوگ..مفصلھ..مفصلھ یھ..گھید یگفتیم اشپزخونھ ھمون تو خب..اخھ..بکنم
 قرارم بھ میتونیم تازه بعد..میبرگرد ھمم با و قرار سر میبر ھم با نجایا از بعد..میبذار قرار کن فکر..میذاشتیم قرار اونجا.. شاپ یکاف

رفت شدم وونھید خدا یوو..مینرس .. 

 

جوجو؟ یاینم چرا پس داد اس ریام کھ شد خاموش چراغا و بخوابن رفتن ھمھ و شد شب   

 

بترسوندم خوادیم..نامرد  .. 

 

گرفتم یجانیھ کنم؟چھ چکار حاال برسرم خاک .. 

 

 خواستم..زدم عطر و و کردم شونھ و موھام و زدم مسواک و دمیپوش یخاکستر و یمشک مخلوط یھا طرح با دیسف شلوار و بلوز ھی 
زهیریم کرم داره و امشب حاال کنھینم شیارا وقت چیھ خونھ تو نیا گھیم االن گفتم بزنم رژم .. 

 

اتاقش در رفتم و خوندم ھم یالکرس تیا و دمیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

تو ایب_گفت و اومد صداش کھ..زدم در بھ تقھ سھ و قیعم نفس ھی دوباره  ... 
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 میا حرفھ چھ..دیکشیم گاریس و بود نشیج شلوار بیج تو دستش ھی..بود ستادهیا من بھ پشت و باز پنجره بھ رو..کردم باز درو 
کشھیم .. 

 

ببند درو_سام ریام  .. 

 

تو ادینم طونیش..بازه پنجره نداره اشکال..بستم درو..روحت تو یا  .. 

 

؟یدار اعتماد من بھ_گفت و کرد نگاه چشمام تو فاصلھ با یکترولینزد اومد.. من سمت برگشت و کرد خاموش و گارشیس   

 

داشتم ھم البتھ کھ..چشمام قده_گفتم و شدم ھم موقع اون.. وقتا یبعض شمیم ریجوگ انقد من چرا دونمینم  .. 

 

نترس و نیبش پس_گفت زدو محو لبخند ھی  .. 

 

شنومیم_گفت و انداخت پا رو پا و نشست اتاقش یمشک چرم مبل تک رو خودشم و سام ریام دونفره تخت رو نشستم  ... 

 

 _ و؟یچ  

 

 _ ؟یاومد یچ واسھ  

 

زنمیم جیگ..رفت ابروم خدا یوا  .. 

 

 ..اھا_ 

 

کشمیم نفس امشب من چقد..دمیکش قیعم نفس ھی بازم  .. 

 

 _  من یول.. زدم حرف تو با موردش در کھ بشھ ناراحت حسام دیشا..اووم.. خب..نھ ای درستھ کنمیم کھ یکار دونمینم..راستش
کنم کمک بھش خوامیم .. 
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 واسھ..شدم نگرانش یلیخ من..خوردش شدینم عسال من ھی با و بود خودش تو کھ بود مدت ھی گو بذلھ و شاد حسام یدونیم کھ خودت 
اوردم کم گھید_گفت وسطاش یول کرد ردش و ستین یزیچ گفتیم یھ اولش..بزنم حرف باھاش کھ رفتم شبید نیھم .. 

 

؟یچ از_گفت متعجب ریام   

 

 _  مدت ھی..بوده میدار خانواده و بینج و قشنگ دختر..شھیم عالقمند بھش کھ دانشگاشون تو بود یدختر ھی گفتیم کھ نجوریا
 بودن یا رشتھ ھم..بودن ھم با یدوسال ھی و ذارنیم ازدواج قرار و قول ھم با دوتاشون و شھیم عالقمند حسام بھ ھم دختره تا گذرهیم
 و دونستیم ھم نامزد رو دوتا نیا ھمھ دوستاشون و خودش پیاک تو کھ بوده ییجا تا بھم عالقشون...کترهیکوچ حسام از دختر یول
 ھی کھ بزنھ حرف دختره نیا و یخواستگار راجب خالھ با ادیب شیپ ماه نیھم حسام بود قرارم..بودن دهیخر ھم حلقھ ھم واسھ یحت

رسھیم دستش بھ عکس ھی روز .. 

 

خب_ گفت مشتاق ریام دمیرس کھ حرفام ینجایا بھ  ... 

 

 _ ازدواجش عکس.. یمعمول عکس ھی نھ اونم... پسر ھی با دختره از عکس ھی ... 

 

فرستھیم نامھ ھی ندفعھیا فرستاده و عکس واسش کھیاون تا کنھینم یاقدام یل و شھیم یعصب فمھیم کھ حسام .. 

 

بود نوشتھ اتیجزئ با و یچ ھمھ نامھ تو..بوده عکس تو پسره ھمون خواھر..بوده داده نامھ کھیاون  .. 

 

 عالقھ نیا..شنیم مند عالقھ بھم ییاشنا اون از بعد و شھیم اشنا پسره نیا با یخونوادگ یمھمون ھی تو فروغھ اسمش کھ دختره نکھیا 
 دوران تو..شنیم نامزد ھم با حرفا نیا و شیازما و ادیز یامدا و رفت از بعد و فروغ یخواستگار ادیم پسره کھ رهیم شیپ ییجا تا

 خبر دوتا نیا عشق از لیفام کل کھ بوده یجور و شھیم شتریب بروز روز بھم دوتا نیا عالقھ و بوده خوب یچ ھمھ ینامزد
 ھی..بوده یرستانیدب ھنوز فروغ موقع اون..بعد سال واسھ ذارنیم و ازدواج قرار و کننیم عقد ھم با زود یلیخ نیھم واسھ..داشتن
 دار بچھ تونھینم کھ فھمھیم شایازما تو و دهیم شیازما دکتر رهیم و شھیم ضیمر پسره نکھیا تا بوده یعال یچ ھمھ بازم و گذرهیم مدت
 ..بشھ

 

 بچھ از بخاطرش فروغ کردهیم فکر و داشتن بھم کھ یعشق دیام بھ و ردشیگیم وجدان عذاب بعد یول کنھیم یمخف فروغ از اولش 
 تا و ھا رابطھ کردن کم و یمحل یب بد و یبداخالق اول..زهیریم بھم فروغ تصوراتش برخالف یول گھیم رو یچ ھمھ بھش گذرهیم
بوده بچھ عاشق یلیخ گنیم چون..دهیم طالق درخواست نکھیا .. 

 

خوادیم طالق کھ کفش ھی تو بود کرده پاشو فروغ یول حرفا نیا و التماس و ادیم یھ رهیم یھ پسره نکھیا خالصھ  ... 
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شھیم پاک فروغ شناسنامھ تو از بودناسمش نکرده ازدواج ھنوز چون و دهیم طالقش و شھیم مجبور پسره  .. 

 

شھیم اشنا حسام با و دانشگاه ادیم و کنھیم فراموش ویچ ھمھ فروغ گھید کھ بعدم  .. 

 

 نیا و درمون دوا با و بوده فروغ دلتنگ ھمش و شھیم بد یلیخ حالش طالق از بعد برادرش کھ بوده نوشتھ نامھ تو خواھره گھیم 
 کھ نجاستیا شیجالب و کننیم ازدواج ھم با و تر بایز فروغ از پلھ صد کھ شھیم اشنا یدختر ھی با نکھیا تا دارنیم نگھش سرپا حرفا
دارن دوقلو پسر دوتا االن .. 

 

 کھ کنھیم شکر رو خدا بار ھزار یروز و بوده اشتباه ھیاول شیازما کھ دهیفھم بعد و نداشتھ یمشکل اصال دهید داده کھ شیازما 
اومد در اب از اشتباه ششیازما .. 

 

گفتھ دروغ چرا کھ دادیب دادو و فروغ سراغ رهیم ختھیر بھم و شھیم بد حالش شھیم خبر با یچ ھمھ از کھ حسام  .. 

 

 یلیخ گفتھ کھ بوده نجایا جالب و کنھیم اعتراف و فتھیم ھیگر بھ نھیبیم رو نامھ و عکس یوقت یول یچ ھمھ ریز زنھیم اولش 
 ھمھ ریز زده حسامم یول بمونھ کنارش و ببخشدش و کنھ فراموش رو یچ ھمھ کھ حسام یپا بھ افتاده و شکونده و دلش کھ مونھیپش
کنھ ازدواج یکس نیھمچ با ستین حاظر کھ گفتھ و یچ .. 

 

؟یبکن حسام بھ یکمک چھ یخوایم تو اونوقت_گفت و انداخت بھم متفکر نگاه ھی و دیکش قیعم نفس ھی سام ریام   

 

 _  تیاد مطمئنم من..داره دوست و فروغ اون..نییپا ادیب طونیش خر از و ببخشھ و فروغ نکھیا.. یبزن حرف باھاش یتونیم تو خب
شھیم .. 

 

کنم بدبخت و داداشم یدختر نیھمچ بخاطر ستمین حاظر عمرا من_گفت شدو بلند سام ریام  .. 

 

 حاظر یمجرد مرد چیھ نکھیباا کنار بھ ازدواجش..ستین بخشش قابل اصال نکھیا با کنا بھ دروغش_گفت کھ کردم نگاش تعجب با 
 تازه کھ یدختر..یکن ازدواج یکس نیھمچ با یحاظر خودت تو..تلخ ھرچند..تھیواقع ھی نیا..کنھ ازدواج یدختر نیھمچ با شھینم

 ھمھ ریز بزنھ تامل و فکر یکم بدون مھم چندان نھ مسئلھ ھی بخاطر بعد یول کنھیم ازدواج عشق سر از باھاش و بوده طرفشم عاشق
 حسام ای و اورد کم ای و نبود لشیم باب یزیچ تا حسام با یزندگ تو ھا بعد کھ دهیم ینیتضم چھ دختر نیا..بشھ جدا عشقش از و یچ

کنھیم حسام با نایا از بدتر کرد و کار نیا اولش عشق با کھ یدختر نیھمچ..نره و یچ ھمھ ریز نزنھ زد و دلش .. 

 

راحتھ الشیخ یول شھیم تیاذ کمی..است عاقالنھ حسام کار کھ من نظر بھ  .. 
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 _ بمونھ تنھا دیبا عمرش اخر تا دختر نیا..شھینم بند سنگ رو سنگ کھ ینجوریا خب..یزنیم اونو یحرفا یدار کھ ھم تو .. 

 

 دست یچ ھمھ البتھ..مونھیم تنھا شھیھم خودشم..گذاشت تنھا طیشرا نیبدتر تو و اون..بوده عاشق ھی دل شکوندن یسزا نیا_رسامیام 
 رو حسام مسئلھ نیا از ریغ بھ..کنھ ازدواج یکس نیھمچ با شھینم حاظر شناسمشیم من..یکن مجبور و حسام نکن یسع یول خداست
باش مطمئن..حساسھ ھم دختره یقبل ازدواج مسئلھ .. 

 

 خب..بود خودش تو ھمش..نبود حقش نیا..بود گرفتھ یلیخ حسام واسھ دلم یول داشتم قبول و سام ریام یحرفا خودم..گفتیم راست
بوده عشقش..زدیم یادیز زر..داشتم دوسش یلیخ یلیخ یول نبوده عشقم گفتیم کھ خودش..گھید داشتھ دوسش .. 

 

 _ بخشھینم و فروغ اصال یعنی .. 

 

بکنم نگاھش نبودم حاضر گھید یول دمشیبخشیم بعدھا دیشا..بودم اون یجا من اگھ یول..ستمین حسام منکھ_سام ریام  ... 

 

 رهیخ چشماش تو ھروقت یدونیم..ناراحتھ حسام واسھ دلم..شدم سبک یلیخ گفتم کھ تو بھ..ممنون_گفتم و شدم بلند جام سر از 
وم ھو..اخالقاشون..کاراشون..بودن ھم ھیشب یلیخ..شمیم انمونیشا یچشما غرق..شمیم .. 

 

رم؟یم راحت خواب ھی امشب یدونیم_گفت و جلو اومد قدم ھی سام ریام   

 

؟یچ واسھ_گفتم و کردم نگاش تعجب با   

 

کنھیم یدلسوز واسش کھ داره نگران خواھر ھی حسام مطمئنم چون_گفت یجذاب لبخند با  .. 

 

نییپا انداختم و سرم لبخند با..خوردن حسرت بازم و من قلب کوبش بازم..میمستق ریغ یحرفا بازم.. دوپھلو یحرفا بازم  . 

 

 پر و وقتش تمام..کنھ فراموش کھ کنمیم و تالشم و یسع ھمھ..بخوره غصھ ذارمینم..کنارشم من..نباش حسام نگران_گفت اروم 
نباش نگران تو فقط..فقط..شھینم فراموش یقیطر چیھ بھ باشھ بوده عشقش واقعا اگھ کھ ھرچند..کنمیم ... 

 

؟یشیم منم نگران...تو_گفت کھ برم خواستم یحرف چیھ بدون..بود مھربون..بود برق...چشماش تو..رهیخ..کردم نگاھش   
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 فرق یلیخ حسام تا تو واسھ من ینگران جنس_گفتم..ندارم و زبونم اریاخت من گمیم..شد چم باز دونمینم..بود ستادهیا من سر پشت 
 ..داره

 

گفتم یچ..یزیابرور..خدا یوا..رونیب زدم اتاق از عیسر گفتم کھ و نیا  .. 

 

 بد نمیھمچ..گھید شده گھید..باش اروم حاال..بستم و چشمام و دمیکش قیعم نفس تا سھ..دمیکشیم نفس تند تند.. اتاقم تو رفتم عیسر 
حاال..نشد .. 

 

بود نوشتھ..بود خودش..سمت رفتم سرعت با ولیا..اومد میگوش اس ام اس یصدا کھ بودم دهینرس تختم بھ ھنوز  .. 

 

دمیشیاند خود با..شدم رهیخ تو ییبایز بھ کھ ھمانطور   

 

کند پرواز نییپا نیچن یارتفاع در کھ ام دهید را ییبایز نیا بھ یا فرشتھ ھرگز ایا  .. 

 

 کھ بودم نمیریش یایرو تو ھنوز..داره ییصفا چھ یدار دوسش کھ یکس زبون از ییبایز فیتعر یدونینم..شدم یخوش غرق..خدا اخ 
فرستاد واسم امیپ تا چند ھم سر پشت نطوریھم نفر ھی دمید .. 

 

کردم بازشون یکی یکی..نوشتھ یچ نگاه..بود یھان دمید کردم کھ نگاه یول..سامھ ریام کردم فکر اول ذوق با  .. 

 

 1. تیوال برگرد بشو خر سوار..غربت شھر در یشد عاشق اگر .. 

 

 2. ھھ..ھھ..ھھ..تراکتور..شھیم بچشون کنندیم ازدواج ھم با یکشاورز مھندس ھی با کیمکان مھندس ھی  

 

 3. یستین مھم نکھیا قشنگ..یستین قشنگ کھ ستین مھم .. 

 

 4.  منشا است معتقد کھیحال در..زندیم بھم را خانواده نظم یمرموز طور بھ کھ است خطرناک و یموذ یست؟مارمولکیچ داداش زن
است شوھر خواھر مشکالت تمام .. 
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 5. ناقال؟..؟ھایکردیم چکار من داداش اتاق تو..داداش زن یچطور  

 

مارمولک گمیم بھت فردا..زدم اس واسش..دینخواب مگھ نیا..وونھید دختره..خدا یوا  .. 

 

ئتیھ میبر ھا بچھ با قراره امشب .. 

 

 و خودش شرکت بردش..بمونھ حالت اون تو نگذاشت سام ریام یول بود خودش تو یلیخ مدت ھی تا حسام..گذرهیم شب اون از ماه 2 
 و شد تموم کامال فروغ با رابطش..شھیم سابق مثل داره دوباره..شده بھتر یلیخ سرکار رفتھ کھ یموقع از..کرد مشغولش اونجا

 اولش..کرد نامزد حسام با رابطش خوردن بھم از بعد روز ده قایدق دادو مثبت جواب خواستگارش نیاول بھ فروغ دمیشن کھ نطوریا
 منو عشق اقتیل اون..روز ده نھ کردیم صبر سال ده بود عاشق اگھ_گفت شد اروم کھ بعدش یول ختیر بھم یلیخ دیفھم کھ حسام

 ..نداشت

 

 کھ میذارینم تنھاش اصال..داشت ریتاث حسام ھیروح رییتغ تو یلیخ کھ داد رو روزه ھی سفر بیترت بار دوسھ مدت نیا تو سام ریام 
بمونھ شرکت تو کامال قراره و شھیم تموم درسش ترم نیا..نکنھ الیخ و فکر دوباره .. 

 

 ادیز امد و رفت...گھید بدتر زیچ ھی و..یلیخ..است کالفھ یلیخ کنمیم احساس فقط.. فقط..ھیھمونجور..خوبھ سام ریام و من رابطھ 
است خونھ نیا تو فتانھ .. 

 

 و ماه کی ریام شھیم کھ محرم..مینرفت ییجا و مینداشت و مسافرت دماغ و دل ھم ما شد صفر و محرم با مصادف چون امسال دیع 
پوشھیم اهیس کامل .. 

 

بانیغر شام و داره یزن ریزنج محل ئتیھ و عاشوراست شب امشبم  .. 

 

 بھشون سختھ شینگھدار چون..دوختھ یمشک چادر دوتا یھان و منو واسھ خالھ..یمشک ینخ مقنعھ و دمیپوش یمشک شلوار و مانتو ھی 
مشیریبگ راحت کھ میزد کش .. 

 

دادیم نشون شتریب و چشام یا نقره و بود کرده قلب و صورتم یدیسف یمشک چادر..کردم سرم و چادرم و ستادمیا نھیا یجلو  .. 

 

 کھ یمشک بلند نیاست و تنگ بلوز و دوخت خوش یمشک یا پارچھ شلوار ھی..شدم سام ریام با چشم تو چشم اومدم رونیب کھ اتاق از 
موھاش یختگیر بھم و شیر تھ..بود زده باال دوتا و ناشیاست .. 
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 چیھ..دهیم یخانم و نجابت یبو...دهینم شکالت یبو_گفت و کرد بو و گرفت دستش تو و چادرم...اومد جلو چشمام بھ رهیخ و اروم 
کنمینم فراموش چادر با و چشمات ریتصو وقت .. 

 

کنھ فراموش منو قراره مگھ...مگھ..رونیب رفت و  .. 

 

ووردیم در و اشکت کھ خوندیم یجور مداح..زدنیم ریزنج و بودن ستادهیا زنا ریزنج صف تو حسام و سام ریام و دیفر  ... 

 

مکرم عشق ان از دیبخوان..دیزیبر اشک ھمھ دیریبگ شور ھمھ دیبخوان ه..کنان ھیگر..زنان نھیس ھمھ دییایب  .. 

 

میزدیم نھیس اروم و زنونھ قسمت میبود ستادهیا یھان و من  .. 

 

ستیزالل احساس چھ..ستیحال چھ..ستیشور چھ  .. 

 

 داشتن ای خونوادم برگردندن..خوامیم ازت یچ من ایخدا...ازت..خوامیم ازت..شکستھ ھمھ دال کھ یشب نیا تو..ماتم شب نیا تو ایخدا 
بخوام ازت یچ..ایخدا..کنم انتخاب و کدوم شویکی بگن اگھ..زنیعز واسم خواستھ دوتا نیا چقد..ریام .. 

 

 از یچ..بود شدن اب حال در خودم مثل کھ بودم شمع شدن اب بھ زده زل..بود بپا بانیغر شام بساط و میبود کرده روشن شمع 
شھیم دور ازم داره چرا محبتاش تمام با...شھیم دور ازم داره ریام کنمیم احساس چرا..خوامیم میزندگ .. 

 

 روز ھی اگھ کنمیم فکر خودم با..زدیم نھیس مردونھ و اروم و بود کرده روشن شمع ھا مردونھ قسمت تو دست اون رمیام 
شمیم یچ نباشھ اون اگھ..رنشیبگ ازم بخوان اگھ...نمشینب ... 

 

 چیھ کھ اونوقتھ گھید بعد و شمیم سنگ..شمیم سفت کم کم بعد و شمیم اب شمع نیا مثل اول...گمیم و زنمیم خودم بھ یخند زھر 
بگرده دورم کھ ندارم رو یا پروانھ ... 

 

نمونده واسم یحساب و درست اعصاب..کردم کم لویک چند مدت نیا تو دونمینم..شمیم یعصب دارم گھید .. 

 

میکرد تموم تیموفق با رو ھا امتحان و شد تموم ھم ترم نیا  .. 
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 و حالم... نجایا ادیم شھیپام کرج از ھرروز ھرروز..نکبت دختره..کننیم یکی یکی داره دندونام خوردم حرص وقت چند نیا انقد 
 یلیخ نمیا یول..ھا ذارهینم محلش اصال سام ریام خوبھ حاال..سام ریام بھ بچسبونھ بزور و خودش خوادیم..جلف..زنھیم بھم داره

کنھیم ینیریخودش داره خونھ نیا تو بده ھل و خودش یجور چھ دیبا دهیفھم..زرنگھ ... 

 

 رسھیم کھ خونھ در دم ادیم خوشش نیرنگ نیسنگ دختر از عموش زن دهیفھم..کنھیم نیریش عموش زن و عمو واسھ و خودش 
 اندازه ششین ھمش عنق دختره ادیم خوشش مھربون و رو خنده دختر از عمو دهیفھم..کنھیم پاک و ششیارا و جلو دهیم و شالش
 ھیھد یھان واسھ..فتھینم زبونش از حسام داداش..حسام داداش...ارهیم وهیم برهیم ییچا عمو واسھ و کنھیم کار یھ و بازه نھنگ

 دوطرفھ حس نیا البتھ کھ نداره منو دنید چشم فقط..کنھیم لوچ و چشاش یھ و بندهیم سام ریام شیر بھ جان ریام جان ریام..خرهیم
 ..است

 

 و دلش قبال ما داداش دونھینم یول کنھ تو قالب و خودش خوادیم چطور تروخدا نگاه گفتیم.. میدیخند یھان با یکل یسر اون 
است فتانھ بھ خالھ وار محبت و دیجد نگاه کرده نگرانم یلیخ کھ یزیچ یول..یول...باختھ .. 

 

 رهیبگ منو ادینم چرا رسھیم من بھ ھاش بچھ اندازه و نگرانمھ انقد و داره دوست منو یھان اندازه گھیم شھیھم کھ خالھ موندم من 
کشھیم سوت داره مخم گھید اووف..سام ریام واسھ .. 

 

یشیارا لوازم دیتول ییایتالیا شرکت ھی با قرارداد بستن واسھ استیتالیا بھ سام ریام یا ھفتھ ھی رفتن ام گھید بزرگتر غصھ  .. 

 

کنم سر چطور اون یب رو ھفتھ ھی نیا کھ گرفتھ غصم االن از  .. 

 

گردش میبر ھم دور کھ کرده جمع رو ھا بچھ ھمھ امشب شمیم دلتنگ یلیخ بود دهیفھم ھم سام ریام  .. 

 

بمونھ ذھنش تو ھفتھ ھی تا کھ امیب کیش نظرش در اخر شب خواستمیم خب یول نداشتم شدن اماده حوصلھ  .. 

 

 شال..دمیپوش داشت یزیر یھا طرح رشیز کھ مانتو از بلندتر یول رنگ ھمون دامن ھی با ینخود ول و شل بلند و ینخ یمانتو ھی 
 اووم..زدم ھم ییھلو رژ ھی چشمام تو مداد و عطر بجز و کردم جمع کامل و موھام..دار پاشنھ و یتابستون یصندال با و دامن ست
بودم شده کیش یلیخ .. 

 

 ادرس ھم میمر و ھم با ھم فرزان و فتانھ..انیب ھم با ھم فربد و دیفر شد قرار..میرفت نیماش ھی با سام ریام و حسام و یھان و من 
ادیب خودش کھ گرفت .. 
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 بود خورده تا باال بھ ناشیاست کھ..بود دهیپوش ریس یاب پلماتید قھی بلوز ھی و یمشک نیج ھی سام ریام..اتش و اب پارک میرفت ھا بچھ با
بود گرفتھ و اطراف یفضا ھمھ عطرش یبو..بود شده پیخوشت یلیخ..بود باز ھم اش قھی دکمھ نیاول و .. 

 

اومدن فرزان و فتانھ بعدم و میمر بعد لحظھ چند و دنیرس ھم فربد و دیفر..ما دنیرس با  .. 

 

 گلوم تو گنده بغض ھی..بود گرفتھ یحساب دلم من یول بودن خوشحال ھمھ نکھیا با..میدیرس اش طبقھ نیاخر بھ و باال میرفت ھممون 
 برام یچ یسوغات ریام..شھیم تنگ برات دلم ریام..کردیم ریام ریام..ومدیم راست رفتیم چپ..کردیم داغونم داشت فتانھ یکارا..بود
 ریام..ببر خودت با و عکسمون شھیم تنگ واسمون دلت اگھ ریام..یبش ھا ییایتالیا دختر نیا عاشق ینر ریام..یایم یک ریام..یاریم
 راست رفتیم چپ..بود اورده ریگ وقت فربد نیا اونطرفم از..کردیم خفم داشت بغض گھید..ریام... ریام.. ریام..بخور نویا ایب
چھ؟ تو بھ خب..یریمینم چرا..یخندینم چرا..یا گرفتھ چرا اخمو انقد چرا..یزنینم حرف چرا..شده یچ خانم یگل..ومدیم  

 

 باال نیھم از و خودم دارم دوست..دارم استرس و دلشوره انقد چرا دونمینم..دردام رو یدرد شدن ھم دوتا نیا کمھ ریام واسھ میدلتنگ 
دردسرش پر عشق و ریام یحت..شم راحت ھمشون دست از و نییپا بندازم .. 

 

 نیغمگ اھنگ ھی ھم با ھماھنگ و بودن اورده تاریگ ازشون پسر ھی و دختر ھی و تر نییپا کمی بودن اومده پسر و دختر گروه ھی 
 و کشونینزد رفتم اروم کنم جلب رو یکس نظر نکھیا بدون..سمتشون دیکش پر دلم..بود یعال صداش و خوندیم ھم یدختر ھی و زدنیم

 یخوش یروزا بھ..کنم فکر خوب یزایچ بھ فقط و کنم فراموش و امیبدبخت کردم یسع و بستم و چشمام و نشستم یسنگ مکتین ھی رو
یلیخ..واسش شھیم تنگ یلیخ دلم..باشم داشتھ سام ریام با دیشا.. دیشا کھ .. 

 

 یول..شدم دور یلیخ ھم ھا بچھ از چون کنم باز و چشمام دمیترسیم..کنارم نشست یکی کردم احساس کھ بودم نمیریش یایرو تو ھنوز 
کردیم نگام ژکوند لبخند با کھ بود فربد..کردم باز و چشمام ترس با پام رو نشست دستش یوقت .. 

 

؟یمیصم انقد حاال تا یک از_گفتم کردمو نگاش اخم با   

 

؟یکنیم ازدواج من با_گفت لبخندش ھمون با   

 

نداشتم صراحت نیا با و مذخرف تیموقع نیا تو نجایا رو یحرف نیھمچ انتظار..شد گرد چشمام  .. 

 

؟یشیم من زن..دارم دوستت من..یگل_گفت و جلوتر اورد و صورتش کمی   
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درخت بھ دیچسب و شد کنده مکتین سر از کھ بودم حرفاش بھت تو ھنوز   .. 

 

ھ؟یچ نظرت..شم زنت حاضرم من_سام ریام   

 

کردیم نگاش خشم با و بود دهیچسب و اش قھی سام ریام خدا یوا  .. 

 

پسر؟ شده یر؟چیام چتھ_گفت شده ھول فربد   

 

 داشتھ ناموسم بھ چشم دمیم راه خونم تو کھ رو یکس ادینم خوشم_گفت چشماش تو رهیخ شده قفل بھم یدندونا با نیخشمگ سام ریام 
 بار ھی..گمیم بھت یچ فربد نیبب..کرد یخواستگار اومد ادم نیع و دارم نانیاطم بھش خودم از شتریب..کردیم فرق دیفر بحث..باشھ
نداره ازدواج قصد یگل ضمن در..بود اخطار نیاخر نیا..ارمیم درش کاسھ از..گردهیم دورش چشمت نمیبب گھید بار ھی فقط.. .. 

 

شھ خراب مونیلیفام حرمت نذار..کارت رد یبر بھتره_گفت و کرد ول و قشی  .. 

 

نھیھم ھم تو نظر..یگل_گفت و کرد مرتب و قشی فربد  .. 

 

اره_گفتم و کردم یعصب سام ریام بھ نگاه ھی..زدیم تند تند قلبم  ... 

 

خدافظ..خوامینم یزور عشق_گفت و نییپا انداخت و سرش  .. 

 

شد مشخص فشیتکل کھ بھتر ھمون یول..سوخت واسش دلم..رفت و  .. 

 

بود یعصب ھنوز..ستادیا روبروم اومد سام ریام  .. 

 

نجا؟یا یاومد تنھا چرا_سام ریام   

 

گرفتھ دلم_گفتم و شدم رهیخ چشماش تو .. 
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؟یچ از_سام ریام   

 

کنھیم تا بد باھام..روزگار از_گفتم و یسنگ مکتین ھمون سر نشستم  .. 

 

یھست یصبور دختر تو_گفت و کنارم نشست  .. 

 

شدم خشتھ..وبیا نھ ام یگل من یصبورمول..اره_گفتم و انداختم بھش نگاه ھی  .. 

 

؟یزد حرف بد باھاش_گفتم کھ میبود ساکت ھردو لحظھ چند   

 

برم تونستمینم ینطوریا..شدیم راحت المیخ دیبا_سام ریام  .. 

 

ندارم ھم حرفا نیا بھ یدیام چیھ گھید..پھلو دو یحرفا بازم..دوختم نیزم بھ و نگاھم  .. 

 

 _ شده عوض فتانھ .. 

 

صاحابش مبارک_گفت و پسرا و دخترا گروه بھ دوخت و نگاھش  .. 

 

 _ گردهیم دوروبرت یلیخ .. 

 

؟یندار دوست تو_سام ریام   

 

برم جلو تونستمینم نیا از شتریب..گفتمیم یچ  .. 

 

میبر..ستین مھم_گفتم و شدم بلند  .. 
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 نیا با نذار..واست باشھ مھم دارم دوست من یول_گفت و شد رهیخ چشمام تو..  برگشتم..گرفت و دستم کھ بودم نرفتھ قدم ھی ھنوز 
برم خراب حال .. 

 

 حال نھینب کھ..کنھیم نییپا و باال و احساسم و دلم و منو حرفاش با چقد نھینب کھ..نھینب و لرزششون کھ کردم قفل ھم تو و دستام 
 .. خرابمو

 

ھا بچھ شیپ میبر_گفتم و دادم لشیتحو جونیب لبخند ھی  ... 

 

 کھیجور..کردم ھیگر چقد اتاقم تو صبح تا دونھیم خدا یول..نخوره غصھ ریام کھ..باشم شاد کھ بخندم کھ کردم و میسع تمام شب اون 
رسامیام با یخداحافض واسھ نرفتم صبح چشمام پف از ... 

 

 تا..براھشم چشم کھ نھیبب گذاشتم..نرفتم کنار..دید منو و برگشت لحظھ ھی در دم..رفتنش بھ دوختم چشم اتاقم پنجره از بجاش 
گستید ھفتھ کی تابھ یب چقد دلم کھ..مونمیم منتظرش کھ..برگرده .. 

 

دوستاشون شیپ رفتن و دنبالش اومده دوستش گفت یھان..دمیند جمع تو و فربد شبید  .. 

 

 ارومم ھم یھان توسط دستام نوازش..نازک یصدا با گفتناشو جان ریام نشنوم..رو فتانھ یایدلبر نمینب بود نیا میسع تمام شب اون 
 در اتاقم تو شب..بود خواب موقع سام ریام امیپ روحم کننده اروم و نیتسک تنھا فقط..نداشت یریتاث ممیمر وار محبت نگاه..کردینم

بود نوشتھ..اومد امشیپ کردمیم سر ھقم ھق با موییتنھا و بودم کرده بغل و زانوھام کھیحال .. 

 

دارد یعالم چھ اغوشت در شدن پروانھ یدانینم...تو بھ کردم لھیپ  ... 

 

کردم اروم و خستم روح و خودم اون با و خوندم و امشیپ صبح خود تا  .. 

 

اتاقم در پشت و نفساش یصدا..اتاقم در پشت و قدماش یصدا نشنوم و نبره خوابم دفعھ ھی کھ بودم داریب صبح خود تا  ... 

 

زبونم رو اومد جملھ نیا خوداگاه نا دمید و رفتنش پنجره پشت از کھ یوقت  .. 

 

میکرد یخداحافظ ھم از صدبار یروز  .. 
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سپردم خدا بھ را تو کھ دمیفھم یزمان رو یخداحافظ یمعنا افسوس اما  .. 

 

بود زبونم گرفتن گاز بکنم تونستم کھ یکار تنھا  .. 

 

 و میزندگ یروزا نیبدتر روز چھار نیا تو..نداره رو یدور ھمھ نیا طاقت گھید دلم..گذرهیم سام ریام رفتن از روز چھار
 صداش یوقت..دادم جواب رو یگوش من نبود خونھ یکس و زد زنگ کھ بار ھی..زده حرف باھامون و زده زنگ یبار دوسھ..گذروندم

 کردمیم یسع فقط من و کردیم الو الو اونور از ریام..گرفت و دنمیکش نفس یجلو و گنده بیس ھی شد بغض..شد بستھ نفسم راه دمیشن و
سالم_گفتم برگشت نفسم کھ لحظھ چند از بعد..بکشم کوتاه ینفسا ... 

 

بکشم قیعم نفس ھی من گذاشت بودکھ ریام طرف از سکوت ندفعھیا  .. 

 

؟یخوب_سام ریام   

 

 نھ_ 

 

سکوت دوباره  ... 

 

 _ نھ؟ مگھ.یایم زود  

 

؟یخوایم نویا تو_سام ریام   

 

سکوت دوباره  .. 

 

؟یندار یمشکل اونجا..امیم زود_سام ریام   

 

 روز ھمھ امیقراریب ھمھ...تو واسھ یدلتنگ شبونم یھا ھیگر لیدل غمم ھمھ..تو نبود من ییتنھا ھمھ من مشکل بگم خواستم یم 
تو بخاطر ھمش شمردنام .. 
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ندارم یمشکل..نھ_گفتم فقط یول  .. 

 

باش خودت مراقب_سام ریام  .. 

 

 _ ھم تو .. 

 

بشھ تموم روز سھ نیا ممکنھ یعنی  .. 

 

 تو شتریب دیفر یزدنا میج و سام ریام نبود بخاطر حسامم و بودن رونیب دیفر و یھان..بودم کسل یلیشدمخ بلند خواب از کھ عصر 
زدیم حرف یتلفن میس یب یگوش با و کردن پاک یسبز مشغول اشپزخونھ تو خالھ و بود شگاهینما عمو..موندیم شرکت .. 

 

 ریتوف اسمون تا نیزم بود کھ یزیچ اون با..شده اونرو بھ رو نیا از اصال..یشنویم یچ ھی..گمیم یچ ھی..فائزه نھ_فاطمھ خالھ 
عشقھ از کاراشم خوادھمھیم و ریام دونمیم..شده مھربون یلیخ..شده خوب یلیخ حجابشم..داره .. 

 

 با..رهیبگ سروسامون زودتر سام ریام خدامھ از کھ منم..برادرشھ دختر ھرحال بھ..خداشھ از اونکھ..زدم حرف سھرابم با یدونیم 
 ھی رانیا اومد شا�یا گفتم حاال..باشھ سخت کردنش یراض فکرنکنم..میزنیم حرف راجبش رانیا امیب بذار گفت زدم حرف ھم ریام

 ھر بھ..ھیخوب دختر ھم فتانھ..شھینم یول داشتم دوست منم.. دونمیم..شھینم نھ..یدونیم بھتر کھ ؟خودتیچ..میبزن باال واسش ینیاست
خداحافظ..برسون سالم ھم یمھد بھ نھ..نشم مزاحمت..برم قربونت..باشھ..ھمن ھمخون باشھ یھرچ حال .. 

 

 تو برگشتم خوران تلو تلو و برگشتم رو رفتھ راه..شد اهیس چشمام یجلو ایدن دیلرزیم بدنم کل..بود نشستھ کمرم یرو یسرد عرق 
 بر..نبود یالک دلشورم پس..شدم رهیخ رونیب بھ و ستادمیا اتاقم پنجره کنار رفتم..شد یچ و کردمیم فکر یچ..مییتنھا لھیپ تو..اتاقم
شد تموم یچ ھمھ گھید..رمیگیم بغلم تو زانوھام..نمیشیم اتاقم پنجره ریز و نیزم سر خورمیم سر و گردمیم .. 

 

ھم از میکن یدور...ایب   

 

کم کم میبش تنھا ایب    

 

رانیا امیب تا بذار گفت..نداره دهیفا یچیھ گھید  .. 

 

شو بدتر تو من با ایب  .. 
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شو رد تو من از..ایب  .. 

 

یکاشک..ینبود یحام یکاشک..ینبود مھربون یکاشک..یبود بد یکاشک ریام  ... 

 

شغاالبشم و سگا خوراک ابونیب تو شیپ سال ھفت ھمون نیذاشتیم یکاشک  .. 

 

شدم تر کس یب بودم کس یب  .. 

 

داستیپ من یچشما نیا از..دارمیب نھ خوابمیم نھ ازاحساس رهیم سر دلم..ییوقتا ھی یگاھ نیبب  ... 

 

 دلم..حد از شیب شھیم تنگ دلم..خستم یزندگ نیا از من.. ستین حد نیا در یدرد چیھ..بستم تو بھ دل یادیز.. گرماتھ محتاج تنم 
حد از شیب شھیم تنگ .. 

 

 چرا؟خدا و ریام گھید..یگرفت و زامیعز..یگرفت و پناھم و پشت..یگرفت و خونوادم..کجا تا یکس یب ایخدا_گفتم و افتادم ھق ھق بھ
 رو یکس گھید منکھ..ندارم دادن دست از واسھ یزیچ منکھ..خودم خوده مال..باشھ خودم مال کھ عشق ھی..بودم خواستھ ازت یچ مگھ

دمیم و گناھم کدوم تقاص دارم خدا..ندارم .. 

 

 چراغ..دارن عجلھ اومدن واسھ یلعنت یاشکا نیا چقد..داغن داغ..بندمیم و چشمام..پر دنیکش نفس..پر یزندگ..پر رمیام..پر خونوادم 
 ی؟ولیدار ی؟مشکلیگل شده یچ_بگھ و ادیب کھ..نمیبب توش و ریام دهیکش قامت و شھ باز کھ.. در بھ زدم زل و نشستم..خاموشھ اتاقم
ومدین..نشد باز .. 

 

بتپھ من واسھ و باشھ خودم مال کھ قلب ھی.. نخواستم یادیز زیچ منکھ ایخدا  .. 

 

مردنھ خوده..عشق یب یول..عذابھ بودن برادر و خواھر یب..مرگھ.. یمادریب..سختھ یپدر یب  .. 

 

؟یشد وجودم ھمھ چرا..ببندم دل بھت نجوریا یگذاشت چرا..بشم وابستت یگذاشت چرا ریام اخ   

 

خوادیم و چشمات ھیگرم دلم..یبود یکاشک..شدم عاشق یک از من اصال..عشقم یشد ییھوی چرا  .. 
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 یچشما بھ چشمش..کنھیم روشن و چراغ و بندهیم و در تو ادیم..شد انینما یھان معصوم صورت ریام یبجا و شد باز اتاق در 
رهیگیم و دستام و جلو ادیم..فتھیم سمیخ .. 

 

 و پدر چیھ..مھاجر سام ریام بھ چھ و کس یب من..نبود اولم از..ستین من مال گھید ریام..یھان شد تموم یچ ھمھ_گمیم بغض با 
لعنت..دل نیا بھ لعنت..بود من دست مگھ یول دونمیم.چکار؟ خوانیم کس یب عروس.شھینم یراض یمادر .. 

 

بستن اسمونا تو عقدشونو اصال..عموشھ دختر..ھمخونشھ فتانھ اره  .. 

 

رمیمیم من..من یکنم؟ھان کار چھ ریام یب کنم؟من چکار من پس یھان_گفتم و کردم پاک اشکمو دستم با  .. 

 

 نھ ادم یوقت..ندارم و چکسیھ من..ندارم یلعنت یزندگ نیا واسھ یدیام گھید من یھان..خوادیم منو رمیام کھ بگو تو..بگو تو یھان 
چکار؟ خوامیم یزندگ زهیانگ یب ھدف یب من..ھدف یب یعنی عشق نھ..داره خونواده  

 

کنم؟ کار چھ ریام یب عاشق ؟من..بکنم یغلط چھ صاحاب یب من_زنمیم داد دهیم دست بھم جنون ھوی   

 

 با نکن ینجوریا..گلم نکن ھیگر..شم فدات..بشم قربونت_گفت و دھنم رو گذاشت و دستش کردیم ھیگر پام بھ پا االن تا کھ یھان 
یفتیم پا از..خودت .. 

 

 _  تا رانیا امیب بذار گفت..نگفت یول..نھ بگھ موقع اون مثل تونستیم..نھ نگفت ریام..ریام واسھ کرده نشون رو فتانھ مامانت یھان
 ...بعد

 

 الیخ ھیراحت ذره ھی فقط..ذره ھی..دلم..ادیم بدم خودم االن از چقد..ھستم االن کھ ینیا واسھ..میکسیب واسھ..ھیگر ریز زدم دوباره 
مونھیم من مال عشقم بدونم کھ..خوادیم . 

 

خواستمیم و خودم ارامبخش من..شدینم درست زایچ نیا با من کردن اروم یول..کنھ ارومم کردیم یسع یھان .. 

 

 یمسکن چیھ با و ریام کھ بھیعج..رهیم ادمی دردام ھمھ خورمیم کھ مسکن.. خوردم و داد بھم مسکن ھی و روتخت خوابوند منو 
ببرم ادی از تونمینم .. 
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داره دوست رو تو ریام کھ کن فکر نیا بھ فقط و باش اروم_گفت و دیبوس و صورتم و کرد خاموش و اتاقم چراغ  .. 

 

کردم زمزمھ اروم و لب ریز..دیدیم دو دو چشمام..شدم تنھا دوباره..رفت  .. 

 

کنھ جا قلبم تو و خودش خواستیم بزور ینگ کھ موند ینگ کھ رمیم  .. 

 

 تو رو گھید نفره ھی تموم یرحم یب با تو یول..بود تو نھیس تو کھ خواستمیم و خودم قلب من یول..بود جا من واسھ قلبا از یلیخ تو 
یجاداد من قلب خونھ .. 

 

ھیرحم یب نیا..انتھیخ نیا  .. 

 

گرفتھ و جات گھید یکی ینیکننببیم باز روت از و در یوقت و یبزن در کھ دردناکھ یلیخ  .. 

 

یدیکش یچ فھمھیم کھ نگاھتھ ھیرگیخ فقط..چشمات دودو فقط..نگاھت یسرد فقط کھ اونوقتھ  .. 

 

ادیم ادتی بودن اون با قشنگ یھا لحظھ ھمھ..یشیم خرد..یشکنیم   

 

؟یچ من پس_گھیم کھ ادیم در گلوت تھ از تلخ یصدا ھی موقع اون و   

 

نبود نجایا جات اولم از تو_یریبگ جواب کھ سختھ چقد و  .. 

 

یبر دیبا کجا االن کھ یستین نیا فکر..یموند دلت در پشت االن کھ یستین نیا ؟فکریکن چکار دیبا بعد  .. 

 

داشتم؟ کم یچ دیجد صابخونھ از من مگھ کھ یھست نیا فکر   

 

 پشت گرفتھ پا تازه اشک قطره ھی و نیغمگ و خستھ یصدا ھی با اروم و مشتا پشت اون یفرستیم و بغضت و یکشیم قیعم نفس ھی 
یگیم در _ 
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لطفا...شو خوشبخت من بدون  !!!! 

 

 چشمھ چون وانیل ھی گمیم...کنھیم دایپ اب وانیل ھی برھوت یابونایب تو سرگردون ھا ماه از بعد کھ دارم رو تشنھ ھی حال قایدق االن
 من ینگران یول اومده ھم سام ریام..دهیم و ساعتش ھی کفاف فقط اب وانیل ھی یول مونھینم تشنھ گھید کھ مطمئن و کنھیم رابشیس

برھوت ابونیب تو اب وانیل ھی ھمون یعنی نیا و..ھیچ مشیتصم نکھیا..کنھ چکار خوادیم نکھیا..نشده تموم ... 

 

 و فرودگاه سام ریام دنبال رفت حسام..بود افتضاح افتضاح میروح حال..کردم سر یبدبخت با رو موندهیباق روز سھ اون 
 دونمینم..بودم اتاقم تو ھمچنان من یول..ومدیم یھان یکرنا لوس و فربد یایشوخ و خالھ یرفتنا صدقھ قربون و سالم یصدا..اوردش

 ناز خوامیم..ناراحتم دیشا..شکستھ دلم دیشا دونمینم..یول دارم دوست یعنی..نمشیبب ندارم دوست..راحتھ بودنش از المیخ کھ حاال چرا
 سام ریام اتاق در موقع ھمون یکنمولیم باز و در..تابشمیب..شھینم مینجوریا یول..کنم قبول خوامینم یول..شکستم خودم دیشا.. دیشا..کنم

 رفت نکنھ.. ادیم یک یعنی..سام ریام اتاق بستھ در بھ شمیم رهیخ و دمیم ھیتک خودم اتاق بستھ در بھ..دمیرس رید بازم..شھیم بستھ
 کھ اخ..بود دهیپوش یراحت لباس..رونیب ادیم ریام و شھیم باز اتاق در کھ اتاقش سمت دارمیبرم قدم ھی..ارهینم طاقت دلم..نھ..بخوابھ

بودم دلتنگش چقد..نداره و بھش کردن نگاه تحمل من تیظرف یب قلب نیا .. 

 

 کردن سالم یصدا اومدم کھ خودم بھ یول گذشت چقد دونمینم.. ھم بھ میبود زده زل..صورتم رو موند رهیخ افتاد من بھ کھ چشمش 
دمینشن یجواب یول دمیشن و ارومم .. 

 

 _ ریخ بھ دنیرس ... 

 

 چشمات ریز چرا_یشد یشکل نیا چرا_گفت و کرد نگام بھت با..ستادیا دیرس کھ من یقدم چند بھ..جلو اومد اروم فقط..نگفت یچیھ 
؟یشد الغر انقد گوده؟چرا  

 

رفتھ پوستت ریز اب..یشد خوب تو یول_گفتم و نییپا انداختم و سرم و زدم پوزخند ھی  .. 

 

؟یکرد چکار خودت با..نبودم ھفتھ ھی فقط من_سام ریام   

 

 بره بغضم کھ دادم قورت و دھنم اب..کردمیم احساس پلمام پشت و اشک ھجوم..بود سال ھی..نبود ھفتھ ھی..بود گرفتھ و گلوم بغض 
؟یاورد کھ یسوغات_گفتم و زدم یالک خنده ھی..نییپا  

 

نھ مگھ..یگل یستین خوب تو_گفت اروم چشمام بھ رهیخ نگاه ھمون با  .. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

خوبم_گمیم و کنمیم جمع و خندم و نییپا ندازمیم و سرم  ... 

 

؟یچ از..ھیعصبان چشماش..چشماش یول گردهیم یچ دنبال دونمینم کنھیم نگاه چشمام تو و باال ارهیم و صورتم دستش با   

 

کرده؟ تتیاذ یکس_سام ریام   

 

دمیم تکون راست و چپ بھ و سرم شده تر یچشما با  .. 

 

؟یک...کرده تیاذ_سام ریام   

 

 _ چکسیھ ... 

 

؟..فربد ؟بازمیک بگو فقط..ذارمینم زندش یعل یوال بھ..یگل بگو_گھیم شده قفل بھم یدندونا با یعصبان سام ریام   

 

کنھیم ضعف..شھیم رو و ریز احساسات ھمھ نیا از دلم  .. 

 

خوبم االن..حداقل..خوبم اره؟من یبر در دادن یسوغات ریز از یخوا یم_گمیم و زنمیم یزورک لبخند ھی  ... 

 

 چشمم جلو ھمش...نرفتھ ادمی رو یکی تو..باشم ووردهین یھرک واسھ_گھیم و رونیب کنھیم فوت و نفسش و موھاش تو کشھیم دست 
یبود ... 

 

بھش شمیم رهیخ..بھم شھیم رهیخ  .. 

 

بود شده تنگ واست دلم_گھیم یفیضع و اروم یصدا با سام ریام  ... 

 

ھیواقع ھیواقع..ستین سراب گھید..نمیبیم رو چشمھ خود خود االن...یقشنگ حس چھ..احساسم رفتن ضعف بازم..دلم قلقلک بازم  ... 
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 ...منم_ 

 

 دور اصال ھم از نفر شش ما سال ھفت نیا تمام تو..میبود سام ریام دلتنگ ھممون..میبود نشستھ ھم کنار سالن تو ھمھ شام از بعد
بود چشم تو یلیخ سام ریام روز ھفت نیھم واسھ..روز دو تھش تھ..مینبود .. 

 

 و شدیم یخوش غرق خالھ..کردیم لوس و خودش یھان..پروندیم مزه حسام..کردیم یشوخ باھاش دیفر..زدیم حرف کھ سام ریام 
 فقط..نگاھش فقط..لبخنداش فقط..دستاش و سر حرکت فقط..دمیشنینم و صداش..شدمیم عاشق فقط.من یول.. غرور مست عمو

کردیم ارومم اشناش لبخند..کردیم ذوبم رشیخ نگاه..کردیم عاشقم..یھان گذاشتن سر سربھ واسھ دیفر بھ چشمکش .. 

 

؟یاورد یزیچ ھم فتانھ واسھ_گفت بھش یمھربون با خالھ..داد بھشون رو ھمھ یھا ھیھد یوقت اورد کھ و اشیسوغات چمدون   

 

ھیبق نھ..دیزیعز واسم کھ دییشما..دییشما من خونواده_گفت خالھ بھ رو و انداخت من بھ شرمنده نگاه ھی ریام  .. 

 

من نفع بھ صفر کی... خانم فتانھ..کرد یخوش غرق منو جملھ ھی نیھم با.. نیھم  .. 

 

 کھ یدونیم..یزیعز واسم چقد کھ یدونیم خودت..مامان ریام_گفت کنان من من و انداخت سھراب عمو بھ نگاه ھی خالھ حرفش نیا با 
داره گھید انتظار ھی اولش بچھ از مادر یول زنیعز ھا بچھ ھمھ..مادره چشم نور یاول بچھ .. 

 

 در پشت دارم دوست اصال..اصال..نمیبب و شدنت دار بچھ..نمیبب و گرفتنت زن..یخواستگار واست برم پاشم دارم دوست..مادرم منم 
باشم داشتھ یدیام تونمیم مگھ ضیمر قلب نیا با من یول..بدم شاباش و بپاشم نقل و بکشم کل سمیوا خودم تیداماد حموم .. 

 

مامان_یھان  ... 

 

 واست رو فتانھ خوام یم....نیھم..یریبگ زن خوامیم یخواستگار برات برم خوامیم من..کلوم ختم..بگم بذار..مامان نھ_فاطمھ خالھ 
کنم یخواستگار .. 

 

یبگ شما یھرچ..امیم ھم یخواستگار..رمیگیم زن_گفت و فاطمھ خالھ بھ شد رهیخ و کرد من بھ نگاه ھی ریام  ... 

 

 و منظورم خودتون..دارم دوسش و بخوامش خودم کھ یکس با..فتانھ با نھ یول..امیم ھم یخواستگار..مامان رمیگیم زن من_سام ریام
دیکن فکر روش بھتره پس..دیدونیم .. 
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عذاب..دلھره.. ترس با..افتاد من بھ یھان نگاه..بودم کرده داغ..رونیب رفت و شد بلند و  .. 

 

 شد بلند سھراب عمو..افتاده تشیجاھل زمان ادی اونم احتماال..اتاقش تو رفت و دیکش یپوف حسام..سام ریام دنبال رفت شد بلند دیفر 
اتاقش تو رفت و..شھیم درست_گفت بھش اروم و خالھ کنار رفت .. 

 

 بھتر و رسامیام اخالق خودت..یکن لیتحم بھش نداره دوسش کھ رو یکس یتون ینم تو مامان_گفت و لنداخت خالھ بھ نگاه ھی یھان 
یشناسیم .. 

 

یشناسیم و بابات کھ کنم؟خودت چکار یگیم یول..نکردم لیتحم بھش یزیچ من_خالھ  .. 

 

زنمیم حرف بابا با خودم باشھ الزم_گفت و شد بلند یعصبان یھان  .. 

 

اتاقش تو رفت نمیا  .. 

 

دادم دستش اب وانیل ھی با و اوردم براش رو خالھ یقرصا رفتم شدم بلند  .. 

 

داره حق_کرد زمزمھ لب ریز و زد بھم مھربون لبخند ھی..کرد نگام  .. 

 

 _ نباش نگران..شھیم درست..خالھ .. 

 

فقط.. یصبور یلیخ..یمھربون تو_گفت و کرد نوازش اروم و دستم   ... 

 

دارم کارت اتاقم ایب پاشو.. یگل_یھان  .. 

 

برو گفت بھم لبخندش با کھ انداختم خالھ بھ نگاه ھی  .. 

 

بستم و در و یھان اتاق تو رفتم  .. 
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 _ یھان جانم .. 

 

درد و جانم..کوفت و جانم_یھان  .. 

 

 _ باز؟ چتھ..یھو  

 

ادیب حرف بھ نشده لیذل ریام نیا بکن یکار ھی..بزن یزر ھی بکن یغلط ھی ؟بابایھست یدختر چھ تو خب_یھان  .. 

 

 _ ؟..ریام یخواستگار برم پاشم یدار انتظار کھ نگو..یھان  

 

ادیب حرف بھ کھ یبکن یکار ھی یدلبر ھی یتونیم یول..نھ_یھان  .. 

 

ستمین کردن یدلبر اھل من_گفتم و کردم اخم  .. 

 

بابا نزن مفت زر_یھان  ... 

 

 - ؟..یزنیم حرف ینجوریا دمیفر با..یتیترب یب یلیخ  

 

شمیم نیا از بدتر یلیخ بشم یعصب من_یھان  .. 

 

 _ دیفر چارهیب ... 

 

 حنا رتیام حنابندون تو دیبا کھ تو چارهیب..عشقت واسھ تھیعفر اون یخواستگار یبر فردا پس دیبا کھ تو چارهیب.. تو چارهیب_یھان 
تو چارهیب..یفھمیم..یبر چاقو رقص من داداش یعروس تو دیبا کھ تو چارهیب..یببند پاش و دست بھ .. 

 

 بزن خالھ ضیمر قلب خاطر واسھ ریام نکنھ..افتاد فشارم کنم فکر..یھان تخت سر نشستم..من چارهیب..گھیم راست..افتاد لرزه بھ تنم 
یچ ھمھ ریز .. 
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 نھ..گمیم بھت خواھرت عنوان بھ و یزیچ ھی نیبب..یگل_گفت یا دھنده اخطار لحن با و زانوم رو گذاشت دست پامو جلو اومد یھان 
 رو تو نایا ھمھ از شتریب یول.. ادیز یلیخ..لجباز والبتھ مغروره و غد دهیم نشون کھ یزیچ اون از شتریب.. ریام..سام ریام خواھر
 مامان یرو تو تو واسھ..اووردین یسوغات فتانھ واسھ ینش ناراحت تو نکھیا بخاطر کھ یریام..نکن شک اصال..داره دوست

بجنبون دست دختر..بکن یکار ھی خدا ترو یگل اه..تو فقط..فقط..کنھیم ھم گھید یکارا یلیخ مطمئنم..ستادیا .. 

 

اشکن از پر و قرمز چشمام..چشماش بھ شمیم رهیخ  .. 

 

ایدر غروب یشد باز کھ تو_گفت بغض با یھان  ... 

 

 اون..رمیام عاشق من..من_گفتم و سمتش برگشتم.. نییپا بکشم رو رهیدستگ نکھیا از قبل یول.. در سمت رفتم و شدم بلند جام سر از 
 ارزش غرورم یعنی.. مونده واسم کھ یزیچ تنھا واسھ ھمونقدرم یول.. یول..دارم دوسش..ستمین منم..نباشھ اممیدن خوامیم نباشھ
کنمینم ییگدا عشق من.. من..قائلم .. 

 

 ریام زدن حرف یصدا..شدمیم رد عمو اتاق یجلو از دیبا یول.. اطیح تو برم خواستم و کردم پاک و اشکام..رونیب زدم اتاق از و 
ومدیم عمو با سام .. 

 

سادمیوا گوش و ستادمیا .. 

 

ھیمعنیب واقعا لتونیدال یول..نھ ای دیدونیم خودتون بابا دونمینم_سام ریام   

 

یفھمینم منو یحرفا یمعن ھنوز تو_سھراب عمو  .. 

 

دیدونینم شما یول..یول فھممیم خوبم..چرا_سام ریام  .. 

 

کن قبول منو حرف..گمیم کھ دونمیم یزیچ ھی من بچھ_سھراب عمو  .. 

 

 میزندگ و خودم خوامیم ای..گھیم دلم کھیاون ای..گفتم یک دینیبب..دارم دوسش من..شماھا نیفھمینم چرا_گفت یبلند یصدا با سام ریام 
جھنم بھ بره ... 
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شدن قطع ھا صدا و.. یفھموند رو ھمھ تر واشی..بچھ چتھ_گفت حال ھمون در و بست و در عمو  .. 

 

 ای میمستق ریغ اعتراف ھی باالخره..ذارهینم چرا..شھینم چرا..سھرابھ عمو یاصل مخالف پس..اتاقم تو رفتم و گشتم بر رو رفتھ راه 
باشم بوده من منظورش اگھ البتھ..دمیفھم سام ریام زبون از دارم دوسش .. 

 

نداره خبر سام ریام بھ من عالقھ از یکس یھان از ریغ بھ کھ خوبھ باز  .. 

 

 تا رهیم راھش ھی و..میزندگ بھ..عشقم بھ رسھیم تا رهیم راھش ھی کھ یدوراھ..میدوراھ ھی سر کنمیم حس..خورهیم بھم داره دلم 
دنیکش و زحمتم تموم سال ھفت کھییکسا بھ رسھیم .. 

 

 دیام قطع..بشھ زده ازم کھ کنم یجور ریام با و رفتارم تونمیم..برسونم ارزوشون بھ رو نایا خالھ و کنار بکشم تونمیم راحت یلیخ 
 یحت تحمل من خدا نھ..کنھ یزندگ حسرت با عمر ھی رمیام و کنم دق من وقت اون و رهیبگ رو فتانھ و بره من با یلجباز واسھ و کنھ
ندارم رو یا گھید دختر چیھ رو ریام نگاه ھی .. 

 

 بھم یکمک ھی یدوراھ نیا تو ایخدا..شن تموم میزندگ رهیت یشبا نیا یکاشک..رنیم منم یایدلخوش ھمھ گھیدیبر تو اگھ ریام 
ایخدا....بکن .. 

 

گردهیم بر میکس یب یروزا دوباره یبر ھم تو اگھ..یشد کسم ھمھ تو خونوادم رفتن از بعد میکس یب از بعد ریام  .. 

 

 ازم دیبا بخوام کھ رو یزیھرچ..بوده ییتنھا ھمش یزندگ نیا تو من سھم خدا یعنی یول.. بشکنم نمکدون نخوردم نمک من ایخدا 
بد..ینوشت واسم یا قصھ بعد ایخدا..یریبگ .. 

 

نگذر ازم راحت انقد خدا رو تو ریام  .. 

 

نیھم..تنھام یلیخ..بگم تونمیم فقط امیدلتنگ وقت ایخدا..دارم رو نو من..یھست کھ تو خدا یول..یول..ندارم و چکسیھ ایخدا  .. 

 

اگھ یحت..نکنھ قطع و اماشیپ وقت چیھ یکاشک..شده تموم عمو با حرفاش یعنی..اومد ریام امیپ  .. 

 

کردم فراموش را کس ھمھ و زیچ ھمھ او با کھ یکس کردن فراموش است سخت...بود نوشتھ  .. 
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 یرییتغ چیھ شب اون از ریام رفتار..استرس پر و دردسر پر شب اون از ماه سھ..گذشت شب اون از ماه سھ..گذشت تابستون ماه سھ
 در سخت و سفت ھمونقدر و تگریحما و مھربون ھمونقدر..کنھیم رفتار عاشقانھ یلیخ نھ..کنھ فراموش منو کنھیم یسع نھ..نکرده
احساساتش برابر .. 

 

 کھ دمیفھم یھان از بھیعج یلیخ کھ یزیچ فقط..ھستن یداشتن دوست ھمونقدر و نکرده یرییتغ چیھ من بھ محبتشون عمو و خالھ 
خونوادم کردن دایپ دنبال افتاده سخت و سفت ھیوقت چند ھی عمو .. 

 

 پسرشون راه سر از منو خوانیم دیشا کھ کردم و فکر نیایول..شدن خستھ من دست از کھ کردم فکر نھ شدم ناراحت نھ دمیفھم یوقت 
بشھ باز فتانھ واسھ راه تا..بردارن .. 

 

 تالشش ماه دوسھ نیا یول..تابشونمیب چقد کھ دونھیم چون بوده من خونواده شدن دایپ ریگیپ شھیھم عمو سال ھفت نیا تو البتھ 
شده مضاعف .. 

 

 ھی داشتن دوست ھم یھان و دیفر و بودن دهیند و داماد اونا اخھ..الیسھ عمھ خونھ داشتن رازیش بھ یا ھفتھ ھی سر ھی یھان و دیفر 
 احساس من کھ کرد و تالشش تمام میمر خب یول..بود شده تنگ یحساب یھان واسھ دلم..شدم خستھ یلیخ من..برن عشقوالنھ سفر
نکنم ییتنھا .. 

 

 عسل ماه نیا یھان بھ..بود شده تنگ دلم دمیفر واسھ یحت..بودم دلتنگش چقد کھ دمیفھم تازه اومدن دیفر و یھان کھ ھفتھ ھی از بعد
بود شده رهیت کمی پوستش فقط.. بود گذشتھ خوش یلیخ مھین و نصفھ .. 

 

نداره گھید یباز اراذل وقت دیفر بقول و شده کار غرق یحساب حسام  .. 

 

 عرق غرق کنمیم فکر بھش وقت ھر کھ اومد شیپ من واسھ اور شرم و دار خنده یلیخ یماجرا ھی فقط..فقط فتادین یمھم یلیخ اتفاق 
شمیم .. 

 

 قصدمون قطعا چون خب یول..میریبگ عکس و ھیاتل میبر میخوا یم کھ کفش ھی تو میبود کرده و پامون یھان و من کھ بود مدت ھی 
 حسام..طالق= ھیاتل..گفت یھان بھ کھ دیفر..دینزن و حرفش گفتیم کھ عمو..نداد اجازه بھمون چکسیھ نبود مقنعھ با و 4 در3 یعکسا

 بانو عکاس ما بابا میگیم ما یھ حاال..ھست اونجا عکاس و بھیغر مرد جور ھزار..ھینجوریا دیکرد فکر_گفت و کرد داغ دیشن تا کھ
 کنھیم چاپش کھ یاون..ستین بانو کھ دهیم انجام فتوشاپ و کنھیم درستش وتریکامپ با کھ یاون بانوه عکاس..گفتیم یھ میکنیم انتخاب

کرد نانیاطم شھینم کھ جا ھمھ بھ بعدم..ستین بانو کھ .. 
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 نھ..میشد مانیپش خود کرده از..میگفت بھش و اتاقش تو میرفت یوقت کھ بود سام ریام دمونیام نیاخر..شھینم گرم یاب نمیا از..نھ میدید 
 لحن با و اروم یلیخ و بست و چشماش و کرد کج کمی و سرش و داد لمونیتحو کیش لبخند ھی..حرفا نیا از و دادیب و داد ادیب حاال کھ

 یپا خونش..باشھ روبروم یکس و کنم باز و چشمام اون از بعد..رونیب دیبر اتاق نیا از دیدار وقت قھیدق دو فقط_گفت یمھربون
شده شروع االن از قھیدق دو..خودشھ .. 

 

گذاشتھ چشم ریام تا میش میقا اتاقامون تو میبر قھیدق دو اون از قبل کھ میگرفت میتصم ھم ما جھینت در پس  .. 

 

 داره یعکاس ھم..چکارست نجایا یباقال میمر نیا کھ..میدیرس جھینت ھی بھ و گھید ھم رو میگذاشت و عقالمون مینشست خالصھ 
 ازین میخوشگل ماخودمون ھرچند..دهیم انجام فتوشاپم و رفتھ و ازادش یکالسا نکھیا ھم و بلده و کارش و داره عالقھ یلیخ ھم..خونھیم
ھھ..ھھ ھھ..میندار فتوشاپ بھ  

 

 بھ مشغول ماھم و خونھ اومد میمر شرکت ھم پسرا و بود کرج ھم خالھ و بود شگاهینما عمو و نبود خونھ یکس کھ روز ھی خالصھ
 یھان عقد واسھ من کھ بود خودمون کوچھ نیھم تو بود یکی..شگاهیارا میرفت و میشد اماده نھار از بعد و میخورد نھار..میشد تیفعال

میبرگشت میمر نیماش با شد تموم کھ کارمون و اونجا میرفت..ازش بودم یراض..بودم رفتھ .. 

 

 و موھاش یھان..کردم انتخاب یمشک و یا نقره و یدود ھم چشمام شیارا و زدم دشت فر و بود شده بلند ھم یحساب کھ و موھام من 
 شیارا و باال کرد جمع واسش و خودش فر یموھا کھ ھم میمر..کرد انتخاب واسش سبز انواع مخصصا رنگارنگ شیارا و کرد لخت

میبود شده خوب..زد واسش ییالبالو و یمشک .. 

 

 بود تنگ کھ بس از و بودم دهیپوش روشن یاب تنگ نیج ھی من..یمجلس ھم یکی و اسپرت یکی.. میریبگ عکس پیت دو شد قرار 
 خنده یلیخ یژستا با خالصھ..دنیپوش ییزایچ نیھمچ ھی ھم اونا..یا شھیش یصندال و دیسف یمجلس تاپ ھیبا خورد تکون توش شدینم

 ھی..بود عیضا یلیخ من لباس یوو..میزد یمجلس پیت و میکرد عوض میرفت..شدن خوب..ییتا سھ ھی و یتک ھی یکی..میگرفت عکس دار
 کوتاه دامن تاپ..میمر و سبز دکلتھ ھی یھان....زانوم ریز تا براق بلند و یمشک چکمھ جفت ھی و کوتاه و تنگ اریبس یمشک دکلتھ
 و شونیکی بعد کھ مختلف یژستا تو..گرفت و عکسش کیاتومات و ھیپا رو گذاشت..گرفت خودش از میمر اول..بود دهیپوش قرمز

کنھ انتخاب .. 

 

گرفت ھم با یھان و من از ھم یکی و گرفت یھان از بعد  .. 

 

بود اقاشون و خورد زنگ شیگوش ھم یھان و ییدستشو رفت و گرفت شییدستشو میمر موقع ھمون  .. 

 

 جانبود چیھ بھ حواسم اصال و کردمیم زمزمھ و شعر ھی خودم واسھ و بودم انذاختھ یکی اون رو و پام ھی و بودم نشستھ سالن تو منم 
شدم سام ریام با چشم تو چشم و باال اوردم و سرم..کنھیم نگام داره یکی کردم احساس دفعھ ھی کھ .. 
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 ھوی کھ کردیم نگاه عمیضا پیت منو بھ مبھوت رمیام..بود شاخش رو یبندر نگو گھید کھ قلبم..زدیم تند تند قلبم.. بود شده حبس نفسم 
 یغلط چھ قایدق االن دونستمینم..براش بودم کرده تر واضح و ریام دید چون.. کردم بدتر و کار و.. ستادمیا شدم بلند و شدم ھول

سالم..گفتم شده ھول..بشم اب..م ریبم..بخوابم..امیب..برم..بکنم .. 

 

رونیب رفت و نییپا انداخت و سرش بده و جوابم نکھیا بدون.. باشھ اومده خودش بھ تازه انگار کھ اونم  .. 

 

بود رفتنش بھ نگام کرده داغ ھنوز من یول  .. 

 

 دارن راھن سر پسرا بدو یگل_گفت و اومد یھان..رسھیم سر سھیپل تازه مرد کھ طرف کھ ایرانیا لمیف نیا نیع ھم موقع ھمون 
میکن جمع ریبگ و عکست..انیم .. 

 

شده یچ..یگل_گفت و روبروم اومد زنمینم حرف من دید  .. 

 

یگفت رید_گفتم و کردم نگاه چشماش تو  .. 

 

بود نچایا سام ریام_گفت و کرد نگام منگ لحظھ چند  ... 

 

خندهیم بعدم دهید شونیا داداش منو ندار و دار..شعوریب کثافت..خنده از دیترک یھان دفعھ ھی کھ..دادم تکون اروم و سرم  .. 

 

مینباش خونھ یھان و من کردیم ارزو االن..سام ریام چارهیب_گفت و دیخند یکل دیفھم یوقت ممیمر  .. 

 

 _ دیشعوریب یلیخ .. 

 

بود خدات از دونمیم منکھ..ھم تو حاال خب_یھان  .. 

 

 یکی خونھ رفت و ومدین خونھ اصال سام ریام شب اون..برداره یقدم ھی سام ریام دیشا کھ شد یقلقلک کمی دلم تھ یول.. نبود خدام از 
بود نوشتھ..اومد امشیپ شب اخر یول..دوستاش از .. 

 

پرستمیم را تیاب چشم دو  .. 
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پرستمیم را تیعناب لبان  .. 

 

اری مکن یتاب یب تو من یبرا  .. 

 

پرستمیم را تییبایز من کھ  .. 

 

خوبھ سابق مثل زیچ ھمھ..ومدهین شیپ یمشکل کھ االن تا و گذرهیم کالسا شروع از یا ھفتھ ھی .. 

 

 ینجوریا من با مامانت چرا نکھیا شیکی..کردن قھر اخرشم و دعوا و بحث و کردن دایپ مشکل ھم با دیفر و یھان شیپ روز چند 
 کال..شد تند دعواشون و کرد بھونھ رو نایھم دمیفر..باشھ نایا مامانم خونھ بھ کینزد دیبا میبخر میخوایم کھ یا خونھ..زد حرف

اوف..مینیشیم نایا خالھ اتاق تو میریم اصال..رهیبگ منو ادیب سام ریام نیا خدا یا..بود بچگانھ یلیخ بحثشون .. 

 

 یفرق چھ گفتم بھش یھ..شد اروم تا گفتم براش خودم یایبدبخت از و کردم حتشینص و زدم فک انقد..زدم حرف یھان نیا با انقد 
 کھ ھم دیفر کھ نجایا یایب یبتون خواست دلت ھروقت تو نکھیا مھم..شوھرت مادر بھ کینزد ای دیریبگ خونھ نایا عمو کینزد کنھیم

نجاستیا تو شتریب خودش چون..نداره یمشکل مورد نیا تو .. 

 

 احترام زنت نظر بھ کمی کھ بزن حرف دیفر با نیبش دوساعت حاال..کرد فکر تر یمنطق نیا و داد جواب کمی زدنم ور ساعت دو کال 
 بخرن خوانیم کھ یا خونھ کردن توافق ھم با حاال و..رفت دادم یاشت رو دوتا نیا نکھیا خالصھ..داد گوش حرف زودتر اون..بذارم

نایا ووننید کال..باشھ دیفر یبابا خونھ با فاصلش یمساو نایا عمو خونھ با فاصلش .. 

 

 شگاهینما واسھ ارهیب نیماش تا چند کھ بوشھر بود رفتھ صبح از عمو..میبود خونھ نھار واسھ ظھر و شد تموم زودتر کالسمون امروز 
 براه نایا و بتیغ و ییچا بساط و میبود نشستھ سالن تو یھان و خالھ و من نھار از بعد..بودن شرکت کھ ھم پسرا..ومدیم فردا پس و

خورد زنگ خونھ تلفن کھ بود ... 

 

من شیپ اومد و خالھ بھ داد و میس یب تلفن یھان  .. 

 

 دست..دیدار لطف..ممنون...خانما دختر..اقازاده..خوبن خانواده..نیخوب..شما احوال..سالم..الو_گفت و کرد روشن و یگوش ھم خالھ 
دییبفرما.. خدمتم در..شما قربان..دییدایپ کم..دیدار اریاخت..میتونیسا ریز...بوسن .. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 یچ و ھیک مینیبب یگوش رو میدیپریم زدیم حرف تلفن با یکس خونھ تو کال..ھیک مینیبب میکرد زیت و گوشمون و چشم یھان و من 
بود مشکوک..گرفت لشونیتحو یلیخ ھم و زدیم حرف یرسم ھم خالھ بعدشم..گھیم ... 

 

 خب لیخ..اخھ..بعد و انیم انشا� گھید روز دو تا دیکن صبر اگھ خب..ستنین تھران سھراب اقا اخھ..یول دونمیم..ممنون_فاطمھ خالھ 
ھدار خدانگ..دییبفرما..منتظرم..چشم رو قدمتون .. 

 

یقال یگال بھ شد رهیخ و کرد قطع و یگوش خالھ  ... 

 

؟..بود یک..مامان..مامان_یھان   

 

خواستگار_گفت یھان بھ رو بعد و کرد نگاه منو مضطرب افھیق با خالھ  ... 

 

خواستگار_گفت تعجب با یھان  .. 

 

یگل واسھ...اره_گفت و رونیب داد و نفسش خالھ  .. 

 

 دادینم اجازه سھراب عمو یول داشتم خواستگار ھم قبال من..انیب دادم اجازه کھ دمیفھم نطوریا حرفاشون از..زدن بھ کرد شروع قلبم 
یخواستگار انیب .. 

 

خواستگار؟ نیا بود یک حاال_یھان   

 

یاصالن شاھرخ...شاھرخ_گفت یفیضع یصدا ھی با خالھ  ... 

 

_ ؟یگیم یدار یچ یفھمیم اصال  

 

 ھی انیم امشب نایا بابا..یفھمینم چیھ تو نکھیا مثل یول فھممیم من..اره_گفت و نشست من یروبرو اومد و بست و اتاق در یھان 
رنیم و دنیم انجام ساده یخواستگار .. 

 

ساده یخواستگار ھی..زدم شخندین ھی  ... 
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 بذار..برنتیم دارن کھ بفھمھ بذار..خطره در تشیموقع بفھمھ ریام بذار بابا..ستین تیحال چرا..وونھید دختره.. زھرمار_یھان 
 ..بترسھ

 

 _ ادیم بدم پسره نیا از من یدونیم کھ خودت..شد لھیپ پسره نیا اگھ..شد یجد ھیقض اگھ..یھان .. 

 

خوبھ..یدیم رد جواب گھید روز چند ھم تو..کننیم صحبت انیم امشب..تو نترس_یھان  .. 

 

 _ عجلھ چقد..امشب چرا حاال .. 

 

بره ارامش با مثال خوادیم..کانادا بره فردا خواد یم شاھرخ..مرگش خبر_یھان  .. 

 

شد ھم تو افمیق  .. 

 

 _ پروان یب نگاھاش..ازش ادینم خوشم اصال..نیا چرا حاال .. 

 

باش شجاع کمی فقط..نترس_یھان  .. 

 

دونھ؟یم ریام_گفتم من و من با   

 

دارم کار یلیخ..شھیم یچ نمیب حاال گفت..ایب زود میدار مھمون شب گفت بھش مامان_یھان  .. 

 

ماستھ داداشت نیا بسکھ..کنھینم یکار چیھ بفھمھ ریام مطمئنم کھ من_گفتم و رونیب دادم و نفسم  .. 

 

خب.. کنھ چکار یخوایم..یھو_یھان  .. 

 

خب؟_گفتم کردمو نگاش و برگشتم   
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دیشا.. خب..خب_گفت دستپاچھ یھان  .. 

 

دهیفر_گفت و خورد زنگ شیگوش موقع ھمون  .. 

 

دونمینم من کھ دونھیم یچ ھی یھان کنمیم احساس چرا..رونیب رفت و  .. 

 

 یخوب مرد..مرد و کرد یمغز سکتھ شیپ دوسال کھ بود عمو یمیصم یدوستا از پدرش..سھرابھ عمو دوست پسر یاصالن شاھرخ 
 ..بود

 

 کھ داره رو یرفتار ھمون نیسنگ یلیخ دختر ھی با..کنھینم تیرعا اصال..برده یک بھ شاھرخ نیا دونمینم فقط..ھیخوب زنھ ھم زنش 
داره یاونجور دختر ھی با .. 

 

رونیب زنھیم کلت اونور از اشعش کھ شھیم خیم چشمات تو یجور ھی  .. 

 

ھست ھم نیماش فروش و دیخر کار تو و شیمرکز دفتر و کارخونھ ھی.. داره یخوب یلیخ یمال وضع  .. 

 

کننیم یزندگ ھمونجا و ھستن کانادا لکردهیتحص و کرده ازدواج ھردوتاشون کھ داره ھم خواھر دوتا  .. 

 

دھنم تو ادیم داره قلبم..گرفتم یاسترس چھ خدا یھ؟ایچ العملش عکس..ادیم ریام امشب یعنی  .. 

 

 کھ دمیپوش یصورت بلوز ھی و دیسف نیج ھی..گرفتم یسرسر دوش ھی و حموم تو کرد پرتم بزور یھان..شم اماده تونستمینم استرس از 
 یصورت صندل..بود کیش یلیخ..بود ریحر اونم و بود بستھ قشی و بود شده کار ریحر ھم لباس ریز و بودن پف ریحر کامل ناشیاست
اتاقم تو نشستم اماده..زدم ھم یشکالت وعطر یصورت رژ..دمیپوش دیسف شال و .. 

 

؟یگرفت ماتم چرا حاال_یھان   

 

رمیمیم دارم استرس از یھان_گفتم و شکستم تروق ترق و دستم یانگشتا  .. 
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سام؟ ریام واکنش ای نایا ؟اومدنیچ استرس از_یھان   

 

دونم ینم_گفتم و بھش شدم رهیخ  ... 

 

یول..یترسیم سام ریام واکنش از..دونمیم من_یھان   

 

اومدن مھمونا نیایب دخترا_اومد خالھ یصدا  .. 

 

بود عجلشون چھ..بود 7 ھنوز..انداختم ساعت بھ نگاه  .. 

 

رونیب میرفت و خوندم یالکرس تیا و دمیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

تو اومدن پسرش و یاصالن خانم و کرد باز و در خالھ  .. 

 

 پشت رژ و ھیسا و فشیک و شال با ناخنش الک رنگ..بود مد بھ و زنده سر یلیخ یول داشت ست سال 50 نکھیا با یاصالن خانم 
خودش واسھ بود یشوھر مادر نیھمچ..بود حال با..بود ست شھیھم چشمش .. 

 

زمیعز یخوب_گفت و دیبوس منو و اومد  .. 

 

 و لبخند با و کنارم اومد..بودن کیش..یشکالت شلوار کت..داخل اومد شاھرخ اون از بعد..دادم و جوابش یاروم بھ و زدم لبخند 
؟یخوب_گفت براق یچشما  

 

تو دییبفرما..ممنون_گفتم و نییپا انداختم و سرم..جلف..مرگ و یخوب..درد و یخوب  .. 

 

سالن تو رفت لبخند با و گرفت ازم رو یطوالن نگاه ھی با  .. 

 

 یلیخ تیجذاب..بود یمعمول صورتشم..یمعمول بلند یلیخ نھ کوتھا نھ الغر نھ چاق نھ..یمعمول کلیھ و بود بلند قد پسر ھی شاھرخ 
بود کرده غھیت 6 صورتشم کھ روشن پوست و یمشک ابرو و چشم..نداشت یخاص .. 
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بود لباس خوش یول..نبود بد کل در  .. 

 

سالن تو مینشست و میرفت ھممون  .. 

 

 یداماد مثال..نییپا بنداز و سرت اه..اه..ما یروبرو ھم شاھرخ..ھم کنار ھم یاصالن خانم و خالھ..میبود نشستھ ھم کنار یھان و من
؟یچ یعنی بودن ریسربز شھینم شیحال اصال نیا..بکش خجالت کمی  

 

ادیم االن ادیم ریام االن گفتم یھ کردمیم نگاه ساعت بھ یھ   .. 

 

چتھ؟_گفت اروم گوشم ریز و گرفت و دستم یھان   

 

 _ اد؟ینم ریام چرا پ  

 

ادین_گفت لکسیر یلیخ یھان  .. 

 

 _ ادین .. 

 

کنھیم تیکفا بوده نجایا یاصالن شاھرخ بفھمھ نکھیھم_یھان  .. 

 

 _ یلیخ..یھان .. 

 

دیرسیم توافق بھ دیببن.. دیبکن ھم با یصحبت ھی دیبر شاھرخ با دیپاش.. زمیعز..جان فتھیش_ یاصالن خانم  .. 

 

برم؟ کجا نیا با من..نرسم اهیس سال صد خوامیم..برسم توافق بھ..بزنم حرف نیا با من..دیپر رنگم   

 

بود مضطرب صورتش..افتاد خالھ بھ نگام  .. 
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 ..اخھ_ 

 

 میزنیم زنگ میدیرس توافق بھ اگھ شا�یا..خوادیم و خاطرت چقد شاھرخ یبدون اگھ..نداره خجالتم..گلم نداره اخھ_یاصالن خانم 
انیم کایامر از خونوادت .. 

 

منتظر نیبش..خونواده..ھھ  .. 

 

 کردمیم یزار ھیگر کمی خو..تزت نیا با کنھ چکارت یھان بگم خدا یا..شدم بلند جام سر از اروم..مونده کجا ریام نیا پس خدا یا 
گھید کردیم کنسلش زدیم زنگ خالھ .. 

 

ستین ینانیاطم بشر نیا بھ اصال..عمرا..اتاق تو..میبر کجا حاال  .. 

 

مینشست استخر کنار یایصندل رو و اطیح تو میرفت  .. 

 

کردمیم یازی شالم یھا شھیر با و نییپا انداختم و سرم  .. 

 

؟..باال یارینم و سرت_شاھرخ   

 

اخم؟ چرا حاال_گفت لبخند ھمون با کھ کردم اخم ھی..شیا..کنھیم نگام لبخند با دمید کردمکھ نگاش تعجب با   

 

 _ ؟یچ پس  

 

بخند_شاھرخ  .. 

 

؟یک بھ_گفتم پوزخند با   

 

ادیم خوشم ازت..ادیم خوشم..اومد خوشم_گفت و زد بلند خنده ھی  .. 
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ادین خوامیم..مار زھر  .. 

 

اد؟یم خوشت من ؟ازیچ تو_شاھرخ   

 

 _ عاشقتم؟..بگم یدار انتظار االن البد  

 

ت..ت..ت_گفت و داد تکون و سرش خنده با  .. 

 

ستین تو امثال و تو مثل یکی وقت چیھ من انتخاب یبفھم کھ یھست نیب واقع انقد..خوبھ_گفتم و انداختم باال ابرو لنگھ ھی  .. 

 

چمونھ؟ من امثال و من مگھ_گفت خونسرد یلیخ   

 

ھرزه ی دهیدر و پروا یب ادم ھی_گفتم و شدم یعصب  .. 

 

 با یدار کوچولو باشھ حواست_گفت و دمیکش عقب ترس از من کھ.. صورتم کینزد اورد و صورتش و شد خم زیروم شد بلند ھوی 
 یول..یغلط ھر..گمیم واضح دارم..کنمیم یغلط ھر درستھ من..کن تکرار خودت واسھ خوب..یاصالن شاھرخ..یزنیم حرف یک

نھ؟ ای یدیفھم..ستمیایم پاش..بذارم یھرک رو دست  

 

است وونھید نکھیا یوو..کردم نگاش ترس با .. 

 

م؟یبود کجا..خب_گفت و کرد مرتب و کتش قھی مثال و جاش سر نشست   

 

دییبفرما..جناب نمونده یحرف_گفتم و شدم بلند..ییدورو ھمھ نیا از گرفت حرصم گھید  .. 

 

جھ؟ینت_گفت و ستادیا روبروم عیسر اومد   

 

 _ ندارم ازدواج قصد من..معلومھ جھینت .. 
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؟یندار..کال_شاھرخ   

 

ندارم تو با فقط..نھ_گفتم پوزخند با  .. 

 

بھم ختیر و اعصابم..تو رفتم و کنار دمیکش عیسر  .. 

 

ھا نشده تموم ھم با ما کار_گفت و داخل اومد من سر پشت اونم  .. 

 

ترسمیم ازش کرده فکر.. ختیر یب پسره  .. 

 

شد؟ یچ..یخانم خب_گفت لبخند با یاصالن خانم..مینشست ھردومون   

 

یلیخ..بود نگران خالھ  .. 

 

 _ گفتم ھم شاھرخ اقا بھ..ندارم ازدواج قصد من..یاصالن خانم متاسفم .. 

 

؟یکن فکر شتریب یخواینم..یمطمئن_یاصالن خانم   

 

 - خوامیم معذرت بازم..مطمئنم..ستین فکر بھ یازین .. 

 

ستین قسمت نکھیا مثل..خب لیخ_یاصالن خانم  .. 

 

شد؟چرا؟ خوشحال..زد لبخند خالھ   

 

جان فتھیش مونمیم منتظر بازم من_گفت بشنون ھم ھیبق کھیجور بلند شاھرخ یخداحافظ موقع و شدن بلند  .. 
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خنده ریز زد یھان..یریبگ درمون یب درد   

 

 _ ومدین کھ داداشتم خان ایب .. 

 

بھتر_یھان  ... 

 

تو اومدن دیفر و سام ریام و شد باز در کھ سالن تو میرفتیم میداشت و داخل اومد خالھ  .. 

 

کردن؟یم چکار نجایا نایا_گفت خالھ بھ رو و انداخت لباسام و من بھ نگاه ھی و اومد اخمو و متعجب افھیق با ریام   

 

یخواستگار واسھ..داداش معلومھ_گفت خنده با یھان کھ بود افتاده من و من بھ خالھ  .. 

 

؟یک ؟واسھیخواستگار_گفت یعصب ریام   

 

یگل واسھ..ستادهیا کنارت کھ ما یاقا..داداش_یھان  .. 

 

 نجا؟چرایا یکردیم یچ..مامان چرا..داد راه خونھ نیا تو رو نایا یک_زد داد یعصبان و شد قرمز ھیپان چند عرض در ریام..یوا 
 شاھرخ؟

 

چشھ؟ شاھرخ مگھ_گفت یعصب ھم خالھ   

 

 یخواستگار ادیب دیبا یچ واسھ نیا..باز زن نکبت نیا.. گذشتھ یباز دختر از کارش گھید کھ یعوض اشغال نیچشھ؟ا_سام ریام 
خونھ؟ نیا تو گذاشتھ پاشو یجرات چھ بھ ھرزه باز دختر نی؟ایگل  

 

کشمشیم خودم یعل یوال بھ..کنمیم ابروش یب زھرا یابرو بھ_زد داد و کرد فوران تشیعصبان ھوی  .. 

 

در سمت رفت نطوریھم و  .. 
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کردمیم ھیگر منم و بود دهیپر رنگش و یصتدل سر نشست خالھ..دیکشیم غیج یھان  .. 

 

اروم..میکنیم ردشون..نشده یزیچ کھ حاال..باش اروم پسر چتھ_گفت و دنبالش رفت دیفر  .. 

 

تو؟ دیداد راش یچ واسھ میکن ردش بود قرار اگھ_ریام   

 

 یم ھم ؟تویبود یراض ھم ؟تویچ تو_زد داد گرفت و بازوھام..عقب دمیپر ترس از..من طرف اومد و داخل برگشت سرعت با ھوی 
توام با_زد داد ھوی؟یکن شوھر یخوا .. 

 

باش اروم..کنم ازدواج باھاش خوامینم گفتم..کردم ردش من..باش اروم.. ریام_گفتم و کردم ھیگر اروم..دیلرز بدنم ستون چھار  .. 

 

یلعنت..یلعنت..یلعنت_زد داد و کرد ولم ریام   

 

خوتون فقط..زنھیم ضرر خودتون بھ کاراتون نیا_گفت و ستادیا خالھ یروبرو اومد کھ رونیب رفتیم داشت  .. 

 

دنبالش رفت دیفر..رونیب خونھ از زد و  .. 

 

خوابوند اتاق تو برد و داد بھش رو خالھ یقرصا یھان  .. 

 

باش اروم..شد تموم_گفت و شمیپ اومد  .. 

 

 _ شد؟ عوض یزیچ نظرت بھ  

 

؟یدینفھم تو..شد_یھان   

 

 سام ریام..بودم نگرانش..خودشون خونھ بردش دیفر..بود چشم جلو سام ریام حرکات و حرفا و رفتم راه و بودم اتاقم تو شب تا 
کرد راحت و المونیخ دیفر یول..باال بره فشارش دمیترسیم..داشت خون فشار مشکل .. 
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بود نوشتھ.. اومد امشیپ شب اخر  .. 

 

بود نیریش یھا حسرت از پر دیخوریم کھ تن نیا..باد مارتان زھر ھا انھیمور..دیسیبنو قبرم سنگ یرو  .. 

 

 20 خانم دختر ھی بلکھ سالھ 19 نھ سالھ 18 دختر ھی نھ من االن..گذشت سال کی میگذاشت ھم رو چشم..زود یلیخ..گذشت زود چقد
 یاعضا تک بھ تک دنید واسھ ھنوز یول داره گھید خونواده ھی سالھ 9 کھ..کرده گم و خونوادش سالھ 9 کھ سالھ 20 دختر ھی..سالم

زنھیم پر پر خونوادش .. 

 

شتریب دیشا.. سال کی دیشا..گذشتھ روزا یلیخ شب اون و روز اون از  .. 

 

 شتریب پلمید و کلیس موقع..میدیپر نییپا باال چقد..میکرد غیج غیج چقد..میکرد ذوق چقد و میگرفت و پلممونید فوق باالخره یھان و من 
 غم ھی لذتش تمام با شب اون من و میگذروند رو یخوب شب ھم دور یھمگ و میگرفت یخوانوادگ کیکوچ جشن ھی..میکرد فیک االن از

کاشتنیم بوسھ گونم رو و گفتنیم کیتبر بھم..کردنیم یشاد واسم خونوادم نکھیا..بود دلم رو گنده .. 

 

 کادو..کردیم التماس عاشقانھ..کردیم دیتھد..شدیم سبز راھم سر..زدیم زنگ بھم مدام..شاھرخ یخواستگار از بعد از 
 نھ داشیتھد نھ بود خودش نھ..شد محو میزندگ از کال بعد بھ یروز ھی از یول..دادیم اس ام اس..جلو فرستادیم و مامانش..دیخریم

ومدیم خونھ تو اسمش یحت نھ..شیسا .. 

 

بودم ممنون ازش من..بود کھ یھرچ..بود یھرک کار  .. 

 

 یرو جلو گھید کھ شدیم یوحش چنان ومدیم خونھ تو کھ خواستگار اسم..شد عوض بعد بھ شاھرخ یخواستگار از رفتارش ریام 
کنن ردش گفتمیم خالھ بھ یھولک ھول خودم من ای زدنینم خواستگار از یاسم ریام .. 

 

 شدیم سگ چنان ھم وقتا یبعض یول کنم اعتراف عشقم بھ موقع ھمون خواستیم دلم کھ شدیم یاحساسات و مھربون انقد وقتا یبعض 
شم رد اتاقش در از دمیترسیم کھ .. 

 

 شھیھم کھ ازدواج واسھ کرد یمعرف بھش رو ینفر چند خالھ..بود کرده کار غرق و خودش یحساب و بود شده تموم درسش حسام 
 پوزخند ریام دیپرسیم ازدواجش درباره سام ریام از حسام کھ ھروقتم..رمیگینم زن ندم زن و رمیام داداش تا گفتمنیم و دیخندیم حسام
نکن ریدرگ و خودت تو..ذارنینم بذارن جلو قدم دیبا کھ اونا_گفتیم و خالھ و عمو بھ زدیم .. 
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 درس داره میمر..ننیبیم و شونیعروس تدارک درارن االنم..شدنیم گربھ و سگ نیع وقتا یبعض و بودن ھمچنان دیفر و یھان 
بشم ادم دوباره تا بخوره زمان دیبا..شده بد مردا ھمھ بھ تمیذھن.. تنم ینم فعال گھیم یول شیخواستگار اومد اش عمھ پسر..خونھیم .. 

 

بدم ادامھ و درسم دوباره استراحت ھی از بعد دارم میتصم منم  .. 

 

ھیا بامزه دختر..کرده نامزد یدب یعربا از عرب دختر ھی با سام ریام یعمو پسر فرزان  .. 

 

 نیریش خود انقد..اورد در اطوار ادا انقد..ختیر کرم انقد..اومد و رفت انقد..بود من اعصاب رو ھمش مدت نیا تو..فتانھ..اما و 
تا اورد در یباز ... 

 

 کھ بود گفتھ بھش محترمانھ و حیصر یلیخ و اورد رشیگ تنھا ریام روز ھی رومخشکھ رفت انقد..کرد یعصبان و سام ریام نکھیا تا
 واسش گفت...شیزندگ دنبال بره اونم بھتره و..خوادیم رو گھید یکی خودش کھ بود گفتھ..شتریب نھ عموشھ دختر ھمون حد در براش
کنھ ازدواج باھاش کھ کنھینم فکرشم وقت چیھ یول کنھیم یخوشبخت یارزو .. 

 

یا افاده بداخالق و اخمو و جلف دختر ھمون شد دوباره مدت ھی بعد یول بود شده یزخم ببر ھی نیع اولش فتانھ  .. 

 

من واسھ اونم و بود کرده فیتعر یھان واسھ ریام رو نایا..بود مونده باز دھنشون یحساب خالھ و عمو کھیجور  .. 

 

شد کنده من یزندگ از شرش و..سیانگل رفت و کرد ازدواج شیمادر دور یالیفام از یکی با فتانھ بعدم وقت چند  .. 

 

 از فشنگ ھوی عمو کھ شد یچ دمینفھم و شیگوش بھ زد زنگ یکی شیپ روز جند..شده مشکوک یلیخ عمو یرفتارا کھ مدتھ ھی 
داشتینم بر ازم چشم لحظھ چند تا افتاد من بھ چشمش تا خونھ اومد کھ شبم اخر..رونیب زد خونھ .. 

 

 اونجا میمر کھ بودم کرده تعجب..رفتیم داشت و بود اطیح تو کھ میدید و میمر خونھ میاومد کھ یوقت میبود رونیب یھان و من فرداش 
بره دیبا داره عجلھ و شده رشید ھم حاال و بوده منتظرمون یلیخ گفت یول..کردیم یچ ... 

 

 ھیگر ھمش خالھ..بود شده مھربون یلیخ یلیخ حسام..بود خودش تو ھمش یھان..شد عوض ھمھ یرفتارا مدت ھی از بعد 
ومدیم شب اخر و رفتیم زود صبح کھ رمیام و رفتیم راه یھ و بود فکر تو عمو..کردیم .. 

 

گفتیم چرت یول..قھره دیفر با و ستین شیزیچ گھیم و زنھینم حرف اصال شده یچ کھ یھان بھ دمیم ریگ کھ ھم یھرچ  .. 
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 باھات خوامیم..دارم کارت...اتاقت تو برو.. یگل_گفت سام ریام شام از بعد..شام مسز سر و میبود خونھ عمو بجز ھممون امروز 
بزنم حرف .. 

 

کردمیم نگام نگران لبخند ھی با یھان و خالھ..بود یچ منظورش اصال یول..دمیکش خجالت خالھ جلو چقد ی؟وویحرف ؟چھیچ گھید  .. 

 

شده؟ یزیچ_گفتم ریام بھ رو   

 

دارم کارت گفتم کھ شده یزیچ حتما_ ریام  .. 

 

شدم؟ نیا ھیچ عاشق من اخھ..رهیگیم پاچھ و شده سگ کھ ھاشھ لحظھ اون از اوه اوه   

 

 یمنطق....فقط..نباش نگران_گفت لبخند با و کنارم اومد حسام کھ اتاقم تو رفتمیم داشتم و شدم بلند استرس با و کردم تشکر خالھ از 
نیھم..باش  

 

چشونھ؟ نای؟ایچ ؟منطقیچ یعنی   

 

 خوادیم یچ کھ کردمیم فکر ھمش..کردیم ارومم..بود خوب..تلخ..خوردم شکالت ھی..نمیبش تونستمینم..داشتم استرس..اتاقم تو رفتم 
دمیپر جا از..دره بھ زد یکی کھ..بود ذھنم تو یجورواجور یفکرا..بگھ بھم .. 

 

 _ تو ایب .. 

 

انداخت بھم نگاه ھی و بست و در..تو اومد سام ریام  .. 

 

نشیج شلوار بیج تو گذاشت و دستش ھی و لبش گوشھ گذاشت و کرد روشن گاریس ھی..کرد بازش و اتاقم پنجره کنار رفت اروم  .. 

 

دارم استرس یلیخ االن فیح یول..یقشنگ ژست چھ  .. 
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؟یخوب_سام ریام   

 

 _ ؟یبھتر تو  

 

گفتم یجد_سام ریام  .. 

 

 _ دھنم تو ادیم داره قلبم..شده یچ..یبگ شھیم ریام..گفتم یجد منم .. 

 

؟یچ واسھ_سام ریام   

 

اورده ریگ وقت بنمیا..اوف  .. 

 

 _ مطلب اصل سر برو .. 

 

شدن دایپ خونوادت_گفت و چشمام تو شد رهیخ و برگشت ریام  .. 

 

  

 

گذردیم ان زیت لبھ از یزندگ..گذردیم یزندگ  .. 

 

؟؟؟..گذردیم چرا است قشنگ و بایز انچھ..میگویم کنان شھیاند من و..گذردیم ھم عشق   

 

ا؟یک یعنی؟یک یعنی خونواده..واسم ھییاشنا نا واژه چھ..خونواده..خونواده  

 

گھیم دروغ داره بگھ بھم فقط کھ کردمیم نگاه سام ریام بھ ملتمس ینگاھ با شده درشت حد از شیب یچشما با مبھوت صورت با  .. 
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 و اومد ھراسون ریام..بود رهیخ اتاق کف بھ نگام..نیزم رو افتادم و شدن حس یب پاھام وارید بھ کینزد بودم ستادهیا کھ ییھمونجا 
 رود دوتا و بستم و چشمام..خورهیم تکون انقد ریام چرا..سنیخ چشمام چرا..نمیبیم تار و ریام چرا..باال اوردم و سرم..نشست پام جلو

دونمینم..یناراحت از..یخوشحال از..لرزهیم بدنم..شدن ریسراز چشمام تو از کیکوچ .. 

 

ا؟یک یعنی خونوادم ریام_گمیم ریام بھ یاروم لحن با   

 

یگل باش اروم_سام ریام  .. 

 

 _ ر؟یام اره..کوچولوم خواھر یعنی..رتمیغ یب یداداشا یعنی..بھروز بابا یعنی..مھربان مامان..یعنی خونوادم..ریام  

 

میبزن حرف ھم با بذار..نیبب..یگل باش اروم_گفت و گذاشت صورتم طرف دو و دستاش ریام  .. 

 

 تموم سال 9 کھیینم؟اونایبب دیبا و یک ؟منیک ؟ازیزنیم حرف خونواده کدوم از_زنمیم داد و دستش ریز زنمیم..دهیم دست بھم جنون 
 کو باشھ؟پس مرده اگھ یحت..ھیگور کدوم سالمون 11 دختر بگن و بدن زحمت بخودشون نخواستن کھ ییکردن؟اونا ول و من

 و نخواستن منو کھ رو ییکسا من..خوامینم رو خونواده اون فتھ؟منیب لجنا اون دست گلش برگ مثل تن میبذار جسدش؟چرا
خوامینم..یفھمیم..خوامینم .. 

 

ندارم دوسشون..ندارم دوسشون..ندارم دوسشون گھید..ریام_کنمیم زمزمھ اروم و کنمیم ھق ھق.. ھیگر ریز زنمیم و  .. 

 

 دوسشون من ریام..دارم دوسشون_گمیم بغض با و ریام نگران نگاه بھ دوزمیم و قرمزم یچشما و باال ارمیم و سرم یحال یب با 
 یول.. دارم دوسشون..خوامیم و داداشام رتیغ منم..خوامیم و مامانم گرم تن منم ریام..شده کھیچ ھی واسشون دلم..گفتم دروغ..دارم
تونمینم..ببخشمشون تونم ینم ریام .. 

 

بود نشھ وقت چیھ نفر ھی یھا ھست کنھ خدا  ... 

 

 یایدورنگ ھمھ از منو کھ یاغوش..خودم خود..بود من مال فقط کھ گرم و امن اغوش ھی..اغوش ھی تو..امن یجا ھی بھ شدم دهیکش 
کردیم جدا اینامرد و ایدلتنگ از منو..کردیم دور ایدن .. 

 

 _ ریام گرفتھ ییتنھا ھمھ نیا از دلم ... 
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یستین تنھا تو فقط_سام ریام  .. 

 

معذبم..ستین من نام بھ کامل ھنوز اونجا یول.. سختھ برام..رونیب امیم اغوشش از  .. 

 

 _ کجان؟ اونا  

 

بودم کرده داد یب و داد یلیخ..نییپا ندازمیم و سرم..بودن در پشت ھمشون..کنھیم باز و اتاق در و کنھیم بلندم اروم ریام  .. 

 

کنارتم شھیھم من_گفت گوشم در اروم ریام  .. 

 

کرد قیتزر بدنم بھ جون کھ بود داغ عسل ریش وانیل ھی مثل جملھ نیا..شد اضافھ بھم جون..رونیب رفت و  .. 

 

 نشستھ حسام..داره دردارو اقسام و انواع زن نیا..گرنیم بازم..بود بستھ و سرش خالھ..بود کرده ھیگر یھان..بود نگران ھمھ نگاه 
شده داغون چقد حسام..رمیبم..بود گذاشتھ سرش طرف دو دستاشو و بود .. 

 

ششیپ اطیح تو برم کھ زد صدام عمو.. رفت کھ ریام  .. 

 

زدست؟ طوفان یایدر مثل االن چشمات یدونستیم..یگل..یخودم خوشگلھ یابج ھنوزم_گفت بغض با و..کرد بغلم اومد یھان   

 

کنم؟ فراموشش تونمیم مگھ..استیدن خواھر نیمھربونتر دختر نیا خدا یا   

 

 واسھ..معرفتم یب یبابا واسھ..گفتناش گلکم واسھ..تنگھ مامانم گرم بغل واسھ دلم چقد کھ بکنم؟اخ دیبا چکار خونواده دوتا با حاال..من 
نمشونیبب تونمیم..ھستن االن اونا یعنی..ننر و لوس یدایش واسھ و گوشیباز انیشا واسھ..قوارم بد داداش..شھاب .. 

 

بود لب بھ رهیخ و استخر کنار بود ستادهیا عمو..اطیح تو رفتم اروم  .. 

 

مھربون و مردونھ صورت ھی با بود شونھ چھار..بود برده عمو بھ حسام و ریام قد..بود بلند قدش..ستادمیا کنارش و رفتم  .. 
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نیبش_گفت و کرد نگام و برگشت  .. 

 

استخر کنار یایصندل سر مینشست  .. 

 

خونتون فروش واسھ رانیا ادیم شیپ روز چند بابات نکھیا مثل_گفت و نمونیب وسط زیم بھ شد رهیخ عمو  .. 

 

خونوادم درباره کلمھ ھر دنیشن واسھ کردم زیت و گوشام..زدیم تند تند..افتاد طپش بھ قلبم .. 

 

 تو کھ دمید خودم گھیم..شھینم باورش اولش بابات..گھیم بھش تو درباره و نھیبیم و بابات ابونیخ تو میمر یبابا_سھراب عمو 
و تنت از یا کھیت..یمرد  .. 

 

تیعصبان از شده مشت یدستا..چپم دست..دستمھ بھ نگاھش عمو  .. 

 

 یب بدن و مردنت دادن نشون و زدن بھت کھ یکتکا لمیف فرستادن بجز..عکس فرستادن بجز ایعوض اون گھیم بابات_ سھراب عمو 
سرت از شده کنده یموھا فرستادن بجز..حست .. 

 

گفت و چپم دست بھ شد رهیخ دوباره..نگران..کرد نگام و باال اورد و سرش  _ 

 

 خال ھی دستش کف کھ بچھ دختر ھی دست..بود تازه خونش و بود شده قطع مچ از کھ دست ھی..بودن فرستاده دست ھی واسشون 
بوده دستش داره روش موس یکیم عکس کھ یانگشتر کھ دست ھی..داره وجود درشت .. 

 

 دستم کف درشت نسبتا خال ھی..کردم باز و مشتم اروم..افتاد چپم دست بھ نگام..دنیلرزیم تیعصبان زور از شدم مشت یدستا 
 چقد..نشستھ من دست رو اومده کرده پرواز کجا از خال نیا کھ دمیپرسیم ازش چقد..کردم وونھید و مامان خال نیا بابت قد چھ..بود
داره ممیمر کھ خوامیم ایموس یکیم نیا از من..خوام ینم دار نینگ من کھ..دمیکوب نیزم پا انگشتر نیا سر یفروش طال تو .. 

 

 بھم ایعوض اون کھ ییھا شکنجھ..خونھ اون تو میبچگ خاطرات..کردیم میعصب ذھنم تو خاطرات ھجوم..شد مشت دستم دوباره 
 اشکام..بودن چشمم جلو خاطرات اون ھمھ..دادیم و بابام..میزندگ قھرمان اومدن وعده بھم بازم یدیام نا اوج تو کھ یدیام اون..دادن

بودم گرفتھ و شون جلو بزور من یول بودن چشمام پشت .. 

 

حاال یول..بندازه پا از منو یکس یب غم نذارم کھ..باشم صبور کھ..باشم یقو کھ دادم قول خودم بھ یروز ھی  .. 
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 سالھ 70 مرد ریپ ھی قد دیبا چرا سالھ 50 مرد ھی کھ کنم درک تونستمینم اصال..دمید و بابات یوقت_گفت و دیکش قیعم نفس ھی عمو 
 شد باورم یول..شده دهیخم قدش..دهیم نشون سنش از تر شکستھ و ریپ یلیخ صورتش..ستین سرش تو اهیس یمو تار ھی..بده نشون
کرده چکار باھاشون تو غم کھ شد باورم..یگل .. 

 

ندارم و غمشون طاقت عمو نگو..یگینم یچیھ گھید شمیم یحال چھ رفتھ بابام دست تو خار بفھمم یبدون اگھ کھ نگو..عمو نگو  .. 

 

 یبایز لکردهیتحص خانم دختر ھی االن و بوده ما شیپ مدت نیا تموم تو سالش 11 یکوچولو دختر دیفھم یوقت بابات_سھراب عمو 
 حال از تا گفت شکر و کرد سجده خدا بھ و ختیر اشک و کرد ھیگر و نیزم سر نشست ھمونجا..شد یحال چھ یدونینم سالست 20

 تیروح حال کھ گفتم نذاشتم کھ نھیبب رو تو ادیب خواستیم..کردیم تشکر ازم و بود افتاده من یپا و دست بھ شد بھتر کھ حالش..رفت
 ادیب کھ گفت و مامانت بھ زد زنگ ھم بابات..بدم خبر بھت و کنم ارومت یکم یکم دیبا ستین مساعد دنشونید ییھوی واسھ

 یلیخ مدت ھی..گذرونده رو یبد یلیخ دوران مامانت..ستین خوب حالش مامانت چون..نگفتھ تو درباره یزیچ ھنوز بھش البتھ..رانیا
کردهیم شونیدار نگھ یگاھ عمت فقط..نبوده سرشون باال یکس اونجا برادرات خواھر..بوده یبستر مارستانایب تو رو یادیز .. 

 

 یتون ینم..یدیخر جون بھ رو یدور درد کھ یبود خودت فقط..یدیکش عذاب خودت فقط ینکن فکر کھ گمیم بھت رو نایا یگل نیبب 
نکھیا بھ برسھ چھ گھید..داره یعذاب چھ یبکن واسش یکار یتونینم تو و عذابھ تو گوشت جگر یوقت کھ یبفھم .. 

 

دستم کف خال بھ رهیخ چشمم و..بود نییپا سرم..دیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

نشده تموم حرفام_گفت عمو کھ شم بلند خواستم..بود نمونیب یا قھیدق چند سکوت ھی  .. 

 

بود من بھ عمو رهیخ نگاه..نشستم  .. 

 

؟یندازیم یک ادی منو تو کھ گفتم بھت حاال تا_سھراب عمو   

 

ستین ایدن نیا تو کردمیم حس کھ بھم شدیم رهیخ چنان وقتا یبعض یول..بود نگفتھ نھ..بود عمو بھ نگرانم نگاه .. 

 

یندازیم اولم عشق ادی منو تو_سھراب عمو  .. 

 

رفت ادمی خونوادم شدن دایپ ھیقض بکل..اولش عشق..من..عمو گفتیم یچ..دادم قورت و دھنم اب  .. 
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 یلیخ..کنھیم ادم با یبیعج یایباز ایدن_گفت و ستادیا استخر لب رفت دوباره و شلوارش بیج تو گذاشت و دستاش و شد بلند عمو 
مییایب بر پسشون از دیبا کھ مییادما ما نیا یول..بیعج .. 

 

شدم عاشق..کنم ازدواج فاطمھ با نکھیا از قبل سال دو  .. 

 

تو شکل درست..یلیخ..بود بایز یلیخ..بلند قد و دیسف پوست..یمشک بلند یموھا با یاب چشم دختر ھی عاشق  .. 

 

بد نھ خوب نھ..بود یمعمول..نبود بد موقع اون مونیمال وضع  .. 

 

 منم..ببره اول نگاه ھمون تو رو یکس ھر دل کھ بود بایز انقد دختر اون.. شدم یا افسانھ ییبایز با دختر ھی عاشق مھاجر سھراب من 
باختم دل..نگاه ھی تو اونم..شدم عاشق .. 

 

 نیا بھش پدرش کھ بود مادرش شیپ رفتن ارزوش تنھا اونم..کردیم یزندگ کایامر مادرش و بودن شده جدا ھم از پدرش و مادر 
دوختمیم بھم و زمان و نیزم دنشیند ھیثان ھی با چون بود یحد چھ در بھش عالقم کھ بگم تونمینم..دادینم رو اجازه .. 

 

شیعاشق حال و حس..رفتھ من بھ م ریام_گفت و دیکش قیعم اه ھی عمو  ... 

 

 بره بتونھ کھ کنم ازدواج باھاش کھ گفت بھم صادقانھ..بودم مغرور و غد قدم ھمون یول داشتم دوسش یلیخ درستھ_سھراب عمو 
 خارج من عھده از..نھ..نھیبیم مایھواپ طیبل شکل منو کھ باشم یکس با تونستم ینم اصال من یول..میجداش ھم از اونجا و مادرش شیپ

 ..بود

 

بود مھربان اسمش شدم عاشقش من کھ یکس..نبود مھربون اصال اسمش خالف بر دختر اون  ... 

 

بود یچ عمو منظور..یچ یعنی..مھربان .. 

 

 تابش یب انقد..شد بدتر و نشد..نشد اما..کنم فراموشش بتونم دیشا گفتم..کردم دور ازش و خودم مدت ھی..نکردم قبول_ سھراب عمو 
 متعلق اون..بود شده تموم یچ ھمھ..بود کرده ازدواج..دمیرس رید..یول ششیپ رفتم..شنھادشیپ قبول بھ کردم یراض و خودم کھ شدم
بود گھید نفر ھی بھ .. 
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دونھیم خدا فقط اومد روزم بھ یچ..دمیکش یچ و بودم یحال چھ کھ یکن درک یتونیم دونمینم  .. 

 

 نیھم شیکی داشتم کھ یخوب یدوستا و خونوادم کمک با..بود بد حالم مدتھا تا..اونور ببردش کھ بود کرده قبول طرف اون نکھیا مثل 
 یلیخ..بود سخت یلیخ یول..کنم شروع نو از خواستمیم..کنم فراموش رو یچ ھمھ کردم یسع..برگشتم یزندگ بھ دوباره..یاصالن

بود سخت بایز فرشتھ اون کردن فراموش .. 

 

 خودشون جذب منو کھ یمھربون و خونگرم خونواده..شدم اشنا خونوادش و فاطمھ با داشتم خوزستان بھ کھ یسفر تو دوسال از بعد 
کردیم اروم نطوریا منو کھ بود یدختر تنھا مھربان از بعد اون یول نشدم عاشقش..کرد جذب منو فاطمھ ینیسنگ و متانت..کردن .. 

 

تھران ادیب کھ کرد قبول من بخاطر..میکرد ازدواج ھم با  .. 

 

فداکار و رده لکیتحص..خانم..بینج..بایز..بود کامل و تموم یچ ھمھ دختر ھی کامل نمونھ فاطمھ  .. 

 

 ایدن بھ سام ریام..بود یعال یچ ھمھ..بود خوب یچ ھمھ..دیجد سھراب ھی بکنھ منو و کنھ اروم دوباره منو دهید غم دل تونست اون 
شد شیات دچار میزندگ کھ بود حاملھ ھیھان سر فاطمھ و بود خوب یچ ھمھ ھم نجایا تا..حسام اون از بعد و اومد .. 

 

 رو اراده سست منھ تونست..تونست و.. بکشھ شیات میزندگ بھ چشماش با نگاھش با خواستیم و راھم سر اومد..بود برگشتھ مھربان 
بندازه جونش بھ یدرد ھمھ و بده عذاب رو فاطمھ تونست..رونیب بکشھ میزندگ راه از .. 

 

کنھ پدر دوباره منو تونست  .. 

 

کجاست؟ مھربان پس..داره ھم گھید بچھ ھی عمو یعنی..فاطمھ خالھ چارهیب..بود دیبع عمو از حرفا نیا..باال اوردم و سرم تعجب با   

 

 اصال..بودم مونیپش کھ دونھیم خدا..بچم مادر و بود زنم..بود شده زنم اومدم کھ خودم بھ..شد زنم_گفت و دیکش قیعم اه ھی عمو 
فاطمھ واسھ بودم ساختھ جھنم ھی اومدم کھ خودم بھ فقط..افتادم روز اون بھ شد یچ کھ دمینفھم .. 

 

 و برداشتھ و میسرما از یادیز یلیخ یلیخ مقدار و بود شکمش تو کھ من بچھ با مھربان..خوردم و اخر ضربھ..کردمیم دیبا چکار 
دخترم یول..نبود مھم واسم اصال گھید کھ مھربان..جھنم بھ ممین نصفھ ھیزندگ..درک بھ پوالم..بود برده .. 
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 احتمال بھ کھ دختر ھی..بود ھیھان سال و ھمسن کھ بود دختر ھی..بود بچم و بودم پدرش بود یھرچ..بود مھربان شکم تو کھ من دختر 
تو شکل..شدیم مھربان ھیشب ادیز یلیخ .. 

 

من..نھ.. نھ..مھربان..مامان..یعنی..بودم مونده حرفش مبھوت من و انداخت من بھ نگاه ھی سھراب عمو .. 

 

 زجر یلیخ.. دیفھم دعواھامون از یکی تو..بود شده خبر با ھیقض از..ستین کردن نینفر اھل فاطمھ کھ بودم مطمئن_سھراب عمو 
 موند..گرفت دندون بھ و ھاش بچھ و موند..نرفت خودش یول رونیب انداخت خونھ از منو.. داد فحش..ختیر اشک..کرد ھیگر..دیکش
 شده طانیش عاشق و داشتم کنارم فرشتھ ھی من نکھیا..کردم چکار بودم دهیفھم تازه..بودم افتاده کردن غلط بھ..کرد حفظ و شیزندگ و

 ..بودم

 

 رو و ریز رو ایدن کل..کنم رھا خدا امون بھ تونستمینم کھ و اون..بود تنم پاره کھ اون..یچ و دخترم یول کردم فراموش و مھربان 
کنمیم درک و پدرت حال..کردم .. 

 

 اولش شوھر نکھیا مپل..داشتم ازش نامھ ھی فقط و بود رفتھ مھربان..کردمیم دایپ کمتر گشتمیم شتریب یھرچ_گفت و دیکش اه ھی 
 باھاش اگھ کھ دونستیم اشیبدبخت ھمھ مسبب منو اونم و شھیم جدا ازش دردسر با مدتھا از بعد و کایامر بردشینم و کنھیم لج باھاش

گرفت خوبم گرفت کھ..انتقام واسھ بود اومده ھم ندفعھیا..بود خودش فکر فقط کثافت اون..فتادینم ھچل تو ینجوریا کردمیم ازدواج .. 

 

میبود یا محل ھم مھربان و من..بود چشمم جلو مھربان یایبچگ انگار..دمید کھ رو تو..کرد کمکم..دیبخش منو فاطمھ  .. 

 

 مھربان با اصل برابر یکپ و مھربان مامان..مھربان مامان یگفتیم یھ چون..یبود مھربان شکل چون نھ..خودم شیپ اوردم 
 راحت و المیخ و بپرسم و مامانت لیفام تونستمیم یپرسیم خودت از حتما..یھست خودم گمشده دختر تو کھ کردمیم حس من و..یبود
 االن مخصوصا ومدیم بر ازش یچ ھمھ خط ھفت مار اون..نداشتم خبر من و بود کرده عوض و لشیفام بار ھی قبال مھربان یول..کنم
بود کرده فرار کھ .. 

 

 چشم دختر ھی عاشق..شد عاشق اونم..خوادیم و خاطرت سام ریام کھ یدیفھم االن تا حتما_گفت و بھم شد رهیخ یمھربون با عمو 
یول..من مثل..یاب .. 

 

بودم مخالف من یول بود شده عاشق سخت اون  .. 

 

 من نکھیا مھمھ واسم کھ یزیچ تنھا االن..یچ یعنی..شدم جیگ من چقد..کردم نگاه عمو بھ و باال اوردم و نییپا بودم انداختھ کھ و سرم 
م؟یک  
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 خواھر ویباش من دختر تو نکھیا..بود تو وجود میدونستیم فاطمھ و من فقط کھ لشیدل نیاول..بودم مخالف لیدل دو بھ_سھراب عمو 
سام ریام .. 

 

خدا نھ..من..باشم ریام خواھر کھ متنفرم چقد..بشنوم صراحت بھ رو جملھ نیا خواستمینم..ستادیا جا از یا لحظھ یبرا قلبم  .. 

 

 دییتا نویا ھم فاطمھ یحت..باشھ شده مین دو بھ وسط از کھ یبیس مثل..یداشت مھربان بھ یادیز العاده فوق شباھت تو_سھراب عمو 
نبود اون و یبود مھربون تو..ینبود اون مثل قایدق تو یول..یھست اون شکل تو کھ کردیم .. 

 

 واسش رو تو کھ خواستھ ازمون بارھا و بارھا..داره دوست یلیخ اون..بدم و سام ریام جواب یچ و کنم چکار دونستم ینم 
 خواھرت دختر نیا دیشا..کردم یغلط ھی یجوون تو من کھ..گفتمیم بھش یچ..کردمیم دیبا چکار من یول..میکن یخواستگار

 کھ اوردم گھید لیدل ھی پس..کنم خراب و ذھنت خواستمینم من و..یدیفھمیم..ینبود کھ خنگ..یبد ھم شیازما ببرمت دمیترسیم..باشھ
 ھم تو و بدم قرار شده انجام عمل تو رو تو خواستمینم..یبود امانت ما دست تو..بود یمنطق من نظر از یول نبود مھم یلیخ اگرچھ
 چھ بھ شما بگن شدن دایپ خونوادت کھ فردا پس خواستمینم..یبد بلھ بھمون یباش مجبور میکرد تینگھدار کھ یسال چند نیا بخاطر
عروسم ای یبش دخترم قراره تو دونستمینم ھنوز کھ ھرچند..یکرد پسرت عقد مارو دختر یجرات .. 

 

 بھش نداشتم یجواب چی؟ھیچ اخرش یول..رهیبگ میتصم دلش یرو از کھ خواد یم یگل از گفتیم..شدینم قانع لیدال نیا با ریام 
تو کھ..بدم .. 

 

 کایامر خونوادش ھمھ ھم مھربان چون..بستیم خی بدنم تو یخون چھ کانیامر ھمھ تیمادر خونواده یگفتیم یوقت یگل یدونینم 
دخترم...بد یلیخ..ھیبد عذاب..بودن .. 

 

من..دخترم..یچ گفت..بودم عمو یحرفا بھ مبھوت و مات .. 

 

 شکل دایش یعنی..ستین یاب چشم اصال کھ مھربان مامان..یعنی..ستمین مامان شکل کھ من اخھ..اونکھ یول..من مھربان ماماه نکنھ 
شدم وونھید..خدا نھ..من یول بود مامان .. 

 

 از یعکس خواستم ازش یا بھونھ بھ..بده نجات امیسردرگم از منو و ادیب مامانت تا ووردین طاقت دلم..اومد کھ بابات_سھراب عمو 
داد نشونم ھا موقع ھمون از یخونوادگ عکس ھی اونم کھ نھ ای داره تو یایکیکوچ .. 

 

دمید و عکس یوقت شدم یحال چھ یدونینم یگل اخ  .. 
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کردن خی دستام..زدن تند تند بھ کرد شروع قلبم  .. 

 

 _ مھربان..ھمون..من مامان .. 

 

دیلرزیم تنم..شدم بلند منم..من بھ پشت..ستادیا شد بلند عمو  .. 

 

بود مھربان واقعا.. تو مامان_سھراب عمو  .. 

 

نیزم سر افتادم زانو دو و رفت جیگ سرم لحظھ ھی فقط..لحظھ ھی  .. 

 

 چشمام تو و یصندل سر نشوندم..شم کردبلند کمکم و گرفت و بازوھام و کنارم اومد عیسر..دید یدرموندگ اون با منو و برگشت عمو 
 نھ..بود یاب چشم نھ اون..نداره من گذشتھ مھربان بھ یشباھت چیھ اون..اون..مھربان مادر ھی..مادره ھی واقعا تو مامان_گفت و زد زل

 من دختر تو نکھیا..شد برداشتھ دوشم رو از یبار چھ یگل یدونینم..بود مھربون اسمش مثل ھم عکس تو نگاھش یحت اون..یمومشک
 تونھینم و خواھرتھ..یدار دوسش کھ یدختر.. یگل..بگم و کنم نگاه رمیام یچشما تو تونستمینم چون...شدم خوشحال یلیخ..یستین

کردم میجوون تو من کھ ییخطا و خبط بخاطر..باشھ عشقت .. 

 

یتر زیعز واسم دخترم از یول یستین من دختر تو یگل  .. 

 

 ییکذا مھربان اون دختر تو کھ دمیفھم خداروشکر.. االن یول..بود یچ لشیدل..بودم مخالف ریام یخواستگار با اگھ یبدون خوام یم 
 با شیباق..بگھ عشقش از و جلو ادیب تونھیم گھید اون.. زنمیم حرف ریام با من..شدن دایپ شکر خدارو کھ ھم خونوادت و یستین

رویام..ھم تو..یگل فقط..خودشھ .. 

 

دونستمینم من..نیشد تیاذ انقد کھ عمو متاسفم_گفتم بغض با و شدم بلند    

 

 سالم ھست کھ ھرجا و بشھ دایپ تون دختر کھ کنمیم دعا دل تھ از و فاطمھ خالھ ھم شما ھم..نیدیکش دردسر انقد تونیجوون تو کھ 
نمشونیبب خوامیم..من فقط..استیدن مامان نیپاکتر و نیبھتر من مھربان مامان..ھیدرد چھ یدور درد کھ دونمیم من فقط چون..باشھ .. 

 

حتما..برسھ کھ مامانت..دخترم..یبزود_ عمو  .. 

 

ریام..ینگفت.. یگل_گفت عمو کھ برم خواستم برگردوندم مو رو  .. 
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کھ خوشحالم یلیخ کھ..بگم تونمیم فقط_گفتم عمو بھ پشت حالت ھمون با    

 

ستین من داداش..ریام  .. 

 

داخل رفتم و  .. 

 

 و بستم و در و اتاقم تو رفتم..بود داغون یلیخ اعصابم..بود بھتر ینجوریا..بودن اتاقاشون تو ھمھ..نبود سالن تو یکس تو رفتم یوقت
دمیکش قیعم نفس و کردم بازش و پنجره کنار رفتم..جانیھ قد چھ..دمیکش قیعم نفس ھی.. در بھ دادم ھیتک .. 

 

 فکر بھشون یکی یکی و کنم اروم و ذھنم کردم یسع..جمیگ چقد..پلوغھ شلوغ ذھنم چقد..بودم دهیفھم تازه یزایچ چقد 
 تو مدتھا تا گفتیم عمو..مامانم چارهیب..دنیکش یسخت من اندازه..دنیکش رو یدور درد من اندازه ھم اونا یعنی..خونوادم..کنم
اومده بروزشون یچ فرستادن واسشون ایعوض اون منو شده قطع دست مثال یوقت..بابا چارهیب..بوده یبستر مارستانیب .. 

 

نجایا از رفتن ارنین خونواده ھیبق سر ییبال اونا نکھیا واسھ حتما  .. 

 

 جون و مردم من کھ کردنیم فکر موقع اون حال ھر بھ دمیم حق بھشون..دمشونیبخش االن یول دلخورم دستشون از ھنوزم نکھیا با 
 عمو مھربان مثل کھ یمھربون مامان..مامانم تن یگرما تو بشم حل خوادیم دلم چقد..دنشونمید تاب یب چقد..بوده خطر در ھم ھیبق

 ھر..کردم ینم تحمل رو اونجا ھم لحظھ ھی بودم خالھ یجا من اگھ..دهیکش یچ..فاطمھ خالھ چارهیب..پاکھ اون..ستین و نبود سھراب
یھ..یباش عاشق اگھ چند .. 

 

 است عاشقانھ نگاھاش چقد و..خالھ جون بھ بنده جونش کھ نمیبیم من االن و خورده گول اونم البتھ..بود کرده ینامرد یلیخ ھم عمو 
فاطمش بھ .. 

 

استیدن درد نیبدتر یخبر یب..بشھ دایپ گمشدش دختر یکاشک  .. 

 

 دیبا پس..عاشقھ من مثل اونم کھ دونستمیم..داره دوسم کھ بودم مطمئن..رهیام بھ متعلق.. کردنم فکر لحظھ نیتر نیریش و نیقشنگتر 
دارم شیپ در یخوب یروزا چھ جونم خدا یوا..باشم عاشقانھ یحرفا و قشنگ یروزا منتظر .. 

 

یدیشن و دعاھام کھ شکرت خداجون..ھام لحظھ بشھ قشنگ چقد..ریام عالقھ ابراز..خونوادم دنید  .. 
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 9 نیا..کشمیم خجالت..یول..شھاب بغل بپرم چقد..کنم نگاشون چقد..کنم بوسشون چقد..ومدنیم ھم دایش و انیشا و شھاب یکاشک 
 راحت انیشا با کنم فکر راحتم حسام با من کھ یانقد..کنم یراحت احساس باھاشون یلیخ کھ تونمینم مطمئنم..یدور سال

نھیریش بازم یول..دارم پردردسرم یروزا پس..اوه..نباشم .. 

 

 اون یوا..نبود ریام امیپ و امشب بھ ادمی اصال جون اخ..اومد میگوش اس ام اس یصدا کھ بودم غرق خودم یاالیخ و فکر تو ھنوز 
 تو شکر خدارو البتھ..کجام من ینیبب ینبود.. یبسوز خانم فتانھ یھ..داشتم یارامش چھ..کرد ارومم و اغوشش تو گرفت منو کھ لحظھ

زهیعز واسم چقد ریام کھ دونھیم خدا فقط یوا..یرفت یکرد شوھر .. 

 

بود نوشتھ..کردم بازش و اوردم و میگوش  .. 

 

ستین قسمت یول..ھستم ھم من..ھست او نمیبیم یوقت..ردیگیم دلم  .. 

 

 من عذاب ھیما کھ باشھ دیبا یزیچ ھی شھیھم االن؟چرا یچ یعنی نیا..ستین یمشکل گھید کھ االن..نباشھ قسمت یچ ؟واسھیچ یعنی 
 ..بشھ

 

 بذار حداقل خواستم عمو از دفعھ ستیب..ستین دلم تو دوروزدل نیا تو و..گذرهیم زد حرف باھام عمو کھ یروز اون از روز دو
 کوچولو ھی دنشونید واسھ دلم..یخوش از کنمیم دق دارم..ینیبیم و ھردوشون بعد و رسھیم مامانت فردا امروز..نھ گھیم نمیبب بابامو
روزه اون امروز و دارم یحال چھ من روز اون دونمینم..گذرهیم رید چقد..شده .. 

 

 یداریب و خواب تو ھم مامان و سرش باال اورده دکتر ھم بابا..کرده غش و شده شوکھ مامان و گفتھ بھش بابا و دهیرس مامان امروز 
زنھیم پر واسشون داره دلم برم قربونش..زدهیم صدا منو اسم یھ .. 

 

زدن در کھ بودم نشستھ اتاقم تو  .. 

 

 _ تو ایب .. 

 

خودشھ تو یلیخ کھ روزه چند..پکره چقد..بود حسام  .. 

 

نییپا انداخت و سرش و کنارم نشست اومد  .. 
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 یگفتیم بھم یوقت کھ نشست دلم بھ چنان مھرت..ھیھان نیع واسم یشد..خواھرم یشد خونھ نیا تو یاومد کھ یموقع اون از_حسام 
کردمیم پرواز اسمونا تو حسام داداش .. 

 

بود گرفتھ بغض و صداش  .. 

 

 خواھر ھی..یمونیم خودم خوشگل خواھر و ادتمی بھ و دارم دوستت.. لحظھ ھر و ھرکجا..شھیھم تا یبدون..یبدون خوام یم_حسام 
نکن فراموش منو ھم تو..ھم تو..من جز نداره یشکیھ کھ خوشگل و مھربون .. 

 

باشھ.. یعنی کھ دادم تکون و سرم فقط..بزنم حرف ذاشتینم دارم بغض یصدا و یاشک یچشما  .. 

 

حسامت داداش از یادگاری ھی-گفت و دستم تو گذاشتش..بود دستش تو کیکوچ بستھ ھی  .. 

 

رونیب رفت و دیبوس و میشونیپ شد بلند  .. 

 

؟یچ یعنی..یفراموش..رفتن..بودم نکرده و نجاشیا فکر..ھیگر ریز زدم و دیترک بغضم تازه رفت یوقت   

 

بود قشنگ..بود کرده یحکاک یسیانگل بھ و اسمم روش کھ دیسف طال دستبند عی..کردم بازش اروم رو بستھ  .. 

 

شھ؟یم یچ فمیکنم؟تکل چکار دیبا رو ادما نیا رو نجایا من..یشیارا زیم رو گذاشتمش   

 

رونیب رفت عیسر و اومدن مھمونات_گفت بغض با و اروم..اتاق تو اومد یھان  .. 

 

ادینم باال نفسم..کننیم ینجوریا چرا نایا ایخدا  .. 

 

 باز یموھا و یطال یکالجا و ییطال کمربند با یمشک کیتون ھی و یمشک ساپورت ھی..کردم مرتب و لباسام و ستادمیا نھیا یروبرو 
تلخ شکالت عطر و میمال شیارا..شونیپر و .. 
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ذارهیم ادما رو یریتاث چھ سال 9 ننیبب خواستمیم..شده بزرگ چقد دخترشون کھ ننیبب بابام و مامان خواستمیم  .. 

 

بود سرش شیرنگ چادر..بود ستادهیا اشپزخونھ در یجلو خالھ..رونیب اومدم  .. 

 

باش راحت..تنھان..منتظرتن..نشستن سالن تو_گفت و کرد پاک تند تند و اشکش دید کھ و من  .. 

 

 قیعم اه ھی..افتادم کردم درست سام ریام واسھ کھ یا ھیالو ساالد ادی..شھیم تنگ ھم اشپزخونھ نیا واسھ دلم..اشپزخونھ تو رفت و 
تو رفتم و کردم باز و در..کردم فوت خودم بھ و خوندم کادی وان..سالن در پشت رفتم و دمیکش ... 

 

 ریپ و شکستھ انقد من مامان..زن نیا نھ..ستین من مھربان مامان..ستین من مامان..نیا..نایا..نمیبیم یچ دارم من..نھ..خدا نمیبیم یچ
نبود درمونده و الغر انقد..نبود یشکل نیا من مامان خوشگل صورت..نبود .. 

 

 شدم شاداب و جوون انقد من چرا..دنیکش یچ نایا..خدا اخ..شدن دیسف دست ھی شیجوگندم یموھا..شونم چھار و بلند قد یبابا..بابام 
بابام و مامان..یول .. 

 

تار دمید و اشک از پر چشمام و شدن سست قدمام  .. 

 

 تو ندازمیم و خودم کھ فتھیب خواد یم و شنیم شل پاھاش سوم قدم و ادیم قدم دو..نیاشک چشماش اونم..سمتم ادیم و شھیم بلند مامان 
مامان_زنمیم داد دل تھ از و بغلش تو رمیم..بود نشیکمتر زدن ھق ھق..ھیگر ریز میزنیم ھردومون و بغلش ... 

 

 _ من یب یبود کجا..یبود کجا..مھربان مامان..مامانم..مامان .. 

 

 فتھیش..منھ گل نیا..منھ فتھیش نیا ایخدا_گھیم ھیگر با و کنھیم بوسھ غرق و دستاش تو رهیگیم و صورتم 
 قد قربون..شده خانم گلم کھ نمیبب..نمیبب و ماھش نیع صورت گھید بار ھی کھ یداشت نگم زنده..شکرت ای خدا..ایخدا..مامانم..گلکم..جان
تو یب دمیکش یچ من..بشم خوشگلت یچشما قربون..بشم باالت و .. 

 

 نیا..داشتم کم و اغوش نیا االن تا من ایخدا..اغوشش تو شمیم گم و کردم پاک و داشیمروار و اشکاش من و کنھیم ھیگر بازم و 
 یخال و سالم 9 یھا عقده نیا اچطوریخدا..خواستم یم منم..داشتن مامان ھمھ خدا..داشتم کم رو بشھ ارامشم ھیما کھ و مامان تن یبو

 ..کنم
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 _  گھید مامان..یش بزرگ یخوا یم یک تو پس یگفتیم ادتھی..خودم واسھ شدم خانم..شدم بزرگ چقد ینیبیم.. منوینیبیم..مامان
 غر واسھ دلم مامان..خوندنم درس سر یخوردیم حرص چقد ادتھی..مامان خوندم درس..بھم زمیرینم رو اشپزخونھ گھید..بلدم میاشپز

 تو یختیریم فلفل ھرروز سال 9 نیا بودم حاظر مامان..واسم یاریم فلفل جا ھی نمینش اگھ کھ..داتیتھد واسھ..شده تنگ ھم بھم زدنات
کنارم..یبود یول دھنم .. 

 

 دنیند سال 9 و خجالت..بابا بغل تو کردم پرت خودم یمعطل یب..بابام من یخدا..شونم رو نشست یدست کھ میکردیم ھیگر ھردومون 
 واسم و ومدیم شب اخر کھ ییھا ییالال واسھ..بود تنگ پدرانش اغوش تیامن واسھ دلم چقد..بابام بھ سپردم و خودم و کردم فراموش و
 اشیطرفدار واسھ..گرفتنم کم نمره واسھ اخماش واسھ..رفت ادتی ریبخ شب کھ تذکرش واسھ و شیشب اخر یھا بوسھ واسھ..خوندیم
 9..ازش بودم محروم من و داشتن و اغوش نیا کھ تا سھ اون بھ شدیم میحسود چقد..لحظات اون تک تک واسھ..انیشا با دعواھام تو

 ..سال

 

 _  9..بابا یومدین..برمتیم و امیم یگفت..نباش نگران..نترس یگفت..شیپ سال 9 ادتھی بابا..یریبیم منو و یایم ینگفت مگھ بابا..ییبابا
یومدین منتظر نشستم سال .. 

 

 و عکست و لمیف اونا یول..یدار حق..کردمیم چکار..بابا شم فدات_گفت و کرد پدرانش یھا بوسھ غرق و صورتم بابا 
 سیپل بھ اگھ گفتن..بابا کردمیم چکار..داستیش یبعد نفر مینر رانیا از اگھ کھ کردن دیتھد..فرستادن شده قطع مثال دست..فرستادن

 بھ خودشون از یچیھ نامردا یول..رفتم داشتم ازشون ادرس یھرچ کھ شاھده سر بھ خدا یول..کننیم اقدام دوباره..میبش ریگیپ و میبگ
 ھرجا..مارستانیب پام ھی بود خونھ پام ھی..میبود خوش ما نکن فکر..بود سال 90 ما واسھ سال 9 نیا یدونینم بابا گل..بودن نذاشتھ جا
شکر و حکمتت..شکرت ایخدا..چکار میخواستیم و یزندگ تو بدون..یبود باھامون جا ھمھ تو..یبود تو میدیدیم ویھرک.. میرفتیم .. 

 

 ییگدا و سال 9 نیا ھمھ ھا دهیند مامان نیع و مامانم مھر پ اغوش تو دمیخز من و اورد جا بھ شکر سجده و نیزم سر نشست بابا 
مامانم امن و گرم اغوش ییگدا..کردم ... 

 

 ھی خونمون واسھ دلم..مونیمیقد خونھ میرفت بابا و مامان دنید از بعد روز اون..من کردم یحال چھ..گذشت زود روز 5_4 نیا چقد
 نیا تو اگھ..گرفتھ دوده یواراید و خاک و گرد از پر و درخت برگ از پر..متروکھ خونھ ھی بھ بود شده لیتبد اونجا..بود شده ذره

 کھ من اتاق..اتاقامون....بودن اونجا ھنوز لمونیوسا از یسر ھی..توش ومدمیم شده جور ھر خودمون مال ھنوز نجایا دونستمیم سالھا
 کتابات دفتر و عروسکات و لباسات با فقط سالھا نیا تو گفتیم مامان..بود اونجا شکلم یپر اباژور و ریتحر زیم و کمد و تخت فقط

رونیب امیب نداشتم دوست و دوران اون تو رفتم چقد..کردم اروم و خودم .. 

 

 خواھر و داداشا از..گفتیم وقت چند نیا از بابا..میدیخند و میگفت چقد...مینشست و میکرد زیتم رو خونھ از قسمت ھی مامان کمک با 
شن زیسوپرا میخواستیم مثال.. میبود نگفتھ یزیچ بھشون ھنوز..شده یخانم خودش واسھ االن کھ کوچولوم .. 

 

 با تامون سھ کھ بھم میشدیم رهیخ چنان وقتا یبعض..شدمینم ریس دنشونید از بازم رمیپ یبابا و مامان صورت بھ زدمیم زل چقد ھر 
داشتم یحال چھ بگم تونمینم..ھیگر ریز میزدیم ھم .. 
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بو اورده بوجود راتییتغ یلیخ سال 9..نبود بلد رو ییجا گھید کھ بابا..من انتخاب بھ.. تھران رستوران نیبھتر میرفت و شام  .. 

 

 یخال و خودم و گفتم یچ ھمھ از..ھام شکنجھ از..دنمیدزد از..نایا عمو از.. وقتم چند نیا از من و میزد قدم یکم شام از بعد 
؟اره؟یمونیم نجایا کھ و شب..مامان..فتھیش_گفت دهید غم نگاه با مامان خواب موقع شب..خونھ میاومد..کردم  

 

 ینم ولت ھم لحظھ ھی گھید_گفتم گوشش در اروم..بود اونجا جام بھونھ با و بھونھ یب..بغلش تو رفتم..بشم مھربونش دل قربون 
قشنگم مامان..کنم .. 

 

رو بابا خنده و دراورد و مامان یصدا کھ گرفتم لپش از مخلفات با ابدار ماچ ھی و  .. 

 

 خود و گرفتم رو شماره..واجبھ احترامشون و..ھستن من خونواده ھنوزم اونا...دادمیم خبر عمو بھ دیبا..اطیح تو رفتم خواب از قبل 
داد جواب عمو .. 

 

 _ ؟یخوب..جونم عمو..سالم  

 

؟..بابا یخوب..دخترم گل سالم_گفت کنھ ارومش داشت یسع کھ یدار بغض یصدا با عمو   

 

 _ خونھ؟ اھل ھید؟بقیچطور شما..میعال کھ من  

 

خوردن پاف فیپ انگار ھمشون..دنتیند روز ھی ناقال یکرد یچ..تو دلتنگ و خوبن ھمھ_سھراب عمو  .. 

 

اره؟..کھ دیکنیم درکم..عمو....دارن دوسمون ھمھ.. گھید مینیا ما_گفتم و دمیخند   

 

خوبن؟ بابا مامان..ماست یخوشحال.. تو یخوشحال_گفت و دیکش اه ھی عمو   

 

 _ دینش نگران..مونمیم نجایا و شب من..اجازتون با..بگم خواستم..عمو..دارن سالم.. خوبن .. 
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چکارم؟ من..ارتنیاخت صاحب بابات و مامان...گلم ھیحرف چھ نیا_سھراب عمو   

 

 _ کنم ینم فراموش و دیدیکش واسم کھ رو ییزحمتا وقت چیھ من..عمو دینگ .. 

 

 خداحافظ من از..داره کارت تھیعفر نیا ایب یگل..یگوش..باشھ..تو چتھ...یذاریم بغلم ریز ھندونھ یدار..دختر..بسھ_سھراب عمو 
ریبخ شب..عمو .. 

 

شد شروع غشیج غیج و گرفت و یگوش یھان و کردم یخدافظ عمو با  . 

 

گھ؟ید ایب پ؟پاشو یاینم یچ واسھ..تو ییکجا..شعور یب دختره_یھان   

 

 _ ؟یکرد رم باز تو چتھ..دختر یھ  

 

؟یی؟کجایاینم چرا گمیم..یگل_یھان   

 

 _ بذارم تنھاشون حاال..دمشونید سال چند از بعد من..خونم..یھان .. 

 

گذره؟یم خوش بھت..یگیم راست..گلم نھ_گفت یاروم لحن با و کرد فروکش تشیعصبان ھوی یھان   

 

 _ یلیخ..یھان..یلیخ .. 

 

 چکار داره کرده باز یاب اسب اندازه و دھنش یوقت دختر ھییگفت اگھ..یگل یگل_گفت داد و غیج و خنده با و شد شاد صداش یھان ھوی 
کنھ؟یم  

 

دیخند خودش ھر ھر ھر و..زنھیم ملیر داره..معلومھ خب_گفت و خنده ریز زد..بزنم حرف نذاشت  .. 

 

یبخند دیبا شتریب شونیمزگ یب بھ یھان یجوکا نیا بھ یعنی  .. 
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 _ ؟یندار یکار خب..گفتھ دروغ..ینمک یب یلیخ تو کھ گفتھ یک..بود بامزه ھم یلیخ..دمیخند خب  

 

؟یکرد مسخره منو..یھو_یھان   

 

بکنم غلط من_گفتم و دمیخند  .. 

 

اره کھ و اون_یھان  .. 

 

 _ ام رسیام..زهیچ..یھان..یراست..نشو پرو گھید .. 

 

خوبھ اونم_یھان  .. 

 

 _ نفھمھ یکس بزن حرف یجور ھی وونھید..یھ .. 

 

کنم فکر ستین طرفا نیا ھم یکس..خب بگم یچ_یھان  .. 

 

 _ االن؟ کجاست  

 

اتاقشھ؟ تو_یھان   

 

 _ خوبھ؟ حالش  

 

نھیب ینم رو تو خوبھ دونم؟حتمایم چھ من_یھان  .. 

 

 _ یشعوریب یلیخ .. 

 

لطفتھ نظر_یھان  .. 
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 _ یندار یکار.. وونھید .. 

 

یبابا..گلم نھ_یھان  .. 

 

 _ کن یخداحافظ ادم نیع خب .. 

 

 و اومد میگوش امیپ یصدا موقع ھمون..شده تنگ واسش دلم چقد..کنھیم چکار داره االن ریام یعنی..بود کرده قطع گھید خب یول 
بود نوشتھ..بود ریام از..من قلب طپش .. 

 

؟؟؟...چرا دیفھم یکس نھ و..چرا گفت یکس نھ کھ ھستند ییانھا..ھا ییجدا نیتر ناک درد   

 

زنھ؟یم قسمت نبودن و رفتن و ییجدا از دم ھمش چرا نیاخھ؟ا یچ یعنی امشیپ یکنھ؟معنیم ینجوریا ریام ؟چرایچ یعنی   

 

 مال فقط.. و فقط کھ ییایدن..گھید یایدن ھی تو رفتم سیال نیع و..دمیخواب مامان اغوش تو و شب اون..داخل رفتم داغون اعصاب با 
صیحر چقد و بودم محتاج چقد..کردم ینم دایپ ایدن یجا چیھ و داشتم اونجا کھ یارامش..بود من .. 

 

بود ھمونجا من خواب محل ھم بعد شب 4_3 بلکھ و شب اون تنھا نھ  .. 

 

 خونھ اصال یعنی..دمیند و ریام اصال دارھاید نیا تو و گشتمیبرم دوباره یول نایا عمو شیپ رفتم دفعھ چند روز چھار سھ اون تو 
 ..نبود

 

 واسھ و شرکتش واسھ.. داشت ازین و پولش..بفروشھ رو خونھ خواستیم بابا..بودن کرده زیتم رو خونھ و بودن اومده نفر سھ دو 
 ..شراکتش

 

گذشت باد و برق مثل یچ ھمھ  .. 

 

من مثل..بدن دست از رو اونا بخوان کھ شنیم قدردانشون یزمان و دونن ینم و دارن کھ ییزایچ قدر ادما چقد .. 
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دمیم پس و سالم 9 نیا ییدارا تمام دارم کردم دایپ و خونوادم گھید کھ االن .. 

 

 و قسمتش نیا فکر اصال..اونور برم باھاشون کھ کنھیم منو یکارا داره بابا..شد یچ اصال دمینفھم..اومد شیپ عیسر یلیخ یچ ھمھ
عشقم.. و دوستام..میزندگ..دومم خونواده..بکشم زایچ یلیخ از دست دیبا خونوادم داشدنیپ با کھ بودم نکرده .. 

 

 موجود تا سھ اون واسھ دلم و ندارم و مامان از یدور طاقت لحظھ ھی یحت گھید کھ خودم خونواده طرف ھی از..شدم جیگ یلیخ
 ریام..عشقم و..بکشم دست ساختن منو سالھ 9 نیا تمام کھییکسا از تونمینم طرف ھی از و..کشھیم پر داره انیدن سر اون کھ یزیعز

بگذرم اون از چطور..سام .. 

 

 اخر یامایپ از فقط..زنھیم یحرف نھ بخونم و دلش حرف نگاھش از کھ ھستش نھ..سامھ ریام سکوت..کنھیم تمیاذ یلیخ کھ یزیچ
ھیفراموش و رفتن و ییجدا ھمھ مضمونشون کھ ییامایپ..زندست ھنوز کھ فھممیم شبش .. 

 

 ھمھ کھ گفت..مینکن یزندگ رانیا یتو نجایھم چرا کھ دمیپر بابا از..کنھیم بدترش داره رفتاراش نیا با ھم ریام..داغونھ اعصابم خودم
دهیخر سھام و داره شرکت اونجا و فروختھ و شییدارا .. 

 

 ریت بد قلبم..بابا بھ داد رو یباز یپارت تا ھزار با جورکنھ برام تونست عمو کھ یمدرک تنھا... منو یالمثن شناسنامھ عمو شبید
؟یچ یعنی نیا..دیکش  

 

ندارم رو یھان نیغمگ نگاه تحمل بازم یول..اوردم ینم دووم کھ مطمئنم نبود بابا گرم نگاه و مامان یلبخندا اگھ .. 

 

ادینم بر پسش از ھم دیفر یحت..کرده کنسل فعال ھم شیعروس..بھم ختھیر یحساب برم خوامیم دهیفھم یوقت از .. 

 

 کار و کس یب منو کھییاونا بھ نایا بابا شدن دایپ با کھ بود یکردجواب ارومم کمی مدت نیا کھ یزیچ تنھا..فشارم تو طرف ھمھ از
 بھش سر ھی انیم بار ھی یسال چند و کردن ول خدا امون بھ نویا کھ کجان باباش ننھ ستین معلوم گفتنیم کھییاونا..دادم خوندنیم
 یصدا..کنمیم یمعرف بھشون و خونوادم غرور با یوقت االن یول..دادیم عذابم شھیھم حرفا نیا..میدیند ھم یزیچ ماکھ تازه..زننیم

شھیم اروم روحمم شیخنک از کھ ادیم فلبم زیلیو زیلیج .. 

 

 قورمھ..مرغ با پلو زرشک..بود گذاشتھ تموم سنگ خالھ.. شام صرف بھ کردن دعوت رو بابا و مامان نایا عمو شبید
 نیا..شدیم مگھ یول کنم ارومش داشتم یسع و بودم یھان شیپ..بودم اونجا صبح از منم...  سوپ و ساالد مدل دو..فسنجون..یسبز

نرو..یگل_گفتیم و لرزوندیم و لباش و چشمام تو زدیم زل بغض با ھا گربھ بچھ نیع قشنگش یچشما با دختر .. 
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است اشفتھ..کبابھ خودم دل دیفھمیم یکاشک..خدا کردمیم چکار .. 

 

 اونجا اومدم من دیفھمیم یوقت..بود خودش تو ھمش..نبود یخبر درار حرص و شنگ و شوخ پسر اون از اصال..نگو گھید کھ و حسام
 از ذره ھی یکاشک..کنم تمومشون یجور چھ دونمینم کھ دهیخر برام تلخ شکالت مدت نیا انقد..شمیپ ومدیم و کردیم ول و شرکت
داشت داداشش اون و پسر نیا محبت .. 

 

 ازشون یگرم استقبال خالھ و عمو..اونجا اومدن شده چیپ کادو یھا بستھ و ینیریش جعبھ ھی و بزرگ گل سبد ھی با بابا و مامان
 ..کردن

 

 یب تو منو باز و ومدین سام ریام..زنگ بھ چشمم ھی و بود در بھ چشمم ھی..بود یمیصم و گرم جمع..اومدن حسام و دیفر ھم بعدش کمی
گذاشت خودش از یخبر .. 

 

 تشکر ھمھ از یکل بابا و مامان..بده بھش کھ خالھ بھ داد ھم و ریام ھیھد و بود دهیخر یکیش و گرون یلیخ یھا ھیھد ھمھ واسھ مامان
ختیر اشک مامان بازم و گفت شیشرمندگ از بابا بازم و کردن .. 

 

 غم ھی شاد ظاھر بھ یصورتا نیا تک تک پشت کھ دمیفھمیم من یول دارن نگھ شاد و مجلس داشتن یسع حسام و دیفر ھرچقد
درد ھی..نشستھ .. 

 

 برخورده بھم یلیخ ریام ومدنین..نداد جواب بمونم نکھیا واسھ ھم یھان یاصرارا یحت..شدم اماده منم شدن بلند نایا بابا کھ شب اخر
 ..بود

 

 چرا پس..دارم خبر دلش از کھ من..ستین جور نیا دونمیم کھ من یول..ادیم بدش خونوادم و من از کھ..کنھ ثابت رو یچ خواستیم
یباز گربھ و موش..شد یچ حاال و بودم نیریش یاعترافا و قشنگ یحرفا منتظر کنھ؟منیم ینجوریا داره .. 

 

 کیش شھیھم مثل ظاھرش..شد ادهیپ نیماش از یمجلس و کیش یلیخ ریام و کرد ترمز پامون جلو ریام نیماش یخداحافظ موقع در دم
 نیا چطور من..دمشیند سالھاست کھ کنمیم حس چقد..بودم دلتنگش چقد..بود خستھ یلیخ یلیخ..بود اشفتھ صورتش یول...بود دلربا و

خدا؟ کنم فراموش و غرور کوه  

 

 دونستمیم من یول.ھھ..داشت کار ییجا چون ادیب نتونست کھ کرد یخواھ معذرت و کرد یاحوالپرس و سالم یگرم بھ بابا و مامان با
میرفت ما کردیم فکر االنم تا..نھیبب منو خواستینم چون..ومدین چرا کھ .. 
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؟یمون ینم_گفت و چشمام تو زد زل.. کنارم اومد ریام کھ بودن ھم با یخداحافظ مشغول ھیبق  

 

یبزن شمیات نبودنت و اتیمحل یب با کھ..بشھ یچ کھ بمونم؟بمونم کال ای و ھ؟امشبیچ منظورش..بمونم؟ .. 

 

خان ریام.. ریبخ شبت..رمیم منم.. برن دیبا باالخره روز ھی.. نیرفتن مھمونا_گفتم اروم و چشماش بھ شدم رهیخ .. 

 

بود کرده شیکرا میینجایا کھ یوقت چند نیا واسھ بابا کھ ینیماش..نیماش تو نشستم عیسر و کردم یخداحافظ و .. 

 

 بودم زده زل من یول.. کرد یشرمندگ اظھار باز و گفت خونواده نیا حد از شیب لطف و یخونگرم و یمھربون از بابا نیماش تو باز
بود نوشتھ..بودم رهیخ بود فرستاده واسم ریام االن کھ یامیپ بھ و میگوش بھ .. 

 

 احساس بدانم کھ یشرط بھ..کرد خواھم فراموشت..نبود عشق ھم بھ ما یروزھا ان احساس بدانم کھ یشرط بھ..کرد خواھم فراموشت
ستین عشق تو بھ من یروزھا نیا .. 

 

_ من جون..نکن ھیگر ینجوریا..بشم قربونت..یمیمر .. 

 

کنم دل درد واسش ندارم رو یکس گھید من..من_گفت و باال دیکش و دماغش میمر .. 

 

م؟یگالب نجایا من پ_گفت و میمر کلھ پس زد یکی..یجد کردنش ھیگر وسط یھان  

 

 بھ رسھیم تھشون کھ اونا از یطوالن و بلند یھا خنده..خنده ریز میزد کردنامون ھیگر وسط ھوی و ھم بھ میشد رهیخ تامون سھ لحظھ ھی
سوزونھیم و گرتیج تھش کھ ییھا ھیگر..ھیگر .. 

 

جا ھی بھ میزد زل ھرکدوممون من اتاق تو نیزم رو میبود نشستھ کھ تامون ھرسھ و شد قطع ھامون ھیگر .. 

 

شھ؟یم یچ دلت فیتکل..یبر اگھ_گفت میمر لحظھ چند از بعد  

 

 دلم؟_
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ره؟یام منظورت_یھان  

 

اره_میمر .. 

 

جمیگ ھنوز..دونمینم_گفتم و دمیکش قیعم نفس ھی .. 

 

باھاش من یخوا یم..گمیم..یگل_گفت و کرد من من کمی یھان .. 

 

کن تمومش..یھان کردم اعتماد بھت من..نکن فکرشم اصال_گفتم و حرفاش نیب دمیپر .. 

 

ھردوتون..ینجوریا اخھ_یھان .. 

 

 بھم قرمزا خط و شدیم کھ ھم ییاونجا تا.. دارم دوسش..روشنھ خودم با فمیتکل کھ ؟منیچ ؟ھا؟ھردومونیچ ھردمون_گفتم بغض با
دادیم اجازه  

 

 و نیا تو..اره..ریبگ منو ایب تروخدا ریام اقا بگم برم دیبا نکنھ..کردمیم دیبا چکار گھید..دارم دوسش کھ دادم نشونش
 ادیب کھ داره اصرار و داره دوست منو اونم کھ گفت بھم عمو..دارم خبر احساسش از گفتم بھت کھ من..یھان..یخوایم

زنھ؟ینم یحرف چرا دونمیچرا؟نم دونمینم یول...یخواستگار  

 

گفت؟ بھت یچ شب اون بابا یبگ یخواینم ھنوزم_یھان  

 

_ کنم قبول یرودرواس تو من خواستھینم و ستنین خونوادم نکھیا..یخواستگار ادیب ریام ذاشتینم نکھیا لیدل..کھ گفتم .. 

 

فقط؟_گفت و کرد نگام شک با یھان  

 

 ...فقط_
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ر؟یام اونجا؟بدون یاریم دووم_میمر  

 

یلیخ..نوشتھ پررنگ واسم یلیخ و ییجدا.. من سرنوشت تو خدا کنم فکر_گفتم و اتاقم پنجره بھ شدم رهیخ .. 

 

و گلوم بغض و گرفت و چشمام اشک  ... 

 

 شماھا... واسش کنم یخال دلم تو شده قلبمھ یحرفا و کنم دردل واسش نداشتم و کس چیھ گھید کھ یوقت..مرد مامانم کھ یوقت_میمر
ادتھی..میبود ھم با دبستان اول از تو و من یگل..اسرارم محرم نیشد کھ نیبود .. 

 

 یکار تونستمینم کھ شدم شرمندت یوقت..فرشاد واسھ یکرد بھم کھ یکمک اون از بعد..شمیم دلتنگت یلیخ_گفت و چشمام بھ شد رهیخ
 موقع اون..یستین دلخور کھ یبد نشونم و یکن ارومم یخواستیم..بود لبت رو لبخند ھی شھیھم تو..دادیم ریگ بھت یوقت برات بکنم

 یفتگیش واسم و باشم دایش واست یدار دوست دمیفھمیم..یکنیم یباز واسم و بزرگتر خواھر ھی نقش یدار کھ شدمیم مطمئن
یگل یول... دتیند سال 9 خونواده و دلت نیب یافتاد ریگ دونمیم..یدلتنگشون یلیخ دونمیم..یکن .. 

 

_  یباال و قد رفتن صدقھ قربون محتاج چقد کھ..ھالکھ واسشون دلم چقد کھ..دمیکش یچ یبفھم یتونینم و یدونینم..یدونینم..نھ
دایش واسھ کردن یخواھر واسھ رمیمیم چقد و انمیشا با کل کل دلتنگ چقد..شھابم .. 

 

 یشکیھ..بوده باز بروت اغوشش شھیھم شیپ سال پنج تا مامانت..بوده گاھت ھیتک بابات..بوده کنارت داداشت شھیھم چون..میفھمینم
فھمھینم منو .. 

 

 دلتنگش کھ شبا یول رمیم..نجاستیا حواسم و فکر ھمھ یول رمیم..ذارمیم نجایا و دلم..برم خوامیم و کردم داشونیپ کھ االن کھ فھمھینم
رمیبگ ارامش ازش دیشا کھ ماه بھ شمیم رهیخ..شمیم .. 

 

 ھق ھق ما یھمپا و زانوش رو گذاشت و سرش میمر..میکرد ھیگر ھم با و خواھرانش اغوش تو رفتم و شد حلقھ دورم یھان یدستا
 ..کرد

 

بسوزه خودش واسھ دلش یکس..جالبھ..سوخت خودم واسھ دلم .. 

 

ستین چکسیھ انگار..ستین ریام کھ یوقت..تنھام چقد... یدوخوانوادگ نیا تو..یشلوغ نیا تو چقد .. 
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مونیپش روز ھی..یناراض روز ھی و ھیراض روز ھی ریام کنمیم احساس کھ دارم کم یچ من مگھ ... 

 

چشماشھ ھیا قھوه میداریب بھونھ دیفھمیم یکاشک .. 

 

کنھ نگام فقط...فقط..نخواد منو اگھ یحت..نباشھ کنارم اگھ یحت..کنھیم بدرقم گرمش نگاه کھ زنھیم یوقت تا دلم کھ دیفھمیم یکاشک .. 

 

افتاد جملھ نیا ادی ذھنم..دلم ریواگ ریھاگ نیا تو چرا دونمینم .. 

 

کنھ فکر بھت کھ یندار رو یکس ینیبیم یبخواب یخوایم یوقت شبھا .. 

 

ییتنھا چقد کھ یفھمیم درونت ھیشلوغ خالف بر کھ نجاستیا .. 

 

 ذھنم..بگم ندارم یچیھ..اسمون تو ھالل ماه بھ شدم رهیخ ستین ماھم مال گھید االن کھ خودمون ھیمیقد خونھ تو اتاقم پنجره تو از
اشفتست..داغونھ و یخال یلیخ .. 

 

کنمیم فکر بعد ساعت چند و قبل ساعت چند بھ ھمش  .. 

 

 بعد ساعت چند و خونواده گرم اغوش بھ رفتن و خونوادم داشدنیپ مناسبت بھ گرفت واسم عمو کھ بود یمھمون قبل ساعت چند 
ابھاست یانسو بھ رفتن و مایھواپ تو نشستن احتماال ... 

 

 یمھمون ھی عمو و نکردم قبول و نداشتم و بزرگ یایمھمون حوصلھ اصال من یول رهیبگ بزرگ جشن ھی کھ داشت اصرار عمو 
 یدانشگاھ یدوستا از تا دوسھ و میمر خونواده و سپھر عمو و یاصالن و دیفر خونواده مثل رو اشناھا و دوست از یسر ھی و گرفت
نبود ھم خلوت خب یول نبود شلوغ یلیخ..کرد دعوت... و یھان و من .. 

 

بود یکاف کردمیم حس و گرمش نگاه و ومدیم ریام نکھیھم.. نداشتم ھم رو یانچنان یلباسا و دیخر حوصلھ  .. 

 

 ھفت قھی کمرنگ یلیخ ھیصورت ای یازیپ پوست رنگ بھ بلوز ھی رشیز و دمیپوش دوخت خوش یلیخ یمشک شلوار کت ھی 
 یمشک بلند پاشنھ کفش..بود قشنگ..بود شده کار شلوار و کت از ییقسمتا ھیرو و بود دکمھ تک و رب سھ نیاست کت..دمیپوش
 عشق بھ و فاطمھ خالھ احترام بھ یمشک ریحر شال ھی و زدم یشکالت عطر و حیمل شیارا ھی و ختمیر ازادانھ دورم و موھام..دمیپوش
بودم داغون داغونھ درون از یول بود یعال ظاھرم واقع در..بودم شده خوب..سرم زدم سام ریام .. 
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یعال ظاھر بھ یچ ھمھ و بودن خوب ھمھ..بود زده اسپرت پیت میمر و بود دهیپوش یا روزهیف یمجلس لباس ھی ھم یھان  .. 

 

بود داده سفارش غذا مدل دوسھ رونیب از عمو  .. 

 

 از دیکشیم چشمم تو مداد ھی قشنگم مامان..بودن کرده کیپ و کیش یحساب ھردوشون..بودن شده اقیع یحساب ھم با خالھ و مامان 
بود بایز بازم چشم ریز چروک ھمھ نیا با بازم..االن یول شدیم رو اون بھ رو نیا .. 

 

شاھرخ یحت بودن اومده ھمھ ھیبق یبودول تیمامور فربد..یدب زنش شیپ فرزانم و بود سیانگل کھ فتانھ..اومدن کم کم مھمونا  .. 

 

شد مھم واسم اون و اومد ریام نکھیا تا نبود مھم واسم یچیھ....نبود مھم اصال واسم یول ومدینم خوشم اصال ازنگاھش  .. 

 

 درست قشنگ و موھاش..بود محشر..بود خاص پشیت..بود باز اولش دکمھ دو..بود نبستھ کراوات..یمشک بلوز و دیسف شلوار کت 
بود گردنش تو یمشک بند گردنبند و بود کرده .. 

 

 بغض..یرسم و خشک یلیخ..رفت و گفت کیتبر اومد اولش ھمون فقط..دیدینم منو اصال..زدینم حرف باھام..کردینم نگام اصال 
 اعصابم رو شاھرخ رهیخ نگاه اون از بدتر..کنن عوض و حالم داشتن یسع یھان و میمر..شد شروع دستام لرزش..گرفت و گلوم
میقاط یحساب دونم ینم..دنیکش رخ بھ یھا ھیما تو یزیچ ھی..بود یجور ھی ھم ریام بھ یحت نگاھش..بود .. 

 

میدانشگاھ یدوستا از دوتا بدرقھ واسھ اطیح تو رفتم خوردم یچ دمینفھم کھ یشام از بعد  .. 

 

شدم سام ریام با رخ بھ رخ گشتمیبرم داشتم کھ یموقع  .. 

 

گھیھمد یچشما بھ میشد رهیخ  .. 

 

یلعنت بگو یزیچ ھی..بزن یحرف ھی  .. 

 

دیترد از پر..بغض از پر..بود لرزش پراز نگاھش  .. 
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بود گذاشتھ باز ھم از فاصلھ با و پاھاش و بود ستادهیا نھیس بھ دست  .. 

 

؟یدونستیم..یدار فرق ھیبق با..تو..داشت جذاب و نیریش یخوش ھی من واسھ..سالھا نیا تموم تو بودنت نجایا_سام ریام   

 

نھ.. دادم تکون راست و چپ بھ و سرم اروم  .. 

 

من واسھ..یدار فرق_سام ریام  .. 

 

 فراموش_گفت اروم و نرم و گوشم کنار اورد و سرش..ستادیا سرم پشت و دیچرخ من دور دور ھی و اومد در حالت اون از 
 فراموش و زیچ ھمھ..کنمیم و کار نیھم منم...داده قلقلک و احساست تاحاال کھ یزیچ ھر..یدیشن و یدید حاال تا کھ رو یزیھرچ..کن
شو خوشبخت و برو..ب..کنمیم .. 

 

 چرا..لرزهیم پاھام چرا..کردیم یشوخ نھ؟اره.. کردیم یشوخ..کرد خراب و ارزوھام کوه حرفاش با نھیبب تا ستادینا و رفت..رفت 
برم یگفت..شم خوشبخت یگفت لرزون یصدا با چرا..کنم فراموش یگفت ؟چرایگفت یچ ریام..ادینم گھید قلبم طپش یصدا .. 

 

و تلخ یشکالتا..تایحما..ھا نگاه..امایپ..حرفا اون ھمھ..کنم فراموش رو ھا عاشقانھ ھمھ اون چطور من ریام   .. 

 

نابود..ریام یکرد نابودم  .. 

 

اورد روزم بھ یچ حرفاش با نھیبب تا ستادینا و رفت..رفت .. 

 

یچ واسھ..چرا اصال..شھیم مگھ..شم خوشبخت.. ریام بدون..برم کجا..برم گفت  .. 

 

 فراموش یگیم چرا..بندهیم دل زود چقد یدونستیم خودت کھ یاحساسات با و دختر ھی.. منو..میشکوند ینیبب کھ یستادینا چرا ریام 
 یشکالتا..ھا عاشقانھ..تایحما..امایپ.. ھا نگاه اون ھمھ..کنم فراموش چطور من....شم خوشبخت یگفت لرزون یصدا با چرا..کنم

یبفھم یکاشک..نابود..ریام یکرد نابودم..تلخ .. 

 

 یامایپ و تخت رو دمیکش دراز ای و باغ یاھیس بھ زدم زل و نشستم پنجره لب ای..رفتم راه اتاقم تو ای..بودم داریب صبح خود تا 
کردم مرور و ھرشبش .. 
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 جزو من بود نگفتھ مگھ..دنھیرس تشنھ چقد نخوندم نگاھش تو از مگھ..خواستینم منو مگھ..فھممینم..چرا..شھینم باورم 
 خود شد؟مگھ یچ پس..دارم فرق ھیبق با واسش گفتینم مگھ..میشدینم اروم گھیھمد نگاه با مگھ..نبود بند نفسم بھ نفسش مگھ..مشمیحر

بھم ختیر یچ ھمھ چرا..نبودم ازش قشنگ یحرفا منتظر من مگھ..یخواستگار ادیب کھ داشت اصرار یلیخ ریام کھ نگفت عمو .. 

 

شده یچ گھینم و کنار ذارهینم و شیلعنت غرور اون چرا..یزندگ از..من از خوادیم یچ..ھیچ دردش گھینم کالم کی چرا  .. 

 

برد خوابم کھ بود صبح یدما دم بودم داریب صبح خود تا..دمینخواب اصال شب اون  .. 

 

بودم خستھ و کسل ھنوز..شدم داریب خواب از کھ بود مامان یدستا نوازش با   

 

اورد لبام رو لبخند و کرد دارمیب خواب از بود خوشبوتر ھم میمر و اسی از کھ مامان تن یبو یول  .. 

 

؟..یش داریب یخواینم..گلکم ریبخ ظھرت_مامان   

 

 _ دمیخواب رید یلیخ شبید..چرا..مامان سالم .. 

 

نھ؟..یبود خستھ_مامان   

 

 یحرف دونستمیم صالح نھ و بودم یمیصم باھاش یلیخ نھ یول..ھیچ دردم بگم بھش تونستمیم یکاشک..شدم رهیخ مامان یچشما تو 
بودم خستھ اره_گفتم و نزدم یحرف پس..ناکام عشق ھی از بزنم .. 

 

 منم..کارا ھیبق و سند یامضا و خونھ لیتحو واسھ رفت بابا و میخورد ییتا سھ ھم دور و نھار..شدم داریب خواب از کھ بود شده ظھر 
بودن کتابام و لباسام از یبعض و میشخص لیوسا..ذاشتمیم چمدون تو داشتم و بودم اورده نایا عمو خونھ از شبید کھ یلیوسا .. 

 

 نگاه ھی..کوتاه نگاه ھی فقط..بار نیاخر واسھ..ادیب یکاشک..ادیم ھم ریام یعنی..انیم کھ گفتن نایا عمو..میداشت پرواز صبح 4 ساعت 
اورد بروزم یچ دیفھمیم یکاشک..شھیم تنگ واسش دلم..کنھ ارومم وقت چند تا کھ ازش مھربون .. 
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 عمر ھی کھ ییکسا واسھ یدلتنگ..سختھ یلیخ ادماش از..دمیکش نفس اونجا کھ یخاک و اب از..بوده میزندگ و خونھ کھییجا از کندن دل
 روزگار دست یول..بود سخت واسم یلیخ.. بدم دست از و بودن تگرمیحما کھ ھم رو اونا دمیترسیم کھییکسا از..بودن شده کسم ھمھ
 زیچ..شدن خونوادم سالھ 9 کھ یا خونواده شیکی و کردم گمشون سالھ 9 کھ یا خونواده شیکی..بود گذاشتھ پام جلو یدوراھ ھی..بود
 اون ھمھ یعنی..اخھ یچ یعنی..امیب کنار ریام کردن فراموش با نتونستم ھنوز.. کنار بھ نایا ھمھ..زنیعز واسم ھردوشون..ستین یکم

 ھمھ یعنی..نداد صیتشخ یدروغ نگاه ھی از رو عاشقونھ نگاه ھی شھیم مگھ..شھیم مگھ..ممکنھ مگھ..بود تظاھر ھمش..بود دروغ حرفا
شھینم باورم..بود کشک ھمھ و ھمھ..اشیدلواپس..شدناش یرتیغ..اشینگران .. 

 

 یجلو از گذروندم اونجا کھ رو یلحظات تک تک..کردم یخداحافظ بودم گذرونده توش و ھامیکودک کھ یا خونھ از دست بھ چمدون 
گذشتنیم چشمام .. 

 

 نگاه لذت با رو ھا مغازه سردر یھا نوشتھ و چراغا یحت.. نایماش..درختا..ابونایخ..ادما ھمھ صیحر گرسنھ ھی مثل نیماش تو 
نمشونیبب بتونم دوباره یک ستین معلوم..دارم نگھشون ذھنم تو کردم یسع..کردمیم .. 

 

 باز ھم از و دستام و نیزم گذاشتم و چمدونم..من سمت دوهیم داره دمید رو یھان دور از کھ میبود شده فرودگاه وارد تازه 
ھیگر ریز میزد و میکرد بغل سفت رو گھیھمد..فتمیب پشت از بود کینزد کھ اغوشم تو کرد پرت و خودش چنان..کردم .. 

 

؟یگل..کنم چکار تو یب من_یھان   

 

 _ نکن سخت واسم و رفتن..نکن ھیگر..بشم دلت قربون .. 

 

نم؟یب ینم رو ایدر غروب نیا من گھید یعنی_گفت و چشمام تو شد رهیخ دوباره یگل   

 

 _ نم؟یبینم و سبز سر جنگل نیا گھید من یعنی  

 

؟یچ من پ_گفت و کنارمون اومد میمر   

 

؟یکنیم چکار نجایا صبح وقت نیا تو_گفتم و کردم نگاش تعجب با   

 

؟ینیبب منو یخواست ینم یعنی_میمر   

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

موندیم دلم بھ دمتیدینم اگھ_گفتم و کردم بغلش  .. 

 

 کردم یکار ھر سال 9 نیا تو_گفت کردو نگاه چشمام تو و کنار دیکش منو و کنارم اومد فاطمھ خالھ کھ میزدیم حرف ھم با میداشت 
 چون..یباش نمونھ خواستمیم چون..داشتم ھم یھان با داشتم تو با یرفتار ھر..کنم تیترب خانم ھی نکھیا..بوده درستت تیترب واسھ

؟..باشھ..یکن دمیسف رو ھم اونجا خوامیم..نندازه روم تو تف برگشت مامانت روز ھی اگھ خواستمیم  

 

 بده قول ھم تو..فقط..خالھ دمیم قول..کنمینم فراموش رو یکرد واسم کھ ییکارا وقت چیھ من..جون خالھ چشم_گفتم و کردم بوسش 
یکن دعا واسم .. 

 

ن؟یدینم قرض و مونیابج نیا قھیدق چند ھی_حسام   

 

کردم نگاه خوشگلم داداش..حسام بھ و برگشتم یخوشحال با  .. 

 

 _ ؟یدونستیم..حسام شھیم تنگ واست دلم..بشم خوشگلم داداش قربون  

 

 مرده کشتھ دختر انقد..خودم واسھ ستمین یکس کم..بشھ تنگ دمیبا_گفت و دیخند..نده نشون کردیم یسع یل و گرفت و گلوش بغض 
خودم واسھ دارم .. 

 

شھیم تنگ ھم تیفتگیخودش نیا واسھ دلم_گفتم بھش لبخند با یاشک یچشما با  ... 

 

؟یزیچ ھی یبگ منو حاال..داره یدلتنگ نیا اخھ_دیفر   

 

 _ رون؟یب دیزنیم ییھوی چرا شما..دمیترس دیفر ا  

 

شھ؟یم تنگ منم واسھ دلت..یگل بگو راستشو..میھست یریغافلگ و زیسوپرا کار تو کال..گھید مینیا ما_دیفر   

 

ا؟یکن تیاذ و خواھرم نمینب یراست یاھا..ستمین مطمئن..شھیم یچ نمیبب دیبا_گفتم و کردم نازک چشم پشت ھی   

 

ا؟یگیم یچ ھی؟ امیم بر زره فوالد خواھر پس از من اخھ_گفت اروم دیفر   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

 عمو کنمیم یدرست کار_گفتم و ستادمیا روبروش رفتم..بود ستادهیا بابا کنار اروم کھ سھراب عمو بھ خورد چشم خنده با و دمیخند 
نھ؟ مگھ..  

 

درستھ کارات شھیھم تو_گفت مھربون نگاه با عمو  .. 

 

 _ برم راحت نیبذار..نیبخند پس .. 

 

منھ ریتقص دیشا..ومدین ریام_گفت شرمنده و زد لبخند ھی عمو  .. 

 

 بھ نگام بار نیاخر واسھ ذارهینم دونستمیم..اخرش نگاه واسھ ذارهیم دلم بھ حسرت دونستمیم..ادینم دونستمیم..گرفت و گلوم بغض 
فتھیب قشنگن من واسھ فقط کھ قشنگش یچشما .. 

 

 و دیکن دعا واسم..عمو دارم دوستتون..خواد ینم کھ مشیبکن یکار بھ مجبور میتونینم ما.. عمو ستین مھم_گفتم و زدم یالک لبخند ھی 
مردونھ؟..نیدیم قول..دینکن فراموشم  

 

کنھ فراموش و دخترش کھ یدید رو یپدر کدوم_گفت و دیبوس و میشونیپ عمو  .. 

 

کن بازش مایھواپ تو_گفت و داد بھم بستھ ھی  .. 

 

  ممنون_ 

 

یکن تشکر صاحبش از شدیم یکاشک_عمو  .. 

 

زارهیب انقد..نھیبب منو بار نیاخر واسھ نخواست یعنی..یلیخ..کرد یمعرفت یب یلیخ..بود یخال ریام یجا چقد جمع تو  ... 
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زارمیب نیزم از فقط..دانمینم را شیکجا تا..خواھمیم پرواز...است تنگ دلم  ... 

 

خونھ مقصد بھ مینشست و میکرد عوض رو مایھواپ اونجا از بعد و یدب میرفت اول تھران از .. 

 

 خوابم یلیخ..شدینم..بودن کنارم بابا و مامان یول کنم بازش کھ کردیم تاپ تاپ دلم و بود دستم تو بود داده بھم عمو کھ یا بستھ 
سوختنیم چشمام..ومدیم .. 

 

برد خوابم کھ بود دستم تو بستھ  .. 

 

 و ختیر ھمھ بودن ھمسفر تھران از ما با کھییاونا..بودن خواب بایتقر اکپرا..دادم مالشش کمی..کردیم درد گردنم کردم باز کھ چشم 
نیشدیم کار بھ دست بعد ستھیبا ارتونیط نیذاشتیم..عجول چھ..بود شده عوض ھاشون افھیق .. 

 

داشتم یبیعج حس..بودن خواب ھم بابا و مامان..بود دستم تو ھنوز بستھ  .. 

 

کردم بازش...رهیام از گفتیم بھم قلبم..بود شده چیپ کادو جعبھ  .. 

 

بود نوشتھ کردم بازش لرزون یدستا با..بود ریام از..بود نامھ ھی شیاول یول..بود زیچ تا چند توش  .. 

 

  

 

 لذت و یزندگ حق ھم تو..بوده خودت خاطر واسھ کردم یکار ھر یبدون خوامیم یول..یباش داشتھ من بھ نسبت یبد حس االن دیشا
یدار بردن .. 

 

نکردم یمرد نا و نبود نامرد من..بدون و نیا فقط  .. 

 

شھیھم مثل..یزیعز یلیخ واسم تو..تو کھ یبدون خوام یم  .. 

 

شو خوشبخت  .. 
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یکنیم نگاه فقط..یرسیم کھ اخر بھ.. میبگو یخودمان...ارامش ھمھ نیا باشد بیعج تیبرا دیشا  .. 

 

یکن نگام کھ ینبود ھم اخر لحظھ تو..ینکرد نگاھمم کھ تو ریام یول .. 

 

 از منو نخواست یعنی..بود یچ چکار؟منظورت خوامیم تو بدون و لذت و یخوش من..من بخاطر یچ واسھ..یچ یعنی.. ریام 
خدا اه..کنھ جدا خونوادم .. 

 

دادم قورت و بغضم  .. 

 

 نکھیا واسھ دعا..ھست دعا توشون کھ بھشونھ کیکوچ فیک ھی کھ ھمونا..بود گردنش شھیھم کھ یھمون..ریام یمشک بند گردنبند 
یبتیمص ھر از کنھ دورت و باشھ محافظت..ییبال ھر از..کنھ حفظت .. 

 

گردنم بھ ؟بستمشیکرد چکار بامن تو..ریام..دستم تو گرفتمش  .. 

 

 دیبا ھم اونجا بفھمونھ بھم خواستھیم حتما ھھ..یچ واسھ شال..بود قشنگ..حیمل و ناز یرنگا از ریحر شال ھی..بود شال ھی جعبھ تو 
زورگو پسره..بزنم شال .. 

 

 بھ خودش عطر از..کنھیم استفاده شھیھم کھ رو یعطر..دهیم و ریام یبو..من یخدا..دمیکش قیعم نفس ھی و صورتم یتو گرفتمش 
 اون حرف ادی..باشھ مشامم تو خوشش یبو شھیھم خواستھیم..بره ادمی شھیم نره؟مگھ ادمی تنش عطر کھ..یچ واسھ..زده من شال

ریام..ریام اخ..باشھ کنارم احساسم شھیھم خوامیم گفت..دمیپرس ازش یوقت..دادیم تلخ شکالت یبو اتاقش.. افتام شرکت تو روزش .. 

 

خوشمزه و تلخ..تلخ تلخ ھمشون..یرنگ و زیر یشکالتا از بود پر جعبھ تو  .. 

 

باشھ تلخ دیبا..تلخھ یچ ھمھ.. ریام یب..بودن تلخ نیا بھ..دارم ازین ایتلخ نیا بھ کھ دونستیم حتما  .. 

 

 عشق.. رو تو..کنم فراموشت چطور.. محافظت نیا با.. تنت عطر نیا با من..کنم فراموشت ینگفت مگھ..چرا..یکرد و کار نیا چرا 
و یزندگ.. و  ... 
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خدا..کن خوشبختش..نھ ترم کینزد بھت نجایا از ایخدا...خدا ابر پر اسمون بھ دوختم چشم مایھواپ کیکوچ پنجره از  .. 

 

دیا ینم نفسم یصدا گری؟دیشنویم  ... 

 

نبودنت بغض.. مرا دهیکش دار بھ  ... 

 

ما؟یدی؟رسیپاش یخواینم..بابا دختر گل_بابا  

 

 کسل واقعا مایھواپ تو مدت ھمھ نیا..یحساب..بودم خستھ..مامان ھیخال یصندل رو بودم افتاده..نشستم و دادم بدنم بھ یقوس و کش ھی 
شدم داریب و دمیخواب فقط بار سھ..بود کننده .. 

 

 _ کجاست؟ مامان  

 

بزنھ روش و دست بھ اب ھی.. ییدستشو رفتھ_بابا  .. 

 

 بابا؟_ 

 

بابا؟ جان_بابا   

 

 _ د؟یداد خبر ھا بچھ بھ  

 

میرسیم امروز نکھیا از نھ..میگفت یزیچ تو از نھ..نھ_گفت و زد لبخند بابا  .. 

 

کنارمون نشست و اومد مامان  .. 

 

ا؟یدیخواب خودت واسھ خوب_مامان   
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 _ بردیم خوابم ھمش رفت سر حوصلم خوب .. 

 

نھیبش خوادیم مایھواپ چون میببند و کمربندامون کھ خواست ازمون مھماندار  .. 

 

ھستم مھم واسشون یعنی..شناسنیم منو اصال..واکنششون..برادرام و خواھر دنید..داشتم یخاص یلیخ استرس  .. 

 

 و ورکیوین یرنگ یابونایخ یوقت یحت..میشد یتاکس سوار و میگرفت لیتحو رو چمدونا یوقت..میشد ادهیپ یوقت..نشست مایھواپ یوقت 
 یزیچ نھ..بودن باز چشمام فقط..نبود یچیھ بھ حواسم ادیز استرس از..دمینفھم یچیھ..میشد منھتن رهیجز وارد یوقت..کردمیم نگاه
بودم گرفتھ تھوع حالت..دمیشنیم نھ دمیدیم .. 

 

 و روبروم اومد..دید و دستام و نگاه لرزش بابا... میشد ادهیپ..داشت نگھ شده یگلکار و قشنگ یلیخینما با خونھ ھی یجلو نیماش 
 یبدون خوامیم..یگذروندیم اونجا و سال 9 نیا تمام دیبا کھییجا..تو ھیاصل خونھ..خودتھ خونھ نجایا_گفت و گرفت محکم و ھام شونھ
یستین شده فراموش ما واسھ تو بدون پس..دمید تدارک اتاق ھی تو واسھ شیپ سال 9 ھمون از یحت ما کھ .. 

 

بابا؟ باشھ..یکن یبیغر ادماش و خونھ نیا با ندارم دوست اصال   

 

بدم تکون اروم و سرم تونستم فقط..بود کننده اروم بابا یحرفا  .. 

 

 ابرو و چشم و یمشک بلند یموھا..کلیھ خوش و بلند قد..رونیب اومد بایز یلیخ دختر ھی و شد باز در کھ میبود در یجلو ھنوز 
 و زد خفھ غیج ھی بابا و مامان دنید با کھ ببنده و در خواستیم..بود دهیپوش یمشک تاپ ھی و یاب نیج ھی..روشن پوست..یمشک
ن؟یاومد ید؟کیکنیم چکار نجایا شما..یدد..یمام_گفت  

 

 یفارس..خورهیم پنج چھار و ستیب سنشم..ستین ھشیشب و خورهینم اصال دایش بھ کھ اون..یمام..یدد گفت چرا..بود بامزه اش لھجھ 
داشت بامزه ھییکایامر لھجھ ھی تھاش تھ اون یول زدیم حرف خوب رو .. 

 

ال؟یتک یخوب_گفت مامان و کرد بوسش و مامان بغل اومد   

 

؟یمام شماست مھمون_گفت مامان بھ رو و کرد نگام رهیخ رهیخ..افتاد من بھ چشمش کھ.. دیبوس ھم رو بابا الیتک   

 

داخلن؟ ھا بچھ..است صاحبخونھ_گفت و زد لبخند مامان   
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ادیم داره..راھھ سر انیشا البتھ..ھستن اره_گفت برداره من از چشم نکھیا بدون الیتک  .. 

 

اومد ھمراھمون ھم الیتک..خونھ سمت بھ کرد مییراھنما مامان و برداشت رو چمدونا بابا  .. 

 

چکارمونھ؟ دمیفھمیم یکاشک..باشھ فضوال دختر اون از ومدیم بھش   

 

بودن اونجا من خونواده ھمھ االن کھ گذاشتم یا خونھ داخل پا استرس با  .. 

 

 خوب یلیخ..بود یھرچ یول..سختھ فشیتوص.. دونمینم..تیامن حس جور ھی..کردم حس رو یمطبوع یگرما ھی شدم خونھ وارد یوقت
 حال در یفضول زور از کھ الیتک و مامان و بابا و من..ھا کاناپھ سمت کرد مونییراھنما مامان و در کنار گذاشت رو چمدونا بابا..بود

 حرف لیموبا با داشت کھ مردونھ یصدا ھی..دمیشن ھا پلھ از رو یا مردنھ یھا قدم یصدا کھ میبود نشستھ ھم کنار بود انفجار
 اون از گھید..بود شده عوض چقد..بود شھابم داداش..بود خودش..صورتش بعد و دشیکش کلیھ بعد و بلندش یپاھا اول..زدیم

 نبود یورزشکار..کلیھ خوش و بود بلند قد..بود جذاب مرد ھی االن..نبود یخبر مفرط یالغر و یخروس یصدا و بلوغ یتو یجوشا
بود کرده شونھ قشنگ یلیخ و موھاش..داشت یقشنگ برق چشماش و بود کرده اصالح و صورتش..بود خوب یول .. 

 

زود؟ د؟چقدینداد خبر ن؟چرایاومد یک_گفت و اومد جلو تعجب با دید کھ رو بابا و مامان   

 

افتاد من بھ چشمش کھ نھیبش اومد و کرد یروبوس اونا با  .. 

 

داشت مینقراب یچشما با یقشنگ یھمخون..بود سرم یا نقره شال و یاب نیج و یاب تنگ مانتو ھی  .. 

 

بود مونده ھوا و نیزم نیب دستش.. بود من بھ نگاھش  .. 

 

 دهیترس..کرد باز و چشماش..بود گرفتھ و گلوم بغض..ستادمیا روبروش..ستادمیا شدم بلند..بست و چشماش و داد قورت و دھنش اب 
ھراسون..بود .. 

 

نم؟یبیم خواب_کرد زمزمھ اروم   
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 منم..یداریب داریب..شھاب داداش نھ_گفتم و گردنش دور کردم حلقھ و دستام و بغلش تو انداختم و خودم..اوردمین طاقت گھید 
عروسک یگفتیم بھم ادتھی..عروسکت..فتھیگلش .. 

 

 باورش..سال 9..کھ تو اخھ..کنم باور تونم ینم..فتھیگلش..تو..کنم باور_گفت چشمام بھ رهیخ و کمرم دور کرد حلقھ و دستاش 
خودمھ عروسکھ یچشما..چشما نیا یول..سختھ .. 

 

 و عروسکم باالخره..خودمھ فتھیگلش..خودشھ..شکرت خداجون..خدا شکرت_گفت و زد ادیفر باشھ شده بلند خواب از انگار ھوی 
دمید .. 

 

چرخوندیم خودش دور منو و گفتیم نارویا  ... 

 

ومدیم مامان نیف نیف و مامان خنده یصدا  .. 

 

 _ رمایم اصال..تروخدا..رفت جیگ سرم..کمرم داداش اخ .. 

 

چشامھ رو جات گھید..رونیب یبذار خونھ نیا در از و پات بذارم محالھ گھید..خودیب_گفت یقشنگ اخم با و نیزم سر گذاشت منو  .. 

 

رفتمیم باالت و قد قربون من و یبود کھ داشتم دوست چقد داداش یدونینم..بشم چشمات قربون من یالھ_گفتم و دمیبوس و چشماش  .. 

 

ببرمت اسمونا تو تا دارم دوست داداش یگیم ینجوریا یدونینم..شم فدات من..عروسک خدانکنھ_گفت و دیبوس و صورتم  .. 

 

؟ مارو دیریبگ یلیتحو ھی..مایھست ھم ما_الیتک   

 

 جون خدا اخ..ادیم دونستمیم..اومد باالخره یدید..الیتک یدید_گفت یقشنگ لحن با شھاب.. میکند ھم از دل باالخره شھاب منو 
 ..شکرت

 

شھاب نامزد..المیتک من..گمیم کیتبر..زمیعز یاومد خوش خونت بھ_گفت و دیبوس و صورتم جلو اومد الیتک  .. 

 

شھاب بھ دوختم و نگاھم بعد و کردم نگاش تعجب با  .. 
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 _ من؟ ی؟بیکرد ازدواج  

 

کنم ازدواج بود محال یومدینم تو تا..مینامزد..کھ گفت.. کوچولو خانم_گفت و دیکش و دماغم نوک شھاب  .. 

 

 ھم بھ ماھم یشد دایپ تو خداروشکر..مونیزندگ خونھ سر میبر رهیگینم جشن ھی اقا نیا..مینامزد سالھ ماسھ االن_الیتک 
میمونینم ناکام باالخره..میدیرس .. 

 

اومد جوون دختر ھی یصدا کھ خنده ریز زدن ھمھ  .. 

 

د؟یاومد یک شما..یدد اوه..یمام_گفت کھ دختر ھی دار لھجھ و بامزه و فیلط یصدا  

 

 و کلیھ خوش سالھ 16 دختر ھی..رفتھ شھاب بھ بلندش قد..دهیکش یقد چھ..شده بزرگ چقد..منھ یکوچولو دایش نیا..من یخدا 
داره مامان یایجوون بھ یادیز شباھت..بایز .. 

 

 یاشناست؟مام واسم افتونیق چقدر..ییچشما چھ..یخوشگل چقد شما..گاد یما اوه_گفت من بھ رو و دیبوس رو بابا و مامان و اومد 
؟یکنینم یمعرف  

 

شده بزرگ نجایا یسالگ 7 از..بشم قربونش..داشت حق..لھجھ با یول زدیم حرف یفارس کال..ادیز یلیخ..داشت لھجھ  .. 

 

گمشدتھ خواھر فتھیگلش..خوشگل خانم نیا..زمیعز..جان دایش_مامان  .. 

 

 دست و اغوشم تو دمشیکش یک دمینفھم..کرد بوسھ از پر و صورتم و بغلم تو کرد پرت و خودش یک و شد یچ دمینفھم.. ایخدا 
قلبم تو کنھ شھیر شیخواھر مھر گذاشتم و شمشیابر مثل یموھا بھ دمیکش .. 

 

 _ دارم رو شماھا کھ خوشبختم چقد من.. ایخدا..دایش دیکشیم پر واست دلم .. 

 

دارم خواھر گھید منم..خدا یاخ..کنم صدات یاج شھیم... یاج_دایش  .. 
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 کردمیم افتخار خودم بھ دمیدیم کھ و تیکیکوچ یعکسا شھیھم..نمتیبب بار ھی واسھ کینزد از داشتم دوست جقد جون یاج یدونینم 
 پشت از ھیخارج دختر یھرچ دست..یا معرکھ بگم دیبا..یشد یشکل چھ االن بدونم داشتم دوست و داشتم یناز یابج نیھمچ کھ

یبست .. 

 

من بغل تو دایش ای..بودم شھاب بغل تو ای شب تا  .. 

 

 واقع در..نگفتن بھش یزیچ ھم نایا مامان..ادیب شب اخر مجبوره و اومده شیپ واسش یکار بود گفتھ و بود زده زنگ انیشا 
مینیبب و انیشا العمل عکس میخواستیم .. 

 

 کجا من و بوده یچ انیجر کھ داد حیتوض دایش و شھاب واسھ بابا و میخورد ھم دور و شام یھمگ و گرفت رونیب از و شام شھاب 
داد و مھاجر خونواده فیتعر یکل و کردمیم یزندگ یک شیپ و بودم .. 

 

 و داشت اشپزخونھ و بزرگ یلیخ سالن ھی اول طبقھ..نبود بزرگ یلیخ....بود بلکسیتر واقع در..بود طبقھ سھ خونھ ھی..خونھ نیا 
 اتاق تا چھار دوم طبقھ..کرد خوشحال منو نیا و نداشت وجود بار اونجا سالن تو یغرب یھا خونھ برخالف و یبھداشت یسایسرو

مھمان و بود من اتاق سوم طبقھ..دایوش.. انیشا.. شھاب..بابا و مامان..داشت .. 

 

داشت راتییتغ بھ ازین..بود ھیشب شتریب ھا بچھ دختر اتاق بھ یول بود یقشنگ اتاق  .. 

 

 بھ کردم یسع و دمیکش قیعم نفس ھی..کردمیم دق وگرنھ داره پنجره ھم نجایا خوبھ..کردم باز و اتاقم پنجره و اونجا گذاشتم و لمیوسا 
 واسھ اصال..کنم فراموش و ریام تونمیم خونوادم جمع تو بودن و دنید با کھ بودم الیخ خوش یلیخ یول..نکنم فکر ممنوعھ یزایچ

کردمیم و کار نیا دیبا یچ .. 

 

وقت چیھ..یشینم فراموش وقت چیھ تو کھ یبدون یکاشک ریام  .. 

 

یگردیبرم خودت باشم مھم...یبرگرد کھ کنمینم تیصدا  ... 

 

 رفتن یزود یخستگ از بابا و مامان..کردم شونھ و موھام..دمیپوش یعروسک و یصورت شلوار بلوز ھی و کردم عوض و لباسام
شد زده اتاقم در کھ بودم اتاقم تو منم و برسون رو الیتک بود رفتھ شھاب..الال .. 

 

 _ تو ایب .. 
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اره؟..باشم دمیند سال 9 خواھر با و امشب کھ باشم داشتھ و حق نیا کنم فکر_گفت و داخل اومد دایش و شد باز در   

 

شکمم رو دستش و بود دستم رو سرش..تخت رو میدیکش دراز..اغوشم تو اومد و کردم باز بروش و دستام  .. 

 

 _  ھروقت کھ شھیم باورت..کردمیم سر یچطور و نبودتون غم یدونینم..دایش..گذشت یچ من بھ یدور سال چند نیا یدونینم
 و دوبارتون دنید خدا از و بستمیم لیدخ و کردمیم روشن شمع و نشستمیم خونھ در رفتمیشدمیم کھ تولدتون روز ای بودم دلتنگتون

خواستمیم .. 

 

سختھ چقد شمیم وابستھ و بندمیم دل زود انقد کھ یمن واسھ اونم..خونواده ھیوا یدلتنگ یدونینم  .. 

 

؟یکردیم چکار سالھا نیا تو..یچ تو..نمیبب رو شماھا شده کھ ھم خواب تو فقط بار ھی..شھیم اگھ کھ بود ارزوم شھیھم   

 

ومدین ییصدا  .. 

 

 _ ؟یخواب..دایش  

 

بدر زدهیس میرفت یک با نیبب رو ما..دهیخواب گرفتھ دوساعتھ..بلھ  .. 

 

لوسھ یلیخ..یکن تحملش دیبا_گفت و دیخند بغلم تو دایش دنید با..تو اومد و زد در شھاب کھ بود خواب بغلم تو  .. 

 

دارم جا سال 9 اندازه بھ_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

لبش رو اومد تلخ لبخند ھی  .. 

 

 _ ؟یرسوند رو الیتک  

 

اره_شھاب  .. 
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 _ ؟یدار دوسش  

 

 ھیرانیا واقعا تشیترب یول ھییکایامر مادرش و شده بزرگ نجایا یسالگ 5 از نکھیا با..ھیصبور و مھربون یلیخ دختر..یلیخ_شھاب 
شناسمشیم نجایا میاومد کھ یموقع از..نبوده یپسر چیھ با االن تا کھ مطمئنم..ھیبینج یلیخ دختر..لیاص و .. 

 

 _ نھ؟ مگھ..بده یلیخ..نباشھ داداشش عروسش تو داماد بزرگ خواھر و یباش کرده یعروس تو کھ بوده نیا امینگران از یکی شھیھم  

 

یبد نشون بھم و تیخواھر دیبا..یھست کھ االن_شھاب  .. 

 

 _ داداش اقا چشم یبرو .. 

 

عروسک بال یب چشمت_شھاب  .. 

 

اتاقش رفت و گفت ریبخ شب و زد چشمک ھی  .. 

 

 اب وانیل ھی و اشپزخونھ تو رفتم..نییپا اومدم..بردینم خوابم..شدم بلند خودم و تخت رو گذاشتم رو دایش رفت کھ شھاب 
 کھ بودم زده زل نقطھ ھی بھ و بودم نشسھ یالک ساعت مین..بودم گرفتھ ضرب زیم رو و یخور نھار زیم یایصندل رو نشستم..خوردم
ادیفر ھی..شد بلند سرم باال یبیمھ یصدا ھی کھ بودم چرت و یداریب و خواب تو..میخواب و شد نیسنگ سرم یک دمینفھم .. 

 

 و یمشک یموھا..یامروز و کیش یلیخ..ستادهیا روبروم جذاب و جوون پسر ھی دمید کھ جام سر نشستم شده گرد یچشما و ترس با 
فرم خوش یول یعمل ینیب..کش دختر البتھ و کیش العاده فوق یول مردونھ پیت..شده اصالح صورت و یمشک یچشما..براق .. 

 

نبود اشنا واسم اصال چھرش  .. 

 

 غرقھ شدم و کرد بغلم و سمتم دییدو ھوی کھ شد یچ دمینفھم..کردمیم نگاش تعجب با منم..بھم بود زده زل و بود ستادهیا روبروم 
 ...بوسھ
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 یک تو..یکنیم چکار..یھو_زدم داد و عقب دادم ھولش و نشیس رو گذاشتم و دستام..دیبوسیم و صورتم داشت اومدم کھ خودم بھ
وونھ؟ید یھست  

 

نھ؟ مگھ..یخودت..تو_گفت من بھ رهیخ پسره   

 

 _ ؟یھست یک تو حاال..خونمون برم بزنم سر ھی اومدم.. زابتمیال ملکھ من پ ن پ  

 

 تونھیم فقط..یمھتاب صورت نیا..برگشتھ یھا مژه نیا..دنیخواب طرز نیا..نگاه نیا..ادمھی یچ ھمھ..من..کنمینم اشتباه من_پسره 
باشھ خودم ناز ھیابج صورت .. 

 

بھش شدم رهیخ تعجب با  .. 

 

 _ تو..انیشا..شا .. 

 

خبره؟ چھ نجایا..نجایا.. تو..یخودت..یگل_گفت و کرد پاک دست با و چشماش تو یاشکا انیشا   

 

بود؟ تو غیج یصدا..خبرتھ چھ پسر یھ_گفت و نییپا اومد کرده پف یچشما با شھاب   

 

خودمونھ؟ ھیگل..نیھ؟ایواقع دختره نیا..شھاب_گفت و شھاب سمت گشت بر متعجب انیشا   

 

شده؟ بزرگ چقد ینیبیم..خودمونھ گل خواھر اره..بود غیج تو واکنش پس_گفت و انیشا شونھ رو گذاشت دست و جلو اومد شھاب   

 

شده عوض چقد من یخدا..جلو اومد قدم ھی..بود شوک تو ھنوز انیشا  .. 

 

 فداش یالھ...بود کرده عمل و چماغش مثل دماغ اون خوبھ..باشھ من داداش جذاب پسر نیا کھ بدم صیتشخ بودم نتونستھ اصال 
من دارم یخوشگل داداش چھ..شم .. 

 

 کردنت یباز فوتبال واسھ دلم..شده تنگ کالمون کل واسھ دلم..انیشا_گفتم بغض با و شدم رهیخ چشماش تو..ستادمیا روبروش رفتم 
 ھیگر زار زار داره دخترا نیع اونم دمید تعجب کمال در و بغلش تو انداختم و خودم..ھیگر ریز زدم و..طونتیش نگاه واسھ..شده تنگ
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 یالھ_گفت و گرفت قاب و صورتم دستاش با انیشا..میبود ھم شیپ انیشا و من و بود رفتھ شھاب..بودم بغلش تو چقد دونمینم..کنھیم
 یبگ یخواینم..نجایا.. تو..شھینم باورم اصال.. فقط..یخودت بودم مطمئن..یمدل نیا..یدیخواب نجایا دمید یوقت..بشم چشمات نیا قربون

؟یشد دایپ چطور..یبود کجا االن تا  

 

 _ مفصلھ اش ھیقض .. 

 

؟یدار یدار زنده شب حوصلھ_انیشا   

 

یبخوا تو کھ ھروقت تا_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

شو اماده برو پس_انیشا  .. 

 

بپوشم لباس یجور چھ نجایا دیبا دونستمینم ھنوز..دمیپوش و بود تنم کھ یشال و شلوار مانتو ھمون  .. 

 

؟..داداش میبر_گفتم و..ستادمیا روبروش رفتم..بود فکر تو و بود نشستھ سالن تو کاناپھ رو انیشا.. نییپا اومدم   

 

؟یشد بزرگ انقد یک تو..یگل..بشم گفتنت داداش قربون_گفت و دوخت من بھ و نگاھش   

 

بود تلخ لبخند ھی فقط جوابم  .. 

 

 اگھ..خودمم من کھ بود نشده باورش ھنوز..کردیم نگاه منو و گشتیم بر بار ھی یا لحظھ چند نیماش تو..میشد انیشا نیماش سوار 
موندیم شوک تو ھنوزم کردینم دییتا شھاب .. 

 

 بھ رو مکتین رو مینشست..نجایا از اومد خوشم چقد..داشت کیرمانت و قشنگ یلیخ اچھیدر ھی کھ دنج یلیخ پارک ھی تو میرفت 
نھ؟ یدیکش یسخت یلیخ_گفت و شونم دور کرد حلقھ و دستش انیشا.. اچھیدر  

 

 ..نھ_ 

 

نجا؟یا ای رانی؟ایبود کجا ؟اصالیکردیم چکار پس_گفت و کرد نگام تعجب با   
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 از..ھام شکنجھ از..سال 9 نیا از..یبشنو درست یچ..بخواد دلت تا یلیخ..دمیکش یدلتنگ..دمینکش یسخت_گفتم و اچھیدر بھ زدم زل 
سال 9 نیا تمام..کردن تمیحما نکھیا از..دمیجد خونواده از..امیقرار یب از..دردام .. 

 

نده ادامھ_انیشا  .. 

 

 _  اال گفتم یچ ھمھ از..ھام غصھ ھمھ..رونیب ختمیر و امیدلتنگ ھمھ..ویچ ھمھ..گفتم..کنم یخال و خودم کمی بذار..انیشا بگم بذار
ینشدن فراموش و رمھیبانگیگر سالھ دو کھ یعشق .. 

 

برد خوابم داداشم گرم و امن اغوش تو کردم احساس فقط..کردم ھیگر و زدم حرف چقد دمینفھم  .. 

 

 چپ ھمھ..یباش کرده زیعز خوبھ چقد..دهیم حال خونواده جمع تو بودن انقد دونستمینم..گذرهیم نجایا بھ من اومدن از ھفتھ کی
 رونیب از یزیچ یخواھر..فتھیش..یخواینم پول بابا یگل..ستین گرسنت مامان یگل..رنیم صدقم قربون انیم راست..رنیم
 کار سر از شب کوفتھ و خستھ داداشات یوقت دهیم یحال چھ خدا یوا..رونیب میبر دنبالت امیم دارم شو اماده یابج فتھیگلش..یخواینم
 حل و کترتیکوچ خواھر مشگل اتتیتجرب با یبتون کھ ھینیریش احساس چھ..یکن لوس واسشون و خودت و استقبالشون یبر انیم
 و حالش و بابات بھ یبزن زنگ بار ھی قھیدق پنج ھر داره لذت چقد..یکن کمک مامانت بھ نھار کردن درست تو کھ خوبھ چقد..یکن

 تیزندگ تو یزیچ ھی یجا کھ یکنیم حس تازه بعدش..اولھ روز چند مال نایا ھمھ..یول..یخوش تو یشیم غرق واقع در..یبپرس
عشقھ اون و..ھیخال .. 

 

 مرد اون شھیم مگھ..شھیم مگھ یول..خواست خودش کھ ھمونطور..کنم فراموش و سام ریام کھ کردم و میسع تمام ھفتھ ھی نیا تو 
 فراموش رو رایگ یصدا اون.. بھشھ سوختھ ھیا قھوه چرم دستبند کھ یدست اون..ابھت پر یول ساده صورت اون..اھامیرو

رمیگیم و زبونم جلو ھوی یول..سام ریام مثل بگم کھ روزبونم ادیم عیسر منم کنھیم یھرکار یھرک..نداره امکان..کرد .. 

 

زنمیم حرف باھاش یواشی دلم تو و ماه بھ زنمیم زل ھرشب  .. 

 

 کھ نخواست ای..نبودش یا بھونھ ھی بھ ھردفعھ..نھ.. ریام یول..زدم حرف حسام و خالھ و عمو و یھان با دوبار..ھفتھ ھی نیا تو 
 دوبار یکی کھ گفت بھم یواشکی یگل و..شده ساکت یلیخ..خونھ ادیم شب اخر و شرکت رهیم زود صبح ھروز کھ دونمیم فقط..باشھ
یلیخ..گرفت دلم..رونیب اومده من اتاق تو از کھ دتشید .. 

 

زدم حرف میمر با ھم بار ھی..بشم دلتنگشون زود انقد کردمینم فکر..شده تنگ یلیخ داشتم رانیا تو کھ ییکسا اون واسھ دلم  .. 
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 ھم با..رهینم جوب ھی تو الیتک با ابش اصال دایش..من برعکس..ھیخونگرم و مھربون دختر..شدم یمیصم زود یلیخ الیتک با نجایا 
ارهیم در یباز شوھر خواھر داره دمیشا..ھیچ شیاصل مشکل دونمینم یول ھست پرورده ناز کمی دایش واقع در..سازن ینم اصال .. 

 

 قبول بابا یول..کنھ شیکی شھاب ازدواج جشن با کھ خواستم ازش من..رهیبگ بزرگ یمھمون ھی من شدن دایپ افتخار بھ خوادیم بابا 
ننیبب ھمھ و خوشگلم دختر دیبا اول گھیم..نکرد .. 

 

 دوتا و داره پسر ھی کھ مھران ییدا..کردن ازدواج ھردوشون و داره دختر دوتا کھ تایب عمھ..ھستن المونیفام اکثر..نجایا 
 شدن پزشک کھ ارزوش بھ باالخره شھاب..کننیم کار مارستانیب ھی تو و دکتره شھاب مپل پسرش و ھستن دانشجو دختراش..دختر
دیرس بود .. 

 

بودن ورکیوین تو نفر چند نیھم فقط یول ھستن کایامر ھم ھیبق..نجانیا ھم بابا عمھ پسر و بابا مامان و مامان یعمو  .. 

 

 و در بھ زنھیم و خودش یالک داره کھ بود معلوم..کرد بوسم و ختیر تمساح اشک یالک دید منو یوقت چقد..دمید رو عمھ فقط 
بود بابا بخاطر ھم احساساتش ابراز نیا..باشھ داشتھ یحس بھم بخواد کھ بود دهیند حاال تا منو خب..وارید .. 

 

 بھ شانیا یمعرف و خانواده جمع بھ اشراق بھروز اول دختر..بانو فتھیگلش ورود مناسبت بھ بزرگ جشن ھی تدارک در ھمھ ھم االن 
ھستن منھتن مردم .. 

 

 ..ھھ 

 

 ھی دایش ذاشتیم یھرچ رو دست الیتک..دیخر میرفت دایش و شھاب و الیتک با روزید..زهیانگ جانیھ ھیمھمون و بزرگ روز اون..امروز
 ساکت گھید ھم دایش و بدم تذکر بھش خودم شدم مجبور کھ بود شده یجور گھید..خوردیم حرص چقد چارهیب..گرفتیم ازش یبیع

شدیم دایپ توش یچ ھمھ و بود یبزرگ دیخر مرکز..میداد انجام و دامونیخر تامون ھرسھ..شد .. 

 

 دهیپوش لباسم کھ کردم و تالشم تمام منم..دیخر دیسف دامن تاپ ھی دایش..ومدیم روشنش پوست بھ..دیخر بنفش بلند دکلتھ ھی الیتک 
 روش تور جنس از کت ھی..بود شده کار یا نقره یناینگ کمرش دور..چاک بدون دار دنبالھ و بلند و یمشک دکلتھ ھی..باشھ

 ساتن کمربند ھی ھم کت کمر دور..بود شده یدوز دیمروار کت یرو و بود رب سھ نیاست..ومدیم باسن یرو تا پشت از کھ..خوردیم
 بلند پاشنھ یمشک کفش جفت ھی..کردن دییتا ھم دوخترا و اومد خوشش یلیخ شھاب..بود یگرون و کیش یلیخ لباس..خوردیم یمشک
 قبول بابا بخاطر و نداشتم یشوق و شور واقع در..نداشتم حوصلھ و حال یول..شگاهیارا برم باھاش کھ داشت اصرار الیتک..دمیخر ھم

اه..بود مونده جا رانیا من عشق و شوق و ذوق..تمام..کردم .. 
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 و لباسم و گرفتم دوش ھی..عصر..دادنیم انجام رو کارا ھمھ کارگرا..نبود یکار خب یول..میکرد مامان کمک کمی..امروز 
 تل ھی گرفت و میشونیپ زخم یرو و ختمیر بلندم ھیشونیپ رو و کردم کوتاه کمی و ھام یچتر..بودن ختھیر دورم لخت کھ موھام..دمیپوش
 نداشتم دوست..زدم لبام بھ ھم یصورت رژ و گونھ رژ..زدم ھام مژه بھ یادیز ملیر و یمشک مداد ھی..گذاشتم موھام رو ھم یا نقره
 لمیم باب و نبود باز یلیخ لباسم ھم..بود یعال..بودم شده خوب یلیخ..دمیپوش و کفشام..زدم ھم و میشکالت عطر..باشھ چشم تو یلیخ

گذاشتم ھم رو اونا..ومدیم لباسم بھ..دمیخر ھم دیمروار ھیبدل سیسرو ھی روزید..بود ریچشمگ واقعا ھم و بود .. 

 

باشن ھم دیسف کاخ یھا بچھ و اوباما کنم فکر..بود کرده خبردار رو کایامر کل امشب واسھ بابا  .. 

 

 شال ھم نجایا داشت دوست..افتادم بود دهیخر واسم سام ریام کھ یشال ادی..گرفت دلم لحظھ ھی کھ نییپا امیب خواستم..بودم اماده 
داشتم یخوب حس خودم خوب یبودول نگرفتھ و موھام از یچیھ..انداختم موھام رو ازادانھ یمشک ریحر شال ھی..بزنم .. 

 

شدمیم تو شکل دینبا من چرا..یبد یلیخ..یشد ماه کھیت ھی..یشد ناز چھ..بشم قربونت یوا..یابج_گفت و اتاق تو دیپر دایش  .. 

 

خواھرم حھیمل یلیخ صورتت..ادیم دلت_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

منتظرن ھمھ..شدن خستھ مھمونا باش زود گفت بابا.. نییپا ایب..شدم خر بابا باشھ_دایش  .. 

 

 _ امیم االن منم برو تو باشھ .. 

 

 پیک تا پیک االنم و بود بزرگ نجایا سالن.. خدا ای..نییپا اومدم اروم..کردم فوت خودم بھ و خوندم کادی وان و صلوات تا سھ..رفت 
 رهیخ من بھ و شدن ساکت ھمھ کھ..نییپا اومدم ھا پلھ از اروم..ھا پلھ نییپا اومد بابا..کشمیم خجالت..مرد و زن..جوون و ریپ..بود ادم

بندازه راه یزیابرور کمی یخال یھان یجا یوا..شمیم اب خجالت از االن..دیخواب ھا ھمھمھ..شدن .. 

 

افتادم راه کنارش و بابا دست تو گذاشتم و دستم و دادم قورت و دھنم اب  .. 

 

 بزرگم دختر من کھ دیدونیم ھمتون..دیاورد فیتشر و دیداد افتخار و امشب کھ ممنونم یلیخ ھمتون از_گفت و کرد مھمونا بھ بابارو 
 بازم..ھست خونواده جمع در و نجایا بھ ورودش مناسبت بھ ھم یمھمون نیا..کردم داشیپ یاتفاق شیپ روز چند و کردم گم شیپ سالھا و

گذارم سپاس تونییفرما فیتشر از .. 

 

گفت یسیانگل بھ ھم رو حرفا نیا ھمھ  .. 
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مکالمھ..میرفت زبان کالس سال سھ یھان با..شھیم بارم ییزایچ ھی خوبھ باز  .. 

 

 و دوستا..بودن ییکایامر ھیکار یدوستا و ھمکار ھاشونم یبعض و بودن یرانیا شترشونیب..کرد یمعرف بھم مھموناشو اکثر بابا 
بودن ھم انیشا و شھاب یھمکارا .. 

 

گلکم..امشب یباتریز ھمھ از_گفت و دیبوس و صورتم مامان  .. 

 

بودم شونیکی کنار لحظھ ھر و..نذاشتن تنھام لحظھ ھی انیشا و شھاب  .. 

 

 ییمبوید و دامبول یاھنگا از و بود پخش حال در یاروم یقیموس..بود یعال یچ ھمھ..بود شده کم استرسم..بود یخوب یلیخ شب 
نبود یخبر .. 

 

مرد ھی..بود کنارش نفر ھی.. برگشتم..زد صدام بابا کھ کنم استراحت و ارمیب در و کفشام کمی باال برم خواستم یم  .. 

 

کنم یمعرف بھت و زمیعز دوست خوامیم نجایا..ایب دخترم_بابا  .. 

 

کنارشون رفتم لبخند با  .. 

 

یشد اشنا کھ گلم دختر با مھندس_بابا  .. 

 

شرکت ھیاصل سھامدار و کیشر..ھستن ییوفا پوالد مھندس..شونیا..دخترم_گفت و من بھ کرد رو بعد  .. 

 

ھست خوشگلم چھ نکبت..زنھینم 30 از شتریب..باش رو ما یبابا کیشر..سالن 70_60 مردم یھا بابا یکایشر..اوه..اوه .. 

 

مصب ال رهیگیم پاچھ..داره گربھ و سگ گنیم کھ اوناست از چشماش..بود دوختھ چشمام تو و رشیخ نگاه  .. 
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 راستم دست تو شربت وانیل..میھاش خونواده اون از ما کرده فکر..یچ گھید..بده دست باھام خواست و جلو اورد و دستش 
مھندس.. تونییاشنا از خوشبختم_گفتم و دادم تکون کمی و سرم لبخند با و باال اوردمش..بود .. 

 

لبش رو اومد یجذاب لبخند با رهیخ نگاه ھی  .. 

 

بره شد مجبور و زدن صدا رو بابا موقع ھمون  .. 

 

کن صدا پوالد منو_پوالد  .. 

 

 چرا؟_ 

 

بندازن راه مھندس مھندس دنبالم دوستانھ یطایمح تو ندارم دوست_گفت و بھم زد زل نافذش نگاه با پوالد  .. 

 

دادم تکون راست و چپ بھ کوچولو ھی و سرم و باال انداختم و ابروم یتا ھی  .. 

 

 تر دهیورز ریام بازم یول..بود سام ریام یھا ھیما تو یچ ھی قوارش و قد..یکلیھ و بلند قد..بود یجذاب اریبس مرد بگم دیبا 
 شیوحش و سبز یچشما بھ و بود شده زیتم کمی رشیز ادشیز ھیپر بخاطر کخ یمشک پر یابروھا و یمشک مجعد یموھا..بود
استیدر لبھ ھیریگ افتاب اثرات بود معلوم کھ برنزه پوست..یگوشت و پھن یلبا و فرم خوش ھینیب..ومدیم .. 

 

 دستش ھی و بود شلوارش بیج تو دستش ھی..بود دهیپوش شلوارش کت رنگ کراوات و ھیا سورمھ بلوز و یخاکستر شلوار کت ھی 
خوردیم تکون ازادانھ .. 

 

بانو فتھیگلش..نیشد رهیخ نطوریا یچ بھ_پوالد  .. 

 

اومد خوشم..بانو فتھیگلش..کردم نگاش لبخند و تعجب با  .. 

 

 _ ؟..بانو فتھیگلش چرا  
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 ھینقاش ھی صورتت از و جذابھ واقعا رنگشون و چشمات ھیخمار..ھردو از یمخلوط..یغرب نھ..ھیشرق نھ..صورتتون_پوالد 
کرد؟ ناراحتت..بانو فتھیگلش..بگم کھ زبونم رو اومد ھوی صورتت ییبایز دنید با یول دونمینم..کرده درست یاتورینیم  

 

 _ اجازه با خب..بود بامزه..اصال.. نھ .. 

 

زد صدام کھ برم اومدم  .. 

 

فتھیگلش_پوالد  .. 

 

 دوست..نکھیا و..گمیم کیتبر خونواده جمع و نجایا بھ و ورودت_گفت یجذاب العاده فوق و مردونھ لبخند با..سمتش برگشتم 
میبش اشنا ھم با شتریب..دارم .. 

 

کاراش کشھ دختر چھ..پسر ردتینگ بال..رفت و زد چرخ ھی بایز یلیخ و زد چشمک ھی و کرد خم و سرش کمی  .. 

 

 ریتصو..گذاشتم ھم رو و چشمام کھ نیھم یول..دمیکش دراز تخت رو کمی و اوردم در و کفشام و باال رفتم..نداشتم حوصلھ و حال 
چشمم جلو اومد سام ریام .. 

 

؟؟؟..کنم فراموشت تونمینم چرا..یلعنت..اه..کردم باز عیسر و چشمم   

 

بودن نمک یب چقد..بودم دهیند کینزد از یخارجک انقد حاال تا..بود جالب..بود یخوب ھیمھمون .. 

 

 یاخ..کردن تعجب من دنید از ھمھ چقد..کردیم یمعرف لیفام و فک بھ منو یذوق چھ با مامان..شد انجام خوب یلیخ ھمھ از ییرایپذ 
 ذوق من دنید با چقد یرانیا اکثرا و بودن ییکایامر اشوایبعض کھ دایش یدوستا..شدن اشک از پر چشماش من دنید با مھران ییدا..

ننیبب منو داشتن دوست داده واسشون منو فیتعر دایش بس از کھ گفتنیم..کردن .. 

 

 خونشون بھ ھفتھ اخر مارو من بخاطر و کرد تشکر بابا از پوالد..رفتن موقع شب..بود خوب و رفت شیپ یعال یچ ھمھ شب اون 
کرد دعوت .. 

 

 با ھا حاال حاال کھ بود زده شھیر دلم تو چنان سام ریام عشق..ومدینم من چشم بھ چکسیھ گھید..یبودول ییبایز و جذاب پسر پوالد 
خوردینم تکون دلم تو یچیھ جذاب یپسرا نیا دنید .. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

بشھ برگزار گھید ماه شدتا گذاشتھ ھم شھاب ھیعروس یمدارا و قرار  .. 

 

 بود شده تموم درسش ھم الیتک..کردیم کار ھا مارستانیب نیبھتر از یکی تو و بود گرفتھ تخصص یتازگ و بود خونده یپزشک شھاب 
ندارم و کردن کار حوصلھ گفتیم یول .. 

 

 و..شھ کار بھ مشغول دوستش پدر شرکت تو بود قرار و بود شده تموم یتازگ درسش و داشت عمران ھیمھندس سانسیل فوق انیشا 
بابا اما .. 

 

 حساب شرکت ریمد اون واقع در..بود شتریب بابا از یلیخ پوالد سھام یول..دارو دیتول شرکت ھی..بودن کیشر خان پوالد نیھم با بابا 
شدیم .. 

 

 وضع و بوده جدا پدرش از کارش و شیسرما پوالد چون و شنیم اشنا ھم با بوده بابا ھیمیقد یدوستا از کھ پدرش قیطر از پوالد 
شرکت اون رو ذارهیم و شیسرما ھمھ ھم بابا..شھیم کیشر بابا با تنھا اون بوده خوب یلیخ شیمال .. 

 

پولھ خر یلیخ پوالد خود یول..داره یخوب یلیخ ھیمال وضع پوالد پدر  .. 

 

 واسھ کرد یدلبر بسکھ کشت و خودش گھیم..نداره و دنشید چشم کھ الیتک یول دمشیند حاال تا..داره پرند اسم بھ خواھر ھی فقط 
انیشا واسھ کرده پھن تور حاال دهینم جھینت دید یوقت یول شھاب .. 

 

جداست کھ خودش خونھ..پوالد ھیپدر خونھ میدعوت امشب ما ھم حاال  .. 

 

 و موھام..کمرنگ شیارا..یمشک و بلند پاشنھ یکفشا..دمیپوش دیسف کمرنگ و کیبار یھا راه با یمشک شلوار کت ھی امشب واسھ 
 تنگ تلخ شکالت واسھ دلم چقد..یشکالت عطر و..میشونیپ رو ختمیر و ھام یچتر و زدم سرم رو یمشک ریحر شال ھی و کردم جمع
کجا نایا و کجا شکالتا اون ھم بدونن اگھ یحت..دارم دوست تلخ شکالت چقد من کھ دونھینم چکسیھ نجایا یول..کردم ھوس چقد..شده .. 

 

ھم با ھم ھیبق و اومدم الیتک و شھاب با من  .. 
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 مرد..استقبالمون اومد پدرش خود..بزرگتر برابر ستیب ده ما خونھ از..بود بزرگ العاده فوق دوبلکس خونھ ھی ییوفا یاقا خونھ 
 با و مغرور و خودش داشت دوست یول بود یخوب زنھ نکھیا با یول زنش..بودمش دهید ھم یمھمون شب..بود یمھربون و خونگرم
بده نشون کالس .. 

 

 نیع در خونھ.. ستادهیا یھا مجسمھ..کیش اریبس یتابلوھا و ھا پرده و ھیسلطنت یھا مبل با یسالن..کردن دعوت سالن بھ رو ما 
بود مدرن ھم یلیخ یکیش .. 

 

 و بلوند شده رنگ یموھا و فتریظر یلیخ یول برادرش ھیکپ..پرند..شد دایپ دختر ھی ھا پلھ رو از بعدش و اومد کفش تق تق یصدا 
 ..کوتاه

 

میامل یلیخ ما ای راحتھ یلیخ نجایا زایچ نیا ای..پشیت..اوه..اوه  .. 

 

خوردیم سھیپل کھ دیسف کوتاه یلیخ و رون یباال دامن ھی و بود نافش یباال تا و بود یبند بند تماما کمرش کھ پیک قھی ھیمشک تاپ ھی  .. 

 

 رو..بازوش رو..ناخناش رو.. دماغش تو دندوناش تو.. نافش تو..بود کرده یکار نینگ کھ بدنشم یجا ھمھ شکر رو خدا 
کال بود ینقاش دفتر..بود کرده تتو یزیچ ھی ینیچ زبون بھ کھ ھم کمرش پشت..صورتش .. 

 

 داشیپ یموذ جانور نیا باز..اوه..اوه_گفت گوشم ریز اروم الیتک اومد کھ پرند..سمتم ھی ھم انیشا و بود نشستھ سمتم ھی الیتک 
خدا ترو کن نگاش..چندش دختره..شد .. 

 

ا؟یبخور جم من جفت از امشب نمینب..یگل_گفت نوریا از انیشا کھ دمیخندیم الیتک یخوردنا حرص بھ داشتم   

 

شدنھ؟ یرتیغ وقت چھ االن_گفتم و کردم نگاش تعجب با   

 

 _ وارهید نورمیا کھ شکر خدارو..بھم چسبھیم ادیم باقلوا نیع ھیخال من وره ھی نھیبب دختره نیا..بابا چنده لویک رتیغ .. 

 

است وونھید ھم ما داداش نیا..خدا یوا  .. 

 

 چش نیا..وا..رفت و شد رهیخ چشمام تو و زد پوزخند ھی دیرس کھ من بھ..کرد سالم ھامون با یخاص غرور ھی با و اومد پرند 
گرویھمد قبل از میشناختیم ما..بود .. 
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نیعمل اشیچ ھمھ کھ خودش تازه..نھیبینم خودش از خوشگلتر..دهیافر و خودشھ خدا فقط..کنھیم فکر..کن ولش_الیتک  .. 

 

شدن وارد خان پوالد و شد باز سالن در کھ بودم حرکتش شوک تو ھنوز  .. 

 

انیشا حلق تو درستھ پتیت..یمشک یھا کالج و یتوس تنگ پوش تک و یذغال یمشک نیج..بود زده اسپرت پیت ھی..اوھوو  .. 

 

بود جذاب واقعا بشر نیا..جلفا نیا از نھ یول..بود زده فشن بایتقر و موھاش و بود کرده اصالح و صورتش  .. 

 

 لبخند با و عقب دیکش و دستش..دیرس کھ من بھ..کرد یاحوالپرس و داد دست یگرم بھ ھمھ با..میستادیا و میشد بلند احترامش بھ 
بانو؟ دیخوب..بانو فتھیگلش احوال_گفت  

 

دمینم دست باھاش دونستیم..کارش از اومد خوشم..زدم لبخند  .. 

 

 _ دینباش خستھ..خان پوالد دیخوب شما .. 

 

باشم خستھ گھید االن تونمیم مگھ_گفت و زد چشمک ھی  .. 

 

ھیبق سمت رفت و  .. 

 

رهیم در شونیخستگ قشنگ چھ مردم_گفت و پھلوم بھ زد یکی الیتک نشستم کھ نیھم .. 

 

؟یچ یعنی_گفتم لبخند با   

 

سوزهیم پوالد واسھ دلم فقط..باش راحت..زمیعز یچیھ_الیتک  .. 

 

 _ چرا..وا .. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

رفت در تو دنید با شیخستگ اروی..یجیگ انقد چرا تو دختر..را بھ دهیچسب چ چون_الیتک  .. 

 

زده توھم وونھید دختره..یچ یعنی..کردم نگاش تعجب با  .. 

 

 و بود پا سر کھ پوالد.. الیتک شدن بلند با و ششیپ بره کرد اشاره الیتک بھ شھاب کھ..صحبت حال در و میبود نشستھ ھم دور ھمھ 
کنارم نشست اومد زهیبر شربت خودش واسھ بود رفتھ .. 

 

؟یستین راحت..یخورینم یزیچ چرا_گفت و زد ینمک لبخند ھی   

 

 _ راحتم..یچ واسھ..نھ .. 

 

؟ینجوریا االن ای عادتتھ..یحرف کم یلیخ_پوالد   

 

 _ ندارم گفتن واسھ یحرف االنم..خب یول..ستمین حرف کم یلیخ من..نھ .. 

 

خدمتتم در من..بگو خب..ینداشت خوب صحبت ھم چون_پوالد  .. 

 

بگم یچ خب_گفتم خنده با  .. 

 

بگو خودت از کمی..بده جواب تو پرسمیم من..نداره اشکال_پوالد  .. 

 

 _ نگفتھ بھتون من از یزیچ بابا نیبگ نیخوایم .. 

 

نگفتھ_پوالد  .. 

 

 _ تموم..گھید نیھم..اووم..دارم وتریکامپ پلمید فوق..سالمھ ستیب..فتھیگلش من..خب .. 
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عالئقت..بگو لتتیاخالق از..دیمف و مختصر چھ_پوالد  .. 

 

 _ اخھ؟ خورهیم شما درد چھ بھ  

 

بدم؟ نشونت و باغ یدار دوست...خورهیم_پوالد   

 

کردم قبول..بودم کالفھ اندازه یب نکھیا ھم و بود گرمم ھم یول نداشتم حوصلھ  .. 

 

است شده یطراح و شده کار روش یحساب بود معلوم..بود بایز تینھا یب..میشد باغشون وارد ھم با  .. 

 

بکشم نفس تند تند و کنم بو و عطرش و کشینزد برم یھ داشتم دوست..بود معرکھ عطرش...زدیم قدم ھام با من شونھ بھ شونھ  .. 

 

یخوشحال..کایامر تو خونوادت شیپ.. یینجایا االن نکھیا از_پوالد  .. 

 

کردم داشونیپ سال 9 بعد..یلیخ..معلومھ_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

یشیم دلتنگشون..یداشت رانیا کھییاونا..نکھیا منظورم_گفت و ستادیا روبروم پوالد  .. 

 

خدا دلتنگشم چقد کھ اخ..چشمام جلو اومد سام ریام ریتصو ھوی..نییپا انداختم و سرم  .. 

 

 _ نداشتم یانتخاب من..خب یول..یلیخ..دلتنگشونم..چرا .. 

 

یینجایا کھ خوشحالم یلیخ من یول_گفت نافذش نگاه با و دیکش قیعم نفس ھی پوالد  .. 

 

 یوقت..بودم یادیز یدخترا با حاال تا..ندارم یتعارف ھم چکسیھ با..ھستم یراست و رک یلیخ ادم من_گفت چشمام بھ رهیخ ھمونطور 
یاحساس نھ داشتم یکشش بھشون نسبت نھ یول!!!بودم یعنی..بودم گمیم .. 
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یبود خاص نظرم بھ دمتید کھ یاول لحظھ ھمون از تو یول..کنم سھیمقا اونا با رو تو کھ ستین نیا قصدم  .. 

 

یبمون خاص..دارم ودوست_...گفت اروم و زد کش دختر لبخند ھی  .. 

 

 تو حرفاش..نبود مینیب ریز پوالد تن عطر جز ییبو چیھ یول..بکشم یپ در یپ و تند تند ینفسا کردم یسع و کردم باز و اتاقم پنجره
 خوشش من از یعنی..خاصم واسش یچ یعنی..درستھ الیتک نظر نظرم بھ..نگاھاش..شام زیم سر..توجھاتش..خونشون باغ

اول دارید ھی ھمون..اومده .. 

 

ستمین خائن من..نھ..من یول..باشن خاص یادم نیھمچ واسھ کھ باشھ خداشونم از دیشا دخترا از یلیخ..ھیتموم یچ ھمھ پسره پوالد  .. 

 

کنم فکر بھش خوامینم..چھیبپ مینیب تو ھم تنش یبو یحت خوامینم  .. 

 

نشستھ تنم رو یلعنت یبو نیا کھ کنمیم حس یول گرفتم دوشم..شدم کالفھ..کنم چکار دونستمینم  .. 

 

 ینفسا..دمیکش نفس یپ در یپ و تند تند و مینیب ریز گرفتم..رونیب دمیکش توش از و بود داده بھم ریام کھ یشال..ام جعبھ سر رفتم 
نمونده شال بھ ییبو گھید کردم حس کھ دمیکش نفس انقد..ارنیم کم نفس دارن کھییاونا مثل..قیعم .. 

 

دهیم و ریام یبو اتاقم یفضا ھمھ االن  .. 

 

کنھیم یقرار یب واست داره چطور دلم کھ یدیدیم یکاشک ریام اخ..ماه بھ رهیخ..پنجره کنار رفتم  .. 

 

کنم فراموشت تونمینم زایچ نیا با یبدون یکاشک  .. 

 

ییتو مھم..درک بھ..ستین مھم واسم اصال..باشم خاص یکس واسھ نکھیا  .. 

 

باشم تو واسھ نیتر خاص داشتم دوست  .. 
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 نیا شھیم اروم کمی وونھید قلب نیا صدات دنیشن با یحتیبدون اگھ نامرد اخھ..بشنوم و صدات یذارینم یحت چرا..یکنینم یکار چرا 
ارزوم شده.. ناقابل الو ھی یحت..صدات دنیشن یدونیم ریام..یکردینم باھام کارو .. 

 

بزنم حرف یکی واسھ..کنم یخال و خودم کمی شدیم یکاشک.. ایخدا  .. 

 

امیقرار یب از و بگم ریام یسنگ قلب از  .. 

 

برد خوابم ریام ادی با یھمونجور و بغلم تو گرفتم و شال..دمیکش دراز تخت رو  .. 

 

 یدل..ستین یکس اصال..ستین نگرانت یکس..ستین منتظرت یکس کھ یمطمئن یوقت یبگذرون یجور و روزات سختھ چقد 
ستین ھوا..ستین .. 

 

ھیخال جاش تیزندگ لحظات تک تک تو چقد  .. 

 

یشدیم داریب دارمش دوست یھا زمزمھ با شدیم کھ صبح و بردیم خوابت اون گرم نگاه با شبا یداشت دوست چقد  .. 

 

باشھ نفست کھ..یباش نفسش کھ بود ارزوت چقد  .. 

 

یمصنوع نفس با یا زنده ھم تو و داره نفس ھی خودش واسھ اون کھ ینیبیم حاال یول...دینباش زنده ھم بدون کھ  .. 

 

شدن عاشق یمصنوع و...کردن یزندگ یمصنوع..دادن دل یمصنوع..دنیکش نفس یمصنوع..سختھ چقد و  .. 

 

 باغ تو حرفاش..شھیم احساس جا ھمھ پوالد عطر یبو یول..بکشم تند تند ینفسا کردم یسع و کردم باز و اتاقم پنجره
 دارید ھمون تو یعنی..خاصم واسش من کھ اخھ یچ یعنی..بود درست الیتک یحرفا نظرم بھ..توجھاتش..حرکاتش نگاھش..خونشون

شھیم مگھ..اومده خوشش من از اول .. 

 

 یحت من..نھ من یول..باشن خاص واسش کھ باشن داشتھ دوست و باشن خواھانش دخترا از یلیخ دیشا..ھیتموم یچ ھمھ پسره پوالد 
ستمین خائن من..دارم و ریام خودم.. من..کالفم دماغمھ ریز ھنوز عطرش یبو کھ االن .. 
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نشستھ تنم رو تنش یبو کنمیم حس یول گرفتم دوشم..بودم شده یعصب..کنم چکار دونستمینم  .. 

 

 ینفسا..یپ در یپ و تند تند ینفسا..دمیکش نفس تونستمیم تا و دماغم ریز گرفتم..رونیب دمیکش توش از و ریام شال..ام جعبھ سر رفتم 
 یفضا تمام االن..نمونده شال بھ ییبو گھید کردم حس کھ دمیکش نفس انقد..اوردم کم و ریام منم..اوردن کم نفس کھییاونا مثل..قیعم

گرفتھ ریام یبو و اتاقم .. 

 

 تو.. زایچ نیا با من..ریام..کنم فراموشت تونمینم کھ یبدون یکاشک..قرارتم یب چقد کھ یدیفھمیم یکاشک.. ریام اخ..پنجره کنار رفتم 
 ھمھ از برام کھییتو..تو یبرا فقط..ریام..باشم تو یبرا نیتر خاص خوامیم فقط من..شدن خاص و بودن خاص با..کنمینم فراموش رو
 دنیشن الو ھی یحت واسھ سوزمیم دارم کھ یبدون اگھ..یکنیم غیدر ازم و صدات یحت چرا..یکنیم ینامرد چرا..یشد تر مھم ایدن

تو از نگاه ھی شده ارزوم ھمھ یبدون اگھ..ازت .. 

 

یکرد ییوفا یب ریام  .. 

 

بستم و چشمام ریام ادی با و بغلم تو گرفتم و شال و دمیکش دراز تختم رو رفتم  .. 

 

 ھوا..ستین یدل..ستین یکس اصال..ستین نگرانت یکس..ستین کنارت یکس کھ یمطمئن یوقت یبگذرون یجور و روزات سختھ چقد 
ستین .. 

 

ھیخال جاش تیزندگ لحظات تک تک تو چقد  .. 

 

یش داریب دارمش دوست یھا زمزمھ با صبا و ببره خوابت رشیخ و گرم نگاه با شبا یداشت دوست چقد  .. 

 

دینباش زنده ھم بدون کھ..بشھ نفست کھ..یبش نفسش کھ بود نیا ارزوت چقد  .. 

 

یمصنوع نفس با تو و تازه نفس ھی با اون..دیا زنده ھردوتون کھینیبیم االن اما  .. 

 

شدن عاشق یمصنوع و..کردن یزندگ یمصنوع..دادن دل یمصنوع.. دنیکش نفس یمصنوع سختھ چقد و  .. 
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 کینزد گرفتھ کیکوچ اپارتمان ھی..میھست شھاب ھیعروس مراسم تدارک در ھمھ..گذرهیم ییوفا یاقا خونھ ھیمھمون از ھفتھ دو
 شکوه با جشن ھی کھ دادن ھم دست بھ دست ھمھ..ھیزیجھ مثال..خرهیم خونھ لھیوس داره..میچرخیم بازارا تو الیتک با ھمش..خودمون

رنیبگ .. 

 

 یلیخ روزا نیا..ندارم دماغ و دل..نگرفتھ و چشمم یزیچ چون دمینخر لباس ھنوز منم....شھیم برگزار باغ تو یعروس 
گذاشتم جا کھ یدل دلتنگ...دلتنگم .. 

 

شبا..قبل مثل اونم و سام ریام بھ بده یھان نکھیا دیام بھ..دادم ھم میمر و یھان بھ و شمارش و گرفتم دیجد خط  .. 

 

شده فراموش عشق ھی از..بگم یچ..بزنم یحرف و کنم باز دھن تونمینم یول..بارهیم روم و سر از یکالفگ..ادهیز..ستین کم امیدلتنگ  .. 

 

 یکاف تو بار ھی و خونمون یکاینزد بار ھی و بازار تو بار ھی..دونمینم یاتفاق ریغ ای یاتفاق حاال..دمید و پوالد بار دوسھ دوھفتھ نیا تو 
بودم دایش و الیتک با شاپ .. 

 

 فکر واسھ وقت خودمم خلوت تو یحت من یول..شھیم تر خستھ کردنش صدا نوع ھربار..شھیم تر فتھیش شیپ بار از نگاھش بار ھر 
دارم و خودم یایمشغول دل خودم من..ندارم و بھش کردن .. 

 

تقاص اره..دمیم پس تقاص دارم دیشا گمیم خودم با وقتا یبعض  .. 

 

 درسخون ھم ما..بود نمونھ یول بود تر نییپا محلھ دوسھ میخوندیم درس کھ یرستانیدب..بود سالم 16_15 موقع اون..شیپ سال 5_4 
میبود .. 

 

میبر ادهیپ میداشت دوست..مینکرد قبول ما یول رهیبگ سیسرو واسمون خواستیم عمو  .. 

 

 افشیق..چشماش..نگاھش یول..زدینم حرف..دادینم شماره..کردینم تیاذ..دنبالم افتاد یپسر ھی کھ گذشتیم مدرسھ شروع از مدت ھی 
 ھی یول..یھان ای منھ دنبالھ میدونستینم..یبخون و دلش حرف یتونستیم چشماش ھیزالل از چشمات تو شدیم رهیخ یوقت..بود مظلوم یلیخ

منھ دنبالھ دمیفھم کرد اسکورتم خونھ خود تا باز اون یول مدرسھ ومدین و خورد سرما یھان کھ روز .. 

 

 21_20 از شتریب کھ یمعمول پیت و افھیق ھی با بود یمعمول پسر ھی..بود دنبالمون مدرسھ تا خونھ از اون ھرروز ماه 6 بایتقر 
بود نوشتھ فقط کاغذ کھیت ھیرو..التماس یکل با اونم تازه..من بھ داد اونم و یھان دست داد نامھ ھی فقط بار ھی..زدینم .. 
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 _ کنمیم سکوت پس..کنم الوده و پاکم عشق خوامینم یول..دارم دوستت .. 

 

 تا..بودم کرده عادت روزش ھر حضور بھ فقط..کردینم یفرق چیھ واسم..نداشتم یسن چون..نداشتم بھش یاحساس من.. دونمینم 
نکھیا .. 

 

 از سرعت با کھ ینیماش بھ حواسم یول بدووم اومدم منم دییدو یھان..میش رد ابونیخ از میخواستیم یھان منو کھ روز ھی.. نکھیا تا 
نبود ومدیم روبروم .. 

 

 نگاه و سرم پشت و برگردم دمیترسیم..زدیم تند تند قلبم...نیماش ھی کیالست یغایج یصدا بعد و داد ھل منو یدست ھی کردم حس فقط 
برگشتم اروم..ومدیم مردم دادیب و داد یصدا..کنم .. 

 

گرفتنش و نذاشتن مردم کنھ فرار خواستیم..بود دهیترس راننده..بودن شده جمع مردم  .. 

 

 تنش..رونیب زدیم خون شینیب و سرش از..دونستمینم اسمشم یحت..من..پسره ھمون..بود خودش..باالسرش رفتم و کردم باز و راه 
دیلرزیم .. 

 

دیشا..من..یک منتظر..بود منتظر نگاھش  .. 

 

 لبخند ھی..باال اومد اروم دستش..دادیم جون داشت..دیلرزیم پاھاش..دیلرزیم دستاش..دیلرز شتریب بدنش..زدن برق چشماش..دید منو 
یراحت نیھم بھ..مرد..رفت..شد تموم یچ ھمھ..بعد و ھوا و نیزم نیب دستش و بود من بھ رهیخ ھنوز نگاھش..لبش رو اومد اروم .. 

 

بود چشمم جلو ھمش مدت ھی ھمھ و ھمھ..پاکش عشق..برگھ تو جملھ..منتظرش نگاه..پسر اون مرگ عذاب  .. 

 

 منھ..مرد من واسھ..اون..کنم یمعن و نگاھش نتونستم کھ یمن..احساس یب منھ..من جون یفدا داد و جونش..داد جون من بخاطر اون 
اقتیل یب .. 

 

بود شبھام کابوس پسر اون خون غرقھ چھره ھرشب..نرفتم مدرسھ مدتھا تا  .. 
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 تقاص..پاکش عشق تقاص..اون بھ میتوجھ یب تقاص..دمیم تقاص دارم کنمیم احساس..افتادم ادشی سالھا از بعد بازم دوباره االن و 
ارومش نگاه تقاص و گناھش یب خون .. 

 

است حرف یلیخ کن باور  ... 

 

یا نکرده لمسشان ھم کباری یحت کھ یباش ییدستھا وفادار  .. 

 

 خونھ سر رنیم دوتا نیا و شمیم راحت بخواد خدا اگھ گھید فردا..ندارن حس گھید پاھام یانگشتا یخستگ از..دمیبر واقعا گھید امروز
 ینگاھھا بھ دیارز یم ھاش یخستگ نیا ھمھ یول...سختھ انقد بودن داماد بزرگ خواھر و دادان زن داداش دونستمینم..شونیزندگ

کاره نیکمتر نیا شھاب ھیخوشحال و یخوشبخت واسھ..شھاب عاشقھ و پرشور .. 

 

بدم سامون و پلوغم شلوغ ذھن و باشم تنھا کمی داشتم دوست..رونیب بزنم گرفتم میتصم..بود گرفتھ یلیخ دلم امروز  .. 

 

بود داده بھم سام ریام کھ یشال و ییمویل کیتون و روشن ھیاب نیج ھی..بود دهیپوش لباسم..رونیب اومدم و دادم خبر مامان بھ  .. 

 

بود الیواو گھید شدمیم گم نجایا اگھ و نبودم وارد یلیخ ابونایخ و ھا کوچھ بھ ھنوز چون.. رفتمینم دور یجاھا  .. 

 

یا نقره اچھیدر ھی..بایز اچھیدر ھمون یروبرو..میاومد انیشا با اول شبھ کھ یپارک ھمون بھ دمیرس تا رفتم  .. 

 

 اون..نجاستیا کایامر ھیاقتصاد مراکز نیمھمتر و ورکیوین تو کھ رستیجز شبھ ھی..باستیز واقعا منھتن و ھیقشنگ یجا ورکیوین 
منھتنھ تو معروفم ھیازاد مجسمھ .. 

 

بود بخش ارامش واقعا ارومش حرکت و شیزالل..اچھیدر یروبرو مکتھین رو نشستم  .. 

 

بدم ینظم ھی بھش کردم یسع..بود سرگردون جا ھمھ فکرم  .. 

 

دهیپوش و کیش یلیخ لباس ھی.. دمیخر لباس منم باالخره  .. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 اصال شمارش..زده زنگ بھم حاال تا یبار سھ دو..زنھینم حرف دمیم کھ جواب..زنھیم زنگ بھم رانیا از ھیا شماره ھی وقتھ چند ھی 
 چندتا از بعد..گرفتم و شمارش و اوردم در و میگوش..یھان واسھ دیپرکش دلم ھوی..کنھینم قبول عقلم یول اشناست گھیم دلم..ستین اشنا

یگوش تو دیچیپ یھان غیج یصدا و داد جواب باالخره یطوالن بوق .. 

 

؟یخودت..یگل..یگل..یگل_یھان   

 

 _ شدم کر..یزیجال سر مگھ..دختر یھو .. 

 

ونجھی قده شده واست دلم..احساست یب سر تو خاک_یھان  .. 

 

 _ ونجھی چرا..شعوریب .. 

 

؟یخبرا؟خوب چھ..دختر یھ..قیال چھ ھر قیخال_گفت یطونیش لحن با یھان   

 

ستین بشو ادم کال یھان کھ کردم فکر نیا بھ و کردم فوت و نفسم  .. 

 

 _ پسرا..خالھ.. عمو..دیخوب شما..خوبم من .. 

 

و منظورم بفھمھ کھ..نبردم اسم تک تک   .. 

 

کھ؟ یایم..مھیعروس گھید وقت چند یراست..مشغولن..خوبن ھمھ_یھان   

 

دمیکش قیعم اه ھی  .. 

 

 _ برگردم یزود نیا بھ تونمینم نجایا اومدم تازه منم..میشھاب ھیعروس ریگ در یدونیم کھ خودت یول..یھان دیببخش .. 

 

 دیبا ریام..تونستمیم نھ و شدیم نھ یول..بشم دوشش ساق و برم..غمخوارم..خواھرم ھیعروس واسھ داشتم دوست چقد..گرفت دلم 
بشھ قائل ارزش احساسم واسھ کھ دیفھمیم .. 
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یاینم پس_گفت نیغمگ یھان  .. 

 

 _ ادیم در یمفت غذاتونم و ھتل پولھ خره..نجایا یایب عسل ماه یبد قول دیبا تو یابج یول..باشھ؟..کن درکم..یھان .. 

 

اروم خنده ھی یول.. دیخند  .. 

 

 _ یکس واسھ..یھان شده یزی؟چیخوب .. 

 

کھ ھم نجایا..گرفتھ دلم فقط..ستین یزیچ....کنھیم شییجنا زودم چھ..ھم تو بابا نھ_یھان  .. 

 

سکوت دوباره  .. 

 

 _ ؟یزنینم حرف چرا..یھان یچ اونجا  

 

 شاد رو فضا کھ دارن یسع بابا و مامان..خودشون الکھ تو رفتن ییجورا ھی ھمھ.. تو رفتن از بعد..بھم ختھیر یچ ھمھ نجایا_یھان 
 حتما گفتیم..شتیپ ادیب پاشھ کھ کاراش دنبالھ بود افتاده مشنگ خل پسره..نگو کھ و حسام..دلتنگتن یحساب..ارنیم کم یزود یول کنن
نذاشتش بابا..نمیبب رو یگل برم دیبا .. 

 

 _ بخدا دلتنگتونم منم..ادیب دشیبذار خب..یھان چرا .. 

 

 رهیم داره تو دنید عشق بھ االنم..بشھ خارج کشور از تونھینم.. نرفتھ یسرباز اصال حسام اخھ یول..زمیعز دونمیم_یھان 
کچلش کلھ با و داداشم شینیبب اگھ یگل اخ..یسرباز .. 

 

دنشید واسھ رفت ضعف دلم لحظھ ھی  .. 

 

 _ و حسام کچلھ سر مخصوصا..کن لیمیا واسم و عکساتون.. یھان  .. 
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یبدون ریام از یخواینم..یگل..باشھ_یھان  .. 

 

بود لباسم ریز کھ ریام گردنبند سمت رفت دستم..کردن خی دستام..دیلرز دوباره قلبم  .. 

 

 ..بگو_ 

 

 بھش یزیچ نداره حق ھم یکس..خوابھیم تو اتاقھ تو فقط ھرشب علنا گھید..کشھیم گاریس گر و گر..سرش بھ زده پسره_یھان 
 سنگ واسھ.. واسھ..سازهیم و خودش داره کنمیم احساس..شده خشن..شده یعصب..لرزهیم ھا شھیش کلھ کشھیم نعره ھی..بگھ

کردن فراموش واسھ..شدن .. 

 

 من و بود اشک از پر چشمام تو..شدم بلند..ومدینم باال نفسم..کردم قطع و یگوش یخداحافظ بدون..کنم تحمل نیا از شتریب نتونستم
شدمیم مانعشون .. 

 

 ویکی و یدیم بھم یکی شھیھم اخھ چرا..ھینامرد نیا.. ایخدا..یدلتنگ ھمھ نیا..یبدبخت ھمھ نیا..ستادمیا اچھیدر یھا نرده کناره رفتم 
یریگیم .. 

 

 حق بھم واقعا..نداشتم و حق نیا..نمیبب و خونوادم اومدم نکھیا جرم بھ فقط..کردم چکارش من مگھ..کنھ فراموشم خوادیم ریام چرا 
چرا..دادینم  .. 

 

ھا نرده بھ دادم ھیتک و نیزم سر نشستم و خوردم سر..شکست بغضم  .. 

 

 بھ رو..ستادمیا شدم بلند..زدینم پر ھم پرنده..نبود اطراف اون یکس..شدم یعصب..کردم ازاد و اشکام..ختمیر اشک..کردم ھق ھق 
زدم داد دل تھ از و گرفتم رو نرده یھا لھیم..اچھیدر _ 

 

 ریام..ررریام چرا..بمونم یکی دلتنگ دیبا شھیھم چرا...یکنینم تموم و میکس یب قصھ نیا چرا..  من چرا...  خدااا...  چرررااا 
چرررااااا_زدم ادیفر و.. کنم فراموشت تونمینم یفھمینم چرا..یلعنت..چرااا .... 

 

 کھ گفتینم یھان یکاشک..دمیشنینم یکاشک..زدمینم زنگ یکاشک..شد اروم ھام ھیگر..مکتین سر نشستم و رفتم خوران تلو تلو 
تونمینم منکھ..من یتونھ؟بیم ریام یعنی..کنھ فراموشم خوادیم .. 
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یا نقره..چشمام رنگ بھ بود ریحر جنس از راھنیپ ھی لباسم  .. 

 

 شده کار ریحر از لباس دامن یرو و بود براق پارچھ جنس..داشت یا دهیکش و بلند دامن..بود دایپ ھام شونھ از کمی کھ یقیقا قھی 
 لباس..یجادوگر مدل بلند و ریحر ینایاست..بود شل قھی مدل کمربند یباال تا نھیس یرو از..بود کمرش دور یساتن یمشک کمربند..بود
 یموھا..کرد درست رو دایش و مامان منو و خونھ بود اومده شگریارا ھی....بلند پاشنھ ھیمشک یکفشا..بود بایز اریبس یسادگ نیع در
 و سر بھ دیسف طال سیسرو ھی و زدم یشکالت عطر..بود یدود و یا نقره و یمشک..چشمام شیارا و کرد درست بستھ و باز مدل منو

داشت ھم یا نقره ریحر شال ھی لباس خود..گذاشتم روم .. 

 

 ادی..چشماش ادی..نتونستم..نشد..ومدین دلم یول..نذارم شده کھ ھم سام ریام با یلجباز واسھ خواستم اول..موھام رو گذاشتم 
تونمینم من..نتونستم..نھ یعنی..نھ گفتیم محکم یبد انجام یخواستیم لشیم خالف بر یزیچ کھ یوقت غرورش ادی..تشیعصبان .. 

 

دورش گذاشت باز و موھاش و دیپوش یصورت دخترونھ کوتاه دکلتھ ھی دایش  .. 

 

کرد درست ساده و موھاش و دیپوش کیش یلیخ شلوار کت ھی ھم مامان..بود شده ناز یلیخ  .. 

 

؟؟یدیم بھم و افتخار نیا..یبرقص حتما من با دیبا امشبو_گفت و گرفت و دستام..دید منو انیشا و شد تموم کارم کھ یوقت   

 

 _ شد نمیھم و..رهیم ادتی منو کھ رهیگیم و دورت موشگل خوشگل یدخترا انقد..اونجا میبر بذار داداش خان .. 

 

 ششیارا..بود شده ناز یلیخ الیتک..گھید یایلیخ و..بودن من یمھمون شب کھییاونا..بودن اومده ھمھ..بود شده شلوغ یحساب باغ تو 
دیدرخشیم یداماد شلوار کت اون تو برم داداشم قربون..بود ییاروپا و ساده .. 

 

بشھ خوشبخت شا�یا  .. 

 

برگشتم سرعت با..بود ریام عطر..بودم عاشقش کھ..عطر ھی..دمیشن اشنا یبو ھی کھ زدمیم دید و مردم داشتم  .. 
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 سرعت با..بود رمیام یبو..بود کرده خودش پرت و حواسم و حس تمام کھ ییبو نیا..اشنا یبو نیا..شدمیم وونھید داشتم
 تو من حاال..دمیکشیم بو تند تند ھا وونھید نیع..کردمیم بو و ھمھ کینزد رفتمیم..ھیک ھیبو نیا دونستمینم..بود شلوغ اطرافم..برگشتم

کنم دایپ رو بو نیا صاحب چطور یشلوغ نیا .. 

 

 و شونھ چھار و بلند قد..بود من بھ پشتش..دیکشیم گاریس و درخت ھی بھ بود داده ھیتک..جوون پسر ھی..ھی..بو منبع بھ دمیرس تا رفتم 
داد تکون دست واسش اونم و ریام کرد صداش نفر ھی..بود تنش یکیش شلوار کت .. 

 

 بود بستھ چشمام..برگشتھ رمیام..یفرستاد واسم و ریام..یدیشن و صدام یعنی.. ایخدا..مطمئنم..بود سام ریام یبو..سرش پشت رفتم 
بودم منتظرت_گفتم و لبم رو اومد یاروم لبخند..کردمیم احساس روم و نگاھش ھینیسنگ..برگشتھ کردم احساس یول .. 

 

سکوت لحظھ چند  .. 

 

 _ دمیرسیم خدمت زودتر نیدادیم افتخار .. 

 

 شده روشن چراغھ بازم..اسمش..کلیھ و پیت نیا..بو نیا یول..ایخدا..پسر نیا..ستین من رهیام نکھیا..نیا..کردم باز و چشمام عیسر 
شد خاموش قلبم .. 

 

 و دستش و..شھاب دوست..ھستم یعل ریام ارھمن..یشھاب خواھره تو_گفت و کرد نگام یجذاب لبخند با شناختمشینم کھ پسر اون 
جلو اورد .. 

 

 ینیریش حسھ چھ..کردیم تجربھ رو یعاشق دوباره داشت دلم..شباھت ھمھ نیا..خدا یا..برگشتم و ھم تو دمیکش و اخمام عیسر 
نمیبش کنارش بستھ چشم جشن اخره تا شدیم یکاشک..بود .. 

 

لحظھ چند یبرا..اسم تشابھ ھی.. عطر ھی یبو فقط یگاھ   

 

شھیم کنده تنت از داره..قلبت کھ یکن حس قایدق..شھیم باعث  .. 

 

یبچش و دنیرس لذتھ و یباش عاشق خوبھ چقدر..افتاد الیتک و شھاب یبایز رقص بھ نگاھم  .. 

 

دیرقص نجایا یدخترا ھمھ با دور ھی االن تا یمھمون اولھ از..برقصھ من با خواستیم مثال انیشا  .. 
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بود دوستاش جمع تو ھم بابا و کردیم ینواز مھمان و رفتیم زایم سر بار ھی یا لحظھ چند مامان  .. 

 

بودن دنیرقص حالھ در وسط اون دوستاش با دایش  .. 

 

دنیرقصیم داشتن بود یخارجک کنم فکر کھ یپسر ھی با پوالد خواھره پرند  .. 

 

ستین کننده خستھ ییتنھا_پوالد  .. 

 

 جذاب واقعا..یا نقره کراوات و یمشک بلوز و یمشک شلواره کت..بود کم یلیخ من با فاصلش..برگشتم..اومد سرم پشت از صداش 
بود لیما خودشم خب یول..کردنیم دورش یلیخ دخترا البتھ..دیرقص یحساب وسط اون دخترا از دوتا یکی با بودمش دهید..بود .. 

 

 _ ییتنھا بھ...دارم عادت .. 

 

کنھیم کسلم..ندارم دوست و ییتنھا..نھ من یول_پوالد  .. 

 

دیبمون تنھا ذارنینم دیبخوا خودتونم..بلھ_گفتم و زدم پوزخند ھی  .. 

 

؟یدلخور..دمیرقص دخترا اون با نکھیا از_گفت و چشمام بھ زد زل   

 

 _ باشم؟ دلخور دیبا یچ واسھ  

 

؟یکنیم قبول..کنم رقص یتقاضا ازت اگھ_گفت و کرد سد و راھم عیسر کھ برم اومدم   

 

 دستم گذاشتن..دیکوب وارید بھ کھ ییمشتا..نشیخشمگ نگاه..سام ریام یروبرو.. پروا یب..دنمیرقص..افتادم یھان عقده ادی..رقص..من 
دھنش رو .. 

 

کرد داغ و بدنم تموم گرم و نیریش حسھ ھی  .. 
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تھیرضا از لبخندم کرد فکر دیشا..زدم لبخند اروم  .. 

 

 _ یجمع چیھ تو..رقصمینم من .. 

 

؟..داره لیدل_گفت و انداخت باال ابرو لنگھ ھی   

 

 _ ستمین یبدقول ادم من..قول ھی..محکم لیدل ھی..خاص لیدل ھی .. 

 

یبد قول ھی منم بھ شھیم_پوالد  .. 

 

 یکس بھ بده قول..یکنیم فکر بھم کھ بده قول..کن فکر بھم_گفت حرارت با و تر کینزد اورد و سرش کھ کردم نگاش حرف بدون 
یکنیم فکر یشیم مھم واسش یدار کھ .. 

 

 در و بازوم رو گذاشت و دستش ھی..بود شده داغ تنم تموم..گوشم کنار اورد و سرش..ستادیا سرم پشت..دیچرخ دورم دور ھی اروم 
ارزوھامھ تھ شدن چشمات افسونھ..کنھیم افسون چشمات_گفت گوشم .. 

 

اخھ یچ یعنی..بود دهیرس جوش نقطھ بھ بدنم حرارت..رفت و گفت نویا  .. 

 

؟؟یچ ریام پس..کنم فکر بھش کھ..پوالد بھ بدم قول   

 

گھید میھست یپشت کوچھ نیھم ماھم بابا..امین گھید کھ رمینم بشم قربونت..نکن ھیگر..عروسکم_شھاب .. 

 

؟یایب روز ھر یدیم قول_گفتم و چشماش تو زدم زل و کردم شل شھاب کمر دور از و دستام حلقھ   

 

ندارم شھاب بھ یکار..امیم کھ من..بپزه غذا ھرروز داره حوصلھ یک بابا..دمیم قول بھت من_گفت الیتک اون یبجا  .. 

 

شد میحسود..خوامیم منم..دختر یھ_گفت و رونیب دیکش شھاب اغوش از نرم منو و اومد انیشا کھ دنیخند الیتک حرف بھ ھمھ  .. 
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 _ یدار ھم یخواھر ھی نبود ادتی امشب اصال کھ..نگو یچیھ تو .. 

 

کننینم ولم دخترا..گھید تھیجذاب..من خواھر کنم چکار خب_انیشا  .. 

 

شد تنگ براش دلم..افتادم حسام ادی..فتھیخودش  .. 

 

 خونھ مشونیفرستاد و خونشون در تا میاورد کنان بوق بوق رو الیتک و شھاب..داره ادامھ ھم نجایا ایرانیا یرسشوما و رسم نیا 
گھید بخت .. 

 

کرد قبول لیم کمال با بابا خداروشکر کھ کنھ اروم و مامان ادیب یکی وسط نیا حاال  .. 

 

نیدلنش یبو اون با.. مخصوصا..من واسھ اقل ال..یموندن ادی بھ و بود یشکوھ با جشن..بود یخوب شب امشب  .. 

 

 چیھ من واقعا یول کردمیم حس خودم رو و رشیخ نگاه..رفتم در دستش از ھربار یول دمشید ھم گھید باره چند یمھمون تو و پوالد 
رهیام بھ متعلقھ من قلب و ذھن تمام..نداشتم بھش یا عالقھ .. 

 

بشن خوشبخت دوارمیام..پمیخوشت داداش..کردم حس و شھاب ھیخال یجا خونھ میدیرس یوقت  .. 

 

 مشامم و بود رونیب بھ نگاھم..پنجره کناره رفتم و برداشتم و ریام شال و کردم باز و اتاقم پنجره..کردم عوض و لباسام..اتاقم تو رفتم 
ریام یبو از پر .. 

 

کنمیم دق دارم شیدور از دیدیم تا بود یکاشک..داشتم ازین بھش یلیخ یلیخ امشب  .. 

 

 قطعش عیسر یول..گرفتم و ریام شماره و برداشتم و یگوش..تلفن سمت کشوند منو یقو و سرکش یلیخ یلیخ حسھ ھی 
؟؟ و اون من ای..گذاشت تنھا منو اون.. واقعا..گذاشت تنھا منو اون..کنم کیکوچ و خودم تونستمینم..نھ..کردم  

 

شدمیم اروم کمی ھم گرفتمیم یخبر ھی ازش اگھ حداقل..بودم دلتنگش یلیخ  .. 
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باشھ خونھ یھان یکاشک..گرفتم رو خونھ شماره  .. 

 

جانم_گفت نفر ھی نکھیا تا خورد بوق چندتا  .. 

 

 خودش خواستمیم ازت یکاشک..دمیشن و صدام زود چھ..ایخدا..بشنوم و نفساش یصدا یحت ذاشت ینم قلبم یصدا..افتاد طپش بھ قلبم 
دادم قورت و دھنم اب..بود خودش...نمیبب و  .. 

 

الو_سام ریام  .. 

 

سالم..س_گفتم اروم و لکنت با   

 

ھردوتامون از..سکوت  .. 

 

شما؟_سام ریام   

 

اخ..من..تو یول..شناسمیم نفسات یرو از رو تو من.. ریام..مینشناخت کھ نگو..ریام نھ..نشناخت  .. 

 

 _ ام فتھیگلش .. 

 

شد رو و ریز قلبم و..دمیشن و شدش تند ینفسا یصدا  .. 

 

یگل_کرد تکرار اروم  .. 

 

فتھیگلش نھ بودم یگل براش من..اره  .. 

 

دمیکش قیعم نفس ھی و بستم و چشمام  .. 
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؟یخوب_سام ریام   

 

خوبم االن..صداش دنیباشن یول..نبودم خوب..باشم اروم کردم یسع  .. 

 

 _ داداشم..بود شھاب ھیعروس..امشب..خوبم من .. 

 

گذشتھ خوش بھت یحساب پس_گفت اروم یصدا ھمون با  .. 

 

کنم کشیتحر تونمیم را نیا از..نھیھم..شد روشن مغزم..شدیم دایپ توش حسادت ییجورا ھی دیشا..بود یجور ھی لحنش  .. 

 

بود شلوغ دورم یحساب..شدم اشنا ھم ایلیخ با تازه..گھید بود داداشم ھیعروس..جورم چھ_گفتم و دادم شاد لحن ھی صدام بھ  .. 

 

شد یعصب صداش  .. 

 

یکرد فراموش رو ھیبق یحساب پس..خوبھ_سام ریام  .. 

 

 تمام ییجورا ھی..شنیم میزندگ وارد دارن ایلیخ خب یول..کنمینم فراموش رو یکس کھ من..نھ..اووم_گفتم و راه اون بھ زدم و خودم 
گرفتن و وقتم .. 

 

یعصب و تند ینفسا..قرمز صورت..شده مشت یدستا..شده یشکل چھ االن کردمیم حس  .. 

 

؟یافتاد نجایا ادی چطور.. ھمھ نیا با_سام ریام   

 

 یموضوع ھی درباره یھان با خواستمیم..راستش..خب_گفتم پروا یب و خودم بدم نشون شاد و کنم یمخف و غمم کردم یسع بازم 
افتاده واسم یاتفاق ھی.. اخھ..کنم مشورت .. 

 

؟یخوب..یگل شده یچ_گفت یا دهیترس لحن با و حرفم نیب دیپر عیسر   
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بود نجایا االن یکاشک..محبتاش..تاشیحما ادی بازم..من واسھ.. ینگران ھمھ نیا.. رفت ضعف دلم..رفت ضعف  .. 

 

 _ خواستمیم..شدم اشنا یکی با خب..من..راستش..ستین یزیچ..نترس .. 

 

بو شده بلند و یعصب وحشتناک صداش..حرفم نیب دیپر بازم  .. 

 

خدافظ..بزنھ زنگ بھت گمیم اومد ھروقت..ستشین_رسامیام  .. 

 

 و فحش سر تلفن پشت نیھم از چرا کھ ناراحت ای من یدروغا نیا بھ کرد یحسود کھ باشم خوشحال دیبا االن دونمینم..کرد قطع و 
اه..یبش اشنا یکس با یکنیم غلط تو نگفت و بھم نگرفت .. 

 

را پاکت احساس تمام یبباز است سخت  .. 

 

داشت؟ دوستت اصال..یباش دهینفھم ھنوز و   

 

 کھ ترسھیم کردمیم فکر کھ بودم الیخ خوش چقد..نجایا بکشونم احساساتش کیتحر با تونمیم و ریام کردمیم فکر کھ بودم ساده چقد
بھم ختیر یچ ھمھ..یول..کنھیم یکار ھی و بده دست از منو .. 

 

گذرهیم شھاب ھیعروس از یماھ دو و من اومدن از یماھ چھار سھ  .. 

 

ندارم االن و داشتم رانیا تو کھییاونا واسھ شھیم تر تاب یب لحظھ ھر دلم من و زمستون اول شب..لداستی شب امشب  .. 

 

 ھم الیتک و پوالد خونواده و مونیرانیا یدوستا از یسر ھی..داره یا نقره اچھیدر ھی کھ یپارک ھمون تو شدن جمع ھمھ امشب 
 ھی بساط کال..حافظ..کرده دون انار..ھندونھ..لیاج..اورده رو لدای شبھ سفره لیوسا از یسر ھی ھرکس..ھستن ینفر 30_20..ھستن
انداختن راه رو یرانیا سفره .. 

 

من واسھ اقل ال..کنن قشنگ و امشب توننینم بازم بدن برگ و شاخ بھش بخوان و کنن تالش چقد ھر..کننن یکار ھر یول  .. 

 

دنیچیپینم پام و پر بھ نیھم واسھ.. نداشتم حوصلھ..دارم رانیا تو کھ مییکسا دلتنگ و گرفتھ دلم امشب کھ دونستنیم خونوادم  .. 
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 و بود یعصب..زد زنگ بھم یھان کھ شھاب ھیعروس از بعد روز چند بھ شد دهیکش فکرم..نشستم خودم مکتین ھمون رو رفتم 
 ..نگران

 

 _ افتاده؟ ی؟اتفاقیھان شده یچ  

 

؟یکن ازدواج یخوایم..؟تویگفت ریام بھ یزیچ تو_یھان   

 

داشتھ ریتاث..اره کھ کردم فکر..شدم خوشحال اولش  .. 

 

 _ گفتھ؟ بھت یزیچ  

 

بده منو جواب اول_یھان  .. 

 

 _ ؟یکرد فکر یچ..نھ کھ معلومھ  

 

گھ؟یم یچ ریام پس_یھان   

 

 _ ستین یچیھ من جانب از یول..نبود ھم دروغ یعنی..بگم دروغ شدم مجبور .. 

 

بھم یختیر و یج ھمھ یزد کردم درست نجایا من کھ یچ ؟ھریکرد خراب ویچ ھمھ یزد یدونی؟میکرد چکار یدونیم_یھان  .. 

 

یچ یعنی..دمیترس  .. 

 

 _ یھان .. 
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 دیبا تو بخاطر نکھیا..گفتم عشقش از..کردمیم یاور ادی بھش رو تو..زدم حرف باھاش کھ بود مدت ھی..یگل شده داغون ریام_یھان 
 ختیر..شد عوض یچ ھمھ شیپ روز چند از نکھیا تا..بود شده اروم..دمیفھمیم اخالقاش از..شدیم نرم داشت..ادیب ھم ایدن سره اون تا

کھ گفت..گفت مامان بھ اخرشم..بود شکستھ و یچ ھمھ و اتاقت تو بود رفتھ..شد یعصب..بھم .. 

 

یھان گفت یچ_گفتم لرزون یصدا با  ... 

 

کنھ ازدواج خوادیم..بگرده زن دنبالھ براش..گفت مامان بھ_یھان  .. 

 

نیزم سر افتادم زانو با..نبود دستم ارشونیاخت..شدن سست پاھام  .. 

 

 و رهیام یدونستیم دیبا یگل..یگفت بھش یچ گفت بھم..یکردیم دار حھیجر و غرورش دینبا..یکردیم کشیتحر دینبا..یگل_یھان 
 چند یزندگ زنھیم کارش نیا با موقع اون و مونیپش یحساب ادیب کھ خودش بھ مطمئنم..کنھیم چکار داره فھمھینم..داغھ کلش..غرورش

 ھی و لجباز ریام نیا با تنھا دست نجایا دونمینم گھید من..جھنم شده مونیزندگ روز چند نیا..شدم وونھید بخدا یگل..بھم زهیریم و نفر
بگو و تیواقع..بزن حرف باھاش.. یگل..کنم چکار دنده .. 

 

بود افتاده دستم از یگوش..ومدینم در گلوم از ییصدا  .. 

 

کردم دور خودم از و ریام خودم یدستا نیھم با..من..کردم خراب رو یچ ھمھ..دمیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

 االن تا حتما..منھ رهیتقص نایا ھمھ و کنھیم فکر شدن موندگار و موندن بھ گھید االن.. کنھ فکر اومدن بھ خواستیم ریام اگرم
 بخاطره ھمش نایا.. ریام..میکش قلبم رو و دستم..نشست نمیس تو یبد سوزش ھی..نباشھ قشنگ دختره..یکاشک..رفتن ھم یخواستگار

 ..تو

 

خوندنیم ھم با رو ترانھ ھی یجمع دستھ و گرفتنیم جشن و لداشونی شب..شاد و بودن ھم دور کھ بود یتیجمع بھ چشمم  .. 

 

 یبزرگا..عمو یایدر لبھ یالیو..شمال میبود شده جمع لدای شب واسھ نایا عمو لیفام ھمھ..شیپ سالھ 3_2 بھ دیپرکش ذھنم نباریا 
ایدر لب جوونا و بودن الیو تو ھمھ لیفام .. 

 

بود افتاده صورتم دور موھام..یا نقره شالھ و بودم دهیپوش دیسف بلوز و دامن و سارافون ھی من  .. 
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 گذاشتھ اھنگ..بودن کرده روشن شیات..شھ خنک کھ ایدر لب بودن گذاشتھ ھندونھ تا سھ دو..شاد و بودن ھم دور ھا بچھ ھمھ 
بودن شاد کال و دنیرقصیم..بودن .. 

 

اومد مھتاب شام اھنگ و شد عوض شاد اھنگ..ستادمیا ایدر کنار رفتم من  .. 

 

شد عوض ھمھ حال و حس..دادنش گوش واسھ داشتن اصرار ھمھ  .. 

 

فرستادیم واسم و اماشیپ تازه موقع اون..بود ریام رهیگ در فکرم..بودم بستھ و چشمام و بودم اب بھ رهیخ  .. 

 

چشمام پشت اورد و رشیتصو و بستم و چشمام  .. 

 

یشکست میپا بھ گلوار شاخ عجب..ینشست کنارم مھتاب شام اون تو  .. 

 

ینیچن نیا نبود را یصورتگر کھ.. ینیافر نقش بھ نگاھت زد قلم  .. 

 

حضورش یگرما..تنش یبو..عطرش یبو..کردم احساس کنارم و حضورش  .. 

 

یدیکش تماشا شور بھ را خدا..یدیکش مھاسا و عشق زادهیپر  .. 

 

من پرم پر عشق از..یگفت و یشکفت..من باورم خوش چھ..یبود دونستھ تو  .. 

 

 تابش یب اول ھمون از من..اره..کرد تابم یب حضورش..کردمیم باورش داشتم باور خوش من..ومدیم عشق یبو شھیھم اماشیپ تو 
دونستمینم یول..بودم .. 

 

ابیدر کھ یگفت تو..کو دلت گفتم تا..تاب یب ھی یگفت تو..یھست یک گفتم تا  .. 

 

دونستمینم من..بود دلم تو اول ھمون از عشقش کنم فکر..کردم باور یول..کردمیم باور و عشقت دیبا چطور من ریام  .. 
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ینیتر عاشق تو..عاشق جمع یتو..ینیتر عاشق کھ ما بر یخورد قسم  .. 

 

اشفت و ماه رخ یابر لحظھ ھمون   .. 

 

گفت دروغ مبادا..یوا یا گفتم خود بھ  .. 

 

 من..کجا تو و کجام من..یچ االن یول..یحام..گاه ھیتک..یحام یول ساکت..شھیھم مثل..یموند کنارم موقع اون..ریام یگفت دروغ 
 کنار روز اون تو برد منو کھ خوننیم و یا ترانھ یجمع دستھ داره االن کھ ییکسا کناره..نقره اچھیدر یروبرو.. تو یب..نجایا..

ایدر لب..تو .. 

 

مھتاب درگاه بھ بود دل معراج کھ..ناب لحظھ اون از.یروزگار گذشت  .. 

 

نگاھت از.. نخوندم مگھ..ینگفت..مگھ..یگذاشت تنھام و یرفت چرا.. ریام چرا..بگذره دیبا چقد ریام  .. 

 

شد ینطوریا چرا..ھمو میخواست ینم مگھ..ینبود عاشق مگھ..ینداشت دوستم مگھ  .. 

 

عشقمون عاقبت..نیا شھیم تھش نکردم فکر چرا  .. 

 

شکستم ادتی بھ مھتاب شام ھر تو..نشستم محتاج چھ عشق درگھ اون در  .. 

 

نھ ای یدار سر بھ و عشق شور ھنوز..نھ ای یدار خبر..شکستن نیا از..تو  .. 

 

یکنیم فکر بھم دونمیم ھنوزم..یدار دوستم دونمیم ھنوزم  .. 

 

یکنیم لج یدار دونمیم االنم  .. 

 

میتونینم..من..بدون.. تو..تو یب من..ریام  .. 
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 راحت المیخ بذار..بمون ادمی بازم..یگذاشت کنارت رو یکس..من یب اگر حداقل..بمون ادمی.. ریام..بود سیخ.. چشمام بھ دمیکش دست 
یبود وفادار بھم ذھنت تو حداقل کھ باشھ .. 

 

بودن ریام یب..من واسھ سختھ چقد یدونینم مگھ..یکش ینم منو چرا..ریام یب..نجامیا من چرا ایخدا  .. 

 

ینگرفت و راھم جلو چرا..ریام یشد وفا یب چرا  .. 

 

شمیم تر پژمرده دارم روز بھ روز باشم شاد دیبا کھ االن چرا  .. 

 

صورتم جلو اومد دستمال ھی کھ..بود کرده سیخ و صورتم تموم اشکام  .. 

 

؟یکنیم شونیبارون اشکات با یدار کھ ستین چشما نیا فیح_پوالد  

 

من شیپ ادیم ادیب دونستمیم..ادیم دونستمیم..نکردم تعجب..کردم نگاھش  .. 

 

کردم پاک و اشکام..گرفتم ازش و دستمال  .. 

 

 _ د؟یینجایا یک از  

 

اومده؟ شیپ یھ؟مشگلیچ واسھ ھا ھیگر نی؟اینبود نجایا اصال مطمئنم یول یبود اچھیدر اون بھ رهیخ کھیوقت از_پوالد   

 

 _ منھ با شھیھم..رهینم وقت چیھ..ھست شھیھم مشگل .. 

 

بکنم؟ واست یکار تونمیم من_پوالد   

 

بود کالمم تو یحرص ھی..بشھ متوجھ یکس کھ یجور نھ یول باال رفت کمی صدام..کردم نگاش رهیخ  .. 
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 _  نگاه چرا..شھیم داتیپ سربزنگاه ؟چرایھست ھم تو رمیم ھرجا ؟چرایمن وره و دور شھیھم یچ ؟واسھیکن کمکم یخوایم یچ واسھ
؟یداریبرنم سرم از دست من؟چرا قصھ من سوپر یشد شھ؟چرایم احساس روم شھیھم رتیخ  

 

نداشتم ازش و جواب نیا انتظار یول بودم رفتھ تند..زدمیم نفس نفس  .. 

 

دارم دوستت چون_پوالد  ... 

 

 ھی..ینگران ھی.. ترس ھی..بد حسھ ھی..جملھ نیا از..داشتم یحس ھی..بودن شده گم واسم اطراف یصداھا..شدم خکوبیم 
 شب اون..افتادم فربد یخواستگار ادی..نداشتم صراحت نیا با و نجایا و حرف نیا انتظار یول ادیم خوشش من از دونستمیم..استرس

ریام ییکجا اخ..گفتنش ناموسم..شدنش قھی بھ دست و ریام تیعصبان..پارک تو .. 

 

دوختم اچھیدر بھ و گرفتم ازش و نگاھم  .. 

 

 _ ندارم دوستت من یول .. 

 

 نشون اروم و خودش کردیم یسع کھ چند ھر شدم متوجھ و کالمش تو حرص یول اوردم زبون بھ رو جملھ نیا کھ شد یچ دونمینم 
 ..بده

 

دونمیم_پوالد  .. 

 

 _ ؟یکرد اعتراف عالقت بھ و یدونیم  

 

یشیم عاشقم ھم تو کھ مطمئنم چون.. دونمیم_پوالد  .. 

 

لبم رو اومد پوزخند ھی  .. 

 

 _ ارهیم دل رو شیادیز یول ھیخوب یلیخ زیچ نفس بھ اعتماد .. 

 

سکوت لحظھ چند  .. 
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اد؟یم بدت من از تو_پوالد   

 

 _ ندارم شما بھ یحس چیھ من .. 

 

شما؟ ای تو.. اخر_پوالد   

 

نییپا انداختم و سرم  .. 

 

 _ رفتم تند..خوامیم معذرت .. 

 

ارمیب بدستت دارم دوست نکھیا مھم..ادیم خوشم ازت من نکھیا مھم..منھ عالقھ و حس مھم..ستین مھم_پوالد  .. 

 

شمیم عاشقش دارم..کنمیم تجربش دارم من..نھیریش یلیخ داشتن دوست_گفت اروم گرم حرارت ھی با و تر کینزد اورد و سرش  .. 

 

شد رهیخ بھم غرور با و شلوارش بیج تو گذاشت و دستاش..ستادیا شد بلند  .. 

 

 _ خانم خوشگل..یمن چنگ تو..یمن مال اخرش..یاریب نھ یبخوا ھم ھرچقد کھ بدون نویا..کنم یخواستگار پدرت از رو تو خوامیم .. 

 

رفت و زد چشمک ھی  .. 

 

کنم؟ چکار من..ریام..نداشت دیترد..محکم چقدر..زدیم حرف نانیاطم با چقدر..گرفت درد دوباره نمیس   

 

کن جمعش و شکستم دل ایخدا..بده نجاتم یفیبالتکل نیا از ایخدا  .. 

 

؟یک تا..باشم براه چشم ھنوز..بمونم منتظر دیبا ھنوز یعنی ایخدا   
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مانیپ..غرور..قلب...یدار شکستن در یبیعج استعداد   

 

تو انتظار بھ..تو ادی بھ..تو یپا بھ..دارم نشستن در یبیعج استعداد  .. 

 

 وونھید..یلیخ..ھیافتضاح زیچ یلیخ انتظار..بچشم و انتظار تلخ طعم بخوام بازم خونوادم شدن دایپ از بعد کردمینم فکر وقت چیھ
کشونھیم جنون بھ..کنھیم .. 

 

 بھم ازش یزیچ یخبر..یاس ام اس یزنگ دیشا کھ بود میگوش بھ چشمم روز و شب..شدم منتظر یلیخ..نشد یخبر گھید ریام از 
یول..برسھ .. 

 

 یول.. ھیک دونمینم..کنھیم گرم و تنم تموم نفساش داغ یصدا و زنھیم زنگ بھم رانیا از ناشناس شماره اون وقتا یبعض ھنوزم 
 باھاش کھ داره دوست و بشنوه و صدام کھ خوادیم اونم دونمیم..ھیک میمطمئن ھردو کھ دلم و من..کنھیم اروم یلیخ منو ھست کھ یھرک

 اون و کنمیم ھیگر ھم یگاھ و کنمیم درددل..گمیم راهیب و بد..دمیم فحش..کنمیم الو الو..دمیم لفتش یالک ھم وقتا یبعض..بزنم حرف
کنھیم قطع ھم بعد و شنیم تند نفساش..ارهینم طاقت .. 

 

حسرتھ از پر..درده از پر..غمھ از پر نمیس  .. 

 

 نھ و زنمیم ریام از یحرف من نھ یول..دارم خبر احوالشون از و میزنیم حرف ھم با یگاھ..ارتباطم در ھیبق و یھان و عمو با ھنوز 
مینبود ھم قسمت ریام منو..نکرده دایپ و عالقش مورد دختر ھنوز دیشا..نکرده ازدواج ھنوز کھ دونمیم و نیھم فقط..اونا .. 

 

 _ ھ؟یک  

 

 _ کن باز..الیتک منم .. 

 

الیتک و شھاب خونھ..سوم طبقھ..باال رفتم و شدم اسانسور سوار  .. 

 

تو رفتم و بود باز در  .. 

 

 _ ؟یتک ییکجا  
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اومدم نیبش..اشپزخونھ تو_الیتک  .. 

 

 نداشتن ین ین ھنوز کھ اونا واسھ..بود یقشنگ و ینقل خونھ..بودم کرده انتخابشون خودم کھ یزرشک و راحت یھا کاناپھ رو نشستم 
بود یزرشک و یمشک ھمھ خونھ لیوسا..بود بس .. 

 

شد؟ داتیپ تو عجب چھ_الیتک   

 

 _ اد؟یم یک شھاب..امیب کھ یکرد زورم..نشد دامیپ  

 

چطورن؟ بابا و خبرا؟مامان چھ..ادیم شب_الیتک   

 

 _ یدار خبر ازشون من از بھتر..ییاونجا خودت ھرروز کھ تو .. 

 

میخوب عروسھ بده_الیتک  .. 

 

رازدار و خونگرم..صبور..مھربون..بود تک..بود ھم واقعا و  .. 

 

فکر تو یرفت کھ باز_الیتک  .. 

 

 _ بودم اونجا..نرفتم .. 

 

؟یرشیدرگ ھنوز_الیتک   

 

 _ کن ولش .. 

 

 ادتی بھ اونم..نمیبب اصال..یادشی بھ ھرروزت و ھرشب ھنوزم..یکنیم فکر بھش یدار ھنوز تو..کنم ولش رو یچ یچ_الیتک 
 ..ھست
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 _ یبد لمیتحو رو حرفا نیا کھ نجایا امیب یگفت _ 

 

ھست؟ ادتی بھ اون اصال..بده منو جواب_الیتک   

 

ھست حتما..ھست_زدم داد ھوی  .. 

 

باشھ دیبا_گفتم اروم و دیکش تھ صدام  ... 

 

 و یینجایا تو کھ سالھ سھ بھ کینزد..گذشتھ کھ سالھ سھ بھ کینزد..کن قبول و نیا یگل_گفت و روبروم دیکش و شربت الیتک 
ست؟ین بس زمان ھمھ نیا..بده وقت خودت و خودش بھ کھ..ادیب خودش بھ کھ داشت وقت اون کھ سالھ سھ بھ کینزد  

 

 نمیس..شدمیم خفھ..گفتمینم اگھ..داشت خبر رازم از..بود اون کنم دل درد تونستم کھ یکس تنھا با مدت نیا تو..گھیم راست دونستمیم 
 ھی االن یول..کردیم دعوت دنیکش انتظار و کردن صبر بھ منم و دادیم گوش حرفام بھ صبورانھ شھیھم اونم..غم نیا تحمل از دیترکیم

 یعروس گنیم..بود ریام ھیعروس.. کابوس..دمید بد خواب و دمیپر خواب از غیج با کھ یشب اون از قایدق..شده عوض نظرش کھ مدتھ
 کرده یخواستگار بابا از منو بار 4_3..بود حرفش سر ھنوزم پوالد..شد عوض ھم الیتک بعد بھ شب اون از..بده رشیتعب خواب تو

کردیم یخواستگار کامل یسر ھی یدیم ھربار کھ ھم منو و بود .. 

 

 زورم چکسیھ یول..خورهینم ھم بھ اتتونیروح گفتیم اونم..نبود لیما یلیخ انیشا فقط..نداشت یمشگل یکس..بود یراض بابا 
بودن گذاشتھ خودم لیم بھ رو یچ ھمھ..کردینم .. 

 

 یعنیباشھ؟ کرده فراموش منو واقعا ریام ممکنھ یعنی..درستھ کنم چکار..ھیچ بد..ھیچ خوب نمبدونم..دمیبر واقعا..شدم خستھ گھید
 منو داره ستمین چشمش جلو گھید کھ یوقت از نکنھ..برفت دهید از ھرانکھ برود دل از گنیباشھ؟م یا گھید کسھ ریدرگ ذھنش ممکنھ

بدم بھش ینظم ھی و کنم اروم و ذھنم تونمینم اصال..دونمینم..رهیم ادشی .. 

 

 ھم منظر کھ یعاشق ادم اخھ یول..کرد جور و طشیشرا واسم شھاب نکھیا با..نداشتم و خوندن درس حوصلھ اصال سال سھ نیا تو 
 یقو یلیخ کھ زبانمم..یاموزش..رفتم یھنر یکالسا الیتک و مامان زور با یول نرفتم دانشگاه..کنھ متمرکز جا ھی و ذھنش تونھیم باشھ
 ..شده

 

 قبول من یول بود یراض ھم بابا..بشھ عوض ھواش و حال تا شرکت تو ادیب یگل کھ بابا زبون تو بود انداختھ پوالد 
 دلم گمینم..بستمیم دل عیشناختمسریم و خودم..کنم عادت بھش خواستمینم..باشھ چشمم جلو ھرروز خواستمینم..نکردم
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 و رونیب بندازه دلم از و ریام مھر محبتاش با خواستمینم..نھیشیم دلم بھ عیسر یکی مھر..کنمیم عادت عیسر یول..کاروانسراست
بشھ صاحب رو اونجا خودش .. 

 

 _ شھ؟یم ی؟چیچ بعدش یول محالھ کھ چند ھر..کردم فراموش و ریام رمیکنم؟گ چکار یگیم  

 

 ازدواج باھاش و یکنیم انتخاب رو باشھ داشتھ و اقتتیل کھ نفر ھی..یشد اروم یوقت..شد یخال ریام از ذھنت کھ بعدش_الیتک 
 اگھ..یکنیم فراموشش..روحت..ذھنت..دلت از..رونیب رهیم..شھیم کمرنگ..شھیم کم ریام محبت..بشھ تیزندگ وارد کھ نفر ھی..یکنیم

کنھ ریدرگ و ذھنت کھ نبوده یا گھید کسھ چون..ینخواست خودت چون ینکرد فراموشش االنم تا .. 

 

 _ محالھ اصال..ریام یب..الیتک تونمینم .. 

 

 یکم وقت سال کھ..کردیم یاقدام ھی االن تا خواستیم اگھ کھ یکن فکر نیا بھ اگھ..شھیم یبخوا اگھ_گفت یمھربون لحن با الیتک 
 یکنیم فکر..یکنیم داغون رو ھمھ کارات نیا با یدار نکھیا بھ..کن فکر ھم ھیبق بھ کمی..یگل..یکن فراموشش یتونیم..یتونیم..ستین

 م خودشون بعد و خونوادست اون و رانیا از یدور بخاطر کننیم فکر و یکشیم زجر یدار کھ..یداغون چقد کھ دوننینم بابا و مامان
دوننیم مقصر .. 

 

 تو..یگل..نزنن دم و ننیبب و خواھرشون غم کھ ندارن رتیغ اونا یکرد فکر..یکشیم یچ و چتھ کھ فھمینم داداشات یکنیم فکر 
 و شدت فراموش عشق و غم ھمھ نیا کن جمع یگل..ییتو خونھ اون روح..یکنیم یمنزو اونم..یکن یریگ گوشھ کھ تو..ییدایش یالگو
رو دهیفا بھ انتظار ھمھ نیا کن جمع..گردهینم بر اون.. .. 

 

 دوستت واقعا کھ یکی گمیم فقط..پوالد حتما گمینم من..یک ھر..نھ اون اصال..بشھ دلت وارد مھرش بذار..کنھ عاشقت پوالد بذار 
یلعنت یفکرا ھمھ اون از بکن دل فقط..باشھ داشتھ و صبورت و عاشق دل اقتیل کھ یکس..بده تکون رو ایدن واست و باشھ داشھ .. 

 

شمینم عاشق وقت چیھ گھید من یول_گفتم و دمیکش قیعم اه ھی  .. 

 

 رو تو اون حال نیا با یول..داره خواھان یلیخ..ھیجذاب پسر پوالد..یشیم دلدار خودت کھ نیبب..بده دل فقط..بخواه فقط..نشو_الیتک 
عاشقانست واقعا نگاھش..خوادیم .. 

 

 _ شھیم نابود ھردومون یزندگ..ندارم بھش یحس .. 
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 خودت..خوامیم و تیخوب کھ قسم بخدا یگل..یتونیم کھ ینیبیم..یبخوا دیبا فقط ھم تو و عاشقھ کھ اون..شھینم یبخوا تو اگھ_الیتک 
 ای یا زنده اصال نھیبب زنھینم ھم زنگ یحت اون کھ ینیبیم خودت یول..بود کردن صبر نظرم منم شیپ روز چند نیھم تا کھ یدونیم

 ..نھ

 

 _ ناشناس اون یول .. 

 

عاشق اون کو..کوش پس..معرکھ نیا وسط ادیب کھ باشھ داشتھ دل انقد دیبا..باشھ خودش اگرم_الیتک  .. 

 

 _ دیشا .. 

 

خوادینم اون کھ یدونیم خودتم..نداره اگر و اما و دیشا_الیتک  .. 

 

 ریام یمشک بند گردنبند رو دمیکش دست ھم اخر..ختمیر اشک و کردم ھیگر انقد اتاقم تو شب..دمیبر..خستم گھید..خوادینم واقعا یعنی 
صبورم قلب تیتسل..گفتم لب ریز اروم و .. 

 

کندیم تمسخر را میھا غزل تمام نبودنت احساس  .. 

 

دیکش دار بھ تو بدون دیبا را ھا ھیقاف  .. 

 

رفتھ خواب بھ کھ است یصباح چند مجنون و یلیل قصھ  .. 

 

دیبا...گرید یفرھاد و گرفت دوش بر بغض شھیت دیبا  ... 

 

 دیشا کھ..منتظرشم ھیپان ھر و شب ھر..شکونھیم و کمرم داره ییجورا ھی..کنھیم لھم داره ھام شونھ رو روزا نیا غم ینیسنگ
 خودش با ھنوز کھ ناشناسم اون..نجاستیا مال کھ یخط ھم و روشنھ رانمیا خطھ ھم..کنھ جدا یدور و یدلدادگ نیا از منو کھ..ادیب

رهیدرگ .. 

 

شدم خستھ ھم یخستگ ھمھ نیا از گھید یول شدم خستھ  .. 
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 یناراحت از..داداشام ینگران از..مامان یچشما غم از..ھمھ از بودن دور ھمھ نیا از..ختنیر اشک و نشستن اتاق کنج ھمھ نیا از 
دمیبر گھید..شدم خستھ ھمھ از..الیتک یحتاینص از..من واسھ دایش .. 

 

کنم فراموش دیبا نکھیا یاور ادی و شدنم فراموش کردن گوشزد منو بھ حتینص شده ھرشبش کار الیتک  .. 

 

بشم جدا کردم درست خودم واسھ کھ یا لھیپ نیا از و بکنم یفکر ھی کھ فھموند بھم میمستق ریغ ھم بابا گھید  .. 

 

کنم؟ یجوون یک عشق بھ دل یب دل؟منھ کدوم ؟بایچ ؟بایک با اخھ یول..کن یجوون..یخوشگل..یجوون گھیم مامان   

 

نشد کھ..شھ باز زبونش قفل تا بودم منتظر رانیا تو ھم سال دو کھ بماند..ستین کم سال سھ..گھیم راست الیتک..گرفتم و ممیتصم  .. 

 

 رد ذھنش تو از اسمم وقتا یبعض کھ بده نشون ساده امیپ ھی با حداقل تونستیم خواستیم اگھ..ستین یکم زیچ سال ھمھ نیا 
 ھمھ اون یعنی اخھ..نداد جواب زدم زنگ یبار دوسھ..نداشتم تماس ماه چند کھ یھان با..مرده ای زندم من نھیبب خوادینم اصال..شھیم

شد دود ھمش..ینگران و تیحما حس .. 

 

 شھیم مگھ..مگھ..خودش واسھ پھیخوشت..نداره کم خواھان..جوونھ اونم..اونم..گھید گرمھ ییجا بھ سرش حتما..حتما..کجا تا ییوفا یب 
سال 3..وگرنھ..گرفتھ دل..داده دل..اونم حتما..ذارنشی؟نم..بمونھ کس یب .. 

 

و دوبارش یخواستگار و وسط دیکش و پوالد بحث شبید دوباره بابا   .. 

 

ستین جور من با اصال اخالقاش..ادینم خوشم یلیخ ازش  .. 

 

 فتھیش من بھ نگاھش یول..بوسدشونیم راحت یلیخ یحت..خورهیم مشروب..رقصھیم..خندهیم..راحتھ و لکسیر یلیخ دخترا ھمھ با 
ستین باھاش دلم..اما..داره دوسم یلیخ کھ دونمیم..فھممیم و عاشق نگاه جنس..فھممیم و نیا..واره .. 

 

 از و..داره دوست یلیخ منو مھمتر ھمھ از و لکردستیتحص..داره ه خونواد..باستیز..کاملھ..تمومھ یچ ھمھ کنمیم فکر طرف ھی از 
کنم خطا پا از دست ذارهینم ریام عشق طرف ھی .. 

 

 سر منو تونھینھ؟م..کنھ شاد و دلم تونھیم..اقیاشت ھمھ نیا..لیتما ھمھ نیا..تقاضا ھمھ نیا.. خب..کرده وونمید واقعا پوالد امد و رفت 
حتما؟ ارهیب ذوق  
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ست؟ین..قشنگھ حتما..باشھ عاشقم عشقم داشتم کھدوست یمن واسھ   

 

 فراموش..رانیا از اومدنم از قبل شب حرفش..اشیمحل یب..سال سھ نیا تو صداش دنینشن..ذھنم تو اومد ھمھ الیتک یحرفا 
 نیبب..یکرد فراموش..خان ریام باشھ..ندارم یمشکل یخواستگار واسھ پوالد اومدن با بگم بابا بھ کھ کرد یکار ھمھ و ھمھ..کرن

کنمیم فراموشت چطور .. 

 

؟یکن تلخم کھ یگذاشت کنارم   

 

بکش را حسرتم حاال...ناب شدم یشراب...ھھ  .. 

 

 بھ رو یچ پوالد با ازدواج با خوامیم..کنمیم چکار ندمیا و خودم با دارم..کردم لج یک با..کردم لج چرا..کردم و کار نیا چرا دونمینم
 با دارم چرا..شکوننیم دست و سر دارن من واسھ نجایا کھ..گفتیم کھ یزیچ اون نبود کھ نتونست کھ..ومدین کھ..کنم ثابت سام ریام

کنمیم لج عالم و ادم .. 

 

 مگھ..وجودمھ از ییجز اون..ھینشدن فراموش ریام اصال..کنم فراموش و ریام تونمینم بازم پوالد یزندگ تو رفتن با یحت دونمیم منکھ 
کنھیم فراموش و خودش ادم .. 

 

 دخترونھ غرور نیا..نتونستم..نشد ھربار یول..کنمیم چکار دارم کھ بفھمونم بھش یجور ھی و بزنم زنگ یھان بھ خواستم بار ھزار 
نذاشت میلعنت .. 

 

 فکر ریام بھ یخوایم یک تا گھیم عقلم یول..باھاش یارینم دووم..ھم بھ چھ و پوالد تو..رو مسخره یباز نیا کن تموم گھیم دلم 
مگھ اصال..اصال..یکن   

 

 دلھ..سرش یفدا..شکوند..ومدین..شکستھ دلم کھ ستین مھم..سالمھ چند من مگھ اصال..کرده مجبور منو یکنم؟ک ازدواج کھ مجبورم 
 یجا..گھید یکی یول..کنمیم تحمل..ارهیم یروشن..ابھ..سرش یفدا..ومدین بازم..کردم ھیگر..ختمیر اشک..ھیشکستن گھید

بابا و مامان دل ور مونمیم..کنمینم ازدواج..نھ..ریام .. 

 

 پوالد خوده بھ..کردم یغلط چھ دمیفھم تازه فرداش..ادیب بگھ پوالد بھ کھ گفتم بابا بھ و کردم داغ نکھیا از بعد..گرفتم ھم میتصم نیھم 
شرکتش کینزد شاپ یکاف ھی تو میگذاشت قرار و زدم زنگ .. 
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 ھی بخاطر گفتم بھش یوقت..کنھ فراموش رو یچ ھمھ و ببخشھ منو کھ گفتم و خواستم معذرت ازش یوقت..مغرور و خوشحال..اومد 
 منو و باشھ یمنطق یلیخ اونم کھ بودم منتظر و دوختم چشم بھش مظلومم نگاه با یوقت..کردم اشتباه و کردم و کار نیا بچگانھ یلجباز

مطمئن و حیوق..چشمام تو زد زل اون..خوادینم طرفھ ھی عشق و کنھیم فراموش و یچ ھمھ کھ بگھ و ببخشھ .. 

 

 رو دودمانتون ینکن و کار نیا اگھ.. چون..خوادیم رو تو پوالد چون..خوامیم من چون..یکنیم ازدواج من با تو_پوالد 
 اوردن بدست واسھ کھ دارم انقد کھ یدونیم..کنم نابود و ھمش تونمیم کھ یدونیم..منھ چنگ تو بابات ھیسرما ھمھ چرا؟چون..ھواست

 فتھیگلش...کن فکر ھم بابات بھ..یایب راه باھام کن یسع پس..بشونم اهیس خاک بھ باباتم یول کنم ستین ھم و خودم ھیسرما حاظرم تو
 ..بانو

 

 خواستھ واسھ کھ باشھ خودخواه تونھیم چقد اون کھ دمیفھم تازه موقع اون و اومد بدم بانو فتھیگلش لفظ نیا از موقع اون چقد من و 
ثروتش یحت..بذاره یچ ھمھ رو پا خودش .. 

 

 بھ نھ و کنم فکر ریام بھ تونمیم نھ من..ستین یاعتبار چیھ عشق بھ کھ دمیفھم پوالد یرو نیا دنید از بعد..بودم یبد یدوراھ نیب 
ھیتک پوالد .. 

 

 و فروخت من بخاطر و شیسرما ھمھ بار ھی اون..شیزندگ..شیسرما..شدیم یچ بابا کردمیم رد و پوالد اگھ...کردمیم چکار یول 
 و بابا مطمئنا و شدیم دهیکش دعوا و بحث بھ کار..شدیم تر خراب کار بگم یزیچ ھم بابا بھ اگھ کھ بودم مطمئن..بازم حاال..کرد فرار
 قرص با ھرشب مامان..داشت خون فشار بابا..بشھ نابود مونیزندگ بود ممکن و کردیم لج اونا از بدتر پوالدم و شدنیم یعصبان پسرا

بود روانپزشک نظر ریز ھنوزم و دیخوابیم اعصاب .. 

 

کردم ریگ گل تو خر مثل االن کھ بگم تونمیم فقط..کدومھ اشتباه و ھیچ درست کار دونستمینم واقعا  .. 

 

خندون و لکسیر یلیخ..کنارمھ پوالد و نشستم تاب رو خونمون یپشت اطیح تو االن کھ شد نیا جشینت من یخرابکار نیا  .. 

 

مھیخواستگار شب..امشب  .. 

 

 رو شیمشک بند گردنبند و بازه لباسش قھی..چشمم جلو ادیم سام ریام یعصبان ریتصو و کشمیم قیعم نفس ھی و بندمیم و چشمام 
 خواستگار من واسھ دیفھمیم امشب اگھ..رونیب زده گردنش رگ..شدش مشت مچھ دور شیچرم بند دستبند..دهیم جلوه گردنش
 شاھرخ.. بود خودش کار کھ مطمئنم..کرد دادیب و داد چقد..بود یعصبان شب اون چقد..اه..شاھرخ رفتن از بعد..شب اون مثل..اومده
ریام تنگتھ دلم..برداشت راھم سر از و .. 

 

؟..تھیرضا عالمتھ سکوت_پوالد   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

گذاشت دخترونم و فیظر یدستا رو نرم و مردونش یدستا و  .. 

 

 و شد لیمتما من سمت بھ کمی و شد رهیخ چشمام تو..داشت نگھ محکم و دستم مچ کھ رونیب بکشم دستش تو از و دستم خواستم
 رو یخوب یروزا من کنار باش مطمئن..یکنیم عوض و حالم یشمیپ یوقت... یزیھرچ از شتریب..دارم دوست..نگفتم دروغ_گفت
میخوشبخت ھم با ما..یگذرونیم .. 

 

 کننده وونھید سام ریام یمعمول و ساده یچشما بھ من لیتما..نداشتم بھشون یکشش..چشماش یول..نبود دروغ..کردم نگاه چشماش تو 
بود صفر حد در پوالد یوحش و جذاب یچشما برابر در یول بود .. 

 

 ؟چکاریکن مجبور منو بزور یخوایم چرا_گفتم یلرزون یصدا با..بود گلوم تو بغض..رونیب دمیکش خشونت با دستش تو از و دستم 
؟..یدار خونوادم  

 

یشدیم من مال دیبا اولم از چون..یبش من مال تو خوامیم چون_گفت و شلوارش بیج تو گذاشت و دستش ستادیا شد بلند  .. 

 

بگذرم ازت تونمینم..دمید رو تو یوقت از یول ندارم یمشکل خونوادت با من_گفت و ستادیا من بھ پشت..دیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

 زنھیم داد چشمات تو غم..یمنتظرش..ھست قلبت تو یکی دونمیم..یگذاشت جا رانیا و دلت دونمیم_گفت منو سمت برگشت دوباره 
ھیچ دردت .. 

 

 کھ خوامیم من..نشھ داشیپ وقت چیھ کھ بھتر ھمون بگذره تو از تونست کھ یاون..ومدیم االن تا بود یاومدن اگھ..ادینم اون یول 
یکنیم فراموشش من کنار کھ باش مطمئن و..یکن فراموشش .. 

 

سام ریام از ییوفا یب نیا شھینم باورم ھنوزم..باختم و دلم کھ دیفھم..براھم چشم من کھ دیفھم نمیا..دیفھم نمیا..ایخدا  .. 

 

طرف ھی احساساتم و ندمیا و خودم.. و طرف ھی خونوادم یاعضا یزندگ و خونوادم..بود یبد یراھ دو  .. 

 

کرده کار نیا بھ مجبور منو یعوض پوالد نیا یول..سختھ یلیخ..سختھ  .. 
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یکنیم مجبورم یدار و ینیبیم و غمم انصاف یب اخھ..گرفت و چشمام تو اشک..کرد نگاه چشمام تو شدم بلند  .. 

 

 یوقت کھ..دلتنگشم احساسم ھمھ با یوقت کھ..داره و عشق دارید داغھ وجودم ھمھ یوقت کھ..دارم یاحساس چھ کھ یکن درک یتونینم 
 واسھ و خودم یچشما اونوقت و نمیبب و چشماش گھید باره ھی ارزومھ فقط کھ..بشنوم گھید باره ھی و صداش فقط کھ رمیمیم دارم
ازش ادینم خوشم ییجورا ھی و ندارم عالقھ بھش ھم لونیاپس ھی یحت کھ یکس یدستا تو بذارم دست بخوام...ببندم شھیھم .. 

 

بود گرفتھ کار و انیشا مخ معمول طبق کھ پرند..زدنیم حرف داشتن ھمھ..ھا خونواده شیپ داخل میرفت  .. 

 

 و سر...زننیم حرف یچ از..گنیم یچ دونستمینم..بودم جیگ..بود نییپا سرم..نھیبش کنارم خواستمینم..نفره تک یصندل ھی سر نشستم 
بود ادیز صداھا .. 

 

 سمت رفت ؟نگاھم..خدا کنم چکار..گرفت دلم..بابا مھربون نگاه تو..باال اوردم و سرم..خواست و نظرم...کرد صدام بابا 
 قفل دھنم..بودن خوشحال ییجورا ھی ھم ھیبق..کردیم نگام غضب با پرند..زد مندانھ روزیپ لبخند.. دیند..چشمام تو ختمیر التماس..پوالد
ھق ھق ھی..دار صدا و بلند ھیگر ھی شدیم گلوم تو بغض..کردمیم باز و دھنم اگھ..بزنم حرف تونستمینم..بود شده .. 

 

 از خانما عروس سکوت_گفت مھربونش لحن با ییوفا یاقا کھ بود پوالد رو رمیخ نگاه..بود چقدر سکونم دونمینم 
مبارکھ...تشونھیرضا .. 

 

گرفت درد گوشم..اومد دست یصدا..نییپا انداختم و سرم  .. 

 

خوردن ینیریش..گفتنیم کیتبر..زدنیم دست  .. 

 

بود ستادهیا سرم باال یقشنگ ژست با پوالد..باال اوردم و سرم..دمید پام جلو براق یمشک کفش جفت ھی و شد ساکت جمع ھوی  .. 

 

 و براق..انیبرل درشت نینگ تک حلقھ ھی..کرد بازش و اورد در..بود دستش تو رنگ یا سورمھ مخمل جعبھ ھی..زد زانو پام جلو 
بایز اریبس .. 

 

کردم مشت و راستم دست..داشت نگھش محکم کھ رونیب بکشم و دستم اومدم..بود خی..دیلرزیم دستم..دستش تو گرفت و چپم دست  .. 
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 انگشت وارد اروم و نرم و دراورد جعبھ تو از رو حلقھ..خواستمینم و مرد نیا من..خواستمینم..دیکشیم ریت نمیس..زدیم تند تند قلبم 
گذاشت دستم رو نرم بوسھ و باال اورد اروم و دستش تو گرفت و چپم دست..دنیکش کل..اومد دست یصدا..کرد چپم .. 

 

شھیم کھیت کھیت داره عشقم..حسم..قلبم کردم حس کھ بود موقع اون  .. 

 

نبودم یخوب دار امانت..ببخش..ایخدا  .. 

 

شکست..یبود داده کھ یدل  .. 

 

خودمون خونھ تو گھید ھفتھ دو واسھ گذاشتن رو ینامزد جشن قراره..گذرهیم پوالد و من مسخره ینامزد از روز دو .. 

 

 میزندگ تونمینم چرا..شھیم ینجوریا داره چرا..شد بمینص ایچ و یزندگ نیا از خواستمیم یچ..یلیخ..من یزندگ نیا شده مسخره یلیخ 
 یکس..درک بھ..حقشھ..دمینم و تلفناش جواب..نزدم حرف اصال پوالد با روز دو نیا تو..ام یعصب..کنم کنترلش..دارم نگھ چنگم تو و

نیھم شھیم تھش خودش واسھ داره گھن بزور منو بخواد کھ .. 

 

 ده االن تا صبح از و نداشتھ بر سرم از دست ھنوز کھ ناشناس نیا یحت و پوالد..یھان.. ریام..خودم دست از.. میعصبان انقد امروز 
 داره بغض..شمیم خفھ دارم..ناراحتم..رمیدلگ ازش..دمینم و جوابش من یول..دارم یدرد ھی دهیفھم اونم انگار..زده زنگ شتریب بار

تونمینم..نھ پوالد..نھ..خوادیم ازم کھ ییزایچ از..پوالد از..ندهیا از..ترسمیم..لرزهیم بدنم و تن..لرزهیم دستام..کنھیم داغونم .. 

 

 زنگ یچ ؟واسھیخوایم جونم از یچ_زدم ادیفر و گوشم در گذاشتم و کردم روشن و یگوش..دمیرس اوج بھ..زد زنگ دوباره 
 زنگ روز ھر کھ یدونیم حتما..ام؟اره یک من یدونیم..؟خستمیفھمینم چرا شدم رم؟خستھیبم خودم درد بھ یذارینم ؟چرایزنیم

ادتھی..ام یگل من..نھ..فتھیگلش منم..یزنیم .. 

 

 نیا..کن تمومش..بشنوم و دناتیکش نفس یصدا یحت خوامینم گھید..نزن زنگ بھم گھید تروخدا_گفتم ھیگر با و نیزم سر افتادم 
ریام بذار راحتم..کن تموم نجایھم رو قصھ .. 

 

کردم قطع..کردیم وونمید داشت شیعصب و گرم ینفسا یصدا  .. 

 

 از شتریب ششیر تھ..بود محرم یمشک لباس با..بودم گذاشتھ ناشناس شماره یرو کھ عکسش بھ شدم رهیخ و وارید بھ دادم ھیتک 
خوادینم دلم..بخوام خودم..کنم فراموش چطور خدا اخھ..تگریحما و مغرور..مھربون و جذاب..بود شھیھم .. 
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 کیتون ھی و دمیپوش یمشک کتون شلوار ھی..خواستیم مویا نقره اچھیدر دلم..رونیب زدم خونھ از و کردم عوض و لباسام 
 بھ فقط شھیھم و بودم دهیخر عطرش ھمون از بودم رفتھ..زدم و ریام شال امروز..زدمیم شال و دمیپوشیم کیتون رونیب شھیھم..دیسف

باشھ خاص واسم خواستمیم..زدمیم شال ھمون .. 

 

بشھ روحم و ذھن وارد داشت حق کھ یمرد تنھا..کردمیم فکر ریام بھ و اچھیدر کنار زدمیم قدم اروم  .. 

 

اچھیدر کنار یھا لھیم بھ دمیچسب و شد دهیکش دستم ھوی کھ  .. 

 

پوالد تیعصبان و خشم از سرخ یچشما بھ دوختم چشم شده گشاد یچشما با  .. 

 

 داد و کرد کینزد بھم و خودش..بود یعصب و دیکشیم نفس تند تند..ھا لھیم بھ بودم چسبونده محکم و بود گرفتھ و ارنجم ریز 
؟یکنیم فرار من از ؟چرایدینم و تلفنام جواب یچ واسھ_زد  

 

زدم داد منم..حرفام ھمھ از کردم یخال و دلم و کنار گذاشتم رو یچ ھمھ و احترام و ترس..بودم یعصبان  .. 

 

 _ خوادینم رو تو دلم چون..ندارم قبولش و متنفرم مسخره ینامزد نیا از من چون..ندارم دوستت چون .. 

 

خوادیم رو گھید یکی دلم چون_زدم داد تر بلند و  .. 

 

زدیم زنگ گوشم و سوختیم لحظھ چند تا صورتم..شدم خفھ زد صورتم تو کھ یلیس با کھ  .. 

 

اشغال..صورتم تو یزد یچ واسھ..کثافت کن ولم_گفتم و دستش ریز زدم دستام با..کرد پر و چشمم اشک خورد بصورتم کھ دستش  .. 

 

شدیم لھ داشت درد زور از دستام..گرفتم خون خفھ کھیجور..لھیم بھ چسبوند تر سخت و سفت منو  .. 

 

 اروم منو شھیھم..ینکن یعصب منو کن یسع_گفت بود تیعصبان و خشم از پر کھ ییصدا با یول اروم و گوشم کنار اورد و سرش 
کنم داغ نذار..دار نگھ .. 
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بانو..یکن ارومم شھیھم کن یسع پس..گمیم خودت بخاطر..ازش ادینم خوشم چیھ کھ خودم..ستین قشنگ اصال من یرو اون  .. 

 

 درد..محکم.. داد فشار و راستم یبازو رو اورد و دستش..ستادیا لحظھ چند..دیکش قیعم نفس ھی قبلش یول عقب بکشھ اومد 
یلیخ..اومد .. 

 

تو شال رو..مردونھ عطر_گفت صورتم کنار بود دایپ تیعصبان و حرص توش کھ ییصدا با  .. 

 

است قھیسل خوش..خوشبو_گفت و زد پوزخند ھی.. شد رهیخ چشمام تو عقب دیکش و سرش  .. 

 

دمیکش قیعم نفس ھی و چشماش تو زدم زل منم..قھیعم نفس ھی فقط ییحرفا ھی جواب..نگفتم یزیچ  .. 

 

  

 

توست داشتن دوست گناھم تنھا اگر  .. 

 

کرد نخواھم توبھ کھ ستیگناھ تنھا  ... 

 

_  بھ....امینم دیخر من..بخر خودت یخوایم ھم یھرچ..بکن یخوایم یکار ھر...امینم باھات ھم جا چیھ..ندارم یحرف تو با من
بکن یخوایم یغلط ھر..درک .. 

 

امیب کنار باھاش تونمینم..ستین خودم دست.. تونمینم یول..نھ ای درستھ کارم دونمینم..زدمیم نفس نفس..کردم قطع و  .. 

 

 ینامزد خوامیم..ازم بشھ خستھ کنم تشیاذ خوامیم..باھاش کنمیم لج دارم..کرد باھام و کار نیا یچ واسھ..زارمیب..ام یعصبان ازش 
 فقط..فتھیب لج خونوادم و بابام با خوامینم..بدم دستش تازه بھونھ ھی دینبا..بزنم بھم من خوامینم..باشھ اون طرف از خوامیم..بزنھ بھم رو
رو رابطھ نیا کنھ تموم اون خوامیم..بشھ خستھ امیباز بچھ دست از خوامیم .. 

 

 ادیز..امدن و رفت و جوش و جنب تو ھمھ..بکنم دیبا چکار..بپوشم قراره یچ دونمینم اصال یول..مھینامزد فردا پس مثال خوشھ دلم 
ستین من بھ حواسشون .. 
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 اروم..کردیم نوازش و دیکشیم شونھ و موھام..پاھاش رو گذاشتم و سرم و تختم رو نشست..اتاقم تو اومد روزید مامان یول 
مامان یپا رو دنیخواب نیا بھ داشتم ازین..شدم .. 

 

 مادر اخ..ھیا دهیفھم پسره پوالد..بزنھ بھمش گمیم بابات بھ یستین یراض اگھ گفتیم..یشد ریگ گوشھ چرا..یخودت تو انقد چرا گفت 
بودنھ دهیفھم دهینفھم کھ یزیچ تنھا االن تا پوالد نیا من .. 

 

شدنم گم سال نھ جھینت..منھ بخاطره ھمش نایا..شدن شتریب سردرداش کھ االن مخصوصا..کنم خراب و مامان حال خواستمینم  .. 

 

 بدون..بده ادامھ راھش بھ و ریمس رو فتھیب قشنگ خودش شھینم..باشھ لنگ کارم یزندگ تو دیبا شھیھم من..ستین دوتا یکی کھ دردم 
بده حرص منو نکھیا .. 

 

 کرده عادت بھش..کن گوش حرف انقد حاال تا یک از اخھ یول..گفتم بھش خودم..نزد زنگ گھید..ستین یخبر ھم ناشناسھ اون از 
شده تنگ نفساش یصدا واسھ دلم..بودم  .. 

 

منھ دستھ مگھ یول..تنگھ ناشناس اون ینفسا واسھ دلم و پوالدم نامزد االن من مپال کھ.. بده یلیخ کارم دونمیم  .. 

 

 ما..ترسمیم نگاھش از..نگاھش..کنمیم حس..ادینم خوشم رفتاراش از..سختھ واسم پوالد تحمل چرا..من یزندگ نیا مسخرست چقد 
 اون بجز البتھ..ھا خانواده حضور در دمید رو گھیھمد دوبار فقط ھفتھ دو نیا تو..خونھینم بھم اخالقامون..میباش ھم با میتونینم اصال

اچھیدر کناره عاشقانھ البتھ صد و انھیوحش دارید .. 

 

 پاپو..قتل..فرار..یخودکش..ذھنم تو اومد ناجور فکر تا ھزار صبح از..مرگمھ روز قشنگترش یمعنا واقع در..مھینامزد روز امروز
بودن کرده خی پاھام و دست و بود نییپا یلیخ فشارم..ستین خودم دست کارام..شدم وونھید..ش .. 

 

 یکفشا و ییطال درشت و زیر یسنگا از پر داره دنبالھ و بلند ینبات دکلتھ ھی..بود اتاقم کنار یرخت جا رو بود گرفتھ پوالد کھ یلباس 
ییطال بلند پاشنھ .. 

 

نامزد وجود با یحت..داشتن دختر دوست..ھیعیطب واسش..من واسھ کرده دیخر دخترش دوست کدوم با رفتھ ستین معلوم  .. 

 

یعوض وونھید ھی..بود وونھید پوالد..دمیترس بعدش عواقب از یول ارمیب لباسھ سره ییبال ھی خواستم دفعھ ھزار  .. 
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 گلوم بغض دنشید با..کرد قفل داخل از و در و اتاق تو اومد..خونمون اومد شد پا کردم قطع روش از و تلفن نکھیا از بعد روز اون 
دارم وحشت..ترسمیم..نامزدم از..ازش دمیترسیم من..من..گرفت و .. 

 

 کھ دیکش و دستش دو چوندیپ مویمشک و بلند یموھا..داد صدا تنم یھا مھره کلھ کھ وارید بھ چسبوندم و کرد پرتم محکم یجور 
شدنھ کنده حالھ در گردن از سرم کردم احساس .. 

 

اشغال یعوض اون از..متنفرم ازش..وارید گوشھ شدن پرت و دادن ھل بازم..پوزخند بازم..رهیخ نگاه بازم..ترس بازم..دیتھد بازم  .. 

 

کنھیم پر و صورتم اشک اگاه خود نا کنمیم فکر بھش یوقت  .. 

 

کردم پاک و اشکام عیسر..بود پنجره بھ روم اوردن شانس..تو اومد و کرد باز و در ھوی دایش  .. 

 

 _ یستین بلد الحمد� کھ زدنم در .. 

 

یگل یابج یدار مھمون بدو..نداده ادمی مامان خداروشکر نھ_دایش  .. 

 

زدیم حرف خوب یلیخ االن..بودم کرده کار یلیخ لھجش رو مدت نیا تو  .. 

 

 _ دارم کار بگو بھش..ھ؟پوالدهیک .. 

 

بودن یجوون یاقا و خانم ھی..نھ_دایش  .. 

 

سمتش برگشتم و دادم قورت و دھنم اب  .. 

 

 _ ھ؟یچ اسمشون  

 

رفتم من.. ایب بدو..یشیم خوشحال یلیخ راننیا از بگم بھت گفت مامان فقط..دونمینم_دایش  .. 
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 یخوایم کھ یاون..یکنیم اشتباه تو..یتونیم تو..اروم..یگل باش اروم..کنم اروم و نفسام کردم یسع..کردم باز و بستم و چشمام 
باش لکسیر..ستین .. 

 

افتاد لباسم بھ نگام..در سمت برداشتم اروم و قدمام  .. 

 

 نوشتھ با بلند نیاست یمشک بلوز ھی..شدیم ونیپاپ اش گره و خوردیم یمشک ساتن ھی کمرش کھ یخاکستر بلند راستھ و تنگ دامن ھی 
کردم سرم ھم یخاکستر چروک شال ھی..دمیپوش روش یخاکستر یسیانگل یھا .. 

 

 از اره..شوق از نباریا یول..دیلرزیم دستم..نبود من دست..خواستیم دلم..دمیکش چشمم تو مداد..زدم مدتھا از بعد و میشکالت عطر 
عشق از..بود شوق .. 

 

 خورد چشمم کھ بشم پا کلھ بود کینزد و اخر پلھ و دمییدو رو طبقھ سھ..دمییدو تند..دمییدو..کنمیم معطلش چقد..نجامیا ھنوز من چرا 
و یھان نگاه بھ  .. 

 

ادیب دیبا یچ واسھ اصال..اون..ادینم دونستمیم..بود دیفر..نبود ریام..نبود .. 

 

 فرق یلیخ پوالد نگاه سبز با کھ یسبز..بود سبزش نگاه تنگ دلم..واسم نبود سام ریام دنید از کم یھان دنید..لبم رو اومد لبخند 
 ..داشت

 

 تحمل چطور..بود تنگ یلیخ واسش دلم..خواھرانش اغوش..اغوشش یگرما از شد گرم تنم فقط شد یاشک چشمامون یک دمینفھم 
 و رهیخ یچشما با کھ بود کمرم دور ھنوز دستش..عقب دیکش و سرش..میختیر اشک و میکرد ھیگر ھم بغل ؟تو.. و سال سھ نیا کردم

یگل دیکشیم پر چشمات یایدر واسھ دلم_گفت گلو تو بغض .. 

 

یدادینم و تلفنام جواب چرا..یھان یمعرفت یب یلیخ_گفتم و دمیکش باال و دماغم  .. 

 

گذاشتن تنھامون..نبود چکسیھ..انداختم ور و دور بھ نگاه ھی..افتادم دیفر ادی کھ بزنم حرف ھنوز اومدم  .. 

 

 _ یھان یینجایا امروز کھ خوبھ چقد..بود شده تنگ یلیخ واست دلم .. 
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 نیا داداشم زن یخواستگار اومدم امروز من دوننیم نایا..ھست ییایبروب چھ..نجایا خبره چھ_گوشم تو دیچیپ یھان شاد یصدا لحن 
کردن؟ یکار شلوغ ھمھ  

 

؟..یھان گفتیم یچ..طپش از.. حرکت از..ستادیا قلبم   

 

نکن ذوق یلیخ..حاال خب_ گفت و دیخند دید کھ و تعجبم از مونده باز دھن و رهیخ نگاه  .. 

 

 جواب اگھ کھ فرستاده جلو منو..خودش طرف از..سام ریام واسھ..یخواستگار اومدم_گفت یشاد لبخند با و نییپا اورد و صداش 
لم؟یوک خانم عروس حاال..انیب ھم ھیبق کنم خبر ھست مطمئنم کھ..بود بلھ خانم  

 

بده حالم دیفھم یھان..دمیدینم صاف و ییجا..رفتیم یاھیس چشمام  .. 

 

شدم بھتر..خوردم..اورد اب واسم اشپزخونھ تو از..نشستم کرد کمکم  .. 

 

؟..دختر یفتین پس..کرد یذوق چھ مردم دختر..بده مرگم خدا_یھان   

 

بود اشک از سیخ صورتم..ندادن مجالم اشکام کھ کنم باز لب اومدم..گلوم تو بود کرده خوش جا یبزرگ بغض  .. 

 

رید..یھان یاود رید_گفتمیم اروم لب ریز دائم   .. 

 

م؟یبزن قدم میبر یایم_گفتم بھش و کردم پاک و اشکام..کنم ھیگر ریس دل ھی گذاشت..نزد یحرف یول..من بھ شد رهیخ..ستادیا..دیشن   

 

نییپا اورد دیترد با و اروم و سرش  .. 

 

 یجون جون یدوستا اونا..افتادم سام ریام ادی دنشید با..بود شده تنگ واسش دلم چقد..دمید و دیفر و انیشا در دم..رونیب میاومد 
ھم با ھستن .. 

 

اونجا انیب میکرد رید..اچھیدر کنار میریم گفتم انیشا بھ  .. 
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نداشتم امشب واسھ شدن اماده واسھ یا عجلھ اصال  .. 

 

اچھیدر کناره تا میرفت ھم دست تو دست..زدینم حرف یھان  .. 

 

منھ مالھ گھید نجایا..بود یخال..مکتین ھمون کنار میرفت  .. 

 

اچھیدر بھ میدوخت چشم..ھم از ھم فاصلھ با.. مینشست  .. 

 

 _ امروز؟ چرا..االن چرا..یھان رید انقد چرا  

 

خبره؟ چھ امروز مگھ..نمیبب اصال..ریام خب..یکنیم ینجوریا چرا تو یگل_یھان   

 

کردم نگاش یتلخ لبخند با و برگشتم  .. 

 

 _ مھینامزد..امروز .. 

 

مکتین بھ داد ھیتک و شد خارج حال اون از ھوی..ھیثان چند تا..ستادیا حرکت از دستاش..رونیب زدن چشماش..کرد کپ .. 

 

نھ؟..یگیم دروغ_یھان   

 

 _ گفتم و راستش..نھ .. 

 

اره؟..کردن شوھر واسھ یداشت عجلھ یلیخ..ینگفت یزیچ پس چرا_یھان   

 

نداشت خبر سال سھ نیا از..نداشت خبر من درد از..دونستینم یزیچ داشت حق..نکرد درک اونم  .. 
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 _ نداشتم عجلھ.. نھ .. 

 

 حرفات ھمھ نکنھ..یبود ریام عاشق کھ تو..مھینامزد کھ یچ یعنی؟یکرد کھ بود یغلط چھ نیا پس_زد داد ھوی..شد یعصب یھان 
اره؟..بود دروغ  

 

ینجوریا نگو..دیلرزیم صدام..بود گلوم تو بغض..چشمام بھ نشست اشک  .. 

 

 _  تو نجایا بخت بد منھ بدونھ کھ خواستی؟نم..ماه چند نی؟ایبود کجا سال؟خودت سھ نیبود؟ا کجا ریام..اخھ یول..نبود دروغ..نھ
یھان یانصاف یب یلیخ..بشنوه و صدام کھ نشد دلتنگ بار ھی واقعا یعنیھ؟یجور چھ روزم و حال بیغر کشور .. 

 

داشت تازه اون..دونمیم..ارهینم طاقت_گفت یاروم یصدا با یھان  .. 

 

خورد زنگ شیگوش موقع ھمون  .. 

 

رهیام_یھان  .. 

 

دیلرز ھم با وجودم ھمھ..دیلرز دلم..دیلرز قلبم  .. 

 

نگھ بھش یکاشک..نزنھ زنگ گھید کاش..شکر خدارو..شد قطع  .. 

 

؟ینکرد نامزدم ھنوز کھ تو..یبزن بھم یتونیم..دهیفھم کھ االن_یھان   

 

 مثال کھ یکس بوسھ..نفر ھی بوسھ..نشستھ بوسھ دستم رو..مھینامزد حلقھ..حلقھ نیا_گفتم و باال اوردم و لرزونم دست بغض با 
مجبورم یھان یفھمیم..مجبورم یول...ندارم دوسش..خوامشینم..نامزدمھ .. 

 

گوشش کنار گذاشت..کرد روشنش..بود ریام بازم..خورد زنگ دوباره شیگوش..گرفت ازم و روش..بست و چشماش  .. 

 

بزنھ حرف باھات تونھینم..نھ...نشستھ کنارم االن...اره...داداش سالم_یھان  .. 
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امروز..داداش میدیرس رید  .. 

 

نگو من جان..یھان نگو  .. 

 

داداش شھینامزد..امروز_گفت بغض بایھان  .. 

 

رفتیم جیگ سرم..قلبم رو دمیکش و دستم..دیکش ریت..شد کھیت کھیت قلبم  .. 

 

ریام..الو..داداش..الو_یھان  .. 

 

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

 

 یول..سامھ ریام عاشقھ ھنوزم یگل کھ دونستیم..خواھرش واسھ ھم..داداشش واسھ ھم..بود نگران..بود یعصب..بود نیغمگ یھان
ومدین جلو سال سھ نیا چرا کھ دونستیم یول..ھیگل عاشق داداشش ھنوز دونستیم..کرد و کار نیا چرا دونستینم .. 

 

 زد زنگ عیسر..دیترس..دیکش غیج ترس از نیزم رو افتاد و کرد غش یگل یوقت..بود نگران..دیترسیم..رفتیم رو قدم..ھتل اتاق تو 
 ھر..کرد نیماش سوار برد و کرد بلند دست رو و خواھرش فیظر تن انیشا..بودن کینزد انیشا و دیفر اورد شانس..دیفر بھ

مارستانیب رفتن چھرتاشون .. 

 

داد یتیتقو امپول و قرص..ارامبخش..زد سرم..بود یعصب فشار و فشار افت دکتر صیتشخ  .. 

 

امشب جانیھ بھ کردن رشیتعب..داشتھ یعصب فشار داد حیتوض واسش انیشا..اتاقش تو گذاشتن و یگل..خونھ اوردنش  .. 

 

 قبول یھان یول..بمونن اونجا و اقامتشون مدت اون و کنن رد و ھتل نکھیا و امشب واسھ کرد دعوت یھان از یگل مامان 
 خودش تا..بده ریام نشون و نامزدش عکس و یگل ینامزد عکس خواستیم..رفتیم دیبا یول..بره تونستینم..کرد رد مودبانھ..نکرد
ھیشدن یول سختھ..بکنھ دل و نھیبب .. 

 

گرفتم جھیگ سر..ینیبش شھیم_دیفر  .. 
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شھینم باورم دیفر..شھینم باورم_یھان  .. 

 

بود؟ چطور گفت؟حالش یچ مامان یراست_گفت دیفر بھ رو باشھ افتاده ادشی تازه یزیچ انگار یھان   

 

رونیب بود زده خونھ از..یا_دیفر  .. 

 

؟..حالش اون با_یھان   

 

نباش نگران..خوبھ گھید اون_دیفر  .. 

 

شده سرپا تازه بدبختم داداش..خوبھ کجاش_یھان  .. 

 

 یکاشک..دیفر بده واسش..االن اونم..شوک نیا اخھ..شناختینم منم کھ شیپ وقت چند نیھم تا_گفت و نیزم سر نشست..گرفت شیگر 
کردم اشتباه..میومدینم .. 

 

بود خودش خواست_دیفر  .. 

 

 زنھینم حرف و زنھیم زنگ بھش داره مھین و سال کی کھ یکس اون بود دهیفھم تازه..فھمھینم..عاشقھ خودش_یھان 
فتشھیگلش..عشقشھ .. 

 

تخت سر خوابوندش..شھ بلند کرد کمک رو یھان اروم و رفت دیفر  .. 

 

خواھرتھ ھم یگل..نره ادتی..یباش داشتھ ھیروح دیبا شب واسھ..کن استراحت کمی..بخواب_دیفر  .. 

 

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

 

سرم..من..بودم اتاقم تو..انداختم ورم و دور بھ نگاه ھی..بود کوفتھ تنم..بود دنیترک حال در سرم کردم باز کھ چشم .. 
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 رو ھمھ امروز..عروسک یچطور_گفت و لبش رو اومد لبخند باز یچشما با من دنید با..داخل اومد شھاب و شد باز اتاق در 
؟یخوب..ایترسوند  

 

 _ بھترم..اره .. 

 

چشمام رفتن یاھیس..یھان یگفتنا الو..سام ریام..اچھیدر..یھان..من..اومد ادمی یچ ھمھ موقع ھمون  .. 

 

نمیس رو گذاشتم و دستم..دیکش ریت قلبم..شد جمع صورتم  .. 

 

کنھ؟یم درد قلبت_شھاب   

 

کردم نگاش  .. 

 

 _ کشھیم ریت وقتھ چند ھی .. 

 

؟یزنینم حرف چرا پس_گفت کرده اخم شھاب   

 

بودنم تنھا و اطرافم یشلوغ ھمھ نیا از..گرفت دلم  .. 

 

 _ دینپرس یکس .. 

 

شد رهیخ چشمام تو و باال اورد اروم و سرم دستش با  .. 

 

؟یبگ یبخوا کھ ھست یزیچ_شھاب   

 

یعوض پوالد ای ریام از..گفتمیم یچ  .. 
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کجاست؟ یھان_گفتم اروم   

 

 ادیب شب واسھ حداقل ای نجایا بمونھ گفتم بھش چقد ھر گھیم مامان..ھتل رفت_گفت و کرد یپوف..ندارم دادن جواب حوصلھ دیفھم 
نکرده قبول .. 

 

 کھ بدونم دینبا..نبود کار در یپوالد بازم اگھ یول..شد داشیپ االن چرا..ایخدا..یلیخ..بدم یلیخ من..دونستمیم..نییپا انداختم و سرم 
ست؟ین من حق نیا..بوده کجا و سال سھ نیا  

 

 و ھمش کھ کرد مجبورم و داد بھم و بود اورده برام کھ یپرتقال اب وانیل خوبم شد راحت الشیخ نکھیا از بعد و کرد نمیمعا شھاب 
 ..بخورم

 

کردا تیلیت و مخش انیشا..اومده وقتھ یلیخ شگرهیارا نیا..شو اماده شو بلند_شھاب  .. 

 

رونیب رفت اتاق از خنده با و  .. 

 

 شدمیم وسوسھ وقتا یبعض..ومدین دلم..نخوردم شونمیکی یحت سالھا نیا تو..دمیکش شکالتا بھ دست..جعبھ سر رفتم اروم و شدم بلند 
بود رمیام یادگاری..گرفتھ واسم عشق با سام ریام رو نایا..خوردمینم یول .. 

 

بستم و چشمام و دمیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

و توانش نھ داشتم دادیب و داد و تشر حوصلھ و حال نھ یول صورتم رو اومد اخم ھی..داخل اومدن بزنن در نکھیا بدون الیتک و دایش   .. 

 

بود دایش بھ الیتک خود یذات محبت.. منو تالش سال سھ جھینت نمیا..بود شده بھتر رفتارش الیتک با دایش  .. 

 

 برم دمیترسیم..حموم برم خواستمینم..خودم از..دمیترسیم..من یول حموم تو بفرستن بزور منو خواستنیم و زدنیم غر یھ ھردوشون 
 مھم واست یچیھ گھید یکنیم حس کھ ییجا..خط تھ بھ دمیرس کنمیم احساس.. یول ستمین و نبود یفیضع دختر..بخوره غیت بھ چشمم و
بده یلیخ نیا و..یھست یخنث یخنث و یندار ییارزو چیھ..ستین .. 
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 سر اوردم بھونھ..اتاق در پشت موند دایش و مامان کمک نییپا رفت الیتک..بود اتاقم تو حموم..شمیپ اتاق تو بمونھ خواستم دایش از 
کنم غش باز ترسمیم..دارم جھیگ .. 

 

رونیب اومدم عیسر و..کردم حموم تند تند و بستم و چشمام..حموم رفتم  .. 

 

ا؟یکرد عالفمون..جونم یابج یداشت نگھ منو چرا..یایب زود انقد یخواستیم کھ تو_دایش   

 

باال ادیب گھید قھیدق ده تا بگو ھم شگرهیارا بھ و برم..یمرس_گفتم و کردم خشک و موھام  .. 

 

گذاشتم موھام رو یکیکوچ حولھ و دمیپوش راحت لباس ھی  .. 

 

 دهیفھم کھ االن..مغروره یلیخ دونستمیم..خوبھ حالش یعنی..سام ریام یپ رفت ذھنم یول..شدم رهیخ نیزم بھ و تخت سر نشستم 
نده دستش کار غرورش کنھ خدا..داره یحال چھ یعنی مھینامزد امشب .. 

 

شھ تموم زود خداکنھ..ھردومون واسھ.. ھیسخت شب امشب  .. 

 

 پوالد نمیا..بود جذاب یول نبود بایز..ییکایامر جذاب و بلند قد جوون دختر ھی..داخل بھ شگرهیارا اومدن و اومد در یصدا 
ھست ھم قھیسل خوش سر بر خاک..دختراشھ دوست مخصوصھ شگریارا دمیشا..گشونھید یکی نمیا احتماال..فرستاده .. 

 

؟ یدار من چکاره ورت و دور لوند و جذاب یدخترا ھمھ نیا با تو کھ کردم اعتراض بھش کھ دفعھ ھی   

 

ابد تا.. خودم واسھ..دارم نگھ خوامیم رو تو یول..رنیم و انیم نایا_گفت و زد پوزخند ھی  .. 

 

خرما ھم خوادیم و خر ھم کھیمرت..بود زیانگ نفرت..ازش شد بد حالم  .. 

 

کنھ ولشون لخت ازادانھ خواستم ازش..کنھ رهیگ از پر و سرم و باال کنھ جمع و موھام نداشتم حوصلھ  .. 

 

 از تر خمار و چشمام کھ پر ملیر و پھن چشم خط ھی..داد انجام صورتم یرو ساده یلیخ شیارا ھی و گذاشت دورم باز و موھام اونم 
رنگ یگوشت لبھ رژ و رژ و کرد بود کھ ینیا .. 
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بود شده باز یحساب صورتم و بود کرده زیتم و ابروھام  .. 

 

 ناینگ یبراق..گذاشت موھام رو..بود براق و درشت یناینگ از پر روش کھ مانند تل تاجھ ھی و بود ختھیر دورم لختم و یمشک یموھا 
داشت یقشنگ یھارمون موھام یکالغ پر با .. 

 

مینامزد نحس حلقھ ھمون جز..نکردم زونیاو روم و سر بھ یچیھ..دمیپوش و کفشام..کنم تنم و لباسم کرد کمکم  .. 

 

بزنم عطر خواست ازم بود یجس اسمش کھ دختره  .. 

 

 بشھ دیشا..بشھ فراموش دیبا..نھ گھید..تونمینم..نھ..ستادیا راه سر یول..سمتش رفت دستم..ریام عطر..افتاد عطرام شھیش بھ نگام 
بود کرده مزه دھنمم بھ شیتلخ کھ زدم انقد..زدم و تلخم شکالت عطر.. .. 

 

 شکل بود ختھیر دورم ازادانھ کھ موھام و نینگ پراز یلباسا نیا و تاج نیا با..بودم شده العاده فوق..کردم نگاه خودم بھ نھیا تو 
بودم جوون یھا پرنسس .. 

 

بود شده تموم کارش..رفت شگرهیارا  .. 

 

بودن اومده ھمھ نکھیا مثل..ومدیم نییپا از ھمھمھ یصدا  .. 

 

اتاق تو دیپر بزنھ در نکھیا بدون دوباره دایش  .. 

 

بره قربونت درستھ گر؟پوالدیج یشد ناز تو چقد..شم فدات من کھ یالھ_گفت دید منو تا  .. 

 

لبم رو اومد پوزخند ھی  .. 

 

شو حاظر..دنبالت باال ادیم داره_گفت و زد چشمک ھی  .. 
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کش دختر کشھ دختر..امشبا شده یا کھیت عجب المصب_گفت و برگشت دوباره کھ بره اومد  .. 

 

رفت و دیکش راشو و دیخند غش غش و مردن بھ زد و خودش یالک  .. 

 

کشتمیم یدست یدست داره کھ منم شمیاول..کشھ دختر واقعا..اره  .. 

 

بستم سر پشت از و در عیسر..شدم پوالد با رخ بھ رخ کھ رونیب اومدم اتاق از..تنھا..شمیپ ادیب کھ باشم اتاق تو خواستمینم  .. 

 

ام شونھ رو نشست و اومد دستش..صورتش رو اومد جذاب لبخند ھی  .. 

 

جلو اورد و سرش..کردم اخم..جلو دمیکش محکمتر..عقب دمیکش..دیلرز تنم  .. 

 

کنمیم بازشون خودم روش بھ وگرنھ..کن باز و اخمات_پوالد  .. 

 

نداشتم اشویباز جنگولک حوصلھ..کردم بازشون عیسر  .. 

 

یکرد وونمید..دختر یکنیم چکار من با یدار..فتھیش یبود تو دمید عمرم تو کھ یدختر نیتر جذاب_گفت و کرد حلقھ دورم دستاشو  .. 

 

دمیترس..صورتم کینزد اورد و صورتش و بست و چشماش  .. 

 

 تند قلبم..جلو افتادم راه خودم و..زننیم صدامون..میبر بھتره_گفتم یھولک ھول و کنار دمیکش و کردم باز کمرم دور از دستاشو حلقھ 
 یبانو یشیم من مالھ گھید امشب از بعد..یبگذر من از یتونینم ھم تو دونمیم_گفت اروم و اومد کنارم..نبود خوب حالم..زدیم تند

 ..من

 

نییپا میاومد ھا پلھ از ھم با و خودش یبازو دور کرد حلقھ و دستم  ... 

 

 یعروس بره جماعت یرانیا ھرجا طبعا و دست و سوت یصدا و نییپا میاومد ھم با..بود اومده یتیجمع چھ..بود ما بھ رهیخ ھا نگاه
شد بلند جا ھمھ از ھست دنمیکش کل حتما .. 
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 لیفام..بودن اومده ھمھ..کردم ازاد و نفسم و یصندل سر نشستم..میرفت بودن کرده درست واسمون کھ یگاھیجا سمت ھم با 
اشنا..دوست.. .. 

 

 باسنش یباال تا پشت از ھم کمرش و بود شکمش یرو تا قشی یباز کھ بود دهیپوش یا حلقھ راھنیپ ھی.. شوھرم خواھر مثال..پرند 
 و بود کیش یلیخ..شده یکار سنگ از پر روش و بود بنفش یھا ھیما تو لباس رنگ..داشت لباس یجلو بلندم چاک ھی..بود باز

 یچیھ و کردیم نگاش بز نیع..شدینم شیحال رتیم رتیغ کھ پوالدم نیا..بود باز یلیخ یلیخ یول..بود شده خوشگل یحساب خودشم
گفتینم بھش .. 

 

 سبز دامن تاپ ھی دایش..دیرسیم مھمونا بھ مامان..دنیرقصیم ھم با شھاب دست تو دست و بود دهیپوش یمشک دیسف لباس ھی الیتک 
 ھمھ بودو ادیز اھنگ یصدا..بودن شاد..بودن خوشحال..بودن دهیرس خودشون بھ یحساب ھمھ..بود شده یخانم یحساب و بود دهیپوش

وسط جوونا .. 

 

دادیم نجاتم جھنم نیا از و ومدیم یکی یکاشک..بود گرمم..بود کنارم کھ یکس نیا..خواستمینم نویا من..بود دستم تو پوالد یدستا  .. 

 

 االن تا دیشا..بست و چشماش..افتاد من بھ کھ چشمش..بود نیغمگ نگاھش.. تو اومدن دیفر و یھان و شد باز در کھ بود در بھ چشمم 
گرفت نفسش کردم احساس..کنمیم یشوخ باھاش کردیم فکر .. 

 

بود دهیپوش یا سورمھ شلوار کت دمیفر..بود شده کیش یحساب یا سورمھ شلوار کت اون تو  .. 

 

 بزنم االن نیھم شدیم یکاشک..کنم نگاه چشماش تو شھینم روم..نداشت خبر احساسم از یکاشک..دمشیدینم یکاشک..ومدینم یکاشک 
یچ ھمھ ریز .. 

 

کرد نگاش پوالد..ستادیا روبروم..تنھا خودش..جلو اومد  .. 

 

اومده شیپ یمشکل_گفت پوالد کھ بود من بھ رهیخ یھان  .. 

 

کرد پوالد بھ یطوالن و رهیخ نگاه ھی یھان  .. 

 

رمیبگ عکس ھی ازتون شھیم_گفت یاروم یصدا با  .. 
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یھان و کار نیا نکن..چشھ دمیفھم..بستم و چشمام  .. 

 

لیم کمال با_پوالد  .. 

 

بد یحسا ھمھ نیا از..بود گرفتھ گر تنم..خواستمینم من..خواستمینم..کرد حلقھ کمرم دور دستشو..بھم دیچسب شتریب  .. 

 

 رفتیم ذھنم..بستم و چشمام..کشھیم یچ دونستمیم..کمرم دور پوالد شده حلقھ یدستا بھ بود مونده رهیخ چشمش..بود روبروم یھان 
داداشش خان از کردن فیتعر و یھان یدادنا یدلدار..سام ریام از زدنمون حرف یمکیقا..شیپ سال چند..رانیا تو .. 

 

شھ تموم یچ ھمھ بذار..یگل کن باز_یھان  .. 

 

 برو..بره یکاشک..نییپا انداختم و سرم..کرد و خودش کار..کرد تیاذ و چشمم نیدورب فلش..کردم باز اروم و چشمام 
سختھ واسم بخدا تحملش..تونمینم..یھان .. 

 

صبورم سنگ..خواھرم..رفت کنھ یخوشبخت یارزو واسم یحت نکھیا بدون  .. 

 

 ھی..صدا ھی جز..محو یرایتصو ھی جز..ستین ادمی یزیچ بعد بھ اونجا از گھید..بودن پلکام پشت اشکام..داغن چشمام کردم احساس 
دهیم گوش بھش امشبم یعنی..ومدیم اتاقش تو از صداش بو نیغمگ و ناراحت یلیخ ریام یوقت کھ یا ترانھ..ترانھ .. 

 

 یجلو پوالد توسط دستم دنیبوس جز..بود نیماش ھی چییسو کھ من بھ پوالد ھیھد جز..ستین ادمی پوالد..لیفام..مردم..مھمونا از یچیھ 
 تو..من..بود اون شونھ رو کھ من یاشنا نا یدستا جز..کمرم دور دیچیپ محکم و دستاش دونفره رقص موقع پوالد نکھیا.. مھمونا ھمھ

پسر نیا اغوش تو..کنمیم چکار نجایا من..خدا..کشھیم منو..بفھمھ ریام اگھ..شال بدون..لباس نیا با..بودم اغوشش .. 

 

من تھوع حالت..پوالد شده حلقھ یدستا  .. 

 

وو بیغر حال نیا کنم پنھون گھید تونمینم   

 

نوو از سازتمیم داره کھ میاون خراب من   
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 سخت امشب تحمل چقد..یسخت بھ..باال دمیکش و خودم..رفتینم جلو..بود نیسنگ تنم..بودن نیسنگ پاھام..رفتن ھمھ..شد تموم یمھمون 
شدیم تند داشت..بود نم نم اول..بود بارون..کردم باز رو پنجره..شدم اتاقم وارد..بود .. 

 

کھ شدم عاشم یجور ھی  .. 

 

شناسمینم و خودم  .. 

 

اشک از نھ..بارون از..شد سیخ صورتم..رونیب بردم و سرم..کردیم خفم داشت گلوم تو بغض  .. 

 

داره؟ غصھ من قده..امشب کنھیم یچ ریام یعنی..بودم سرگردون و رونیح.. تو اومدم   

 

خدا کن راحتم..بکش منو امشب نیھم..ایخدا..خدا شمیم وونھید دارم  .. 

 

اما رمیم نھیا جلو  .. 

 

بازم شھینم باورم  .. 

 

باشم زنده تونمینم..مرده یھوا نیا یتو   

 

  

 

 یب کنم یچ من..سوخت خودم واسھ دوباره از دلم..کس یب..دوباره..کس یب و بدبخت دختر ھی..دمیدیم یچ..اتاقم نھیا جلو رفتم 
 کھ لمایف نیع..افتادم و شدن یخال پاھام ریز..شدن سست پاھام..ارمیب طاقت نتونستم..ارمینم دووم..خدا نھ..بعد بھ نیا از..امشب..ریام

فتمیم دارم ھنوز کنم حس شدیم باعث پاھام یجون یب و جھیسرگ..دنیم نشون بار چند و افتادن صحنھ .. 

 

مرده یھوا نیا یتو  .. 
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باشم زنده تونمینم  .. 

 

پا از افتادم یجور ھی    

 

پاشم گھید تونمینم  .. 

 

 تکون محکم پنجره..بود شده ادیز بارون..دمیکش موھام رو از تیعصبان با و تاج..خواستمینم و سرنوشت نیا..خواستمینم من 
 چرا...خدا_زدم ادیفر دل تھ از و اسمون بھ رو..باال گرفت و سرم..بود داغون من مثل اسمونم حال..بود ادیز بارون یصدا..خوردیم

خدا..کنم چکار..من .. 

 

خوامیم و رمیام من..ایخدا..میبدبخت واسھ..کردم ھق ھق دل تھ از و  .. 

 

رمیمیم..ریام یب..امشب..من  .. 

 

دوباره ریبگ و دستم..نیھم خوامیم رو تو فقط من..نیا از بعد رمیگینم اروم..نیبب  ... 

 

قراره یب تو یب دلم...نیھم فقط یباش من با تو..میاخر یارزو نھیا...نیبب  ... 

 

.... 

 

 و انتظارش اصال..رونیب زد خونھ از..شوک اون و خبر اون دنیشن از بعد..بود داغون شیروح حال صبح از..بود اتاقش تو
ینجوریا کھ کردینم فکرشم..بزنھ حرف یگل با تا بده رو یگوش و بزنھ زنگ یھان کھ بود منتظر لبخند با ھمش..نداشت .. 

 

 یبودول زده ادیفر..بود زده نعره..بود زده داد..فرمون پشت..بود کرده یرانندگ فقط..بود سرگردون ابونایخ تو رونیب زد کھ خونھ از 
بود نکرده ھیگر .. 

 

 یصدا..کردیم ھیگر اروم در پشت خانم فاطمھ..کرد قفل داخل از و در و اتاقش تو رفت..بود اشفتھ و داغون..خونھ اومد شب اخره 
کرد بازش..یھان از..کرد چک الشویمیا..کرد روشن و تاپ لپ..خوردیم روزش و حال بھ ادیز..کرد ادیز و اھنگ .. 
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 شده ھا ملکھ مثل بایز لباس نیا تو عمرش ھمھ.. نفسش..شیزندگ..عشقش..دنیلرزیم بوضوح دستاش..نشست یسرد عرق تنش رو 
 چشماش تو..موند رهیخ فتشیگلش کمر دور مرد شده قفل یدستا بھ نگاھش..شدن مشت دستاش..جذاب مرد نیا..مرد نیا کنار یول..بود
کردیم و کار نیا دیبا یول..بود داغون حالش..بود شده منقبض فکش..رفت باال قلبش ضربان..شدن سیخ .. 

 

اورد البوم تو از رو یگل یعکسا..یگل عکس بھ رهیخ و تاپ لپ یروبرو..اتاقش تو متحرک یچوب یصندل رو نشست  .. 

 

اومد کم نفسش..دنشیکش خجالت..کردنش ناز..چشماش..ھاش خنده..شیعاشق یھا لحظھ ادی..افتاد سال 9 نیا ھمھ ادی  .. 

 

توو یھوا وجودم تو رفتھ گھید..کن باورم  ... 

 

توو یصدا..بازم چھیپیم..ھوا یب گوشم یتو  .. 

 

 تو..بود گھید یکی بھ متعلق امشب کھ یعشق..عشقش یعکسا بھ زد شیات..زد شیات..نکرد تحمل..نست نتو..کرد روشن گاریس 
شیات یگما از سوخت دستش..بود شلوغ..بود صدا سرش .. 

 

یخاطرات اون بسوزون  .. 

 

مونیزندگ سوزونده کھ  .. 

 

دارم یحت خوابم تو من   

 

میخود یب یھا ھیگر  .. 

 

 اتاق تو بود راحت الشیخ کھیزمان..ھا موقع اون بھ بردشیم اھنگ یصدا..بھش شد رهیخ..ختیر کیپ ھی..اورد و مشروب شھیش 
 خنده نیده؟ایم پسره نیا لیتحو رو ھا خنده نیا امشب از..بود گوشش تو ھاش خنده یصدا..خونھیم و ھاش اس ام اس داره ییروبرو

؟ و جذاب یھا  

 

شدم خورم عرق تو بخاطر امشب_گفت اروم پوزخند با و انداخت تاپش لپ یرو عکس بھ نگاه ھی  .. 
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 خاک و خورد و تاپ لپ صفحھ تو کرد پرت محکم و مشروب وانیل..بھیغر اون..خودش ملکھ..یگل عکس..شد یعصب لحظھ ھی 
بود نشستھ گلوش تو بغض..یلیخ..سختھ تحملش..زدیم نفس نفس..ریام مثل..افتاد کار از اونم..شد ریش .. 

 

بباره بارون خوادیم باز..شناسمیم رو ھوا نیا  .. 

 

ارهیم وقفھ یب بغض...توده ھی داره رفتنت  ... 

 

 درشت دوقطره تعجب کمال در و..کنمینم ھیگر..کنمینم ھیگر..کنمینم ھیگر من..کردیم تکرار لب ریز مدام..کنھ ھیگر خواستینم 
شد ریسراز چشماش از اشک .. 

 

بشھ یا گھید یکس مال وجودش ھمھ نھیبب تونستینم..بود مرد..نداشت تحمل..تونستینم  .. 

 

 یبد بودم؟بنده کرده چکار ش؟مگھیگرفت ازم یچ واسھ..یشنویم صدامو..خدا.._زد ادیفر..زد نعره بلند یصدا با..ستادیا اتاق وسط 
 بود سخت واست..اون چرا..بود میزندگ ھمھ..بود عشقم اونم..خواستم ازت زیچ ھی فقط..ایدن تموم از کھ من..خواستم یادیبرات؟ز بودم
خدا..بھیغر اون..یگل..امشب..کنم تحمل چطور من..خدا .. 

 

نیا از بعد رمیگینم اروم..نیبب  .. 

 

نیھم خوامیم رو تو فقط من  .. 

 

دوباره ریبگ و دستم  .. 

 

 محکم مشت با و کرد پاره و کند و عکس..بود زده رو یگل یعکسا از یکی کھ ییھمونجا..اتاقش وارید سمت رفت تیعصبان با 
 ریتصو..بود نشده اروم ھنوز دلش..شدن سر دستاش..شد یخون وارید..بار پنج..بار چھار..بار سھ..دوبار..بار ھی..وارید تو دیکوب
کنھ تحمل نتونست..یرنگ چشم پسر اون..لباس اون با..یگل یبایز .. 

 

میاخر یارزو نھیا..نیبب  .. 

 

نیھم فقط یباش من با تو  .. 
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قرارهیب تو یب دلم  ... 

 

 بھش دستش..ایخدا..میرتیغ یب از رمیمیم..امشب رمیمیم من..ایخدا_کردیم تشیاذ کھ یزیچ..بود نشیس تو کھ رو یحرف..زد داد بلند 
امشب ندارم طاقت..خدا من اول..بعد..بکش منو..خدا..بخوره فتمیگلش بھ یعوض اون دست اگھ ستمین مرد من..نخوره .. 

 

زد زار..کرد ھیگر باالخره..کرد ھق ھق..نیزم سر افتاد دوزانو و  .. 

 

کردیم ھیگر و نیزم سر بود نشستھ ھا بچھ دختر نیع درشت کلیھ اون با سالھ 30 پسر اون  .. 

 

عشقشو وجود کنھ بھلمسیغر اون یدستا نکھیا از..بھیغر اون دست فتھیب عشقش نکھیا از کرد ھیگر  .. 

 

فرستادیم صلوات و کردیم ھیگر و بود نشستھ در پشت خانم فاطمھ  .. 

 

پسرش شدن کس یب واسھ..پسرش غرور ختنیر واسھ کردیم ھیگر  .. 

 

شد نابود شیزندگ ھمھ..شد نابود..شد ستین شب اون ریام  .. 

 

شیزندگ شدن تموم با بود یمساو کرد ھیگر یاونجور غرور کوه اون.. ریام یوقت  .. 

 

 دل کھ..نکنھ تشیاذ غربھ اون کھ..نھیبش دلش بھ غم نذاره کھ خواست خدا از دل تھ از..زدیم زار یوقت موقع ھمون..ھنوزم یول 
 ھی یول..بشنوه خواب تو و دلبرانش و زیر یھا خنده یصدا شھیھم کھ..نکاره صورتش رو اخم کھ..نشکونھ و مھربونش و یا شھیش

یابد خواب .. 

 

دیرس انیپا بھ ریام شب اون و  .. 

 

گذشتھ کردن ھیگر از کار یعنی..دیکش گاریس زن ھی یوقت  .. 
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دهینم جواب دنیکش گاریس گھید بدون..کرد ھیگر مرد ھی یوقت یول  .. 

 

..... 

 

پوالد یناگھان حضور از استرس..استرس و عذاب از پر ھفتھ سھ..گذرهیم مینامزد شب اون از ھفتھ سھ .. 

 

 و دمیپریم خواب از غیج با..دمیلرزیم..گفتمیم ونیھذ..داشتم تب..بودم یھوشیب و تشنج و تب تو من مینامزد شب از بعد روز 4 تا 
بود ختھیر بھم و روانم پوالد یتایاذ و ریام دادن دست از کابوس..رفتمیم حال از دوباره .. 

 

کردیم بدتر و حالم نیھم و کردمیم حس و پوالد حضور و صدا یھوشیب تو  .. 

 

 رو بابا یقدما یصدا و مامان یخوندنا دعا..دمیشنیم و صداھاشون..بودن نگران ھمھ..بود باالسرم دائم شھاب روز 4 نیا تو 
نبود زایچ نیا من درمان یول.. رو الیتک حضور و دایش یپرستار و انیشا ینوازشا .. 

 

 نیا کھ دینفھم و نگفت کدومشون چیھ یول..یعصب فشار.. داد و شھاب صیتشخ اونم و باالسرم اومدم ھم گھید دکتر ھی شھاب بجز 
 یجسم درمان من یول..بود مھم درمان حاال..بود یکاف واسشون بودن داده رو یماریب صیتشخ کھ نیھم..اومده کجا از یعصب فشار
دردام رو یدرد بود شده ھم قلبم دنیکش ریت..کردیم درمون و خوردم زخم روح دیبا یکی..خواستمینم .. 

 

 تا..شدیم بدتر حالم بود پوالد کھ ییوقتا..بودم کسل و حال یب ھنوز یول..شدم حال سر..شدم بھتر کمی روز چھار اون از بعد 
 یول..شدیم کالفھ و کردیم مشت و دستاش..شدیم یعصبان و نیخشمگ اونم..عقب دمیکشیم و خودم ترس بزنھبا دست بھم خواستیم

موقعش بھ کنھیم صبر..کنھیم صبر داره فعال دونستمیم .. 

 

 یصبور سنگ و مونس یادعا..شدیم شیخواھر یادعا فقط..کرد ولم اونم..بود تماسام بھ یھان یندادنا جواب اون از بدتر 
رانیا برگشتن روزا ھمون حتما..گرفت و معرفتش یب داداش طرف اونم..کردیم .. 

 

سوخت خودم ییتنھا و یکس یب واسھ دلم  .. 

 

 تو گذاشتم و ریام یھا یادگاری ھمھ و شکالت و عطر و شال کردم کھ یکار نیاول.. شدم کھ پا سر..شدم کھ حال سر..شدم کھ بھتر 
 و زدم گول و خودم..داشت کادی ان و فشیک تو کھ یمشک بند گردنبند..بجز رو ھمھ..گذاشتم خونھ یانبار تو و کردم قفل درشو و جعبھ
کنم باور خواستمینم و بود..بود یول..ستین کھ ریام بخاطر گرنھ و دارمیم نگھ فشیک تو یدعا واسھ فقط گفتم .. 
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 یقشنگ و ییایرو یجا یلیخ..اچھیدر لب کالس با و کیش یلیخ رستوران ھی کرد دعوتمون پوالد خونواده شدم بھتر نکھیا محض بھ 
 ..بود

 

 کردن قفل..ھمھ یجلو پرواش یب یچشمکا..طونشیش و براق نگاه..لبخنداش..بود اور عذاب واقعا پوالد کنار گرفتن قرار تحمل 
بود عذاب فقط من واسھ یول ووردیم یزدگ ذوق دیشا یدختر ھر واسھ نایا ھمھ..دستام تو دستش .. 

 

 پوزخند و اخم اون کنار بھ نایا..دادیم نشون خوش یرو نھ..زدیم حرف باھام نھ..خواستیم من از و باباش ارپ دونمینم کھ پرند 
کردیم بد حالم لبش یرو .. 

 

 کھ خواستم ھم الیتک و شھاب از ندارم ییجا بھ راه دمید یوقت..بود تحملم فوق گھید پوالد طرف از اچھیدر کنار زدن قدم شنھادیپ 
اومدن ما دنبال ھم پرند و انیشا اونا دنبال..تیعصبان از شد سرخ پوالد عمال و بزنن قدم و انیب .. 

 

 انجام و مراسمات نیا خونھ تو کھ بود یدرد چھ دونمینم..کالس یھا و کیش یلیخ ھتل ھی بھ..بود ما دعوت نوبت اونا دعوت از بعد
 تنھا پوالد با یوارید چھار ھی تو نداشتم دوست اصال..بود خوب من واسھ یول.. یھرچ ای باال ببرن و کار کالس خواستنیم..دادنینم
افتادم ریگ باالخره ھم اخرش..یباز گربھ و موش یک تا..یچ کھ اخرش یول..فتمیب ریگ .. 

 

 و محکم لحن با یوقت یول گھید دروغ یکل و یخستگ و اوردم بھونھ اولش..دنبالت امیم دارم شو اماده گفت و زد زنگ شیپ روز سھ 
بزنم یحرف گھید نتونستم شو حاضر گھید ساعت مین تا گفت شیجد .. 

 

 و کردم جمع و موھام و دمیپوش روش ھم یقشنگ یلیخ و فرم خوش یمشک تک کت ھی..دمیپوش یزرشک تاپ ھی و یمشک نیج ھی 
 نھ..گرفت و زخمم یجا و میشونیپ رو ختیر دوباره کوتاھم یموھا..بپوشم رهیت رنگ شھیھم داشتم دوست گھید..زدم یمشک شال

کردم شیارا نھ..زدم عطر .. 

 

کرد ترمز پام جلو پوالد متیق گرون و یدود نیماش موقع ھمون و در دم رفتم  .. 

 

 جادیا صورتش تو یرییتغ یول کنھیم نگاه و سرتاپام داره دمید کھ سمتش برگشتم..نداد و جوابم یول..کردم سالم اروم و شدم سوار 
 گوش از شھیھم..بود گذاشتھ یخارج اھنگ ھی..یکالم نھ..یحرف نھ.. بود رفتھ سر حوصلم..داد ادامھ راھش بھ و نداد و جوابم..نشد

بردنیم سر و حوصلم واقعا یول دمیفھمیم ھم شونیمعن نکھیا با ومدیم بدم یخارج یاھنگا بھ دادن .. 

 

داشت نگھ کیش العاده فوق ییالیو خونھ ھی یجلو نیماش کھ بودم خودم حال و حس تو  .. 
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کجاست؟ نجایا_گفتم و کردم نگاه رو خونھ تعجب با   

 

خونمھ_گفت کنھ نگام نکھیا بدون خونسر یلیخ پوالد  ... 

 

ستادیا حرکت از قلبم لحظھ ھی  .. 

 

 _ ؟یچ واسھ..خونت..خون  

 

 دیکل یحت ھم و دنید و خونم ھم من یدخترا دوست ھمھ..زمیعز بدم نشون بھت و خونم خوامیم_گفت و انداخت بھم طونیش نگاه ھی 
عسلم؟ گمینم درست..باشھ دهیند منو خونھ یحت خوشگلم نامزد کھ زشتھ اونوقت..یشگیھم ورود اجازه و دارن رو نجایا  

 

 اورده برداشتھ منو راست راست نیا اونوقت کردمیم فرار ازش ھمش من..بودم دهیترس وجودم تموم با..گذشت تنم از یبد لرز ھی 
 ..خونش

 

 _ گھید وقتھ ھی واسھ بذارش حاال..زهیچ گمیم .. 

 

باشھ داشتھ یریتاث دیشا کھ صدام تو ختمیر ناز کمی  ... 

 

 _ ؟..اچھیدر کنار..میبزن قدم میبر..رفتھ سر یلیخ حوصلم من..رونیب میبر  

 

 ینجوریا شھیھم فقط..عشقم برمتیم یبخوا جا ھر_گفت و کترینزد اومد..شد باز یطونیش خنده بھ لباش..کرد نگام رهیخ رهیخ 
مھربون و ناز..باش .. 

 

شو ادهیپ..بدم نشونت رو خونھ خوامیم قبلش یول_گفت و زد ثیخب لبخند ھی کھ شد اروم کمی دلم  .. 

 

 طرف دو از و داشت بزرگ یلیخ یلیخ سال ھی نییپا.. بلکسیتر یالیو ھی..بود قصر..بود کاخ.. نبود خونھ کھ بگم تونمیم جرات بھ
 و یزیتم از زیچ ھمھ....تابلوھا..ھا مجسمھ..ھا پرده..مبلمان..بود کیش قصر اون زیچ ھمھ..باالتر طبقات واسھ خوردیم پلھ سالن

 و قشنگ زیچ ھمھ..بودن اتاق ھمھ باال طبقات..خوشبو و خاص یبو ھی..بود دهیچیپ خونھ تو یخوب یلیخ یلیخ یبو..زدیم برق یبایز
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 تاب ھی وونیا تو..بودن شده کاشتھ ھم کنار یقشنگ یرنگبند طبق کھ خوشرنگ و خوشگل یگال از پر کھ باغ یتو..بود یعال
بود گرفتھ ازم و پوالد با ییتنھا استرس کھ بایز انقد..بود ییایرو یالیو ھی واقعا اونجا..شدم عاشقش من کھ بودن گذاشتھ یریحص .. 

 

 امده و رفت..اورد یشکالت کیک و قھوه واسم خدمتکارا از یکی..باال رفت خودش..نمیبش سالن یتو کاناپھ یرو کھ کرد دعوتم پوالد 
بود کرده راحت کمی و المیخ نیھم و بود ادیز ھا خدمھ .. 

 

منتظرمھ باال پوالد کھ گفت بھم بود یجوون مرد کھ ھا خدمھ از یکی کھ خوردم و قھوم و کیک..بود ومدهین ھنوز پوالد  .. 

 

اومدم کردم یغلط عجب ایخوابھ؟خدا اتاق از پر کھ باال؟اونجا ؟چرا..نجایا ومدین یچ واسھ..رونیب بزنھ خواستیم نھیس تو از قلبم  .. 

 

دیکن عجلھ..ھستن شما منتظر باال اقا..خانم کنمیم خواھش_گفت دید منو افھیق کھ پسره اون  .. 

 

 بایز ھم نجایا..واوو..دوم طبقھ رفت..باال رفتمیم خدمتکاره نیا دنبال اردکا جوجھ نیع..دیلرزیم پام و دست..شدم بلند اکراه با 
بود شده نیزاید مدرن و کیش یلیخ..بود .. 

 

 از دستام یول..شم وارد کھ کرد اشاره من بھ پسره..داد ورود اجازه کھ اومد پوالد یصدا..زد در بھ تقھ سھ و ستادیا اتاق ھی یجلو 
باش مراقبم خودت.. خدا..کردم بوسش..رفت گردنبند کادی ان و بھ دستم..دادم قورت و دھنم اب.. بودن ستادهیا کار .. 

 

بذارم پوالد اتاق بھ پا شدم مجبور من و کرد باز برام و در خودش  .. 

 

 یقشنگ یلیخ نھیشوم..یزرشک مبلمان دست ھی..یزرشک یتخت رو با ییطال یسلطنت دونفره و بزرگ تخت..کیش و بزرگ اتاق ھی 
 اتاق گوشھ ھی ھم یا شھیش حموم ھی..بود بغلش دستگاه و دم یسر ھی و بود نصب اتاق وارید بھ ید یا ال ھی..بود شده کار اتاق تو

اومدم خودم بھ پوالد یصدا با کھ زدمیم دید و اتاق ھنوز داشتم..بود .. 

 

عقب من جلو ومدیم اون..من سمت اومد اروم و شد بلند جاش از..کردیم نگاه منو و بود نشستھ یبزرگ یصندل تک ھی یرو  .. 

 

 باز عیسر دوباره و بستم و چشمام..دمیلرز..بست صدا با و بود باز و بودم ستادهیا جفتش من کھ و در منو کنار اورد و دستش و اومد 
 ..کردم

 

ستادیا میسانت چند فاصلھ با من بھ کیتزد یلیخ و اومد  .. 
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دیکش سرم از و شال اروم دستش اون با و گذاشت وارید رو من کنار و دستش ھی  .. 

 

 ختنیر موھام و شد کنده سرم از ھم میمشک یموھا رو یزرشک سر گل و کند و شالم..فتھیب لج سر بدتر دمیترس کھ بشم مانع اومدم
ورم و دور .. 

 

زدن برق چشماش  .. 

 

اد؟؟یم بدت من از یچ واسھ_گفت گوشم کنار یا خفھ یصدا با اروم   

 

بودن کرده خی پاھام و دست..کردیم کر و گوشم داشت قلبم بلند یصدا چون..نگفتم یچیھ  .. 

 

مردونش و داغ یدستا رو گذاشتم و دستم کھ چرمم کت پیز رو رفت دستش  .. 

 

 کت یا حرفھ و عیسر حرکت ھی تو و نییپا دیکش و پیز یسر و برداشت دستش رو از و دستم دستش اون با و کرد نگاه چشمام تو 
نکارستیا معلومھ..کثافت..اورد در تنم از و .. 

 

شیزرشک نوع از اونم دمیپوش تاپ و امروز چرا کھ فرستادم لعنت خودم بھ  .. 

 

کنمیم خواھش..پوالد_گفتم اروم  .. 

 

داشتنت واسھ..امروز واسھ کردم تحمل و اتیمحل یب اون ھمھ یدونیم_پوالد  .. 

 

نامزدتم فقط من..میستین محرم ھم بھ ھنوز ما..ما..پوالد_گفتم و چشماش تو ختمیر و ملتمسم نگاه  .. 

 

یطوالن و بلند قھقھھ و خنده ھی..دیخند  .. 

 

کردمیم عقد و دخترام دوست تموم دیبا االن تا کھ بود نطوریا اگھ..ستین مھم اصال من واسھ زایچ نیا..دختر تو یگیم یچ_پوالد  .. 
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یعوض..ستمین دخترت دوست من یول_زدم داد..کردیم یکی اشغاال اون با منو داشت نکھیا از..شدم یعصب  .. 

 

 کرد پرتم و گرفت و بازوھام و اومد تیعصبان با..بود شده حس یب صورتم..نیزم سر شدم پرت خورد صورتم تو کھ یلیس با کھ 
ادیم بدم ازت..یخوایم جونم از یچ..کثافت گمشو_زدم داد و دمیپر تخت از غیج با عیسر کھ ومدیم داشت خودشم..تخت سر .. 

 

 کھ لباسم بھ بره دستش اومد..گرفت منو حرکت ھی تو..بود یقو و فرز اون یول اتاق دور دمییدویم عیسر..بود دنبالم اونم و دمییدویم 
عقب دادم ھلش بود مونده برام کھ یزور ذره ھی با..دیکش ریت نمیس..صورتم تو بزنھ دومم یلیس شد مجبور کھ دمیکش یغیج چنان .. 

 

 و پھلوھام بھ زدیم لگد پا با و نیزم سر کرد پرتم..ستین خودش اصال کردمیم احساس..داد دست بھش جنون..بود شده یعصب 
پاھاش یپ در یپ یھا ضربھ از بود شده سوراخ پھلوھام..پاھام .. 

 

 یدندونا با..وارید بھ چسبوندم کرد بلندم..بودن یکار یلیخ ھاش ضربھ کثافت..شدیم یعصب بدتر اونم و دادمیم فحش..زدمیم غیج 
کنم بدترش نذار..جا ھی بتمرگ_گفت شده قفل بھم .. 

 

 تو کھ دادیم مالش و دستش و بود بستھ من یدندونا زور از و چشماش..کردیم درد بدنم..خوردم سومم یلیس کھ..گرفتم گاز و دستش 
 چیھ اوردم شانس..ومدیم سرم پشت از قدماش یصدا..دمیدینم جارو چیھ..دمییدویم فقط..رفتم در دستش از و شدم بلند لحظھ ھی

 یصدا..نکنھ باز روم از درو گفتیم رشیپ نگھبان بھ یسیانگل بھ کھ ومدیم صداش..باغ تو رفتم..نبود راھم سر و سالن تو یخدمتکار
 ھم مدرسھ مسابقات تو..بودم فرز یلیخ دنییدو تو من..بود دهینرس بھم ھنوز..دھنم تو ومدیم داشت قلبم..ومدیم باغ تھ از سگش پارس

 دید میاشک نگاه تو یچ دونمینم..کن بازش تروخدا..بود نگھبان مرده ریپ بھ نگاھم..کردمیم ھق ھق ترس از..بودم شده اول منطقھ تو
 صدام کھ ومدیم صداش ھنوز..دمییدویم..کنم تشکر ازش نتونستم یحت و کنم فرار تونستم فقط من و کرد باز برام و در کھ
 ھام شونھ رو ازادانھ موھام کھ..تنمھ یزرشک یبند تاپ ھی فقط کھ نبود حواسم اصال و بودم ابونیخ تو و دمییدویم..زدیم
 یبعض غیج و نیماش ھی کاپوت لمس و اومد نیماش ھی یکایالست غیج یصدا لحظھ ھی تو کھ نبود نایماش بھ حواسم و دمییدویم..ختھیر
 فحش رانندش..بود ستادهیا من از فاصلھ سانت ھی با نیماش..بودم سالم..انداختم خودم بھ نگاه ھی..بودم ھنگ لحظھ چند تا..مردم از
 و شھاب خونھ ادرس و نیماش تو کردم پرت و خودم و ستادمیا یتاکس ھی یجلو.. دمییدویم فقط من یول گفتیم راه یب و بد و دادیم

 ..دادم

 

بکشم قیعم نفس ھی تونستم موقع اون تازه  .. 

 

 خونوادم..لباسا نیا با بعدم..نگو گھید کھ بدنم و تن..پوالد یھا یلیس از بود شده کبود ای سرخ احتماال صورتم..خونمون برم تونستمینم
عستیضا کمی نرفتم ییجا ینجوریا وقت چیھ من چون یول نداشتن یمشکل .. 
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 الیتک زدم زنگ..بود شلوارم بیج تو میگوش..نداشتم یپول و بود مونده جا یعوض اون خونھ کھ فمیک..شھاب خونھ برم شدم مجبور 
 ھم الیتک و شدم اسانسور سوار..اومد و کرد حساب رو راننده پول و رفت و کرد نگام تعجب با و نییپا اومد..ارهیب پول و نییپا ادیب

اومد سرم پشت .. 

 

زدیم ذوق تو یلیخ دمیسف صورت رو لنگشتاش یجا..انداختم خودم بھ نگاه ھی اسانسور تو  .. 

 

ھ؟یختیر چھ نی؟ایشد ینجوریا چرا تو_الیتک   

 

بده نجاتم فضول نیا دست از یک..دمیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

 _ نیزم خوردم .. 

 

مونده صورتت رو کھ انگشتاشم یجا..زد بھت ھم یلی؟سیخورد کتکم ازش حتما_الیتک  .. 

 

؟یک_گفتم و کردم نگاش تعجب با   

 

گھید نیزم_الیتک  .. 

 

تواما؟ بوده؟با یک کار_گفت سماجت با کھ گرفتم ازش و روم..مزه یب   

 

تو میرفت و کرد باز و در الیتک..شدم ادهیپ و ستادیا اسانسور  .. 

 

ازش متنفرم..دمید یزرشک رنگ امروز چقد..سالن تو یزرشک یھا کاناپھ رو انداختم و خودم  .. 

 

دھنم تو اومد حلقم..دختر گھید بنال د_گفت و دستم داد..اورد واسم شربت وانیل ھی الیتک  .. 

 

داشتم یعطش چھ..بودم کرده داغ..اووف..دمیکش سر نفس ھی و شربت  .. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 گل از یذاشتینم..یبود اگھ ریام اخ..باشھ یعوض حد نیا تا پوالد کردمینم فکر..بودم گرفتھ دستام نیب و سرم..کردیم درد سرم 
یحام یشدیم بازم و یبود یکاشک..بگن بھم تر نازک .. 

 

 _ پوالده کار .. 

 

ختیر بھم و اعصابم الیتک مانند غیج یصدا  .. 

 

؟پوالد؟ یچ_الیتک   

 

؟یکرد تعجب یلیخ_بستم و چشمام و کاناپھ بھ دادم ھیتک   

 

د؟یرس یکار کتک بھ کارتون یزود نیا بھ..نیکرد نامزد ھفتست سھ دو ھمش شما..یگیم یچ..یگل_الیتک   

 

دهیرس ینیبیم کھ فعال_گفتم بستھ یچشما ھمون با  .. 

 

بگم شھاب بھ دیبا_گفت و شد بلند یعصبان الیتک  .. 

 

الیتک نھ_گفتم بستھ یچشما ھمون با باز کھ بره اومد  .. 

 

رو یروان پسره..ارهیب جا و حالش بگم بھش بذار.. کرده یختیر چھ و صورتت نیبب..چتھ تو معلومھ..یگیم یدار یچ_الیتک  .. 

 

بدتره اونجا وضع کھ مطمئنم..دیند و بدنم و تن کھ کردم شکر رو خدا دلم تو  .. 

 

 _ بود خودم ریتقص..ستین مھم .. 

 

یوحش..بکنھ و کار نیا باھات نداشت حق اون..یچ ھر ؟اصالیچ سر اخھ_الیتک  .. 
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 -  یخواینم کھ ییجا..فتھیم پس نھیبب یختیر نیا منو مامان..بمونم نجایا یروز سھ دو ھی خوامیم یراست..یدیم بھم مسکن ھی..یتک
؟یبر  

 

اه اه..بگم شھاب بھ بذار یگل..برم دارم رو کجا..بابا نھ_الیتک  .. 

 

تیقوزم پسره_گفت لب ریز بعدم  .. 

 

 چون داغونم یروح نظر از دیفھم ھم الیتک کنم فکر..یموقع یب خنده چھ..من دارم یخوش دل ت؟چھیقوزم یچ یعنی..گرفت خندم 
خوردم و اورد قرص واسم..نکرد غر غر گھید .. 

 

 میزندگ اشتباھات نیبزرگتر از یکی و..نگھ یزیچ شھاب بھ کھ کردم دیتاک و نکنھ دارمیب کھ گفتم بھش و مھمان اتاق تو رفتم 
نبود مھم واسم یچیھ.. بودم خط تھ گھید من یول.. دونستمیم خودم..بود .. 

 

 انقد اصال..بود شده کبود گلھ گلھ ھم پاھام رون یرو..قرمز و بنفش..بود شده کبود ھمھ پھلوھام..باال دادم و لباسم نھیا یجلو اتاق تو 
بود شده رد روم از چرخ 18 یلیتر انگار کھ بود کوفتھ بدنم .. 

 

خورد زنگ میگوش کھ بودن شده خواب گرم چشمام و بودن کرده اثر قرصا  .. 

 

پوالد..بود خودش..دوختم چشم صفحھ بھ خواب از خمار یچشما با و اوردم درش بمیج تو از  .. 

 

کنم روشنش کرد مجبورم کھ بود یحس چھ دونمینم یول ندم جواب خواستم اول..دیلرزیم بدنم کل..دیلرزیم دستام  .. 

 

زمیعز..سالم_دمیشن و صداش کھ گوشم رو گذاشتم رو یگوش  .. 

 

خانمم؟ یقھر_گفت کھ نزدم یحرف..گھیم ھم یزمیعز چھ کرده داغونم و درب زده..رو دو کثافت   

 

سکوت بازم  .. 
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 من از دونمیم..؟باشھیزنینم حرف باھام یگل..شد یچ دمینفھم اصال لحظھ ھی..نبود خودم دست کن باور یول..دونمیم..حقمھ_پوالد 
کھ ھست گھید یکی دونمیم چون..دونمیم رو نایا ھمھ..یمتنفر..ادیم بدت .. 

 

گرفت دلم لحظھ ھی..بود نیغمگ یلیخ..بود یجور ھی صداش..نداد ادامھ  .. 

 

یداد قول من بھ تو یگل..یکنیم فکر منم بھ..اون کنار فقط..فقط_پوالد  ... 

 

منو مثل یا ساده یدخترا دل اوردن بدست..بود بلد یادیز اون یول.. نبودم ساده ای خنگ من  .. 

 

کن باورم یگل..ادهیز عشق از نایا ھمھ بدون فقط..ببخش منو_پوالد  .. 

 

پوالد-گفتم اروم و زبونم رو اومد کھ شد یچ دونمینم  ... 

 

نبودم احمق..یول..بودم باور زود..بودم ساده من .. 

 

 کھ یکس اون کنار کھ یدار اقتیل اونقد نھ..بشنوم و صدات خوامیم نھ..شو خفھ پوالد..شو خفھ_گفتم و صدام تو ختمیر و نفرتم تمام 
 مطمئنم کھ ھرچند..یباش سرگرم خوشگلت یدخترا دوست با بھتره ھم تو..پوالد زارمیب ازت..کنم فکر ھم تو بھ کنمیم فکر بھش
کنارتھ االن شونیکی .. 

 

 ھم انقدر گھید..شدم خر عاشقانھ جملھ ھی با عیسر کھ..بود کرده فکر یچ من راجب...شعوریب..بودم یعصب..کردم قطع و یگوش و 
نشدم یا عقده .. 

 

کنھ کنش شھیر زایچ نیا با تونھینم یکس..ھیقو یلیخ دلم تو ریام عشق  .. 

 

واقعا یچ کرده فکر..لندھور پسره..دمیکشیم نفس تند تند  .. 

 

 گفت ھم مامان..ھستم روز سھ دو تا احتماال و مونمیم نجایا شب گفتم و زدم زنگ مامان بھ خواب از قبل..شدم اروم تا رفتم راه کمی 
 قطع و کردم راحت و الشیخ..فردا واسھ گذاشتھ خوابم دهیفھم یول بزنھ زنگ خواستھ اونم..بھش گفتھ و زده زنگ الیتک قبلش کھ

 ..کردم
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دمیخواب و بستم و چشمام..بود نیسنگ سرم..شدنینم بند ھم رو گھید چشمام  .. 

 

 *** 

 

بودن شده کمرنگ بدنم یھا یکوفتگ و بود شده خوب صورتم بودم شھاب خونھ کھ یروز سھ دو اون تو  .. 

 

نبود دایپ یزیچ بایتقر شیارا لوازم با و بود شده کمرنگ جاش کھ ھم دوم شب..دمیند اول شب کھ و شھاب  .. 

 

 خواستمیم ییجورا ھی دیشا دونمینم..بودم حرفم سر مصرانھ من یول..بگم بابا ای انیشا و شھاب بھ دیبا کھ بود معتقد ھنوزم الیتک 
کنم ھیتنب و خودم .. 

 

 ھی ھمھ..نبود ازش یخبر چیھ بازم ھم بعدش ھفتھ ھی تا یحت..نزد زنگ چیھ پوالد مدت اون تو..خونھ برگشتم روز سھ از بعد 
کردنینم یدخالت یول..شکرابھ ونمونیم کھ بودن دهیفھم ییجورا .. 

 

زد زنگ باالخره کھ گذشتیم پوالد خونھ تو ییکذا روز اون از روز 10  .. 

 

شد عوض نظرم کھ کنم خاموش و یگوش خواستم سوم بار..ندادم و جوابش من یول زد زنگ بار سھ دو  .. 

 

؟یخوایم یھ؟چیچ_گفتم یبلند یصدا با و گوشم رو گذاشتم و کردم روشن و یگوش   

 

کردمیم نابودش...االن تا زدیم حرف باھام ینجوریا و بود تو یجا یا گھید کس ھر_پوالد  .. 

 

کردم حفظ و ظاھرم یول..دمیترس لحظھ ھی  .. 

 

 _ ؟ینکرد نابود..ینکرد االن تا یکنیم فکر  
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 تمومش پس..یایب خودت بھ کھ دادم وقت بھت است ھفتھ ھی؟یگل یکنیم لج باھام یدار ؟چرایچ یعنی ینابود یبفھم تا مونده_پوالد 
؟یایب کوتاه کھ کنم چکار دیبا گھید دونمینم..خواستم ھم معذرت..درست..کردم استباه..کن  

 

امیم کوتاه اونوقت..کن تمومش رو یقالب ینامزد نیا..کن تموم رو مسخره یباز نیا..کن تمومش_گفتم و زدم پوزخند ھی  .. 

 

 یھا خنده ھمون..دیدزد منو کھ ھمون..افتادم مرد اون یھا خنده ادی..ھاش خنده از..دمیترس..کیستریھ و بلند خنده ھی..دیخند 
یجادوگر .. 

 

ھیعال..خوبھ..خوبھ_پوالد  .. 

 

؟یدیفھم..کنمیم خورد و دندونات..بشنوم دھنت از و حرف نیا گھید بار ھی_گفت یعصب و شد یجد ھوی   

 

 کھ کردم شک لحظھ ھی..نداره ھم یروان یروح تعادل..یکش منت مثال زده زنگ..شعوریب پسره..شدن کر گوشام کھ زد یداد چنان و 
ھیروان پوالد واقعا نکنھ .. 

 

 _ یندار اقتیل .. 

 

یگل_پوالد  .. 

 

ذارهینم خودش..امیب کوتاه..نگم یچیھ خوامیم یچ ھر..یعوض پسره..کردم قطع من یول  .. 

 

 ببردم کردیم اصرار..چمھ بفھمھ داشت یسع یلیخ انیشا..بودم شده کسل یلیخ کال..نداشتم حوصلھ..ومدمین رونیب اتاقم از عصر تا 
 دهیچسب اتاقم یوارید چھار بھ فقط من یول..کنھ عوض و میروح خواستیم..شده دعوامون و قھرم پوالد با کردیم فکر احتماال..رونیب

 ..بودم

 

بود شده خنک یلیخ ھوا..دیباریم بارون نم نم..بود عصر  .. 

 

نجایا زد در یکی عجب چھ..اومد در یصدا کھ بودم غرق خودم االتیخ تو و بودن بستھ چشمام..بودم ستادهیا پنجره کنار  .. 
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 _ تو ایب ... 

 

شدن ظاھر در چوب چھار تو پرند و دایش و شد باز در  .. 

 

نجایا.. پرند حضور از کردم تعجب  .. 

 

خانم؟ عروس..شھیم تنگ برات دلم یگینم..یخوب..زمیعز سالم_گفت یمھربون لحن با و زد بھم جذاب لبخند ھی   

 

بودن مونده باال ن ھمو تعجب شدت از ابروھام  .. 

 

باش راحت..زمیعز تو برو..جان پرند..نییپا رمیم من..نھیبب رو شما اومده جون پرند..یگل یابج_دایش .. 

 

بست و در و رونیب رفت خودش  .. 

 

 و اخالق بد قالب ھمون تو رفت دوباره و پاش رو انداخت و پاش..تختم سر نشست و انداخت اتاقم بھ نگاه ھی..داخل اومد پرند 
خودش ترسناک .. 

 

 یچ ھر یکنیم فکر..من احمق داداش یپوال واسھ نیدیکش نقشھ بابات تو دونمینم یکرد فکر..احمقم پوالد مثل منم یکرد فکر_پرند 
شھ؟یم تر عاشق اونم..یکن ناز شتریب  

 

 و شده تو عاشق احمق اون..کور و سوت شده االن..بود دختر پره خونش شھیھم کھ یپوالد اون..شده البتھ کھ_گفت و زد پوزخند ھی 
؟یذاریم باال طاقچھ واسش تو  

 

 پرت و چرت بلد منم یباز الت بھ قرار اگھ..یزنیم حرف یک با یدار نیبب کن جمع و حواست..یھ_گفتم و کردم اخم 
ازت ادینم خوشم اصال کھ..تو بھ مخصوصا..بگم .. 

 

 ازت من یکرد فکر_گفت و شد براق صورتم تو و کترینزد اومد و شد سرخ ھوی..بست فکش..شدم یخال کمی..کردم فیک..شیاخ 
 داشتنم دوست منو..دیند و عشقم..دیند و دوواحساسمیند منو کھ اون..یعوض شھاب اون..احمقت داداش اون از نھ تو از نھ..ادیم خوشم

بازه ششین شھیھم کھ شد مزه یب و لوس دختره اون عاشق بجاش..دیند و .. 
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 _ من بھ داداشت توجھ از یترکیم یدار ھم حاال.. کرده محلت سگ داداشم..یسوزیم یدار کجا از بگو پس..اھا .. 

 

منھ عاشق..شما داداش..اطالعت محض یول_گفتم و دادم گردنم سرو بھ ناز ھی  .. 

 

گرفت و دستم کھ شم رد کنارش از خواستم و زدم چشمک ھی  .. 

 

میکن معاملھ اومدم...پوالد ای تو خاطر واسھ نجایا ومدمین من..یول..ستین یشک کھ پوالد بودن احمق در_پرند  .. 

 

 از شرش کھ کنم یکار حاظرم..گستید ییجا دلت کھ گفتھ بھم خودش..ادینم خوشت پوالد از دونمیم_گفت کھ کردم نگاش تعجب با 
بشھ کنده تیزندگ .. 

 

بود مونده باز تعجب از دھنم  .. 

 

 جلب من بھ توجھش..شھ کینزد من بھ انیشا کن یکار ھی..جاش بھ_گفت و ستادیا من بھ پشت..پنجره کنار رفت و زد شخندین ھی 
کنھ فراموشت پوالد کنمیم یکار..نھیبب منو..بشھ .. 

 

انیشا.. گفتیم یچ..بودم ھنگ لحظھ چند تا  .. 

 

 _ ؟یبود شھاب عاشق کھ یگفت کنم فکر  

 

 کینزد انیشا بھ خوامیم..خوامیم..مغرور مرد اون..ھستم اخمو و جذاب مرد اون عاشق ھنوزم..ھستم ھنوزم_گفت خونسر یلیخ 
و شھاب تا بشم  .. 

 

داداشام واسھ رهیم جونم دیفھم..ھستم پسر تا اون خواھر من دیفھم..گفتھ یادیز دیفھم انگار  .. 

 

 _  رو دوتا اون یزندگ امیم یکرد فکر.. ببندم شرط داداشام یزندگ سر..توام مثل منم یکرد فکر..الیخ خوش ای..یاحمق یلیخ ای تو
 بچھ انقد انیشا نھ شھاب نھ..کنار بکش داداشام منو یزندگ از..کنار بکش..گمیم بھت یچ نیبب..خودم یحت ای..تو بخاطر بھم زمیبر
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 خودت از تر وونھید داداش اون با یلیخ من..بدون نمیا..ندارن یا عالقھ بھت چکدومشونیھ..بخورن و بندتیفر ظاھر گول کھ ستنین
بگو بھش نویا..مونمینم .. 

 

خودش شیپ کرده فکر یچ..وونھید دختره..زدمیم نفس نفس  .. 

 

زنونش یول..اشیجادوگر اون از..زدیم پوالد کھ یترسناک یھا خنده اون از.. دیخند  .. 

 

کنمیم عمل خودم روش از پس..ستین یالیخ_پرند  .. 

 

داداش زن.. یبا_گفت و گوشم کنار اومد  .. 

 

دادیم خباثت یبو حرفاش..حرکاتش..کاراش بود یطانیش..گفتم دروغ دمینترس نگاھش و حرفاش از بگم اگھ..رونیب زد اتاق از و  .. 

 

دمیشن ھا پلھ تو از و صداش کھ نییپا رفتمیم داشتم لحظھ چند از بعد منم..بودن اونجا ھم بابا و مامان و سالن تو نییپا رفت  .. 

 

 ھم پوالد..دهینم مزه کھ ھم پوالد بدون سفر..سفر میبر میخوایم کھ دیدونیم..جون عمو_گفت و گرفت خودش بھ یمھربون لحن پرند 
ادیب ھم یگل دیذاریم..عمو..جون یگل بخاطر ادینم .. 

 

راستش.خب..اخھ..دونمینم_گفت بابا  .. 

 

 ھم اتیاخالق ایب شتریب توننیم ھم یگل و پوالد..امیم در ییتنھا از منم باشھ کھ یگل..تنھام اونجا منم عمو..خواھش..عموجون_پرند 
؟..جون مھربان گمیم بد..بشن اشنا  

 

نداره یرادیا.. بخواد یگل خود اگھ_گفت بابا یول ومدین مامان یصدا  .. 

 

 اماده و خودمون فردا واسھ ما یپ..گھید باشھ نامزدش با خوادیم باالخره..داره دوست ھم یگل..جون عمو یمرس_گفت یتند پرند 
میکنیم .. 

 

داداش زن باش اماده_گفت و زد چشمک ھی پرند کھ دمیرس ھا پلھ نییپا بھ من موقع ھمون  .. 
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رونیب زد خونھ از فشنگ نیع و  .. 

 

بودن یعوض و بودن ثیخب ھمھ نیا از..بود بستھ پشت از و طونیش دست دختر نیا..تعجب از بود مونده باز من دھن  .. 

 

کنم؟؟ چکار دیجد بامبول نیا با من حاال   

 

سام ریام ... 

 

؟..نینو شرکت یرفت..دیفر_سام ریام   

 

شده بستھ ھم قراردادا..اره_دیفر  . 

 

؟یدید لشونمیوک ی؟راستیبود یراض..بود خوب یچ ھمھ_سام ریام   

 

 یراض یقبل یکارا از ھم پردازشگران شرکت..یراست اھا..شرکت ادیم فردا گفت..داد یاوک ھم لھیوک..بود یعال یچ ھمھ اره_دیفر 
بدن ادامھ خوانیم..زدن زنگ دوباره..بودن .. 

 

ھیعال..خوبھ..لبم رو اومد لبخند  .. 

 

یندار یکار..داداش باشھ_سام ریام  .. 

 

؟..خونھ یریم یک_دیفر   

 

گھ؟ید ساعتھ ھی دیشا..ستین معلوم_سام ریام   

 

نرفتھ کھ ادتی..خونتون دعوتھ شام..برو ھم دهیسپ دنبال راه سر..خوب لیخ_دیفر  .. 
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دمیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

فعال..ھست ادمی..نھ_سام ریام  .. 

 

 اشفتھ یلیخ ذھنم..کردیم داغونم داشت الیخ و فکر..شدیم مگھ یول..کنم متمرکز ھی و ذھنم کردم یسع..کردم قطع رو یگوش 
 خودشون واسھ بود مرگت چھ بپرسن نکھیا بدون کھ ییادما بھ..شدینم نکنم فکر داشتم کھ ییکذا گذشتھ بھ خواستمیم چقد ھر..بود
نباشھ مھم واسم گھید دادم قول خودم بھ..دوختن و دنیبر .. 

 

 ینجوریا..ندارم اتاق نیا تو یدلبستگ چیھ گھید..دهینم تلخ شکالت یبو اتاقم گھید..بمونم اونجا نیا از شتریب نتونستم گھید 
بھتره من واسھ..بھتره .. 

 

 کھ خودم بھ..دمیچرخیم یالک و شدم نیماش سوار..رونیب رفتم و گفتم یمنش بھ و یچ ھمھ..رونیب زدم اتاق از و برداشتم و فمیک 
درم دمھ کھ زدم اس واسش..بودم دهیسپ خونھ دم اومدم .. 

 

کنم فکر نیریش بھ یتلخ یبجا کنم عادت دیبا..دیچیپ نیماش تو دهیسپ عطر نیریش یبو و شد باز نیماش در کھ گذشت لحظھ چند  .. 

 

زمیعز سالم_گفت و کرد نگام یجذاب لبخند با..کردم نگاش  .. 

 

سالم_گفتم چشماش بھ رهیخ  .. 

 

رفتم و دادم گاز و گرفتم ازش و نگاھم  .. 

 

؟یساکت چرا..یسام_گفت مھربونش یصدا ھمون با دهیسپ کھ بود گذشتھ لحظھ چند   

 

 نمید و دل کھ کنھ صدام ریام یجور یافسونگر لحن با و نازک یصدا با یدختر چیھ خواستمینم گھید..بود بھتر..یسام گفتیم بھم 
ببازم و .. 

 

بگم؟ یچ_سام ریام   
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گنیم یچ گھید بھم نامزدا..دونمیچم..یزیچ ھی..یحرف ھی..دونمیچم_دهیسپ  .. 

 

 بدم..نکن نامزد نامزد انقد_زدم داد کھ شد یچ دونمینم..بودم متنفر کلمھ نیا از چقد..صورتم رو نشست اخم..گرفت قلبم 
ادیم بدم..یفھمیم..ادیم .. 

 

نھ چشماش..نھ..دیترس چشماش..دیترس  .. 

 

 کھ شھ ادهیپ خواست..داخل بردم و نیماش..خونھ میدیرس تا نگفتم یچیھ..ناراحتھ و..کرده بغض بود معلوم یول.. نزد یحرف گھید 
نکرد نگام یول..برگشت..گرفتم و دستش .. 

 

دهیسپ_سام ریام  .. 

 

نکرد نگاھمم..نداد یجواب  .. 

 

کن نگام پس..شمیم اروم باشون کھ یدونیم..دارم دوست و چشمات کھ یدونیم..رینگ ازم و نگات_سام ریام  .. 

 

چشماش نقرگون تو شدم غرق من و کرد نگام..بھم شد رهیخ و باال اورد اروم چشماش  .. 

 

است عکاس اجبار بھ خندمیم اگر من  .. 

 

کجا؟؟؟ بیس واژه و کجا من وگرنھ   

 

کردمیم چکار گھید من..کارش نیا با..شعوریب پرند اون یول..ستین من نفع بھ اصال سفر نیا دونستمیم .. 

 

 ھمھ و میبزن حرف ھم با ادم نیع پوالد با اونجا تونستمیم دیشا..برم اگھ نبود بد دیشا خودم نظر بھ یول..نھ ای درستھ رفتنم دونستمینم 
ھ؟یچ دردش کھ..دمیفھم ییزایچ ھی دیشا..شھ درست یچ  

 

 پرند اون نقشھ نمیا ای..ومدنیم باھامون مادرش و پدر حتما یعنی..ستمین تنھا اونجا نکھیا..شدمیم مطمئن یزیچ ھی از دیبا قبلش یول 
ھیموذ .. 
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 ینم پوالد از خودت چرا_گفت و کرد نگام تعجب با اولش بابا..بشھ مطمئن و بزنھ زنگ ییوفا یاقا بھ گفتم بابا بھ نیھم واسھ 
گھ؟یم دروغ پرند مگھ ؟اصالیپرس  

 

گفتمیم یچ..اووف  .. 

 

کھ پرندم..اووم...قھرم پوالد با..راستش خب..خب_گفتم و نییپا انداختم و سرم  .. 

 

نمیبب اریب و تلفن اون برو..بابا خب لیخ..جوونا شما دست از امان_گفت و دیخند بابا  .. 

 

 و باشونم سفر نیا تو ھم من کھ خوشحالھ یلیخ و ھستن سفر نیا تو ھم اونا حتما کھ کرد مطمئنش اونم و ییوفا یاقا بھ زد زنگ بابا 
خدا امون بھ کنھ ول و شرکت شھینم کھ گفت بابا یول ادیب کھ خواست ھم نایا بابا از .. 

 

 اروم و ستادیا من بھ پشت گوشھ ھی رفت و شد بلند بعدش و باشن من مراقب خودش دختر مثل حتما کھ کرد منو سفارش یکل بابا 
ستادمیا سرش پشت رفتم چون دمیشن من یول زدیم حرف .. 

 

 نانیاطم بھت چون فرستمشیم االن ھم اگر گفت..حساسھ مسائل نیا یرو کھ گفت و نشدن شوھر و زن ھنوز دوتا نیا کھ گفت بھش 
 ..دارم

 

 اگرم و دونھینم یچیھ پرند یکارا از مطمئنم کھ ییوفا یاقا اون..شونھیحال ییزایچ ھی خودم خونواده حداقل خوبھ..شکر رو خدا 
سپرده یک دست و من..باش رو ما یبابا..نباشھ مھم واسش دیشا بدونھ .. 

 

 و پوالد یصدا خواستمینم چون..کردم خاموش و میگوش..گذاشتم قرمز کیکوچ چمدون ھی تو و لباسام و لیوسا از یسر ھی 
نزد زنگ بھم بود روشن کھ موقع اون تا کھ ھرچند..بشنوم .. 

 

نجاستیا گھید ساعتھ مین تا گفت..خونھ زد زنگ پوالد_گفت و کرد دارمیب و باالسرم اومد مامان صبح  .. 

 

کرد داغون منو..کثافت اون..ھاش ضربھ از ھم..خودش از ھم..دمیترسیم باھاش بودن تنھا از..چرا دروغ  .. 
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شدیم اشک از پر داشت چشمام دوباره  .. 

 

کنم اروم و خودم اب ریز کردم یسع و حموم رفتم عیسر  .. 

 

 با شال ھی و کردم خمع و موھام..دمیپوش یا نسکافھ بلند نیاست بلوز ھی و سوختھ یا قھوه کتون شلوار ھی و رونیب اومدم حموم از بعد 
نییپا اومدم و برداشتم و چمدونم و دمیپوش و صندالم..سرم گذاشتم گرم مختلف یرنگا .. 

 

بود گرسنم یحساب یول بود بیعج..خوردم کامل و بود کرده درست مامان کھ یا صبحانھ  .. 

 

 پشت و گذاشت صدقھ واسم..کرد ردم قران ریز از اونم و دمیبوس و مامان..کردم یخداحافظ ھمھ از شبید..اومد در زنگ یصدا 
کرد سفارش یکل و دیپاش اب سرم .. 

 

 بود ختھیر ھارو عضلھ و بود دهیپوش یا نسکافھ چسبون و تنگ شرت یت ھی و یمشک نیج ھی..بود داده ھیتک نشیماش بھ پوالد 
 ابونیخ کل کھ ھم عطرش..بود کرده اصالح کامل و صورتش و بود کرده درست قشنگ و موھاش..بود من رنگ لباسش اونم..رونیب

بود برداشتھ و .. 

 

زمیعز سالم_گفت و ستادیا صاف و کرد باز و بود زده نھیس بھ دست کھ و دستاش و زد لبخند و شد باز اخماش دید کھ منو  .. 

 

 از بھتر..میکن تصادف جاده تو قراره نکنھ..افتاد جونم بھ بد دلشوره ھی دنشید با چرا دونمینم..ادیم بدم گفتنش زمیعز نیا از چقد..اه 
رمیبم عذابم ملکھ نیا کنار خوامینم فقط..شمیم راحت یجھنم یزندگ نیا .. 

 

رونیب امیب فکرا نیا از کردم یسع  .. 

 

 ..سالم_ 

 

برم خواستمینم منم تو بدون..یکنارم سفر نیا تو کھ خوشحالم_گفت و گرفت ازم و کمیکوچ چمدون .. 

 

یدربون تو مگھ اخھ..ادیم بدم..اه..کرد باز برام و در..نییپا انداختم و سرم فقط..نگفتم یزیچ  .. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

یدستگاھ و دم چھ..ھینیماش عجب..شد سوار خودشم و بست و در..شدم سوار اروم و رفتم  .. 

 

 _ کجان؟ ھیبق  

 

دنبالشون میریم االن..ترن جلو_گفت و کرد روشن و نیماش پوالد  .. 

 

کرد روشن و نیماش پخش و اورد در حرکت بھ و نیماش  .. 

 

بودن اونجا شیپدر یالیفام از یسر ھی..منھتن بھ کینزد یھا التیا از یکی میبر بود قرار  .. 

 

بستم و چشمام و دادم ھیتک یصندل بھ و سرم کنم یتوجھ بھش نکھیا بدون  .. 

 

نشستم جام تو صاف و کردم باز حالت ھمون تو و چشمام ھوی..پام رو گذاشت و دستش کردم احساس کھ بودم خودم یاھایرو تو  .. 

 

طونیش نگاھش و بود پام رو ھنوز دستش  .. 

 

نزن..دست..من بھ..یفھمیم..نزن دست من بھ_گفتم یبلند بایتقر یصدا با و زدم پس و دستش تیعصبان با  .. 

 

 موقع جور نیا..دمیترس.. بود دهیچسب فکش..نبود خودم دست خب یول زدم حرف باھاش بد دونمیم..ھم تو رفت اخماش..شد یعصب 
بود صورتم بھ اخم و داشتم نگھ و خودم یول دمیلرزیم درون از..شدیم ترسناک یلیخ افشیق ھا .. 

 

دمیخواب و شدن گرم چشمام عیسر کھ بودم خستھ انقد..دمیخواب و اونور کردم رومو..نشھ شر گھید نکھیا واسھ  .. 

 

نشستم و کردم باز و چشمام ترس با گرفت کھ یدیشد ترمز با  .. 

 

شد؟؟؟ یچ_گفتم پوالد بھ رو   
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برس خوابتون بھ شما یچیھ_گفت یعصب پوالد  .. 

 

بزنھ نیبنز کھ رفت و شد ادهیپ نیماش از  .. 

 

کن یرانندگ ادم نیع خب..گرفت لجش دمیخواب دید..حسود پسره..درد  .. 

 

 پرند خداروشکر..کردم سالم ھمشون با..بود شده بھتر یلیخ مامانش رفتار..ششونیپ رفتم و شدم ادهیپ..بود جلوتر ییوفا یاقا نیماش 
بود دهیکپ .. 

 

 اونا نیماش..اومد راھمون جلو یدوراھ ھی کھ میرفت یریمس ھی تا..میشد سوار میرفت بعدم و گفت بھش یچ ھی و باباش شیپ رفت پوالد 
 النگ رهیجز..بود نوشتھ کھ بود بغل اون تابلو ھی..راست سمت دیچیپ پوالد یول میرفتیم دنبالشون دیبا قاعدتا ھم ما..رفت چپ سمت از
لندیا .. 

 

انداختم سرم پشت بھ نگاه ھی..زدن تند بھ کرد شروع قلبم  .. 

 

م؟یریم کجا ما_گفتم و دادم قورت و دھنم اب..دمیترس کھ بفھمھ ذاشتمیم دینبا..کردیم یرانندگ خونسرد کھ پوالد بھ نگاه ھی   

 

لندیا النگ تو من یوبال_گفت و انداخت بھم دار منظور نگاه ھی و زد یطونیش لبخند پوالد  .. 

 

ستادیا کار از رسما قلبم  ... 

 

_ نھ؟..میباش ھم با ھمھ بود قرار یول..یول  

 

میینجایا رو یدوروز ھی..اومده شیپ واسم یکار ھی من یول..ششونیپ میریم ھم ما..چرا_پوالد  .. 

 

اه..جادو چراغ غول نیا با..کنم چکار و روز دو نیا من..کردم یغلط عجب..خدا یا  .. 

 

 _ ؟یومدیم یداد انجام کھ و کارت ھم تو..برم باشون من یذاشتیم خب..خب  
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یباش من با جا ھمھ دیبا..طاقچھ رو بذارمش نگرفتم زن_گفت و سمتم برگشت کرده اخم  .. 

 

ستمین تو زن من_گفتم اروم یول کردم اخم  .. 

 

یھست کھ نامزدم_پوالد  .. 

 

 _ باشم کھ نخواستم من .. 

 

کن تمومش یگل_گفت کالفھ پوالد  .. 

 

گرفت و گلوم بغض  .. 

 

 _ یگل نگو من بھ .. 

 

بگم یچ پس_گفت و زد پوزخند پوالد  .. 

 

 _ یگل بجز یھرچ..دونمینم .. 

 

رهیام مال یگل..ستین پوالد مال یگل  .. 

 

 مھم واسم اصال گھید..ستین مھم گھید یول..کنم فکر بھش دینبا کھ دونمیم..بوده اشتباه کارم کھ دونمیم ایخدا..ییکجا..ییکجا ریام اخ 
باطلھ عقد اون باشم ھم کردش عقد اگھ یحت.. ستین پوالد با دلم یوقت..ستین .. 

 

 رید گھید کھ اومد یوقت چرا..کن فراموش گفت چرا..برو گفت چرا..ومدین چرا..کرد من حق در رو یرحم یب نیا ریام چرا ایخدا 
بود شده .. 

 

ھم یلیخ..یکرد ینامرد..وفا یب ریام  .. 
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منھ با ھنوز احساست..قلبت..عشقت..ادتی چرا..ینبرد خودت با و ادتی چرا..یرفت کھ حاال یول  .. 

 

  

 

 ؟بھیا ستادهیا چھ یبرا..بود نخواھد یانیپا وقت چیھ را یقراریب یھا شب...ستین یوحشت مرا انتظار..برو ؟خبیبرو یخواھیم 
نترس است اخر یھا نفس نکن دی؟تردیزنیم لبخند احساس نیکدام سپردن جان .. 

 

 یدیتھد..فلج احساس کی..نشست خواھد یتفاوت یب چرخدار یصندل یرو بر را بودنش یروزھا یبق ما شک یب..ردینم اگر احساسم 
 فقط..شد خواھد یسالخ روحش کھ داندیم چھ طفلک..کشد یم را انتظارت راه در یمسافر..برو راحت پس..بود نخواھد رفتنت یبرا

 ..برو

 

میبود ساحل کنار قشنگ یلیخ یتابسشتون یالیو ھی یروبرو اومدم کھ خودم بھ  .. 

 

طبقھ دو یول جور و جمع و کیکوچ یالیو ھی..بود یقشنگ یلیخ یالیو .. 

 

 ساحل کنار الیو کھ بود نیا مشکلش تنھا..داشت سالن نییپا ھم کیکوچ بار ھی و بود سالن نییپا و داشت باال اتاق تا سھ دو 
دمیکشیم خجالت واقعا منم و یلباس ھر با بود یادم جور ھمھ ساحل کنار..خب..یعنی..بود .. 

 

 بود بیعج..یبغل اتاق و خودش مال و گذاشت اتاق ھی تو منو چودون یول یچ ھر ای کنھ جلب منو اعتماد خواستیم پوالد دونمینم 
نداشتم و باھاش کردن کل کل حوصلھ..خداروشکر خب یول .. 

 

 میایب کھ داشتھ برنامھ قبل از پوالد یعنی..بود یچ ھمھ خچالی تو..بود گرسنم..اشپزخونھ تو رفتم من و میگذاشت و لیوسا 
ادیبرم یچ ھمھ اژدھا نیا از.. دونمینم..نجایا .. 

 

 تو اومد موقع ھمون کھ بزنم صدا و پوالد اومدم و دمیچ و زیم..کردم سرخشون و اوردم در خچالی تو از رو اماده یغذا یھا بستھ 
 ..اشپزخونھ

 

 انداختم و سرم عیسر یول..شد تا چھار چشمام..بده مرگم خدا..بود دهیپوش یمشک جذب پوش ریز ھی با زانو ریز یمشک شلوارک ھی 
مثال بده نشون و کلشیھ خواستیم کثافت..نییپا .. 
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 یتیجذاب چیھ پوالد..بودم ریام کلیھ مرده کشتھ کھ یمن واسھ..نداشت تیجذاب واسم اصال..خوبھ رمیبگ درد گردن من حاال..ایح یب 
 ..نداشت

 

عشقم؟ کرده یچ_گفت و نشست اومد لبخند با   

 

کن تنت یچ ھی برو..درد و عشقم  .. 

 

 _ نکردم درست من.. امادست یغذا .. 

 

خودت مثل..خوشمزست پس خورده بھش تو دست چون..باشھ خوادیم یچ ھر_پوالد  .. 

 

ستین خوشمزه باشھ یچ ھر پرند..نھ دمید یول خوشمزست خواھرت بگم بھش خواستم..شھیم رودار داره نیا باز..گفت یچ  .. 

 

نییپا انداختم و سرم و کردم اخم فقط پس  .. 

 

دنبالم افتادن انگار کھ من برعکس..خوردیم و غذاش ارامش با شھیھم..بود نطوریا کال..خوردیم اروم و غذاش  .. 

 

شد داغ صورتم کھ کردمیم جمع رو بشقابا داشتم..خچالی سر من سر پشت رفت شد بلند..خورد کھ و غذاش  .. 

 

بود یعال..عشقم یمرس_گفت اروم و دیبوس و گوشم کنار  .. 

 

منو..کرد چکار نیا..بودم جیگ لحظھ چند تا..کردم داغ..رونیب رفت و   .. 

 

شد شروع ومدهین ھنوز..خدا یا..نداشتم یخوب حس اصال  .. 

 

د؟؟؟یبوس منو پوالد واقعا...دمیکش گونم رو دست   
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 گفتم و زدم زنگ مامان بھ رفتم و.. کردم زیتم رو اشپزخونھ..عجب چھ..صدا یب و حرف یب..دیخواب و اتاقش تو رفت نھار از بعد
مییکجا کھ نگفتم یول..میدیرس کھ .. 

 

دمیخواب و شدن گرم چشمام اروم کھ کردمیم نگاه ونیزیتلو..دمیکش دراز و کاناپھ رو رفتم  .. 

 

 و کار نیا یا حرفھ یلیخ..دهیم ماشاژشون اروم و موھام تو کنھیم و دستش..کنھیم یباز موھام با داره یکی کردمیم حس 
 جفت ھی با چشم تو چشم کردم باز کھ چشم یول باشھ باالسرم ریام کھ داشتم دوست یداریب و خواب ھمون تو..اومد خوشم..کردیم

شدم یوحش سبز چشم .. 

 

 ناز..یشیم ھا بچھ مثل خواب تو_گفت و خوابوند منو دستاش با اروم و نذاشت کھ نمیبش اومدم و کردم صورتم یچاشن و اخم دوباره 
باشھ تو از کھ ام یزیچ ھر عاشق من یول..یوحش و سرکش..یداریب یوقت عکس بر..ملوس و .. 

 

ابادتھ و جد ھفت یوحش  .. 

 

نھ گھید نجایا..مایندار خانما؟فرار خانم کجا_گفت کھ شم بلند اومدم و نشیس بھ زدم دست با..بود شده گرمم  .. 

 

بسوزه واست دلش کھ خرفت و ریپ نگھبان ھی نھ..داره رو در راه نھ نجایا_گفت و کرد ثیخب و صداش  .. 

 

کردمیم نگاش بھش رهیخ و دادم قورت و دھنم اب..بودم دهیرس سکتھ مرز بھ ترس از  .. 

 

دختر نکن..شمیم کالفھ...نکن نگام یجور نیا_پوالد  .. 

 

 رفت دستم ناخوداگاه..نذار تنھا وونھید نیا با منو..ایخدا..بودن پلکام پشت اشکام..کردیم خفم داشت گلوم تو بغض..بستم و چشمام 
یمشک بند گردنبند سمت .. 

 

نبره و ابروم یول..بزنھ کتک..بزنھ یکاشک..ارهیب سرم ییبال بخواد نکھیا از دمیترسیم  .. 

 

 _ عقب یبر شھیم..کنمیم خواھش..پوالد .. 
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زمیعز کنمینم ولت گھید..نھ گھید_گفت و زد پوزخند  .. 

 

 گرفتم و دستم..زد سرم بھ یفکر ھی ھوی کھ دمیترسیم ازش کھ کردیم رو یکار داشت..صورتم کینزد اورد یم و سرش داشت 
 برم نکھیا یبجا دراوردم یباز یناش یول شدم بلند منم و عقب دیکش و خودش ترس با..اوردم در و زدن عق یادا و دھنم یجلو

کردمیم فرار و دمییدویم سالن دور شم میقا ییجا ییدستشو .. 

 

.. دیکش و دستش تو گرفت و موھام پشت از کھ بود سرم پشت..بود شده باز بلندم یموھا..دنبالم افتاد و شد یعصبان..زدم گولش دیفھم 
ستادمیا ناخوداگاه.. شد کنده جا از سرم کردم حس .. 

 

 تا ایباز بچھ نی؟ایک تا_گفت و صورتم کینزد اورد و صورتش..خودش طرف کرد کج و سرم و چوندیپ دستاش دور و موھام 
؟یمن چنگ تو کھ یبفھم یخوایم ی؟کیک  

 

بفھم نویا..متنفرم..ادیم بدم ازت..ستمین تو مال..یعوض ستمین تو مال من_زدم داد  .. 

 

شد داغ ھاش یلیس با صورتم..بار سھ دوبار نھ بار ھی نھ..شد داغ صورتم  .. 

 

؟یزنیم یچ واسھ..نامرد نکن_گفتم و کردم ھیگر ھا بچھ نیع..سوزهیم داره شیات از صورتم کردم احساس   

 

 واسھ دخترا کھ یچمھ؟من من مگھ..ادیم بدت من از چرا..چرا..ادیم بدت من از چون_گفت و گردنم دور گذاشت وار جنون و دستش 
بندازم بھشون نگاه ھی حاضرن کھ ییدخترا..شنیم قدم شیپ خودشون داشتنم .. 

 

یندازینم نکھ_گفتم یخفگ حالت ھمون تو  .. 

 

شو خفھ..یگل شو خفھ_زد داد و کرد ازاد و دستاش  .. 

 

یگل نگو.. من بھ..ستمین تو.. یگل من.. گفتم_گفتم دهیبر دهیبر..ومدینم باال نفسم..کردمیم سرفھ  .. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 کشمتی؟میھست یک مال پس یستین من مال ؟اگھیھست یک مال پس_گفت یعصب و گرفت قاب و صورتم دستاش اومدبا دوباره 
کشمتیم.. .. 

 

شدیم نیزم پخش صورتم کردمینم حفاظ و دستم اگھ کھ..کایسرام سر داد ھلم صورت با و  .. 

 

 نیا ایخدا..دیکش سر سره ھی و اورد مشروب شھیش ھی سالن تو بار از و رفت..دمیلرزیم دیب نیع و بودم نشستھ نیزم سر ترس با 
خورد رو یبطر نصف حداقل..کنم چکارش گھید بخوره اگھ.. لھیپات و مست مشروب بدون .. 

 

 من با بگو..یدار دوست منو بگو_گفت و زد زانو..روبروم اومد چشمام بھ رهیخ طور ھمون و بار زیم رو گذاشت رو یبطر 
و امشب بگو..یمونیم  .. 

 

خورهیم بھم ازت حالم..زارمیب ازت..ندارم دوست..نھ..نھ_گفتم غیج با و بستم و چشمام  .. 

 

 یچ با و زنھیم داره کجام بھ کھ دمیفھمینم گھید و گوشھ ھی شدم پرت..صورتم تو خورد مشتش کھ زدمیم غیج بستھ چشم با 
 خفم داشت..نھیبینم منو اصال کردمیم حس..نبود خودش دست حالش اصال..بود شده وونھید..زدیم یلیس..زدیم مشت..زدیم لگد..زنھیم
 ھیگر تونستمیم فقط من و..بود وونھید ھی اون..بود شده حس یب درد از بدنم..دیکشیم سالن دور و چوندیپیم دستش دور و موھام..کردیم

 ..کنم

 

یفتیب پام و دست بھ کنمیم یکار_گفت و کرد نگاه چشمام تو ستادیا کھ لباسم سمت رفتیم داشت دستش..کرد بلندم  .. 

 

رونیب زد الیو از و کرد پرت منو  .. 

 

 تکون تونستمینم درد بدن از..کردمیم ھیگر و کردمیم نگاه بودم کرده درست خودم یدستا با کھ یبدبخت بھ و بودم نشستھ گوشھ ھی 
 تنشون یچیھ کھ اونا از..بود باھاش دختر ھی..نبود تنھا یول..داخل اومد پوالد و شد باز الیو در کھ گذشت چقدر دونمینم..بخورم

داشت دوست پوالد کھ اونا از..شنیم قدم شیپ خودشون کھ اونا از..ایساحل لب اون از..ستین .. 

 

باال رفتن ھا پلھ از عیسر و دیخند چوندختره کرد بغلش پوالد کنم فکر..بود گوشم تو ھاشون خنده یصدا.. بستم و چشمام  .. 

 

 خردم نکھیا از..گرفت دهیناد و وجودم نکھیا از..نداشتم پوالد بھ یحس چون..حسادت از نھ..شدم خرد..شکستم.. امشب..ایخدا 
کرد نابودم پوالد شب اون..شدم نابود.. و غرورم..کرد .. 
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؟؟...بھ برو یگفت فقط تو و رفتم من   

 

ھستم اخرت کالم و بازگشت تاب یب مدتھاست  .. 

 

؟؟...جھنم بھ ای بود سالمت بھ..یراست   

 

سام ریام ... 

 

 بھم خواستیم یکی انگار ھمش کجا؟فقط از و یچ از دونمینم..زدیم شور دلم..داشتم بد یلیخ استرس ھی صبح از..بود یچ دونمینم 
بده ھشدار .. 

 

شیشاد نھ..غمش نھ..ستین مھم واسم گھید اصال..ستین مربوط گھید من بھ..گھید یجا بفرستم و ذھنم خواستمینم  .. 

 

 چھار تو دهیسپ و شد باز اتاق در کھ..بود میگوش بھ ھمش نگام..بودم داده دست از و زمان..دمیکشیم گاریس و رفتمیم راه اتاق تو 
داخل اومد و زد لبخند..شد ظاھر در چوب .. 

 

نبود بد ھم یزدیم در_گفتم و صورتم رو اومد کمرنگ اخم ھی و کردم نگاش تعجب با  .. 

 

 حرف ینطوریا باھاش خواستیم دلم کھ بود یاون اگھ مطمئنم کھ من..زدم و حرف نیا چرا..ذوقش تو خورد..شد ناراحت دمیفھم 
؟؟..کنمیم ینجوریا دارم چرا..شده چم من..استقبالش رفتمیم لبخند با دیشا کھ زدمینم  

 

 من کھ ھم حاال..شھینم داتیپ وقت چیھ کھ تو..نمیبب رو تو اومدم من_گفت بود وجودش یتو کھ مھربونش لحن ھمون با دهیسپ 
؟یشد میقا نجایا یاومد..اومدم  

 

رونیب کردم فوت و نفسم..داشتم نگھشون یھمونجور و دمیکش دست موھام تو  .. 

 

زنھ؟یم شور دلم..شده چم دونمینم_سام ریام   
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ھ؟یچ مال تینگران گھید..خوبھ حالشون کھ ھمشونم و نجانیا امروز کھ خونوادت ھمھ..ینگران یک واسھ_دهیسپ   

 

فتھیب بد اتفاق ھی قراره انگار یول..دونمینم..دونمینم_گفتم کالفھ  .. 

 

 _ درستھ؟..یک واسھ یدونیم  

 

 گھید..نھ..بودم کجا و سال سھ نیا دینپرس..نگفت..کرد ول منو کھ یاون نگران..شمینم نگرانش گھید.. من..نھ..کردم نگاش رهیخ 
ستمین نگرانش من..ستین مھم واسم .. 

 

رونیب انداختم و گارمیس..ستادمیا پنجره کنار رفتم و گرفتم ازش و نگام  .. 

 

 من..نبود نیریش واسم یول..داد..نداد دست بھم یحس چیھ کارش نیا با گمینم..بازوم رو گذاشت و دستش و سرم پشت اومد دهیسپ 
و سابقم عشق یریدرگ کنم فراموش کھ..کنم ریدرگ و خودم خواستم خودم یول..بشم ریدرگ دوباره خواستمینم..خواستمینم  .. 

 

نھ؟..یکنیم فرار گذشتت از_دهیسپ   

 

 و نگاھم حرف..بود خونده و درسش چون دیشا..یروانشناس سانسیل فوق و بود سالھ 26..بود بایز..صورتش..سمتش برگشتم 
خوندیم .. 

 

 گفت..یخواستگار بره واسم فرداشب کھ خواستم مامان از..یگل و من رابطھ خط شدن تموم از بعد..ییکذا شب اون از بعد 
کن تمومش.. فرداشب فقط..یھرک ؟گفتمیک یخواستگار .. 

 

 زن دارم عمر تا ای یخواستگار میریم فرداشب ای گفتم..داشت پا ھی من مرغ یول..حسام ھم..خودش ھم..زد حرف باھام یلیخ 
رمیگینم .. 

 

 یول..بود یمھربون العاده فوق و خوب دختر..بود کرده یمعرف اشناھا از یکی رو دهیسپ..یخواستگار میبر کرد قبول..دیترس مامان 
 نھ..فرمش نھ..مدلش نھ..داشت رو یگل یچشما رنگ..بود چشماش..بشھ گرم ینامزد نیا بھ کمی دلم شد باعث کھ یزیچ تنھا

 کھ زدمیم گول و خودم یول..کردمیم اروم و دلم و کنارمھ یگل کردمیم حس..گرفتیم اروم دلم..چشماش دنید با..رنگش فقط..اندازش
 یتفاوت یب نقاب پشت کردمیم یسع کھ یاحساس ھمھ بھ بزنم پا پشت شد باعث چشماش رنگ..دارم دوست و چشماش رنگ از فقط

کنم پنھانش .. 
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برگردن کایامر از ھم دیفر و ھیھان کھ نکردم صبر یحت کھ گرفت انجام زود انقد ینامزد اون  .. 

 

گذاشتن نشون و خوردن ینیریش ھی..نھ کھ ینامزد  .. 

 

 دهیشپ بھ قبلش کھ بود نیا کردیم ارومم کمی کھ یزیچ تنھا یول..کردیم ادیز و وجدانم عذاب نیھم و.. نداشتم دهیسپ بھ یحس چیھ من 
شیزندگ یپ رفت اون یول داشتم دوست و نفر ھی قبال کھ بودم گفتھ .. 

 

 ماریب ھی کھ بود شده زده جو موقع اون دیشا..یکن فراموش رو یچ ھمھ کھ کنمیم کمکت گفت و کرد قبول..نبود مھم واسش یول 
 چیھ.. گذشتیم مونینامزد از ھفتھ سھ بایتقر کھ االن تا بود کھ یھرچ یول..کنم درمانش تونمیم و یشگاھیازما موش ھی..اومده رمیگ

کردمیم اعتراف خودم بھ داشتم االن کھ بود یزیچ نیا..بود نداده من افکار تو یرییتغ .. 

 

  

 

 _  یول..تلخ تلخ..مونھیم تلخ شکالت ھی مثل..کنمیم حس و مزش..کنارم شھیھم من تلخ گذشتھ..شھینم فراموش وقت چیھ من گذشتھ
یداشتن دوست .. 

 

 صداشون..باشم اروم ذاشتینم دختره اون یھا عشوه و ناز و پوالد یھا خنده یصدا شییبغل اتاق از کھ بودم ییجا صبح تا شب اون
بشم ھیتنب و بشنوم..بکشم زجر و بشنوم خواستمیم..گوشم رو بذارم و دستم خواستمینم حال نیا با یول..بود اعصابم رو .. 

 

 کتک پوالد از کسا یب مثل کھ یوقت..تنھام کھ یوقت..نجامیا کھ یوقت..نکھیا بھیعج واسم کھ یزیچ..تنھا تو یب..ییکجا ریام.. اخ..اخ 
 داشتم دوست..بود چشمم جلو ریام ریتصو ھمش بعدش و خواستم کمک خدا از ھمھ از اول..دمید تنھا و تک و خودم یوقت..خوردمیم

 فکر نیا بھ اصال..کنھ تمیحما کھ دارم و یکی منم..ستمین کس یب..ستمین تنھا من کھ بفھمونھ پوالد بھ تا باشھ نجایا..باشھ نجایا ریام االن
ریام فقط و فقط..باشن نجایا بابا یحت ای انیشا ای شھاب داداش یکاشک کھ کردمینم .. 

 

 وقت چیھ..تو..یمن ییتنھا باعث تو..تنھام انقد من چرا..ریام..ومدیم چشمم جلو ریام یعصب ریتصو بشھ کینزد بھم خواستیم یوقت 
بخشمتینم .. 

 

 خشک خشک اصال..بود دنیترک حال در درد و یکوفتگ از بدنم کل شدم داریب کھ صبح.. برد خوابم چطور دونمینم 
بودن شده کبود ھمھ..گردنم..دستام شکمم..پاھام..بودم .. 

 

موھام بھ دمیکش دست..بود دنیترک حال در درد زور از سرم  .. 
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احساسم..جسمم..روحم با..من با یکرد چکار..اشغال پوالد..دستم کف ختیریم مو دستھ دستھ موھام از  .. 

 

 و بود باز پوالد اتاق در..رونیب زدم اتاق از و گرفتم وارید بھ و ودستم پاشدم دردسر با..فتادمیم نداشتن جون پاھام یول شم پا اومدم 
بود ختھیر بھم یحساب یول نبود توش یکس .. 

 

نییپا ایب ھا پلھ از تا دیکش طول فقط ساعت مین  .. 

 

 چنگ و گلوم دستاش با پوالد بسکھ..کردم ھیگر و زدم غیج شبید بسکھ..بود شدن پاره حال در درد از گلوم یول بود گرسنم 
 اونم..نخوردم شکالت کھ وقتھ چند یراست کھ کردم فکر نیا بھ و شدم رهیخ نقطھ ھی بھ و پنجره پشت نشستم و کردم درست قھوه..زد
 وقت چیھ و رمیدلگ ریام از چقد نکھیا بھ..نداشت اومد واسم اصال من اومدن کایامر کھ کردم فکر نیا بھ..تلخش تلخ نوع از

بخشمشینم .. 

 

بود دستش غذا یھا سھیک و بود ستادهیا روبروم پوالد اومدم کھ خودم بھ.. دیکش طول چقد دونمینم  .. 

 

نییپا انداخت و سرش..دوختم بھش و احساسم ھر از یتھ و تفاوت یب و سرد نگاه..زدیم موج ندامت و یشرمندگ نگاھش تو  .. 

 

داره دوست پوالد کھ دخترا اون بھ..ساحل لب..رونیب بھ گرفتم روم دوباره  .. 

 

ستین مھم گھید..ستین مھم..رونیب دمشینکش..دستم رو گذاشت و دستش  .. 

 

من..فتھیگلش..گل..متاسفم_گفت یفیضع یصدا با  .. 

 

 کھ بگم تونمیم فقط نیبب..اعصابم.. من راستش..بگم چطور دونمینم..خب..نبود خودم دست..خوامیم معذرت_گفت و کرد مکث کمی
فتھیب اتفاق خواستمینم و نبود خودم دست شبید یکارا از کدوم چیھ .. 

 

خونھ برگردون منو_گفتم و بستم و چشمام  ... 

 

من از دونمیم..فتھیگلش_پوالد  .. 
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 _  کھ تو..کشمیم و خودم نجایھم و اب تو ندازمیم و خودم و ساحل نیھم کنار رمیم..برم خودم ینذار اگھ..رمیم خودم..مینبر اگھ
؟یخوایم..رمیبم من یخواینم  

 

کشتمیم و خودم بردمینم اگھ کھ دمیدیم خط تھ انقد و خودم..کردم حس و دستاش لرزش..دیترس کھ زدم حرف محکم چنان  .. 

 

 کردم و روم..کردیم بد حالم غذا یبو یول بود گرسنم..برگشت غذا ظرف ھی با بعد لحظھ چند..رفت و رونیب دیکش دستم از و دستش 
ور اون .. 

 

بخور پس..رونیب ببرمت در نیا از محالھ ینخور و غذات اگھ_پوالد  ... 

 

بده لحظھ ھی..خوبھ لحظھ ھی..وونستید..اشپزخونھ تو رفت خودشم  .. 

 

نییپا اومدم بود یبدبخت ھر با و کردم جمع و چمدونم باال رفتم و خوردم لقمھ چند بزور  .. 

 

؟یمونیم کنم اصرار و یخواھ معذرت بازم اگھ_گفت دید بدست چمدون منو یوقت سالن تو   

 

نھ_گفتم سرد یلیخ  ... 

 

ارمیب و چمدونم رمیم_گفت و نشیج شلوار بیج تو گذاشت و دستاش و نییپا انداخت و سرش  .. 

 

 ھی کھ شم ادهیپ اومدم..میبود شھاب خونھ یجلو کھ اومدم خودم بھ یوقت فقط..ستین ادمی یچیھ رو الیدل و حرفا و ریمس و کارا ھیبق 
 یکی اولم از تو منو راه..اشتباه ینامزد نیا..رابطھ نیا..شھ تموم یچ ھمھ بھتره_گفتم و شدم رهیخ چشماش تو و سمتش برگشتم لحظھ
ینکن تممیاذ بھتره..نبود .. 

 

دارم ادیز جرم مدرک_گفتم و کردم اشاره صورتم و خودم بھ  .. 

 

ادینم کوتاه یبراحت کھ بود معلوم دیکش کھ یبلند کافیت بعدم و بلند ینفسا یصدا از..ھیعصبان یلیخ دمیفھم یول شدم ادهیپ  .. 
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 اول صورت و سر اون با دید منو تا..رونیب اومد شھاب من قشنگ شانس از و شد درباز کھ بزنم زنگ خواستم و در یجلو رفتم 
؟یشد یچ..صورتت..صو..تو..یگل_گفت دهیبر دهیبر بعدش و بزنھ حرف تونستینم و بود شده شوکھ  

 

داغونم..داداش داغونم_گفتم و زدم یتلخ لبخند  .. 

 

داداشم اغوش تو انداختم و خودم و  .. 

 

ھم یفراوان مھتاب و باشد او  .. 

 

ھم یپنھان یھا اشک و باشم من  .. 

 

بود خواھد یا عاشقانھ شب حتما  .. 

 

ھم یباران نم نم اگر مخصوصا  .. 

 

؟..کجاست پوالد اون پس..بوده یک کار..یلعنت بزن حرف د_زد داد یعصب شھاب  

 

 یول..بود شده اژدھا خود شکل االن یول بودم دهید و تشیعصبان حاال تا..باشھ ترسناک انقد شھاب تیعصبان کردمینم فکر..دمیترسیم 
رتمیغ با داداش..بود من خاطر واسھ کھ تشیعصبان واسھ رفتیم ھم قنج دلم تھ .. 

 

پوالد..نامزدشھ وونھید ھمون کار..باشھ یک کار یخواستیم_الیتک  .. 

 

گھ؟یم راست_گفت من بھ رهیخ..جاخورد..موند شھاب   

 

گھیم راست گفتم_زد داد..نییپا انداختم و سرم  .. 

 

بکنھ و کار نیا دیبا یچ واسھ پوالد_گفت و الیتک بھ کرد رو..دمیپر جام از ترس از  .. 
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 البتھ کھ کرد داغونش زد ھم موند نجایا یروز سھ یگل کھ ھم بار اون چون ستین اولش بار چون_گفت بود یعصب یلیخ کھ الیتک 
دینفھم یزیچ یکس و نکرد خراب یلیخ و صورتش .. 

 

؟ینزد حرف چرا..یگل توام ؟باینگفت یزیچ چرا_زد داد ھوی شھاب   

 

ال؟یتک توام ؟باینزد حرف و یدونستیم ھم چرا؟تو تو_گفت یبلند یصدا با و الیتک بھ کرد رو دید کھ منو سکوت   

 

کنھ ن نگرانتو خواستینم..نخواست خودش_گفت اروم الیتک  .. 

 

 نتو کھ یدید عرضھ یب حد نیا تا و داداشات یعنی..ینگفت بھمون چرا..چرا..یگل_گفت و نشست دوزانو روبروم و اومد اروم شھاب 
میسیوا یعوض اون یجلو مین نتو کھ..اره..میکن مراقبت خواھرمون از مین .. 

 

داشتم بغض..نگفتم یزیچ  .. 

 

چندمشھ؟ بار نیا_شھاب   

 

دوم_گفتم و انداختم چشماش بھ نگاه ھی  .. 

 

بست و وچشماش دیکش قیعم نفس ھی..شد بلند  .. 

 

یستین زنش ھنوز خداروشکر..ندازمشیم کردم غلط بھ..شونمشیم اهیس خاک بھ_شھاب  .. 

 

ریبگ و لشیوک شماره و بابات بھ بزن زنگ برو_گفت و الیتک بھ کرد رو  .. 

 

؟یکن چکار یخوایم_گفتم و باال اوردم و سرم   

 

کنمیم تیشکا ازش..کردمیم باھاش دمیفھمیم اگھ اول ھمون کھ یکار_شھاب  .. 
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 _ یدار نگھ دست فعال یخوایم..یخوایم .. 

 

کرد نگام تعجب و اخم با  .. 

 

بود؟ کمت یخورد کتک ھمھ نی؟ایشد وونھیتو؟د یگیم یچ_الیتک   

 

؟یدار دوستش تو..یگل|گفت و کنارم نشست و اومد شھاب   

 

داشتنھ دوست ندارم بھش کھ یحس تنھا_لبم رو اومد پوزخند ھی  .. 

 

ھ؟یچ مشکلت پس_شھاب   

 

نکردم و کردمیم دیبا اولم از کھ دادم انجام و یکار..گفتم و ایدر بھ زدم و دلم یول..نھ ای درستھ کارم..نھ ای بگم دونستمینم  .. 

 

 _ کرد دیتھد منو اون .. 

 

؟یچ بھ دیتھد_گفت یظیغل اخم با یول کنھ حفظ و شیخونسرد کرد یسع شھاب   

 

یساحل لب دختر اون و سفر نیا یماجراھا تموم یحت و کتکاش و داتشیتھد و اولمون دارید ھمون از.. و یچ ھمھ..گفتم  .. 

 

بشھ یعصب یح نیا تا کردمینم فکر.. شد یعصبان یلیخ  .. 

 

خبره کارش تو و بود معروف یلیخ کھ ییکایامر سالھ 45 مرد ھی..گرفت و باباش لیوک شماره الیتک  .. 

 

ھنوز سفرم تو منم کنند فکر فعال اونا کھ بود نیا بھتر و بشھ بھتر بکم صورتم تا نگھ یزیچ نایا بابا بھ فعال خواستم شھاب از فقط  .. 
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 و صورت اون با منو و شھاب خونھ اومد یوقت..بود شده ترسناک یلیخ..بود وحشتناک یلیخ اون واکنش..اووف..گفت انیشا بھ یول 
 زنگ پوالد بھ ھرچقد..ششیریس خواھر و پوالد بھ دادیم فحش..کردم یمخف و یچ ھمھ چرا کھ بزنھ منم خواستیم دید یختیر اون
دهیم دستمون کار گفتیم نذاشت شھاب خونشون در بره خواست..بود خاموش شیگوش زدیم .. 

 

 خبر کاراش از و میدونستیم خودمون ما کھ گفتنیم..نکردن تعجب یلیخ گفتم کھ و انیشا و شھاب و معاملش و پرند انیجر 
دادیم بھش یناموس فحش و بود شده سرخ الیتک یول..میداشت .. 

 

 کوه مثل انیشا و شھاب نکھیا حس..ستمین تنھا و کھی یعوض اون برابر در گھید کھ کنمیم حس..ارامش..دارم یخوب یلیخ حس االن 
ووردیم ارامش واسم پشتم .. 

 

 و کرده یکارا کال و کرده کھ یداتیتھد و اورده سرم کھ ییبالھا و شتم و ضرب بخاطر کنھ تیشکا و بره لھیوک اون شد قرار 
کارا ھیبق و یقانون یپزشک واسھ..بودم باھاش اونور بھ نوریا از ھمش منم..نکرده .. 

 

 کھ کردمیم فکر..نبود کھ ھم شرکت..ستین باباشم خونھ..ستین خونش..خاموشھ شیگوش..زده بشیغ کھ مدتھ ھی..ستشین پوالد 
نایا باباش شیپ ای خودش ی الیو برگشتھ .. 

 

زد زنگ بھم روز چند از بعد نکھیا تا  .. 

 

؟..کجاست پوالد اون پس..بوده یک کار..یلعنت بزن حرف د_زد داد یعصب شھاب  

 

 یول..بود شده اژدھا خود شکل االن یول بودم دهید و تشیعصبان حاال تا..باشھ ترسناک انقد شھاب تیعصبان کردمینم فکر..دمیترسیم 
رتمیغ با داداش..بود من خاطر واسھ کھ تشیعصبان واسھ رفتیم ھم قنج دلم تھ .. 

 

پوالد..نامزدشھ وونھید ھمون کار..باشھ یک کار یخواستیم_الیتک  .. 

 

گھ؟یم راست_گفت من بھ رهیخ..جاخورد..موند شھاب   

 

گھیم راست گفتم_زد داد..نییپا انداختم و سرم  .. 

 

بکنھ و کار نیا دیبا یچ واسھ پوالد_گفت و الیتک بھ کرد رو..دمیپر جام از ترس از  .. 
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 البتھ کھ کرد داغونش زد ھم موند نجایا یروز سھ یگل کھ ھم بار اون چون ستین اولش بار چون_گفت بود یعصب یلیخ کھ الیتک 
دینفھم یزیچ یکس و نکرد خراب یلیخ و صورتش .. 

 

؟ینزد حرف چرا..یگل توام ؟باینگفت یزیچ چرا_زد داد ھوی شھاب   

 

ال؟یتک توام ؟باینزد حرف و یدونستیم ھم چرا؟تو تو_گفت یبلند یصدا با و الیتک بھ کرد رو دید کھ منو سکوت   

 

کنھ ن نگرانتو خواستینم..نخواست خودش_گفت اروم الیتک  .. 

 

 نتو کھ یدید عرضھ یب حد نیا تا و داداشات یعنی..ینگفت بھمون چرا..چرا..یگل_گفت و نشست دوزانو روبروم و اومد اروم شھاب 
میسیوا یعوض اون یجلو مین نتو کھ..اره..میکن مراقبت خواھرمون از مین .. 

 

داشتم بغض..نگفتم یزیچ  .. 

 

چندمشھ؟ بار نیا_شھاب   

 

دوم_گفتم و انداختم چشماش بھ نگاه ھی  .. 

 

بست و وچشماش دیکش قیعم نفس ھی..شد بلند  .. 

 

یستین زنش ھنوز خداروشکر..ندازمشیم کردم غلط بھ..شونمشیم اهیس خاک بھ_شھاب  .. 

 

ریبگ و لشیوک شماره و بابات بھ بزن زنگ برو_گفت و الیتک بھ کرد رو  .. 

 

؟یکن چکار یخوایم_گفتم و باال اوردم و سرم   

 

کنمیم تیشکا ازش..کردمیم باھاش دمیفھمیم اگھ اول ھمون کھ یکار_شھاب  .. 
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 _ یدار نگھ دست فعال یخوایم..یخوایم .. 

 

کرد نگام تعجب و اخم با  .. 

 

بود؟ کمت یخورد کتک ھمھ نی؟ایشد وونھیتو؟د یگیم یچ_الیتک   

 

؟یدار دوستش تو..یگل|گفت و کنارم نشست و اومد شھاب   

 

داشتنھ دوست ندارم بھش کھ یحس تنھا_لبم رو اومد پوزخند ھی  .. 

 

ھ؟یچ مشکلت پس_شھاب   

 

نکردم و کردمیم دیبا اولم از کھ دادم انجام و یکار..گفتم و ایدر بھ زدم و دلم یول..نھ ای درستھ کارم..نھ ای بگم دونستمینم  .. 

 

 _ کرد دیتھد منو اون .. 

 

؟یچ بھ دیتھد_گفت یظیغل اخم با یول کنھ حفظ و شیخونسرد کرد یسع شھاب   

 

یساحل لب دختر اون و سفر نیا یماجراھا تموم یحت و کتکاش و داتشیتھد و اولمون دارید ھمون از.. و یچ ھمھ..گفتم  .. 

 

بشھ یعصب یح نیا تا کردمینم فکر.. شد یعصبان یلیخ  .. 

 

خبره کارش تو و بود معروف یلیخ کھ ییکایامر سالھ 45 مرد ھی..گرفت و باباش لیوک شماره الیتک  .. 

 

ھنوز سفرم تو منم کنند فکر فعال اونا کھ بود نیا بھتر و بشھ بھتر بکم صورتم تا نگھ یزیچ نایا بابا بھ فعال خواستم شھاب از فقط  .. 
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 و صورت اون با منو و شھاب خونھ اومد یوقت..بود شده ترسناک یلیخ..بود وحشتناک یلیخ اون واکنش..اووف..گفت انیشا بھ یول 
 زنگ پوالد بھ ھرچقد..ششیریس خواھر و پوالد بھ دادیم فحش..کردم یمخف و یچ ھمھ چرا کھ بزنھ منم خواستیم دید یختیر اون
دهیم دستمون کار گفتیم نذاشت شھاب خونشون در بره خواست..بود خاموش شیگوش زدیم .. 

 

 خبر کاراش از و میدونستیم خودمون ما کھ گفتنیم..نکردن تعجب یلیخ گفتم کھ و انیشا و شھاب و معاملش و پرند انیجر 
دادیم بھش یناموس فحش و بود شده سرخ الیتک یول..میداشت .. 

 

 کوه مثل انیشا و شھاب نکھیا حس..ستمین تنھا و کھی یعوض اون برابر در گھید کھ کنمیم حس..ارامش..دارم یخوب یلیخ حس االن 
ووردیم ارامش واسم پشتم .. 

 

 و کرده یکارا کال و کرده کھ یداتیتھد و اورده سرم کھ ییبالھا و شتم و ضرب بخاطر کنھ تیشکا و بره لھیوک اون شد قرار 
کارا ھیبق و یقانون یپزشک واسھ..بودم باھاش اونور بھ نوریا از ھمش منم..نکرده .. 

 

 کھ کردمیم فکر..نبود کھ ھم شرکت..ستین باباشم خونھ..ستین خونش..خاموشھ شیگوش..زده بشیغ کھ مدتھ ھی..ستشین پوالد 
نایا باباش شیپ ای خودش ی الیو برگشتھ .. 

 

زد زنگ بھم روز چند از بعد نکھیا تا  .. 

 

رمیگیم یافسردگ دارم کردمیم حس گھید..بخوره سرم بھ یباد ھی رونیب بودم اومده روز چند از بعد..نبودم خونھ .. 

 

چوندمشیپیم یجور ھی و زدمیم حرف باھاش و مامان بھ زدمیم زنگ ھرروز  .. 

 

بودم زدن قدم حال در و خودم یا نقره اچھیدر کنار بودم اومده امروزم  .. 

 

 دوسش یلیخ..بود یاب ھم شییجاھا ھی و یا نقره..بود چشمام رنگ و بود ریحر..بودم دهیپوش خوشرنگ یلیخ دامن بلوز ھی 
 زخمام کھ صورتم و سر رو ختمیر و صورتم یجلو یموھا یول بود سرم یا نقره شال و بودم کرده جمع و موھام..ومدیم بھم..داشتم

بودم زده چشمام بھ ھم یبزرگ یافتاب نکیع..نباشن دایپ .. 

 

خورد زنگ میگوش کھ گرفتمیم ارامش داشتم و بودم اچھیدر کنار  .. 
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 زنگ خودش کھ االن..بود خاموش یول میمبزد زنگ بھش و میگشتیم دنبالش ھمھ نیا ما اخھ..کردم تعجب یلیخ پوالده دمید یوقت 
کردم تعجب یلیخ بود زده .. 

 

 بکشم و فحش سر و بدم جواب گرفتم میتصم..زدیم زنگ دوباره کردیم قطع تا..ذاشتیم مگھ یول بدم خبر شھاب بھ خواستم 
گوشم تو دیچیپ پرند نگران یصدا کنم غیج غیج اومدم کھ نیھم و کردم روشن و یگوش..بھش .. 

 

 شیھرکار..کرده داغون و خودش زده..داغونھ..تروخدا..ستین خوب حالش پوالد..پوالد..بده گوش..ینکن قطع خدا ترو..یگل_پرند 
 شیراض ایب فقط..ایب فقط نجامیا منم..خودشھ خونھ..کنمیم التماست یگل..رمینم نمینب رو یگل تا گھیم..رهینم مارستانیب بره پاشھ کنمیم

رفت دست از داداشم بزن حرف د..مارستانیب بره کن .. 

 

 دلمم ھی یول..نکن اعتماد پرند بھ گفتیم دلم ھی درستھ..نبودم کھ سنگ از..بودم ادم منم..دیلرزیم دستام..کنم چکار دونستمینم 
بدم انجام دیبا بکنم یکار تونمیم اگھ..بود ادم بود کھ یھرچ..رهیمیم داره پوالد..داره گناه..گفتیم .. 

 

 _ امیم االن .. 

 

 جواب زدم زنگ انیشا بھ..عملھ اتاق گفت و برداشت یپرستار ھی زدم زنگ شھاب بھ..پوالد خونھ سمت رفتم و شدم یتاکس سوار 
بود خاموش الیتک..دادینم .. 

 

 نھ ای است شھیھم مثل بازم خونھ نیا بھ رفتنم دونستمینم..بیعج دلشوره ھی..بود دلم تو ناشناختھ ترس ھی دمیرس کھ خونش در یجلو 
شھیھم واسھ..کن تموم و کار برو.. برو گفتیم دلم..یول .. 

 

 ھی یکی الیتک و انیشا و شھاب واسھ کردم کھ یکار تنھا قبلش یول..تو رفتم و اومد در کیت یصدا لحظھ چند از بعد و زدم و زنگ 
دنبالم اونجا دییایب..پوالدم خونھ من کھ زدم امیپ .. 

 

 یحت نھ..پوالد نھ..پرند نھ..خدمتکارا تیفعال یصدا نھ..ومدینم ییصدا چیھ..نبود سالن تو چکسیھ..شدم وارد و کردم باز و سالن در
نگھبان سگ یصدا .. 

 

پوالد..پرند_زدم صدا  .. 

 

 سر برگشتم دوباره..بود شده قفل در..برگشتم..دمیشن سرم پشت از و در کیت یصدا کھ..جلوتر اومدم کمی..ومدین ییصدا یول 
و در بود کرده قفل..بود دستش ھم در کنترل.. پیخوشت و حال سر..بود داده ھیتک سالن وسط ستون بھ نھیس بھ دست پوالد..جام .. 
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سالمھ نکھیا..ستادیا کار از قلبم  .. 

 

دروغگو پرند نیا گفتیم یچ..یسالم کھ ؟تویکرد قفل یچ واسھ و ؟دریچ یعنی کارا نیا_گفتم یلرزون یصدا با  .. 

 

 یمشک کتون شلوار ھی..بود دهیپوش چشماش رنگ جذب شرت یت ھی..جلو اومد بود صورتش رو جذاب لبخند ھی کھ یحال در پوالد 
بود پاش ھم .. 

 

وارید بھ دمیچسب..عقب رفتمیم من..جلو ومدیم..من سمت اومد  .. 

 

کردمیم حس ھم رمیحر لباس یرو از یحت و وارید یسرد  .. 

 

 دستش یکی اون انگشت با و داد ھیتک وارید بھ و دستش ھی..بود بلندتر یلیخ من از قدش..ستادیا من از یکم یلیخ فاصلھ با و اومد 
کردیم یخط خط صورتم رو .. 

 

منھ؟ کاره اینقاش نیا_گفت یفیضع یصدا با   

 

ھیعوض تو کار_گفتم و دستش ریز زدم حرکاتم و صدام تو خشم با  .. 

 

باش مراقبم خودت..قسم خودت بھ.. ایخدا..نشھ یعصبان..خدا نھ..شد یعصب دمیفھم..بست و چشماش  .. 

 

بشھ ینجوریا خواستمینم کھ گفتم_گفت بستھ یچشما ھمون با  .. 

 

؟یشد مجبور..یخواستینم ھم رو دختره انایاح..یخواستینم رو کتکا_گفتم حرص با   

 

 ییھا موقع یحت..یدونینم خودت.. و وجودم ھمھ یشد..تو یول..ندارن ارزش واسم کدومشون چیھ_گفت اروم و کرد باز و چشماش 
شمیم وونھید دارم عشقت از بازم زنمتیم کھ ھم .. 
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افتادم یا وونھید عجب ریگ..خدا یا  .. 

 

 اومدم سوخت دلم و یریمیم یدار گفت تیعوض خواھر اون..نجایا نیکشوند و نیزد گول منو..یکن تمومش شھیم_گفتم کالفھ 
برم بذار حاال گھید خب..یسالم ھم یلیخ..نھ کھ نمیبیم یول..کمکت .. 

 

نذارم اگھ و_گفت و باال انداخت و ابروش ھی  .. 

 

رمیبم و بشم خفھ تا زنمیم غیج انقد_گفتم و شدم یعصب  .. 

 

رهیمینم یول..شھیم خفھ..رهیمینم ادیز زدن غیج از یکس_گفت و کاناپھ سمت رفت و گرفت فاصلھ ازم  .. 

 

 از..تو یگرفتنا دیند و التماس ھمھ نیا از شدم خستھ منم..یکن تمومش یخواستینم مگھ..ندارم تیکار_گفت دوباره و زد چشمک ھی 
برو بعد..بمون نجایا ساعت ھی..عشقم از یخواھ عذر واسھ..گرفتم دونفره یمھمون ھی..تو یکردنا ریتحق و عشق ھمھ نیا .. 

 

نھ ای کنم باور و حرفاش دونستمینم  .. 

 

 _ خستم..یباش نزده کھ نمونده بدنم تو یسالم یجا گھید بخدا..برم بذار..خدا ترو..پوالد .. 

 

؟؟..یکن تحملم ھم ساعت ھی یتونینم..گفتم یچ یدینشن_گفت و موھاش تو دیکش دست.. شد یعصب   

 

اشپزخونھ تو رفت و  .. 

 

نکنھ تمیاذ یکاشک..باشھ ادم یکاشک..نداشتم یا چاره  .. 

 

 تو..رونیب اومد اشپزخونھ از..داشتم استرس چقد..ستین کاخ نیا تو چکسیھ معلومھ..کردمیم نگاه ورم و دور بھ و کاناپھ رو نشستم
چنگاال و بشقاب و یشکالت کیک دستش ھی و بود ھا قھوه ینیس دستش ھی .. 

 

روبروم نشست و اومد  .. 
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 _ ستن؟ین خدمتکارا مگھ  

 

تو و من فقط..ستین نجایا چکسیھ..نھ_گفت کنھ نگاه من بھ نکھیا بدون و زیم رو گذاشت و لیوسا  .. 

 

شد یخال حرفش نانیاطم نیا از بدتر دلم تو..خدا یا  .. 

 

نطوریھم ھم و چنگال و کیک و بشقاب و روبروم گذاشت رو قھوه  .. 

 

خوشمزست..بخور_گفت و زد لبخند  .. 

 

خوردن بھ کرد شروع خودش و  .. 

 

 کھ یشکالت کیک اون از کھیت ھی..بود ماھر یلیخ کردن درست قھوه تو پوالد کال..بود خوشمزه..خوردم و برداشتم و قھوم فنجون 
دیچسب بھم واقعا استرس ھمھ اون تو بگم دیبا..دمیکش سر و قھوم دوباره و خوردم و زدیم چشمک بھم .. 

 

بود پخش حال در سالن تو ھم اروم یلیخ کیموز ھی..خورد کیک خودشم  .. 

 

 نیا استرس با خوامینم..کنمیم باز و در..ندارم تیکار یبش مطمئن و ارمیب بدست دوباره و اعتماد نکھیا واسھ_گفت و زد لبخند بھم 
کرد باز و در قفل کنترل ھمون با و یبگذرون و ساعت ھی .. 

 

گذاشت واسم رو در راه ھی..شد راحت المیخ کمی..شده ادم واقعا انگار نھ..غلطا چھ..اوھو  .. 

 

 چون..نبود من با تو دل چون..بود اشتباه اولم از من یعاشق..ینشست دلم بھ جشن تو اول روز ھمون از_گفت و کرد نگام رهیخ پوالد 
 اون از میچ من نمیبب خوامیم..نمیبب رو کرده خودش مال رو تو دل کھیاون دارم دوست یلیخ..یدونیم..بود گھید یکی شیپ دلت

نمیبب و قتیسل خوامیم..کمتره .. 

 

 یول بود جاش سر حواسم..نبود توشون یحس چیھ پاھام و دست..دیدیم تار چشمام..دمشیدینم اصال من یول زدیم حرف اون 
بخندم یحت نھ..بزنم حرف نھ تونستمینم..بودم شده سفت سنگ نیع..بخورم تکون تونستمینم .. 
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 من با کھ..یبفھم و عشقم کھ..ینیبب منو کھ..کنم التماس بھت گھید چقد..کنم کیکوچ تو یجلو و خودم دیبا گھید چقد دونمینم_پوالد 
یباش .. 

 

کرده باد سرم کردمیم احساس  .. 

 

بخورم تکون جام سر از ذره ھی تونستمینم یحت یول دمیترس..کنارم نشست اومد  .. 

 

 دیبا..یپوالد مال فقط و فقط.. تو..گھید چکسیھ نھ..من فقط..یفھمیم..یباش من مال دیبا تو_گفت یعصب و موھام بھ دیکش دست 
زمیریم پات بھ و میزندگ..یبش قصر نیا خانم .. 

 

چرا؟؟..منو؟چرا ینیبینم چرا کثافت اخھ.._زد داد ھوی   

 

بود شده حس یب بدنم کل..کردمینم حس رو ھا یلیس..صورتم تو خوابوند ھم سر پشت یلیس تا دو و  .. 

 

 ھی تو و یباش کنارم عمر اخر تا یبش کجبور کھ کنمیم یکار االن نیھم..زمیعز نھ..نھ کتک گھید..نھ گھید_گفت وار جنون ھوی 
کرد پاره تنم از و بلوزم حرکت .. 

 

رمیبم موقع ھمون داشتم دوست..رمیبم داشتم دوست..تونستمینم یول..بزنم زار..کنم ھیگر داشتم دوست  .. 

 

بود شده پاره ھم دامنم نصف کھ بود شده پاره یجور لباسم  .. 

 

 قسمت زھرات یپاک بھ خدا..شمیم بدبخت داره چطور نیبب..خدا ییکجا االن یپ..یکنارمون جا ھمھ یگینم مگھ..ییکجا تو پس..ایخدا 
نکن ناپاکم دمیم .. 

 

کنھیم چکار داره دیفھمینم..نبود خودش دست حالش  .. 
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 ھمھ نیا واسش کھ یزیچ بھ داشت..دیرسیم ھدفش بھ داشت..شد کینزد بھم..رفتیم جیگ سرم..بود شده ھا موقع اون مثل دوباره 
 انیشا و شھاب نعره یصدا کھ بازوھام بھ خورد دستش..کردیم جدا زمیچ ھمھ از منو..کردیم نابود منو داشت..دیرسیم خوردم کتک
میزندگ نور شد .. 

 

جونش بھ افتاد لگد با و زیچ ھمھ یب کثافت کن ولش_انیشا  .. 

 

ننینب یشکل نیا منو محرمام..برادام..داداشام یول رمیبم داشتم دوست..مردمیم داشتم خجالت از  .. 

 

برھنم تن دور دیکش و برداشت رو اونجا یسلطنت یمبال یھا مالفھ ازیکی عیسر شھاب  .. 

 

میینجایا ما نترس..عروسکم یخوب..خواھرم یخوب_گفت تند و بغلش تو دیکش منو  .. 

 

 و خوردنیم کھ ییکتکا و انیشا یھا نعره و صدا سر ھمھ اون تو یحس یب ھمھ اون تو فقط..نداشت حس بدنم..دمشیدینم من یول 
شد اهیس چشمام یجلو ایدن گھید و دیچک چشمم گوشھ از اشک قطره ھیزدنیم .. 

 

کنھیم خوش و حالم..ارزه یم..نداره اشکال..بده قلقلک و صورتم زمستون سرد یھوا گذاشتم و نشستم پنجره کنار اتاقم گوشھ .. 

 

 یخمون..دنیم انجام ھمھ کھ ھییدنایخواب و خوردن ھمون منظورم گمیم کھ یعاد یزندگ..برگردم میعاد یزندگ بھ کنمیم یسع دارم 
نمیبیم و نحس روز اون کابوس شبا یبعض ھنوزم..کردم فراموشش مدت نیا تو من کھ .. 

 

 دوسش یلیخ کھ یلباس..دستشھ تو لباسم یھا پاره..ھیخون صورتش و شده ترسناک کھ نمیبیم..من بھ کنھیم حملھ پوالد کھ نمیبیم 
 یب یغایج یول زنمیم غیج خواب تو..شدم خشک چوب مثل..بخورم تکون جام سر از تونمینم یحت من یول کنھیم حملھ بھم..داشتم
شمیم داریب خواب از خودم غیج با اونقت و صدا .. 

 

چشممھ یجلو شھیھم یول..فتمیب لحظھ اون ادی ندارم دوست..شھیم شیر دلم فتمیم بابا شرمنده صورت ادی یوقت ھنوزم  .. 

 

 برداشتھ رو خونھ کل بود بابا و مامان بھ رو کھ شھاب دادیب و داد یصدا و بودم خودمون خونھ تو کردم باز کھ چشم روز اون 
بود انفجار حال در اتشفشان مثل..بود شده سرخ..بود .. 
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 مراقبت نطوریا..نیکرد داشیپ سال 9 از بعد کھ رو یدختر و گلتون دستھ دختر..دیھست یمادر و پدر جور چھ شما_شھاب 
 کھ چقد ھر..ستین ھاش با دلش کھ نیدیفھم..نبود ازدواج نیا بھ یراض یگل نیدیفھم اصال..وونھید ھی دست دیداد و کنن؟اونیم

 پوالد دیتھد بخاطر نیدیفھم اصال..شد کارساز پوالد دیتھد کھ دیند و پدر تو تیحما..یخوندیم دیبا نگاھش از مادر تو..کنھ سکوت
 ای بوده نامزد مثال کھ مدت نیا تو نیدیفھم..کنھیم نابود و تونیسرما ھمھ ای کنھیم قبول ای نکھیا بھ دیتھد..شد وصلت نیا بھ مجبور
نیدید و کبودش بدن و تن..خورده کتک یروان اون از ای بوده قھر .. 

 

اره؟یب سرش ییبال چھ بخواد نبود معلوم کھ میدیرسینم دادش بھ امروز اگھ   

 

فتھیب یعوض اون دست عروسکم گذاشتم کھ من برسر خاک.. من برسر خاک  .. 

 

شد بد حالم چقد..دمید کردم باز و چشمام یوقت رو بابا شرمنده نگاه و مامان وقفھ یب یھا ھیگر  .. 

 

بود وصل بھم سرم..بود تنم لباس  .. 

 

 دردات چرا..ینگفت بھم چرا..بشم قربونت من یالھ_گفت و باالسرم اومد اه و اشک با و داد سر بلند ھیگر ھی مامان شد باز کھ چشمام 
بگھ من بھ و دردالش بخوام ازش کھ ییجا یب انتظار دهیکش یمادر یب سال 9..داره حق بچم..خدا ی؟اینگفت من بھ و .. 

 

 کوچولو یابج بگم و کنم بغلش برم خواستمیم..کردیم کباب و دلم دایش زیر زیر یھا ھیگر یصدا..ختیریم اشک و کردیم ھیگر 
یکن ھیگر من بخاطر ستمین یراض .. 

 

باالسرم اومد بابا..شد خلوت دورمون کم کم  .. 

 

 یعنی خوندن بابات نگاه تو رو یشرمندگ و اشک یدونی؟میچ یعنی کنھ بغض بابات یدونی؟میچ یعنی یدونیم..بود کرده بغض بابام 
 یعنی نھیبب و باباش شده خرد غرور و یشرمندگ دختر ھی یدونی؟میچ یعنی تو خاطر واسھ بابات نگاه یکالفگ یدونی؟میچ

دمیکش یچ من یدونینم..یدونی؟نمیچ .. 

 

 شرمندتم..کنم یپدر واست سھراب اقا مثل نتونستم..نتونستم_گفت و باالسرم اومد چشماش تو شده جمع یاشکا و بغض با 
شرمندتم..بابا .. 

 

 تمام کھ یمن..برسن منم حال بھ دیبا دنید نکھیا تا..بودن زده شوک ھنوز و بودن خودشون تو مدت ھی تا ھمھ روز اون گذشت از بعد
 و یبدبخت یروزا گھید..پاشم خواستمیم..بمونم ینجوریا خواستمینم گھید..بودم شده خستھ..گذروندمیم ختنیر اشک با اتاقم تو و روز

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 و اچھیدر کنار پارک رفتمیم الیتک و دایش با عصر ھرروز..خواستمیم دوباره یزندگ ھی من..بود شده تموم یروان ھی از خوردن کتک
بود بخش ارامش یلیخ من واسھ اونجا..شدمیم اب یزالل بھ رهیخ اونجا .. 

 

 من..نکردم قبول اصال من یول.. گھیم واسش رو یچ ھمھ و ریام بھ زنھیم زنگ باشم یراض من اگھ کھ گفت بھم الیتک یبار چند 
 یبدبخت نیا بھ من شد باعث اومدنش رید و ومدنین با..عشق از فرارش با..سکوتش با کھ اون..دونستمیم ریام و امیبدبخت تمام مسبب
بخشمشینم وقت چیھ..بشم دهیکش .. 

 

 واقعا من یبھبود تو و دمیشن روزا نیا کھ بود ییخبرا اون از بھتر یول..بھتره یلیخ حالم روزا اون از ماه دو حدود از بعد االن 
بود موثر .. 

 

بود من پرونده یکارا دنبال سونیج یاقا بود گرفتھ واسم شھاب کھ یلیوک مدت نیا تو  .. 

 

 روزیپ باالخره دردسراش تمام با و کرد مقاومت اون یول..بودن ترسونده یحساب و سونیج یاقا پوالد یادما..کرد تیشکا پوالد از 
 یتو روز اون من یزور داشتن نگھ یحت و..دیتھد..شتم و ضرب بخاطر..حبس بھ..شد محکوم پوالد دمیفھم کھ یوقت..شد

 زیچ و..بود متیغن خودش شد کنده میزندگ از شرش کھ نیھم..ماه چند و روز چند نبود مھم واسم گھید..زندان افتاد پوالد..خونش
 دوره ھی یحت و..کنھیم مصرف یقو یلیخ یقرصا و برهیم رنج اعصاب دیشد یناراحت از پوالد نکھیا میشد متوجھ کھ یا گھید

بوده یبستر ھم یکوتاھ .. 

 

 اصال کھ ینیماش چیسوئ و پوالد حلقھ شونیخواھ معذرت جواب در ماھم..کرد یخواھ معذرت چقد و شد شرمنده ییوفا یاقا چقد 
میفرستاد پس واسش و بودم نکرده نگاشم .. 

 

 چون کنھ تیشکا ازش تونھیم پوالد مثل نکھیا از..بودش ترسونده یحساب و پرند سراغ بود رفتھ انیشا..کھ بود نیا گھید خوب خبر 
 کھ ارهیم سرش ییبال وگرنھ رونیب بکشھ شھاب منو یزندگ از و پاش کھ بود گفتھ بھش..بوده کشونده اونجا منو دروغ با کھ بوده اون
نکنھ یعاشق ھوس وقت چیھ کال .. 

 

 شھاب و تو از حالم_گفتھ و انیشا یچشما تو زده زل نفرت با و ووردهین کم اخرم یول بود دهیپر رنگش..بود دهیترس پرند گفتیم 
خورهیم بھم ھرزت خواھر اون و احمق .. 

 

بوده انیشا از ابدار یلیس ھی حرفش نیا جواب کھ  .. 

 

شد خنک دلم چقد..کردم فیک چقد  .. 
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کھ بود نیکردا رو اون بھ رو نیا از و حالم و دمیشن کھ یخبر نیبھتر و  .. 

 

رانیا میبرگرد و کنھ جدا پوالد از و شیسرما کھ بود گرفتھ میتصم بابا  .. 

 

 و من یول..بمونھ مجبوره بابا کردینم قبول ھم رو یلیوک چیھ و نداشت اموالش رو یتسلط چیھ و بود بازداشت فعال پوالد چون یول 
 بشھ خوب تا خوادیم و رانیا دلش اون..شھیم داغون بمونھ نجایا اگھ نیا از شتریب یگل بود گفتھ بابا..رانیا میریم دایش و انیشا و مامان

دیفھم خوب بابا چقد و .. 

 

باشھ دیبا فعال..داره تعھد کنھیم کار کھ یمارستانیب تو ھم و باشھ بابا حال کمک ھم کھ مونھیم فعال شھاب  .. 

 

میبر کھ کنھیم درست کارارو داره انیشا  .. 

 

بودم عاشقشون کھ ییکسا از یدور مین و سال سھ از بعد..گردهیبرم دارم باالخره کنم باور کھ تونمینم..شھینم باورم اصال  .. 

 

 دردارو نیا ھمھ مسبب... من..میزندگ تو شکست ھی واقع در..دارم و ناموفق ینامزد ھی تجربھ کھ ھستم سالھ 23 دختر ھی من االن 
دونمیم سام ریام .. 

 

 موقع اون و دلباختھ ھی..کنمیم عاشقش..کرد من با اون کھ بکنم رو یکار باھاش خوامیم یول..حالھ چھ در االن دونمینم..رانیا رمیم 
کھ است ... 

 

یبدھکار من بھ میھا یدلتنگ تمام مدت بھ  ... 

 

یشد دلتنگم تو کھ یروز...باشد ما وعده  ... 

 

 فوتبال..ابونایخ..شھر نیا..ادمھی یچ ھمھ یول..بود سالم 16 ھمش من موقع اون.. ریبخ ادشی..کرده رییتغ شھر چقد_انیشا
رفتنمون..امونیتابیب..تو دنیدزد..مونیبچگ..مونیباز .. 

 

 چند فقط..فقط سال 23 نیا از..نداشتم یقشنگ گذشتھ من..رو گذشتھ کن ول_گفتم بود دایپ یشاد توش کھ یلحن با و دمیکش بلند نفس ھی 
کنم فکر بھشون خوامینم گھید..دارم یموندن ادی بھ خاطره تا .. 
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 با مخصوصا شده عوض روتم و رنگ یحت میگذاشت تھران بھ پا یوقت از کنمیم احساس_گفت منو شونھ رو گذاشت و دستش انیشا 
تھرونھ دمھ و د دو نیھم اقتتیل میخودمون....دتیجد لفھیق نیا .. 

 

بود خواھرانھ لبخند ھی فقط جوابم  .. 

 

تو رمیم من_گفت و شد بلند  .. 

 

 _ امیم االن منم .. 

 

 بدن یفارس فحش توش کھ یا محلھ یدعوا ھی واسھ دلم چقد کھ اخ..کردم ھام ھیر وارد رو الوده یھوا نیا اقیاشت با گھید بار ھی 
شد تموم سالھ 30 من واسھ یدور نیا یول..نبودم سال سھ ھمش نکھیا با..بود شده تنگ .. 

 

 اونجا و عمرش نصف ھرحال بھ..بود سخت دایش واسھ..رانیا میاومد انیشا و دایش و مامان و من..شد درست زود یلیخ کارامون 
بود دلتنگ اونم..مامان شتریب ھمھ از و بود مشتاق یلیخ انیشا یول..بود گذرونده .. 

 

 ببخش منو..بدم انجام واست تونستمیم کھ بود یکار تنھا_گفت و میاشک یچشما بھ زد زل نشیغمگ نگاه ھمون با بابا اومدن موقع 
کنم مراقبت یخوب بھ ازت نتونستم وقت چیھ..نبودم واست یخوب یبابا.. .. 

 

دارم دوستون دلم تھ از من نکھیا مھم..کنمیم افتخار بھت من نکھیا مھم_گفتم و بغلش تو رفتم..نمیبب و بابام خوردن غصھ خواستمینم  .. 

 

 یقو یدوست نیا بعد و بودن شده دوست ھم با ینترنتیا کھ انیشا یدوستا از یکی..ھتل میاومد راست ھی..تھران میدیرس امروز تازه 
 ھتل تو خونھ شدن اماده و شدن دایپ تا ھم ما..کنھ دایپ واسمون خونھ ھی بود قرار..بود رانیا مال کرد دایپ ادامھ امد و رفت بھ و شد
میموندیم .. 

 

 قطع باھاشون کل بھ ارتباطم پوالد با مینامزد از بعد نکھیا با..گرفتھ یلیخ ازشون دلم نکھیا با..نزدم یحرف اومدنمون از چکسیھ بھ 
کشھیم پر ھمشون دنید واسھ دلم یول..گرفت یھان از دلم نکھیا با..شد .. 

 

 سابق یگل اون و شدم عوض من کھ حاال..برگردم خوامیم کھ حاال گرفتم میتصم کھ شد یچ دونمینم..اومدنمون از قبل روز ھی 
کنم عوض ظاھرمم بذار پس کنم عوض رو زایچ یلیخ تا اومدم کھ حاال..ستمین .. 
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منھتن یھا شگاهیارا نیبھتر از یکی رفتم نیھم واسھ  .. 

 

 و بود تضاد در چشمام و دمیسف پوست با یقدر بھ رنگش..یشراب لخت و بلند یموھا بھ شد لیتبد میمشک لخت و بلند یموھا 
 جذابتر و صورتم نیھم و شدن تر کیبار کمی ابروھام..بودم منگ لحظھ چند تا خودم کھ بود کرده درست یقشنگ یھارمون

 تیجذاب ھمھ نیا بھ داشتم کھ ییھا برنامھ واسھ من و..بودم شده جذاب واقعا بگم دیبا..بود کرده رییتغ اندازه از شیب صورتم..کردیم
داشتم ازین .. 

 

 دروغ تونمینم کھ خودم بھ..کشھیم پر داره واسشون دلم..دنشونید برم زودتر ھرچھ دیبا..بزنم زنگ میمر بھ فردا داشتم میتصم 
دارم دوسش وار وانھید ھنوزم یول..میعصبان یلیخ یلیخ ازش نکھیا با..سامم ریام واکنش دنید مشتاق شتریب ھمھ از..بگم .. 

 

بود نخواھد...ستین...نبوده   ... 

 

من یبرا یکس..تو از تر زیعز  .. 

 

 واسھ..یذاریم سرم بھ سر یدار گفتیم..شدینم باورش تھران اومدم من بابا گفتم بھش کھ چقد ھر..زدم زنگ میمر بھ صبح امروز
 نشده باورش ھنوزم یول ھتل تو میگذاشت قرار خالصھ..زدم زنگ بھت نجایا شماره با ینیبینم خره اخھ گمیم بھش..یایب دیبا یچ

کارم سره دونمیم یول امیم گفتیم..بود .. 

 

نھیبب منو اومده جوان خانم ھی کھ گفتن و زدن زنگ نییپا از االنم  .. 

 

 ھم میشکالت عطر..زدم قرمز لب رژ ھی و صورتم تو ختمیر و میشراب یموھا..بود سرم قرمز شال و یمشک شلوار و یمشک مانتو ھی 
شد اضافھ .. 

 

 ناز چقد..یعسل و لخت بود شده شیمشک فر یموھا..شده عوض چقد.. و میمر خدا یوا..کردم نگاه و سالن تو و نییپا اومدم 
خانم؟ میمر ینشناخت منو تو کھ شدم عوض انقد یعنی_گفتم و سرش پشت رفتم..نبود من بھ حواسش..کنارش رفتم..شده  

 

یگل..گل_گفت و کرد باز داشت جا کھ ییجا تا و چشاش دید منو تا..برگشت اروم  .. 

 

بود شده تنگ کا پو کلھ از یکی واسھ دلم چقد..بود شده تنگ میبچگ یھمباز واسھ دلم چقد..شیاخ..بغلم تو کرد پرت و خودش و  .. 
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نگفتم دروغ..بودم اومده یدید_گفتم و کردم نگاش  .. 

 

بود شده جمع چشماش تو اشک  .. 

 

؟یگل یشد الغر چقد..بود شده تنگ برات دلم چقد..خدا یوا..یشد عوض چقد یگل_میمر   

 

 دید منو تا..نداشت خبر میمر با ھم قرارم از..دیدیم دختر ھی بغل تو ونیگر منو و بود اومدن حال در سرم پشت از انیشا موقع ھمون 
شده؟ یچ..یگل_گفت و جلو اومد  

 

شدن چشم تو چشم ھم با ھردوشون و سمتش برگشت اروم میمر.. بود میمر سر پشت انیشا  .. 

 

گفتن ھم با ھردوشون نکھیا تا بودن گھیھمد محو ھردوشون لحظھ چند  _ 

 

میمر_انیشا   

 

انیشا_میمر   

 

یشد بزرگ چقد میمر_انیشا  .. 

 

ایدار یگریج داداش چھ یگل..یشد خوشگل یلیخ ھم تو یول..یشد خانم گنیم معموال..عمو یھ_میمر  .. 

 

 کال..نبود مھم واسش خودش یول..بود گرفتھ خندش انیشا..کنھ رفتار خانما نیع و رهیبگ و زبونش جلو تونھینم اصال..برسر خاک 
ومدیم خوشم اخالقش نیا از و بود یراحت دختر .. 

 

نیاومد ھمتون..یگل_میمر  .. 

 

 _ انیم گھید مدت ھی دیکش طول کاراشون اونا..الیتک و شھاب و بابا بجز..ھممون .. 
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 یخروس صدا ھیجوش جوش یزرزرو پسر ھی موقع اون..شھینم باورم اصال انیشا_گفت و انیشا بھ کرد رو دوباره میمر 
ادتھ؟ی..یبود  

 

ومدیم در غتیج زدمیم موھات بھ دست تا کھ یبود تو زرزرو..تو یگیم یچ..دختر یھ_گفت یا بامزه اخم با انیشا  . 

 

پرو چھ...شونیدیکشیم ای.. یزدیم موھام بھ دست_میمر   

 

کرد؟ پاره و کمیت چھل توپ رفت کھ بود یک..تو ای منم پررو_انیشا   

 

 اخر..یگرفت عکس تونییدستشو سنگ و وارید و در از یرفت داشت ھم و لمیف حلقھ ھی ھمون کھ نمیب دور با ھم تو..کردم خوب_میمر 
 عمل و دماغاشون کھ پسرا نیا از ادیم بدم انقد ؟اهیکرد عملش..کوش دماغت یراست ا...یگرفت گندت دماغ اون از عکس ھی دستم

کنن؟یم  

 

بود شکستھ..کنم عملش شدم مجبور_گفت کرده سرخ انیشا  .. 

 

ھیباز سوسول حال ھر بھ..یچ ھر_گفت و کرد نازک چشم پشت ھی میمر  .. 

 

بخدا ووننید..دوتا نیا دست از اووف  .. 

 

میمنتظر نجایا میمر و من..میبخور یدور ھی رونیب میبر شن اماده بگو رو نایا مامان برو ایب..یداداش_گفتم و انیشا حرف نیب دمیپر  .. 

 

رفت میمر بھ ھم ترسناک غره چشم ھی رفتن قبل انیشا   .. 

 

 ازش روزا اون چقدم..بود خبر با داشتم کھ یاجبار و مینامزد انیجر از..زدن حرف میکرد شروع و مینشست ھتل یالب تو میمر و من 
 واسش گفتم..رابطمون خوردن بھم از..اشیباز وونھید و پوالد از..دونستینم مینامزد خوردن بھم از یزیچ..دمیشن راه یب و بد و فحش

 و حال اون از منو داشتن میتصم نکھیا مثل شب اون انیشا و میمر یول..یاور ادی از بود گرفتھ دلم..کرد ھیگر بھار ابر مثل اونم و
ارنیب در ھوا .. 
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 نیا نیع یازاد دونیم دور خوردن دور..یبرج ین بست..رستوران..یشھرباز..میگشت یکل..گذشت خوش یلیخ شب اون 
 و اونجا برم خودم خوامیم فردا چون..نگھ یھان بھ من اومدن از یزیچ گفتم میمر بھ یخداحافظ موقع شب..بود یعال خالصھ..لمایف

کنم زشیسوپرا .. 

 

 بھ..شدم داریب خواب از زود صبح از..زدم ضرر مردم ھتل بھ و شکوندم گلدون ھی و وانیل ھی کھ داشتم استرس انقد صبح از امروز
 بغد دونمیم..برو تنھا خودت اول کھ گفت مامان یول..انیب اوناھم کھ گفتم بھش و سھراب عمو خونھ برم خوامیم امروز کھ گفتم مامان
میشد موندگار نجایا گھید کھ ما..میایم ھم ما بعد دفعھ..دیکن درددل و دینیبب راحت رو گھیھمد دیدار دوست سال چند از .. 

 

 یزیچ ھی خواستیم انگار..بود چش دونمینم یول..شمیم اماده دارم گفتم بھش...نھ ای اونجا رمیم کھ بود دهیپرس و بود زده زنگ میمر 
بود چش دمینفھم اخرم..داره اضطراب یلیخ کردمیم حس..بگھ بھم .. 

 

 و صورتم یجلو یموھا..بستم محکم سرم باال و کردم لخت یحساب موھامو..رونیب اومدم و گرفتم زیتم و تر و یطوالن دوش ھی 
ییالبالو لب رژ و دمیکش چشمام بھ یحجم پر ملیر و پھن چشم خط..گذاشتم دورم شلوغ .. 

 

 کفش و فیک و یمشک شال و یزرشک یمانتو..دمیپوش داشت ییالبالو یھا رگھ توش کھ یمشک کیتون و یمشک ساپورت 
شدیم الزمم..االن یول زدمیم عمرا پایت نیا از قبال..بودم شده گریج یحساب..کردم میشکالت عطر غرق و خودم..یمشک .. 

 

سھراب عمو خونھ سمت رفتم و گرفتم یتاکس..رونیب زدم ھتل از و برداشتم رو ایسوغات ساک کھ بودن خواب ھنوز ھمھ  .. 

 

 سام ریام گردنبند بھ دست و بستم و چشمام..بودن بستھ خی پاھام و دست اضطراب و استرس از میدیرس کھ خونھ در یجلو 
کنم فکر خوب یزایچ بھ کردم یسع و دمیکش قیعم نفس دوتا..دمیکش .. 

 

زدم و زنگ لرزون یدستا با..شھیم کنده داره جا از قلبم چرا..من شده چم..ایخدا..ستادمیا خونھ در یجلو و شدم ادهیپ یتاکس از  .. 

 

دیرس گوشم بھ کھ بود حسام سرحال یصدا لحظھ چند از بعد  .. 

 

ھ؟یک_حسام   

 

بودم صداش یحت دلتنگ چقد  .. 
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 ..منم_ 

 

حسامم منم.. خوشبختم_حسام   

 

شد نیریش نیا باز  .. 

 

 _ حسام داداش..فتمیگلش منم .. 

 

؟یک_گفت کھ بود حسام فیضع یصدا بعدش و ومدین ییصدا چیھ لحظھ چند تا   

 

 _ ؟یکنینم باز..گھید منم یداداش..بابا یا  

 

 نگاه منو شده گرد یچشما با حسام و شد باز در ھوی کھ عقب اومدم قدم ھی..نکرد باز و در چرا..شد چش نیا وا..ومدین ییصدا گھید 
بغلش تو شدم پرت و دیکش و دستم کھ بودم بھش رهیخ ھنوز..بود شده تنگ براش دلم چقد من یخدا..کردیم .. 

 

رو تو نمیبب..بشم گلم خواھر قربون من_حسام  .. 

 

؟یاومد یک..نجایا تو..یخودت واقعا..یگل_گفت تعجب با دوباره و عقب دیکش منو   

 

تو؟ امیب یذاریم..شھیم یروز دو_گفتم و دمیخند   

 

داخل اومدم و کردم باز و راه  .. 

 

 _ نیزم افتاد..اریب و ساکم اون یداداش .. 

 

 در دھنش تو از داداش ھی کرد مونیا عقده یھان اون بسکھ..گھیم داداش ھی تا شمیم خر عیسر خو منم.. شد داشیپ نیا باز_حسام 
ادینم .. 
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 _ دوساعتھ یگیم یچ..یزنیم غر تو چقد .. 

 

تو برو بابا یچیھ_حسام   .. 

 

ستادمیا اطیح در کینزد کھ داخل میاومد ھم کنار  .. 

 

 تو انداختم و خودم و زدم کنار و حسام..کردیم نگاه منو بودن شده یاشک چشماشم کھ مھربونش لبخند با و بود ستادهیا فاطمھ خالھ 
بود شده تنگ مادرانش تن یبو یبرا دلم چقد کھ اخ..خالھ مھر پر اغوش .. 

 

حتما است ھیھان..کن باز و در..حسام_خالھ .. 

 

 _ خالھ کنمیم باز من .. 

 

 یھان با سیف تو سیف کھ کردم باز و در..ستادمیا در یجلو رفتم..دمیشنیم اطیح تو رو یھان بلند یقدما یصدا و زدم و فونیا دکمھ 
 رفتن ھم با میمر با کنم فکر..یعسل..کرده رنگ و موھاش نمیا کن نگاه..بود شده کوچولو ھی براش دلم..خدا یوا..زدیم نفس نفس..شدم
شگاهیارا ھی .. 

 

بودم ختھیر دورم باز و میشراب لخت یموھا..کرد نگاه و سرتاپام منو یھان  .. 

 

نجایا..تو..یگل_گفت یاروم یصدا با  .. 

 

یمعرفت یب یلیخ..یھان_گفتم یاروم یصدا با منم  .. 

 

 بتونم گھید خالھ بغل تو یزار و اشک ھمھ اون از بعد کردمینم فکر..میکردیم ھیگر گھیھمد بغل تو..بغلش تو انداختم محکم و خودم 
یھان با..االن یول..کنم ھیگر .. 

 

ھممون با..یکرد بد ھم تو یول..درست..کردم یمعرفت یب من_گفت گوشم در اروم  .. 

 

 _ یندار خبر یچیھ از تو .. 
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زایچ یلیخ از..یندار خبر ھم تو_یھان  .. 

 

 ..من_ 

 

میبزن حرف ھم با و پات رو بذارم سرم من و ینیبش تو خوامیم فقط االن..ستین حرفا نیا وقت االن_گفت و حرفم نیب دیپر یھان  .. 

 

؟یدید و میمر یراست_یھان   

 

 _ میبود ھم با و شبید..اره .. 

 

اون شیپ یرفت اول چرا..یشعوریب یلیخ_یھان  .. 

 

 _ ؟یتیترب یب ھنوزم تو  

 

ساختم یچ دیفر از ینیبب دیبا تازه..یدید و کجاش..ھو_یھان  .. 

 

تو میاومد ھم با  .. 

 

دمییدو فقط..دمیپوش یچ دمینفھم اصال..یاومد تو گفت حسام تا..یگل یدونینم_یھان  .. 

 

 خالھ داره منو و شھیم مامان داره یھان دمیفھم یوقت شدم خوشحال چقد..میزدیم حرف ھم با و میبود اشپزخونھ تو خالھ و یھان و من 
یجذاب ییدا چھ اوو..شھیم ییدا رمیام یعنی یوا..کنھیم .. 

 

 یول..بدن نشون من بھ و محبتشون خواستنیم یجور ھی ھمھ..بود خوب یلیخ استقبال..نرفت شرکتم حسام یحت.. میبود ھم دور ھمھ 
 کھ یاضطراب ھمون جنس از..دمیدیم اضطراب پر و نگران نگاه مشت ھی یدلتنگ و عالقھ ابراز و محبت ھمھ اون نیب چرا دونمینم

شد بدتر گفت خالھ کھ یا جملھ با بود یھرچ یول دونمینم..داشت میمر صبح .. 
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ارنیب ھم رو دهیسپ انیم ظھر پسرا بھ بزن زنگ حسام_خالھ  .. 

 

 یول کنم فکر نداشتم دوست کھ یزایچ بھ خواستمینم..مینداشت دهیسپ لیفام تو ادمھی کھ ییجا تا..ھیک گھید دهیسپ..دادم قورت و دھنم اب 
نزد یحرف سابقم ینامزد و پوالد درباره ھم یکس اخھ بپرسم یزیچ یکس از شدینم روم..سمت اون بھ دیکشیم پر اگاه ناخود ذھنم .. 

 

 من دنبال کھ منتظرش یچشما برابر در..دیپر سرم از ھمھ عمو اومدن با کھ بود سرم تو جور نا یفکرا و ینگران عالمھ ھی 
بود شده تنگ براش دلم چقد کھ اخ..پدرانش و گرم اغوش تو انداختم و خودم و دمییدو..گشتیم .. 

 

بودم گرفتھ تازه جون ھی اصال..خواستیم رو کردنا بتیغ و ایھم دور نیا دوباره دلم چقد  .. 

 

بابا میمرد..بکش رو غدا..کنینزد ھا بچھ مامان_زد داد سالن تو از حسام کھ میبود اشپزخونھ تو ھم ما و بود ظھر کینزد  .. 

 

بودم مجھولش تیھو دنیفھم و خانم دهیسپ دنید مشتاق شتریب ھمھ از..پاھام و دست کردن خی دوباره..استرس دوباره  .. 

 

بود یعال یچ ھمھ..کردم نگاه نھیا تو و خودم  .. 

 

میدیچ سالن تو زیروم رو ھا غذا  .. 

 

مایاومد ما..خونھ اھل بر سالم_گفت کھ دیفر بلند یصدا بعد و اومد سالن در یصدا  .. 

 

انداخت بھم مھربون و نگران نگاه ھی..بود حالم متوجھ یھان..زدیم تند تند قلبم  .. 

 

ینبود کھ مدت نیا..یگل_گفت و کنارم اومد  .. 

 

 ..سالم_ 

 

 پوست..داشت ییبایز صورت..جلو اومد اروم..بایز دختر ھی..بود دهیسپ ھمون احتماال..سمتش برگشتم..بود دختر ھی یصدا
 کل در..یتونیز یموھا و کوتاه و پھن یابروھا..فرم خوش یول درشت نسبتا یلبھا و یگوشت دماغ..یا نقره درشت یچشما..یگندم
بود من مثل چشماش رنگ..بود جالب..نھ جذاب یول بود بایز .. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

خوشبختم..دمیسپ من_گفت جلو اورد و دستش  .. 

 

 از کھ شیذات یمھربون با اون یول..ادیب خوشم دختر نیا از دینبا گفتیم بھم یحس ھی یول چرا دونمینم..بحالش خوش..بود خوشبخت 
بود کرده کمرنگ وجودم تو و حس نیا ختیریم روش و سر .. 

 

سالم..فتمیگلش_گفتم و گذاشتم دستاش تو و دستم  .. 

 

گمیم رو نسبتا..یکنینم یمعرف..یھان_گفتم و بھش کردم رو..داشت اضطراب..بود دستپاچھ یھان  .. 

 

خب..زهیچ_گفت کرده ھول یھان  .. 

 

گفتھ برات کھ مامان..بود ما با و سال 9 کھ من یمیصم خواھر و دوست..فتھیگلش_گفت و دهیسپ سمت کرد رو  .. 

 

دهیسپ یلبھا رو اومد لبخند  .. 

 

ریام نامزد...دهیسپ_گفت و نییپا انداخت و سرش..کرد نگاه چشمام تو و من بھ کرد رو یھان  .. 

 

 بگم اگھ..گفتم دروغ ختنیر روم جوش اب بگن اگھ..گفتم دروغ ختنیر روم خی اب بگم اگھ..دادم دست از و مکان و زمان لحظھ ھی 
 تنھا گفتم..گفتم منکھ..ریام یعنی..نامزدش..گفت یچ..نبود یشدن فیتوص اصال حالم وصف..گفتن دروغ کردن وارد شوک بھم
بود دیبع..تو از ینامرد نیا..تو از ییوفا یب نیا..ریام..خوشھ من یب گفتم..بوده سرگرم و سال سھ نیا گفتم..مونھینم .. 

 

کنم اروم و خودم کردمیم یسع یول بودم یعصب..لبم رو اومد لبخند ھی دوباره..رفت عیسر یول..لبم رو اومد یعصب لبخند ھی  .. 

 

 _ کرده نامزد بود نگفتھ ریام..خوشبختم .. 

 

ننیبب رو اومده نییپا ناغافل اشک قطره ھی اون و شده سرخ یچشما خواستمینم..گرفتم ازشون و روم  .. 
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 ییتنھا بھ..نحست اقبال بھ بختت بھ کن عادت..یگل ومدهین تو بھ یخوش و خنده و یخوشبخت..یگل نھ االن..نھ االن..خوردم و بغضم 
تیابد .. 

 

 و معصوم چقد زنھیم داد چشماش کھ یدختر نیا..نھ..دهیسپ وجود با..االن یول..کنم خودم مال و ریام بودم اومده من..ایخدا 
ستمین اھلش من..تونمینم..مھربونھ .. 

 

بود ستادهیا من بھ پشت ریام..سالن تو رفتم و برداشتم و ساالد ظرف  .. 

 

شھیم براورده ونیم در یکی داره ارزوھام خوبھ..بود ارزوھام از یکی مردونش کلیھ دنید خدا اخ  .. 

 

شکالت یبو..ادیم ییبو ھی_گفت حسام بھ کھ اومد مردونش یصدا  .. 

 

سالم_گفتم یبلند یصدا با  ... 

 

 زدم جانیھ بودن من یایدن یروز ھی کھ چشماش دنید..صورتش دنید..زدیم تند تند قلبم..بود ستادهیا یجور ھمون لحظھ چند تا 
بود کرده .. 

 

شکالت یبو سمت..صدا سمت..من سمت برگشت اروم  .. 

 

 کت..بود مردونش یدستا رو سوختھ یا قھوه چرم دستبند ھمون..بود یشکل ھمون صورتش..بود نشستھ قشنگ اخم ھی ابروھاش نیب 
 یا نقره ریزنج ھی نباریا و بود باز بلوزش قھی بازم..بود تنش دیسف بلوز و یمشک شلوار..بود اورده در و کتش یل و بود دهیپوش شلوار

دمیند و پالکش یول..بود گردنش .. 

 

نشست جاش سر و اومد اخم ھمون دوباره..بود من محو لحظھ چند تا..شد تعجب بھ لیتبد اخمش من دنید با  .. 

 

ریام نداشت جواب سالمم_گفتم و زیم یرو گذاشتم و ساالد   .. 

 

گفتم دهیکش و ریام  .. 
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سالم_گفت کھ اومد یفیضع یصدا  .. 

 

 _ برگشتم من کھ یستین خوشحال .. 

 

یاستقبال چھ..بود شده مشت ریام یدستا.. میبود ھم یچشما بھ رهیخ  .. 

 

دادایم و فشیتعر شھیھم خالھ..ھیماھ دختر یلیخ..شدم اشنا جون یگل با من..جان ریام_گفت و سالن تو اومد دهیسپ موقع ھمون  .. 

 

زیم سر کشوندش و گرفت و ریام یبازو و رفت  .. 

 

 از پر چشمام کردم حس..اومد بدم ازش..عذاب ملکھ شد برام شیمھربون تمام با دهیسپ لحظھ اون..دیکش ریت دوباره مدتھا از بعد نمیس 
اومد لبش رو طونیش لبخند ھی ریام کردم حس..شھیم داره اشک .. 

 

 نامزد ینامرد یلیخ..العادست فوق..یدار ییبایز نامزد..گمیم کیتبر یراست_گفتم و ریام بھ دوختم چشم و نشستم روبروشون رفتم 
ینگفت من بھ و یکرد .. 

 

دید ھم دهیسپ..دمید زیم رو و شدش مشت یدستا  .. 

 

ینگفت منو تینامزد واسھ ھم تو کھ در اون بھ نیا_سام ریام  .. 

 

شد؟ ییھوی ھم تو واسھ..شد ییھوی من واسھ_گفتم و انداختم باال و ابروم لنگھ ھی  

 

مینبود دمیفر و من_گفت و کنارم نشست یھان  .. 

 

خانم؟ یریگینم لیتحو_زد داد سالن اونور از و رونیب اومد ییدستشو از دیفر موقع ھمون   

 

جوان؟ پدر احوال_گفتم و دمیخند   
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یھان واسھ فھیح پسر نیا کھ واقعا..دمید و صورتش شدن سرخ ھم سالن ور ھمون از  .. 

 

 بود نشستھ دهیسپ کنار کھ خالھ کھ بودم زدن حرف مشغول و بود کج سرم..کردیم صحبت من با و یھان کنار نشست و اومد دیفر 
زد صدام .. 

 

شد یقشنگ صحنھ یلیخ..ایھند لمیف نیا نیع شونم رو برگشتن ھوی بودن ختھیر ور ھی صورتم تو کھ موھام برگشتم یوقت  .. 

 

خالھ جانم_گفتم و برگشتم  .. 

 

 نکھیا با چرا دونمینم..کردمیم مقاومت دیبا..کنم نگاش خواستمینم.. کردمیم حس خودم رو و ریام رهیخ نگاه یول بود خالھ بھ نگام 
 موقع اون مثل..باشم تک ریام واسھ داشتم دوست حال نیا با یول کنم جلوه ریام یجلو بخواد دلم دینبا دهیسپ وجود با گھید دونستمیم

دستیسپ انتخاب لیدل دهیسپ یچشما رنگ گفتیم بھم یحس ھی چرا دونمی؟نمیدار فرق ھیبق با واسم تو گفتیم کھ اونوقتا مثل..ھا .. 

 

کجان؟ ھا بچھ..بابا و خالھ؟مامان یاومد تنھا چرا_خالھ   

 

 ھنوز کردیم کار کھ یمارستانیب بھ شھابم و بکنھ و کاراش بابا تا موندن..ومدنین ھنوز کھ الیتک و شھاب و بابا_گفتم و زدم لبخند 
 حرفا یلیخ امروز من دونستیم مامان یول..نجایا انیب کھ داشتن دوست ھم یلیخ اتفاقا..ھتلن دایش و انیشا و مامان یول..داشت تعھد

میایم گھید روز ھی ما..تو مال و امروز گفت دارم گفتن واسھ .. 

 

ھتلن؟ تو االن یعنی_عمو   

 

 _ عمو بلھ .. 

 

 دیاریب رو ھمھ و ھتل دیبر یگل با نھار از بعد..بابا ریام..خودت خونھ یاین و یایب کھ..نداشتم انتظار گھید تو از_گفت کرده اخم عمو 
دیایب .. 

 

 _ کردن دایپ رو ییجا..برن دیبا داد قرار واسھ فردا امروز نکھیا مثل..بود خونھ دنبال انیشا..عمو..نھ .. 

 

نرفتھ؟ کھ ادتی..تو خونھ ھنوزم نجایا..دیمونیم نجایا و شب..گھید روزه ھی بگو تو_عمو   
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 _ ادمھی یچ ھمھ ھنوز..عمو نھ .. 

 

گرفت و نگاھش عیسر یول بود من بھ نگاھش..افتاد ریام بھ فقط نگام لحظھ ھی  .. 

 

نره؟ ادتی بابا ریام_عمو   

 

ھست حسام..دارم کار ییجا نھار از بعد من_سام ریام  .. 

 

 باشم کنارت ستمین حاضر ھم یبکش و خودت..یترسیم بودن من کنار از..یترسیم ای ادیم بدت من از انقد..حرفش نیا از شدم سرخ 
خان ریام .. 

 

دارم باھات مھم کار ھی راه سر..بھتره ییایب تو..حسام اره_گفتم یشاد لحن با  .. 

 

خانومھ یگل امر امر_حسام  .. 

 

 ادا من واسھ یباش تو تا..شد گرفتھ ادیز اریبس حالش کھ دادیم نشون شیعصب و تند ینفسا یصدا ھم نجایھم از یول نکردم ریام نگاه 
یارین در .. 

 

ومده؟یکجاست؟ن خان پوالد یراست_دیفر   

 

 بستھ دنمیکش نفس راه کردمیم احساس..ارهیم ینحس واسم ھم اسمش یعوض..گلوم تو دیپر غذا اومد پوالد اسم تا..شدن ساکت ھمھ 
 گرفت اب وانیل ھی بود بھش سوختھ یا قھوه چرم دستبند کھ یدست ھی کھ بود شده اشک از پر چشمام..بودن کرده ھول ھمھ..شده

 ..جلوم

 

شدم بھتر خوردم کھ و اب  .. 

 

؟یخوب_یھان   
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؟یبھتر..خالھ یشد یچ_خالھ   

 

؟یکرد ھول اوردن و نامزدت اسم_گفت و زد یعصب پوزخند ھی سام ریام   

 

 یول بپرسھ ازم و سوال نیا یکی بودم منتظر لحظھ ھر..بگم چطور دونستمینم..کردیم یعصب منم داشت و بود یعصب پوزخندش 
بگم یچ دونستمینم حاال .. 

 

کنم باز دھن تا بودن من منتظر ھمھ..کردمیم یباز غذام با و نییپا انداختم و سرم  .. 

 

 _ میزد بھم ما ... 

 

 ریام تفاوت یب نگاه با دیشا خواستم ینم..باال اوردمین سرم یول دمیشن و بشقاب تو قاشق افتادن و یگفت یچ و دنیکش ییھ یصدا
بشم روبرو ... 

 

؟یگل یگیم یچ_یھان   

 

بود گرفتھ درد سرم..بگم دیبا یچ دونستمینم..بود گرفتھ و گلوم بغض  .. 

 

پوالد با زدم بھم و مینامزد کھ شترهیب ماه دو_گفتم یلرزون یصدا با  .. 

 

؟یچ واسھ اخھ_خالھ   

 

زبونم رو اومد بخود خود یول..نھ ای درستھ االن حرفا نیا گفتن دونستمینم..گلوم بھ زد چنگ بغض دوباره  ... 

 

 _  از بدنم و تن تموم..رفتم مرگ حد سر تا دوبار..دیفھمینم یچیھ..نبود لشیم باب کھ یزیچ...شدیم کھ یعصب..داشت اعصاب مشکل
تیشکا و یقانون پزشک..گرفتن لیوک واسم..دنیفھم پسرا..بود شده پر ھاش ضربھ .. 

 

 گذاشتن خونوادم نھ.. داشتم و طاقتش گھید من نھ یول...کنمیم اهیس و روزگارتون دیبنداز ییجدا اگھ کھ کرد دیتھد.. فرستاد ادماشو 
شد محکوم..شد تموم باالخره یول..نھیبب منو لحظھ ھی کھ .. 
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بود کمتر ما کی مونینامزد دوران کل..زدم بھم و فرستادم واسش و بود نیماش ھی چیسوئ و انگشتر ھی نشونش کھ ینامزد اون منم  .. 

 

ھم بھ دیکوب محکم و در و اطیح تو رفت و شد پا تیعصبان با زیم سر از کھ شد بد انقد حالش حسام  .. 

 

رونیب زدیم داشت استخوناش بود کرده مشت و دستاش انقد و بود شیشونیپ رو وحشتناک اخم ھی..سام ریام سمت دیکش نگام  .. 

 

نییپا انداخت و سرش دید کھ منو نگاه  .. 

 

ختیریم اشک اروم یھان  .. 

 

دیکشیم دست موھاش تو و بود شده یعصب عمو  .. 

 

حسام دنبال رفت دیفر و فکر تو بود رفتھ خالھ  .. 

 

کردیم نگام رهیخ کرد شیمعن شدینم کھ یاروم نگاه با کھ بود دهیسپ فقط  .. 

 

 _ بود نیھم فقط یکاشک..یول..منھ یزندگ تیواقع نیا...کنم ناراحتتون خواستمینم..دیببخش .. 

 

بمونم اونجا نذاشت نیا از شتریب بغض گھید  .. 

 

ادیب در اشکم دختر اون و ریام جلو خواستمینم  .. 

 

 مثل..بود اگاه ناخود ھمش یول..بود شده چم اصال..زدم رو حرفا اون و شدم یاحساسات چرا..بودم یکفر یحساب خودم دست از..اه 
بود اعتراف ھی مثل..غصھ اون از..حرف اون از..کنم یخال و خودم بخوام کھ باشھ دلم سر یزیچ ھی کھ بود نیا .. 

 

شکونده و لیوسا ھمھ و اتاق تو اومده شب ھی ریام گفت یھان ادمھی..نبود لشیوسا یبعض فقط..بود یشکل ھمون..خودم اتاق تو رفتم  .. 
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سام ریام سمت دیکش پر ذھنم کنم فکر بود اورده سرم کھ ییبال و پوالد بھ نکھیا یبجا..تخت رو دمیکش دراز و رفتم  .. 

 

 من با رو کار نیا چرا..دمیدیم کلماتت تک تک تو.. چشمات تو و عشق من..میبود عاشق کھ تو شد؟منو ینجوریا ریام چرا 
 ینشوند و یکی نمیبیم و اومدم ؟حاالیبود خبر یب من از سال سھ کھ ییتو..نجایا اومدم عشقت و تو دنید دیام بھ ھمش کھ ؟منیکرد
من یجا .. 

 

 نگاه تھ تھ ھنوزم..شھینم باورم پس؟ھنوزم شد یچ..یبود من وجود ھمھ ؟توینبود بد کھ تو یول..ھمن مثل ھمھ مردا گنیم..ریام 
 بھ نسبت و تتیحساس و یمھربون و حالت و حست و تو..ریام خوامیم رو تو ھنوزم من..کنمیم حس ینگران جور ھی تیعصبان و اخمو
 ..من

 

ریام چرا..یبود من مال تو..تو..دختر اون نھ..یشدیم من مال دیبا تو ریام  .. 

 

تو یب..عشق یب..زهیانگ یب..ھدف یب..گذرونمیم و روزام  .. 

 

نمیبب و تیتفاوت یب و بمونم کھ اونھ از بھتر یلیخ یول..دھندست ازار یلیخ..سختھ یلیخ ییتنھا  .. 

 

نباشھ عشق یول..یباش تو.. باشم من سختھ یلیخ  .. 

 

باشھ ھم گھید نفر ھی..یباش تو..باشم من.. سختھ یلیخ  .. 

 

گلوم تو بغض بشھ وجودش کھ یکی  .. 

 

یا زنده اون ادی با تو کھ دهیم بھم و حس نیا تو با نبودش یحت کھ یکی  .. 

 

اونھ بخاطر بودنت..تو  .. 

 

اون بخاطر نبودنم..من  .. 
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فقط..شھیم تموم یباز باالخره یول شھیم کم یباز دور از نفر ھی..تره عاقالنھ یول..سختھ رفتن وقتا جور نیا  .. 

 

میا بازنده یباز نالیف تو کھ میھست دلم و من وسط نیا فقط  .. 

 

ھ؟یچ یدونیم   

 

بازندم شھیھم.. تو یب..من  .. 

 

ارمشونیم خودم..ھتلن کدوم_گفت فقط بزنھ یا اضافھ حرف نکھیا بدون نیاشک و قرمز چشمام دید یوقت و اتاقم تو بود اومده حسام .. 

 

گفتم و ھتل اسم فقط و کنم مخالفت نتونستم منم و  .. 

 

 ریام دوباره دادن دست از خم..دوباره از..بود کرده جا پلکام پشت اشک و بودم بستھ و چشمام..دمیکش دراز تخت رو رفت کھ حسام 
شد وارد سخت بھم یلیخ داشتم کھ یدیام ھمھ اون از بعد .. 

 

شد نییپا و باال تختم لحظھ چند از بعد و شد باز اتاق در کھ بودم دهیکش دراز تخت رو و بودم بستھ و چشمام  .. 

 

داشت بغض صداش..گذاشت تنھام و سرد یدستا نیب و دستش..ذارهینم تنھام دونستمیم..ادیم دونستمیم..اتاق تو دیچیپ یھان یبو  .. 

 

؟یدیکش یسخت یلیخ_ھیھان   

 

یلیخ_گفتم یا خفھ یصدا با  ... 

 

؟ینداشت دوسش_ھیھان   

 

 ..نھ_ 
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؟یکن فیتعر یخوایم_ھیھان   

 

 بندش پشت یکی اون..کردمیم یخال کھ و بغضم ھی..کردیم خفم داشت بغض..شدم رهیخ غمش از پر یچشما تو..کردم باز و چشمام 
نداره دهیفا گھید..نداره دهیفا گھید_گفتم و بغلش تو انداختم و خودم..نداختیم چنگ گلوم بھ .. 

 

من یھمپا شد اونم و کردم ھیگر بلند یصدا با و  .. 

 

 نیا چرا..شد ینجوریا چرا دونمینم_گفت شمرده و اروم و نییپا انداخت و سرش..وارید بھ دادم ھیتک و عقب دمیکش..شدم کھ اروم 
 شینامزد تو منم..میبود کایامر ھنوز دیفر و من..کنھ ازدواج خوادیم کھ گفت مامان بھ.. بود تو ینامزد از بعد..کرد کارو
 تو ادی نمیبیم رو دهیسپ کھ ھربار یدونیم یول..روانشناسھ..محبتھ با و اروم یلیخ..ھیمھربون یلیخ دختر..دهیسپ..نبودم
چشماش..فتمیم .... 

 

 _ کنم؟ فراموشش یکنیم کمک بھم..یھان..ستین مھم گھید..ستین مھم  

 

یبر..کرد نگام تعجب با یھان   

 

 _  من یزندگ سال سھ نیا از یچیھ کنم؟تو کیکوچ و خودم کنم؟بازم یدلبر برم دهیسپ وجود با یدار انتظار ھ؟نکنھیچ
کن کمکم..خواھرانھ..دارم خواھش ھی ازت فقط.. االن یول..گفتم برات یروز ھی دیشا..یچیھ..یدونینم .. 

 

مخلصتم دربست_گفت و صورتم کنار گذاشت و دستش..شد رهیخ چشمام تو یھان  .. 

 

 رو اومد لبخند ھی..بود نیریش یھا خاطره از پر من واسھ اتاق نیا چقد...بود گذاشتھ تنھا دمیجد درد و غم با منو و بود رفتھ یھان
 عیسر و خودش اونم و اومده سوسک اتاقم تو کھ زدم اس بھش و کنم یاشت ریام با یجور ھی خواستمیم..افتادم شب اون ادی..لبم

 خوندنش با و خوندم و ریام شبانھ یامایپ و دمیکش دراز تخت نیا رو چقد..داشتم تلخ شکالت من کمد نیا تو چقد..ریبخ ادشی..رسوند
بودن نیریش..بودن خوب روزا اون چقد..شدمیم ایرو غرق .. 

 

 ھی واسھ و خودم دیبا..رونیب اومدم و کردم مرتب و لباسام..شدم بلند..اومد رونیب از ییاشنا یصداھا کھ بودم خودم یھوا و حال تو 
یابد یفراموش ھی..کردمیم اماده یفراموش .. 
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 ھم دایش..بود اورده اونم حسام یول دوستش خونھ رهیم بود گفتھ انیشا.. بود کرده یراض و مامان زور بھ و ھتل بود رفتھ حسام 
 و دادمیم و فشونیتعر ھمھ نیا من کھ ییادما دنید از بود یراض حاال و رانیا بود اومده سالھا از بعد من سالھ 19 خواھر..بود یراض

کردیم حسادت بھش دهیند کھ یدختر..ھیھان مخصوصا..داشتم دوسشون .. 

 

 با..خنده با..بود نشستھ کنارش و بود ھم دهیسپ..نرفت یول.. دارم کار نھار از بعد گفت..بود نرفتھ..بودن ھم سام ریام و دهیسپ 
کشدار یلبخندا .. 

 

بود اخمو..بود ناراحت ریام یول  .. 

 

بود لباشون رو خنده ھم فاطمھ خالھ و سھراب عمو..بود خوشحال حسام  .. 

 

کردیم چشیپ سوال و بود سرگرم دایش با یھان..بودن گرفتھ گرم ھم با دیفر و انیشا و حسام  .. 

 

کردیم یراحت احساس و شد اب خشی اونم خالھ و عمو گرم یرفتارا با یول بود معذب کمی اول مامان  .. 

 

دهیم ازارمون یزیچ ھی بود معلوم...میبود ساکت دهیسپ و ریام و من فقط وسط نیا  .. 

 

ریام اخم از دمیشا و بدونھ یزیچ گذشتھ از اگھ البتھ من حضور دیشا ھم دهیسپ و دهیسپ وجود من..من وجود ریام  .. 

 

بدم بھشون بود رفتھ ادمی..افتاد ایسوغات پاکت بھ چشمم کھ دنیخندیم و گفتنیم و بودن ھم دور ھمھ  .. 

 

کردنیم نگاه و دستم تو پاکت و منو ھمھ .. 

 

میشیم کینزد یجانیھ یقسمتا بھ میدار..جون اخ_حسام  .. 

 

براش رمیمیم_ھیھان  ... 

 

زشتھ..ھا بچھ_فاطمھ خالھ  .. 
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 ما یایسوغات..اوردم خودم با یچ دمینفھم اصال کرد ھولمون انقد حسام اقا کھ ما..است فتھیگلش یایسوغات نایا..شرمنده_مامان 
 ..جداست

 

بود ھیھد نیبھتر ما واسھ یگل خود دنید..دیینفرما_سھراب عمو  .. 

 

ناقابلھ..گھید دیببخش_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

نکیع.. عطر..ساعت..شلوار..بلوز..یمجلس لباس..بودم اورده ھمھ واسھ..دادم رو ھمھ یایسوغات یکی یکی  .. 

 

 زده شالم بھ کھ یھمون..خودش مخصوص عطر ھمون از عطر ھی و یا سورمھ اسپرت تک کت ھی..بودم اورده ھم سام ریام واسھ 
 ..بود

 

 و یتازگ حس ھی..کرد احساس یخنک ھی دلم..شد باز ھیثان ھی واسھ فقط اخماش یوقت..گرفتش یوقت..دادم و اشیسوغات بھش یوقت 
 لب ریز فقط و گرفت و شیھد..کرد اخم دوباره ھیثان ھی از بعد یول..کنم باز و اخماش ھم ھیثان ھی واسھ فقط شده اگھ تونستم نکھیا..ناب

یدیکش زحمت..ممنون_گفت .. 

 

 اون..کنم دلخوش ریام از یحس چیھ بھ خودم دینبا گھید من کھ اومد ادمی ھوی یول..کلمھ دو نیھم بھ کنم خوش و دلم خواستم..نیھم 
است ممنوعھ گھید من واسھ .. 

 

 گھید یول کنم سر یروان پوالد ھمون با بودم حاضر داشتم اگھ کھ..نداشتم خبر حضورش از چون..بودم اوردهین یزیچ دهیسپ واسھ 
نگردم بر .. 

 

 حتما دونستمیم اگھ..داره یناز نیا بھ نامزد دونستمینم..کرده نامزد ریام دونستمینم...من_گفتم ینیغمگ لبخند با و دهیسپ بھ کردم رو 
گرفتمیم واست سام ریام نامزد خور در یزیچ ھی .. 

 

زد حیمل لبخند ھی دهیسپ  .. 

 

کنھیم خفم داره بغض کردم احساس  .. 
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 _ نباشھ من شیپ گھید باشھ بھتر.. دیشا..خورهینم من درد بھ گھید..کھ..یادگاری ھی..دارم یزیچ ھی..یول .. 

 

 و کار نیا دیبا یول..ارمیب درش نداشتم دوست..بود گردنم بھ ھنوزم کھ گردنم تو یمشک بند گردنبند سمت رفت لرزونم یدستا 
باشھ من شیپ گھید دینبا ھم اشیادگاری..نبود من مال گھید ریام..کردمیم .. 

 

دستم تو گردنبند بھ بود زده زل تعجب با و شد باز اخماش دنشید با ریام..اوردم درش گردنم از و دادم خرج بھ و جراتم تمام  .. 

 

 _ االن یول..بود تر ارزش با ایدن یطالھا تمام از واسم یروز ھی..ھیارزش یب زیچ نکن فکر..خورهینم من درد بھ گھید نیا .. 

 

شدش مشت یدستا دوباره..ریام یاخما دوباره...نیغمگ لبخند ھی دوباره  .. 

 

 _ تره راحت منم الیخ..بھتره باشھ تو شیپ .. 

 

گرفتم و گرفتووروم اوج قلبم ضربان..افتاد ریام تیعصبان از سرخ نگاه بھ نگام..دهیسپ گردن تو انداختمش و جلو رفتم  .. 

 

 _ باشھ رتیام و خودت محافظ دوارمیام .. 

 

جام سر نشستم و دادم قورت و بغضم..رونیب نخورن سر اشکام کھ بستم و چشمام..دمیشن خودمم و لرزونم یصدا  .. 

 

 گردن سال سھ نیا تمام..داره یسر چھ گردنبند نیا دونمینم_گفت مامان کھ بودم ننشستھ ھنوز..دمیشن رو دهیسپ اروم تشکر یصدا 
زیعز ھی_گفتیم فقط کبھ طرف از دمیپرسیم ازش ھم ھروقت..ارهیب درش دمیند وقت چیھ..بوده یگل .. 

 

نکن رو و دستم تروخدا..نداره یا دهیفا گھید حرفا نیا..بسھ..نگو مامان اخ  .. 

 

 چیھ گھید االن یول..داشتن خبر ھم عشقمون از حتما..شناسنیم و ریام گردنبند..دنیفھم ھمھ..دنیفھم حتما..انداختم ھیبق بھ نگاه ھی 
دهینم تکونم ینگاھ .. 

 

کھ را یکس احساس یدانیم چھ  .. 
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را دلش لرزاندینم ینگاھ چیھ گرید  .. 

 

 زد سالن از و شد بلند و زیم رو دیکوب محکم و دستش تو وانیل..دمیشنیم منم و تندش ینفسا..شد یعصب ریام..مامان حرف نیا با 
ریام رفتن بازم و من شکستن بازم و.. شکست و جمع اون سکوت سالن در شدن دهیکوب محکم یصدا کھ بعدم..رونیب .. 

 

 تک تک از ھمھ کردمیم احساس..ارمیب باال و شدسرمینم روم..بودن ساکت ھمھ..بود یبد جو..دیکش ریت نمیس دوباره..رفت کھ ریام
 رو جمع اون سکوت کھ بود دهیسپ اروم یصدا یول..دارن خبر نگاھم و دلم یحرفا از میدیام نا از ریام بھ عشقم از..میزندگ لحظات

 ..شکست

 

 دوستت یلیخ اونم.. دیشا و..یدار دوسش یلیخ کھ ھیکس از یادگاری ھی معلومھ..ارزشھ با یلیخ واست گردنبند نیا حتما_دهیسپ 
داره ییباال یمعنو ارزش یماد لحاظ از بودن ارزش یب نیع در کھ داده بھت یزیچ چون..داره .. 

 

یدونیم یول..یدونست ھیھد نیا قیال منو کھ ازت ممنونم  .. 

 

ستادیا کنارم اومد و شد بلند  .. 

 

دنینم ھم یا گھید کسھ بھ یحت..دنینم پس وقت چیھ رو ھیھد_دهیسپ  .. 

 

باشم نداشتھ یکس مال بھ چشم گرفتم ادی من_گفت گوشم کنار اروم و گردنم انداخت و گردنبند  .. 

 

ھیپاک دختر کھ دادیم نشون چشماش یزالل..دمید چشماش نھیا تو خودم..شدم رهیخ چشماش تو  .. 

 

 تموم بود شده تموم سال سھ گردنبند نیا دید؟فھمیفھم یعنیکرد؟ و کار نیا چرا..مھربونھ و اروم انقد صداش دختر نیا چرا 
بره؟ینم خوابم اون یب امشب دیفھم..رهیام مال دیفھم..ارزشتره با برام ایدن تموم از دیفھم..میزندگ  

 

نشست و داد لمیتحو مھربون و گرم لبخند ھی  .. 
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 بھ ؟چشمیچ یعنی..بود دهیسپ حرف یپ من ذھن یول شد شروع کردنا یشوخ و زدنا حرف دوباره..گرفت باال صداھا و سر دوباره 
بود؟ یبود؟چ یک منظورش یکس مال  

 

اومد شام واسھ میمر یول..ومدنین ھم شام واسھ..بدونم ستمم خوایدونم؟نمینم..کجا..دنبالش اومد ریام..رفت بعدش ساعت ھی  .. 

 

 حس یول..نبود پسرا با انداختن کل اھل اخھ..بود چش میمر دونمینم..بودن انداختھ کل ھم با میمر و انیشا..بود شاد جوونا جمع 
بده کش و حرفاش داره دوست انیشا با زدن حرف تو کردمیم .. 

 

دادیم حیتوض واسش ارامش با حسامم و دیپرسیم درساشون و ھا رشتھ و نجایا دانشگاه درباره حسام از دایش  .. 

 

زدنیم حرف بچشون اتاق نیتزئ درباره ھم با یھان و دیفر  .. 

 

بودم زوج ھی..نبودم فرد ھی من..افتاد ینم اتفاقا یلیخ اگھ دیشا..بودم تنھا زوج بھ زوج جمع نیا تو منم و  .. 

 

 و ییدارا تمام االن اون نکھیا ھم و باشم متنفر ازش تونمینم و ھیمھربون یلیخ دختر نکھیا ھم..شمیم داغون یلیخ..فتمیم کھ دهیسپ ادی 
 نامزد..خونھ نیا عروس..باشم اون یجا دیبا االن من کھ کنمیم فکر نیا بھ یوقت..دهیم عذابم نیا و داره کنارش منو یزندگ
کشھیم ریت نمیس دوباره..عشقش..ریام .. 

 

یشویم محرمش ھیا چند با و ینینشیم کنارش..بھیغر یھا  .. 

 

؟...من و   

 

محرمم نا او بھ..حسرت و عشق ایدن کی با..اشنا من و  .. 

 

ستین عادالنھ نیا  .. 

 

 و روزم خواستمینم..نیغمگ ای بود شاد دونمینم..لبم رو اومد لبخند ھی دمید اتاق اون تو و خودم یوقت..شدم داریب خواب از کھ صبح
 و شستم و روم و دست یوقت..نیھم واسھ..کنم شروع و دیجد یزندگ ھی خوامیم من..کنم فکر بھشون دوباره خواستمینم..کنم خراب
دیکن کمکم شھیم..گردمیم کار دنبال من..جون عمو_گفتم عمو بھ رو ھیبق کنار صبحانھ زیم سر اشپزخونھ تو رفتم .. 
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کردن نگام ھمھ  .. 

 

؟یندار پول بھ یازین کھ ؟تویگل یچ واسھ_انیشا   

 

 _ ادینم خوشم یعالف از..شم سرگرم خوامیپول؟م واسھ کننیم کار ھمھ مگھ .. 

 

و ورزش و درس و کالس یرینم چرا خب یخوایم وقتت کردن پر واسھ اگھ_عمو   .. 

 

کنم کار خوامیم..رفتم کالسا نیا از یکل سال سھ نیا تو..ندارم رو ایباز جنگولک نیا حوصلھ..عمو نھ_گفتم و حرفش نیب دمیپر  .. 

 

باشھ..ییعمو_گفتم و کردم لوس و خودم بعدم  .. 

 

ھا بچھ شیپ شرکت یرینم چرا یول..باشھ..یصلوات پدر یا_گفت و دیخند عمو  .. 

 

دیترس بچم..بود گرفتھ خندم..کردیم سرفھ..ریام یگلو تو دیپر لقمھ  .. 

 

تره راحت ھم المونیخ..گھیم راست_حسام  .. 

 

 اصال من.. عمو دیدونیم..نرم شرکت اون تو یول بشم کیمکان شاگرد حاضرم..عمو نھ..امیب کنار تونمینم شماھا با من_گفتم و دمیخند 
ندارم قبول و شرکت اون تیریمد .. 

 

پرو بچھ..بود حقش خب یول..بود یعصبان و اخمو ریام نگاه فقط..شد بلند ھمھ خنده یصدا  .. 

 

 دیشا..یبگرد ایازمندین تو..دهینم راه یادم جور ھمھ..اونجا داغون تیریمد_گفت و ستادیا شد بلند دیکش سر سره ھی شوییچا ریام 
یکرد دایپ رو ییجا .. 

 

رفت و گفت جمع بھ خداحافظ ھی و زد پوزخند ھی  .. 
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داغونھ تشیریمد دونھیم خودشم خوبھ..بزنمشا یکی پاشم..احمق پسره..ومدیم ھیبق خنده یصدا و بود اخمو من صورت بار نیا  .. 

 

برات سپرمیم..عمو نباش نگران_گفت کنھ پنھونش داشت یسع کھ یلبخند با عمو  ... 

 

یمرس بگم اروم تونستم فقط  .. 

 

 و ریام لحظھ چند واسھ وقتا یبعض..گذشت خوش بھمون یحساب..گذار و گشت رونیب میرفت دایش و یھان و میمر با و روز اون 
 مشغول و ذھنم یجور ھی دیبا حتما..کنم دور خودم از رو یخستگ نیا داشتم دوست..بودم خستھ..کردمیم فراموش و میزندگ
 میخواستیم کھ رو یا خونھ بودن رفتھ..نبودن خونھ انیشا و مامان خونھ میاومد کھ شب..بکنھ یکار واسم بتونھ عمو یکاشک..کنم

ننیبب و میبخر .. 

 

 ییھو ھی عمو کھ میزدیم حرف و میخوردیم ییچا و ھم دور میبود نشستھ دهیسپ و سام ریام و حسام و دایش و خالھ و عمو و من 
عمو خبر ھی یگل_گفت .. 

 

د؟یکرد دایپ کار یزود نیا بھ کھ دینگ_گفتم ذوق با   

 

؟یشد مونیپش یعنی_عمو   

 

 _ ؟..دیکرد دایپ کار اگھ البتھ..خوشحالم ھم یلیخ اتفاقا..عمو نھ  

 

 ھم یلیخ البتھ..شدن خوشحال یلیخ یبرگشت تو دنیفھم یوقت..بود اونجا ھم پسرش اتفاقا..یاصالن دنید بودم رفتھ امروز_عمو 
ینبود شاھرخ یعروس واسھ کھ شدن دلخور .. 

 

 _ کرد؟ ازدواج مگھ  

 

بھتره نگم.. اووف..یا افاده دختره ھی با..اره_خالھ  .. 

 

خالھ لحن بھ بود گرفتھ خندم  .. 
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 _ عمو دیگفتیم خب .. 

 

نھ؟..یبلد کھ یسیانگل عمو یراست..گردنیم مترجم ھی دنبال ھم اونا اتفاقا گفت شاھرخ..یکردیم کار دنبال گفتم بھش..اره_ عمو   

 

 _ دنید بھ ایب زنمیم چھچھھ بلبل نیع واست..یچ پس..عمو نکنھ درد دستت .. 

 

بلدم فرانسھ ھم کوچولو ھی تازه  .. 

 

ھیعال..خونھیم فرانسھ بھ یوقت عمو و صداش نیدینشن_دایش  .. 

 

داداش مینیبب ایب دھن ھی حاال..یشد یقرت فرنگ یرفت..یکردینم غلطا نیا از..اوھوو_حسام  .. 

 

اصال نگو یوا..نامحرم جلو_گفتم و دادم خودم بھ خجالت حالت  .. 

 

اونجا؟ برم دیبا یک از حاال..عمو خب_گفتم بعدش و دنیخند ھمھ   

 

دمیم خبر بھت..کنمیم صحبت باھاش_عمو  .. 

 

بود شده راحت المیخ کرده ازدواج دمیفھم یوقت یول کنم قبول خواستمینم اولش  .. 

 

؟..گھید یکی خب..ختھیر شھر نیا تو شرکت ھمھ نیا_شد بلند ریام یصدا کھ بود عمو بھ ھنوز نگاھم   

 

 واسھ یول..شده ھم پدر االن تا حتما اون بابا..ستیخواستگار اون کف تو ھنوز نیا نکنھ..اوه اوه..شد یرتیغ داداشمون..گاد یما اوه 
تره راحت المیخ باشم اشنا ھی شیپ..خوبھ اتفاقا نھ_گفتم شده کھ ھم یلجباز .. 

 

ھا بوده یدیپل ادم چھ قبال شاھرخ دونستمیم خودم خوبھ حاال  .. 
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 ریام و منو نیب نگاھش..بود یخنث بازم..افتاد دهیسپ بھ نگاھم..اقا بود الزمت..ھھ..ھھ..دیکشیم نفس تند تند..انداختم ریام بھ نگاه ھی 
کردمینم نگاش ادیز نیھم واسھ..بخونھ و دلمون حرف چشمامون تو از خوادیم کردمیم حس..شھیھم.. بود سام .. 

 

گرفتم کمی و ریام حال..کار نیا با شد خنک دلم کمی کنمیم احساس االن..شیاخ..اتاقم تو رفتم و گفتم ریبخ شب شدم بلند  .. 

 

شد بستھ اتاق در و اتاق داخل شدم پرت ھوی کھ کردم باز و در رفتم..شد زده اتاق در کھ بودم ستادهیا پنجره کنار  .. 

 

 دمینترس..بود لباسم قھی بھ ھنوز دستش..دیکشیم نفس تند تند و بود یعصب..اتاق وارید بھ بودم چسبونده و بود گرفتھ و قمی..بود ریام 
بودم ازش یالعمل عکس نیھمچ منتظر دیشا .. 

 

برداشت لباسم قھی یرو از و دستش و دیفھم خودش..انداختم دستش بھ نگاه ھی  .. 

 

ھان؟..یکنیم لج یک با یدار_گفت یعصب یصدا با   

 

رهیخ..کردم نگاش  .. 

 

؟..یبر یندار حق ھم یعوض اون شرکت یول..اونجا دمینم راھت چون..یاینم من شرکت_سام ریام   

 

 نییتع من واسھ یباش داشتھ و حق نیا تو کنمینم فکر یول..نیندار و اقتمیل چون..امینم شرکتت_گفتم اخم با..حرفش از شدم یعصب 
؟یکن فیتکل  

 

 با..بود امد و رفت در چشمام دوتا تو چشماش..نبود نگاھش تو تیعصبان اون گھید..چشمام تو شد رهیخ شیا قھوه ساده یچشما با 
بود نطوریا قبال یول_گفت یاروم یصدا .. 

 

بود فتادهین اتفاقا یلیخ..کردیم فرق زایچ یلیخ..قبال_گفتم اروم منم..شکست دلم..گرفت دلم  .. 

 

 رونیب برو.._داشت التماس و لرزش صدام..بود صورتم یوجب ھی تو اونم و بودم وارید بھ دهیچسب من..بود کم یلیخ فاصلمون 
نده عذابم..برو تروخدا..ریام .. 
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دیچرخیم صورتم کل تو نگاھش..بود داغ..بود کرده عرق..دیلرزیم دستش  .. 

 

؟یکرد کارو نیا چرا_گفت اروم   

 

شد اشک از پر چشمام تو  .. 

 

؟یکرد نابودم چرا_سام ریام   

 

بستم و میاشک یچشما  .. 

 

چرا..یلعنت.. چرا_سام ریام  .. 

 

 یول..کردم حس ھام گونھ رو ھیثان ھی واسھ فقط و دستاش لرزش..بود یکار صورتم رو نفساش یداغ..ختمیر اشک بستھ یچشما با 
 سر بستھ یچشما ھمون با..رفت..اومد اتاق در شدن دهیکوب یصدا و شد سرد ھوی یکینزد ھمھ اون و یداغ اون کھ دینکش ھیثا بھ

گذاشتم زانوھام رو و سرم و نیزم سر خوردم .. 

 

میخریم کھنھ اسباب..میخریم پاره یکفشا..میخریم شکستھ چراغ..زنھیم داد فروش کھنھ  .. 

 

؟؟؟یخریم شکستھ قلب..فروش کھنھ_بزنم داد خوادیم دلم   

 

 تنگ کینزد از چشماش دنید واسھ دلم چقد...بود چشمام یجلو ریام پربغض نگاه ھمش..بذارم ھم رو پلک نتونستم صبح تا شب اون
 میحال یچیھ کھ بودم دلتنگش انقد..نبود خودم دست حالم اصال لحظھ اون..بود شده تنگ تنش یگرما حس واسھ دلم..بود شده
 سھ نیا پس..کرده انتخاب رو دهیسپ من با یلجباز بخاطر فقط یعنی..دهیسپ پس..داره دوست منو ھنوز اونم کھ مطمئنم..نبود

زنھینم یحرف یکس چرا..خدا..سال .. 

 

 بھ یبد ھم منو یدلتنگ ھمھ نیا از کمی شھیم یچ..نداشتنش از..شیدور از کشمیم دارم یچ ینیبیم یدار..ھیچ یدلتنگ یدونیم..خدا 
؟..یبش دلتنگم کھ کنم چکار دیبا ریام..بخواد منو دلش ذره ھی فقط کھ..ریام  
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داد بھم و ادرسش..منتظرمھ شرکتش تو صبح 10 ساعت شاھرخ کھ گفت بھم سھراب عمو صبح  .. 

 

 رتیغ واسم ھنوز یوقت..رهیبگ و احساسش یجلو نتونست یوقت..بشھ طور چھ قراره بعد بھ االن از رفتارش دونمینم..نبودش ریام 
 دهیسپ یکاشک..نمیبب ازش قراره یچ رفتارا نیا از بعد دونمینم..گرفت بغض صداش یوقت..گذشتست ادی ھنوز یوقت..زهیریم

االن یول..ارمیب بدستش کامل تونستمیم تا نبود یکاشک..نبود .. 

 

 الیخ و فکر گھید و خوبھ میروح واسھ کھ بود نیا نظرش یحت و نداشت یمشکل مامان..کردم صحبت کار واسھ انیشا و مامان با 
دادش دست از عشق تب تو سوزهیم داره دخترش دونھینم..اشمیباز وونھید و پوالد ادی ھنوز من کنھیم فکر مامان..کنمینم .. 

 

نمیبب رو اونجا کھ شرکت امیم باھات خودم امروز گفت یول کردم شیراض بزور..نبود یراض ادیز یول انیشا  .. 

 

 رنگ..صورتم تو بود ختھیر میشراب یموھا..یمشک مداد و زدم عطر..دمیپوش دار طرح یمشک شال و یمشک ساده شلوار مانتو ھی 
ومدیم بھم دیشد دمیجد یموھا .. 

 

 قشنگ و بزرگ یلیخ ھم شرکتش خود..بایز ینما با ساختمون ھی تو..کالس با و بود باالشھر..شاھرخ شرکت میرفت ھم با انیباشا 
 کارخانھ بھ وابستھ کھ بود شیکار دفتر..نبود شرکت واقع در..نبودن ادیز کارمنداش یول بود بزرگ شرکتش نکھیا با..بود شده نیزاید

بود اش .. 

 

داد اطالع شاھرخ بھ اونم و کرد ھماھنگ اش یمنش با انیشا  .. 

 

 زیم..یعال چرم مبلمان و کیش یتابلوھا..بود قشنگ یلیخ خودشم دفتر..تو میرفت و کرد باز و در بعد و زد در بھ تقھ دو انیشا 
لیاص و گران یایماھ با کیکوچ ومیاکوار ھی و کنفرانس .. 

 

 دیسف بلوز و یذغال کراوات و یخاکستر شلوار کت ھی..استقبالمون اومد و شد بلند جاش از ما دنید با بود زشیم پشت شاھرخ 
بود شده پیخوشت..بود دهیپوش .. 

 

خانم نیکرد سرافراز..ریبخ دنیرس..خانم فتھیش احوال_گفت یا مردونھ لبخند با و شد رهیخ چشمام تو و روبروم اومد دید منو تا  .. 

 

نزاکت ھمھ نیا داداشم حلق تو..اوھوو .. 
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د؟یخوب شما..ممنون_گفتم و زدم لبخند   

 

میھست ھم ما.. یباش خوب شما_شاھرخ  .. 

 

درستھ باشن نامزدت دیبا احتماال..یکنینم یمعرف_گفت من بھ رو لبخند با و داد دست انیشا با  .. 

 

گولیج انیشا کن فکر..بود گرفتھ خندم  .. 

 

ھستن داداشم انیشا_گفتم و دمیخند  .. 

 

؟یکرد نامزد دمیشن کنم فکر_گفت تعجب با و انداخت باال و ابروش لنگھ ھی   

 

کردیم نگاه منو اونم..انداختم انیشا بھ نگاه ھی  .. 

 

 _ خورد بھم .. 

 

دییبفرما جان فتھیش..دییبفرما..تونییاشنا از خوشبختم_گفت انیشا بھ رو..ندارم و بحث نیا حوصلھ دیفھم شاھرخ  .. 

 

داد قھوه و کیک سفارش..نشست روبرومون ھم شاھرخ و مینشست ھم کنار انیشا منو  .. 

 

؟یداد ادامھ و سال؟درست سھ نیا تو..یکنیم کارا چھ..خبرا چھ..خب_شاھرخ   

 

بودم تر راحت باھاش..ومدینم بدم ازش زمان اون مثل..نبود سابق مثل نگاھش  .. 

 

 _ فرانسھ و یسیانگل..کردم تیتقو و زبانم شتریب..نھ کھ درس .. 

 

نیھم..ورزش ھم یکم و رفتم وتریکامپ شرفتھیپ و ازاد یکالسا  .. 
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یکن یھمکار ما با یکرد قبول کھ خوشحالم یلیخ..ھیعال_شاھرخ  .. 

 

بشم اشنا شتریب ھم شما با شمیم خوشحال_گفت و کرد انیشا بھ رو  .. 

 

کنمیم شونیبررس دارم االنم..داشتم کار شنھادیپ شرکت تا دو طرف از نجایا و خوندم عمران یمھندس من_گفت و زد لبخند انیشا  .. 

 

ھیعال..خوبھ_شاھرخ  .. 

 

سمتشھ؟ و تیمسئول منظورم واقع ھ؟دریچ نجایا یگل کار..یاصالن یاقا_انیشا   

 

 و مترجم بھ من..شھرستان رفتھ و کرد ازدواج شرکت نیا مترجم نکھیا بعدم..کن صدام شاھرخ..باش راحت من با کھ اوال_شاھرخ 
 شیدانشگاھ رشتھ ادیم ادمی کھییجا تا کھ ھم فتھیش..خوامینم تنھا مترجم واقع در..دارم ازین باشھ داشتھ وتریکامپ بھ تسلط کھ یکس
درستھ؟..مونھیم خودش تیرضا فقط..کنھیم دییتا خودش کھ زبانشم..بوده وتریکامپ  

 

کرد نگاه من بھ و  .. 

 

باشم؟ داشتھ خودم واسھ جداگانھ زیم و اتاق کھ یشرط بھ_گفتم و زدم لبخند   

 

چشم رو_شاھرخ  ... 

 

 _ نمیبب و ھمسرت دارم دوست یلیخ.. و ازدواجت..گمیم کیتبر یراست .. 

 

ستین رانیا فعال یول..ممنون_گفت و چشمام تو شد رهیخ  .. 

 

کار؟ سر ادیب دیبا یک از یگل_گفت انیشا میخورد و ھامون قھوه نکھیا از بعد..نزد یحرف گھید   
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 ترجمھ بھ ازین کنم فکسشون دیبا کھ دارم قرداد تا چند من اخھ..االن نیھم از..امروز از_گفت و زیم رو گذاشت و فنجونش شاھرخ 
کھ؟ یحاضر..امادست اتاقشم..بگما البتھ..داره  

 

 _ امادم اماده .. 

 

دمیم نشونت و اتاقت خودم..خوبھ_شاھرخ  .. 

 

 نیاخر..راھرو ھی تو..سالن تو میرفت شاھرخ با..رفت و کرد یخداحافظ و کرد تشکر ازش و داد دست شاھرخ با انیشا..میشد بلند 
 ھی و وارید بھ تابلو دوتا..روبروش زیم ھی و یمشک چرم مبل تک تا دو.  وتریکامپ و کار زیم..بود یجور و جمع و ساده اتاق..اتاق

وارید کنج بود داخلش یبامبو شاخھ دو کھ یا شھیش بلند گلدون .. 

 

؟..یھست یراض_شاھرخ   

 

 _ یکرد لطف.. ازت ممنونم..البتھ .. 

 

خانم میدیم انجام نایا از شتریب شما واسھ_گفت و زد یجذاب لبخند شاھرخ  .. 

 

بود بامزه لحنش  .. 

 

دنبالت امیم..یمن دعوت نھار_شاھرخ  .. 

 

رونیب رفت اتاق از و  .. 

 

باشھ خوب اخرش تا دوارمیام..بود خوب یچ ھمھ نجایا تا..بودم یراض..پنجره کنار رفتم و دمیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

 زنگ میگوش..شد تموم و بود کوتاه کھ شونیکی..کردم شروع و گفتم هللا بسم ھی..اورد برام رو ھا قرارداد اون شرکت یمنش
بود یھان..خورد .. 

 

شاغل خانم سالم_یھان  .. 
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 _ شور کھنھ داره خونھ مادر سالم .. 

 

 من..کن یخانم خونھ تو نیبش فقط زمیعز گفتھ اقامون من بعدم..میستین کالسا یب شما مثل..میکنیم استفاده پوشک از ما زمیعز_یھان 
ارمیم در نون کنمیم کار واست ھستم .. 

 

 _ ؟یشد مزاحمم یزد زنگ حاال چتھ.. و شوھرت اون و تو بخوره الیگودز  

 

دمینم کس ھمھ بھ و افتخار نیا من کھ یدونیم..خونمون کنم دعوتت کنم بتینص و سعادت نیا خواستم_یھان  .. 

 

 _ ؟یند منم بھ شھیم..جون یھان  

 

؟یندار یکار..اقتیل یب ریبم برو_گفت یعصبان یھان   

 

 _ خورهیم بر بھش چھ..ھم تو حاال خب .. 

 

یابج یبا..ھست ممیمر..ایب زود شب..بخوره بر من بھ یزیچ یدید یک تو_گفت و دیخند شتر نھویع ھوی  .. 

 

یاشت ای قھره االن یدونینم..ھیکی شیعروس و عزا دختر نیا..خدا یا  .. 

 

کردمیم کار جمع و ذھنم یبدبخت با کھ شدیم پرت حواسم دوبار یکی وسطاش..شدم کارم مشغول  .. 

 

بدم بھش دیبا خودم گفت یول شاھرخ بھ بده کھ یمنش بھ دادم و بردم رو ھا برگھ شد تموم کھ کارم  .. 

 

ستادمیا زشیم کنار..نوشتیم ییزایچ ھی و زدیم حرف شیگوش با داشت..تو رفتم  .. 

 

دییبفرما..شد تموم_گفتم و زیم رو گذاشتم رو ھا برگھ شد تموم کھ صحبتش  .. 
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؟یزود نیھم بھ_گفت تعجب با   

 

 _ نداشت یکار..گھید اره .. 

 

دختر درستھ کارت..خوبھ یلیخ..ممنون_گفت لبخند با و انداخت ھا برگھ بھ یاجمال نگاه ھی  .. 

 

بشم یمیصم باھاش ادیز خواستمینم..زدم لبخند فقط  .. 

 

 _ اتاقمم تو من..خب .. 

 

زد صدام کھ رفتمیم داشتم  .. 

 

فتھیش_شاھرخ  .. 

 

 ..برگشتم 

 

 بلھ؟_ 

 

نھار واسھ دنبالت امیم گھید ساعت مین تا..یچیھ_گفت بعد و بھم بود شده رهیخ سکوت با لحظھ چند  .. 

 

بگھ؟ خواستیم یچ..رونیب رفتم و دادم تکون و سرم   

 

اونور دیکشیپرم ذھنم ناخوداگاه..شدینم یول کنم فکر ریام بھ خواستمینم..کردمیم سرگرم و خودم و بودم اتاقم تو  .. 

 

میشد منتظر و میداد غذا سفارش..بود شرکت بھ کینزد..بود یقشنگ یجا..ییایتالیا رستوران ھی میرفت شاھرخ با نھار واسھ  .. 
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؟یکرد رییتغ یلیخ_شاھرخ   

 

 _ نظر؟ چھ از  

 

یشد خوشگل یلیخ..ظاھرت_شاھرخ  .. 

 

کنھ فیتعر ازم نداشتم دوست..نییپا انداختم و سرم  .. 

 

 _ ؟یدار ازش یعکس ین؟راستیشد اشنا ھم با چطور..بگو زنت از  

 

ندارم؟ دوسش یوقت باشم داشتھ و عکسش دیبا چرا_شاھرخ   

 

؟یچ یعنی..کردم کپ   

 

 _ تو مگھ .. 

 

اوردن رو ھا غذا موقع ھمون  .. 

 

شدم مجبور_شاھرخ  .. 

 

فھممینم و منظورت_گفتم رفت کھ گارسون  .. 

 

و کرد پا بھ قشقرق..شدم مجبور..کھ بعدم..کینزد یلیخ..میبود دوست_گفت تفاوت یب یلیخ شاھرخ   .. 

 

نشده ادم ھنوز پس..دمیفھم و منظورش..نییپا انداختم و سرم  .. 

 

 _ ؟یدار ھم بچھ  
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نشده سالش ھی ھنوز..اره_شاھرخ  .. 

 

 دختره؟_ 

 

پسره نھ_شاھرخ  .. 

 

باباش لنگھ بشھ قراره نمیا حتما گفتم خودم با  .. 

 

یھست تو... گرفتارم توش االن کھ یبدبخت باعث کھ کنمیم فکر وقتا یبعض..یدونیم_شاھرخ  .. 

 

چشمام تو شد رهیخ  .. 

 

یداشت فرق بودم باھاشون کھ ییدخترا با واسم یول..بودم عاشقت گمینم..داشتم دوستت من_شاھرخ .. 

 

 _ ؟ینکن تموم من یپا و خودت یایکار کثافت شھیم  

 

 خاطر بھ امیخوش ھمھ از..کنم تموم و کارام ھمھ خواستمیم تیخواستگار اومدم یوقت..جلو اومدم یوقت..بودم کھ یھرچ من_شاھرخ 
یعوض ریام اون یول..کنم تیراض شده طور ھر خواستمیم..اومدم دنبالت..یزد پسم تو یول..بگذرم خواستمیم تو .. 

 

 _ ؟یچ ریام  

 

؟یدار دوسش_شاھرخ   

 

 _ ؟یچ ریام گفتم  

 

 بکشم شدم مجبور..اب رو زهیریم و پتم ھمھ بیرق یھا کارخونھ و شرکتا تو بشم مزاحمت اگھ گفت..میشد ریدرگ ھم با_شاھرخ 
 ..کنار
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داد نجات شاھرخ یمزاحمتا دست از منو کھ یاون..بود ریام کار پس  .. 

 

؟یدار دوسش..ینگفت_شاھرخ   

 

 _ ندارم دوست و بحث نیا .. 

 

بخور و نھارت حاال..کنمیم تمومش یبخوا تو اگھ..باشھ_شاھرخ  .. 

 

بود شده کور اشتھام  .. 

 

 _ ھنوزم..تو..شاھرخ .. 

 

مھمتره واسم ندهیا...کنمینم فکر گذشتھ بھ گھید..بخور و غذات_شاھرخ  .. 

 

بمونم شرکتش تو تونستمینم ینجوریا..خداروشکر  .. 

 

نکردم قبول یول..برسونھ خونھ تا منو کھ کرد اصرار شاھرخ رفتم موقع..بودم اونجا 5 ساعت تا..شرکت میرفت نھار از بعد  .. 

 

خونش برم خواستمیم بود اولم بار..برم یخال دست بود زشت..دمیخر یزیچ ھی یھان واسھ و بازار رفتم  .. 

 

شد باز در..ھیک بپرسھ یکس نکھیا بدون لحظھ چند از بعد..زدم زنگ..بود 8.30 ساعت خونھ دمیرس  .. 

 

داخل رفتم و کردم باز و سالن در..اومدم رید انقد چرا نزنھ غر یکس کردمیم خدا خدا ھمش..داخل رفتم .. 

 

 _ جونم مھربان..جون یفاط..ستین یکس...؟..بزنھ غر خوادینم یکس..اومدما من..سالم .. 
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بود مامان..خورد زنگ میگوش موقع ھمون  .. 

 

 _ شما؟ نییکجا یمام سالم  

 

ایب زود ھم تو..میھست جون ھیھان خونھ ما..زمیعز سالم_مامان  .. 

 

 _ کردا؟ باز و در من واسھ یکی..ستین نجایا یکس..خونم من  

 

شرکتھ گفتن..ھنوز ومدهین ھم ریام اقا البتھ..ومدهین ھنوز چون..انھیشا دیشا_مامان  .. 

 

 _ امیم االن منم..مامان..باشھ .. 

 

؟یدار کھ و ادرس_مامان   

 

 _ فرستاده واسم یھان اره .. 

 

خداحافظ.. گلم ایب زود_مامان  .. 

 

یداداش امیم شمیم حاضر االن انیشا_گفتم بلند و اتاقم تو رفتم..کرد قطع و  .. 

 

 اومدم و گرفتم زیتم و تر دوش ھی..داد یحال چھ..رفت در تنم یخستگ تمام..داشت یفیک چھ کھ اخ...حمام تو رفتم و برداشتم و حولم 
 نافم یرو تا کھ زرد و جذب یبند تاپ ھی..بود فرم خوش یلیخ..دمیپوش جذب و تنگ یاب نیج شلوار ھی و اتاقم تو رفتم عیسر..رونیب

دمیپوش بود .. 

 

 ھم و عطرم دوش و زدم ھم پررنگ ییالبالو رژلب ھی..یشراب فر و بلند یموھا..ومدیم بھم یلیخ..کردم فر مو موس با و موھام 
 ..گرفتم

 

بود گردنم ھنوزم ریام گردنبند  .. 
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رونیب اومدم و برداشتم و مانتوم و شال  .. 

 

 جلوم جن نھویع یکی کھ بودم شاھرخ امروز یحرفا فکر تو و اشپزخونھ سمت رفتمیم داشتم ینجوریھم و بپوشم و مانتوم خواستمیم 
دمیکشیم غیج فقط و بستم و چشمام.. دمیترس منم..شد ظاھر .. 

 

باش اروم..نترس..منم یگل_گفت و گرفت و بازوھام یدست ھی ھوی..نداشتم و انتظارش اصال  .. 

 

دمید روبروم و ریام کردم باز کھ و چشمام..شدم ساکت.. و گرفتم خون خفھ عیسر  .. 

 

کردیم نگاه منو لبش رو ینمک لبخند و رفتھ باال یابروھا با  .. 

 

تو؟ چتھ_سام ریام  

 

 _ ؟یکنیم چکار نجایا تو  

 

کنم؟ چکار دیبا کجا پس_سام ریام   

 

 _ ان؟یشا ؟پسینبود شرکت مگھ تو..بامزه  

 

یاومد تو کھ رفتمیم داشتم..یھان خونھ رفتھ گفت زد زنگ ھم انیشا..شم حاضر خونھ اومدم بودم شرکت_سام ریام  .. 

 

 بردم اروم و سرم..یگل سرت تو عالم دو خاک..کردم نگاه لباسام بھ و نییپا اوردم و سرم اروم..لباسام..اومد ادمی یزیچ ھی ھوی 
خدا رفت ابروم..موھاش نیب دیکش دست و سمت اون گرفت و روش عیسر یول..بود لباش رو خنده..کردم نگاه ریام بھ..باال .. 

 

 خندم خودمم..دید و جونم ھمھ..بود باز کجا تا ششین شعوریب پسره..بستم و در و اتاقم تو دمییدو باد سرعت با بزنم یحرف نکھیا بدون 
 من..بودم کاشتھ نینگ ھی نافم تو و بود باز یادیز تاپم اخھ..دهید یختیر نیا منو ریام بفھمھ دهیسپ اگھ..امیح یب سر بر خاک..بود گرفتھ
 ظاھر عیسر جن مثل کھ بپوشم و مانتوم عیسر خواستمیم..گردمینم یختیر نیا ھم انیشا یجلو تازه..خونست انیشا کردم فکر
شده کھ ھیکار..گھید کن ولش..اه..شد .. 
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 شال..صورتم کنار بودن ختھیر ھمشون صورتم یجلو از یول کردم جمع باالسرم و شدم فر یموھا و دمیپوش دیسف کوتاه یمانتو ھی 
بود ختھیر میشونیپ رو موھام بازم یول..جلو دمیکش کمی و شالم..دمیپوش ھم یا شھیش بلند پاشنھ یصندال..زدم یدیسف .. 

 

 یراض دونستمیم..کرد نگاه و سرتاپام..سمتم برگشت دیشن کھ و کفشم یھا پاشنھ یصدا..بود نشستھ سالن تو ریام..رونیب اومدم 
نزد یحرف یول..لباسام از ستین .. 

 

 _ ده؟یسپ دنبال یبر یخواینم  

 

نھ_سام ریام  .. 

 

 _ امشب؟ ادینم مگھ  

 

طمویشرا کرد درک..رمیم خودم گفت..امیم رید گفتمش..چرا_سام ریام  .. 

 

یبترک تا بزن انقد..بزنھ طعنھ خواستیم مثال  .. 

 

 _ ؟یرینم تو چرا حاال..بچسبش یدست دو..اومده رتیگ یا فرشتھ نیھمچ کھ خوشبحالت..خوب چھ..اھا  

 

 خونھ رفت سر ھی و بود خودش نیماش با کھ ھم بابا..رفت من نیماش با یعصر..بود خراب حسام نیماش...ندارم نیماش_سام ریام 
یھان .. 

 

 _ اژانس بزن زنگ خب .. 

 

 اصال کھ تاشون سھ دو..ندارن نیماش کدومشون چیھ..زدم زنگ...باھوش_گفت و کرد روشن و شیگوش و جاش سر از شد بلند 
کرد کنسلش و کرد تصادف راه سر سمت نیا ومدیم داشت کھ شونیکی..نداشتن نورایا .. 

 

 خوب لیخ..ھستم 1004 ؟اشتراکیچ گھید قھیدق ستیب تا..دیندار اصال...سالم_گفت و گوشش رو گذاشت و شیگوش موقع ھمون 
 ..ممنون
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ندارن ینیماش چیھ گھید ساعت کی تا_گفت و رونیب کرد فوت و نفسش و کرد قطع  .. 

 

 _ م؟یش نیماش سوار ابونیخ کنار میبر یخوایم  

 

راھھ؟ چقد یاصل ابونیخ تا یدونیم_سام ریام   

 

 _ م؟یکن چکار یگیم  

 

داشت فاصلھ قدم 5_4 ھم از حداقل فاصلمون..بھم شد رهیخ ھوی  .. 

 

جلو ومدیم اروم کردیم نگام کھ ھمونطور..بود رهیخ نگاھش  .. 

 

وا..شده چش نیا..دادم قورت و دھنم اب  .. 

 

؟درستھ؟یبود جانیھ عاشق ادمھی_سام ریام   

 

 _ ؟..منظور..من  

 

گم؟ینم درست..ینکرد تجربشون حاال تا کھ ییزایچ..یبود جانیھ عاشق_سام ریام  

 

؟یچ کھ_گفتم و عقب رفتم قدم ھی   

 

مینداشت ھم با یا فاصلھ و بود شده کینزد بھم کامال گھید  .. 

 

بمونھ ادتی شھیھم یدار عمر تا کھ بدم نشونت یجانیھ ھی خوامیم_سام ریام  .. 
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نبود یادم نیھمچ کھ ریام..زنھیم حرف ینجوریا چرا..شده چش نیا  .. 

 

 از..دونستمیم..کرد اخم..صورتم نییپا شد دهیکش نگاھش نگاه صورتم کل تو..چشمام تو شد رهیخ..صورتم تو اورد کامل و صورتش 
 جذاب داشتم دوست چون..زدم یول..ادینم خوشم یشیم جذاب گفت کھ..نزن گفت کھ.. نداشت دوست کھ بودم زده یرژ ھمون
کنم لج باھاش خواستمیم چون..بشم .. 

 

ھ؟یچ نظرت_گفت یا انھیموذ لبخند با و رفت اخمش   

 

؟یخوب تو_گفتم و دادم قورت و دھنم اب   

 

یعال_سام ریام  .. 

 

بلند خنده ھی..دیخند  .. 

 

؟یدیترس_گفت اروم گوشم کنار و صورتم تو اومد   

 

 نیا تو..االن..نداشتم دوست و جانیھ نیا حال نیا با..بود باال بھ رو بدنم جانیھ یول..نداشت یمعن ترس ریام کنار..بودم دهینترس 
نھ..تیموقع .. 

 

یشیم مزه با..یترسیم یوقت_سام ریام  .. 

 

 _ دمیکش و دمید ناشویا از بدتر من..ترسمینم من .. 

 

ابروھاش نیب نشست اخم..انداخت نگاه ھی صورتم کل تو..عقب دیکش کمی  .. 

 

دارم کارت.. اطیح تو ایب_سام ریام  .. 

 

رفت خودشم  .. 
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چنده چند خودش با ستین معلوم..چشھ نیا..خدا یوا  .. 

 

رونیب اومد قھیدق چند از بعد..ومدیم اونجا از سروصدا..ستادمیا منتظرش اطیح تو..نگیپارک تو رفتیم داشت..دنبالش اطیح تو رفتم  .. 

 

عاشقشم..یمشک لیتر موتور ھی..موتور..من یخدا یوا  .. 

 

 ھی دفعھ ھی یول..زنھیم برق داره چشام..لبامھ رو پھن و پت لبخند ھی بودم مطمئن..موتور جون خدا یوا..مردمیم داشتم جانیھ از
دلش ور نمیبش حاالبرم..رهیم یبندر قلبم نمشیبیم ینجوریھم من..خدا ؟نھ ریام سر نم؟پشتیبش کجا دیبا من..اومد ادمی یزیچ .. 

 

شد جمع خندم  .. 

 

 با بود دهیپوش یمشک نیج ھی..ادیم بھش چقد..جون خدا یوا...روش نشست خودش بعد و رفت ور موتور با کمی..روبروم اومد ریام 
بود باز بلوزش از دکمھ ھی و باال بود داده تا ناشویاست کھ یمشک مردونھ بلوز ھی .. 

 

شو سوار_گفت و کرد روشن و موتور  .. 

 

من؟_گفتم تعجب با   

 

میکرد رید شمینجوریھم..گھید میبر ایب..عمم..نھ_سام ریام  .. 

 

 _ ؟..نمیبش کجا من وقت اون  

 

گھید سرم پشت نیبش..ینیبش دیبا کجا خب..من سر رو_سام ریام  .. 

 

وقت؟ ھی ینکن رودل..پرو بچھ   

 

 ..محالھ_ 
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ادیب اگھ البتھ..ادیب رتیگ نیماش تا بمون نجایھم ھم تو..رمیم من..خب لیخ_گفت بود شده کالفھ یحساب گھید کھ ریام  .. 

 

درندشت خونھ نیا تو بذاره تنھا منو خوادیم..نامرد..زدم صداش کھ رفتیم داشت  .. 

 

بلھ؟_سام ریام   

 

بزنمشا یکی..بال و بلھ  .. 

 

 _ االن؟ کنم چکار من  

 

کنم فیتکل نییتع تو واسھ ندارم و حق نیا من..بکن خوادیم دلت یکار ھر_سام ریام  .. 

 

زنھیم باالنس مخم رو داره گھید..دهیم خودم لیتحو و خودم یحرفا داره..شعوریب پسره  .. 

 

 _ میبر اژانس با گھید ساعت ھی میسیوا یخوایم..گمیم..میبکن میتونیم کھ مشورت یول..یندار و حق نیا..درستھ .. 

 

برم خوامیم من یول..بمون یخوایم تو_سام ریام  .. 

 

ریام_گفتم و کردم کج و سرم و کردم لوس و خودم..شھیپ سالھ 4_3 ھمون ھنوزم کردم حس لحظھ ھی کھ شد چم دونمینم  .. 

 

 یعنی..ھم تو رفت اخماش..کردم چکار..گفتم یچ دمیفھم تازه..موند رهیخ روبروش نیزم بھ..نکرد نگام..ستادیا حرکت از لحظھ ھی 
نبود حواسم اصال من یول..اومد بدش .. 

 

 _ ستمین بلد..نمیبش دیبا یچطور..خب..زهیچ .. 

 

بود ابروھاش نیب اخم ھنوزم..باال اورد و سرش  .. 
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نداره یکار..باال ایب و رکاب رو بذار و پات_گفت اروم  .. 

 

 تجربھ سام ریام با رو یسوار موتور جانیھ نیا و نمیبش بود خدام از ھم..بود چم دونمینم..بودم مجبور یول داشتم استرس نکھیا با 
نبود مھم واسش انگار ریام یول..دهیسپ مخصوصا..ننیبب ھم با رو ما نکھیا از..احساسم از..دمیترسیم ھم..کنم .. 

 

دادم قورت و دھنم اب و بستم و چشمام..بھش بودم دهیچسب..سرم بر خاک یوا..نشستم و رکاب رو گذاشتم و پام  .. 

 

 و شالم..ببردم باد دمیترس کھ انقد..کرد تندش ھوی یول..رفتیم یمعمول سرعت با اولش..رونیب میزد خونھ از و گرفت و گازش ریام 
نکنھ سرم از کھ بودم گرفتھ سفت .. 

 

خبرتھ چھ..برو ارومتر کمی_زدم داد  .. 

 

ن؟یا از ارومتر_گفت و کرد کج من سمت کمی و سرش   

 

 _ ترسمیم..فتمیم االن .. 

 

ریبگ سفت و خودت_سام ریام  .. 

 

 _ یریم تو کھ یسرعت نیا ؟بایچطور اونوقت .. 

 

ریبگ منو خب_سام ریام  .. 

 

رمیبگ و ریام..من..کرد یغلط گفت؟چھ یچ نی؟ا یچ .. 

 

 _ ؟یچ گھید  

 

نیھم گھید_سام ریام  ... 
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کردمیم سکتھ داشتم ترس از..خودم جان بھ بود تا 300 یباال کنم فکر..کرد ادیز و سرعت دمید کھ نذاشتم محلش..رودار پسره  .. 

 

فتمیم ؟االن یکنیم چکار_زدم داد  .. 

 

چھ؟ من بھ_زد داد ھم ریام   

 

میکن پرواز کھ االنھ..خدا یوا..بود عمد از..نامرد  .. 

 

 _ ترسمیم..برو ارومتر تروخدا .. 

 

 غلط بھ داشتم..رمیبگ و خودم..رمیبگ و شالم دونستمینم..صورتم سرو تو خوردیم باد..کرد شتریب و سرعت یناباور نیع در یول 
فتادمیم کردن .. 

 

 _ کنم؟ چکار ؟منیکنیم ینجوریا چرا  

 

دونمیم چھ من_گفت و باال انداخت و ھاش شونھ تمام یگر یموذ با ھم سام ریام  .. 

 

 بھش دست و کنمیم مقاومت دید یوقت..بود شده بامزه صورتش..بود دهیچیپ موھاش تو باد..شدیم شتریب داشت یھ سرعتش..نامرد 
 نیا نیع موندم ھمونجا و باال شدم پرت من..اخ اخ..شد رد بلند یلیخ مانع ھی یرو از..زد ناجوانمردانھ عمل ھی بھ دست..زنمینم

 ناخوداگاه و بستم و چشمام و زدم غیج..افتادم تا..نییپا فتھیم تازه پاشو ریز کنھیم نگاه کھ بعد ھواست رو ساعت دو ھی کھ..کارتونا
کمرش پشت کردم میقا و خودم و سام ریام کمر دور کردم حلقھ و دستام .. 

 

 نیا مطمئنم..کردم چکار من..جون خدا یوا..خورده گره شیورزشکار کمر دور دستام دمیاومدمد کھ خودم بھ..بودم جیگ لحظھ چند تا 
 یول..شونش رو بذارم ھم رو سرم داشتم دوست چقد..مینبود یناراض..دل تھ..تھ از..دلم و خودم..من..یول..یول..بود یعمد کارش

 دهیفھم..کن نگاش..شد ادیز موتور سرعت دوباره کھ..کنم باز کمرش دور از و دستام حلقھ اومدم..بود یباز عیضا..شدینم گھید
بود لبش رو یطانیش لبخند ھی کردم کھ نگاش..کنھیم تیاذ داره..ترسمیم .. 

 

؟یگرفت پس دهیسپ از و گردنبند_گفت کھ میبود رفتھ و ریمس از کمی..رفتیم تند ینجوریھم..کردینم کم سرعتم   
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 _ داد بھم خودش .. 

 

نھ؟..شیگرفت خواستھ خدا ھم تو_سام ریام   

 

شده پرو چقد نیا  .. 

 

 _ دمشیم بھت یبخوا..ستین مھم واسم گھید .. 

 

باشھ خودت شیپ..خوامشینم منم..نخواستش دهیسپ یوقت..نھ_سام ریام  .. 

 

 یزندگ نیا از و رمیبم بذار درک بھ..کردم باز کمرش دور از و دستام و بود شده قفل بھم دندونام..بودم انفجار حال در تیعصبان از 
یھان خونھ جلو میدیرس موقع ھمون شانس یول..شم راحت یجھنم .. 

 

 کھ انایاح_گفت اخم با ریام..تو میبر نکھیا از قبل..کرد باز و در دیفر و زد زنگ ریام..میشد ادهیپ موتور از..بود اپارتمان ھی 
؟یبذار لباس یشو ھیبق یجلو افھیق و ختیر اون با یخواینم  

 

بخوره سرت تو رتتیغ  .. 

 

یکن فیتکل تییتع من واسھ یندار حق..گفتم بھت_گفتم تیعصبان با  .. 

 

میشد اسانسور سوار و نگیپارک تو گذاشت و موتور ریام..تو رفتم و  .. 

 

 الیخ یب پسره نیا یول مردمیم داشتم استرس از من..نبود در دم یکس شکر رو خدا یول نھینب ھم با رو ما یکس داشتم استرس ھمش
خودش واسھ..بود .. 

 

نمشیبب خواستمینم اصال..نذاشتم محلش و کردم بھش و پشتم..بودم یعصبان دستش از..میشد اسانسور سوار  .. 

 

خوادیم شوھر قھرو قھر_سام ریام  .. 
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خوندنیم واسمون نویا میکردیم قھر دیفر و سام ریام با یھان منو ھروقت..میبود کھ کیکوچ..بود گرفتھ خندم  .. 

 

 کھ کنارم نھیا بھ نگام..بود یکار نھییا طرف سھ از اسانسور نگو یول..منو نھیبینم کھ خودم الیخ بھ و بود بھش پشتم یول دمیخند 
رفت رسما ابروم..خندهیم من یواشکی خنده بھ داره یپھن و پت لبخند با دمید افتاد .. 

 

 تعجب ما دنید با..بودن منتظرمون در دم یھان و دیفر..میشد ادهیپ و شد باز اسانسور در موقع ھمون.. گرفتم ازش و روم اخم با 
نزدن یحرف یول کردن .. 

 

 دنید با..ومدیم بھش..بود دهیپوش یصورت تنگ دامن کت ھی..بودش ھم دهیسپ..بودن اومده ھمھ..داخل میرفت و کردم یروبوس یھان با 
 یکس دفعھ ھی کھ مردمیم داشتم استرس از..دهیسپ کنار نشست و کرد سالم ھمھ با ریام..کرد برخورد یعاد یلیخ..نکرد تعجب ما

؟یتاکس با..نبود کھ نین؟ماشیاومد یچ با یراست_دیپرس و کرد باز دھنشو کالغ نیع دیفر کھ..نیاومد یچ با نپرسھ  

 

میاومد موتور با..بود حسام با کھ نممیماش..ومدینم ریگ نیماش.. بابا نھ_گفت خونسرد سام ریام یول یتاکس با..اره بگم عیسر اومدم  .. 

 

 یناباور کمال در یصورتمول تو بزنھ و پاشھ دهیسپ کھ بودم منتظر لحظھ ھر..بود ھزار رو قلبم ضربان..گفت نویا لکسیر یلیخ 
خوامیم یسوار موتور منم..خوامیم منم..جون اخ..یگیم راست ریام یوا_گفت زده ذوق یلیخ .. 

 

چشمم رو_گفت و زد لبخند..قیعم..کرد نگاش ریام  .. 

 

 از..دهیسپ حرف اطاعت از..قشیعم نگاه از..ریام لبخند از..یول..باشھ شده راحت المیخ دهیسپ واکنش از دیبا کھ حاال چرا دونمینم 
دمیدیم اضافھ موجود ھی و خودم لحظھ اون چقد..گرفت دلم..ریام واسھ دهیسپ کالم ناز .. 

 

کرد عوض و ھوام و حال یشوخ و خنده با و کنارم نشست...بمونم تا دو اون بھ رهیخ نیا از شتریب نذاشت میمر یول  .. 

 

کنم عوض و لباسم برم کھ زد صدام یھان  .. 

 

مطمئنم تو بھ من..نکھیا مثل یزیچ ھی..دمیدیم یزیچ ھی نگاھش تو..کردیم نگام..ریام بھ شد دهیکش اگاه ناخود نگاھم  .. 
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 خوشگل یلیخ..بود یاسی و بنفش یھا ھیما تو ھمھ اتاقش یبند رنگ..بود خوشگل یلیخ..خودش خواب اتاق..یھان اتاق تو رفتم
 شییخدا..جذب نیج شلوار با یبند زرد تاپ..اناختم خودم بھ نگاه ھی نھیا تو..کردم زونیاو و اوردم در و شالم..اوردم در و مانتوم..بود
 و بستم و ھاش دکمھ..تاپم یرو دمیپوش..اوردم در مردون مدل دیسف دار دکمھ بلوز ھی فمیک تو از...شدم ظاھر ریام جلو یشکل نیا من
 دیتجد و عطرم..بود ختھیر دورم یول موھام..بود پوشونده و دار مورد یقسمتا ھمھ..بود خوب..گذاشتم باز رو یاول فقط

نداشت دید سالن بھ یول بود اپن نکھیا با اشپزخونھ..یھان شیپ اشپزخونھ تو..رونیب رفتم و لبم رژ نطوریھم..کردم .. 

 

 ییدستشو مھمھ یلیخ واقعا..دلباز ییدستشو حموم و بزرگ اشپزخونھ..خواب اتاق تا دو و بزرگ نسبتا سالن ھی..بود خوب خونشون 
اومد خوشم یلیخ موردش ھی نیا از..باشھ دلباز .. 

 

 _ خانم؟ مامان کرده چکار  

 

بودن گرفتھ رونیب از ھم یسوخار مرغ..یسبز قورمھ و برنج..ھا قابلمھ سر رفتم  .. 

 

کن درست و ساالد نیا ایب_یھان  .. 

 

 _ مھمونتما من بعدم..برسم بذار..یبترک یا .. 

 

یخستگ مردم..نمیبب پاشو..یتر صابخونھ من از تو_یھان  .. 

 

 _  عنوان بھ تو نقش قایدق..رونیب از کھ ھم مرغا..خالھ کھ خورشتم..کرد درست من مامان کھ و برنج..تو یکرد چکار یبگ شھیم
بوده یچ صابخونھ .. 

 

بکن و کارت..زمیعز وجود_یھان  .. 

 

باشھ تونھیم پرو چقد ادم..خدا یا  .. 

 

نختھ؟ تو ھنوز..شاھرخ..کار سر..امروز از خبر چھ_یھان   

 

 _ کرد شوھر گھید کھ اون..بابا یگیم یچ .. 
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خودش واسھ ھیساالر ھی..ینیبب دیبا شوھرشم..کرده شوھر ھم واقعا اره_گفت و دیخند یھان  .. 

 

 _ ستین رانیا گفتیم..دمشیند..من جون .. 

 

؟یکرد یسوار موتور دمیشن..کن ولش نویا..ایانتال رفتن دوستاش با..اره_یھان   

 

کردم کردن خرد کاھو مشغول و خودم..خجالت از نییپا انداختم و سرم..خدا یوا  .. 

 

نگذشت؟ خوش_یھان   

 

 اژانس تا میکن صبر..میاین موتور با کھ کردم اصرارش یلیخ من بخدا..یھان_گفتم دستپاچھ..بودم کرده ھول..باال اوردم و سرم 
من بخدا..برسھ .. 

 

چشمم گوشھ نشست اشک  .. 

 

نگفتم یزیچ کھ من..یگل باش اروم_گفت و..دستاش تو گرفت و دستام و روبروم نشست اومد عیسر یھان  .. 

 

ندارم دوتا اون یزندگ بھ چشم من بخدا_گفتم اروم..دیچک چشمام از تپل اشک قطره دو  .. 

 

باش اروم ھم حاال..شناسمیم خودت از بھتر رو تو من..دونمیم کھ من..نشناسھ رو تو یتو؟ھرک یگیم یچ_یھان  .. 

 

مدت نیا تو..ریام بگم..بگم خواستم..نبود نیا من منظور_گفت و کرد پاک و اشکام  .. 

 

؟یخواینم کمک..جون یھان_دهیسپ   

 

گفتایم داشت..بود اومدن وقت حاال..اه .. 
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نجایا نیبش ایب یول..ستین کھ یکار..زمیعز نھ_یھان  .. 

 

مینشست اونجا یخور نھار زیم رو اشپزخونھ تو چھارتامون ھر و اومد ھم میمر  .. 

 

یشد ناز..ادایم بھت ھم شده فر یموھا یگل_میمر  .. 

 

داره دوست شتریب یمشک یمو انیشا یول.. ادیم بھت یعسل یمو ھم تو..یمرس_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

چھ؟ من بھ.ب..خب_گفت دستپاچھ و شد قرمز میمر   

 

دیخند یھان  .. 

 

موھام بابت زد غر یلیخ من سر اخھ..گفتم ینجوریھم_گفتم تفاوت یب  .. 

 

یکالغ پر..بود یمشک موھاش یگل اخھ_گفت دهیسپ بھ رو یھان  .. 

 

یھست ییبایز دختر تو..ادیم بھت یبزن یرنگ ھر مطمئنم_گفت و زد لبخند دهیسپ  .. 

 

تو نطوریھم_گفتم اروم و کردم نگاش  .. 

 

 کھ دمیفھم االن یول..تونمیم کردمیم فکر..کنم زنده رو مرده دل ھی..کھ ندارم رو ییتوانا نیا من..نھ تو مثل یول..اره_دهیسپ 
تونمینم.. .. 

 

ھ؟یچ منظورش..بھش شدم رهیخ تعجب با   

 

نییپا انداخت و سرش اونم و زد نیغمگ لبخند ھی کردم نگاه میمر بھ..نییپا انداخت و سرش..کردم نگاه یھان بھ  .. 
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 _ ھ؟یچ منظورت  

 

گفتم ینجوریھم..باشن داشتھ منظور دینبا کھ حرفا ھمھ_گفت و زد یحیمل و قشنگ لبخند دهیسپ  .. 

 

اومد در گھید شکممون یصدا..یچیھ خودمون یصدا بابا..یبد شام بمون یخواینم..جون یھان_گفت یشاد لحن ھی با بعد  .. 

 

زیم سر میرفت و دنیچ و شام زیم یک دمینفھم اصال   .. 

 

 از بھتر یلیخ منو اون..نشست لبش کنج محو یلیخ لبخند ھی.. دید کھ و لباسام..بود منتظرم ریام نگاه..رونیب اومدم کھ اشپزخونھ از 
شناسھیم خودم .. 

 

 یلبھا رو کھ..گفت ریام گوش تو یچ دهیسپ دونمینم..دهیسپ و سام ریام سمت دیکش نگاھم لحظھ ھی..فقط..دمینفھم خوردنم از یزیچ 
ریاس و دلم و بود کرده قفل و نگاھم کھ یلبخند..نشست کیش و جذاب یلیخ یلیخ لبخند ھی ریام .. 

 

میمونیم زنده و امشب..نپختھ یھان رو غذاھا..بابا نترس..یخورینم چرا..تو ییکجا..یگل_حسام  .. 

 

خورمیم..دارم..دارم_گفتم دستپاچھ  .. 

 

نخوردم دست یغذا و من بھ کوتاه نگاه ھی..کرد نگام ریام  .. 

 

نھیبب دیام نا و خورده شکست منو خواستمینم..کردم مشغول و خودم عیسر  .. 

 

سالن تو میرفت و میاورد وهیم و یچا و میکرد مرتب رو اشپزخونھ..ییشو ظرف نیماش تو میدیچ و میکرد جمع رو ظرفا شام از بعد  .. 

 

 یتیشخص جور چھ دونستمینم...نکنم فکر دهیسپ یحرفا بھ کردم یسع..میزدیم حرف و میبود نشستھ ھم دور سالن تو ھمھ
میدیخندیم و میگفتیم و میبود نشستھ ھم کنار ھمھ..بودم جیگ جیگ..نھ ای ادیب بدم ازش دیبا دونستمینم..داره .. 
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پروندیم مزه و بود گرفتھ دست رو جوونا جمع حسام  .. 

 

ده؟ید کینزد از خر حاال تا یک ھا بچھ_حسام   

 

دنید کھ گفتن بعدم و دنیخند اول ھمھ  .. 

 

 اصال..خره یلیخ معلومھ مصب ال..یکنیم نگاه کھ صورتشون تو کینزد از..رو االغا و خر نیا از یبعض نیدید شییخدا_حسام 
خره خره .. 

 

بودم شده سرخ خنده از خدا یوا  .. 

 

 خر معلومھ درسخونن و دهیفھم خر اصال کھ اشونیبعض..کالسن با..پولن خر اشونمیبعض..خونن خر خره..نھ اشونیبعض یول_حسام 
زننیم .. 

 

 یلیخ طرف معلومھ یکنیم نگاشون یوقت کھ ھمونام عاشق من شییخدا یول..کنن خرت خوانیم و ازوناشن معلومھ کھ اشونمیبعض 
 ..خره

 

؟یکنیم خر خر انقد چرا حاال.. مار زھر_گفت بود مرگ حال در خنده از کھ دیفر   

 

شرک خر مخصوصا...دارم خر تیشخص بھ نسبت یبیعج ارادت...دیفر شھینم باورت_حسام  .. 

 

 _ مزه یب..گرفت درد دلم خدا یوا..حسام یرینم یا .. 

 

بامزن یلیخ حسام اقا.. نگو یوا_دایش  .. 

 

 لپ لپ تو از منو کنمیم فکر وقتا یبعض بخدا..خانم دایش دینیبب رو ما شما نکھیا مگر..شما قربون_گفت بود شده مرگ ذوق کھ حسام 
 دل تو خوشگل من..کجا افھیق بد ریام و ختیر بد یھان نیا..ستمین مامانم یھا بچھ از کدوم چیھ شکل من شییخدا اصال..اوردن در
خانم؟ دایش نھ... میراھ سر من کنم فکر..کجا برو  
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ھا؟ تھیک بگم نذار ختیر بد..یا عقده کن جمع_یھان   

 

 درکت..نداره اشکال خب یول..افھیق نھ..باشھ داشتھ کلیھ دیبا مرد اخھ..یندار کھ کلیھ...داداش یسوزیم یدار دونمیم_سام ریام 
داره یبد سوز..کنمیم .. 

 

م؟یکن دایپ کجا از واست زن وگرنھ...وقت ھی نره در دهیسپ کھ بچسب و کلیھ نیھم..یندار افھیق کھ تو..داداش_حسام   

 

کنم ول و ریام کھ گرفتھ گاز و مخم خر مگھ_ دهیسپ  .. 

 

خرن؟ یلیخ کھ خرا ھمون..خرا کدوم از_حسام   

 

 بدون من...ذھنم تو اومد اور عذاب فکر نیا دوباره..ای؟خدایھست کجا تا..دهیسپ..گرفت دلم بازم..من یول بودن خنده حال در ھمھ 
بدم؟ ادامھ چطور ریام  

 

 داره کنمیم احساس گفتیم..کنھ ازدواج باالخره خوادیم کھ گفتیم باباش مورد در..میزدیم حرف گھیھمد با و بودم نشستھ میمر کنار
 بابام میکرد شیراض بزور کھ حاال کردیم فیتعر..شھیم خستھ اونم..میستین خونھ ادیز کھ مھرداد و من..ییتنھا از رهیگیم یافسردگ

 گفتیم..ارهیم درد سر اش چھچھ و اواز یصدا و مونھیم تو اون یدوساعت ھی حموم رهیم یوقت..رسھیم انقد بخودش..شده عوض انقد
من بودم خنده غش کھ کردیم فیتعر ییزایچ ھی..دهیخر عطر و لباس خودش واسھ انقد و دیخر بردتمون بزور .. 

 

 تو چشم و باال اوردم و سرم..بود ختھیر دورم دارم حالت یموھا و بود لبام رو یقشنگ لبخند و بودم دنیخند حال در کھ لحظھ ھی 
 از خنده اروم اروم..شد رهیخ چشمام تو..بود اون مال فقط یروز ھی کھ ییھا خنده..بود من لبخند بھ رهیخ..شدم سام ریام نگاه با چشم

رمیبگ ازش و نگاھم تونمیم من مگھ..ھیسوال چھ..کنھیم نگام داره چرا..رهیگینم و نگاھش چرا..رفت لبھام .. 

 

بود سام ریام بھ فقط حواسش..کردیم نگاه و ریام..دهیسپ..کنارش رفت نگاھم..نییپا انداخت و سرش اروم..شد یاشک..نگاھم کم کم  .. 

 

کردم؟ناخواستھ یدلبر کردم؟مثال چکار من..دید و لبخندم..دید و ناغافل نگاه نیا..دید پس  .. 

 

 بعدم و کرد دیتائ بار سھ دو سر با ھم ریام..گفت یزیچ ھی گوشش در اروم و ریام بھ کرد رو..تفاوت یب..بود سرد نگاھش دهیسپ 
 یول..شناسمیم و ریام حرکات تموم..شناسمیم من..ھیعصب..است کالفھ نکھیا یعنی نیا..داشت نگھشون ھمونجا و موھاش تو دیکش دست

داره؟ خبر من ریام دل از اون..شناسھیم اون..یچ دهیسپ  
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بشھ فراموش دیبا ریام کھ یکن قبول دیبا یول..دونمیم..سختھ_میمر  .. 

 

بودم رهیخ یقال یگال بھ  .. 

 

 _ شھینم...خوامیم .. 

 

؟..راحتھ اون یبرا یکنیم فکر_میمر   

 

 _ خوشبختھ یعنی..ھست یعنی..داره کنارش رو دهیسپ یوقت..ھست نکھیا مثل .. 

 

لبم رو نشست پوزخند ھی و  .. 

 

یداشت و پوالد ھم تو_میمر  .. 

 

 _ پوالد خواستمینم من یول .. 

 

نکن نگاه کاراش و ریام بھ نفرت با انقد..یگل..شد مجبور اونم_گفت و حرفم نیب دیپر  .. 

 

 رانیبودم؟ا نجایا االن..بود نفرت با نگاھم..دلم دلم؟اگھ از یدونییم یچ نفرتھ؟تو با نگاھم من..من_گفتم بغض با..میمر سمت برگشتم 
 تمام کھ یا ساده یچشما اون خاطر بھ..یا قھوه نگاه اون عشق بھ..برگشتم اون بخاطر من..دارم دوسش و ریام ھنوزم من..میبودم؟مر

دنمید بود سختت انقد..یبود کجا و سال سھ نیا بپرسم ازش کھ..بود سالم سھ نیا یایرو .. 

 

اون..نکرد فراموشت وقت چیھ ریام..یگل..باش اروم_میمر  .. 

 

 _ زنھینم حرف کالم ھی یکی چرا..دیکنیم یمخف ازم دیدار ھمتون کھ سال سھ نیا تو ھست ی؟چیچ اون .. 

 

گھیم بھت بخواد خودش اگھ_میمر  .. 
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 از نفرت و نھیک نیا تو قول بھ خبره؟بذار چھ ورم و دور بدونم دینبا..نخواد خودش دیشا_گفتم و گرفتم و دستش کھ شھ بلند اومد 
حالم نیا بھ نشو یراض دمیم قسمت..میمر..میمر بره نگاھم .. 

 

 یول..گمیم..باشھ_گفت اروم و دستم رو گذاشت و دستش..دیشن کھ و لرزونم یصدا و پربغض نگاه..دید کھ و چشمم تو اشک..میمر 
خوبھ؟..شرکت امیم فردا..نھ االن  

 

؟یچ اخھ یول..خدا ھست یزیچ ھی پس..بود شده راحت کمی المیخ..دادم تکون و سرم اروم   

 

 نایماش با ھم ما..خواستیم یسوار موتور دلش کھ دهیسپ بخاطر..رفتن موتور با دهیسپ و سام ریام..شد تموم کھ یمھمون..شب 
 رو دهیسپ نکھیا بخاطر..شھینم رد مانع رو از..کنھینم ادیز و کم و موتور سرعت..رهینم تند ریام کھ دمیدیم..میبود ھم با ھمھ..میاومد

 ادیز و موتور سرعت ریام.. کرد حلقھ ریام کمر دور اروم و دستاش دهیسپ یوقت یحت..دهینم تکون تکون و موتور بترسون
تفاوت یب..بود اروم..نکرد .. 

 

ده؟یم یمعن چھ نایا..خدا   

 

 دایپ کامل و گمشدت مھین..یگردیم بر یوقت..یراھ بھ چشم و انتظار سالھا از بعد..سختھ چقد کھ فھممیم ھ؟االنیچ یدونیم..جون خدا 
سختھ یلیخ...یکن .. 

 

 میروح و بودم خوشحال یلیخ چون و..شمیپ ادیب میمر و شرکت برم نکھیا بخاطر فقط..بودم شده داریب خواب از زود صبح از امروز
 کمربند ھی کھ یریش کوتاه و بستھ جلو یمانتو ھی..دمیپوش تنگ و یمشک کتون شلوار ھی..برسم خودم بھ گرفتم میتصم بود خوب
 و دمیکش چشمم تو یمشک مداد..بود ختھیر صورتم کنار میشراب دار حالت یموھا و دمیپوش ھم یمشک مقنعھ..داشت ییطال کیبار
کردم یخال خودم رو ھم میشکالت عطر..زدم ملیر .. 

 

 ولش کھ رمیام..رونیب بود زده خونھ از زود صبح ھم عمو و نداشت نیماش کھ حسام..رونیب زدم خونھ از و خوردم صبحانھ 
سامھ ریام دمید برگشتم..کرد ترمز پام کنار ینیماش ھی کھ زدمیم قدم داشتم اروم..کن .. 

 

باال ایب_گفت و نییپا داد رو شھیش  .. 

 

 _ رمیم خودم..یمرس .. 

 

ندارم حوصلھ..باال ایب گمیم_سام ریام  .. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

امیب خوامینم..کنم چکارت..باش نداشتھ..یندار_گفتم کرده اخم  .. 

 

دادم ادامھ راھم بھ و اونور کردم و روم  .. 

 

باال ایب گمیم بھت..نرو راه اعصابم رو یگل_گفت و کنارم اومد  .. 

 

دهیم حال ریام اعصاب رو رفتن راه چقد کھ اخ  .. 

 

 _ نکن اصرار .. 

 

شھ؟یم یچ کنم استفاده زور از بخوام یوقت یدید احتماال و..کنمیم سوارت بزور..ینش سوار اگھ یدونیم خودت یگل_سام ریام   

 

 رمید داره دمید یول.. بگم بھش یچ ھی اومدم..کشنیم رخ بھ و نداشتشون زور ارنیم کم تا کھ پسرام نیا..شعوریب پسره..اه 
دمیپر ترس از خودمم کھ دمیکوب محکم و در یجور نشستم یوقت یول..شدم نشیماش سوار و دادم افتخار بھش نیھم واسھ..شھیم  .. 

 

داره خود یجا کھ و ام یب نیا گھید..بندنیم ارومتر ھم رو لھیطو در_گفت و دیخند ریام  .. 

 

شھیش سمت کردم و روم..شییا..کشھیم رخ بھ و خوشگلش نیماش..پرو بچھ  .. 

 

؟یشیم یختیر نیا شاھرخ شرکت یبر یخوا یم یوقت ای یزنیم پیت انقد شھیھم_سام ریام   

 

شد یرتیغ باز نیا..ول یا  .. 

 

شدم؟ خوشگل..ھیچ.. شاھرخ شرکت رمیم یوقت فقط..نھ_گفتم ناز با و زدم لبخند..رمیبگ و حالش نکھیا واسھ   

 

ینبود موفق بگم دیبا نھ؟متاسفم یکن یعصبان منو یخوایم مثال_گفت کنھ نگاه من بھ نکھیا بدون  ... 
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 حال نیا با یول..بودم موفق دمیفھم منقبضش فک از نیماش ادیز سرعت از.. فرمون دور دستاش محکم گره از..بودم موفق..بودم 
بھتره یباش تیواقع تو...ینش دخترونھ یایرو وارد خودت واسھ بھتره..نداره یلیدل..کنم یعصبان رو تو دیبا چرا_گفتم .. 

 

شد خوبت..یخورد..خان ریام یداشت  .. 

 

خورهیم بھم بو نیا از داره گھید حالم..تلخ شکالت بازم_گفت و دیکش قیعم نفس ھی میرفت کھ و ریمس از کمی  .. 

 

باشھ داشتھ باھام رفتارو نیا کھ محقھ کھ کنھیم فکر چرا..غرورم و دل شکستن از..تیعصبان از..گرفتم گر  .. 

 

 _ شمیم ادهیپ من یدار نگھ بغل نیھم اگھ..بکنھ تتیاذ بو نیا کھ باشم کنارت نخواستم من .. 

 

داد ادامھ راھش بھ و زد بھم پوزخند ھی..انداخت بھم نگاه ھی  .. 

 

خوردیم و خونم خون..بودم یعصبان درون از  .. 

 

 ایب یخواست اگھ..ستین اعتماد قابل شاھرخ..رونیب یایب شرکت نیا از بھتره_گفت شم ادهیپ نکھیا از قبل میدیرس کھ شرکت در 
نجایا یول..خودمون شرکت .. 

 

شھیم ھم مھربون بعد زنھیم و ششین..بذارم اونجا پامو گھید عمرا..شعوریب پسره  .. 

 

 _  و قلبم بخوان کالمشون شین با کھ ھمکارمن ییکسا کھییجا تا..باشم نجایا دمیم حیترج..دارم دوست و ھمکارام و کارم من..ممنون
 ..بسوزونن

 

 شیبد یبخوا دیشا..خورهینم من بدرد گھید نیا_گفتم و نیماش داشبورد رو گذاشتم و اوردم در و ریام گردنبند و فمیک تو کردم دست 
خودت طرف از البتھ..دهیسپ بھ .. 

 

شدم شرکت وارد و رونیب زدم نیماش از و  .. 
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بشھ؟؟ یچ کھ..بزنھ طعنھ..کنھ بارم ھیکنا و شین خوادیم مثال..حرفاش و ریام دست از بودم یعصبان ھنوز شدم کھ شرکت وارد  

 

 و بخونم کھ داد بھم ھم رو میکار قرارداد از برگھ ھی..کردمیم وتریکامپ وارد دیبا کھ ستیل ھی و داد ترجمھ واسھ برگھ دوتا بھم یمنش 
کنم امضاش بودم موافق اگھ .. 

 

ستادمیا زیم پشت اتاق پنجره بھ رو..زیم رو گذاشتم رو ھا برگھ و کردم زونیاو و فمیک..اتاقم تو رفتم  .. 

 

 کم ازم یزیچ ھی یانگار چرا..گرفتھ دلم چرا پس یول..یداد و جوابش ھم تو..باش اروم..یگل ستین مھم..دمیکش قیعم نفس ھی 
و دمیام تنھا..دادم پس بھش و ریام یادگاری تنھا چون..خدا گرفتھ دلم..شده  .. 

 

 کراوات و اب بلوز و یا سورمھ شلوار کت..بود شاھرخ..برگشتم..شد بستھ دوباره و شد باز در کھ بودم اتاقم پنجره بھ رو ھنوز 
بود شده پیخوشت یحساب..بود دهیپوش یا سورمھ .. 

 

 ..سالم_ 

 

ستادیا روبروم و اومد..جلو اومد اروم و زد لبخند  .. 

 

؟یخوب..سالم_شاھرخ   

 

 _ یمرس .. 

 

کردیم نگام یجور ھی..موند یول..نداشتم و حوصلش اصال امروز..بره یکاشک..نداشتم گفتن واسھ یحرف  .. 

 

 _ شده؟ یزیچ  

 

دیکش قیعم نفس ھی و کرد نگاه چشمام تو..ستادیا کنارم اومد و اومد در زیم ور اون از  .. 
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زبونمھ ریز کنمیم احساس..ھیجور ھی بوش..شکالت..بودم بو نیا دلتنگھ کھ سالھ سھ_شاھرخ  .. 

 

بگم یچ دونستمینم واقھ در..نزدم یحرف  .. 

 

چشمات..امروز یول..ایھست خوشگل..یشد خوشگل امروز_گفت اروم  .. 

 

میھپل چقد کنھیم فکر ندونھ یک ھر..ادیم ھمھ چشم بھ چھ..مایدیرس خودمون بھ روز ھی ما حاال..بابا یا  .. 

 

 _ برسم کارام بھ دیبا من..ممنون .. 

 

 و باال اومد دستش..نبود نجایا اصال نکھیا مثل..نبود یمعمول نگاھش..کردم نگاش..گرفت و راھم جلو و خورد تکون ھی کھ برم اومدم 
دیچیپ انگشتش دور و دستش گرفت و فرشدم یموھا از تره ھی .. 

 

 ھر..ھنوزم..یمتفاوت ھنوزم_گفت کھ کنم اعتراض چشھ؟اومدم نیا..زد لبخند ھی..اومد خوشش..باال دیپر فنر مثل موھام و کرد بازش 
یتک واسم یول ستمین عاشقت ھنوزم..نھیدلنش واسم..یکنیم یکار .. 

 

یکن تمومش بھتر..شاھرخ_گفتم و دادم قورت و دھنم اب  .. 

 

 لحظھ چند..زیم لبھ بھ گرفت و دستش و رونیب کرد فوت و نفسش..نییپا انداخت و سرش..کردیم نگاھم رهیخ کھ ھمونطور 
یگل بھت لعنت..بھت لعنت..بھت لعنت_گفت یبلند یصدا با و باال اورد و سرش خشم با ھوی کھ بود ینجوریھم .. 

 

 اتاق از حرف بدون بعدم و صورتش بھ دیکش دست..موھاش تو دیکش دست..بود کالفھ..ستادیا اتاق وسط رفت و اونور کرد و روش 
رونیب زد .. 

 

 دنده سر من با امروز ھمھ چرا..کرد یطور نیا چرا نیا..بودم در بھ رهیخ رونیب بزنھ نمیس از خواستیم ترس از کھ یقلب با من 
افتادن چپ .. 

 

میزندگ یقتایحق دونستن و میمر اومدن بھ..کنم نگاه وانیل پر مھین بھ کردم یسع  .. 
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 من ضرر بر یزیچ ھم مفادش..بود یعال واقع در..بود خوب حقوقش..انداختم داد قرار بھ نگاه ھی.. کردم کارام مشغول و خودم 
بعد ندشیبب ھم انیشا بذار گفتم..بود اولم بار..دمیترس..نکردم امضاش خب یول..نداشت .. 

 

 گھید و امروز..نکردم قبول یبد لشونیتحو دیبا خودت کھ کرد اصرار چقد ھر..یمنش بھ دادم ھارو برگھ شد تموم کھ ترجمھ یکارا 
نداشتم و شاھرخ حوصلھ .. 

 

اتاقم تو کردم دعوتش و استقبالش رفتم..نبود ادمی اصال..خدا یا..شد وارد در از میمر کھ اتاقم تو برم خواستم  .. 

 

شھیم باز زایچ یلیخ یرو بھ چشمم میمر یحرفا دنیشن با امروز مطمئنم  .. 

 

_ ؟یبزن حرف یخواینم  

 

؟یکن یصبور یلیخ دیبا..یبدون اگھ_میمر  

 

_ گھید بزن حرف خب..یدیم جو یالک چرا .. 

 

 اون شھینم حاضر کھ شناسمیم و ریام انقد چون..گمیم بھت..باشھ_گفت و یصندل بھ داد ھیتک خوردو و اش یچا از قلوپ ھی میمر
یند حق بھش کھ..یریبگ دل بھ نھیک عمرت ھمھ تو کھ شھیم باعث نزدن حرف نیا و..بزنھ یحرف و بذاره کنار و غرورش .. 

 

 ریام و رانیا یزد زنگ روز ھی..گذشتیم رفتنت از ماه سھ دو ھمش یوقت..شیپ سال سھ ادیم ادتی_گفت و دیکش قیعم نفس ھی
بود کرده فیتعر یھان واسھ ریام رو نای؟ایگفت بھش یچ ادتھی..داد و جوابت .. 

 

 مشورت یھان با یخوایم و یشد اشنا نفر ھی با یگفت..شدن تیزندگ وارد دیجد یادما..شده شلوغ دورت یگفت ریام بھ ادتھی..یگل
ادتھ؟ی..یکن  

 

بود ادمی زیچ ھمھ..بود ادمی .. 

 

شکنھیم و اتاق لیوسا ھمھ و اتاقت تو رهیم کھ بود یعصبان انقد..اورد ریام روز بھ یچ حرفات اون یدونینم_میمر .. 
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 دهیفا یب یول کنھ ارومش کنھیم یسع یھان..شده یچ کنھیم فیتعر واسش ادیفر و خشم با ریام و خونھ رسھیم یھان موقع ھمون
بود شکستھ دلش ریام..بود .. 

 

 یچ ھمھ از و کنھیم حبس اتاقش تو و خودش..دیفر بھ سپارهیم و شرکت و رهینم رونیب خونھ از..بوده داغون ریام روز چند تا
 تو از گھیم یھان..بوده یعصبان..رونیب زنھیم خونھ از..بعد روز چند..نکھیا تا..دهیکشیم گاریس گر و گر و خوردهینم غذا..برهیم

 با..یگرفت محرم کھ یھمون..عکس کدوم یدونیم..بوده رهیخ یگل عکس بھ و دهیکشیم گاریس و شھیم پخش نیغمگ اھنگ ھی اتاقش
 ..چادر

 

 از.. زننیم زنگ شب..شب تا ادینم..گرفت تماس باھاش بشھ کھ برهینم خودش با ھم شیگوش و رونیب زنھیم خونھ از ریام
 گارد بھ خورهیم کھ..کجا نبوده معلوم حواسش و بود باال انقد سرعتش...ادیز سرعت بخاطر..بود کرده تصادف ریام..مارستانیب

کنھیم چپ نیماش و جاده کنار یالیر .. 

 

بودم میمر بھ رهیخ شده گرد یچشما با..میمر گھیم یچ..من یخدا .. 

 

 سھ و سال کی سام ریام...یگل شھیم باورت..کما تو رهیم کھ بد انقد..بوده بد یلیخ حالش..مارستانیب بودن کرده منتقل و ریام_میمر
بود کما تو ماه .. 

 

 گفتیم خالھ..بوده خدا بھ دشیام..نھ خالھ یول..بودن کرده دیام قطع دکترا..نذاشتھ خالھ کنن جدا ازش رو ھا دستگاه خواستن ھردفعھ
 ختھیر بھم یھان..بود نجایا یتیوضع چھ یدونینم..رهیبگ خدا از و رمیام یشفا و بشھ واسطھ گفتم..خواستم کمک دمیشھ داداش از

شھیم داغون یحساب بفھمھ اگھ استیدن سر اون..بدم و جوابش یچ دونمینم یول..زنھیم زنگ یگل گفتیم..بود .. 

 

 دهیکش دست شون کار و یزندگ از ھمھ..دیفر..حسام.. عمو..بود مارستانیب تو ریام اتاق در پشت ھمش..نبود خونھ اصال کھ خالھ
بود دهیفا یب یول شدنش بلند منتظر و بودن ریام اتاق در پشت الیفام و دوستا از یکل ھرروز..بودن .. 

 

 بست و مشھد رهیم تموم ھفتھ کی حسام..یچطور اونم..شھیم معلوم شیبھبود عالئم کم کم نکھیا تا..بود کما تو ریام ماه سھ و سال کی
 و رضا امام حرم اومده کھ..رو رضا ییدا خواب..دهید خواب روز اون گفتیم..خوادیم رضا امام از و ریام یشفا و نھیشیم حرم تو

 اتاقش تو من.. خورد تکون انگشتاش یوقت..اومد بھوش یوقت..کرد باز و چشماش ریام یوقت گھیم فاطمھ خالھ..کردهیم دعا داشتھ
و شیزندگ ھمھ..رضاست امام ونیمد..ریام..یگل..کردم فراموش و ریام اصال من کھ بود دهیچیپ اتاق تو یخوب یبو ھی گھیم..بودم .. 

 

 ریگ خوارا ادم جنگل تو کھ بود ییادما مثل نگاھش ریام یول..بودن دورش و بودن ششیپ ھمھ..بخش تو بردنش و اومد بھوش یوقت
 شاکر رو خدا حال نیا با یول..شدن دمغ ھمھ..ومدینم ادشی یچیھ..شناختینم و چکسیھ..بود داده دست از و حافظش..ریام..افتادن
کشھیم نفس..کنارمونھ..زندست ریام کھ میبود .. 
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 اتاقش تو و لشیموبا..نبود ادشی یچیھ اون یول..ادیب ادشی خاطراتش کھ کنن یکار کردنیم یسع ھمھ..خونھ اوردنش یمدت از بعد
 تو اسمش کھ یکی..دادهیم عاشقانھ یامایپ یا شماره ھی بھ کھ نھیبیم..اماشیپ و تماسا تو رهیم یوقت..نبوده باھاش تصادف تو..نھیبیم

 نیا واسش کھ بوده یک نیا نھیبب خوادیم..بوده عاشق ھی زبون از فقط کھ ییامایپ..خونھیم رو امایپ..بوده ویس یزندگ اسم بھ شیگوش
یگل رو تو یصدا..شنوهیم و دختر ھی فیظر یصدا و شماره اون بھ زنھیم زنگ..فرستادهیم ریام رو امایپ .. 

 

 اون کھ میدونستینم ما..گفتینم ما بھ..بود ریام..بود اشنا واست تلفن پشت از نفساش یصدا و زدیم زنگ بھت کھ یا بھیغر اون..یگل
تھیزندگ ھمون..عشقتھ دختر نیا..میگفتیم بھش وگرنھ..شھیم اروم صدات دنیشن با و زنھیم زنگ بھت ناشناس صورت بھ .. 

 

 یگل کھ یگیم بھش و یزنیم داد سرش تو..اخرش تماس تو روز اون..نکھیا تا..کنھینم رییتغ حافظش یول..یگل گذرهیم مین و سال کی
 دنیشن تو یصدا با فقط..ارهیم بدست و حافظش..قیعم شوک ھی..بود شوک ھی براش اون..ریام یگیم بھش..یکنیم صداش..یھست

یگل تیگر دنیشن با..تو زبون از اسمش .. 

 

 خواستیم..یگل یب..ییتنھا تونمینم گھید گھیم..شده خستھ ریام..گفتیم یھان..رو یچ ھمھ..کنھیم فیتعر یھان واسھ ادیم ادشی یوقت
 یکس و یبذار سرش بھ سر یخواست تو روز اون کھ گھیم بھش یھان..یبزن پسش دفعھ ھی نکنھ کھ..ذارهینم غرورش یول..شتیپ ادیب

ستین تیزندگ تو .. 

 

تو یول..جلو فرستھیم رو یھان و دیفر .. 

 

 شیر قلبم یگل یوا..دیکش یچ شب اون ریام..کرد فیتعر خالھ..تو ینامزد شب..شب اون..رسنیم تو ینامزد روز..بودن دهیرس رید
شھیم .. 

 

شیزندگ با..تو با..خودش با..بود کرده لج..رهیبگ زن براش خوادیم خالھ از فردا .. 

 

 فراموشش تو کنھیم فکر اون..ھیعصبان یول..داره دوستت ھنوزم..عاشقتھ ھنوزم ریام..یگل..نبوده عشقش..نبود ریام انتخاب دهیسپ
یکرد فراموش و عشق ھمھ واون یبست دل..یبست دل عیسر و اونجا یرفت کنھیم فکر..یکرد .. 

 

یکن قضاوت راجبش یجور نیا ستین حقش..ستین حقش نیا..دیکش زجر یلیخ اون..بده حق بھش .. 

 

 و کرد فراموشم..کردمیم فکر من کھ یکس..دهیکش زجر تموم سال سھ ریام کنم باور ندارم دوست کھ سخت اونقد..سختھ برام باورش
 دارم یچ االن..خدا یول..بود یابک ھمھ حرفاش..عشقش کردمیم فکر..بوده عذاب در کھ فھممیم االن..بوده یخوش یپ سال سھ نیا

بود کرده دلخوش من دلشکستھ و نیغمگ یصدا بھ یول بود داده دست از و حافظش کھ حال نیع در و..بوده کما تو ریام کھ..شنومیم .. 
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 من پس جون خدا خب یول..فکرام و حرفام از بشم شرمنده یخوایم.. و عادالنم نا قضاوت..یکن ثابت بھم یخوایم رو یچ..خدا 
 شدم کبود و خوردم کتک و اخر یھا ماه نیا منم..کردمیم دق داشتم شیدور غم از بودم؟منم یخوش غرق و سال سھ نیا من مگھ..یچ

میپاک و جونم از دفاع واسھ بودم فرار حال در ھمش منم...یروان اون یپا و دست ریز .. 

 

 مقصر کھ بفھمم تونمینم اصال..رمیبگ میتصم و کنم فکر درست تونمینم اصال..شده یپات یقاط یچ ھمھ..بھم ختھیر تصوراتم چقد 
ھیک وسط نیا یاصل .. 

 

 پس..گمیم طرف ھی از..کردم راجبش کھ ییفکرا و گفتم بھش کھ ییایور در و فحشا بخاطر شرمندم ریام از کنمیم حس طرف ھی از 
خوردم ضربھ کم من ؟مگھیچ احساسم و دل..یچ خودم .. 

 

 وونھید قسمت تو البتھ..بازداشتھ ھنوز کھ کرده راحت و المیخ شھاب یول..بشھ داشیپ دوباره یروان اون ترسمیم ھنوزه کھ ھنوزم 
 ..ھا

 

ریام بھ زدمیم زل و گوشھ ھی نشستمیم..ھا زده ماتم نیا نیع..بودم ریام خیم فقط..خونھ رفتم کھ عصر  .. 

 

 تا کردمیم نگاھش..بودم بھش رهیخ ھمچنان رمیبگ ازش و نگاھم نگھیا بدون الیخ یب من یول..رهیبگ مچ اومد مثال دوبار یکی 
 یلی؟خ..نبوده ایدن نیا تو ماه سھ و سال کی..من ریام واقعا ایا نکھیا بھ..بخونم نگاھش تو از و سال سھ نیا تیواقع

 اقل ال..بود بھتر گفتنیم اگھ دیشا..یول..دوختمیم بھم و زمان و نیزم وگرنھ..نگفتن یزیچ من بھ کھ کنمیم خداروشکر..دردناکھ
افتاد ینم اتفاقا از یلیخ و..بودم کنارش .. 

 

 طاقت دلم من یول..میبود ھم بھ رهیخ..بخونھ و نگاھم خواستیم اونم حتما..من بھ شد رهیخ ھم ریام..ایریگ مچ نیا از یکی تو 
خدا کردم چکار من..اتاقم تو رفتم و شدم بلند..چشمام تو شد جمع اشک..اوردین .. 

 

گذشتم..دهیسپ..ریام با..احساسم با...امیب کنار تونمینم..رمیبگ اروم تونمینم  .. 

 

نبود پوزخند ھی..تو از من سھم یدونستیم اگھ کھ..اورد من روز بھ یچ سال سھ نیا یدونینم ھم تو..یدونینم یزیچ ھم تو..ریام  .. 

 

زجر ھمھ نیا..نبود نیا ما حق..ایخدا  .. 

 

بودم کاملش قرص و ماه بھ رهیخ و پنجره کنار..اتاقم تو شب  .. 
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دنیلرزیم ھم با دستام و قلبم..بود ریام از..من یخدا..کردم بازش..اومد امیپ میگوش واسھ  .. 

 

گذشتھ از ینشون ھی محتاج..بود محتاج قلبم و دل..مدت ھمھ نیا از بعد  .. 

 

بود نوشتھ..شدیم مگھ یول..نشم ییھوا دفعھ ھی کھ..بخونمش نخواستم  .. 

 

  

 

گرددیم ماندن یبرا بھونھ ھی دنبال بھ ھنوزم...دارد رفتن یبرا لیدل ھزار کھ یزمان کھ است یکس یواقع عاشق  ... 

 

 کھ یاون چون..بمونم نخواست ازم یکس چون..رفتمیم دیبا چون رفتم من..دهیسپ سمت رفتن بھ..خودش ای..رفتنم بھ..منم منظورش 
 ھی جز..اومد رمیگ یچ رفتن نیا از..شد یچ حاال..خودمھ خاطر واسھ اورد لیدل و کن فراموش گفت..نداشت..داشتیم نگھم دیبا

گھید تلخ گذشتھ .. 

 

 خودم دست..امیم کوتاه یلیخ برابرش در ناخوداگاه مدت نیا تو..گذرهیم ریام سالھ سھ قتیحق و تیواقع دونستن از یروز سھ دو
 تمام از..کنھیم یخال و خودش داره دونمیم چون..ندم و جوابش ادیز کنمیم یسع..شمیم ساکت ھاش ھیکنا و شین برابر در یول..ستین

 ھنوزم..ھا ھیکنا گوشھ نیا تموم با بازم یول..کنھیم ارومش..شدن یخال نیا..خوبھ..کرده راجبم کھ ییفکرا از..داشتھ من بھ کھ یخشم
 رسمیم رید یوقت کھ دید شھیم ھنوزم..کنم احساس رو اش یریدلگ تونمیم ھنوزم..بخونم کالمش و نگاه تو و محبت از یبرق ھی تونمیم

ھیعصب و منتظر چقد خونھ .. 

 

زنھینم یحرف یول..کنھیم حس و نھیبیم رو ھا نگاه نیا تمام دهیسپ کنمیم حس  .. 

 

 و شھیھم..باشھ کرده یبدرفتار ای یاحترام یب بھش کھ دمیند وقتم چیھ یول..باشھ داشتھ یانچنان محبت دهیسپ بھ ریام دمیند وقت چیھ 
 و حرفاش شھیھم و ھمصحبت و بوده ھمقدم باھاش..داشتھ و ھواش..بوده دهیسپ کنار شھیھم..ھا یھم دور و ایمھمون تمام تو..جا ھمھ
دهیشن .. 

 

و داشتن دوست ھی..نداشتھ و عشق ھی برق وقت چیھ دهیسپ بھ نگاھش یول   .. 
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 دونھینم یزیچ دیشا..بسوزونھ منو دل مثال عشوه و ناز با نکرد یسع وقت چیھ دهیسپ..کنارشھ ھنوزم دهیسپ چرا دونمینم حال نیا با 
دهید..ھا بار..کرده ریغافلگ منو بھ ریام ناغافل یھا نگاه کھ مطمئنم.. یول .. 

 

بشھ یچ قراره دونمینم..سردرگمم و جیگ  .. 

 

شناس نا شماره ھی..خورد زنگ میگوش بودم کھ شرکت یکاینزد امروز  .. 

 

کرد رمیغافلگ یحساب خط ور اون از دهیسپ یصدا و دادم جواب  .. 

 

 _ شده؟ یزیچ  

 

نمتیبب خوامیم فقط..نھ_دهیسپ  .. 

 

 _ واس..افتاده یاتفاق..ات .. 

 

خوبھ رمیام حال..راحت التیخ_دهیسپ  ... 

 

دادم قورت و دھنم اب  .. 

 

منتظرم..فرستمیم واست کھ یادرس نیا ایب گھید ساعت کی تا_دهیسپ  .. 

 

داره؟ چکارم یعنی..بود دهیشد؟سپ یچ االن..کرد قطع رو یگوش و   

 

برم راه نیا تھ تا خوامیم..جنگ نیا از شھیم بمینص یچ نمیبب دیبا..دیجنگ یزندگ نیا واسھ دیبا..رفتمیم دیبا یول..داشتم استرس  .. 

 

 بستھ باالسرم محکم و موھام..بود اسپرت..بود خوب..انداختم لباسام بھ نگاه ھی..اروم یلیخ و دنج یجا ھی..بود شاپ یکاف ھی ادرس 
ستین مھم..بود دایپ میشونیپ یرو زخم..بودم .. 
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داشت یحیمل شیارا..براق یا نقره شال و یدود ساپورت و بود دهیپوش یا نقره براق مانتو ھی..بود اونجا دهیسپ..داخل رفتم  .. 

 

 اومده یول..نجامیا یچ واسھ دونستمینم..بودن ھم رنگ کھ ییچشما..میبود ھم یچشما تو رهیخ..روبروش نشستم و دمیکش و یصندل 
بجنگم.. دیجنگ اگھ کھ بودم .. 

 

کنار کشمیم.. من...بگم اومدم...بجنگم باھات تا نجایا ومدمین من_دهیسپ .. 

 

کردمیم نگاھش زده رونیب حدقھ از ییچشما و تعجب با  .. 

 

تو زهیام محبت نگاه ھی محتاج چقد بفھمم ونمیم..رهیدرگ احساسش و خودش با چقد..داره دوستت چقد ریام بفھمم تونمیم_دهیسپ  .. 

 

بودم کرده قفل بھم استرس از و انگشتام  .. 

 

 دختر ھی اسم..تو اسم یبجا..دستات تو دستش و کنارتھ یوقت..ییتنھا تو..بشھ ھمسفرت قراره کھ یکس..نامزدت..سختھ یلیخ_دهیسپ 
 یبدون سختھ چقد..یشکنیم بازم یول..ارهیدرب دلت از و بخواد معذرت ھرچند..یاشتباھ چند ھر..و سابقش عشق..ارهیب رو گھید

سختھ..عشقشھ یچشما رنگ بخاطر..ارامش ھمھ نیا..کنھیم ارومم..دارم دوست و چشمات..گفتیم شھیھم کھ یکس..نامزدت   

 

نییپا انداختم و سرم  .. 

 

 _  یول..گرفتمیم میتصم عاقالنھ دیبا..مملکتم نیا روانشناس مثال من..درستھ..خب..اومد خوشم ازش..میخواستگار اومد ریام یوقت
 خوشش ابروھاش نیب اخم از..اومد خوشش ریام از دخترونم احساس..شھیم میحال محبت و عشق..دارم احساس..دخترم ھی منم..خب
 منم داشتم دوست چون..دارم احساس..دخترم ھی منم چون..اومد خوشم کلشیھ و پیت از..اومد خوشم مردونش رفتار و جذبھ از..اومد

کنم تجربھ .. 

 

داره یسرنوشت ھی کس ھر..ستمین مونیپش..رمیبگ میتصم دلم رو از..شده کھ بارم ھی واسھ داشتم دوست  .. 

 

کرده نامزد و رفتھ..ستین االن و بوده شیزندگ تمام کھ دختر ھی عاشق..بوده عاشق قبال گفت بھم..داشت صداقت ریام  .. 

 

میسادگ..احساسم..دخترونھ حس.. ریام با زدن قدم یایرو..شدم ییایرو..بازم یول..شد سخت  .. 
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داد ادامھ یول..گرفت و گلوش بغض  .. 

 

 یول..کنھ فراموش کنمیم یکار..خوشگلم..دخترم..خوندم و درسش...روانشناسم سرم ریخ..کنمیم عوضش..تونمیم گفتم_دهیسپ 
شھینم فراموش وقت چیھ یواقع عشق دونستمینم .. 

 

 کھ کنم یکار خواستمیم یول..نداره دوستم دونستمیم..مینبود نامزدا ھیبق مثل..ما..بود خودش تو..بود اروم شھیھم..بود ساکت شھیھم 
نگران و بود فکر تو شھیھم..باشھ داشتھ .. 

 

شھیپ عاشق مرد نیا از..یبگذر یتونست چطور..بگم بھش کھ..نمیبب کرده ول و ریام کھ رو یدختر اون داشتم دوست یلیخ..یدونیم  .. 

 

 کھ نکرد لھیوس..نکرد لھیوس وقت چیھ منو کھ..اومد خوشم ریام یچ از یدونیم یول..شد بدتر..بود بد..شد بدتر یچ ھمھ..یاومد تو 
داغونھ درون از دمیفھمیم و کردیم فوران ھوی خشمش یگاھ یول..بود یھمونجور اخالقش..رهیبگ انتقام تو از.. من با .. 

 

 ھاش نگاه..شھیم ییھوا داره جذاب و بایز دختر ھی دنید با ریام کردمیم فکر اوقات یگاھ..یریام سابق عشق..تو کھ دونستمینم..من 
و ریام خراب حال و تو رفتن و عشقتون.؟.گفت رو یچ ھمھ واسم یک یدونیم یول..بودم دهید رو تو بھ ... 

 

 گمیم بھت..کنم دخالت ماتتیتصم تو خوامینم..یبر کھ گمینم بھت رو نایا گفت بھم..ریام یبابا..من شوھر پدر..تو سھراب عمو 
نشھ خراب ندتیا کھ..ریبگ درست میتصم ھی گفت بھم... ندونستن از یکشیم عذاب یدار دونمیم..یا کالفھ نمیبیم چون .. 

 

 اگھ باش مطمئن...یقلبش صاحب و یشد دایپ اول تو..یبود یاول تو دونمیم چون...کنار بکشم خوامیم اگھ_گفت و دیکش قیعم اه ھی 
 دوباره و ریام شھیم کردمیم فکر..ریام بخاطر..ستادمیا یم جلوت توانم تموم با..یریبگ ازم و ریام یخوایم و یوارد تازه دونستمیم

عشقھ کار فقط..ستین من کار نیا دمیفھم یول..کرد زنده .. 

 

 تو...داره فرق یلیخ زن تا مرد ھی دنیکش یسخت..گذرونده رو یسخت یروزا..برگرده یزندگ بھ بذار..کن کمکش..داره دوستت اون 
شھینم اروم و کشھیم گاریس اون یول..یشیم اروم و یکنیم ھیگر ... 

 

کردم نگاه چشماش تو و گرفتم و دستش..شدم بلند عیسر..ستادیا شد بلند  .. 
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 _  کھ ییخدا ھمون بھ..دونستمیم اگھ کھ..داره رو تو ریام دونستمینم اصال..من..نداشتم تا دو شما یزندگ بھ چشم وقت چیھ.. من
 عادت ھم ریام...کنم خراب رو دوتا شما یزندگ ومدمین من..موندمیم ھمونجا میبدبخت سال سھ نیا تمام شاھد و باالسرمھ

گردمیبرم فردا نیھم..من..کنمیم عادت..منم..کنھیم .. 

 

 اولم از ریام..بدوزم یکس مال بھ چشم نگرفتم ادی من..گفتم بھت روزم اون_گفت و داد فشار و دستم و زد مھربون لبخند ھی دهیسپ 
باش مراقبش..بوده تو مال .. 

 

زدم صداش کھ رفتیم داشت  .. 

 

 _ دهیسپ ... 

 

نتونستم من کھ یکار..یکن ارومش یتونیم کھ دونمیم...یگل..دارم حرف اونم با..ریام شرکت رمیم دارم_گفت..برگشت  .. 

 

رفت و  ... 

 

؟یگفت بھش یزیچ تو..پسر توام ؟با..یراحت نیھم ؟بھیچ یعنی..ارمینم در سر_خالھ  

 

گفت رو نایھم منم بھ..کھ گفتم..من مادر نھ_سام ریام  .. 

 

 ھم با..بمونم یسام با تونمینم گھید گفتھ دهیسپ گھیم مامانش..یداد یفرار رو دختره کھ یکرد یکار ھی حتما..شھیم مگھ اخھ_خالھ 
 چرا..بکشم تو دست از دیبا چقد ؟منیمخالف..اره..مخالفھ من کردن کار با..حرفھ کم و ساکت..نداره احساس..نداره اخالق..میندار تفاھم
؟یکنیم یباز تیزندگ با یدار  

 

 30 تیترب دینکن مجبورم خدا رو تو پس..تونمیبدم؟نم رییتغ و خودم تونمیم..ھستم کھ نمیھم من..کھ گفتم مامان_گفت کالفھ ریام 
کنم عوض و سالتون .. 

 

 یگیم وقت اون..فرستاده پس و نشونش و ھا ھیھد..رفتھ کرده ولت نامزدت پسر اخھ..کردم تیترب ینطوریا رو تو یک من_خالھ 
شھ؟ینم سرت عاطفھ ذره ھی چرا تو اخھ..ھست کھ نھیھم  
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 گوشھ..خوادینم منو ھم دهیسپ کھ ینیا شدم..نیا شد روزگارم کھ داشتم عاطفھ..افتادم روز نیا بھ کھ شدیم سرم_گفت یعصب ریام 
دیبذار راحتم خدا رو تو..نھ االن یول..داشتم احساس منم..من مادر داشتم..اخالق بد.. ریگ .. 

 

 بخاطر کھ نگو...ریخبره؟ام چھ ورت و دور یفھمیم..یکن یباز ھمھ یزندگ با کھ..یکن نابود و تیزندگ کھ بذارم راحتت_خالھ 
ھ؟یگل اومدن  

 

 خودش..زدم بھم من مگھ اصال..ندارم یگل بھ یاحساس چیھ گھید من..ستین بخدا..ستین اون بخاطر..نھ..مامان نھ_زد ادیفر ریام 
 گھید....افتادم عقب متحجر ادم ھی من گفت..بوده منتظرش عمر ھی کھ ستمین یاون من گفت..شده خستھ گفت و شرکت اومد امروز
دیکن ولم..شدم خستھ بخدا..کردمیم دیبا چکار .. 

 

 از تازه منم و ننیبچ و مون دیجد خونھ بودن رفتھ حسام و دایش و انیشا و مامان..نرفتم داخل و موندم اطیح تو کھ کردم خداروشکر 
نرفتم داخل و دمیشن رو صدا و سر نیا کھ بودم برگشتھ شرکت .. 

 

 بھ..نداره یاحساس گھید شد؟گفت یچ یدید..ریام یول..جلو رفتن واسش کھ ھیدختر ندهیا نگران..رهیام یزندگ نگران..خالھ داره حق 
خلقتت نیا از شھیم پر چشمام عیسر ؟چرایدیافر ھیچ اشک نیا جون خدا..من .. 

 

 منو..ستادمیا..رونیب اومد ریام و شد باز اطیح در کھ..بودم بستھ و میاشک و قرمز یچشما و بودم داده ھیتک اطیح در کنار وارید بھ 
 اطیح از دمییدو یحرف چیھ بدون..ندارم و نگاھش تحمل و تاب..بھم شد رهیخ تعجب با.. دید کھ و میاشک و قرمز یچشما.. دید کھ
 کھ..سوختیم خودم اهیس یشونیپ و یبدبخت واسھ دلم..نبودم ناراحت یکس از..کردمیم ھیگر و دمییدویم..شدم خارج خونھ از و رونیب

 بعد..خونوادم اول..دارم دوستشون کھ ییکسا خاطرات تو شدن گم..شدن گم و یکس یب و ییتنھا واسھ اومدم ایبدن یبچگ ھمون از
ریام بازم و..ریام .. 

 

وارید بھ چسبوند و عقب دیکش و گرفت و بازوم یا مردونھ و یقو دست ھی  .. 

 

زدیم نفس نفس و بود یعصب..بود ریام  .. 

 

 فرار یدار_گفت..شد ارومتر نفساش کھ کمی..کردیم نگام و دیکشیم نفس تند تند و وارید بھ بود چسبونده منو شونھ دستش ھی با
؟یاورد ھیبق روز بھ یچ ینیبب کھ یمونینم وقت چیھ ؟چرایک ؟ازیچ ؟اره؟ازیکنیم  

 

 یمذخرفات اون رفتنش علت مطمئنم...زد بھم رو ینامزد..رفت دهیسپ_گفت و برگشت دوباره..گرفت ازم و روش و کرد ول و شونم 
کنھ راحت منو مثال کھ رفت یدونیم..رفت یچ واسھ یدونیم..یدونیم..تو یول..داد من لیتحو کھ نبود .. 
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دمیبر گھید.. و یراحت نیا خوامینم گھید من دونھینم یول_گفت و زد پوزخند ھی  .. 

 

زنھیم حرف داره یچ از..گھیم خودش برا داره یچ..گرفت و گلوم بغض  .. 

 

 _  ھمھ اون بره ادتی برو..کن فراموش و برو گفت بھم نفر ھی چون..برو گفتن بھم چون رفتم..بودم من رفت کھ یاون..اره..رفتم من
 یگفت..یداد میباز..نھ نگو..بود یباز..ریام بود..بود یباز ھی ھمش کن فکر و برو گفت..دادیم قشنگ ییمعنا خودم واسھ کھ ییھا نگاه

دخترونھ پاک احساس مشت ھی ریز یزد..ھیمردونگ وی مرد یھرچ ریز یزد و قشنگ یروزا اون ھمھ رو بکش خط و برو .. 

 

خانواده کنار بودن..خودم بھ لطف..بود قشنگ بھونتم_گفتم و زدم پوزخند منم  .. 

 

 دوباره تا رفتم..نرسھ بھم یکس دست گھید کھ نرفتم..بشم گور و گم کھ نرفتم..رمیبم کھ نرفتم من یول_زدم داد و شدم یعصب ھوی 
؟؟؟..اره..ریام بود ادیز...واسم ھیسا ھی بھ شدنیم لیتبد داشتن کھ رو ییکسا خاطرات کنم زنده  

 

گرفت و نگاھش..بود کالفھ  .. 

 

 _ جفتمون ھر بھ کنھیم لطف داره کرد فکر..بود خودش خواست..بره نخواستم ازش من یول..اره..رفت دهیسپ .. 

 

 یدونیم_گفتم و زدم زل صورتش تو و برگشتم..بود نگفتھ رو یزیچ ھی ھنوز یول برم خواستم..گرفتم ازش تیعصبان با و نگاھم 
 کھ ییادما..یتفاوت یب نقاب پشت کننیم میقا و ن.احساسشو و عشق کھ ییادما امثال بھ دارن شرف صد شاھرخ مثل ییھ؟ادمایچ

 تنھا و بزنن حرف دارن دوسشون کھ یکس با کالم ھی ندارن نویا جرات یحت کھ ییترسو یادما..ھمھ یزندگ بھ زنھیم گند سکوتشون
تازست احساسش ھنوز کھ نھیا حداقلش شاھرخ یول..تلفنھ پشت از بغش پر یصدا دنیشن ھنرشون .. 

 

و سال سھ نیا تمام..من یول..گذشتھ بھت یخبر یب تو مدت نیا تموم تو یول..باشھ گذشتھ سخت بھت سال سھ نیا دیشا   .. 

 

 با.. رفتم فقط..کردم فرار ریام قول بھ باز نھ..دمییدو نھ..رفتم و گرفتم و راھم..شد یاشک کھ چشمام..بدم ادامھ نذاشت بغض گھید 
شکستھ بودم مطمئن کھ یدل و شده خم کردمیم حس کھ یکمر .. 

 

 یگفتیم اگھ.. ریام..اشارم ھی منتظر فقط ینیبب کھ یومدین رفتم یوقت چرا..دمینکش کم منم کھ یکنینم درک چرا..ریام 
اخرش تا..موندمیم..بمون .. 
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شب ان بود یشب چھ..ھست ادمی در خوب..شمیاند یم تو بھ ردیگیم دلم کھ یگاھ گاه  .. 

 

 ھمچنان سالھا از بعد تو کھ دارید نیا عجب اندر من و....خاک بھ فتادست کھ یزرد برگ من و نھیرید گل نو ھمان تو 
من با یکرد چھ کھ یدانستیم کاش...ییبایز .. 

 

بودم زشوقت زیلبر کھ لحظھ ھمان در  ... 

 

یسوزاند مرا و یبرگرداند چشم  ... 

 

 ھفت ساختمان ھی..بودم اپارتمان در یجلو بعد قھیدق ستیب..گرفتم و بودمش دهیند ھنوز کھ یا خونھ ادرس و انیشا بھ زدم زنگ
 ساختمون ھی..بلند و سبز یدرختا از پر اروم و نج کوچھ ھی..بود خوب خب یول..نبود سابقمون محلھ مثل...خوب محلھ ھی یتو..طبقھ

میبود ھاوس پنت تو مثال..7 واحد..زدم اسانسور..کرد باز و در دایش و زنگزدم..نوساز .. 

 

 نبود عالفا پیت اون از..رونیب اومد واحد اون از ھم سالھ 25 پسر ھی ھمزمان رونیب اومدم کھ اسانسور از..بود یواحد دو طبقھ ھر 
 دونمینم..دمیکوب ھم بھ محکم و در و شدم خونھ وارد اون بھ توجھ یب من یول..کردیم نگام رهیخ رهیخ..نبود ھم دلچسب نیھمچ یول

اوردم در خونھ در سر مویدل دق من یول پسر اون رهیخ نگاه از ای بودم سام ریام رفتار از یعصبان .. 

 

رو چارهیب در یکشت_حسام  .. 

 

 _ سالم..ستین کھ من از تر چارهیب .. 

 

؟یداغون چتھ..کیعل_حسام   

 

بود من دید تو راھرو ھی و اپن اشپزخونھ ھی و بزرگ سالن ھی..انداختم خونھ بھ نگاه ھی  .. 

 

 _ کردن داغونم .. 

 

ا؟یک_حسام   
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بودن یمشک لمیوسا ھیبق و داشتن یمشک و قرمز رنگ نتایکاب..داشت یقشنگ ینما اشپزخونھ  .. 

 

 _ رنیتقص یب کننیم فکر کھ ییاونا .. 

 

ام کھ منظورت_حسام  .. 

 

ینباش خشتھ..خانم یابج سالم_دایش  .. 

 

 و بود شده دهیچ کرم و ییطال یسلطنت یمبال با قسمتش ھی..بود شده قسمت دو سالن..بود مثبت جوابش یول.. موند نصفھ حسام حرف 
داستیش کار مطمئنم کھ..بیعج یھا مجسمھ و مدرن یایراحت با قسمتش ھی و کیش یفرشا تابلو .. 

 

 _ نیشد خستھ شما..یخواھر ستمین خستھ من .. 

 

اومد خوشم کھ من..نھ شده خوب..کرد نیزاید نجارویا و اوردن نریزاید ھی و دنیکش زحمت حسام اقا..مینکرد یکار کھ ما_دایش  .. 

 

 _ ھیعال .. 

 

مادر ینباش خستھ_گفت من دنید با رونیب اومد بود دستش لھیوس کھیت چند و سبد ھی کھیحال در مامان  .. 

 

یشد دار خونھ باالخره..باشھ مبارک..مامان سالم_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

داره؟ کم یچ خونھ نیا یگفت اگھ یول..جا ھی مینشست باالخره..اره_گفت و زد یناز لبخند مامان   

 

 واسھ چقد دلم دیدونینم ھا بچھ اخ..مھربون شوھر ھی..گھید معلومھ خب..ذوقا یب_گفت مامان کھ میبود زدن حدس حال در ھمھ 
شده تنگ بھروز .. 

 

خنده ریز میزد ھم با تامون سھ دفعھ ھی کھ میبود ھم بھ رهیخ لحظھ چند تا دایش و حسام و من  .. 
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خو میدار عذب جوون نجایا..کن تیرعا کمی..من مامان_گفتم و خوردم و خندم کھ کردیم نگامون تعجب با مامان  .. 

 

کنمیم درکت..یعاشق پدر بسوزه..خالھ یگفت اخ_گفت و دیخند حسام    

 

نیشد عاشق ھم شما مگھ_گفت و کرد نگاه حسام بھ تعجب با دایش  .. 

 

بلھ..دایجد_گفت و گرفت دایش از و نگاھش حسام  .. 

 

کنم شک حسام مشکوک رفتار بھ شتریب نذاشت مامان باشھ مبارک و فونیا زنگ یصدا  .. 

 

دستم داد و بود دهیخر کھ ییغذاھا و کاشت گونم رو بوسھ ھی من دنید با و باال اومد..بود انیشا  .. 

 

 _ ن؟یگرفت یمھمون..خبره چھ  

 

دنیند ھنوز ھم رو خونھ..میباش ھم دور نجایا انیب شب گفتم رو نایا سھراب اقا..کدومھ یمھمون_مامان  .. 

 

 دارم دوست ھم..شدم وونھید.. خدا یوا..یول..نره..نھ..بره یزود یول..ادیب..نھ..ادین ریام یکاشک..امشب بود یکار چھ..مامان اخھ 
نھ؟ وونمید..بره پاش بھ خار ندارم دوست ھم و کردمیم کشیت کھیت و بود دستم جلو ریام  

 

کنم؟؟ چکار و امشب من حاال   

 

 نایا از..یکن نگاش فقط یسیوا یدار دوست کھ نایا از..بود خوشگل یلیخ دمونیجد خونھ حموم..کنھ ارومم تونستیم گرم اب دوش ھی
 کم مبلمان دست ھی فقط..خودش واسھ بود کمل ییرایپذ ھی..ذارنیم زایچ نیا از تابلو و فرش و بوتھ و گل از پر توش کھ

کننینم مردم کھ کارا چھ..خودش واسھ بود فوتبال نیزم..عاشقشونم من کھ دلبازا اون از..نگو گھید کھ و ییدستشو..داشت .. 

 

 و باشھ ناراحت کھ دادمیم حق بھش وقتا یبعض..کردیم فروکش ریام از تمیعصبان..شدمیم اروم..ختیریم سرم رو کھ سرد اب 
دادینم و جوابم یکس زدمیم زنگم کھ من..زد یحرف من بھ یکس مگھ..داشتم خبر یزیچ از من مگھ..نھ جانب بھ حق یول..دلخور .. 
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 ھم یکی..جانمان مامان یدلتنگ نیا با و انیشا یکی و دایش یکی و من واسھ یکی..بود خوابھ 4 اپارتمان..رونیب اومدم شدم کھ اروم 
داشتم ازین امییتنھا بھ واقعا چون..ننداختن اتاق ھی تو رو دایش و من خوبھ..گرام پدر و مادر یبرا .. 

 

میدادیم انجام خودمون دیبا کھ دیخر یسر ھی..داشت یکار زهیر خرده ھی ھنوز یول بود شده دهیچ اتاقامون  .. 

 

بود دهیچ واسم بودم داده انجام رانیا کھ ییدایخر و من چمدون دایش  .. 

 

 وسط دیسف یا موگربھ چھیقال و بود روش کھ دمیسف تاپ لپ و ریتحر زیم و شیارا زیم و تخت..بود ییمویل و دیسف من اتاق دکور 
 ... اتاق

 

 رهیخ سقف بھ و بکشم دراز اتاق کف وقتا یبعض دارم دوست..کنن موکتش بگم دیبا..نداشتم دوست من و بود کیسرام اتاق کف 
 ..بشم

 

 رو یمشک تل ھی و کردم خشک و موھام..گرد قھی رب سھ نیاست قرمز و یمشک راه راه کیتون ھی و دمیپوش یمشک ساپورت ھی 
 شده خوشرنگ..کردم پاک روشو دستمال با و زدم یپررنگ قرمز رژ..دمیکش مینقراب یچشما تو یرنگ پر یمشک مداد..گذاشتم موھام
یحساب بودم خستھ یول..بودم شده خوب..کردم پام قرمز صندل..بود .. 

 

شدن گرم کم کم چشمام و دمیکش دراز تخت رو  .. 

 

کردم باز و چشمام یا مردونھ و گرم یدستا تو دستام گرفتن قرار و دستام رو بوسھ ھی حس با  .. 

 

زدم بھش ناز چشمک ھی و..دمیبوس و گونش و کردم حلقھ گردنش دور و دستام  .. 

 

ھست خوبھ چقد  .. 

 

گھید پاشو..من قشنگ_انیشا .. 

 

دمیخواب یلیخ_گفتم و دادم یقوس و کش بدنم بھ و شدم بلند  .. 
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بایتقر_گفت و داد تکون و سرش انیشا  .. 

 

حالم سر االن یول_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

اومدن ھمھ..ایب پاشو..بحالت خوش_گفت و شد بلند انیشا  .. 

 

داره کارش نیا واسھ لیدل ھزار بازم حتما..ادیب نکنم فکر..ھست رمیام یعنی..افتاد طپش بھ قلبم  .. 

 

رونیب اومدم و زدم خودم بھ نھیا تو قشنگ لبخند ھی..کردم یخال خودم رو شھیھم از شتریب و میشکالت عطر و کردم مرتب و موھام  .. 

 

ادینم دونستمیم کھ ریام و ستین گھید کھ دهیسپ بجز بودن ھمھ..بودن نشستھ سالن تو ھمھ  .. 

 

بود ریام..صدا سمت برگردوندم و روم..اومد اروم سالم ھی یصدا کھ یھان کنار نشستم و کردم سالم ھمھ با  .. 

 

 از داشتم نکھیا با..ومدیم بھش مردونھ پیت..باال بود داده و ناشیاست کھ یذغال مردونھ بلوز با بود دهیپوش یطوس یا پارچھ شلوار ھی 
اومد یول..ادیب کردمینم فکر..دادم و جوابش اروم و کردم صورتم یچاشن کمرنگ اخم ھی یول کردمیم اب دلم تو قند پشیت .. 

 

است دهیسپ بخاطر حتما..بود پکر خالھ  .. 

 

کرد تموم سام ریام با دهیسپ یدیفھم_یھان  .. 

 

 حرف باھاش و بھش زدم زنگ..بمونم ریام با تونمینم گھید گفت_گفت کھ کنم دییتا ای راه اون بھ بزنم و خودم دونستمینم 
 دوسش ریام..یول..بود یخوب دختر اون..یدونیم..نداد جھینت زدم حرف باھاش ھرچقد..نداره اجیاحت من بھ ریام گفتیم..زدم

 ینامزد نیا خوردن بھم واسھ مطمئنم یول ناراحتھ عصر از نکھیا با ریام االنم..دونستیم و نیا خودشم..بود واضح یلیخ..نداشت
 کارام از کدوم چیھ گفتھ بھش..کرده ناراحتش و کرده بد اگھ..ببخشدش کھ گفتھ..گرفتھ تیحالل ازش..دهیسپ بھ زد زنگ ریام..ستین

 من با..یکرد جدا من از و رات یکرد یخوب کار گفت بھش..شمینم اول مثل گھید یول نبودم ینجوریا من..نبوده خودم دست
کھ حاال..بگم خواستم..راستش..یگل..کرده یخوشبخت یارزو براش و ستین ریدلگ ازش کھ گفتھ بھش ھم دهیسپ..یشدینم خوشبخت .. 

 

بده ادامھ و حرفش یھان نذاشت در زنگ یصدا  .. 
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بود میمر..زدم و فونیا  .. 

 

 _ کرد؟ خبر و میمر یک  

 

 ادیب پاشھ میھم دور شب گفتم منم..یبود خواب تو..زد زنگ یعصر..زهیچ_گفت من و من با..شدیم دیسف و سرخ کھ یحال در انیشا 
نجایا .. 

 

میبزن باال نیاست واسش دیبا گھید کنم فکر کھ داداشم یبرو بزرگ خنده ھی..دمیخند  .. 

 

بزرگ گل سبد ھی با باال اومد میمر  .. 

 

 _ خانم؟ میمر یخواستگار یاومد  

 

ن؟یدار بخت دم دختر مگھ_میمر   

 

میدار بخت دم پسر یبخوا اگھ یول..میدینم تو بھ کھ و بختامون دم دختر_گفتم و زدم انیشا بھ چشمک ھی  .. 

 

د؟یدیم یک بھ و بختتون دم یدخترا حاال_گفت یھان کھ دنیخندیم داشتن ھمھ و خجالت از بود شده سرخ میمر   

 

 _ ادینم ریگ شوھر..میدیترش ما کنم فکر واال  ... 

 

الزمھ نظر ھی فقط..ختھیر ور و دور پیخوشت و خوشگل و لکردهیتحص و اقا پسر انقد اتفاقا_حسام  .. 

 

مثال؟_گفتم یجرات چھ با دونمینم   

 

بھتره اکبند از یول دومھ دست..اوردن پسش ھم تازه..ماشا�..خودم ریام داداش نیھم_حسام  .. 
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 پس ھی و بازهیم و نشید و دل ادم زنھیم یوقت کھ قشنگ یاخما اون از.. اخم ھی ریام کھ بودن خنده حال در حسام یحرفا از ھمھ 
دیخند خودش اخرشم و زد حسام بھ یگردن .. 

 

دمیچ و شام زیم رفتم نکنھ دایپ کش بحث نکھیا واسھ منم  .. 

 

 حس چرا دونمینم..نییپا نداختیم اروم و سرش گرفتمیم مچشو کھ ھربار یول..کردم ریغافاگ و ریام نگاه دوبار یکی شام زیم سر
دونمینم..یچ از یول..معذبھ االن دونمیم..شناسمیم و سام ریام یحالتا من..است کالفھ کردمیم .. 

 

 بھ..زدنیم حرف ھم با و اتاق تو بودن رفتھ ھم خالھ و مامان..بره شد مجبور و بھش زد زنگ عمو یدوستا از یکی شام از بعد 
انینم شدن نیسنگ خوردن شام کھ گفتن ھم خالھ و مامان..میبخور دور رونیب میبر میپاش ھم ما شد قرار حسام شنھادیپ .. 

 

 ھم عطر و یصورت رژ و کردم سرم یصورت و یطوس ساتن یروسر ھی..بستم باالسرم محکم و موھام و دمیپوش لباسم رو مانتو ھی 
 ..زدم

 

 کورس نیماش دو ھم با..دایش دخترا از و بود حسام پسرا از راننده البتھ..میمر نیماش با ھم دخترا و اومدن ریام نیماش با پسرا 
 مسابقھ نیماش با یرانندگ یکالسا اونجا..بود یعال دایش یول..بود خوب میرانندگ منم..نداشت حرف فرمونش دست دایش..بودن گذاشتھ

 حسام..دیکشیم ییال نایماش نیب از و بود شده ریگ جو ھم دایش و میبود گذاشتھ شاد اھنگ ھی ھم ما..بود یعال گھید کھ ھم حسام..رفتیم
 فکر..کجا ریام نیماش و کجا میمر نیماش البتھ..جلو اومد اونم و زد جلو ازش بابا نھ دید یول بکنھ رو دایش تیرعا کردیمیسع اولش
داد گاز انقد نییپا اورد و نشیماش موتور دایش کنم .. 

 

ولیا..کرد دمیسف رو دایش..داشتم ازین جانیھ..بود خوب..ستادنیا ھم کنار و ھم با نیماش ھردوتا میدیرس یوقت  .. 

 

پارک یمکتاین سر مینشست و شد خستھ یھان کھ میبود زدن قدم حال در ھم با ھمھ  .. 

 

  

 

کردم یبستن ھوس من_میمر  .. 

 

باھام ایب یدونیم اگھ..فروشنیم کجا دونمینم من..میبخر میبر_ گفت و شد بلند نخود انیشا کھ ومدین در میمر دھن از حرف نیا ھنوز  .. 
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ددر رفتن ھردوشون نگونھیا و  .. 

 

بدم نشونت و پارک یخوایم دایش_گفت و دید دور و انیشا چشم ھم حسام  .. 

 

گھید برداشت و خانمش پرو بچھ  .. 

 

دارم دوست اره_گفت یگشاد و گل لبخند با و شد بلند ھم جنبھ یب یدایش نیا  .. 

 

ددر رفتن ھم دوتا نیا نگونھیا باز و  .. 

 

خوادیم دلم بالل من..میبخر بالل میبر پاشو..دیفر_گفت دیفر بھ یھان کھ میبود نشستھ دیفر و یھان و سام ریام و من  .. 

 

بره در میخستگ بذار قھیدق دو ھی..میریم االن یھان_دیفر  .. 

 

کرد اشاره ما بھ و خوامیم بالل من..شو بلند..بره در تیچ یخستگ_یھان  .. 

 

دمیند من کرد فکر  .. 

 

بگذره خوش_گفت و زد ریام بھ چشمک ھی و..شد اهیس بچم پشت..اره..پاشو..اھا_گفت و شد بلند شده ھول ھم دیفر  .. 

 

 یزیچ چغندر نیا از یول گذاشت قھیدق چند ھی..کنم حفظ و ارامشم کردم یسع و دادم قورت و دھنم اب..میبود تنھا ریام و من حاال 
نشد لبو .. 

 

 یول..بود زدن زنگ وقت چھ..شاھرخھ..بابا یا..رفت سر حوصلم خوب چھ..شد بلند میگوش زنگ یصدا کھ خورد تکون ھی ریام 
برو..یگل یتونیم تو..کرد خطور سرم بھ یطانیش فکر ھی موقع ھمون .. 

 

جانم_گفتم ناز با و کردم روشن و یگوش  .. 
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فتھیش یخودت..بال یب جانت_شاھرخ  .. 

 

کن استفاده حاال..روحت تو یا  .. 

 

 _ ؟یخوب..خودمم اره  

 

؟؟..ھیمخف نیدورب..بابا یا..برم قربونت_شاھرخ   

 

؟یحال تو؟سر یگیم یچ شاھرخ یوا_گفتم و دمیخند ناز با  

 

 کھ من_گفت..الھیخ..الھیخ و خواب مثل داشتن را تو..محالھ..محالھ یخوشبخت ھمھ نیا منو گھیم دلش تو داره بود معلوم کھ شاھرخ 
یخوب تو کھ خوبھ چقد..خوبم .. 

 

کنھ جمع نویا ادیب یکی..خدا اووف  .. 

 

 _ جان شاھرخ یداشت یکار .. 

 

 ابروھاش نیب وحشتناک اریبس اریبس اخم ھی..انداختم ریام بھ ترس بھ کوچولو نگاه ھی..اخرش جان نیا از دراوردم شاخ خودم..نمنم 
دادیم تکون یعصب و پاھاش و بود .. 

 

شرکت؟ یایم فردا..زهیچ..بگم..بگم خواستم_شاھرخ   

 

 _ اره؟ گھید یھست کھ ھم تو..است بستھ شرکت اون بھ جونم..امیم کھ معلومھ  

 

اونجام من سحر کلھ..ارنمیب کش نعش با گفتمیم مردممیم_شاھرخ  .. 

 

خوبھ؟ حالت و یخودت باشم مطمئنم..فتھیش   
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نیا دست بده شناسنامھ یکی حاال  .. 

 

 _ ستین دایپ..گھید معلومھ .. 

 

قشنگتره یشکل نیا صدات..زمیعز چرا_شاھرخ  .. 

 

کنم ادم چطور نویا گھید من حاال..برسرت خاک یا   ... 

 

 _ ؟یندار یکار  

 

زمیعز نمتیبیم_شاھرخ  .. 

 

 لبم رو لبخند ھی و کردم قطع و یگوش حال نیا با یول..کنھ جعمت ادیب کجاست شدت لیذل زن اون..بخوره سرت فرق تو زمیعز یا 
 ..اوردم

 

 و رونیب بود زده رگش کھ یگردن و تیعصبان از قرمز چشم جفت کی با لحظھ ھی در کھ ریام سمت برگردوندم و روم اروم 
شدم روبرو کردیم نگاه منو داشت و بود شده قفل ھم بھ کھ ییدندونا .. 

 

کنھ یکار ھی یکی و غضب ریم نیا یوو..کردم یرو ادهیز کنم فکر..کنم فرار نیا دست از تنھا چطور من حاال..سرم تو خاک  .. 

 

عقب دمیپر و شدم بلند جت سرعت با منم..من سمت اومدم و شدم بلند جاش سر از ھوی کھ بکشم قیعم نفس ھی اومدم  .. 

 

حاللھ خونم..خدا یوا  .. 

 

یریبگ و زبونت جلو یتونینم کھ یگل کنھ چکارت بگم خدا..عقب رفتمیم من جلو ومدیم اون  .. 

 

؟یریگیم قلوه..یدیم دل_گفت جلو اومد یعصب ریام   
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 _ منظور؟..م  

 

؟یدینفھم_ریام   

 

 _ ھمکارمھ شاھرخ .. 

 

ھوا دمیپر متر 6 ترس از کھ زد یادیفر ھی ھوی ریام  .. 

 

؟یزد حرف ینطوریا باھاش یکرد جا یب یلیخ..ھمکارتھ یکرد غلط_ ریام   

 

؟یچکارم.. خوادیم دلم..کنمیم چکار من نداره یربط تو بھ_زدم داد و اوردم دست بھ و جراتم ھوی   

 

نییپا اورد و کرد مشتش..موند ھوا رو یول..بزنھ کھ باال اومد دستش  .. 

 

ستین یسالم ادم شاھرخ..یبفھم یخواینم چرا_گفت و برگشت دوباره لحظھ چند از بعد و من پشت کرد و روش  .. 

 

؟یدیفھم..شرکت اون تو یبر یندار حق گھید_گفت کھ کردمیم نگاه چشماش بھ رهیخ داشتم   

 

 _ نداره یربط ھم یکس بھ..رمیم .. 

 

 قد بخاطر و صورتم کینزد درخت کناره بھ چسبوند و دستش.. کمینزد اومد..درخت ھی بھ دمیچسب..عقب رفتم من جلو اومد دوباره 
ستین اعتماد قابل شاھرخ..نکن.. لج..من با_گفت و صورتم تو شد خم بلندش .. 

 

ستنین اعتماد قابل من اطراف یمردا از کدوم چیھ تو نظر از_گفتم و زدم زل چشماش تو  .. 

 

نگرانتم چون_گفت یاروم یصدا با نگاھم تو رهیخ اونم  .. 
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 یسنگ اونقدراھم دونستمیم..نگرانھ ھنوز ریام..ممنونتم..االن یداد بھم یخوب حس چقد..ایخدا..دیکش قیعم نفس ھی و بست و چشماش 
 ..نشده

 

رفتم تند..متاسفم..عصر بابت_گفت اروم و موھاش تو دیکش دست عقب رفت  .. 

 

یبفھم و مرد ھی درد یتونینم..یگل دمینکش کم من..یول  .. 

 

 بھم یچ ھمھ..بفھمم اومدم تا چرا؟چون یدونیم..دونمینم تو یزتدگ سال سھ اون از یچیھ..دونمینم_گفت کھ بزنم حرف اومدم 
بدونم نخواستم گھید..اونم از بعد..بھم یختیر منو..یزد کھ یحرف اون با..تو..ختیر .. 

 

 کھ..اونجاست دلت دونستمیم چون..یبمون نخواستم..نبود ابد تا..کن فراموش گفتم اگھ..نبود شھیھم واسھ..یبر گفتم اگھ..من..یگل یول 
 ناقابل کلمھ ھی نکھیا بدون یگل یرفت..یرفت..برو گفتم تا..تو یول..یبمون کھ..یدوختیم بھم زمانم و نیزم..یبمون یخواستیم اگھ
چرا؟؟..یبگ  

 

جبرانش واسھ اوردم کم وقت یول..درستھ..یگل کردم بد من  .. 

 

 ھالل نظرم بھ..ادینم خوشم کامل ماه از..بودم رهیخ ماه ھالل بھ اتاقم باز پنجره از و بودم دهیکش دراز تخت یرو اتاقم تو شب
قشنگتره کشیبار .. 

 

 ھم..باشم داشتھ حق من ھم ممکنھ چطور اخھ دونمینم..ارمیم کم کردنا فکر نیا تو وقتا یبعض..کردم فکر ریام یحرفا بھ 
کنھیم و کار نیا..بندازه ییجدا نفر دو نیب بخواد یوقت..کنھیم بخواد دلش یکار ھر..سرنوشت..یول..ریام .. 

 

 کھ یکار و بچگانھ حرف اون با..کردم چکار من کھ..مونمیم ھام باور تو دهیکش کھ ییھا یسخت و ریام بھ کردن فکر با یگاھ 
میبود مقصر ھردومون ما ییجدا نیا تو کھ مسلمھ نیا فقط..دونمینم..کردم خراب رو یچ ھمھ کنم کیتحر و حسادتش مثال خواستمیم .. 

 

بده یلیخ یخبر یب..خودم شکستھ دل مثل..شکستھ یلیخ دلش تھ اونم دونمیم چون..ستمین ریدلگ یلیخ ریام از گھید االن  .. 

 

 اروم و شب ینجوریا..داشتم و ریام گردنبند یکاشک..بود گرفتھ ازم و خواب ریام ادی یول..بخوابم کردم یسع و بستم و چشمام 
کرده یچ دلم با دونستیم یکاشک..بود تنگ داشتنش دوباره واسھ دلم..دمیخوابیم .. 
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کنم ناراحتش خوادینم دلم گھید..نداره دوست و خوادینم ریام چون..چون..امینم گھید کھ بگم بھش و شاھرخ شرکت برم دیبا فردا  .. 

 

 نگاه و عکساش میشخص پوشھ تو از.. میگوش تو از..کرد فراموشش شھینم اصال..یانداخت دلم تو ھیعشق چھ نیا..ایخدا 
 عکسات کھ..نمیبیم..کنمیم نگاه کھ عکسات بھ..ریام..بودم کنارش بھونھ یب و بھونھ با ای بودم گرفتھ یواشکی ای کھ ییعکاسا..کردمیم
یروز ھی شھیم یعنی..خدا..کننیم رمیپ ایلعنت اما..شھینم ریپ .. 

 

بدم بال و پر فکرام بھ نذاشت میگوش اس ام اس زنگ یصدا  .. 

 

بود نوشتھ..بود ریام از..کردم بازش  .. 

 

  

 

است باران منتظر ھوا و است یسرد شب  .. 

 

است سرگردان تو شیپ دلم و است خواب وقت  .. 

 

من یشانیپر شرح نفست یا ریبخ شب  .. 

 

من یباران دلبر..من یشانیپ ماه  .. 

 

یبارون روز ھی بشھ..بباره بارون فردا خواستم خدا از دل تھ از  .. 

 

یزندگ از تازه یا تجربھ حس دیشا..نو حس ھی..یزندگ بھ داشتم گھید حس ھی شدم داریب خواب از کھ امروز .. 

 

 یول..دارم قبول و رمیتقد.. من..میشونیپ رو یدگیبر بودن دایپ از نبودم ناراحت گھید..بستم سرم باال محکم و کردم شونھ و موھام 
کنم تالش خوامیم ییزایچ ھی داشتن واسھ .. 
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 بھ یپر ملیر و پھن چشم خط..کردم سرم یمشک شال و ساپورت با داره ییطال فیظر کمربند و ھا دکمھ کھ ینفت یاب بلند مانتو 
 بود رفتھ زودتر انیشا و بود داریب مامان..سالن تو اومدم و دمیپوش یمشک بلند پاشنھ کفش..کردم یخال خودم رو و عطر و زدم چشمام

دیخر برم داشتم دوست..اومدم رید دیشا گفتم مامان بھ و خوردم صبحانھ..رونیب .. 

 

 یزیچ پوالد از..گردنیم بر یک ستین معلوم گفتم زدمیم حرف باھاشون کھ شبید..شده تنگ الیتک و شھاب و بابا واسھ دلم چقد 
دمینپرس یزیچ منم نگفتن .. 

 

 نمیبب کھ اتاقم تو رفتم..نبود زشیم پشت یمنش یول شدم شرکت وارد..باال رفتم اسانسور از..بودم شرکت در جلو اومدم کھ خودم بھ 
 کردم باز رو اتاقا در یکی یکی..یمنش زیم رو گذاشتم و فمیک..ستین ییصدا و سر چیھ چرا..سالن تو اومدم..نذاشتم جا اونجا یزیچ
 باز و شرکت در یک کجان؟پس نایا..وا..نبود اشپزخونھ تو ھم یچ ابدار یحت..نبودن شرکت یکنا کار و مھندسا از کدوم چیھ..

تو رفتم و کردم باز و اتاق در یال اروم..نداد جواب..در بھ زدم..شاھرخ اتاق در کرده؟رفتم .. 

 

سالن تو اومدم و برگشتم اروم..اومد سالن از ییصدا ھی..نبود شاھرخم یول  .. 

 

کرد قفل و در و داخل اومد..بود شرکت تو..بود شاھرخ  .. 

 

کنھ؟یم داره یغلط چشھ؟چھ نیکرد؟ا قفل و در یچ واسھ..کردمیم نگاش داشتم زده رونیب حدقھ از یچشما با   

 

 _ کجان؟ ھی؟بقیکنیم قفل یچ واسھ و در  

 

نشھ مزاحممون یکس کھ...کنمیم قفل ھم رو در..ان یمرخص ھمھ امروز_گفت و جلو اومد یطانیش لبخند با شاھرخ  .. 

 

بود دهیپوش اسپرت..بود دهینپوش شلوار کت امروز  .. 

 

چرا؟_گفتم یا خفھ یصدا با   

 

بودن شده نیزم خیم پاھام من یول جلو ومدیم اروم  .. 

 

زم؟یعز چرا یچ_شاھرخ   
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نکردم گوش..ستین ادم گفت..ستین سالم گفت..ستین اعتماد قابل شاھرخ گفت بھم ریام..ایخدا..گرفت و گلوم بغض  .. 

 

نیزم سر شدم پرت کھ داد یھول چنان کھ کنم قفل و در اومدم و خودش اتاق تو کردم پرت خودمو و عقب دمییدو لحظھ ھی تو  .. 

 

 کارم سر من کننیم فکر ھمھ..خدا..توش لمیموبا و بود یمنش زیم رو فمیک..بگم یک بھ.. کنم چکار..خدا..بودم سکتھ حال در ترس از 
ندارم یمشکل و ھستم .. 

 

ستادمیا شدم بلند  .. 

 

 _ ؟یکن تمیاذ یخوایم  

 

؟یشد عوض ھم تو کال ای..نبود خوب حالت شبید..بکنم غلط من_گفت و دیخند شاھرخ   

 

 ستمین یادم من اصوال..گفتم بارم ھی..ستمین عاشقت..خوادیم دلم کھ یھست یادم تو..دمیفھم شبید..یدونیم_گفت بلندو خنده ھی..دیخند 
کرد وونمید صدات ناز..شبید..یدونیم..خوادیم دلم کھ یھست یھمون..تو یول..بشم یکس عاشق کھ .. 

 

 مجبور منو کھ شراره مثل..کنم مجبورت نکھیا اونم..مونھیم راه ھی فقط پس..یایب کنار من با یستین حاضر رقمھ چیھ دونمیم 
؟یدونستیم و اسمش..گمیم و زنم..کرد  

 

شدن اشک از پر چشمام  .. 

 

 _ باش ادم ذره ھی..یپدر مثال..یدار بچھ تو.. کثافت .. 

 

نکردم انتخاب من و اسمش..ھیچ اسمش دونستمینم یماھگ سھ تا..؟شھروزیدونیم و بچم اسم یراست_شاھرخ  .. 

 

کنم انتخاب من و خودمون بچھ اسم دمیم قول یول_گفت و زد چشمک ھی  .. 
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کنم فرار نیا دست از چطور من..رفتیم جیگ..سرم..بودم گرفتھ تھوع حالت  .. 

 

کنم یزندگ خوامیم تازه..من..شاھرخ..نکن یباز ندمیا با_گفتم بغض با  .. 

 

 ھر..بخورن و حسرتش ھمھ سازمیم یزندگ واست_گفت یاروم یصدا با و گوشم کنار اومد..زیم بھ بودم دهیچسب گھید..جلو اومد 
کن یزندگ من با فقط..ازادانھ..کن یزندگ یخوایم یطور .. 

 

ندارم دوستت..شاھرخ ندارم دوستت_گفتم یلرزون یصدا و بغض با  .. 

 

باش منم با حداقل..یلعنت_گفت یا دهیچسب بھم یدندونا با جلو دیکش و گرفت و لباسم قھی  .. 

 

در سمت دمییدو و صورتش تو خوابوندم محکم یلیس ھی کھ شد یچ دمینفھم  .. 

 

  

 

سام ریام ... 

 

؟..یکرد دادیب و داد ینجوریا چرا..بود شیازما حد در کھ ھنوز..خودش واسھ مملکتھ مھندس ؟بابایدیم یالک ریگ چرا ریام_دیفر   

 

 کار دیبا نجایا..مھندسھ باباش واسھ..مھندسھ..باشھ خوادیم یک ھر_گفتم و گرفتم فاصلھ پنجره کنار از و کردم خاموش و گارمیس 
ندارم و حوصلت رونیب برو ھم تو..کنھ .. 

 

رونیب یندازیم یدار کھ منم..یفضل از نمیا بدبخت یمنش از اون..یریگیم پاچھ یدار صبح از..پسر تو چتھ_دیفر  .. 

 

چمھ؟ دونمینم..زنھیم شور دلم.. دیفر_گفتم کالفھ و موھام تو دمیکش دست   

 

شھ راحت التیخ خونھ بزن زنگ ھی پاشو خب_دیفر  .. 
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 بگو حسامم..باشھ شرکت بھ حواست ھم تو..برم خوامیم..کنم امضا ارهیب رو ھا برگھ بگو ینعمت خانم نیا بھ برو..دیفر_سام ریام 
دنیرس سالم جنسا نھیبب بزنھ زنگ .. 

 

رسونمتیم خودم سایوا قھیدق چند_ دیفر  .. 

 

میدار جلسھ ستھیشا شرکت با امروز..کن جمع و حواست فقط..رمیم خودم.. نھ_سام ریام  .. 

 

راحت التیخ_گفت رونیب رفتیم کھ دھمونطوریفر  .. 

 

 دلشوره روزم اون..شیپ ماه سھ دو مثل..فتھیب بد اتفاق ھی قراره کنمیم احساس..دارم یبد یلیخ حس شدم داریب خواب از کھ صبح از 
داشتم یبد .. 

 

 بودم گفتھ کھ یتماس بخاطر رو چارهیب..زیم رو گذاشت رو ھا پرونده حرف یب و داخل اومد و زد در لرز و ترس با ینعمت خانم 
کنھ ھیگر بود کینزد کھ زدم سرش یادیفر چنان بود کرده وصل و نکنھ وصل .. 

 

 دوباره شد باعث کھ داشت شایازما تو کیکوچ اشتباه ھی شگاهیازما یمھندسا از یکی ندفعھیا کھ کنن ارومم داشتن یسع حسام و دیفر 
بره باال صدام .. 

 

 رفتن از قبل..ھا موقع ھمون..کردم اخراج و میقبل یمنش..رونیب رفت اتاق از جت نیع اونم و دستش دادم و کردم امضا رو ھا برگھ 
ھووشھ کردیم فکر چون..ومدینم خوشش ازش یگل..چون..یگل .. 

 

رونیب زدم شرکت از و برداشتم و نیماش چیسوئ و فمیک و کت  .. 

 

یگل سمت کشھیم فکرم چرا دونمینم..یلعنت دلشوره نیا با کنم چکار..برم کجا دونستمینم و بودم نیماش تو  .. 

 

 دنید چشم دونمیم خوبھ حاال..سر رهیخ دختره..بشکنم و گردنش پاشم خواستمیم زدیم حرف یاونجور شاھرخ با داشت یوقت شبید 
بده حرص منو مثال خواستیم..ھا نداره و شاھرخ .. 

 

 برو دل تو واقعا دیجد ظاھر اون با..بودم شده رشیخ و محو لحظھ چند تا..دمشید خونھ تو سال سھ از بعد یوقت روز اون رهینم ادمی 
منھ بھ حواسش و ستادهیا یگل سر پشت دهیسپ کھ نبود حواسم یحت..بود شده جذاب و .. 
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 ادی یوقت یول..بود ارامش منبع واسم یروز ھی کھ ییچشما..رمیبگ خوشرنگش یچشما از چشم تونستمینم..بودم دلتنگش یلیخ 
رونیب کنم پرتش خونھ از داشتم دوست شینامزد شب مخصوصا..افتادم دمیکش کھ ییعذابا .. 

 

 بزن دست پسره دمیشن یوقت یول..کرد نامزد یچ واسھ.. خواستینم رو پسره اون اگھ..کردم تعجب زده بھم و شینامزد گفت یوقت 
کنم لھ لگدام و مشت ریز رو یعوض اون تا نبودم اونجا کھ خورد بھم خودم از حالم..داشتھ .. 

 

 یحت خواستمیم خدا از کھ بود موقع اون..دمشیپرستیم عشق با کھ فتادمیم ییروزا تمام ادی..بھش شدمیم رهیخ و نبود حواسش یوقت 
 من سر از ھوش..باشھ حواسش و بخواد خودش نکھیا بدون اون..باشم کنارش دوباره..شده کھ ھم روز ھی واسھ فقط بذاره شده اگھ
زدیم شیات و داغونم دل داشت..کردیم یدلبر و بردیم .. 

 

 دهیسپ ندهیا با خواستمیم نھ..بکشم عذاب و ھیچ فمیتکل ندونم کھ شدیم باعث یگل حضور طرف ھی از و دهیسپ بھ تعھد طرف ھی از 
کنار دیکش خودش نکھیا تا..ارهینم دووم من با دهیسپ کھ بودم مطمئنم..بکشم دست یگل از تونستمیم نھ و کنم یباز .. 

 

 شتریب دلم..ندارم یکس بھ یتعھد گھید کھ االن..ستین کھ االن یول..بود دهید و میدزدک یھا نگاه..مھیمیقد عشق یگل دیفھم کھ دونمیم 
 و نگاھم ھرچند..کرد حقم در کھ یبد تموم با خوامشیم..ندارم رو ییجدا نیا تحمل..شدم خستھ گھید..دنیرس واسھ کنھیم یتاب یب

قبل از شتریب یحت..عاشقم بگم تونمیم جرات بھ ھنوزم..داغھ ھنوز یگل عشق از دلم یول..مونھیم خی کوه مثل صورتم .. 

 

 کار اخر..لجباز دختره..شرکت رفتھ کھ گفت خانم مھربان..گرفتم و خونشون..دادینم جواب..گرفتم و شمارش و اوردم در و میگوش 
کرد و خودش .. 

 

دادینم یخوب یگواھ دلم..شاھرخ شرکت سمت رفتم و زدم دور و روبروم فلکھ  . 

 

عقب برگشتم ترس با..کرده قفل نمیا..خدا..نییپا دمیکش رو رهیدستگ و در سمت رفتم و دمییدو .. 

 

 پوالد خونھ تو روز اون ادی..دیلرزیم پاھام و دست..وارید بھ بودم دهیچسب ترس از..من شیپ ومدیم و بود لبش رو چندش لبخند ھی 
 قسم تییخدا بھ..منھ؟چکارمھ؟خدا یک اخھ اشغال نیا یول..نامزدشھ کھ بود نیا تھش ووردیم سرم ییبال اون اگھ مرگم خبر..افتادم

دمیبر..شدم خستھ..کشمیم و خودم ارهیب سرم ییبال اگھ..کشمیم و خودم .. 

 

 دیکشیم اروم و دستش..فیکث خنده ھی..دیخند..ھام شونھ رو ختنیر ابشار مثل موھام و کرد باز و سرم رهیگ و موھام تو دیکش دست 
 یچطور و ات یلیس جواب یدار دوست_گفت و شد براق صورتم تو و موھام تو دیکش چنگ خشونت با دفعھ ھی کھ موھام یالبال

خشن ای..بدم؟عاشقانھ .. 
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 ترو..بدم قسمت ھمون بھ یدار اعتقاد یچ بھ..کنمیم التماس بھت..شاھرخ_گفتم و چشماش بھ شدم رهیخ یاشک و ملتمس یچشما با 
کن ولم بچت جون بھ .. 

 

یطانیش..دیخند  .. 

 

 محشره..واوو..یا نقره یچشما با..خودت شکل دختر ھی..کن تصور..خوشگلھ تو بچھ..خوامینم رو شراره بچھ من_شاھرخ 
نھ؟..فتھیش  

 

 _ یستین یچیھ قیال یعوض تو..بخوره جنازم بھ دستت یحت ذارمینم..کثافت شو خفھ .. 

 

 کھیت ھی..شد کھیت چند و زیم بھ زدم و برداشتم و بود یبلند ھیپا و کیکوچ زیم رو کھ رو یگلدون و کردم ازاد دستش از و خودم 
و خودم ای..کشمیم رو تو ای..شمیم وونھید...جلو یایب_گفتم و دستم گرفتم و بزرگش ... 

 

ینجوریا من با نکن..فھیضع قلبم من..خدا اخ..شھیم بووف دستت..کوچولو خانم ینجوریا نکن_گفت خنده با شاھرخ  .. 

 

عثب دمیکشیم وارید بغل از من..جلو اومد دوباره  .. 

 

 _ جلو این گفتم بھت .. 

 

ومدیم یول  .. 

 

کثافت این_زدم داد  ... 

 

؟یکن چکار یخوایم نمیبب بکش..شتیپ امیم دارم من..گھید بکش_شاھرخ   

 

ومدیم بر ازش یکار ھر ابرو یب شرف یب نیا یول..نداشتم و جراتش من..دمیترسیم..دیلرزیم تنم تموم..دیلرزیم دستام  .. 
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 رمیام..ایخدا..تره داغ کدومش شیات..بدتره کدومش گناه..بکشم و خودم ای..ارهیب سرم خوادیم ییابرو یب ھر بذارم..بگو خودت..خدا 
خدا رمیمیم..دونمیم..خدا رهیمی؟میچ .. 

 

لرزهیم ترس از دستام و..زمیریم اشک گولھ گولھ دارم نبود حواسم  .. 

 

 و دستم ریز زد محکم پاش با شاھرخ کھ چپم دست رگ رو گذاشتم و گلدون زیت لبھ منم و برداشت من سمت بلند قدم ھی شاھرخ 
افتاد دستم از گلدون .. 

 

 حالم..باشم اونجا خواستمینم..بغلش تو زدمیم پا و دست..کرد بلندم و گردنم و پاھا ریز انداخت دست شاھرخ..عقب رفتم و دمیکش غیج 
 دست ھی با و بزرگش یتیریمد زیم کنار برد تھش؟منو شد یچ..برام ھیخوب روز چھ امروز کردمیم فکر..ایخدا..خوردیم بھم ازش
 ختیر و بود کھ یھرچ و تلفن و ساعت و منگنھ و عکس قاب و پرونده و دفتر و تاپ لپ..نیزم سر ختیر و بود زیم رو کھ یھرچ
 گھید پاھام و دست..شدم خستھ..بود گرفتھ منو محکم اون یول.. برم کھ دمیکشیم و دستم و زدمیم غیج..زیم رو گذاشت منو..نیزم سر
 صدا رو خدا اسم دلم تو..کردیم باز و مانتو یھا دکمھ ارامش با و اروم..کردم ھیگر بسکھ سوختیم چشمام..بود نمونده توش یجون
بودم شده دیام نا گھید..بودم دهیپوش دیسف یبند تاپ ھی مانتوم ریز..خواستمیم کمک ازش و کردمیم .. 

 

بد خنده ھی..دیخند  .. 

 

رییام_زدم غیج داشتم کھ یزور تمام با و دل تھ از کھ شکمم رو بره کھ اومد دستش  .. 

 

شد ظاھر در چوب چھار تو ریام و شد باز یمحکم و بلند یصدا با اتاق در یالھ معجزه ھی مثل لحظھ ھی تو  .. 

 

ریام_گفتم بغض با..بود فرستاده واسم و ھاش فرشتھ از یکی خدا انگار دمید کھ و ریام .. 

 

کنھ فوران کھ االنھ گفتمیم لحظھ ھر کھ دیکشیم نفس یجور..بود یعصبان چنان ریام  .. 

 

؟یکنیم یغلط چھ..حرومزاده کثافت_زد داد شدش قفل بھم یدندونا نیب از..بودن شده مشت دستاش   

 

گرفتم و گوشام منم کھ زد یادیفر چنان  .. 

 

خودش سمت دیکش و گرفت و دستم مچ شاھرخ کھ برم در خواستم و نییپا دمیپر زیم سر از یتند  .. 
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ھنوز دارم کار تو با من..کوچولو خانم کجا_شاھرخ  .. 

 

 سر و اوردم در پوالد سر کھ ییبال و کردم استفاده شاھرخ یپرت حواس از موقع ھمون منم..کثافت کن ولش_دادزد و جلو اومد ریام 
ریام سر پشت دمییدو منم..اومد در غشیج کھ گرفتم یگاز چنان و دستش و اوردم ھم شاھرخ .. 

 

 و کرد بلندش..رونیب زدیم خون دھنش از..صورتش تو ووردیم کھ بود مشت و نیزم سر خوابوندش بود گرفتھ و شاھرخ ریام 
 یزد من یگل بھ دست_گفت ادیفر با و دستش تو گرفت و شاھرخ یموھا..دستش تا دو با..شکمش تو زد زانو با و وارید بھ چسبوند

رونیب زد خون کھ فکش تو اورد مشت ھی دوباره و..شرف یب .. 

 

 یب اشغال_گفت یبلند ادیفر با..بود داده دست بھش جنون انگار ریام یول..صورتش تو زد غافل نا شاھرخ کھ..سمتش رفت دوباره 
اومد در خجالتش از و زدش تونستیم تا..شکمش تو رفت نباریا و..ناموس .. 

 

 شده کبود و اهیس شاھرخ.. بودن شده قرمز چشماش ریام..رهیبم کھ زندشیم انقد دونستمیم..نکشتش دفعھ ھی کھ بودم دهیترس من گھید 
رونیب زدیم خون و کردیم سرفھ..بود .. 

 

 یکار یخوایم..شن راحت دستت از شھر ھی کنم یکار یخوایم_گفت و نشیس رو رفت زانو با و نیزم سر خوابوند و شاھرخ ریام 
یبش نینش گوشھ عمر ھی کھ کنم .. 

 

 و ریام و زدمیم غیج ترس از..جونش بھ افتاد لگد با ندفعھی؟؟ایداشت من یگل چکار کثافت اخھ_زد داد و داد دست بھش جنون دوباره 
 داخل بھ اشاره ھیگر با من و اومدن گھید مرد ھی و داریسرا موقع ھمون..رونیب دمییدو..دیشنینم یزیچ اصال اون یول.. زدمیم صدا

 ..کردم

 

سالن تو رونیب بردن کشون کشون و شاھرخ و کردن جدا شاھرخ از و ریام دوتا اون  .. 

 

 کیگنجش مثل قلبم..بستم و چشمام عیسر..صورتم تو ادیب کھ شد بلند دستش کھ بزنم یحرف اومدم و کردم نگاه ریام بھ ترس با 
کردم باز و چشمام..نزد..زدیم .. 

 

زد؟؟ دستم بھت_گفت و شد رهیخ چشمام تو شده منقبض فک با..زدیم چپش سمت چشم..بود یعصبان ریام   

 

کشھیم عذاب االن داره یلیخ دونستمیم..بشھ شروع دیجد یباز ھی دوباره خواستمینم یول..خجالت از مردم..خدا یوا  .. 
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 _ نھ بخدا..ریام نھ .. 

 

نبود خوب حالش اونم..بودم کرده بغض  .. 

 

ببند و ھات دکمھ_سام ریام  .. 

 

یبند لباسم و باز ھام دکمھ..خدا یا  .. 

 

بستم ھم و مانتوم یھا دکمھ و کردم سرم و شالم و بستم و موھام  .. 

 

موھاش تو دیکشیم دست..بود یعصب ھنوزم ریام  .. 

 

سالن تو یایصندل رو بودن خوابونده و شاھرخ..بود ومدهین ھنوز امبوالنس..سالن تو..رونیب میرفت  .. 

 

گرفتن و جلوش دوتا اون کھ طرفش رفت ریام  .. 

 

 دھن رو اومده اسمش نمیبب فقط..قسم خدا یخداوند بھ..گمیم بھت یچ لش تن نیبب_گفت و شاھرخ یچشما تو شد رهیخ دیتھد با ریام 
؟یشد فھم خر..یبش میقا یموش سوراخ کدوم تو یندون کھ ارمیم سرت ییبال..نجست  

 

بخوره تکون یحت نداشت جون شاھرخ  .. 

 

خطره در منم جون یحت کھ ھیعصبان انقد دونستمیم..رونیب میرفت.. دیکش و گرفت و دستم ریام  .. 

 

 یکی انگار شدیم رد نایماش نیب از و رفتیم تند انقد..کند جا از و نیماش ییصدا و سر پر کافیت با ریام و میبود شده نیماش سوار
 چپش دست با و بود فرمون بھ راستش دست..کردم نگاش لحظھ ھی..شم ساکت دیبا من و ھیعصبان یلیخ االن نکھیا یعنی نیا..دنبالشھ

برگردوندم و روم عیسر کھ افتاد بھم نگاھش..دادیم ماساژ و اش قھیشق .. 
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بود دستش انگشتر نامرد شاھرخ..بود شده خوشت خون خورد کھ یمشت بخاطر لبش گوشھ..کنھیم درد سرش کنم فکر  .. 

 

 اهیس کامل روم یجلو کردم حس لحظھ ھی..کردیم درد تنم..داشتم تھوع حالت و جھیگ سر..بود داغون روزم و حال خودمم 
 اوردم و بود معدم تو کھ یھرچ و شدم ادهیپ عیسر و ترمز رو زد محکم ریام..کردم باز دفعھ ھی و نیماش در کھ شد یچ دمینفھم..شد
 از بود معلوم کھ گرم یمعدن اب یبطر ھی و کنارم اومد ریام..بود شده یخال ام معده..بودم خورده کھ یا صبحانھ ذره ھی ھمون..باال
 تو نشستم و کردم خشک و صورتم..دستم داد دستمال..شستم و روم و دست..بشورم و صورتم کھ دستم داد رو بوده نیماش تو قبل

نیماش .. 

 

؟یخوب_گفت اخم با   

 

اره یعنی دادم تکون اروم و سرم  .. 

 

 مجبور کھ کرد یاخم چنان یول نداشتم خوردن حوصلھ و حال..گرفت شکالت و کیک و وهیابم چندتا کوچھ سر یسوپر از و رفت 
 ھیعصبان یوقت..نخورد یچیھ خودش..گرفتم جون کردم احساس واقعا..بود خوب یلیخ..بخورم و خنک وهیابم ھی و شکالت ھی شدم
خورهینم یزیچ .. 

 

 مثل یابر..بود گرفتھ ھم ھوا.. خلوت خلوت..زدینم پر پرنده و بود ھفتھ وسط..نبود چکسیھ..چال تو میرفت و کرد روشن و نیماش 
من دل .. 

 

گذاشتن مکتین و پاتھ ریز شھر کل کھ ییجا بھ میدیرس تا میرفت ادهیپ رو یریمس ھی  .. 

 

بود پاش ریز بھ رهیخ و جلو رفت اون و نشستم من  .. 

 

 یھرکار یتونیم..یتونیم تو..؟ارهیکنیم یبخوا یھرکار یبگ ی؟خواستیکن لج یشرکتش؟خواست یرفت امروز یچ واسھ_سام ریام 
 نگاه ھی و سرت پشت یول یریم و یکنیم داغون..یکنیم چکار ھیبق با یدار باشھ حواست نکھیا بدون یبد انجام و یبخوا
یبود نطوریھم شھیھم..یندازینم .. 

 

دارم درد منم دیفھمیم دیبا..بگھ خواست دلش یھرچ گھید ذارمینم..نھ نباریا یول..داشتم بغض  .. 

 

 _ شرکت امینم گھید.. بگم بھش کھ بودم رفتھ امروز .. 
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بگھ بھش یگفتیم انیشا بھ..یبگ یتلفن یتونستیم..یبر نبود الزم_گفت و زد پوزخند ریام  .. 

 

 تو شھیھم چرا..یگناھ یب و کامل تو و غرضھ و قصد یرو از کارام ھمھ من یکنیم فکر چرا_گفتم یبلند یصدا با و شدم یعصب 
 داریب و نداشتت رتیغ خواستم یول..تلفن یپا روز اون..گفتم دروغ بھت من..اره..دلم از یدونیم یچ تو..مقصر من و یا خوبھ ادم

 ..کنم

 

سمتم برگشت زده رونیب رگ و تیعصبان با کھ بود ومدهین در دھنم از ھنوز  .. 

 

دمایم دستت کار ندارم اعصاب..نذار من دم رو پا یگل_گفت و کرد زیر و چشماش ریام .. 

 

 کجا یول..شھیھم واسھ نگفتم یگفت..رفتم..برو یگفت..گوشم تو بزن ایب گمیم اگھ..ریام اره..گمیم دروغ مگھ_گفتم و شدم بلند 
 بازم یول..نبود یکم زمان ماه سھ..بود خونوادم واسھ من یدلتنگ تو درد اگھ..گذشتیم من رفتن از ماه دنبالم؟سھ یاومد..یبود

 منم..چون..ینتونست..ریام ینتونست یول..یتونیم یکرد فکر..یکن فراموش منو یخواستیم تو..بود یچ مشکلت دونمیم من..یومدین
تونمینم .. 

 

شدم روبرو بھ رهیخ یاشک یچشما با و مکتاین سر نشستم..گرفت و گلوم بغض  .. 

 

 _  بابام کیشر پوالد..و انتظار سال سھ..بودم خوش و سال سھ نیا کھ..یکنیم قضاوت راجبم ینجوریا کھ من از یدونیم یچ
 ھی..شد نابود من بخاطر بار ھی بابام..نابوده بابات ھیسرما ینش زنم اگھ کھ کرد مجبورم..کرد دیتھد..بود دستش بابام ھیسرما ھمھ..بود

کرد حراج و شیزندگ ھمھ بار .. 

 

 از پوالد..کردم قبول سال سھ از بعد باالخره..شدم مجبور..کنم خوش تو بھ و دلم من کھ جلو یومدین..نبود ازت یخبر..ینبود تو 
بودم منتظر چون..ازش کردم فرار سال سھ..کرد یخواستگار من از کایامر رفتم من کھ لیاوا ھمون .. 

 

 باز دختر..نبود جور ھم با اخالقامون..نداشتم دوسش..خواستمینم و پوالد..شدینم گھید..بود رید گھید.. یول..اومد یھان ینامزد روز 
چون..کردمیم فرار ازش من یول..بشھ کینزد بھم یجور ھی خواستیم دیدیم منو کھ دفعھ ھر..ھرزه و بود .. 

 

 یلگدا و مشت ریز یوقت یبود کجا..بودم خودت منظر من..واسطھ ھی نھ..ینشون ھی نھ منتظر..بودم منتظر بازم چون_گفتم بغض با 
 من عذاب واسھ من یرو جلو پوالد یوقت یبود کجا..شدمیم اروم تو ادی با شدیم کبود تنم تموم یوقت..زدمیم صدا رو تو اسم پوالد
 کھ..یریبگ و جلوش کھ ینبود چرا..زدیم صورتم تو یلیس و شدیم یروان یوقت یبود کجا..من یکنار اتاق تو..خونھ تو اورد دختر
زدمیم صدا رو تو فقط چرا..بودم تو ادی فقط من چرا..یکن لھش و یبزن .. 
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بود شده یعصب..دیکشیم نفس تند تند و بودن شده مشت دستاش  .. 

 

یداد عادتت خودت بھ منو تو یول نبودم فیضع..تتیحما و تو بھ..کردم عادت بھت چون_گفتم اروم و ختنیر دونھ دونھ اشکام  .. 

 

 تو یبستر سابقھ یروان اون میدیفھم میکرد تیشکا کھ تازه..گفتم انیشا و شھاب بھ..شدن خرد از دمیبر گھید یوقت..شدم کھ خستھ 
داره و مارستانیب .. 

 

 یول اومدم..نمتیبیم و امیم من یول یومدین تو ھرچند..نمتیبیم باالخره کھ بودم خوش..شد شاد دلم..رانیا میبر گفت بابا اون از بعد 
ینبود تنھا تو نباریا .. 

 

 تازه من..خستم واقعا گھید..ریام شدم خستھ..ارهیب در و اشکم بار ھی یوقت چند ھر کھ.. دهیافر و من خدا_گفتم و دمیکش قیعم نفس ھی 
دمیکش عذاب سنم از شتریب یول سالمھ 23 .. 

 

کنارم نشست  .. 

 

 یول...ارهینم طاقت دلت خودت ای دنبالت امیم من ای..یریم گفتم..دنبالت امیب بود نیا قصدم یول..برو گفتم..یرفت تو یوقت_سام ریام 
 فراموشم واقعا..یداد گوش و حرفم حتما گفتم..یبزن زنگ خودم بھ نشد بار ھی و ینگرفت منو سراغ ھم تماسات یتو یحت یوقت
 طاقتش..نمیبب یکس با رو تو و امیب خواستمینم..یبزن پسم تو و امیب خواستمینم..نذاشت یلعنت غرور نیا..اما دنبالت امیب خواستم..یکرد
بود گھیھمد بخاطر..بود خودمون بخاطر..ایسخت نیا ھمھ..یول..میدینکش کم ھردومون ما..یگل..نداشتم و .. 

 

 نیاول واسھ...اغوشش تو دیکش منو و شونم دور انداخت دست و مکتین بھ داد ھیتک ریام..گلوم تو بغض و بود نییپا سرم 
 بھ..بشھ ثبت خاطرم تو...استیرو ھی لحظھ نیا اگھ یحت خواستمیم.. شونش رو گذاشتم و سرم..بستم و چشمام ناخوداگاه..بار

ایرو نیتر نیریش..عنوان .. 

 

 ھمھ نیا..ھیواقع نیا االن یعنی..کردمینم و فکرش وقت چیھ..ایخدا...بودن ریام کنار..ییتنھا اون تو..ختیریم صورتم رو بارون نم نم
بودن ھم با ھمھ نیا..یکینزد ھمھ نیا..ارامش .. 

 

  

 

تو نگاه خواھش پره..من یچشا  .. 
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وونھید دل.. نیا...یبرا نوازش ھی  .. 

 

بارونھ نمھ..مثھ نگات..ارامشھ..واسم صدات..کشھیم پر... برات دلم  .. 

 

بارون و اشک از..بود سیخ صورتم..بارون از..بود سیخ صورتش..کرد نگام  .. 

 

تو؟ یب دمیکش یچ_گفت و شد رهیخ چشمام تو..داشت بغض ریام   

 

ختنیریم دونھ دونھ اشکام  .. 

 

و دنیکش نفس نیا خوامینم..و یزندگ نیا خوامینم..تو یب_سام ریام   .. 

 

ھوا یب تو یب رهیگیم...دلم..دارم دوستت  .. 

 

صدا یب تو یب شکنھیم... من قلب لحظھ ھر  .. 

 

 گھید..یریبگ ازم و نگات اگھ..ینکن نگام اگھ..نھیبب و چشمات کھ زنھیم یوقت تا..ینیبیم نویا_گفت و قلبش رو گذاشت دست 
؟یچ یعنی یفتگیش یدونیم..یگل..بزنھ کھ خوامینم..زنھینم  

 

ادین چشمت بھ اشک یول رمیبم من نکھیا یعنی_گفت و زد نیغمگ لبخند ھی..کردم نگاش  .. 

 

نکن ھیگر گھید پس_گفت و کرد پاک و اشکام دستش با  .. 

 

منھ قلب تو قلب...خونمھ تو عشقت  .. 

 

زنھیم تو واسھ دل..نفس ھر تو ھرجا  .. 
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 تموم...دارم دوسش..خوامشیم..خدا_گفت و اسمون بھ رو..زد ادیفر..زد داد..بود پاش ریز شھر کل کھ ییجا ھمون..ستادیا شد بلند 
رشینگ ازم..مھیزندگ .. 

 

خونھیم و چشمام غم..فھمھیم یک و اشکام..دونھیم حرفامو ھمھ..زمیعز تو ریغ یک  .. 

 

داده دلم بھ رو تو کھ...بود خدا کار عشقت  .. 

 

ذ..افتاده دلم بھ مھرت..دهیفھم منو ایدن    

 

 شیدور چقد..عشق یب یعاشق سال چند..تونمینم گھید..خدا_گفت اروم..بارون از سیخ نیزم سر نشست زانو دو..نیزم سر نشست 
نشو یراض..کنم تحمل و .. 

 

کرد قاب و صورتم دستاش با..ستادیا شد بلند..کرد نگام..شونش رو گذاشتم دست  .. 

 

ھوا یب تو یب رهیگیم..دلم..دارم دوستت  .. 

 

صدا یب تو یب شکنھیم...من قلب لحظھ ھر  .. 

 

یھست ؟اگھیعاشق من اندازه ھم تو..یگل_رسامیام  .. 

 

 پس..ینباش تو کھ رمشونیگیم ازت یوقت..نھینب رو تو کھ..شھیم یبارون یزمان چشمام_گفتم و دستش رو گذاشتم و دستم 
وقت چیھ..ریام نذار تنھام..رو تو عشق..خوامیم رو تو فقط من..ریام..بمون .. 

 

بود شوق اشک..عشق از نباریا یول..کردمیم ھیگر اروم و بود شونش رو سرم..اغوشش تو دیکش منو و زد یکمرنگ و محو لبخند  .. 

 

منھ قلب تو قلب..خونمھ تو عشقت  .. 
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زنھیم تو واسھ دل..نفس ھر تو ھرجا  .. 

 

ھوا یب..تو یب رهیگیم..دلم..دارم دوستت  .. 

 

صدا یب تو یب شکنھیم.. من قلب لحظھ ھر  .. 

 

 ھم بھ..زمیبر اشک نذاره و کنھ ارومم کردیم یسع ریام..شدم اروم باالخره ریام اغوش تو شدن اروم و کردن ھیگر ریس دل ھی از بعد
 ما..مینکن فکر ادیز بھشون یول..میدیکش یسخت چقد ھم داشتن واسھ رهیم ادمونی چون مینکن فراموش وقت چیھ و گذشتمون میداد قول

گناه یب ھم ھردومون و میبود مقصر ھردومون .. 

 

 روبرو بھ ھردو..گردنم دور کرد حلقھ و دستاش اونم و ریام بھ دادم ھیتک من و مکتین رو مینشست..شد تموم کھ اشکام..شدم کھ اروم 
ستین خواب و ھیواقع ارامش نیا ھمھ کھ رفتیم ادمی بار ھی یا لحظھ چند..من..ساکت و میبود رهیخ .. 

 

 لمس و دستاش و ریام بھ بشم کترینزد داشتم دوست..بودم کرده دایپ بھش نسبت یبیعج کشش من و بود گردنم دور ریام یدستا 
دمیفھمیم نفساش تند یصدا از نویا..بود کالفھ..ھم ریام..بود گرمم..کنم .. 

 

ستادمیا و رونیب اومدم اغوشش از اروم..کنم تیرعا رو ھا فاصلھ نکردم یسع کھ بودم دلتنگ انقد..کردم چکار من..خدا یوا  .. 

 

کجا؟_سام ریام   

 

 _ خونھ؟ یبریم منو..زهیچ  

 

؟یشد خستھ یزود نیھم بھ_سام ریام   

 

صد در ھی یحت..بشم خستھ تو از من کن فکر_گفتم و دمیخند  .. 

 

نبرمت اگھ و_گفت و شد طونیش ریام  .. 

 

کنھ تیاذ خواستیم..ادب یب پسره..میبود تنھا کھ انداخت اطراف و دور بھ ینگاھ ھی و  .. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

ستین مھم..گھید ینبرد_گفتم و مکتین سر نشستم تفاوت یب منم  .. 

 

ایح یب دختره..وا_گفت و کرد نازک چشم پشت ھی ریام  .. 

 

 فرار ترس از منم و ستادیا شد بلند و زد یبلند غیج ھی ریام ھوی کھ بودم خنده غشھ ھنوز یول..شد کم روش..دمیخند غش غش من و 
 اروم و سرعتم کھ بود دهیبر نفسم گھید..زدمیم غیج شتریب ترس از منم و زدیم یجانیھ یغایج و دییدویم دنبالم..دنبالم افتاد اونم و کردم

افتادم ریگ دستاش حلقھ تو موقع ھمون یول کردم .. 

 

نھ؟ ستین مھم کھ گفت و گرفت محکم منو   

 

گفتم دروغ..ھست_گفتم دهیترس یچشما با عیسر  .. 

 

ستین..گھید نھ_رسامیام  .. 

 

 _ ھست..ھست..بخدا نھ .. 

 

گھید ستین..ھیچ گھید ھست ھست نیا االن..ستین یگفت خودت_سام ریام  .. 

 

 _ گمیم بھت ھست..خوردم شکر بابا .. 

 

حتما ھست باشھ راحت المیخ پس_سام ریام  .. 

 

 _ ھست بابا اره .. 

 

ھست پس..نباشھ دفعھ ھی بودم نگران..یگفت شد خوب_گفت و کرد ولم ریام  .. 

 

میگفتیم پرت و چرت و میبود شده وونھید..خنده ریز میزد و میانداخت ھم بھ نگاه ھی  .. 
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بود گذاشتھ عاشقانھ و اروم اھنگ ھی ریام نیماش تو  .. 

 

نھار؟ میبر_ ریام   

 

کنم فکر ساعت چند نیا بھ ییتنھا تو و اتاقم تو..خونھ برم داشتم دوست یول بود گرسنم  .. 

 

 _ کنھیم درد یلیخ سرم..خونھ رمیم..ندارم لیم من .. 

 

؟یچ واسھ_ریام   

 

 _  دیبا و ناقابل سردرد ھی حداقل گھید..بودن داده قرار سرقت مورد منو..بودم یریگ گروگان ھی گروگان مثال امروز من..ریام.. وا
گنیم یچ مردم..بابا زشتھ..باشم داشتھ .. 

 

کنم تیشکا ازش دیبا_گفت اخم با ریام  .. 

 

 _ نھ گھید نجایا حداقل..ندارم سروصدا و یزیابرور حوصلھ..تروخدا نھ .. 

 

کرده تتیاذ ھ؟اونیچ یزیابرور_سام ریام  .. 

 

رییام_گفتم ناز با و کردم نگاش  .. 

 

جانم_گفت و ومدیم یلیخ صورتش بھ کھ زد خوشگل لبخند ھی..مھربون..کرد نگام  .. 

 

 _ الشیخ یب .. 

 

چشم_سام ریام  .. 
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شد خر زود چھ بچم  .. 

 

یگل_گفت شم ادهیپ خواستم یوقت.. کرد ادهیپ خونھ در یجلو منو  .. 

 

ھووم؟_سمتش برگشتم   

 

جانم یبگ ینگرفت ادی ھنوز تو..بابا یا_سام ریام  .. 

 

چتھ..ھان..ھیچ..بلھ..گفتمیم یھ یول..جانم بگم من کرد تالش چقد..افتادم روزا اون ادی..یاخ  .. 

 

 _ یشیم پرو .. 

 

ستادمیا خونھ یجلو رفتم و زدم میج نیماش از عیسر..منو رهیبگ اومد  .. 

 

دنبالت امیم شو حاضر شب_سام ریام  .. 

 

 _ ؟یبسالمت کجا  

 

برم خوامیم تو برو ھم حاال..زهیسوپرا_گفت و زد چشمک ھی سام ریام  .. 

 

بستم و در و دادم تکون دست براش و تو رفتم  .. 

 

داشتم لیتحل ھیتجز و کردن فکر بھ یدیشد ازین..باال رفتم منم..اومد کھ نشیماش یصدا  .. 

 

بودن شاد صدام و پرسر یھا خنده و مضاعف یانرژ از ھم اونا..بودن کرده شک بھم ھمھ بودم شنگول و شاد خونھ تو انقد امروز .. 
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ادیم سرم ییبال چھ نبود معلوم نبود ریام اگھ..کرد کھ یکار و شاھرخ بھ..افتاد کھ یاتفاقات بھ..امروز بھ کردم فکر یلیخ  .. 

 

 چیھ من..نبود یدور نیا اگھ دیشا یول..کرد دور خونوادم از منو سال 9 خدا کھ درستھ نکھیا امروز؟بھ کردم فکر یچ بھ یدونیم 
نھ؟؟ یدور نیا دیارز یم..گمیم خودم با..دمیدینم و ریام وقت  

 

 تو ختمیر کج و صورتم یجلو یموھا و بستم باالسرم و کردم خشک و موھام..باشم کیش امشب داشتم دوست..گرفتم دوش رفتم 
رنگ ھمون رژگونھ و یصورت لب رژ..زدم ھام مژه بھ ھم یپر ملیر و دمیکش پھن چشم خط ھی..صورتم .. 

 

 بلند پاشنھ یکفشا..دمیپوش یمشک شال با داشت یکیش یلیخ و یسنت طرح نشییپا کھ یمشک یپانچو و یمشک و میضخ ساپورت 
کیش و خانم..بودم یعال..کردم نگاه خودم بھ نھیا تو..کردم یخال خودم رو و عطرم..یمشک فیک و یمشک .. 

 

بود ریام..خورد زنگ میگوش  .. 

 

درم دم گلم_سام ریام  .. 

 

خدا یوا..گلم..شد تند دوباره قلبم  .. 

 

بودن نشستھ سالن تو دایش و مامان..رونیب رفتم  .. 

 

مادر؟ کجا_مامان   

 

 _ رونیب رمیم..زهیچ .. 

 

تنھا؟_مامان   

 

رونیب دمییدو و خدافظ..رمیم سام ریام با..نھ_گفتم شده ھول  .. 

 

کشمیم خجالت من خب یول..ستین مھم واسشون نایا مامان  .. 
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بود داده ھیتک نشیماش بھ نھیس بھ دست و بود شده ادهیپ نیماش از ریام  .. 

 

 یا..بودم اورده واسش خودم کھ یا سورمھ تک کت و یمشک کتون شلوار و بود دهیپوش دوخت خوش یا سورمھ بلوز ھی 
 وونمید داشت کھ عطرش یبو..بود گردنش تو اش نقره ریزنج و بود باز لباسشم اول دکمھ..لباسھ خوش انقد بشر نیا چرا..خدا..بابا
داشت ھم یناز شیر تھ یوا..ینجوریا ادیم در کھ ادم چشم..خدا..رهیگیم میگر دارم من..یوا..کردیم .. 

 

 ..سالم_ 

 

یبھتر..سالم_سام ریام  .. 

 

یمرس..اره_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

کرد حرکت ریام و میشد نیماش سوار  .. 

 

 _ ؟..میریم کجا  

 

زهیسوپرا_گفت و بود رهیخ روبرو بھ ریام  .. 

 

 _ ایباز لوس نیا از ادیم بدم..اه .. 

 

کردنایم ذوق یکل کردمیم زیسوپرا رو دخترا ھیبق..گھید کن ذوق کمی..یستین دخترا ھیبق مثل چرا تو_سام ریام  .. 

 

باش یخوب دختر و نگو یچیھ پس_گفت کھ کردم نگاش چپ چپ  .. 

 

 _ کھ یندار ھم بخارا نیا از .. 

 

بلھ..میدار ھم جنبھ یول..خانم میدار بخار_گفت و انداخت بھم مھربون نگاه ھی ریام  .. 
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رفتم اش جنبھ و خودش صدقھ قربون یکل دلم تو  .. 

 

 یجا ھی مینشست..بودن دهیچ تخت..بود درخت و دار از پر کھ بود رستوران ھی..داشت نگھ قشنگ و کیش یلیخ رستوران ھی یجلو 
بود دونفره ھوا و ومدیم یاروم کیموز یصدا..ارومش و دنج .. 

 

 _ دارم دوسش..ھیقشنگ یجا چھ.. ریام یوا .. 

 

یخانم ارمینم بد یجا رو تو کھ من_سام ریام  .. 

 

یوو..یخانم..امشب بده دق و من خوادیم ریام نیا..بابا یا  .. 

 

داد حرصم ریام و میزد حرف ھم با یکل ارنیب رو ھا غذا تا..گرفت سفارش و اومد گارسون  .. 

 

 و دختر ھی ما بجز..خلوت و اروم یجا ھی..رستوران پشت میرفت..میبزن قدم کمی میرفت و گرفت و دستم ریام..میخورد کھ و غذامون 
بودن ھم گھید جوون پسر  .. 

 

ھا نرده کنار..میستادیا..میزد قدم کھ کمی  .. 

 

نیا چشھ...کردمیم نگاش منم..کرد نگاه چشمام تو..ستادیا روبروم ریام  .. 

 

یبمون تک..کھ خوامیم و یبود تک واسم شھیھم_ ریام  .. 

 

 من با_گفت یمحکم و اروم یصدا با..کرد بازش روبروم گرفت..اورد در یا سورمھ مخمل جعبھ ھی و کتش بیج تو کرد دست 
؟یکنیم ازدواج  

 

بده و شنھادشیپ یزود نیا بھ کردمینم و االن؟فکرش یچ یعنی..خدا..ستادیا قلبم  .. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

شو زنم..یگل..یدور ھمھ نیا از شدم خستھ گھید_ریام  .. 

 

گھ؟؟ید کن قبول دختر..کیرمانت چھ..خدا یوا_گفت ریام یصدا دنیشن با دختره کھ شدن رد کنارمون از پسره و دختر اون   

 

 قشنگ و براق یناینگ از پر روش کھ بود ساده نگیر ھی..کردم نگاه جعبھ تو انگشتر بھ..بود اروم نگاھش..کردم ریام بھ نگاه 
نشست دلم بھ..بود کیش یلیخ یلیخ..بود .. 

 

یگل_سام ریام  .. 

 

دارم شرط_گفتم و کردم نگاه بھش  ... 

 

 چھ..میباش دور ھم از چھ..شھیھم..عمرت اخر تا..عمرم اخر تا کھ یشرط بھ_گفتم یجذاب لبخند با کھ بود من شرط منتظر رهیخ ریام
کردم تجربھ اماتیپ نیا با و عشق من..چون..یبفرست عاشقونت یاسا ام اس از واسم..ھرشب..یاشت چھ قھر چھ..کینزد .. 

 

یگل تو فقط..تو مال من احساس نیقشنگتر..فرستادمیم من ھم یگفتینم_گفت یمھربون نگاه با ریام  .. 

 

دیاریب عاقد..حلھ پس اقا_گفتم و دمیخند بلند  .. 

 

جوابت یعنی پس..میبود دهیند ھول عروس_گفت و دیخند ریام  .. 

 

بلھ..بلھ..بلھ اقا_گفتم و حرفش نیب دمیپر  .. 

 

 خانم_گفت و دیبوس و دستم..چپم دست چپ انگشت تو گذاشت رو حلقھ و دستش تو گرفت و دستم و اورد در جعبھ تو از و انگشتر 
یشد خودم .. 

 

ومدیم دستم بھ..کردم نگاه رو حلقھ..کردمینم فکرشم اصال..جون خدا یوا  .. 

 

دارم شرط ھی منم_گفت یجذاب نگاه با ریام  .. 
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دادم بلھ گھید من..داداش نشو ریگ جو..اوھوو_گفتم و انداختم باال ابرو لنگھ ھی  .. 

 

یکی نیھم_گفت و گرفت خودش بھ یمظلوم افھیق ریام  .. 

 

 _ بگو...نداره اشکال ییاشنا تو چون..حاال خب .. 

 

یاریب در گردنت از نویا نمینب گھید_گفت و گردنم انداخت و اورد در توش از رو یمشک بند گردنبند و بشیج تو کرد دست  .. 

 

خانم ینیبیم بد وگرنھ_گفت و کرد یا بامزه اخم  .. 

 

ینخون یکر من واسھ یباش تو تا_گفتم و دمیخند  .. 

 

؟یکرد نشیگزیجا یکی_گفتم و کردم اشاره ریام نھیس بھ و کردم لمسش و گرنبند   

 

کردم اشاره گردنش تو نقره ریزنج بھ  .. 

 

شینیبب یدار دوست_سام ریام  .. 

 

 ..اوھووم_ 

 

نشستھ جنبھ یب دختر نجایا گھینم..خدا یا..بود دید تو پھنش نھیس و کرد باز و لباسش دوم دکمھ  .. 

 

گلم پالک با نقره ریزنج ھی..رونیب اورد بلوزش ریز از و ریزنج  ... 

 

شدن اشک غرق چشمام  .. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

بود قلبم تو شھیھم من یگل_سام ریام  .. 

 

نھ؟ گھید منم انایاح گلم نیا_گفتم یاشک یچشما با   

 

؟ینکن ھیگر گھید ینداد قول مگھ..شما نھ..منھ فتھیگلش..گلم نیا..نچ_سام ریام   

 

باشھ_گفتم و کرد پاک و اشکام  .. 

 

دارم دوستت_کرد زمزمھ اروم و میشونیپ بھ چسبوند و شیشونیپ  .. 

 

دارم دوستت یلیخ منم یدونیم..یدار خبر احساسم از_گفتم شده تر یچشما با  .. 

 

جذاب و کیش..زد لبخند  .. 

 

 زده خجالت منم و زد لبخند ھی فقط..نزد یحرف..دید مامان..اوردمین در دستم از و ریام حلقھ..بود من یزندگ شب نیبھتر شب اون 
اتاقم تو رفتم و نییپا انداختم و سرم .. 

 

بود نوشتھ..کردم بازش لبخند با..اومد ریام امیپ خواب از قبل  .. 

 

شودیم دایپ عشق تیدستھا انیم در  .. 

 

شودیم وا نسترن نگاھت باران ریز  .. 

 

تو یلبھا گوشھ از ھا واژه عبور با  .. 

 

شودیم معنا خوب قلبت یھا یمھربان  .. 
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 رو یخوب یروزا یلیخ..بودم یخوش غرق ھفتھ ھی نیا..گذرهیم من از سام ریام ساده یخواستگار شب اون از ھفتھ ھی
 کھ ییروزا..گھیم خوب یروزا از شھیھم..مینیبیم رو گھیھمد..دهیم اس ام اس شبا..زنمیم حرف یتلفن ریام با ھرروز..گزروندم
میکن خراب رو روزا نیا گھیھمد کردن مقصر با میخواینم..میزنینم حرف گذشتھ از..میبساز ھم کنار و ھم با قراره .. 

 

 خوشش شاھرخ از..کرد قبول خواستھ خدا انمیشا..ستمین یراض کارشون از..رمینم شاھرخ شرکت گھید گفتم خونوادم بھ 
 شده کمتر سردرداش مامان و کرده شرکت دانشگاه دایش..خوبھ تشیموقع و کارش..شده استخدام دوستش یبابا شرکت خودش..ومدینم
رنیم کیاروب و شنا کالس ھم با و شده دوست ھیھمسا یخانما از یکی با و .. 

 

 کھ رونیب اومدم واحد در از و زدم پیت یحساب و شدم اماده منم..دنبالم ادیم گفت و زد زنگ سام ریام شیپ روز سھ دو..ھیھمسا گفتم 
دمید رو ھیھمسا پسر نیا .. 

 

 من..باشم تنھا اسانسور تو باھاش نداشتم دوست..زد رو دکمھ و تو دیپر اونم بزنم رو دکمھ خواستم تا..شدم اسانسور سوار 
کھ شناسمشینم .. 

 

تونیکنار ھیھمسا..ھستم سامان من_گفت کھ نییپا بودم انداختھ و سرم  .. 

 

زدم کمرنگ لبخند ھی..بگذره اموراتت تا باش  .. 

 

شما؟_سامان   

 

بابا یا  .. 

 

 _ اشراق..تونیکنار ھیھمسا .. 

 

پوزش تو خورد  .. 

 

اشراقھ اسمتون_سامان  .. 

 

بره کش و اسمم خواستیم..بود گرفتھ خندم  .. 
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ستادیا اسانسور  .. 

 

 _ جناب مھیلیفام..رینخ .. 

 

دنبالم افتاد نمیا و رونیب زدم اسانسور از و  .. 

 

بدونم و اسمتون شھیم..زهیچ..اشراق خانم..نیبب_سامان  .. 

 

 _ رینخ .. 

 

رونیب اومدم اپارتمان در از  .. 

 

چرا؟ اخھ_سامان   

 

 _ اقا دینش مزاحم .. 

 

میبش اشنا ھم با شتریب دارم دوست..ھیچ مزاحم_سامان  .. 

 

موقع بد چھ..ریام..یوا یا  .. 

 

 ھم ریام شونھ تا قدش حاال..شد ریام با رخ بھ رخ و برگشت سامان..پسره شونھ رو زد..کرده اخم و بود ستادهیا سرش پشت ریام 
دیرسینم .. 

 

گھید شو اشنا_گفت اخم با ریام  .. 

 

کارت رد برو_زد داد وحشتناک اخم ھمون با ریام..بود افتاده پتھ تتھ بھ پسره  .. 
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ختیر قلبم زد کھ یداد از یول..بود گرفتھ خندم..دییدویم فقط پسره خدا یوا  .. 

 

 _ یزنیم داد چرا..تو چتھ .. 

 

اقا با یشد اشنا_سام ریام  .. 

 

 _ تروخدا ریام اه .. 

 

بود؟ یک_سام ریام   

 

 _ مونیھمسا پسر .. 

 

داره؟ ھم پسر تونیھمسا مگھ_سام ریام   

 

 _ گفتیم نجوریا..گھید داره احتماال .. 

 

رونیب کرد فوت و نفسش  .. 

 

 _ ؟یکن عوض رو خونھ یندار قصد کھ احتمتال  

 

نداره یبخار برنج ریش نیا کھ چند ھر..باشھ داشتھ پسر تونیھمسا ادینم خوشم_رسامیام  .. 

 

 _ ادینم خوشت من بر و دور یپسرا از تو کال .. 

 

بده؟ مگھ_سام ریام   
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دیترک زھرش چارهیب_گفتم و دمیخند  .. 

 

کنھ علم قد جلوم نتونھ یفوکل جوجھ ھر کھ ساختم یچ ھی..یالک نساختم کھ کلیھ_گفت کردو نازک چشم پشت ھی  .. 

 

 _ ھرکول بابا..ارنولد بابا..جذبھ بابا .. 

 

یبود من با جانم_گفت و دیکش لپمو  .. 

 

ریام خندوند منو روز اون چقد..بود نفس بھ اعتماد یخدا ریام کال  .. 

 

زد زنگ کھ بودم تاپم لپ یپا اتاقم تو  .. 

 

 ..سالم_

 

؟..یخوب..یخانم سالم_سام ریام   

 

 _ خبرا؟ ؟چھیچطور تو یمرس  

 

؟یکردیم کار چھ..شما یسالمت_سام ریام   

 

 _ کردمیم چت الیتک با .. 

 

؟یگل..اھا_سام ریام   

 

 جانم؟_ 

 

میدیشن خانم زبون از یجانم ھی و مینمرد..یگل تو یشاھکار..یکرد استفاده کلمھ نیا از باالخره تو..شنومیم درست_سام ریام  .. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

 _ شیفرما حاال..شھینم کس ھمھ بینص سعادتھ..گھید بلھ .. 

 

زدم حرف مامان با_سام ریام  .. 

 

 _ ؟یچ راجب  

 

دختر گھید خودمون خب..یچ نخود_سام ریام  .. 

 

تند دور رو افتاد قلبم  .. 

 

 _ خالھ؟ گفت یچ شد یچ خب..ریام یگیم راست یوا  

 

رفت عروسش صدقھ قربون بعد دراورد یباز شوھر مادر کمی اولش یچیھ_سام ریام  .. 

 

 _ گمیم گفت یچ..ریام نشو لوس اه .. 

 

 دستم از خوانیم فقط..دادم حرصشون بسکھ منھ یعروس ارزوشون ایطفل..شدن خوشحال انقد..زدم حرف ھمشون با_سام ریام 
شن راحت .. 

 

 _ دارن حقم .. 

 

؟یگل یگفت یچ_سام ریام   

 

ادیم دلشون طور چھ..یبد خونواده چھ..یوا_گفتم و دادم قورت و خندم  .. 

 

نمیبیم رو تو کھ من..عمتھ_سام ریام  .. 
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رونیب بذارم خونھ در از پامو ترسمیم گھید..باش داشتھ جنبھ..ا_گفتم و دمیخند  .. 

 

ارهیب در واست یباز شوھر خواھر کمی جونت بھ بندازم رو ھیھان نیا دیبا.. ھیچ یدونیم اصال_سام ریام  .. 

 

شد؟ یچ بعدش..گھید نشو لوس ریام..ھیھان فقط..نھ یشکیھ..خدا ترو نھ_گفتم و دمیخند   

 

نگرانشم ھنوز منم..خب داره حقم..دهیسپ واسھ بود ناراحت کمی مامان فقط.. نیراض ھمھ کھ گفتم_سام ریام  .. 

 

 _ یکنیم خودیب شما .. 

 

خنده از دیترک خط ور اون از دفعھ ھی و نزد یحرف لحظھ چند ھی  .. 

 

ھ؟یچ مالھ گھید یحسود..یتو من خوشگل..ییتو من خانم..بشم کردنت یحسود قربون من یالھ_سام ریام   

 

شد یجور ھی دلم  .. 

 

 _ دهیسپ و تو..ریام .. 

 

راحت التیخ..نھ..رینخ بعدشم..مینزن یحرف گذشتھ از شد قرار_گفت و حرفم نیب دیپر  .. 

 

شدما حسود چقد..شد راحت المیخ  .. 

 

؟یخواستگار نیایم یک حاال_گفتم و دمیخند   

 

یا عشوه ھی..یندارم ازدواج قصد رینخ ھی..یناز ھی؟یھول چھ تو دختر_ریام  .. 
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ریام_زدم غیج  .. 

 

بزنھ حرف مامانت با قراره مامان..باشھ..باشھ_گفت و دیخند  .. 

 

گرفتم استرس  .. 

 

 _ ریام ترسمیم .. 

 

گلم دارم دوستت.. الال برو ھم حاال..نترس یچیھ از شتمیپ من تا_سام ریام  .. 

 

 _ ریام منم .. 

 

خدافظ..ریبخ شبت_سام ریام  .. 

 

نھ؟؟ ای کننیم قبول ھا خونواده..بشھ یچ قراره دونستمینم واقعا..گرفتم استرس کردم قطع کھ و یگوش   

 

بود نوشتھ..کردم فراموشش و استرس کال و اومد امشیپ بعد قھیدق دو  .. 

 

  

 

 من..ینیبیم نویا_بگھ و بده نشون ایدن ھمھ بھ افتخار با رو تو..یبود ایدن لباس نیتر ساده تو اگھ کھ..باش یکس منتظر شھیھم 
وونشمید .. 

 

 خالھ گفت..زد حرف باھام مامان یوقت دمیکش خجالت انقد خدا یوا..یخواستگار واسھ خونمون انیب نایا سھراب عمو قراره امشب
 ھی دمیفھم شدم رهیخ ریام و تو یرفتارا تو و رانیا میاومد یوقت از گفت مامان..سام ریام یبرایخواستگار واسھ زده زنگ فاطمھ

 خودت یگل یول..انیب شب گفتم بھشون..کنمیم درک و سال سھ نیا تو اتیقرار یب علت االن..ھمھ با دلتون و ھست نتونیب یزیچ
ادیب بابات تا یصبرکن دیبا کھ یدونیم .. 

 

مھمھ یلیخ واسم شھاب و بابا حضور..مامان بلھ_گفتم زده خجالت  .. 
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است عشق و شیر تھ..یبزن و شاتیر یندار حق گفتم بھش..شگاهیارا و لباس دیخر بازار رفتھ..نرفتھ شرکت و امروز سام ریام  .. 

 

کرد نانیاطم بھش گھید شھینم بشھ شوھرت خواھر قراره اون گھیم..نگفت رو یھان..بازار برد بزور منو و دنبالم اومد ممیمر  .. 

 

 نییپا تا نھیس رو از و ھیمشک کامل نشیس و کمرش یباال و ناشیاست..ھیمشک و زرد..نازه یلیخ..دمیخر کیتون ھی امشب واسھ 
 رو ھم یمشک و زرد ونیپاپ ھی..داره دامنش یزرد رو یمشک کیبار نوار ھی و خورهیم سھیپل دامنش..زرده ھست زانو باال کھ دامنش
 کردم رییتغ..کرد اصالح و ابروھام و صورت..میرفت ھم شگاهیارا..دمیخر واسش ھم ییطال یمشک کالج ھی..خورهیم راستش شونھ

یحساب .. 

 

نکرد قبول ادیب شب کردم اصرار میمر بھ چقد ھر  .. 

 

 احساسم بھ کامال گھید..کردنیم تمیاذ دایش و انیشا..کردم مامان کمک خونھ تو کمی..بود اومده خوششون لباسم از یکل دایش و مامان 
داد حرصم نامرد انیشا چقد..بودن واقف سام ریام بھ نسبت .. 

 

 اومدم رفت در دوش ریز مکھیخستگ..گرفتم دوش رفتم و کردم زیتم و تر..کردم یدگیرس نظافتم و خودم بھ کمی و اتاقم تو رفتم 
 لب رژ..زدم ملیر و پھن چشم خط..ختمیر دورم و موھام..دمیپوش یمشک ساپورت با و لباسم..کردم خشک سشوار با و موھام..رونیب

بودم شده خوب..خودم رو کردم یخال ھم و بود تلخ شکالت ھمون کھ دمیجد عطر..رنگ ھمون گونھ رژ و ییھلو .. 

 

امد و رفت حال در دایش و بود حموم تو انیشا..اتاق از رونیب اومدم  .. 

 

بود نکرده قبول.. شام واسھ بود کرده اصرار فاطمھ خالھ بھ یچ ھر..بود اشپزخونھ تو مامان  .. 

 

بود خودش تو و نبود من بھ اصال حواسش.. نشست اومد مامان  .. 

 

 ..مامان؟مامان_ 

 

نداد جواب  .. 
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 _ مامان..یمام .. 

 

جان_ گفت و اومد خودش بھ انگار ھوی  .. 

 

ادیم بھت یلیخ لباست..یشد ناز چھ_گفت و زد بھم لبخند ھی..کرد نگام  .. 

 

 _ کجاست حواست..مامان یخوب..یمرس .. 

 

خوبم_مامان  .. 

 

نبود خوب یول  .. 

 

 نبستھ کراوات..یخردل بلوز و سوختھ یا قھوه شلوار کت..بود زده یپیت ھی ریام..جون خدا یوا..اومدن نایا عمو شام از بعد شب 
بود دستش ومیلیل یگال از گل سبد ھی..بود گرفتھ دوش معمول طبق کھ عطرشم با..بود شده یعال..نداشت دوست..بود .. 

 

یشد خودم دختر باالخره_گفت خالھ یوقت..گلم عروس_گفت بھم عمو یوقت دمیکش خجالت چقد..بودن اومده ھمھ  .. 

 

شھیم درست داره یچ ھمھ شھینم باورم اصال یگل_گفت و دمیبوس یھان  .. 

 

 لبخند عمو..کردنیم پچ پچ ھم با یھان و دایش..ذاشتنیم ھم سر بھ سر انیشا و دیفر و حسام..دیخندیم خالھ..بودن خوشحال ھمھ 
بود یعال یچ ھمھ..زدیم .. 

 

خانم یشد خوشگل..خودم گل واسھ گل_گفت داد بھم و گل کھ در دم..بود نشستھ دلم بھ یحساب ریام پیت  .. 

 

ومدیم خوشم گفتنش خانم از شھیھم  .. 

 

یشد پیخوشت..ضایا_گفتم و زدم لبخند  .. 
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زمیعز بودم_گفت غرور با  .. 

 

 _ حده؟ چھ در نفست بھ اعتماد یدونیم  

 

زم؟یعز نھ_سام ریام   

 

 _ پرو بچھ..گایالل .. 

 

ھیبق شیپ نشست و دیخند  .. 

 

من واسھ ریبگ و انیشا مامان گفتیم کردیم مسخرش حسام و دادیم شربت ھیبق بھ من یجا انیشا و میبود ھم دور ھمھ  .. 

 

حاللھ خونت بفھمھ اقامون..حسام یریبم_گفت انیشا و دنیخند ھمھ  .. 

 

 و کدوم دونستینم بود شده ھول دمیفر..بودن ستادهیا دیفر یروبرو ھردوشون و کردیم تعارف ینیریش داشت دایش ھم موقع ھمون 
 ختیر رو یچ ھمھ کال و شربت ینیس تو خوردن قل ھا وهیم و ختیر و شربت و شربت ینیس ریز خورد دستش کرد یقاط برداره

 فایا و پوک کلھ سھ و بولک و لولک و مت و پت نقش..ییتنھا بھ خودت االن..ھست حواست دیفر_گفتیم و دیخندیم بھش حسام..بھم
یھول چرا تو.. رهیام داماد بابا..یکرد .. 

 

حسام دست از دمیترک خدا یوا  .. 

 

 حاال..بشم عروسش من بوده خداش از شھیھم نکھیا..حرفا نیا و ما ازدواج و یخواستگار مراسم سر دیکش و بحث عمو باالخره 
حرفا نیا و میبرس بھم تا دو ما کھ االنھ مھم بوده یچ ھر گذشتھ تو قسمت .. 

 

 ریام نکھیا بخاطر صرفا امشب مراسم نیا یول..بھروز اقا اومدن تا میکردیم صبر دیبا کھ میدونیمام..خانم مھربان_سھراب عمو 
ارنیم فیتشر یک بھروز اقا میبدون میخوایم ھم ما حاال..بشھ راحت الشیخ .. 

 

 ونیمد ما ھمھ..خودتونھ دختر باشھ ما دختر نکھیا از شتریب یگل..خان سھراب دیینفرما_گفت و نییپا انداخت و سرش مامان 
 با من..میدار دوسش ھممون..مونھیم خودم پسر مثل ھم جان ریام..دیاریاخت صاحب خودتون..دیدیکش یگل واسھ شما کھ میھست ییزحمتا

ھست یمشکل ھی..وسط نیا..راستش..فقط..نداره یمشکل اونم..کردم صحبت ھم بھروز .. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

گھینم مامان و ھست یزیچ ھی دونستمیم..دونستمیم..ستادیا حرکت از قلبم  .. 

 

 ھم و..و ریام اقا ھم..داره قبول رو شما ھم..نداره یمشکل بھروز..نھ ای درستھ االن گفتنش دونمینم_گفت کھ میبود مامان بھ رهیخ ھمھ 
یول..ذارهیم احترام فتھیگلش نظر بھ نکھیا .. 

 

شده ازاد پوالد_گفت و کرد من بھ نگاه ھی مامان  .. 

 

بره نییپا گلوم از خوش اب یذار ینم االن؟چرا چرا..خدا االن چرا..یعوض..اون..شده ازاد پوالد..پ..مامان گفت یچ..یچ .. 

 

 پوالد یایباز وونھید ادی..خوردیم تکون لباشون و شدیم نییپا و باال دستاشون..دمیشنینم و صداشون من یول زدنیم حرف ھمھ 
شد اهیس یچ ھمھ چرا..است کولھ و کج یچ ھمھ چرا..زنھینم و پوالد چرا..کجاست ریام..ریام..نزن کثافت..نزن..زدیم..افتادم .. 

 

 صدا و دکتر ھی اسم کھ پرستار یصدا..بودم مارستانیب تو..بود سرم دستم تو..سوختیم دستم..بود نیسنگ سرم..کردم باز کھ چشم 
داشتم جھیگ سر و تھوع حالت..مارستانیب از متنفرم..مارستانیب یبو..ومدیم زدیم .. 

 

؟ی؟خوب..مادر یکرد باز چشم_گفت و زد لبخند من دنید با..تو اومد مامان   

 

دادم تکون اره یمعن بھ و سرم  .. 

 

 _ شد؟ یچ  

 

 یخوب..مامان..کنھیم نابودمون داره ینجوریا کھ بخوره گرم نیزم بھ و پوالد نیا بگم خدا یا..بشم قربونت یرفت حال از_مامان 
جھیگ سر..االن .. 

 

حرفش نیب دمیپر  .. 

 

 _ کجان؟ ھیبق..خوبم  
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 ھم ریام و اورد رو یھان دیفر..مارستانیب میاورد عیسر و دوتاتون..دیترس..رفت حال از اونم یکرد غش کھ تو..یھان باالسر_مامان 
مارستانیب متونیرسوند عیسر و اورد نیماش رفت ھم انیشا..رو تو .. 

 

ومدین شیپ کھ ی؟خوبھ؟مشکلیچ بچش_گفتم ینگران با  .. 

 

کنم خبر و دکترت برم من..راحت التیخ..خوبھ مادر نھ_مامان  .. 

 

؟..رانھیا پوالد..مامان_گفتم و کردم نگاه مظلومانھ چشماش تو..گرفتم و دستش کھ بره خواست   

 

میزنیم حرف بعد یش بھتر بذار_گفت و گرفت و دستم مامان  .. 

 

 ..خوبم_ 

 

 تو کھ گفتھ بھش یالک بابات..گردهیم تو دنبال بدر در داره..گرفتھ رو تو سراغ..شھاب و بابات سراغ رفتھ..شده ازاد تازه..نھ_مامان 
 بپا واسمون..مراقبمونھ پوالد گھیم یول..نداره اونجا یکار باباتم..نکرده باور دونمیم گھیم..الیفام از یکی خونھ فرانسھ یرفت ما با

کجاست یگل فھمھیم رانیا میایب اگھ..گذاشتھ .. 

 

 _ رانیا ادیب ممکنھ..یعنی .. 

 

گفتیم بابات..دونمینم_مامان  .. 

 

یگل_سام ریام  .. 

 

بود اشفتھ صورتش نبود تنش کتش..بود داده ھیتک در بھ و دستش و بود ستادهیا درگاه تو..سام ریام سمت شد دهیکش نگاھم  .. 

 

بزنم ھیھان بھ سر ھی برم_مامان  .. 

 

چشمام تو شد رهیخ و دیبوس و روش و گرفت و دستم..کنارم نشست و اومد ریام  .. 
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؟یکرد غش اومد اسمش تا کھ یدید عرضھ یب و من انقد..یترس ینم یزیچ از ھستم من تا نگفتم_سام ریام  

 

شم جدا ازت گھید خوامینم..ریام ندارم طاقت گھید_گفتم بغض با  .. 

 

 دستش کف و حقش..ایدن سر اون تا رمیم شده..رهیبگ من از رو تو بخواد یکس کنھیم غلط_گفت شده منقبض فک با ریام 
یدیفھم..بشھ راحت تو الیخ نکھیا واسھ فقط..ذارمیم .. 

 

 _ ترسمیم..است وونھید پوالد .. 

 

گفتھ؟ یچ بابات یدونیم_گفت و زد چشمک ھی لحظھ چند از بعد..نزدم یحرف گھید کھ کرد نگام یجور ریام   

 

کردم نگاھش تعجب با  .. 

 

 نیا با من..گفتھ مامانت بھ..بوده یچ انیجر فھمھیم شنوهیم کھ و مامانت ھیگر یصدا و زنھیم زنگ یبود ھوشیب کھ تو_سام ریام 
 تونمینم فعال من گفت..دائم عقد فقطم..کنن عقد دیبا زودتر چھ ھر یول..میراض منم دل تھ از ھیراض ھم یگل اگھ..ندارم یمخالفت ازدواج

 تونھینم بکنھ داشمیپ یحت گھید باشھ کرده عقد یگل اگھ یول..شھیم دردسر یگل واسھ و دنبالمون ادیم و فھمھیم پوالد امیب اگھ..رانیا امیب
میکنیم تیشکا ازش کرد جادیا ھم یمزاحمت اگھ..راحتھ المونیخ و بکنھ یکار .. 

 

 _ شھاب..بابام بدون..یعنی .. 

 

گمیم ینجوریا اگرم..ترسمینم یاحد چیھ از..من..زمیعز کنمینم مجبورت من_سام ریام  .. 

 

ارمیب بدست زودتر رو تو کھ اومده دستم بھونھ ھی چون_گفت و دیخند  .. 

 

 _ ریام ترسمیم ھنوزم..کنمیم حس و درداش و لگداش یجا..ھنوزم..ادیم بر ازش یھرکار..ھیعوض یلیخ پوالد..دونمینم .. 

 

اه..ترسمیم ترسمیم نگو انقد گفتم_زد داد تیعصبان با ریام  .. 
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پنجره کنار رفت و شد بلند  .. 

 

 _ من..ریام .. 

 

 و پوالد یبابا گور..تو داشتن واسھ..تو بودن شاد واسھ..تو واسھ یزندگ تو من تالش ھمھ_گفت و من سمت برگشت سام ریام 
خوامیم رو تو فقط..من..داشیتھد .. 

 

میبد گوش و بابات حرف بھتره نظرم بھ_گفت و زد ناز چشمک ھی  .. 

 

 _ بود کنارم بابام حضور ارزوھام از یکی..من..ریام یول .. 

 

 ھیقض از و اونجاست اون..کنھ لیتحم بھت رو یزیچ خوادینم یکس..باباتھ خود حرف نیا..یگل نیبب_گفت و کنارم اومد سام ریام 
 رو تو فقط..من..نکن فکر بھش..درک بھ اصال..داره ارزش واسم سوزن سر اندازه نھ..دمید رو یعوض اون نھ حاال تا من..داره خبر

 ھم بابات..داره صاحاب..منھ مال.. دختر نیا بگم کھ..بکنھ و خواستنت یادعا نتونھ یکس کھ..یبش من مال زودتر کھ خوامیم..خوامیم
خوبھ؟..بمونن دھن بھ انگشت تھران کل کھ رمیگیم یعروس ھی واست..اومد کھ  

 

لم؟یوک_گفت و کرد پاک و دیچک چشمم از کھ و اشکم قطره دو   

 

 _ بگھ بابام یھرچ .. 

 

یگل گھید واکن د..گمیم دھنت بذار_سام ریام .. 

 

دھنم گذاشت گریج کھیت ھی و کردم باز و دھنم  .. 

 

االن یول..خوردمیم نوشابھ و ازیپ و نون با حتما بودم فرم رو اگھ..داشتم دوست شده کباب گریج  .. 

 

اومد یبعد..بدو_سام ریام  .. 

 

 _ تونمینم.. ریام .. 
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رفتھ ازت خون..یبخور دیبا..زمیعز..جان یگل_سام ریام  .. 

 

نداشتم دوست ینجوریا اصال..گرفت و گلوم بغض..شدم نیغمگ دوباره  .. 

 

شد یچ..کردمیم فکر یچ..کنار دمیکش  .. 

 

گر؟یج ای یندار دوست منو_گفت و گرفت و دستم..کنارم نشست و اومد ریام   

 

قشنگن ریام یھا خنده..دمیخند..دیخند کردم نگاش  .. 

 

؟یقھر_سام ریام   

 

نھ..یعنی باال سمت دادم تکون و سرم  .. 

 

؟یدار ؟بغضیزنینم حرف چتھ؟چرا پس_سام ریام   

 

اره.. یعنی نییپا سمت دادم تکون و سرم  .. 

 

شھیم درست یچ ھمھ..کردمیم مجبورت دینبا..ببخش منو_گفت کرده اخم ریام  .. 

 

بود شده ناراحت  .. 

 

گرفتم و دستش کھ بره خواست  .. 

 

 _ ریام .. 
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کرد نگام  .. 

 

 _ ینجوریا..یول..منھ یارزو تو بھ دنیرس..بودم یراض دل و جون با من..ینکرد مجبور منو تو .. 

 

؟یندار دوست_سام ریام   

 

 _ من..خب .. 

 

نترس..شھیم درست یچ ھمھ_سام ریام  .. 

 

کنارتم من_گفت و دیبوس و دستم کف  .. 

 

_ بود بابامم داشتم دوست..ریام..دهیم دیام بھم تو بودن .. 

 

ادیم اونم_سام ریام  .. 

 

 _ شیازما واسھ بود یا عجلھ چھ حاال .. 

 

 گھید ساعتھ ھی تا جوابشم..خودمون یدکترا دکتراشم و خودمونھ شگاهیازما نیا خب..یزنیم غر انقد تو چتھ..یگل_سام ریام 
یدور ھمھ نیا از شدم خستھ..شھ معلوم زودتر فمونیتکل بده..امادست .. 

 

مینیبیم رو گھیھمد روز ھر کھ ما_گفتم و دمیخند  .. 

 

یباش خودم دل ور شھیھم دیبا..ینیبب و بابات خونھ خواب عقد از بعد گھید_گفت و زد چشمک ھی ریام  .. 

 

نییپا انداختم و سرم..دمیکش خجالت چقد..خجالت از مردم..خدا یوا..دیبوس و گونم ناغافل و  .. 
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کنمیم درستت خودم..بذار..بشم اتیح و شرم نیا قربون من کھ یالھ_گفت و زد قھقھھ بلند ریام  .. 

 

شگاهیازما سمت میرفت و کرد بلندم و دیکش و دستم کھ..رفتم بھش غره چشم ھی  .. 

 

 فیتعر واسم مسخره یجوکا انقد..خوندیم باشون خودشم و گذاشت واسم پرت و چرت یاھنگا..اورد در یباز مسخره انقد نیماش تو 
رفت ادمی شگاهیازما جواب استرس کھ کرد .. 

 

بود خودشون شرکت مخصوصھ کھ شگاهیازما در میدیرس  .. 

 

یایب ھم تو یخوایم_سام ریام  .. 

 

ایب زود..نھ_گفتم و دادم قورت و دھنم اب  .. 

 

داخل رفت و زد بھم کننده اروم لبخند ھی  .. 

 

 داده ادمی خالھ..فرستادم رو زھرا حضرت حیتسب دور ھی..فرستادن صلوات کردم شروع و اوردم در فمیک تو از و مقصودم شاه حیتسب 
یحساب دادیم جواب..بود .. 

 

دادینم جواب..ریام بھ زدم زنگ..جوابا نکنھ..ادینم چرا..خدا یوا..گذشت قھیدق 15..گذشت قھیدق 10..گذشت قھیدق 5  .. 

 

خورهینم بھم خونامون..شدن بد جوابا مطمئنم..مطمئنم  .. 

 

من سمت شھیش بھ زد محکم یکی کھ..لرزون یدستا با فرستادمیم صلوات..بستم و چشمام  .. 

 

 دمیکش رو شھیش..زدم لبخند..جون خدا یوا..دمید شھیش پشت دیسف رز غنچھ گل دستھ ھی کھ کردم باز و چشمام ترس و غیج با 
یچ ھمھ..حلھ یچ ھمھ..خانم کیتبر_گفت و دیخند..رونیب اومد ریام و کنار رفت گال..نییپا .. 

 

 خدا شکرت_گفتم اسمون بھ رو و رونیب بردم شھیش از و سرم..شد سوار اومد ریام و گرفتم رو گال..پرصدا و بلند خنده ھی..دمیخند 
 ..جون
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 خوشحال..بودم شاد منم.. دنیخندیم..بود خنده ھمھ لب رو..شایازما جواب از بودن خوشحال ھمھ..بودن جمع ما خونھ ھمھ شب
 خواب..نمیبیم و پوالد خواب شبا یبعض من یول مسخرست..پوالد موقع یب حضور از نگران..بودم نگران دلم تھ یول..بودم

اوردهین سرم ییبالھا کم..ترسمیم ازش..ستین کھ خودم دسن خب..ترسناک .. 

 

 حس رو ھا نگاه نیا جنس شدیم..بود خاص جور ھی میمر بھ انیشا یھا نگاه..بود ھم میمر..میبود ھم دور یھمگ شام شب اون 
 چشمک ھی..شد ھول زنھیم دید و دوستم یدزدک کھ گرفتم و مچش دید یوقت..کرد حس نگامو ینیسنگ کھ شدم انیشا بھ رهیخ انقد..کرد

دهیبع انیشا از دنایکش خجالت نیا..نییپا انداخت و سرش یکمرنگ لبخند و خجالت با کھ زدم بھش .. 

 

 انگار دشیدیم اصال..دیفر مثل..ومدیم بدش شدت بھ زایچ یبعض از یول کردینم یزیچ ھوس..بود شده ادیز ھاش تھوع حالت یھان 
یطفل داشت گناه..کردیم فرار ازش..دیدیم و لیعزرائ .. 

 

 رو یکس کھ ھم نجایا.. بده شوھر دختر خواستیم خودش بقول..داشت یخاص یدستپاچگ جور ھی یول..بود خوشحال ھم مامان 
 کھ ھم ریام..خودمھ دختر و بوده خودم شیپ عمر ھی یگل گفتیم..کردیم ارومش فاطمھ خالھ..بود تنھا دست و نبود کھ ھم بابا..نداشت

 رسوما و رسم از دیترسیم..بود دستپاچھ واقعا مامان نبود سھراب عمو یتایحما و خالھ یحرفا اگھ..ھیچ مشکلت خودتھ پسر گھید
بشھ غافل .. 

 

 کل و دست ھمھ..نشون عنوان بھ گردنم انداخت طال بلند ریزنج ھی خالھ شد راحت شایازما جواب از الشونیخ ھمھ یوقت شب اون 
 گفت خالھ..گلم عروس نکنھ درد دستت گفت عمو..گفتیم زیچ ھی یھرک..گردوندم ھمھ نیب و بود اورده ریام کھ ینیریش جعبھ..زدنیم

 داداشم قالب و خودت باالخره گفت یھان..میشیم ھم لتریفام کھ شا�یا..میشد لیفام باالخره گفت و دیخند حسام..خودم دختر قربون
 شدو سرخ کھ من داداش یطفل گفتم بھش منم و مردم پسر یطفل گفت میمر..گرفت سامون و سر ریام باالخره شیاخ گفت دیفر..یکرد

نییپا انداخت و سرش .. 

 

داره دوست رو تو اونم چون..یدار دوست و ریام دونمیم چون خوشحالم گفت و دیبوس و صورتم انیشا..بودم خوشحال  .. 

 

کنھ جدا ھم از رو ما تونھینم گھید چکسیھ نکھیا حسھ..داشتم یخوب حس  .. 

 

 از یجور چھ دونستمیم وگرنھ..بستھ و پام و دست اسالم کھ فیح_گفت و رفت یطانیش خنده ھی..کردم تعارف ینیریش کھ ریام بھ 
امیب در خجالتت .. 

 

ھیبق شیپ نشستم و رفتم بھش غره چشم ھی  .. 
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زد زنگ بھم بابا شب اخر  .. 

 

دلم؟ زیعز یخوب_بابا   

 

 _ بابا یخوب تو..خوبم من .. 

 

دمیکشیم خجالت ازش  .. 

 

راستھ؟..یشد خانم دمیشن_بابا   

 

دمیکشیم خجالت..نزدم یحرف  .. 

 

یشد خانم پس_بابا  .. 

 

 _ نیباش ھم شما داشتم دوست من..بابا .. 

 

یدونیم کھ خودت یول..کرد وونمونید کھ الیتک..شھاب ھم..من ھم..خدامھ از کھ یدونیم_بابا  .. 

 

 _ ھیخال یلیخ جاتون یبدون خوامیم فقط..یافتاد دردسر تو من بخاطر..بابا اره .. 

 

شا�یا تیعروس واسھ_بابا  .. 

 

 _ گھید یھست یراض تو..بابا .. 

 

 دوستت مھمتر ھمھ از..کرد ھیتک بھش شھیم..مرده..ھیخوب پسر..رهیام با دلت کھ دونمیم..ھات خنده بھ..میراض تو یشاد بھ من_بابا 
ھیمحکم پسر..زدم بھش حرفامو منم..زد حرف من با اون..داره .. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

بود نگفتھ یزیچ ریام..کردم تعجب  .. 

 

باش خودت مراقب..زمیعز یبش خوشبخت_بابا  .. 

 

 _ خداحافظ..دارم دوستت..بابا ھم تو .. 

 

کلماتش تک تک با..لحنش با حرفاش با..بابا یصدا دنیشن با..ارومترم االن..دمیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

اومد ریام امیپ  .. 

 

نرسھ عشقش بھ کھ ھیکس عاشق گنیم ھمھ  .. 

 

برسھ یچ ھمھ بھ.. عشقش با کھ ھیکس عاشق..گمیم من یول  .. 

 

 یعروس و عقد اومدن کھ نایا بابا یول..ساده یمحضر عقد ھی..میریبگ جشن ستین قرار..عقد یکارا دنبال بودن افتاده ھمھ امروز
ھم با میریگیم .. 

 

 دارم..بودم نگرفتھ حاال تا عمرم تو کھ گرفتم یاسترس ھی..فردا واسھ گرفت وقت و محضر رفت امروز ریام 
نھ؟..ھیعیطب کنم فکر یول..ھیچ دونمینم.. استرسھ..جانھیھ..رمیمیم  

 

 بخاطر یول..نبود یجشن کھ ھم فردا و بودم شگاهیارا شیپ روز چند کھ من یول..اندازون بند مثال.. شگاهیارا برم داشت اصرار خالھ 
شگاهیارا و دیخر میبر میمر و یھان با قراره امروز و کردم قبول خالھ دل .. 

 

 گھید..یفود فست..یفروش یبستن مغازه..باال ارهیب خواستیم شدیم رد یا مغازه ھر در از بسکھ اورد در و پدرمون یھان بازار تو 
 میگرفت یمعدن اب ھی واسش عیسر..یطفل داشت گناه..باال اورد و بود خورده یچ ھر و اوردین طاقت کھ بود یپز کلھ.. قوز باال قوز

ازیپ با..پاچھ کلھ..اه اه..داشت حق خب..میشد دور حادثھ محل از زودم..فتھین فشارش کھ نیریش وهیابم ھی و شست و صورتش .. 

 

 و چشمم کھ بود دیسف دامن کت ھی یول..کردمینم نگاه اصال کھ رو یمجلس یلباسا..لباس دیخر واسھ پاساژ ھی میرفت شد بھتر کھ یھان 
 شده یکار نینگ تماما کت یجلو و ناشیاست و قشی دور..رب سھ نیاست و گرد قھی ھم کتش و بود یدیم دامنش..گرفت یحساب
 یا شھیش یصند ھی..مشیدیخر نازه و کیش یلیخ کھ دخترا اصرار با..بود نینگ از پر نشیس یرو کھ خوردیم تاپ ھی ھم رشیز..بود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 ھم خوردیم نینگ نازک فیرد ھی شال یناییپا کھ یا نقره دیسف شال ھی..دمیخر بشھ ھماھنگ ریام با کمی قدم نکھیا واسھ بلند پاشنھ
دنبو عروس مال انگار اصال..بودن قشنگ یلیخ لباسام..دمیخر .. 

 

بود بامزه..دیخر بود ینارنج و زرد شاد یرنگا از پر کھ بلند یحاملگ راھنیپ ھی ھم یھان و دیخر شلوار کت ھی ھم میمر  .. 

 

شگرایارا دست ریز دنیپر عیسر بودن یھپل انقد کھ دوتا اون..شگاهیارا میرفت دیخر از بعد  .. 

 

 و کرد یشراب ھم شدیک یمشک داشت کھ و موھام شھیر..کرد زیتم و ابروھام و انداخت بند و صورتم یول نداشتم یکار نکھیا با منم 
گرفت کمی موھام ریز از .. 

 

 مرتبشون شھیھم خونھ تو خودم..بره ور ناخنام با ادیز ومدینم خوشم کال..نداشتم حوصلھ یول..کنھ درست و ناخنام داشت اصرار 
نبودم بدم مدل و نقش و الک رنگ ھی ھروز نکھیا اھل یول دمیرسیم بھشون و کردمیم .. 

 

بود ریام..خورد زنگ میگوش کھ بودن شگرهیارا دست ریز ھنوز دوتا اون  .. 

 

 ..جانم_

 

خانم سالم..سالمت جانت_سام ریام  .. 

 

 _ ؟یخوب..سالم  

 

چطوره؟ اوضاع..یعال_سام ریام   

 

 _ بایز .. 

 

یشد خوشگل میدیفھم..بابا خب_سام ریام  .. 

 

 _ ریام یلوس یلیخ .. 
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نییپا ایب درم دم من..خودتونھ از یلوس_گفت و دیخند  .. 

 

 _ اومدم باشھ..ا .. 

 

منتظرشونم در دم من بگھ و کنھ حساب دخترا با گفتم شگرهیارا بھ و برداشتم و لمیوسا  .. 

 

بود نشستھ نیماش تو منتظر در دم ریام.. نییپا اومدم  .. 

 

جلو نشستم و عقب گذاشتم و لیوسا  .. 

 

 ..سالم_ 

 

میکرد سالم کھ بار ھی_ ریام  .. 

 

 _ کنھیم فرق نیا .. 

 

کنھ؟یم یفرق چھ_سام ریام   

 

 _ تو یداد یریگ چھ..گھید کنھیم فرق خب..ا .. 

 

سالم خب..لحاظ اون از..اھا_گفت و دیخند ریام  .. 

 

خبر؟ چھ_گفتم و دمیخند   

 

 میرفت ھم دیفر با..دیخر ینیریش و وهیم و داد و شام سفارش ھم حسام..گرفتم ظھر فردا واسھ و محضر..یسالمت کھ ما_رسامیام 
میکرد دیخر و بازار .. 
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 _ ؟یکنیم دیخر انقد چرا تو..ریام..وا  

 

ھا عقدمھ روز فردا مثال..یگل_رسامیام  .. 

 

 _ یبرس بخودت انقد ندارم دوست..یھرچ .. 

 

برم دست از یترسیم..شمیم خوشگل..ھیچ_گفت طونیش و شد کمینزد کمی ریام  .. 

 

برنج یگون یحت..ومدیم بھش دیپوشیم یھرچ المصب اخھ..دمیترسیم شییخدا  .. 

 

 شیادیز..اندازه بھ یول ھیخوب زیچ نفس بھ اعتماد گفتم ھم شھیھم یول..یھست رفتھ دست از کال کھ تو_گفتم و کردم نازک چشم پشت 
ارهیم دل رو .. 

 

خوامینم و چکسیھ دارم رو تو تا من..زمیعز نترس_گفت و دیخند غش غش ریام  .. 

 

بسھ..گھید نفر 7_6..فقط_گفت کھ زدم گشاد و گل لبخند ھی  .. 

 

ریام_زدم غیج و دیخند سرتقا پسر مثل ھم ریام و شد خشک لبخندم  .. 

 

دیباش داشتھ صداقت..دیباش صادق ما با تروخدا..دخترا نیا گنیم یچ پس..بگم دروغ بھت دیبا حتما..ا_سام ریام  .. 

 

 _ گن؟یم یچ دخترا یدونیم کجا از تو  

 

؟..دونمیم کجا از من..اومد شیپ سوال برام واقعا دونم؟نھیم کجا از من..نھ..من..زهیچ_سام ریام   

 

 یوا_گفت ریام ھوی..بودم شده یحرص دستش از یول..ھا کنھیم تمیاذ داره حاال دونستمیم..دمیکشیم نفس تند تند و بودم یعصب 
تو؟ یکرد چکار..یشد خوشگل چھ..یگل  
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 _ بکنم رییتغ کھ نکردم یکار اصال من..یکن درستش نکرده الزم..نگو دروغ .. 

 

یشد اصالخوشگل.. خودم جان نھ_سام ریام   .. 

 

 _ بودم خوشگل .. 

 

؟ی؟کیواقعا؟بود_گفت یتعجب حالت با ریام   

 

نیماش تو نشستن و اومدن دخترا کھ..بزنم غیج خواستمیم گھید..خدا یا  .. 

 

 دل تھ از یھا خنده بھ دمیخندیم منم..دیخندیم غش غش خودشم و کردیم تشونیاذ..گذاشت میمر و یھان سر بھ سر یکل ریام نیماش تو
دیخندیم یالک و خوشحالھ یلیخ کھ بود معلوم..دمیدیم و ھاش خنده شدمیم لذت غرق واقعا..ریام .. 

 

 و بودم داریب وقت رید تا..بود نگران و بود خودش تو..ارمیب درش ینگران از کردم یسع و کردم مامان کمک کمی خونھ رفتم کھ شب 
 مثل من با نکھیا..تاشونیحما..کمکاشون از..نذاشتن تنھام اونا و بودم تنھا موقع اون نکھیا..گفتمیم نایا عمو و ریام یایخوب از واسش
راحتھ جام کھ شد راحت الشیخ..شد اروم مامان کمی..گفتنینم بھم گل از کمتر و کردنیم رفتار یھان .. 

 

جون اخ..بود اومده ریام امیپ..بخوابم اتاقم تو رفتم کھ شب  .. 

 

بود نوشتھ  .. 

 

را تو دنید طلوع کندیم بھانھ دلم  .. 

 

را تو دنید حسرت...کشد دلم کجا بھ تا  .. 

 

ایر یب یایر یب..ادیم دلش تھ از و خودشھ دل حرف دونمیم چون اماشیپ واسھ رمیمیم..خدا یا  .. 
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شدم داریب دایش یزایو زیو و میمر یلگدا با صبح  .. 

 

 _ ادیم خوابم خو..باالسرم چتونھ..درد یا .. 

 

نمیبب پاشو..ایکن شوھر یخوایم امروز مثال..ادیم خوابم..نمیبب شو بلند_میمر  .. 

 

نشستم خیس جام سر ھوی..محضر..ریام..عقد..افتاد کار مغزم لحظھ ھی  .. 

 

شد یقاط تھش و سر اومد شوھر اسم..کن نگاش..دتیند شوھر سر بر خاک یعنی_میمر  .. 

 

شدا رید..یابج امادست ھم لباسات.. کردم اماده واست و حموم..یگل پاشو_گفت و دیخند غش غش دایش  .. 

 

رونیب رفت و  .. 

 

 _ چنده؟ ساعت  

 

محضره وقت 3..گھید پاشو..12_گفت حوصلھ یب میمر  .. 

 

شدن لخت..دیکش سشوار و موھام میمر رونیب اومدم..دیچسب چقدم..یحساب و زیتم و تر حموم ھی..حموم رفتم و شدم بلند عیسر  .. 

 

 دونمینم..چشمش تو رفت قاشق بار ھی چون دینفھم نھار از یزیچ کھ انیشا البتھ..میخورد نھار ھم دور..نھار واسھ سالن تو میرفت 
فقط میمر رو البتھ..کنھیم کار چالش و چش انقد رانیا میاومد یوقت از پسر نیا چرا .. 

 

غذا تو بود رفتھ سر با..بود دیبع کال ازش کھ یزیچ..بود شدن اب حال در خجالت از کھ ممیمر  .. 

 

 نقره یکفشا و دیسف ساپورت و دمیپوش و خوشگلم دامن کت من..میشد اماده میرفت خونھ کردن جور و جمع و نھار از بعد 
 و موھام از کوچولو ھی و کردم جمع باالسرم و موھام..بودم اورده کایامر از و کفشام..شدینم جور ساپورت با میا شھیش یصندال..یا

باشھ عقب یلیخ شالم نداشت دوست ریام..میشونیپ رو ختمیر .. 
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 قرمز لب رژ و زدم ھام مژه بھ ملیر و پھن چشم خط ھی..ینقاش بوم بکنھ و صورتم خواستیم االن..نذاشتم کنھ شمیارا خواست میمر 
 و بود داده بھم خالھ کھ یگردنبند..ومدنیم بھم لباسم دیسف رنگ با میشراب یموھا..کردم یخال خودم رو و میشکالت عطر..گونھ رژ و

دستم گرفتم و میا نقره یدست فیک و زدم و شالم..دمیپوش لباسم رو رنگ یریش بلند یمانتو ھی و گردنم انداختم .. 

 

بودم شده یعال..اووم  .. 

 

 با سھراب فرزند مھاجر سام ریام یاقا دائم عقد بھ را شما دیدھیم وکالت بنده بھ ایا..اشراق فتھیگلش..مکرمھ محترمھ زهیدوش_عاقد
 بھار سکھ عدد 14 میمر گل شاخھ عدد 1369 مقدار..نبات شاخھ کی..شمعدان و نھیا دست کی..دیمج هللا کالم جلد کی..معلوم ھیمھر
لم؟یوک بنده ایا..اورمیب در تلخ شکالت بستھ ددع 1369 مقدار و یازاد  

 

بود نیدلنش یول و تلخ..تلخ شکالت مثل من یعاشق..بودم کرده نییتع خودم و میمھر  .. 

 

نھیبچ گل رفتھ عروس_اومد میمر یصدا  .. 

 

 با مھاجر سام ریام یاقا دائم عقد بھ را شما دیدھیم وکالت بنده بھ اشراق فتھیگلش محترمھ زهیدوش..کنمیم عرض دوم بار یبرا_عاقد 
لم؟یوک..اورمیب در معلوم ھیمھر  

 

ارهیب گالب رفتھ عروس_گفت دایش کھ دنیسابیم قند و بودن ستادهیا من سر باال میمر و یھان و دایش  .. 

 

ور اون ور نیا نشیبفرست یھ ھم شما ستین دلش تو دل االن.. و خانم عروس دیکن ول..بابا یا_ عاقد  .. 

 

اومد جمع خنده یصدا   .. 

 

 باز دستام کف..جا ھمھ حواسم یول بود کلمات بھ چشمم..بود باز الرحمن سوره و بود دستم تو قران..دیلرزیم استرس از دستام 
شیزندگ تو فتھیم گره..باشھ بستھ دستاش عقدش موقع عروس ستین خوب گنیم..بود .. 

 

 و ھوش عطرش یبو و بود نشستھ کنارم سام ریام و بود صورتم رو و بود دوختھ واسم خودش فاطمھ خالھ کھ یعروس دیسف چادر 
بود برده و حواسم .. 
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 عاقد بھ و عقد اجازه بابا بودو عمل اتاق شھاب.. دنیدیم و مراسم الیتک و بابا پیاسکا برنامھ با و بود کرده روشن و تاپش لپ انیشا 
کردنیم دعا ھم ھیبق و گرفتیم لمیف حسام..داد .. 

 

 سام ریام یاقا دائم عقد بھ رو شما لمیوک بنده..دینر ییجا گھید خدا ترو..کنمیم عرض سوم بار یبرا..خانم عروس_داد ادامھ عاقد 
 مھاجر

 

لم؟یوک..اورمیب در معلوم ھیمھر با   

 

خوادیم یلفظ ریز عروس_یھان  .. 

 

دستم تو اومد بود توش ناز العاده فوق و فیظر دستبند ھی و بود باز درش کھ یمخمل جعبھ ھی  .. 

 

بلھ...مادرم و پدر اجازه و خدا بھ توکل با_گفتم یفیظر یصدا با و گفتم هللا بسم ھی  .. 

 

بود گرفتھ رو یمتر ستیب اتاق یفضا دست و کل یصدا  .. 

 

؟..اورمیب در اشراق فتھیگلش خانم عروس دائم عقد بھ را شما لمیوک بنده..مھاجر سام ریام یاقا_گفت ریام بھ رو عاقد   

 

بلھ_گفت ییرسا و محکم یصدا با ریام  .. 

 

ومدنیم فرود سرمون رو کھ یینقال و اومد سوت و دست و کل یصدا بازم  .. 

 

صلوات شونیسالمت واسھ_عاقد  .. 

 

 الصداق یعل یلنفس زوجتک..لمیوک خانم عروس طرف از_گفت سام ریام بھ رو..خطبھ خوندن بھ کرد شروع عاقد ات.صل از بعد 
 ..المعلوم

 

قبلت_گفت سام ریام  .. 
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 و یسالمت واسھ..انشا� دیبش صالح و سالم و پاک فرزندان صاحب الزمان صاحب ھیسا ریز و..باشھ مبارک کھ انشا�_عاقد 
یمحمد صلوات شونیخوشبخت .. 

 

فرجھم عجل و محمد ال و محمد یعل یصل الھمم  .. 

 

اومد سوت و کل و کف و دست یصدا  .. 

 

داداش زنت دست بزن_گفت و ریام دست وداد دستبندم یھان و برداشتن و چادرم میمر و یھان..شد برداشتھ سرم از چادرم  .. 

 

ریام زن..خدا یوا..فھیضع..زنت..داد یفیک چھ..زنت..یذوق چھ یوو  .. 

 

؟یکنینم نگام خانمم_گفت اروم و بست چپم دست بھ و دستبند ریام..کنم نگاه و ریام شدینم روم   

 

عشقم کنمینم ولت گھید..یگرفت و قلبم ھمھ..شد معلوم جات گھید_گفت ریام کھ باال اوردم و سرم اروم  .. 

 

کوزمون کاسھ تو زد حسام یصدا کھ دادم لشیتحو ناز لبخند ھی منم.. زد جذاب چشمک ھی  ... 

 

داداش کن جمع دیپاش..بعدم واسھ دیبذار ارویباز یقرت نیا..عاشق یجغدا_حسام  .. 

 

 یش خوشبخت شا�یا_گفت و بغلش تو رفت و کرد بلندش و دیکش و ریام دست حسام کھ سرش تو کرد پرت نقل ھی ریام 
یدیرس ارزوت بھ باالخره..باشھ مبارکت..داداش .. 

 

شد فھم ریش..مونمیم حسامت داداش ھمون..شوھرتما برادر من یکن فکر نمینب_گفت و نشست من یپا جلو اومد بعد  .. 

 

یداداش چشم_گفتم و دمیخند  .. 

 

صورتم رو ختیریم اشکام ناخوداگاه منم..کردیم ھیگر مامان..گفتن کیتبر بھمون ھمھ یکی یکی  .. 
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و ریام یشونیپ ھم مامان و دیبوس و مامان دست ریام   .. 

 

 یاشک چشماش بابا..میزد حرف توریمان پشت از ھم الیتک و بابا با..گفتن کیتبر بھم و گرفتن اغوششون تو تنگ منو خالھ و عمو 
بود کنارم بابام یکاشک..ایخدا..کنار دیکش عیسر و شدن .. 

 

اوردمون در ھوا و حال اون از حسام یصدا  .. 

 

دییبفرما..منتظره در دم اتوبوس..دییبفرما..خونھ تو ھا بوسھ و ماچ ھیبق..ونیاقا خانما_حسام  .. 

 

دیخندیم اشینمک یب نیا بھ دایش ھم فقط و اوردیم در یباز مسخره حسام نیا کھ خدا یا  .. 

 

نیماش سمت برد و دیکش و دستم ریام  .. 

 

 گھید ریمس ھی از و زد دور میرفتیم ھمھ کھ یریمس از ریام یول..سھراب عمو خونھ سمت میرفتیم و میبود نشستھ نایماش تو ھمھ
 ..رفت

 

 _ ؟یریم کجا  

 

م؟یبر یدار دوست کجا_گفت و گرمش یدستا نیب گرفت و دستم ریام   

 

 _ منتظرمون خونھ ھمھ االن یول..دونمینم .. 

 

بگذرونم خوش خانمم با خوامیم من..برقصن و بزنن خودشون واسھ یھ بذار..باشن_گفت تفاوت یب ریام  .. 

 

داشت نگھ ابونیخ کنار رفت و زد راھنما..زدن برق چشماش..کرد نگام..ناز خنده ھی..دمیخند  .. 

 

؟یبگذرون خوش خانمت با یرینم ؟چرایستادیا یچ واسھ_گفتم خنده با   
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؟یخندیم یچ ؟واسھیذاریم تو مگھ_ریام   

 

 _ یجوریھو .. 

 

؟یشد طونیش_رسامیام   

 

؟یدونستینم..بودم طونیش_گفتم و کردم کج و سرم   

 

 من و دادیم قلقلک اون..حساس منم..دادنم قلقلک کرد شروع و شکمم سمت اورد و دستش دفعھ ھی کھ کردیم نگام رهیخ رهیخ ریام 
خنده از زدمیم غیج .. 

 

 _ ریام نکن..مردم..ن..یوا..تروخدا..تر..ریام..یام .. 

 

بگذرونم خوش خانمم با اومدم..طونکیش گھید بخند_گفت و دادیم قلقلک و دیخندیم ریام  ... 

 

کرد ولم کھ خوردمیم وول یھ و بودم انفجار حال در..مطمئنم..بود سرخ صورتم..بودم دهیترک..خدا یوا  .. 

 

میقلقلک من..یلوس یلیخ..ریام_گفتم خندم یھا مونده تھ با  .. 

 

؟یگل..ستمین من یول_سام ریام   

 

یلیخ..دارم دوستت_گفت اروم..کردم نگاش  .. 

 

دیشنیم ھم ریام و قلبم یصدا..رفت ادمی ھام خنده..شدم چشماش تو رهیخ  .. 

 

 من مال..تو..االن..روز نیا تو..ساعت نیا تو..داغم عشقت از کھ سالھ چند..یبود ارزوھام تھ شھیھم..داشتم دوست شھیھم_سام ریام 
نجاستیا جات..بعد بھ االن از..نھیبش دلت بھ غم ذارمینم..بخوره بھت یاحد دست ذارمینم..عمرم اخر تا کھ..یبدون خوامیم..یشد .. 
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داشتم بغض..جام سر نشستم صاف..شد اشک از پر چشمام..گذاشت قلبش رو و دستش و  .. 

 

کردم؟ ناراحتت_سام ریام   

 

نھ؟ ای دارم و پاکت احساس اقتیل دونمینم_گفتم و نییپا انداختم و سرم   

 

ھا خنده اون از..بخند حاال..باش مطمئن..خانمم یمن سر تاج تو_گفت و خودش سمت کرد کج و سرم ریام  .. 

 

خواد؟ینم قلقلک دلت کھ احتماال_گفت کھ زدم کمرنگ لبخند ھی   

 

دمیخند قلقلکا ادی با  .. 

 

خونھ سمت داد حرکت و نیماش و دیخند..لبخندم دنید با ریام  .. 

 

خنده از بودم شده سست من و دادیم قلقلک ریام .. 

 

 _ ریام.. نکن.. نھ.. یوا.. خدا.. تر..ریام..یام .. 

 

نمیبب بخند..طونکیش گھید بخند_گفتیم و دیخندیم ریام  .. 

 

برداشت و دستش کھ بودم انفجار حال در..ومدینم باال قلقلکا از نفسم و خنده از بودم دهیترک خدا یوا  .. 

 

میقلقلک من..یبد یلیخ..ریام_گفتم ھام خنده مونده تھ با  .. 

 

؟یگل..ستمین من یول_ریام   
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یلیخ..دارم دوستت_گفت اروم.. کردم نگاش  .. 

 

دیشن ھم ریام کنم فکر و قلبم یصدا..نبود یخبر ھام خنده از..شدم چشماش تو رهیخ  .. 

 

 مال..تو..ساعت نیا تو..نجایا..االن یول..عشقتم داغ کھ سالھ چند..بود تو داشتن ارزوم تموم شھیھم..داشتم دوستت شھیھم_سام ریام 
 ریام زن تو..چون..نھیبش دلت تو غم ذارمینم..بخوره بھت یاحد دست ذارمینم.. سرمھ باال کھ ییخدا بھ..یبدون خوام یم..یشد من

نجاستیا جات بعد بھ االن از..یسام .. 

 

قلبش رو گذاشت کامل و دستش و  .. 

 

داشتم بغض..نشستم جام ری صاف  .. 

 

کردم؟ ناراحتت_سام ریام   

 

نھ؟ ای دارم و پاک احساس ھمھ نیا اقتیل دونمینم_گفتم و نییپا انداختم و سرم   

 

 ھم حاال..حرفاست نیا از شتریب تو اقتیل..خانم باش مطمئن..یمن سر تاج تو..یدار_گفت و خودش سمت کرد کج و سرم ریام 
ھا خنده اون از..بخند .. 

 

خوادینم قلقلک دلت کھ احتماال_گفت کھ زدم کمرنگ لبخند ھی  .. 

 

خونھ سمت رفت صدا یب و دیخند من خنده از ھم ریام کھ خنده ریز زدم بلند قلقلکا ادی با  .. 

 

 و اقا..بودن دیفر خانواده..سپھر عمو..حال نیا با.. میباش خودمون فقط بود قرار یول نبود شلوغ ادیز نکھیا با..بود خبر چھ خونھ تو
 ریام یمیصم یدوستا از تا دو..شرکت یھا بچھ از تا چند..انیشا دوست خانواده..میمر خانواده..شاھرخ بدون البتھ..یاصالن خانم

بود ارتباط در باھاشون خالھ کھ ھا ھیھمسا از تا سھ دو..سھراب عمو یدوستا از تا دوسھ..سام  .. 

 

 کل..ختنیر نقل..سرم رو ختیر یھزار پنج بستھ ھی عمو خونھ داخل..میشد رد خونش رو از و زدن نیزم گوسفند واسمون در دم 
دنیرقص کمی دورم و وسط بردنم دخترا..زدنیم دست..زدنیم سوت..زدن .. 
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اوردن در و شالم و مانتو و اتاق تو بردنم میمر و دایش و یھان  .. 

 

ن؟یکرد دودر رو ما گذشت خوش_میمر   

 

کنھ دوتا شما یروز شا�یا..یخال جاتون_گفتم و زدم چشمک ھی  .. 

 

کردم اشاره دایش و میمر بھ  .. 

 

شد اب دلم..نامرد نگو_گفت و دورم ختیر و کرد باز و موھام میمر  .. 

 

یشیم بخت خونھ وارد ایزود نیھم بھ ھم تو نمیبیم و اوضاع من کھ ینجوریا_گفت و میمر سر تو زد یکی یھان  .. 

 

یھان کن بس_گفت شده سرخ میمر  .. 

 

و داداشم زن نکن تیاذ_گفت و دیخند دایش   .. 

 

یدیفھم ھم تو.. دایش..ا_گفتم و دمیخند  .. 

 

تابلوه داداشم_دایش  .. 

 

دیکن باور..دیکن بس ھا بچھ_گفت کرده اخم میمر  .. 

 

بابا نزن زر_میگفت ھم با تامون سھ کھ  .. 

 

اریب در و ساپورتت یگل_گفت یھان و کردم دیتجد و م عطر و شیارا  .. 
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ھ؟یچکار..کن ولش..خونم ختنیر با ستیمساو کار نیا دونستمیم یول   

 

 خودش کنار و گرفت و دستم..شد بلند دنمید با ریام..بود گذاشتھ یشاد اھنگ حسام..رونیب اوردنم سوت و دست و کل با دخترا 
 ..نشوند

 

ستین خبرا نیا از گھید..ایعروس االن خانم یگل_گفت گوشم در اروم  .. 

 

خبرا؟ کدوم_گفتم لبخند با   

 

ینداختیم موھات رو یزیچ ھی ؟بعدمیکرد خوشگل انقد یچ واسھ_سام ریام  .. 

 

 _ عروسما من مثال..ریام .. 

 

نداره اشکال االن گفتم منم_سام ریام  .. 

 

یدونستیم..بزنمت پاشم االن دارم دوست ریام_گفتم یحرص  .. 

 

؟..کنند نگامون ھمھ کنم یکار ھی االن یخوایم..یگل..مشخصھ کامال..بلھ_گفت خونسرد یلیخ ریام   

 

کار؟ چھ_گفتم تعجب با  

 

 و وهیم کھ ھم ایبعض و زدنیم حرف و بودن نشستھ ایبعض..دنیرقصیم ایبعض..کردیم یکار ھی کس ھر..انداختم جمع بھ ینگاھ ھی 
 چشمک ھی.. ریام سمت برگشتم..شد داغ گونم دفعھ ھی کھ بود جمع بھ نگام..نبود ما بھ حواسش ادیز یکس کال..خوردنیم ینیریش

 دهیفا بار ھی دوباره دوباره و بلند یسوتا یصدا کھ بودم ریام حرکت جیگ ھنوز..بوسدنش با کردم داغ..خجالت از مردم..داد لمیتحو
یعنی شدم اب..دنید کجا از..نبود ما بھ حواسشون کھ نایا..وا..شد بلند جمع نداره .. 

 

شد؟ جمع ما بھ حواسشون یجور چھ یدید_گفت گوشم در اروم سام ریام   

 

 _ کشمیم خجالت من..یلوس یلیخ ریام .. 
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دنتیکش خجالت نیا قربون ریام_گفت و دیخند ریام  .. 

 

گردنم دور انداخت دست و  .. 

 

 فربدم اومدن کیتبر واسھ کھ دیفر خانواده..گفتنیم کیتبر بھمون یکی یکی..میخورد شام میبود ھم دور ھمھ..بود یخوب شب 
 بود بور انقد کھ فربد بھ..یمشک ابرو و چشم رو سبزه و بلند قد..بود دختر ھی دست تو دستش یول.. بود مشتاق نگاھش..بود
شده دار یجار بود نگفتھ یھان..دیرسیم نظر بھ یخوب دختر یول..ومدینم .. 

 

بود کرده فرار ریام بقول..خواھرش شیپ کانادا بود رفتھ بچش و زن با نکھیا مثل..نبود شاھرخ..گفتن کیتبر ھم یاصالن خونواده  .. 

 

 بھم دیسف طال سیسرو ھی ھم مامان..عروسش بھ برسھ دیبا االن و مادرشھ ادگاری گفت..بود یمیقد..داد طال سیسرو ھی بھم خالھ 
دادن بھم ھم گھید زیچ یکل..داد .. 

 

 و گرفتیم منو دست ای..وسط اون خوردیم وول یھ..برقصھ نبود بلد ریام..میدیخند چقد اخ..وسط اوردن بزور و ریام منو دخترا 
 یا حرفھ داداشم..دمیرقص باھاش..انیشا یول..است زده ذوق عروسھ چھ گنیم ھمھ االن گفتم..بودم خنده غشھ..خوردیم تکون یالک

اب میمر دل..برقصھ خوشگلش داداش با ادم دهیم یفیک چھ..بود .. 

 

دیسف چشم دختره..ھا کنھ یدلبر بلده خوب ھم دایش نیا..دنیرقصیم ھم با ھم دایش و حسام  .. 

 

 دمغ یکل کردن یخواستگار پسرشون واسھ رو دایش..انیشا دوست خونواده دیفھم کھ شب اخر یول..بود خوشحال یلیخ ھم حسام 
ریام...عشقم بھ دنیرس..میزندگ شب نیبھتر بھ شد لیتبد..شب اون..کل در یول..شد ... 

 

 با لحظاتم نیبھتر..گذروندم و روزام نیبھتر من روز 4 نیا تو یول..باشم داشتھ یخوش یروزا یروز ھی میزندگ تو منم کردمینم فکر
یعال..یعال..یعال..بگم تونمیم فقط..گذرهیم ریام .. 

 

 قانع دوتا یکی بھ کھ ھامون بچھ تعداد از..گھیم ارزوھاش از..گھیم اشیدلتنگ از..گھیم واسم خوب یروزا از..کنارمھ شھیھم 
 پشتم ھفت واسھ یرفت بار ھی..نھ گھید یجا یول کن استیر خودم شرکت ایب گھیم..کار سر برم من نداره دوست نکھیا از..ستین

 ھی دمیم حیترج..نھ کار یول..بدم ادامھ و درسم بخوام دیشا..ندارم کردن کار حوصلھ خودمم..کنم اعتماد یا گھید یجا بھ تونمینم..بسھ
 یخوش از یچیھ و اشپزخونھ تو نصفش..خونش تو نصفش کارشھ سر نصفش کھیزن تا..باشم دار خونھ و یاجتماع و باسواد زن

 یمشکل حال ھر بھ..داره ھم گھید یجاھا اجتماع...اجتماع تو بره ای باشھ خودش بیج تو دستش مثال نکھیا بخاطر فقط فھمھینم یزندگ
ندارم من .. 
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حسام و دیفر دست بود سپرده رو اونجا..رفتینم ھم شرکت اطراف مدت نیا تو..کار سر رفت روز 4 از بعد ریام باالخره امروز  .. 

 

 پت تا دو نیا..نمیبب ازش یصندل زیم تا دو فقط شرکت برم کنم فکر گفت..رفت باالخره و امروز یول..میبود ھم با و شب تا صبح از 
بھم ختنیر رو اونجا مت و .. 

 

دمشیند سالھ ھی کھ انگار..زنھیم بال بال براش دلم دمشیند کھ صبح از یول  .. 

 

 کنکور واسھ داره دایش..گردهیبرم عصر و شرکت رهیم مھندسا اقا مثل روز ھر انیشا..ستین یخبر ھم خودمون خونھ تو 
 دنبال فاطمھ خالھ با ای است خونھ تو ای ھم مامان..کایامر از امدمون و رفت انیجر سر افتاد عقب سال ھی خواھرم یطفل یول..خونھیم

ھیھان واسھ یسمونیس .. 

 

 لحظھ ھی تو..نداشت دهیفا کنم سرگرم و خودم کردمیم یسع چقدم ھر..کردیم و ریام یتاب یب واقعا دلم..شدم خستھ گھید شد کھ عصر 
نایا عمو خونھ برم گرفتم میتصم .. 

 

 چشمم تو مداد و لبم رنگ رژ ھی..زدم یمشک شال و یسرخاب لخت و بلند مانتو و یمشک ساپورت ھی..بودم کرده حموم تازه 
رونیب اومدم و دمیپوش و کفشم و فیک و کردم یخال خودم رو و عطر..دمیکش .. 

 

 خونھ رفتم اژانس با و کردم پرت میابج واسھ بوس ھی..بخونھ درس خوادیم گفت کھ سھراب عمو خونھ ادیم گفتم بھش بود خونھ دایش 
نایا عمو .. 

 

 کردم پرت و پول میدیرس یوقت کھیجور..بود تر دهیند و تر زیھ سالھ 20 پسر ھی از یول خوردیم سالھ 45 مرده ھی اژانسھ راننده نیا
اه..اه..رونیب دمیپر و نیماش تو .. 

 

 ھی دید کھ و من..نگیپارک سمت رهیم داره کرده کیپ و کیش دمید و حسام کھ تو رفتم..شد باز در..زدم زنگ و دمیکش قیعم نفس ھی 
؟یابج یچطور..خانم عروس احوال_گفت و زد خوشگل لبخند  

 

 _ ؟یخوب..سالم  

 

چطورن خونھ اھل..میستین بد ما_حسام  .. 
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بود حال یب کمی دایش فقط..میخوب ھمھ_گفتم و شدم یموذ..داستیش منظورش دمیفھم  .. 

 

شده؟ ی؟طوریچ واسھ_گفت نگران   

 

 _  زنگ ھرروز بسکھ و مامان کردن وونھید..ستنین کن ول انیشا دوست خونواده نیا نکھیا ھم و خونھیم داره درس ھم خب..نھ
زننیم .. 

 

گھید کنھ ردشون خب..اونجا کنھیم یچ انیشا پس..کردن غلط_گفت کرده اخم حسام  .. 

 

 _ دودلھ چرا دونمینم..نداده یجواب ھنوز دایش اخھ .. 

 

حرفام ھمھ بود راست واقعا یول..بودم گرفتھ یعروس خودم واسھ دلم تو یوا  .. 

 

ھ؟یراض خودشم..یعنی_گفت دیترد با حسام   

 

شدیم خراب داشت یوا  .. 

 

 _ ستمین مطمئن..یکس ھی..ھیزیچ ھی منتظر کنمیم حس یول..نھ .. 

 

؟یندار یکار..باشھ_گفت و موھاش تو دیکش دست کالفھ حسام   

 

 _ ھست تو یکس..نھ .. 

 

ھست یخوایم تو کھ یاون_گفت و زد نیغمگ لبخند ھی حسام  .. 
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 چند ھی میشد کالفھ واقعا کھ کرده لھیپ انقد انیشا دوست نیا..گفتم و راستش خب..سوخت واسش دلم یول..ایح یب پسره وا..رفت و 
 عشق ھی بھ ازین اون خورد کھ یا ضربھ اون از بعد..داره رو دایش اقتیل حسام بعدم..کنھیم یراض ھم دایش بره و ادیب گھید دفعھ

زنھیم پر پر چطور دایش ادیم حسام اسم خونھ تو یوقت دمید..دمید ھردوشون نگاه تو و خواستن و عشق من..داره یواقع .. 

 

سالن تو نھ بو اشپزخونھ تو یکس نھ..خونھ داخل رفتم  .. 

 

ھا اومده خونھ عروس..ستین خونھ یکس_گفتم بلند  .. 

 

حسام گفت یچ پس..نبود چکسیھ یول  .. 

 

عروس اومده؟خوشگل یک دینیبب_گفتم رفتمیم اتاقا سمت کھ نطوریھم  .. 

 

کرد بغلم و دیچیپ کمرم دور یدست ھی ھوی کھ  .. 

 

 کھ یاون..باشھ تونھیم یک..بلھ..خودش سمت چرخوند منو بودم گرفتھ کھ یاون..کنم سکتھ بود کینزد ترس از..زدم خفھ غیج ھی
خان ریام..اومدم بخاطرش .. 

 

عروس خوشگل یچطور_سام ریام  .. 

 

 _ ترس از مردم..یا مزه یب یلیخ ریام .. 

 

؟یخورد منو ؟مگھ..مزم یب من یدونیم کجا از تو ھم بعدش..خانمم نکنھ خدا_سام ریام   

 

شدن ایح یب یلیخ زمونھ دوره نیا یپسرا وا..زد چشمک ھی  .. 

 

 و نمک یب چقد معلومھ ینجوریھم..ستین بخوردن ازین بعدم.. نخور یچ ھمھ گفتھ مامانم کھ اوال_گفتم و کردم نازک چشم پشت ھی 
یا مزه یب .. 

 

است مزه یب یک مینیبب..یکن امتحان و بار ھی شد الزم پس نھ_گفت و اتاقش سمت دیکش و گرفت و دستم ریام  .. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

سرجام ستادمیا..کردم ھنگ لحظھ ھی  .. 

 

؟یاینم شد؟چرا یچ_گفت و کرد نگام یطونیش خنده با و برگشت   

 

 _ ؟یچ یعنی  

 

خودم یترسو دخمل نیا قربون یا_گفت خنده با و کرد بلندم و گردنم و پاھام ریز انداخت دست ریام  .. 

 

بخورمت خوامیم_گفت و کرد ترسناک مثال و صداش بعد  .. 

 

یقلقلک منم..گلوم ریز زدیم و ششیر تھ و صورتش..گردنم و گلوم ریز برد و سرش و  .. 

 

 سر شدم پرت صورت با..خودش دونفره تخت سر کرد پرتم باال ھمون از و اتاقش تو برد و من..دیخندیم اون و زدمیم غیج من 
نیزم .. 

 

؟یکرد ما بینص ھیچ وونھید نیا خدا..اخ..اخ   

 

شد جا جابھ مخم کنم فکر_گفتم و دادم ماساژ و سرم و نشستم..کنارم دیکش دراز ھم خودش  .. 

 

نشد شونیچیھ نفر 7 اون از چکدومیھ.. کردم امتحان قبال من..بابا نھ_ گفت و دیکش سرم از و شالم و دیخند  .. 

 

ریام_زدم غیج  .. 

 

جان_گفت خنده با  .. 

 

ندارم دوست گھید_گفتم و کردم لوس و خودم  .. 
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شد منقبض فکش و ابروھاش نیب اومد اخم..رفت لباش رو از خنده..گفتمینم یکاشک یول  .. 

 

رو کلمھ نیا نشنوم گھید_گفت کردو مشت و دستش  .. 

 

 یشوخ خب.. بابا یا..کرد روشن گاریس و پنجره کنار رفت شد بلند..بشھ یعصبان انقد کردمینم فکر.. یوو..دادم قورت و دھنم اب 
 ..کردم

 

بغلش تو انداختم و خودم و رونیب انداختم و برداشتم لباش رو از و گاریس و کنارش رفتم  .. 

 

کردم یشوخ..ییتو من یایدن ھمھ..وونھید_گفتم و بود گردنش رو سرم .. 

 

؟یکن ثابت بھم واقعا نکھیا مگر..یدیفھم..بشنومش خوامینم گھید..حساسم کلمھ نیا بھ من..یگل_گفت و کمرم پشت گذاشت و دستش   

 

گفتم یزیچ من نایا و یقبل نفر 7..یکنیم ایشوخ نیا از خودت ھمھ نیتو؟ا چتھ..ریام_گفتم و رونیب اومدم اغوشش تو از  .. 

 

کنھ؟یم فرق_گفت و سمت اون کرد و روش   

 

 _ ؟یفرق چھ وقت اون  

 

یگل کن بس گھید..کنھیم فرق گفتم_گفت کالفھ سام ریام  .. 

 

 رهیخ چشماش تو..شدن یاشک چشمام..کردم یشوخ فقط من وقت اون..گھیم خودیم یچ ھر خودش..حسود..گرفت و گلوم بغض 
پاش رو نشوند منو و اتاقش مبل رو نشست خودش..گرفت و دستم مچ کھ برم اومدم..شدم .. 

 

ھا؟ اشکارو نیا نمینب گھید_گفت و کرد پاک و اشکام   

 

 _ ؟..یانداخت راه نمینب نمیبب یھ اومدم یوقت از ھست حواست  
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دمیم قلقلکت یند گوش و حرفم یگل_گفت و شد رهیخ صورتم تو یجد  .. 

 

خنده ریز زدم دفعھ ھی و کردم نگاش  .. 

 

 دوست کھ چند ھر..مثلمن..یباش داشتھ دوست شھیھم منو دیبا تو..حسود من بابا..شھیھم بخند..خوب دختر.. آ_گفت و دیخند اونم 
خوامتیم چقد یدونینم..چھیھ من عشق برابر در..تو داشتن .. 

 

ندارم تیظرف من..این ناز و نکن لوس و خودت انقدم لطفا_گفت و زدم ناز لبخند ھی  .. 

 

جنھ یب پسره..حرفش نیا از کردم غش خدا یوا  .. 

 

وهللا_سام ریام  .. 

 

خوب؟ خبر ھی یراست_گفت کھ گذاشت سرم سربھ دوباره میدیخند کمی   

 

؟یچ_گفتم یخوشحال با   

 

؟..یا ھیپا..روزه سھ دو حال و عشق ھی..شمال ببرمت خوامیم_ گفت و زد چشمک ھی ریام   

 

جور بد_گفتم و دستش کف زدم  .. 

 

 اومد ریام و میخورد یتاب ھی میرفت ریام با شب..ومدین خونھ وقت رید تا حسام..میخورد نایا عمو کنار شام و شب اون..بود یخوب شب 
شمال واسھ گرفت منو اجازه مامان از و خونمون .. 

 

 ببر بردار نداره و قابلت..گفتیم مامان یذاشتیم..ستین یحرف کھ زایچ نیا..خودشون واسھ ھستن ندیما اپن ماشا� کھ منم خونواده 
نھ انیشا نیا از ادیم در بخار پز زود از کھ ھم داداشمون..وهللا..ارشیب ومدین خوشت .. 
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میھست یا خونواده نیھمچ ما کال یول..سفر برم ریام با ادینم بدم کھ من البتھ  .. 

 

 و موھام و صورتم تو خوردیم باد..دادیم یفیک چھ..ه ه ه..بود سقفا یب نیا از نمونیماش حاال و بود برداشتھ کامال و نیماش سقف ریام
گرفتیم یباز بھ .. 

 

نامرد..رونیب بود انداختھ رو ھا عضلھ و بود دهیپوش دیسف تنگ پوش تک و دیسف یورزش شلوار ھی ریام  .. 

 

 با ریام عطر یگرما و من تلخ شکالت عطر..صورتم تو بود ختھیر میشراب یموھا..دیسف شلوار و شال و کوتاه یمشک مانتو ھی منم 
فضا تو یرفتیم شینجوریھم..بود ساختھ یچ..اووم و بود شده یقاط ھوا یخنک .. 

 

 گذاشتھ برامون ھم ییچا و یخوراک از پر سبد ھی مامان یول بودم کرده اماده و چمدونم فقط من..دنبالم بود اومده زود صبح ریام 
کرد ردمون قران ریز از مامان..کرد دیخر یکل راه سر ھم ریام البتھ..بود .. 

 

 و حالم و حس..بود خوب یلیخ ریام با بودن..کردمینم یالودگ خواب احساس اصال..بودم خوشحال یلیخ من و میبود راه اول ھنوز 
بود کرده عوض .. 

 

 میگذاشت مسابقھ ھی..دمیخندیم شونیمزگ یب بھ من و گفتیم من سن مناسب یجوکا یھ کھ اولش..خندوندیم منم و دیخندیم ھمش ریام 
 شوت انقد ریام کردمینم فکر شییخدا..برندست اون بود تر داغون یھرک مال و بگھ داده کھ ییایسوت زدناشو خنگ از یھرک کھ

شد برنده خودش اخرشم..ھا ھینعمت ھم جیگ شوھر..معذورم واقعا گفتنش از کھ بود کرده ییکارا ھی..باشھ .. 

 

 گل..عشقم بھ کنم میتقد و اھنگ نیا خوامیم..مردم یا_گفت بلند ریام دیرس کھ یاھنگ ھی بھ کھ میدادیم گوش اھنگ نیماش تو 
ھورا..میزندگ .. 

 

 قشنگ یلیخ و شاد اھنگ ھی..بود کرده ادیز و اھنگ یصدا ریام..نھیبب رو ما یاداھا نیا نبود یکس بودن خلوت ھا جاده خوبھ حاال 
 ..بود

 

بودنت شھیھم بھ کردم عادت...نمتیبیم...رمیم جا ھر  .. 

 

بودنت بھ خوشھ دلم فقط.. یباش..یشمیپ یوقت..شمیم اروم  .. 
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تو و من میبمون ینجوریھم یکاشک  ... 

 

نیھم فقط میبمون ھم با ایب..نشو ھم تو و شمینم عوض من  .. 

 

نرو ھم تو رمینم ییجا کھ من  .. 

 

خوندیم باھاش اروم و نیماش رو بود گرفتھ ضرب دستش با ریام  .. 

 

گھیم بھم و دلش حرف داره ریام نکھیا..دادیم بھم یخوب حس..بود قشنگ..خوندمیم اھنگھ با و دادمیم تکون و خودم زیر زیر منم  .. 

 

ھستم تو ونیمد و قشنگ حس نیا  .. 

 

مستم تو عشق از..من و یمن با تو  .. 

 

باز یمن شیپ تو...ابرا تو باال اون..پرواز پر مثل..رمیگیم دستاتو  .. 

 

داریب ای خوابم.. بگو بھم..یمن با تو...کنم باور..تونمینم  .. 

 

خدانگھدار یبگ بھم روز ھی..یبش خستھ..دستم از..ترسمیم  .. 

 

نداره یرنگ گھید روزام دو نیا  .. 

 

نذاره تنھام گھید بگو دلت بھ  .. 

 

یمن یایدن.. تو ییتو فقط نیا    

 

ارهیم موندن لیدل واسم کھ  .. 
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دارم دوستت_گفتم صدا بدون اروم..کردم نگاش..بود دنده رو کھ ریام دست رو گذاشتم و دستم  .. 

 

شتریب من_زد داد بلند و دیخند.. زده جانیھ و مھربون..کرد نگام  .. 

 

؟یچ یعنی یزندگ فھممیم االن..نبودم زنده ریام یب االن تا من..دیکش نفس شھینم یحت عشق یب فھممیم االن..خدا بود یخوب حس چھ   

 

دارم دوستت..جون خدا_زدم داد بلند منم  .. 

 

عشق با البتھ..کنم میتقد بھت ترانھ ھی خوامیم من حاال..ریام_گفتم شد تموم کھ اھنگھ  .. 

 

قشنگتر من مال از_گفت و انداخت باال ابرو لنگھ ھی  .. 

 

قشنگتر_گفتم و زدم چشمک ھی  .. 

 

 نگھ ھیسا ھی ریز گوشھ ھی و کنار دیکش و نیماش ریام..درخت از پر و سرسبز یول کیبار جاده ھی..میبود افتاده شمال یھا جاده تو
داد صدا تروق ترق و دستش یانگشتا و داد بدنش بھ یقوس و کش ھی ریام..میشد ادهیپ..داشت .. 

 

 اونجا یول بود ھیسا جا ھمھ البتھ..بزرگ درخت ھی ھیسا ریز مینشست..ختمیر ھردومون واسھ و اوردم در سبد تو از شکالت و یچا 
بود قشنگ و راحت .. 

 

خانم یگل ینکرد میتقد ترانتو..خب_گفت و خورد شوییچا ریام  .. 

 

 گذاشتم و نظرم مورد اھنگ..دستگاه تو گذاشتم و دراوردم و توش بودم ختھیر کھ ییاھنگا ید یس فمیک تو از..شدم بلند و زدم لبخند 
 دوسش..عاشقانھ و قشنگ و اروم یلیخ اھنگ ھی..رونیب اوردم نیماش از و پاھام و نشستم راننده سمت نیماش تو ھمونجا خودم و

دادمیم گوشش ادیز..میبود کھ کایامر..داشتم .. 

 

کردیم نگام و بود روبروم ریام..بود گرفتھ دیترد و ذھنم ھمھ کھ موقع اون  .. 
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ینامعلوم بسکھ یکرد جمیگ جیگ..یاروم یول تو..ترسمیم ھمش من  .. 

 

دوید رو یدودل رفتارت تو شھیم..دویترد خوند شھیم...حرفت ھر تو یگاھ  .. 

 

ارزه یم عمر ھی بھ..لحظھ نیا من واسھ..لرزهیم دلم کھ..یخوب انقد یگاھ  .. 

 

نانیاطم کرد بشھ..احساست و تو بھ..ان کی یحت نکھیا..ارزه یم عمر ھی بھ  .. 

 

یدیفھمیم یکاشک و ترس نیا یمعن  .. 

 

یدیترسیم یکاشک ییتنھا از ھم تو  .. 

 

دارمیب صبح تا کھ..یدار تب یشبا..دارم یحال چھ من یدونستیم یکاشک  .. 

 

 کھ ییروزا..دردم پر یروزا بھ..روزا اون بھ دیکش پر ذھنم یول..بخونم نگاش از تونستمینم یچیھ..چشمام بھ بود شده رهیخ ریام 
نشست چشمام تو اشک..دمیکش یسخت .. 

 

اخھ ستین من دست...کن درکم بده حق  .. 

 

گستاخھ کمی کھ..عشقھ از عاشقت  .. 

 

نھیا تو از سھمم...ترسمیم ھنوز من  .. 

 

نھیریش..نھیریش دروغ بھ..یحت داشتن رو تو  .. 

 

درد نیا از شده پر..افکارش تو مرد  .. 
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کرد باور و حرفات..شھیم مشکل یگاھ  .. 

 

میبست یعھد چھ کھ..مونده ادتی بگو..یفھمیم کھ بگو..کن ارومم کمی  .. 

 

  

 

شد رهیخ چشمام تو و گرفت و دستام..زد زانو روبروم و اومد ریام  .. 

 

ختنیر شتریب..ختنیر اشکام  .. 

 

؟ارهیدار شک من بھ ھنوز..تو_گفت و داد فشار و دستم  .. 

 

نھ یعنی..دادم تکون و سرم اروم  .. 

 

یبفھم کھ کنم چکار دیبا من..یگل..یدار شک_سام ریام  .. 

 

دھنش رو گذاشتم دست  .. 

 

ریام ترسمیم_گفتم بغض با  .. 

 

شدم رهیخ چشماش تو.. داشت نگھ خودش یروبرو و کرد بلندم و دیبوس و دستم  .. 

 

یندار باورم ھنوز..تو..یکرد داغونم..یگل_سام ریام  .. 

 

ارامشم منبع..شدن امیدن تموم کھ رو یا ساده یا قھوه یچشما اون کردم نگاه..کردم نگاش..کردیم نگام  .. 
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 _  ادمی رو تو..دادمیم گوش ھرشب و اھنگ نیا..بودنت بد بھ نبودم..نبودم مطمئن بازم یول..داشتم شک..داشتم دیترد..بودم کھ اونجا
ندازهیم .. 

 

داشت نگھ لبش رو و صورتش تو دیکش دست..موھاش تو دیکش دست..گرفت ازم و روش  .. 

 

کردم بد_سام ریام  .. 

 

 _  خوامیم..دارم باور شتریب باورھام تموم از رو تو رمنیام..االنھ مھم..یول..میکرد یبچگ ھردوتامون..تو و من.. ریام نھ
من واسھ ییایدن خوب یزایچ ھمھ تھ تھ..تو..یبدون .. 

 

یگل یفھمیم و حالم_سام ریام  .. 

 

 _ رو یچ ھمھ..میبساز نو از ایب..ریام فھممیم .. 

 

؟یکنیم نانیاطم بھم_سام ریام   

 

دارم مانیا بھت چشمام از شتریب..بودم گفتھ بھت ھم قبال_گفتم و زدم بھش بخش نانیاطم لبخند ھی  .. 

 

بده فرصت بھم..یگل کنمیم جبران_گفت و لباش رو اومد لبخند  .. 

 

نشیس رو گذاشتم و سرم اروم منم و موھام یالبال دیکش و دستش  .. 

 

  

 

یدیفھمیم یکاشک و ترس نیا یمعن  .. 

 

یدیترسیم یکاشک ییتنھا از ھم تو  .. 
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دارم یحال چھ من.. یدونستیم یکاشک  .. 

 

دارمیب صبح تا کھ..یدار تب یشبا  .. 

 

بانو.. مراقبتم شھیھم من..یباش کرده یفکر نیھمچ اگھ یا بچھ یلیخ..اره..یرفت در قصر دستم از یکرد فکر_پوالد .. 

 

 خدا..خدا..کنم فکر کنھیم ارومم شھیھم کھ ییزایچ بھ کردم یسع..باشم اروم کردم یسع و بستم و چشمام.. دادم قورت و دھنم اب 
کنھ تمیاذ پوالد ذارهینم ریام..ریام..کن کمکم..جون .. 

 

 دایپ کجا از منو رانیا خط نیا اصال..باشھ پست تونھیم چقد نفر ھی یعنی..خوندم و بود فرستاده واسم پوالد کھ یامیپ گھید بار ھی 
 ..کرده

 

اسمون..ابر و ایدر یدیسف..بود اب فقط روبروم..کردم باز و چشمام  .. 

 

بود ایدر یعصبان یصدا فقط..نبود ییصدا چیھ  .. 

 

 شیداغ کھ بود گوشم کنار ینفس یگرما..وجودمو ھمھ کردیم ذوب حرارتشون کھ ییدستا..شد حلقھ کمرم دور مردونھ دستھ ھی 
ریام حضور یگرما..کردیم ارومم .. 

 

بانو یکرد خلوت_گفت اروم گوشم کنار  .. 

 

عقب برگشتم شدت با  .. 

 

بانو نگو من بھ_گفتم و کردم اخم  .. 

 

کرد تعجب  .. 

 

؟یگل شده یچ_سام ریام   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

شاد ھیروح نیا با..سفر نیا تو االن..بگم بھش چطور..خدا یا..نییپا انداختم و سرم  .. 

 

؟یخوایم قلقلک_سام ریام   

 

ریام_گفتم اروم  .. 

 

؟یدار استرس..یجانم؟گل_سام ریام   

 

دونھیم کجا از نیا..کردم نگاش  .. 

 

شونیکند..نرو ور انگشتات با انقد_سام ریام  .. 

 

شناسھیم منو یحالتا کھ خوبھ چقد..دادم قورت و دھنم اب  .. 

 

دستش تو گرفت و دستام  .. 

 

سردن_سام ریام  .. 

 

گرفت و گلوم بغض  .. 

 

کنمیم گرمشون االن_سام ریام  .. 

 

 _ یباش کنارم شھیھم..ینذار تنھام.. یدیم قول...ریام .. 

 

دمیم شرف قول_گفت و نشیس رو گذاشت و دستش و زد چشمک ھی یول..بود کرده تعجب نکھیا با  .. 
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منو..کنھیم اروم..حضورش..صداش.. رفتارش..نگاھش..شھیھم..کنھیم اروم..ریام..زدم لبخند  .. 

 

شھیم وا دلم کھ اونا از..قشنگا خنده اون از..بخند..یگل_سام ریام  .. 

 

 کدوما؟_ 

 

؟یکنیم تر وونھید منو..یخندیم یوقت کھ ھمونا_سام ریام   

 

ادینم ادمی کھ من_گفتم و کردم گھید ور ھی رومو خجالت از  .. 

 

ندازمتیم وگرنھ بخند یگل..ارمیم ادتی االن_گفت و چرخوندیم و باال برد و کرد بلند کمر از منو ریام دفعھ ھی  .. 

 

چرخوندیم ھوا تو منو ریام و زدمیم غیج من  .. 

 

منو یننداز..تروخدا ریام_زدم داد بلند .. 

 

هللا ای..گھید بخند_سام ریام  .. 

 

منو ندازهینم ریام کھ بود راحت المیخ  .. 

 

ادینم خندم..بخندم یچ بھ خب_گفتم یول کردمیم غیج غیج یالک  .. 

 

انداختما ینخند یگل_سام ریام  .. 

 

 _ تو اونم..بابا برو .. 

 

ریام_گفتم و زدم غیج..افتادم سر با گفتم و شد ول کمرم دفع ھی یول  .. 
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بود کرده ولم مثال یشینما..گرفتم دوباره یول  .. 

 

 _ بدتر یندازیم ھیگر منو یدار کھ تو..ریام .. 

 

نداره دهیفا..نھ_سام ریام  .. 

 

 غیج..من خنده از شدیم بشینص یچ نیا..خدا یوا..دادیم قلقلکم و نشست روبروم..ھا شن سر..نیزم سر خوابوند و نییپا اوردم 
خدا یوا..بود شده قطع کال کھ نفسم..دمیخندیم الیگودز خود مثل..نبود..دختر خنده..دمیخندیم و زدمیم .. 

 

 بدو ھم حاال..یبخند دیبا..بخند گفتم بعد بھ نیا از..بشھ دیبا بخوام یزیچ من..بلھ_گفت و دیکش و گرفت و دستم.. کرد ولم باالخره 
گرسنمھ یلیخ کھ میبر .. 

 

داشت فاصلھ ابونیخ چند ایدر با..بود قشنگ یلیخ و بود چوب طرح یول جور و جمع یالیو ھی..نایا عمو یالیو میبود اومده  .. 

 

 از کھ میگرفت عکس میرفت میدید قشنگ و سبز سر یجا ھر انقد..میستادیا راه سر انقد..میبود خورده راه سر و نھار..الیو تو میاومد 
غروب کینزد..میدیرس شیپ ساعت ھی..میکرد حرکت کھ زود صبح .. 

 

رم؟یبگ برم یخوریم یچ شام_سام ریام   

 

 _ گھید میخوریم کنمیم درست یزیچ ھی..یدار حوصلھ..ھوو .. 

 

؟یستین خستھ..واقعا_سام ریام   

 

 _ یکردیم گھید تعارف ھی تو..گفتم یزیچ ھی من حاال .. 

 

خوامیم یسبز قرمھ من..سایوا پاشم یگفت یزیچ ھی..داره ومدین اومد تعارف..زمیعز گھید نھ_گفت و دیخند ریام  .. 
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بود کجا میسبز قرمھ من یشب نصفھ..تو یگیم یچ_گفتم غیج با  .. 

 

؟یکن درست یخوایم یچ پس_سام ریام   

 

مرغ تخم بیس_گفتم و زدم ار در حرص لبخند ھی  .. 

 

رمیبگ شام برم یخوایم..یا خستھ کنم فکر.. یگل_گفت و شد مچالھ افشیق ریام  .. 

 

؟یبخور منو دستپخت ینکرد ھوس..بعدشم..ستمین خستھ ھم اصال..رینخ_گفتم و کردم اخم   

 

کن درست برو اصال..ینش خستھ گمیم خودت واسھ من_گفت یتفاوت یب افھیق با ریام  .. 

 

شاھانھ دمیچ زیم ھی ساعتھ مین و اشپزخونھ تو رفتم  .. 

 

ھیادو با بھش زدم مرغا تخم و کردم سرخ رو شده خالل ینیزم بیس .. 

 

 و ظرف تو ختمشونیر..کردم درست ازش تند سس ھی و کردم سرخش روغن و نمک و فلفل با و کردم رنده گوجھ گھید ظرف ھی تو 
 نوشابھ و نون..زیم سر گذاشتم ھم و بود گرفتھ راه سر از ریام کھ پرورده تونیز و شور اریخ و رهیجز ھزار سس..زیم سر گذاشتم

 با..ترس با..دمیچ زیم اونم واسھ..داشتم پوالد با کھ یسفر سمت رفت ذھنم لحظھ ھی.. گذاشتم ھم قاشق و وانیل و بشقاب..گذاشتم ھم
عالقھ..عشق با..ریام واسھ یول..نفرت .. 

 

 عطرشم یبو..بود شونش رو ھم یکیکوچ حولھ..بود پاش یمشک شلوار و جذب یمشک یرکاب ھی..بود گرفتھ دوش..زدم صدا و ریام 
بھتره نگم..خدا یوا کھ .. 

 

 رو حرفا نیا کھ شده سرخ ینیزم بیس..اقا ستین قبول..یپخت کباب بره کنھیم فکر ندونھ یک ھر یدیچ تو کھ یزیم نیا_سام ریام 
نداره گھید .. 

 

 _ ندما بھت ھم ینیزم بیس نیھم نذار..ریام .. 
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بھش دیچسب شتریب کباب بره تا صد از کھ کرد اعتراف اخرشم و اورد در و بشقاب تھ و خورد و غذاش حرف بدون گھید  .. 

 

 ازش پر قاشق ھی کرد مجبورم ریام و بود شده تند سس اون..شد لیتبد مونیزندگ یشاما و شبا نیبھتر از یکی بھ شام اون شب اون 
رونیب زدیم شیات سرم از..دیدیم قرمز چشمم یعنی..بخورم غذا بدون یخال و .. 

 

 یوا..ببنده دستکش و شبندیپ..کن فکر..شییا..ره.بش ظرف مرد ادیم بدم اصوال..نذاشتم کھ کنھ کمکم شستن ظرف تو خواستیم ریام 
گھیم شھیھم یھان..کنمیم فرق دخترا ھیبق با من کال..جنم ھی..جذبھ ھی و مرد..نھ .. 

 

 دمیشا.. نداشتم استرس گمینم..خب..دمیخوابیم ریام کنار کھ بود یشب نیاول..شدینم باز چشمامون کھ میبود خستھ انقد..غذا از بعد 
کننده ناراحت تا بخشھ ارامش شتریب من واسھ ریام حضور کال خب یول..استرس تا بود جانیھ .. 

 

کردم یخال خودم رو و عطرم و زدم مسواک..کردم شونھ و موھام..دمیپوش ینرم و رنگ یریش شلوار و بلوز  .. 

 

رفتیم ور شیگوش با و بود دهیکش دراز ریام  .. 

 

ریبگ نویا_گفت کھ بود شیگوش تو سرش..دمیخواب کنارش و گذاشتم کنار و خجالت  .. 

 

بفرستھ واسم ھم بودم ششیپ اگھ یحت بودمش گفتھ..بود اش شبانھ اماشیپ منظورش..اومد میگوش امیپ زنگ یصدا کھ کردم نگاش  .. 

 

بود نوشتھ  .. 

 

دیا یم صبر..بکنم دل تو از خواھم یم تا  .. 

 

دارم دوست را یزمستان یھا عطسھ نیا چقدر  .. 

 

زدم لبخند..زد لبخند..کردم نگاش  .. 

 

فرستادم امیپ ھی واسش منم و برداشتم و میگوش  .. 
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 _ رشیبگ .. 

 

بودم نوشتھ  .. 

 

یگذرینم رشیخ از یول..شده رتید کھ ام یھولک ھول یھا بوسھ ان عاشق من  .. 

 

توام عاشق منم_گفت گوشم در اروم..اغوشش تو برد منو و دیکش و دستم..شد طونیش..کرد نگام  .. 

 

دیبوس زیر و گوشم کنار اروم و  .. 

 

 یکل ریام با..نبود ادمی ھم تاشیاذ و پوالد یحت..نبود حسا نیا از کدوم چیھ.. ریام با..اضطراب نھ..دلھره نھ..بود ترس نھ..ریام با 
بود خوب حس .. 

 

 در منم یچشما..بگذره خوش بھم کھ..بود کرده سرگرم منو و بود کرده یرانندگ صبح از..بود خستھ انقد یطفل..برد خوابش ریام 
اومد در امشیپ یصدا میگوش کھ بود شدن گرم حال .. 

 

پوالد بازم..شد رد تنم از یبد لرز ھی..دنیلرز دستام..کردم بازش..بود خواب کھ ریام  .. 

 

بانو شتریب من..شده تنگ واسم دلت دونمیم..زمیعز شتیپ امیم دارم..باش منتظرم.._بود نوشتھ  ... 

 

شھیم زھر بھم داره اماشیپ و پوالد با باشھ ارامش سراسر کردمیم فکر کھ یمسافرت نیا..دیلرزیم ترس از بدنم و تن .. 

 

 باغ..جنگل..رونیب میریم میشیپام خواب از کھ صبح از..گذاشتھ تموم سنگ واسم ریام..گذرهیم اومدنمون از روز دو 
 دوباره و استراحت کمی..میکنیم عوض لباس..خونھ میایم..شنا و یباز اب میریم ھم عصر..میخوریم رونیب نھار....بازار..پارک..
 یگاھ..یچ ھمھ از..زنھیم حرف واسم اونم و ریام شونھ رو ذارمیم و سرم من..ایدر بھ رو میشنیم ھردومون ندفعھیا..ایدر لب میریم
 و کشھیم دراز اون..ام یگاھ..فضا تو رمیم وونھید کھ منم..خونھیم واسم اونم و کنمیم درخواست ترانھ من..خوبھ صداش..خونھیم

 لوس و خودم..انتظاراتم از..گمیم براش ارزوھام از..زنمیم حرف باھاش و موھاش نیب کشمیم و دستم منم..پام رو ذارهیم و سرش
 کھ یعشق..عشقت و ییتو فقط..ساکتھ جا ھمھ..ارومھ ایدر..دارم دوست رو ھا لحظھ نیا چقد..میشیم یخوش غرق ھردومون و..کنمیم

مھیزندگ رو..پوالد حضور شوم ھیسا قشنگ حال و حس ھمھ نیا وسط..ھوی..یول..یاوردین بدستش اسون .. 
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 ادمی کھ کرد تمیاذ و دراورد یباز لوس انقد بار ھی..خورد زنگ شیگوش بگم اومدم تا بار ھی..نشد یول..بگم ریام بھ اومدم بار سھ دو 
 بھش ستین قسمت انگار دمیرس جھینت نیا بھ منم..کنم خراب و ھاش لحظھ ومدین دلم کھ بود خوشحال انقد ھم دفعھ ھی..رفت
بگم بھش تھران میبرگشت یوقت گذاشتم..بگم .. 

 

 منو بود میگوش تو کھ اماشیپ..فرستاد امیپ بازم پوالد کھ بودم تنھا الیو تو من..کنھ دیخر کمی یمحل بازار بود رفتھ ریام..بود غروب 
 از..دمیترسیم اش انھیوحش ینوازشا از..ارهیب سرم میگوش تو از و تاشیاذ یحت تونھیم کردمیم حس.. ازش دمیترسیم..ترسوندیم

دمیترسیم..من..شیچمن یچشما از..حضورش از..نگاھش از..ھا ضربھ .. 

 

اپن سر بودمش گذاشتھ..نزدم دست میگوش بھ ترسم از  .. 

 

زدیم تند تند قلبم..کنندیم حملھ بھم دارن خونھ یواراید کردمیم حس..کردیم خفم داشت بغض..بود گرفتھ دلم..بود غروب..نبود ریام  .. 

 

 کھ اون..اشویباز مسخره نیا کنھینم تموم چرا..کنھینم ولم چرا..شدمیم وونھید داشتم..شد رد وارید رو از اهیس ھیسا ھی کردمیم حس 
 حضور..ومدیم ریام یکاشک..خوردیم بھم داشت حالم..گرفتھ منو نھیک االن..است وونھید اون..ختھیر دورش رنگارنگ دختر ھمھ نیا

 میگوش نگاه نکھیا بدون و دمیپوش..برداشتم در دم یجالباس رو از و شالم و مانتو..بمونم الیو تو نتونستم..کردمیم حس جا ھمھ و پوالد
سوزمیم دارم کوره نیع دمیفھمیم خوردیم بصورتم کھ خنک باد..دمییدویم..رونیب زدم بندازم .. 

 

 خودم و بودم روبرو بھ رهیخ..گرفتم بغل و زانوھام..نیزم رو نشستم..بودن اونجا ینفر چند توک و تک..نبود شلوغ..ایدر کنار رفتم 
 ھی مثل..ختنیر اشکام اروم..نتونستم..بود گرفتھ و گلوم توده ھی نیع یلعنت بغض نیا..شدمیم خفھ داشتم..دادمیم تکون یا گھواره و

کردمیم ھق ھق..بلند بلند..ھیگر ریز زدم..بشم یخال داشتم ازین یول..صدا یب..اروم اول..کیبار رود .. 

 

چرا؟؟؟..ذارنینم یول..دارم دوسش کھ یکس کنار بودن یمعن...کردمیم درک رو یخوشبخت یمعنا داشتم تازه من   

 

باشھ یدور انقد..باشھ ییجدا..باشھ یخستگ..باشھ یسخت انقد من یزندگ تو..دیبا چرا  .. 

 

ندارم رو گھید ضربھ ھی تحمل گھید..کشمینم گھید قسم تییبخدا..خدا  .. 

 

یش راحت ھام نالھ و اه دست از کھ کشمیم و خودم یریبگ ازم و ریام یبخوا اگھ ندفعھیا  .. 
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 از کھ دیکش یجور..دیکش و دستم کھ یاون..شد دهیکش دستم اومدم کھ خودم بھ..بود نمونده برام یاشک گھید یول..گذشت چقد دونمینم 
سمتش برگشتم و شدم بلند نیزم سر .. 

 

بودن خون کاسھ ھی چشماش..عقب رفتم قدم ھی ترس با  .. 

 

درد از شد جمع صورتم..گرفت درد دستم..دادیم فشار و بود دستش تو دستم مچ..دیکشیم نفس تند تند .. 

 

 _ ؟ ریام یکنیم چکار  

 

 و شده کیتار ھوا و اومدم کردم ول خبر یب نکھیا بخاطر دیشا گفتم..رفتمیم عقب ترس از من و ومدیم جلو..داد فشار شتریب و دستم 
ھیعصبان نرفتم خونھ ھنوز .. 

 

 _ فقط..بود گرفتھ دلم..من .. 

 

بود سرخ گردنش تو تا صورتش..رونیب بود زده گردنش رگ..دیسابیم بھم دندوناشو  .. 

 

 پرتم و شد عوض جامون و دیکش و دستم ریام..اومد باالتر پاھام مچ از..اب تو رفت پاھام..بود سرم پشت ایدر..بودن اب سیخ پاھام 
گرفتم و خودم کھ فتادمیم داشتم..عقب کرد .. 

 

؟ینزد حرف چرا_گفت یترسناک یصدا با   

 

گھیم یچ دمیفھمینم..دادم قورت و دھنم اب  .. 

 

؟ینزد حرف چرا گمی؟میکر مگھ_زد داد دفعھ ھی   

 

زنھیم حرف یچ راجب دونستمینم..کردمیم نگاش تعجب با  .. 

 

 _ فھممینم..من .. 
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؟..اره یبود منتظرش...یفھمینم یکرد غلط_سام ریام   

 

یچ واسھ..یارتباط در باھاش ینگفت چرا..زنھیم زنگ بھت ینگفت یچ واسھ_زد داد کھ بودم شوک تو ھنوز  .. 

 

دهید و میگوش حتما..گفتیم و پوالد.. و منظورش دمیفھم..شدن یاشک چشمام..دیلرز تنم ادشیفر و داد یصدا از  .. 

 

کن باور..بگم خواستم_گفتم یلرزون یصدا با  .. 

 

اره؟..یگل خرم من..کردم باور_گفت و زد یا مسخره پوزخند ریام   

 

کنم ناراحتت نخواستم..ریام_گفتم بغض با  .. 

 

و اون تو..تو..یگل یکرد_سام ریام   .. 

 

شھ خراب سفرمون نخواستم..نذاشت ھات خنده..ینذاشت..نشد بگم خواستم ھربار چون چتھ؟نگفتم ھست معلوم..یگیم یچ_زدم غیج  .. 

 

یکرد خرابش یول_سام ریام  .. 

 

واست فرستاده یچ دلخستت عاشق نیبب_گفت و پام جلو کرد پرت و میگوش  .. 

 

 اش صفحھ کھ بود امیپ ھی..برداشتم و میگوش..بود یعصبان ھنوزم ریام..بود افتاده ھا شن رو پام جلو..کردم نگاه میگوش بھ ترس با 
بود نوشتھ....پوالد از..بود باز .. 

 

  

 

 واسھ..شده تنگ ھم بودنمون باھم واسھ دلم..وجودت لمس و دنید واسھ..تیشمیابر یموھا نوازش واسھ..شده تنگ واست دلم..فتھیش 
یبخوا تو ھیکاف..میتونیم بازم ما.. فتھیش..یکینزد ھمھ اون .. 
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کردم نگاه ریام بھ ترسون یچشما با..بود نوشتھ کھ بود یفیاراج چھ نیا..دنیلرز دستام  .. 

 

 _ دروغھ..د .. 

 

داشت خون فشار..ستین خوب حالش دونستمیم..کرد نگام ریام  .. 

 

اون و من نیب_گفتم ھیگر با  .. 

 

شو خفھ_زد داد دفعھ ھی  .. 

 

یاعتماد یب از..دمیلرزیم..بستم و چشمام  .. 

 

نرفتم یول..ببره خودش با کھ دیکش و دستم  .. 

 

 _ امینم جا چیھ تو با من..نکن .. 

 

نمیبب فتیب راه..یکرد غلط_سام ریام  .. 

 

ارهیب سرم خوادیم کھ ییبال ھر بود ممکن کھ بود یعصبان انقد  .. 

 

یخوایم جونم از یچ..کن ولم_گفتم و دمیکش یسخت با دستش از و دستم  .. 

 

یاعصابم رو یگل_سام ریام  .. 
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 بھت ندارم یدروغ کھ من..نبود اون و من نیب یچیھ گمیم بھت دارم کھ یمن..درک بھ..اعصابتم رو من..من_دادزدم 
باشم بوده فرضم بر..ب..یول..بگم .. 

 

؟یگذریم ازم تو_گفتم بغض با   

 

نزن حرف..نزن حرف_گتیم اروم لب ریز..بود بستھ چشماش..دادیم فشار و ھاش قھیشق  .. 

 

ازم؟ یگذریم_زدم داد یعصب من یول   

 

اره_زد داد و کرد باز و چشماش اونم موقع ھمون  .. 

 

 شیعقد زن مثال من ای بود یخبر پوالد و من نیب اگھ واقعا یعنی..خوردیم تاب سرم تو و بود شده تا ھزار ریام اره ھی..اره..اره..اره
نداشت ارزش واسش..تمیشخص..خودم من یعنی..بود بستھ ذھنش انقد یعنی..ذاشتیم کنار منو ریام..بودم .. 

 

دهیم فشارش و قلبم سر گذاشتھ و پاش یکی کردمیم احساس  .. 

 

کرد نگام تا کردم نگاش انقد..بود کالفھ..کردینم نگام..ریام بھ دوختم و میاشک یچشما  .. 

 

ریام یکرد بد_گفتم بغض با  .. 

 

نزن دست من بھ..نزن دست من بھ_زدم داد و کردم داغ یول..چرا دونمینم..گرفت و دستم کھ برم اومدم  .. 

 

توام با..نمیبب سایوا..نزنم دست بھت یچ واسھ_سام ریام  .. 

 

نمیبب سایوا..مرگتھ چھ_گفت بلند و نذاشت کھ شم رد جفتش از خواستم دوباره  .. 

 

 افھیق..دیچیپیم گوشم تو صداھا..نداشتم یزیابرور حوصلھ..خدا یوا..شدن جمع دورمون جوون زن و مرد و پسر تا چند لحظھ ھمون 
بود چشمم جلو ھاشون .. 
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 _ کنار بکش..اروی یھ .. 

 

 _ یندار ناموس خودت مگھ .. 

 

 _ یبکن یغلط ھر یتونیم..تنھاست یکرد فکر .. 

 

اصال؟ چھ تو بھ..بفھم و دھنت حرف_گفت یبکن یتونیم یغلط ھر گفت کھ یاون بھ رو و بست و چشماش..بود شده یعصب ریام   

 

چھ؟ ما بھ_گفت جلو اومد التشونھ گنده مثال کردیم فکر کھ پسرا از یکی   

 

ریام شکم تو اورد مشت ھی و  .. 

 

دھنم یجلو گذاشتم و دستم و زدم غیج منم و شد خم و اومد در اخش ریام  .. 

 

شکمش تو زد زانو با و گرفت و قشی و چوندیپ و گرفت و پسره دست مچ کھ بود نشده بلند ھنوز ریام  .. 

 

 یکس یول..بودن شده سست پاھام..کردمیم ھیگر..بودن نفر 6_5 اونا..یکی ریام..شدیم دعوا داشت و سط و بودن اومده ھم ھیبق..خدا ای
 ریام لباس اول دکمھ تا سھ دمید..شد نیزم پھن ریام لگد از شونیکی دمید..ریام لب گوشھ خورد مشت ھی دمید..نبود من بھ حواسش

دیدار چکارش..شوھرمھ..دیکن ولش_زدم داد..زدم غیج..اوردمین طاقت..شونیکی چشم یپا رفت ریام مشت دمید..کند .. 

 

 یسالمت نا..بود براومده پسشون از ھم ریام یول..بود ادیز تعدادشون اونا نکھیا با..شد کمتر لگدا و مشت..شد کمتر ھا ھمھمھ 
 ..ورزشکاره

 

نداشتم و دنشید یشکل نیا طاقت..گرفت بغضم..ومدیم خون و بود شده پاره لبش ریام  .. 

 

بابا برو..یکرد اسکل ینجوریا و ھممون و شوھرتھ_گفت مردا اون از یکی  .. 
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شدیم پراکنده داشت تیجمع کم کم  .. 

 

 ھمھ اون نیب منو..رفت حرف بدون و لبش گوشھ دیکش و شستش انگشت..سرد یلیخ..بود سرد نگاھش..کردم نگاش..کرد نگام ریام 
بدن نجات شوھرم دست از منو خواستنیم کھ ییکسا..گذاشت تنھا ادم .. 

 

الیو تو میرفت..صدا یب و اروم..رفتمیم سرش پشت..دنبالش رفتم  .. 

 

بود شکستھ و غرورم..بود شکستھ ازش دلم..یول..بود زده..بود خورده کتک نکھیا با  .. 

 

 از و چونم ریز گذاشتم قائم و دستم و پام رو گذاشتم رو ھا بالشت از یکی..تخت رو نشستم زانو چھار..اتاق تو رفتم منم..حموم رفت 
 یکاشک..گذرهیم ازم گفتینم یکاشک..دمیپرسینم ازش یکاشک..کردمیم فکر ریام یحرفا بھ..شدم رهیخ رونیب بھ تخت کنار پنجره
 کھ بودن یزیچ برخالف ھمشون کھ بود ییھا یکاشک از پر ذھنم تو..نبود پوالد یکاشک..ایدر لب رفتمینم یکاشک..زدینم حرف

خواستمیم .. 

 

گرفتم ازش و روم اخم با و گفتم باالش و قد بھ ماشا� ھی دلم تو..کردم نگاش..داخل اومد تنھ مین حولھ با ریام و شد باز اتاق در  .. 

 

 اومد..کردمیم نگاش یرکیز ریز..دیپوش اوردو در رنگ ھمون جذب پوش تک و سوختھ یا قھوه یراحت شلوار ھی..لباسا کمد تو از 
گرفت و راھم یجلو کھ برم اتاق از خواستم..شدم بلند اخم با من کھ تخت رو نشست .. 

 

شد راھم سد دستش با کھ برم سمتش نیا از خواستم..نییپا انداختم و سرم  .. 

 

 _ کنار برو .. 

 

؟..نرم اگھ_سام ریام   

 

ندارم و حوصلت بابا برو_گفتم و شدم رد جفتش از من یول..نخورد یتکون چیھ کھ دادم ھولش  .. 

 

 بھ یدندونا با منو سمت برگشت اروم ھم ریام کھ گشتم بر اروم..دمیشن رو یزیچ ھی شکستن یصدا کھ بودم دهینرس در بھ ھنوز
؟یندار منو حوصلھ گھید حاال_گفت دهیساب  
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درونم برخالف بود اروم..بود نیغمگ صورتم..گرفتم ازش و نگاھم یول..زدیم تند تند قلبم نکھیا با..بود شکستھ و گلدون  .. 

 

بود نییپا سرم..ستادیا روبروم..دادم قورت و دھنم اب..جلو اومد  .. 

 

؟یبگ یبخوا مونده یحرف_گفت و کرد نگاھم رهیخ..باھاش شدم چشم تو چشم..باال اورد و سرم و چونم ریز زد اش سبابھ انگشت با   

 

 پر یصدا و یاشک یچشما با حال نیا با..بودم عاشقش ھنوزم یول..بود شکستھ و دلم..بودم ناراحت..بودم ریدلگ ازش..داشتم بغض 
ادیم..بدم..ازت_گفتم و شیا قھمھ یچشما تو زدم زل بغض .. 

 

 ھی_گفت گوشم کنار و صورتم کینزد اورد و صورتش..وارید بھ چسبوندم و نمیس تخت زد.. بود ومدهین در دھنم از حرف نیا ھنوز 
یکن ثابتش بھم مگر..ازت نشنوم گفتم..ادیم بدم جملھ نیا از بودم گفتھ بھت بار .. 

 

کن ثابت_زد داد ھوی و  .. 

 

بد یحسا ھمھ نیا از..ریام رفتار نیا از..دلھره از نھ..ترس از نھ..دیلرز بدنم و تن  .. 

 

 ریام حرف ادی موقع ھمون..بود یعصب..بود کالفھ..داشت نگھشون ھمونجا و موھاش تو دیکش دست..گرفت فاصلھ ازم کمی..کرد ولم 
 نیھمچ با محالھ من یول دونمینم و حسام گفت ریام..بود نگفتھ حسام بھ و بود کرده عقد کھ دختره اون و حسام انیجر سر..افتادم

بمونم یدختر .. 

 

 نکرده عقد کھ پوالد و من..گرفتم ماتم چرا..من چمھ..بودم روبروم وارید بھ رهیخ..نشستم نیزم سر و خوردم سر وارید رو از 
 ھم با اصال کھ ما...بود یکار کتک و دعوا با ھمراه شھیھم اونم کھ میدیند گرویھمد شتریب بار سھ دو مونینامزد ماه ھی یحت ما..میبود

پس چمھ..مینبود .. 

 

 _ بشھ ثابت بھت یدار دوست تو .. 

 

اش مردونھ و بم یصدا بعد کمی و روش نشست ریام..اومد تخت فنر یصدا  ... 
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 واسم حرفا نیا گفتن..یعوض اون و تو کھ دونمیم..بودم یعصب..ایدر لب....نداشتم حرفم اون از یمنظور من_سام ریام 
بھ برسھ چھ سختھ واسم ھم گفتنش یگل..یفھمیم..عذابھ..سختھ .. 

 

شد بلند تخت رو از  .. 

 

 کردم فکر لحظھ ھی..خودمھ از گذشتن..تو از گذشتن..بودنت از نھ..نگاھت از نھ..ازتو نھ..گذرمینم ازت وقت چیھ.. من_سام ریام 
اه..خب..اون با تو اگھ .. 

 

بود یعصب..موھاش تو دیکش دست  .. 

 

یداشت دوسش یعنی..یداشت بھش یحس یعنی..یبود یراض اگھ..یبود یراض ھم تو یعنی_سام ریام  .. 

 

دهیم عذابم نیا_گفت یاروم یصدا با  .. 

 

 و احساسش..کردم درکش..شد خوب حالم..شد روشن چشمام..شد گرسنم..زد جوونھ یزیچ ھی..دلم تو کردم حس چرا دونمینم 
و رتشیغ و غرور..عذابشو و ینگران..  .. 

 

 کردیم یسع کھ سرش تو ناجور فکر تا ھزار و بود مرد ھی اون..کردمیم فکر کھ یزیچ اون از تر داغون..بود داغون ریام 
بودن شده زنده دوباره ریام یامایپ با یول کنھ سرکوبشون .. 

 

شد یاشک نگام..نشست پام جلو..کردم نگاش  .. 

 

ادیم بدت ازم..ھنوزم_گفت یا گرفتھ یصدا با  .. 

 

 و دستم..زد لبخند یول..اومد دردش..لبش گوشھ دمیکش دست..زدم یکمرنگ لبخند..بود پاره لبش گوشھ..مظلومانش لحن از گرفت دلم 
و دیکش  ... 

 

 جبران و بحث و دعوا اون ھمھ کرد یسع ریام..شب اون یفردا..میبود تھران سمت برگشت راه تو و میبود نشستھ نیماش تو
 و ستادهیا پشتم کوه مثل خودش..نباشم نگران اصال کھ گفت بھم..بود من کردن اروم تالشش ھمھ میزدیم حرف ھم با کھ شبش..کنھ
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 و داد حیتوض براش و کرد صحبت لشیوک با ھم شب ھمون..کنھ تیشکا ازش تھران میرفت شد قرار و کنھ نگام چپ یکس ذارهینم
کنھ میتنظ تیشکا ھی و بره ریام میبرگشت کھ یوقت..باشھ راحت الشیخ کھ گفت لشیوک .. 

 

رونیب ارهیب االمیخ و فکر از منو و بگذره خوش بھم کردیم یسع..کرد تموم خوب ریام سفرمونو سوم روز  .. 

 

 ھمھ نیا کنم خراب ومدینم دلم..کنم ناراحت و ریام خواستمینم حال نیا با یول..داشتینم بر سرم از دست ینگران..بود اشوب دلم تو 
بود من واسھ..بود من عشق بھ..بود من بخاطر کھ رو یخوش .. 

 

 بھش و سرش و بود داشتھ نگھ قائم و شھیش کنار و چپش دست و بود فرمون رو راستش دست ریام..راه سر و میبود نیماش تو االنم 
 گفتھ..مردونش دستھ رو بندهیم یوقت دارم دوست چقد بودم گفتھ بھش..بود دستش ھنوزم سوختش یا قھوه چرم دستبند..بود داده ھیتک

رهیم یلیو یلیق دنشید از دلم چقد بودم .. 

 

 و زد چشمک ھی..داد بھش فیخف فشار ھی و دستش تو گرفت و دستم..کرد ریغافلگ و نگاھم کھ بود مردونش یدستا بھ ھنوز نگام 
چشھ؟ خوشملم دخمل_گفت  

 

حیمل و ناز خنده ھی..دمیخند  .. 

 

ھات خنده با نکن بدر راه از و مردم پسر_سام ریام  .. 

 

 ناز انقد چرا من گل_گفت و کرد حلقھ دورم و دستش و خودش سمت دیکش و گرفت و دستم ریام..نما دندون و صدا با..شد بلند خندم 
ھ؟یچ واسھ نکارایا..یگرفت منو قلب ھمھ کھ کنھ؟تویم  

 

ھ؟یحرف..دارم دوست..یشوھرم..اقا خوادیم دلم_گفتم و زدم کش پسر چشمک ھی   

 

خدامھ از کھ من..نھ_گفت و دیبوس و روموھام اروم  .. 

 

دمیخواب و شدن گرم چشمام منم و کردیم نوازش و موھام..بودم داده ھیتک بھش کھ ھمونطور  .. 

 

مایدیرس..یپاش یخواینم..یخانم_سام ریام  .. 
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میبود خونھ در یجلو.. کردم باز پلکامو یال اروم  .. 

 

میدیرس یک..یوا_گفتم و شدم بلند  .. 

 

االن نیھم_گفت بالبخند ریام  .. 

 

 _ رفت سر حوصلت بودم خواب ھمش..دیببخش .. 

 

بردیم خوابم داشت منم کھ بود نیا شیبد فقط..چسبھیم یلیخ بغلتھ تو عشقت یوقت یرانندگ..بود خوب ھم یلیخ اتفاقا_سام ریام  .. 

 

شدم ادهیپ و کردم باز و در و دمیخند  .. 

 

مرد ھی..نفر ھی بغل تو رفتم و دیکش و دستم یکی ھوی کھ بزنم و زنگ رفتمیم داشتم  .. 

 

 اغوشش از اروم..اش نھیس تو بودم رفتھ دماغ با منم و بود دهیچیپ کمرم دور دستاش..بود اشنا واسم تنش عطر یبو کھ بود یمرد ھی
 و بود کرده بغل منو کوچھ تو کھ یمرد نیا..داشتم دوسش یول..کردیم تمیاذ ششیر یزبر..شد بوسھ غرق صورتم کھ رونیب اومدم
داشتم دوست و بود اعصابم رو زبرش شیر و دیبوسیم منو .. 

 

شھاب_گفتم لب ریز و زدم زل چشماش تو اروم شده گرد یچشما با..بھت با  .. 

 

گلم بود شده نخود قد واست دلم..دلم جون_گفت لبخند با ھم شھاب  .. 

 

 سرعت با و شده ادهیپ نیماش از یعصبان ریام دمید کھ عقب برگشتم ترس با..اومد نیماش در یصدا کھ بودم شھاب بغل تو ھنوز 
من سمت ادیم داره .. 

 

 و عکسش یحت نشد فرصت یعنی..بود دهیند و شھاب حاال تا ریام..کنم چکار سرم بر خاک..منقبض فکش و شده مشت دستاش 
بدم نشونش .. 
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؟یکردیم یغلط چھ_زد داد و وارید بھ چسبون و گرفت و شھاب قھی و عقب دادم ھولم و دیکش منو دست   

 

کردمیم بغل رو فتھیگلش_گفت خونسرد یلیخ ھم شھاب  .. 

 

یخورد یادیز گھ_گفت و شھاب چشم یپا رفت ریام مشت  .. 

 

اروم..ریام اروم_گفتم شده تر یچشما با عقب دادم ھلش داشتم کھ یزور تمام با و ریام کھ لبش گوشھ نھیبش بره اومد یبعد مشت  .. 

 

شھابھ داداشم..ریام..شھابھ_گفتم تند کھ سرم بزنھ داد اومد  .. 

 

 نگاھش..بود جیگ لحظھ چند..بود شده رهیخ من دھن تو حرف بھ سرخش یچشما و کردش گره یابروھا..دیماس دھنش تو حرف 
شھاب سمت رفت .. 

 

کرد نگاه دیخندیم یول شدیم کبود کم کم داشت چشمش ریز کھ یشھاب بھ بھت با  .. 

 

خوشبختم..میسپرد مرد ھی دست و خواھرم کھ خوشحالم_گفت و جلو اومد شھاب  .. 

 

من..بخدا شرمنده..داداش کتمیکوچ_گفت و بغلش تو رفت و شھاب دست تو گذاشت دست..جیگ ریام  .. 

 

یخوردیم خودت و مشت اون بود نیا از ریغ واکنشت اگھ..الیخ یب_گفت و دیخند شھاب  .. 

 

عروسک بود شده تنگ برات دلم چقد شھیم باورت_گفت و کرد من بھ نگاه ھی شھاب  .. 

 

بود شده تنگ گفتناش عروسک واسھ دلم منم  .. 

 

کجان؟ الیتک و بابا..داداش نطوریھم منم_گفتم لبخند با   
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باال میبر..باالن_شھاب  .. 

 

 زد..نکنھ نگاه من بھ یکس دفعھ ھی کنھیم ھول..نطورهیھم شھیھم..باال میرفت بود شرمنده یلیخ حاال کھ سام ریام و شھاب ھمراه 
کرد یچپک و داداشم .. 

 

دمشیبوس و بغلش تو دمیپر و دمیکش غیج ھی خوردیم ییچا داشت کھ دمید رو بابا و باال میرفت تا  .. 

 

گلم بود شده تنگ واست دلم..بابا خوشگل نمتیبب..بگرده دورت بابا_بابا  .. 

 

شتریب من..نگو ییبابا یوا_گفتم و کردم لوس و خودم  .. 

 

کو؟ الیتک_گفتم غیج با دوباره   

 

نجام؟یا من دهیپر ور_گفت کھ اومد کنارم از صداش   

 

 نبوده دورت شوھر مادر شوھر خواھر..یشد تپل_گفتم و انداختم بھش نگاه ھی...بغلش تو انداختم و خودم و دمیکش بنفش غیج ھی بازم 
ساختھ بھت .. 

 

مینفر دو االن ما.. بعدم..خره ادیم در یبخار تو از اخھ_گفت و سرم تو زد یکی  .. 

 

گھیم راست..شھاب_زدم غیج بعد و شدن گرد چشمام اول  .. 

 

شمیم عمھ دارم من ریام..ریام_گفتم و دیخند شھاب  .. 

 

 ین ین واسھ کیتبر و یاحوالپرس و سالم ھم الیتک با و گفت امد خوش و کرد یروبوس بابا با ریام..شھینم باورم اصال خدا یوا 
 ..شون

 

کھ؟ یبود سالم االن..تو یشد یچ..بده مرگم خدا_گفت و صورتش تو زد مامان..افتاد شھاب کبود چشم بھ چشمشون نایا مامان تازه   
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 ھم حلقھ کنم فکر..داشت ھم ینیسنگ دست چھ نامرد..مامان..نگو اخ..اخ_گفت خنده با شھاب و نییپا انداخت و سرش شرمنده ریام 
ھا بود دستش .. 

 

کھ رو تو شناختینم ریام خب..داداش..ا_گفتم عیسر کھ بگھ راهیب و بد اومد مامان  .. 

 

 ریام بھ و حق کھ بود نجایا جالب و بودن خنده غش ھمھ..میکرد فیتعر کھ واسشون..زده و شھاب ریام چرا کھ بودن متعجب ھمھ 
 ..دادن

 

جونم بھ نشست استرس ریام حرف با تازه کھ میبود نشستھ ھم دور ھمھ  .. 

 

مراقبتونھ؟ دینگفت مگھ..شد یچ پوالد پس_گفت و بابا بھ کرد رو ریام   

 

مرد..پوالد_گفت ریام بھ رو و شکستم و دستم یانگشتا تموم استرس از کھ من بھ نگاه ھی و انداخت جمع بھ نگاه ھی بابا  .. 

 

کردیم نگاه بابا بھ و بود شیشونیپ رو کمرنگ اخم ھی ریام..گفتیم یچ ھی ھرکس..کردمیم نگاه بابا بھ ترس با .. 

 

اش خونھ تو..دختراش دوست از یکی با..شیپ روز دو نکھیا مثل_گفت و کرد دنبال رو بابا حرف ادامھ شھاب  .. 

 

دمیفھم و منظورش یول..بزنھ حرف ستین راحت زنا ما یرو جلو کردمیم حس  .. 

 

 جنون لحظھ ھی..ومدهیم اتاقش از دادیب و داد یصدا گفتنیم خدمتکارا چون..شھیم بحثشون نکھیا مثل..بوده خوابش اتاق تو_شھاب 
 یسرتاسر پنجره در موقع ھمون..رونیب زهیریم دختره روده و دل کھ یانقد..کنھیم کھیت کھیت رو دختره چاقو با و دهیم دست بھش
 گھید زبون ھی بھ یزیچ ھی گھیم..ندشیبیم دادیم خبر بھم و بودمش دهیخر پول مقدار ھی با من کھ الشیو باغبون..کنھیم باز و اتاقش

مونھینم یباق صورتش از یزیچ..شھیم یمتالش مغزش..الیو تو یسنگفرشا رو..نییپا کنھیم پرت و خودش و گھیم .. 

 

رسوندم عیسر و خودم باغبونھ خبر با منم و سیپل بھ زننیم زنگ  .. 
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 ھی..شیاخر و برگرده کھ بود کرده خواھش شیکی..بوده یگل واسھ اخرش امیپ دو..کننیم دایپ و اش یگوش اتاقش از یبازرس تو 
 داغون..خونوادش چارهیب..میزد پوالد خونواده بھ سر ھی قبلش البتھ..رانیا میبرگشت شده تموم یچ ھمھ میدیفھم تا ھم ما..بود یخداحافظ
 ..بودن

 

وحشتناک چھ_دایش  .. 

 

 اگھ دیشا..دختره اون چارهیب..داشت جنون..پوالد..شدینم باورم..بودم روبروم زیم بھ رهیخ..بودم گذاشتھ دھنم یجلو و لرزونم یدستا 
شدمیم کھیت کھیت دختره یجا من االن شدمیم مشیتسل منم .. 

 

بود کرده چکار خودش با وونھید پوالد..نبود یباورکردن اصال..بستم و چشمام  .. 

 

 نیا..بود لبش رو لبخند ھی..کردم باز و چشمام..نجامیا من راحت التیخ یعنی..ارامش یعنی نیا..دستم رو نشست ریام گرم یدستا 
یمن مال تو گھید..شد تموم یچ ھمھ یعنی .. 

 

دختره اون چارهیب یول..استرس ھمھ نیا از میشد راحت..شد تموم یچ ھمھ کھ خداروشکر_مامان  .. 

 

کنھ سر تونستیم وونھید اون با اخھ یک..بوده ایابونیخ دختر نیا از حتما_انیشا  .. 

 

بودن یحساب ادم خونوادش..رفتھیم اونجا ادیز گفتیم باغبونھ..داشتھ کار و کس اتفاقا نھ_شھاب  .. 

 

 خراب و خودتون اعصاب شترشیب دادن کش با..رفت شد حل خداروشکر بود یمشکل ھی..دیبزن حرف راجبش خوادینم گھید_بابا 
دیکنیم .. 

 

خوبھ؟ بابا..جان ریام خبر چھ خب_گفت و سام ریام بھ کرد رو   

 

 گفتیم..گفتیم ماه چند نیا از و میزدیم حرف ھم با منو کنار بود نشستھ ھم الیتک..شدن زدن حرف گرم ھم با شھاب و ریام و بابا 
 شیپ از کال..رفتھ اونم و انداختھ راه باھاش یحساب یدعوا ھی ھم شھاب کھ شھاب سراغ بوده اومده دوباره پوالد خواھر پرند

 شما و برادر و خواھر نیا نیکرد دقت..گفتیم و دیخندیم بعدم..کجاست ندارن خبر خونوادش.. زده بشیغ االنم..رفتھ خونوادش
نیکرد نابود برادر و خواھر .. 
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 بھ..نبودم مرگش بھ یراض..من..داشتم بدم حس ھی یول..شده برداشتھ دوشم از یبار ھی پوالد نبود با کھ بود نیا مثل..داشتم یحس ھی 
 جذاب و بایز یلیخ..افتادم صورتش ادی..بود مرده ینجوریا نکھیا از گرفت دلم..یول..نداشتم دوسش اصال..نبودم مردنش نجوریا

بود نمونده صورتش از یچیھ..افتادم شھاب حرف ادی..بود .. 

 

نشستھ حق یجا خدا..دمیکش قیعم نفس ھی  .. 

 

رفتم دنبالش ساختمون نییپا تا..رفت و کرد یخداحافظ نھار از بعد ریام..میخورد ھم دور یھمگ و نھار  .. 

 

نمتیبب رو خنده و خوشحال شھیھم خوامیم گھید حاال..شد تموم یچ ھمھ_گفت و گرفت و دستام..یخداحافظ موقع  .. 

 

ھات خنده واسھ رهیم ضعف دلم یدونیم_گفت و دیخند اونم..دمیخند  .. 

 

 برو یگل..باشم یخوب پسر من ھیثان دو گذاشت اگھ..بابا یا_گفت کھ دمیخند دوباره.. کردن اب قندون با و قند دلم تو حرفش از 
زمیعز برو..تو .. 

 

 و زد کش دختر چشمک ھی رفتم موقع..تره راحت المیخ گفتیم..رفتیم خودش بعد تو رفتمیم من دیبا اول شھیھم..شد نیماش سوار 
بستم و در منم .. 

 

 عمر ھی داشتنشون واسھ کھ ییزایچ نیا بابت..خونوادم بودن نیا..ریام بودن نیا..ارامش ھمھ نیا بابت..یچ ھمھ بابت..شکرت ایخدا 
خدا یمرس..کردم التماس بھت .. 

 

یعروس مدار قرار واسھ گفت بھم یواشکی ریام و یھم دور و بابا دنید واسھ..خونمون انیب نایا سھراب عمو قراره امشب .. 

 

خوشحالم یلیخ من خب یول..کنھ ذوق انقد عروس کھ ستین خوب البتھ..خوشحالم انقد یوا  .. 

 

 گھیم و خندهیم یگیم کھ ھم بھش..خوردیم یھ و جا ھی بود نشستھ ینیزم بیس یگون نیع کھ الیتک اون..بودم مامان کمک صبح از 
دارم دوسش..ھیماھ دختر شییخدا..خندهیم ھر ھر و..حاملم من .. 

 

 کینزد ھم خونھ ھی و بزنھ مطب ھی خوادیم..بدن جواب بھش تا حاال کرده صحبت ھا مارستانیب از تا چند با ھم شھاب داداش 
رهیبگ خودمون .. 
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خوندنھ درس مشغول ھمچنان کھ ھم دایش و گرفتھ شرکت تو کارش انیشا  .. 

 

میکرد درست شام و میکرد زیتم رو خونھ دایش و مامان کمک با  .. 

 

 ھی و خوابوندم صورتم رو کمرنگ شیارا ھی..بستم یاسب دم باالسرم محکم و کردم خشک و موھام و گرفتم زیتم و تر دوش ھی رفتم 
 و میشکالت عطر..خوردیم نینگ فیرد سھ بازوھاش سر و بود رب سھ نیاست کھ یا سورمھ یمجلس بلوز ھی و دمیپوش یاب جذب نیج

دمیپوش و میاب یصندال و کردم یخال خودم رو .. 

 

 با ھم دیفر و شھاب..ریام منو عقد واسھ کیتبر و گفتن امد خوش بابا بھ خالھ و عمو..رونیب رفتم..اومد سالن تو از یھان شاد یصدا 
 یمھربون و خونگرم یدخترا ھردوشون..کردن ذوق ھم دنید از یکل بودن ماه چھار تو ھردوشون کھ الیتک و یھان و شدن اشنا ھم

 ..بودن

 

گر؟یج یچطور_گفت اروم و زد چشمک ھی من دنید با..بود دستش ھم بزرگ گل دستھ ھی و بود زده جذاب اسپرت پیت ھی سام ریام   

 

گمایم داداشام و بابام بھ..یکشینم خجالت_گفتم و گرفتم گاز و لبم  .. 

 

ھیحرف..یخوشگلم..دارم و ارتیاخت.. یزنم_گفت و گوشم کنار اورد اروم و سرش  .. 

 

ستین یحرف_گفتم و کردم نگاش..نگفتم یچیھ  .. 

 

 ھم بزرگترا و سمت ھی پسرا..سمت ھی دخترا..میزدیم حرف و میبود نشستھ ھم دور ھمھ..بود پختھ مامان کھ یا خوشمزه شام از بعد 
 و میریبگ و مونیعروس زودتر نکھیا..ما یعروس سر کشوند و بحث و کرد ساکت رو ھمھ عمو کھ بود داغ بحثا و حرف..سمت ھی

مونیزندگ خونھ سر میبر .. 

 

 و کار مشکل کھ ھم ریام..مینداشت موندن عقد بھ ازین میداشت یکاف شناخت ھم یرو و میبود کرده یزندگ ھم با عمر ھی کھ ریام و من 
حلھ یا ھفتھ ھی باشھ پول اگھ کھ موندیم من جھاز ھی..نداشت نیماش و خونھ و پول .. 

 

نشده نیا از بزرگتر شکممون تا میریبگ و مراسم زودتر گفتنیم کھ یھان و الیتک مخصوصا..بودن یراض ھمھ  .. 
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 تو زمان نیتر کینزد کھ شد نیا جھینت در..ادیب ریگ تاالر اگھ البتھ..گھید ماه واسھ میگذاشت رو یعروس قرار خانواده دو موافقت با 
خوب تاالر ھی .. 

 

 انیشا دوست یخواستگار دایش کھ ھوی شد یچ دونمینم..بود تابلو و دار خنده یلیخ دایش بھ حسام یھا نگاه شب اون..بود یخوب شب 
کرد رد و .. 

 

کردیم یباز اس ام اس داشت یمھمون تموم تو ھم انیشا  .. 

 

دارم کارت..اینخواب_گفت ریام رفتن موقع شب  .. 

 

نمیبیم خوشبخت رو تو کھ شکر رو خدا_گفت و دیبوس و میشونیپ بابا..رفتن کھ مھمونا  .. 

 

الیتک و شھاب دست میداد فعال رو دایش اتاق..شدم کیشر دایش با کھ یاتاق..اتاقم تو رفتم و نییپا انداختم و سرم زده خجالت  .. 

 

اومد سام ریام امیپ بعد ساعت ھی  .. 

 

بود نوشتھ  .. 

 

 صدات کھ یوقت یوقت یوقت تا...نھیبیم و چشمات چشمام کھ یوقت یوقت یوقت تا...دارم نفس کھ یوقت یوقت یوقت تا...ایدن اخر تا 
مھیزندگ اھنگ نیبھتر ... 

 

دارم دوست..دارم دوست..دارم دوست  .. 

 

 یخوشبخت..ھست یشاد..ھست یعروس..بجاش..ستین یدور..ستین غم..ستین ییجدا..ستین یپوالد..خوبھ یچ ھمھ..نگرفتھ
دارم دوسشون من کھ ییکسا ھمھ..ھستن ھمھ..ھست ریام..ھستم من..ھست .. 

 

 پوالد از امیپ ھی کردم کھ روشنش..پوالد امیپ و بحث ھمون سر..بود خاموش میبود اومده شمال از تازه کھ اول روز سھ دو میگوش 
 واسم امیپ تا دو پوالد گفت شھاب افتاد ادمی بعد یول..کنھیم تمیاذ داره و زندست..نمرده پوالد کردم فکر کھ دمیترس انقد اولش..داشتم

بود نوشتھ کردم بازش..فرستاده .. 
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 خط تھ بھ من نکھیا مھم..ستین مھم گھید..بودم وونتید..نبودم عاشقت..گفتمینم دروغ..ستمین عاشقت گفتمیم بھت شھیھم 
خستم...فقط..شھیم یچ تھش دونمینم..دمیرس .. 

 

حتینص ھی  .. 

 

یباز خالھ شھیم..یباز وونھید یب.. یعاشق..کن یوونگید..یعاشق تو  .. 

 

یبش عاشق..یکن عاشق یتونیم تو  .. 

 

بانو گفت بھت..کجا ھر..ھرکس..ھروقت..خوامیم ازت یزیچ ھی  .. 

 

فتیب من ادی لحظھ ھی فقط  .. 

 

 اشک قطره ھی و ببندم و چشمام شد باعث بود یچ ھر..ترحم..شق ع..نفرت..غم..دلھره..ترس..داشتم لحظھ اون یحس چھ دونمینم 
پوالد ادی بھ تپل اشک قطره ھی..زمیبر .. 

 

 انتخاب و عقد سفره..کرده رزرو خوب یلیخ ھتل ھی ریام..میندار یکار گھید..بودم شده خستھ یحساب امروز..دمیکش قیعم نفس ھی
 حلقھ..طال..لباس..یعروس یدایخر..سام ریام شلوار کت..شگاهیارا..عروس نیماش نییتز مدل..عروس گل دستھ..طبقھ 5 کیک..میکرد
 مونده عروس لباس ھی فقط..میبساز ونھیاش توش قراره کھ یا خونھ دمانیچ..مونده بزرگش کھیت سھ دو البتھ کھ من ھیزیجھ..ست یھا
 یعنی..یچیھ بھ یچیھ یول..میدیدیم رو عروسا لباس ھمھ دور ھی یکی میرفتیم کھ یدیخر ھر واسھ..ماه ھی نیا تو..اومده در پدرم کھ
 و تبصره یکل با تازه..حرفا نیا و فالنھ و شبھ ھی کھ کردم شیراض دردسر ھزار با البتھ کھ..مختلطھ کھ یعروس..کرده وونمید ریام

داداشام بجز البتھ..یرقصینم اصال کھ مردا با..یرقصینم یلیخ..نباشھ دکلتھ..نباشھ باز لباست..قانون و ماده .. 

 

 میگر داره گھید..کھ ایمیقد نیا از شھیم..نباشھ دکلتھ اگھ خب..شھیم دایپ مگھ..کن دایپ خوادیم اقا کھ یمشخصات با لباس ھی بگرد حاال 
رهیگیم .. 

 

دارم دوست عروس لباس من..خدا نھ یوا..مونمیم لباس یب اخر من کنمیم حس  .. 

 

گھید بود حد چھ در نیبب..بازار ومدینم باھامون یکس کھ میاومد و میرفت انقد گھید  .. 
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رمیبگ یزیچ ھی بذار..اداینم رمیگ لباس گھید..ریام_گفتم گذاشت لباسا رو بیع یکل ریام بازم و لباس واسھ میرفت کھ روز ھی  .. 

 

کس نا و کس مشت ھی وسط ارمتیب یشکل نیا یندار کھ انتظار..داستیپ ھم ادم تھ تھ..رو نایا ینیبینم..یریبگ یچ_سام ریام  .. 

 

 _ بکن یخوا یم یکار ھر..ریام میکشت..اووف .. 

 

خرمیم خوشگل لباس ھی واست خودم حاال بذار..یچ پس_سام ریام  .. 

 

میبود افتاده یریگ ادم چھ ریگ..گرفتم ازش و روم و گفتم شییا ھی  .. 

 

عقد سفره سر برم دیبا شلوار مانتو ھمون با اخر من کنم فکر  .. 

 

 خورهیم نینگ و دیمروار روش کھ ساتن کمربند مثال ھی با دورش کھ دیسف یلیمستط کارت ھی..قشنگن یلیخ...میکرد پخش رو کارتا 
نوشتھ بزرگ نیالت بھ لیاکل با و شھیم بستھ  love..  کارتھ نیا بھ کھ چشممون میگشتیم کارت دنبال کارتا البوم تو یوقت..نازن یلیخ

نیا_میگفت ھم با ھردومون خورد .. 

 

 رو یکس بابا یمیقد یدوستا و انیشا و شھاب یھمکارا از یسر ھی بجز کھ ما یول کردن خبر و ابادشون و جد کل کھ نایا عمو 
مگھ کارنیب..انینم ھم احتماال کھ..میکرد خبر یتلفن ھم و بودن کایامر کھ ھم المونیفام تا چند..مینداشت نجایا .. 

 

 خواستیم بازم ریام اقا..بود اشنا چون البتھ..میکرد رزرو ھم میدیشن یلیخ فشویتعر کھ ھم ھیاتل ھی..است گھید ھفتھ دو واسھ جشن 
زمیعز یبگ تو یچ ھر_گفت و زد لبخند ھی دید منو وحشتناک افھیق یوقت یول..باشھ راحت المیخ و باشھ اشنا کھ جا ھی میبر بده ریگ .. 

 

عروس لباس..جز نمونده یا گھید کار نکھیا خالصھ  .. 

 

 گرفتھ دوبرابر نھیھز و دوختھ واسش مزون ھی بود داده..کھ نکرده دایپ..یچ اونم..باشھ کرده دایپ عروس لباس باالخره..شھینم باورم
کنھ حاضرش یا ھفتھ ھی کھ .. 
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 زمیسوپرا خواستھیم نکھیا حساب بھ ذارمیم..چیھ نیا حاال..بوق نجایا من یعنی..خدا یوا..کرده انتخاب و مدلش خودش کن فکر 
خدا یا..یکنیم یطراح عروس لباس کھ یباش داشتھ یتونیم یا قھیسل چھ مرد تو اخھ..کنھ .. 

 

گھید نمشیبیم ھیعروس فردا شا�یا حاال..شینیبیم شگاهیارا تو یعروس روز گفت..دمشیند کھ ھنوز  .. 

 

 نیا و صورتم..ایباز یقرت نیا از و صورت یپاکساز و بدن ونیالسیاپ و ابرو و صورت اصالح واسھ شگاهیارا بودم رفتھ امروز 
بودم ییاقا خودم واسھ و بودم نزده دست اصال وقت چند .. 

 

 فکر..بذاره ھم لنز واسم خواستیم شگرهیارا..عاشقشھ ریام کھ یرنگ..یکالغ پر یمشک..یمشک..کرد خودم یموھا رنگ و موھام 
لنزن چشمام بود کرده .. 

 

یشیم معرکھ یبذار یگرگ مدل یعسل لنز ھی..دستیکش یلیخ و خماره چشمات مدل_گفتیم و زدیم حرف تند تند  .. 

 

 _ داره دوست و خودم یچشما رنگ شوھرم ولس..ممنون .. 

 

نمیبب اریدرب و لنزات..رنگن چھ چشمات حاال..ھا فھیح_شگرهیارا  .. 

 

 _ بخدا خودمھ یچشما .. 

 

نمیبب..واقعا_گفت تعجب با شگرهیارا  .. 

 

 رنگ چھ..رنگھ نیھم چشماش دارم فردا ھم عروس ھی اتفاقا..ھیابیکم رنگ..یالھ..نازه چھ..اره یوا_گفت و کترینزد اومد 
یا نقره..یدود..ھیقشنگ .. 

 

برد خوابم بالشت بھ دهینرس سرم..باطل الیخ یزھ یول..خوابمینم فردا تا کنم فکر کھ دارم استرس انقد االن نکھیا خالصھ  .. 

 

 کھ.بگم دیبا..داشت پسر نیا کھ بود قھیسل نیا واقعا یعنی..عروسم لباس بھ بودم زده زل ینجوریھم..قھیدق ده فقط من یعنی
 ییجورا ھی ھم لباس رنگ.. بود یپرنسس کھ لباس دامن..ناز عروس لباس ھی..یلیخ..بود ناز یلیخ..ووھووی..بود معرکھ..واقعا..واقعا

 اون تا شونھ سر نیا از..بود یقیقا مدل کھ بود تور ھی لباس قھی..کیش یایدوز لھیمل و منجق از بود پر شکم و نھیس یرو..یاستخوون
 و بازوم رو مقدارش ھی بود ھام سرشونھ رو کھ لباس قھی یتورا از..بود بستھ کمرم پشت و نھیس یول..بود لخت ھام شونھ..شونھ سر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 تر راحت منم ینجوریا..داشتم دوسش..بود بامزه و ملوس..نبود ھم باز و لخت بگم دیبا یجذاب و یکیش نیع در واقع در..گرفتیم ھم
بود شده پر استرسم و بود شده راحت المیخ لباس دنید با اصال..بودم .. 

 

چرخھیم اتاق اون بھ اتاق نیا از فرفره نیع ھم خودش و داره ھم با عروس تا سھ شگرهیارا امروز  .. 

 

گھیھمد با ییجا ھی برن بودن گذاشتھ قرار ھم با..نامردا..ومدنین دیایب باھام تونیکی گفتم دایش و میمر و یھان بھ یھرچ  .. 

 

 داشتم..جاش بھ رفت بود یعسل چشم دختر کھ گھید یکی و شد تموم عروسا از یکی شھیارا کردکھیم کار ناخنام رو داشت یدختر ھی 
 نگاھش..شناسمیم رو عروسھ نیا من کردم حس کھ نھ ای شده خوب نمیبب کھ کردمیم نگاه بود شده تموم ششیارا کھ عروسھ اون بھ

 و لبش رو نشست کمرنگ لبخند ھی بعد و تعجب با اول..من بھ بود زده زل اونم..نبود دایپ شیارا ھمھ نیا ریز یول..اشناست واسم
کنارم نشست اومد .. 

 

است دهیسپ نکھیا..نیا  .. 

 

کھ شد یرانیا لمیف_گفت و کنارم نشست یاروم لبخند با .. 

 

 _ یخودت .. 

 

کنم فکر_دهیسپ  .. 

 

 _ ؟یکرد ازدواج  

 

امشب..گنیم نطوریا_دهیسپ  .. 

 

یھست یراض..یباک یک..گمیم کیتبر_گفتم و زدم لبخند  .. 

 

 مرد..میشد اشنا ھم با ھا ناریسم از یکی تو..روانپزشکھ دکتر..بایتقر میھمکار_گفت و نشست لبش کنج کمرنگ خنده ھی 
کار اھل و مھربون..ھیخوب .. 
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کار اھل و مھربون..بود نیھم..بده ازش تونستیم کھ یفیتعر..نیھم  .. 

 

ستین شاد.. شیزندگ شب نیبھتر تو..ستین شاد کردمیاحساسم  .. 

 

دهیسپ_گفتم و دستش رو گذاشتم دست  .. 

 

گھ؟ید یریام با_گفت و کرد نگام   

 

اره یعنی..دادم تکون اروم و سرم  .. 

 

یبش خوشبخت_دهیسپ  .. 

 

 _ ؟..یھست تو  

 

سالھ 36 مرد ھی..اروم و ساکت مرد ھی..ساکتھ_گفت نشستھ توش بغض ھی بودم مطمئن کھ ییصدا و نیغمگ نگاه ھی با  .. 

 

سن اختالف سال 10 یعنی..36..کردم نگاش تعجب با  .. 

 

 ساکت دیبا شھیھم خونمون دونمیم..شم دار بچھ زود دیبا دونمیم..کنم یجوون باھاش تونمینم دونمیم..فھمھینم حرفامو دونمیم_دهیسپ 
ھیخوب مرد یول..نداره تعصب و رتیغ ادیز دونمیم..ادینم در یبخار وقت چیھ ازش دونمیم..باشھ .. 

 

 _ ؟یکرد چکار تو..تو  

 

نییپا انداخت و سرش  .. 

 

داره دوستم_گفت بغض با  .. 
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باال اوردم و سرش لرزونم یدستا با  .. 

 

 _ ؟یدار دوسش..یچ تو..داره دوستت..نیھم  

 

 تو..شھیھم_گفت و انداخت بھم نیغمگ نگاه ھی..موھاش شیارا واسھ بره کھ زد صداش اومد شگاهیارا یدخترا از یکی موقع ھمون 
یبود تو..ریام یبغضا لیدل..ریام و من رابطھ تو..ھست کردن بغض واسھ لیدل ھی..یا رابطھ ھر .. 

 

 دوسش زنش کھ یمرد یبرا شدنش عروس واسھ.. شیعروس واسھ کنن درست رو دهیسپ یموھا خواستنیم کھ یاتاق تو رفت 
 ..نداشت

 

اومدم موقع بد فقط..من..باشم داشتھ وجدان عذاب کھ نکردم یکار منکھ یول..منم ریام و دهیسپ ییجدا لیدل یعنی  .. 

 

 نکھیا..ستین اروم و ساکت ریام نکھیا..دارم و ریام کھ خوشحالم چقد حال نیا با.. دهیسپ واسھ بود دلم رو بزرگ غم ھی نکھیا با 
 یعنی نیا..شھیحال رتیغ و تعصب نکھیا...دارم دوسش داره دوستم....کنم یجوون و باشم شاد منم داره دوست نکھیا جوونھ نکھیا..شاده
یباش من مال فقط خوامیم..یعنی نیا..خوادیم خودم واسھ منو و مھمم واسش من .. 

 

دهیسپ غم..ریام داشتن..امشب واسھ خودم جانیھ..کنم چکار خوردیم وول سرم تو کھ یحس ھمھ نیا با دونستمینم  .. 

 

کنم فکر خوب یزایچ بھ کردم یسع و بستم و چشمام  .. 

 

 دوست و خودم..بودم شده خوشگل یلیخ..یوو...زدمیم کش دختر یلبخندا بخودم یھ ھا وونھید نیع و بودم ستادهیا نھیا یروبرو
 صورتم رو و شیارا..نداشت حرف کارش..شییخدا یول..فتھیش خود عروس..بدم ازدواج شنھادیپ نھیا تو دختر بھ بود مونده کم..داشتم
 رژ و رنگ یگوشت لب رژ..بود گھید رنگ یمشت ھی و یا نقره و یدود چشمم پشت یھا ھیسا..ریچشمگ و حیمل..بود خوابونده خوب
 بلند تور ھی موھام ریز از کھ بود خوابونده موھام رو ھم یقشنگ تاج و بود کرده درست بستھ و باز مدل و موھام..رنگ ھمون گونھ
کردیم ییخودنما گردنم تو ھم و بود تاج و لباس ست کھ ھم یگردنبند..بود کرده زونیاو موھام بھ دیرسیم زانوم نییپا تا شیبلند کھ .. 

 

 نظر از..دمشید بود مشرف رونیب بھ کھ سالن تو پنجره از..دنبالش اومد شوھرش کھ یموقع..بود شده خوشگل یلیخ ھم دهیسپ 
 دنید با..بود یمعمول یلیخ صورتشم..بود چشمش رو یفرم یب نکیع و بود ختھیر سرش وسط کھ ییموھا و بود متوسط قد یظاھر

 با دهیسپ و کرد باز براش و نیماش در فقط رهیبگ و دستش نکھیا بدون و گفت لب ریز یزیچ ھی و زد کمرنگ لبخند ھی فقط..دهیسپ
رفتن بوق تا دو یحت زدن بدون و نیماش تو نشست لشونیفام یدخترا ھیبق کمک .. 
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 من چون..شاده..بود گفتھ بھم خودش ریام یول..بود خوش ریام با دهیسپ االن..بودم برنگشتھ من اگھ دیشا..سوخت براش دلم 
زھر شدیم..تلخ شدیم اونم..نبودم من اگھ..ھستم .. 

 

 اومدن ھم با الیتک و دایش و میمر و یھان..کردن حملھ بھمون یخانوادگ مغول قوم و شد باز شگاهیارا در کھ بودم االمیخ و فکر تو 
 دوسشون..دارم و خواھر تا چھار نیا کھ بودم خوشحال چقد..دنیپاش نقل و ختنیر شاباش و دنیکش کل کردن شروع ھم با ھوی..تو

کردم ذوق یلیخ کردن رمیغافلگ ینطوریا نکھیا از..داشتم .. 

 

یشد خوشگل چھ نکبت_گفت غیج با یھان  .. 

 

نگاه و چشماش..کثافت..اره_میمر  .. 

 

نگاه و نازم یابج..یالھ_دایش  .. 

 

یرسینم منم یپا گرد بھ یبکن ھم یکار ھر خب_الیتک  .. 

 

ووننید تاشون چھار نایا..خدا یا  .. 

 

 شوھرت گھید بدو_گفت الیتک و کرده حساب شگرهیارا با رفت ھم یھان و پوشوند و صورتم و شونم رو انداخت و شنلم میمر 
گھید دشیاریب دیبر گفت یھ کشتمون .. 

 

بودن منتظرمون انیشا و ریام..زدیم تند تند قلبم..نییپا میاومد  .. 

 

 یوقت المصب..بزن کراوات ھی گفتم یھ..نپوش رو شلواره کت نیا گفتم بھش یھ..بود شده پیخوشت ریام چھ..بگردم کھ یالھ 
 زده کتش از ناشیاست کھ دیسف مردونھ بلوز ھی با بود دهیپوش و خوشگال نیا از کرم شلوار کت ھی..ادیم چشم تو یلیخ زنھینم کراوات

 کھ منو تخم و اخم البتھ..ادیم بدم من یدونیم کھ تو گفتیم دیخندیم یھ کراوات واسھ کردم اصرار بازار تو بھش چقد ھر..رونیب بود
 نگاه منو بود ستادهیا چوب نیع کھ ریام..شد کارش مشغول لمبرداریف من اومدن با..بود یکل خودش ھمونم خب..ھیاتل تو فقط گفت دید

صاحابش بحال ھ؟خوشیک خوشمزه ھلو نیا..خدا یوا_گفت و دیخند..ستادیا روبروم اومد..اومد خودش بھ انیشا سقلمھ با کھ کردیم .. 

 

یدار مردم یھلو چکار_گفتم و دمیخند  .. 
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برده منو دل ھلو نیا کھ یدونینم..خوادیم ھلو نیا از دلم منم_گفت گوشم کنار  .. 

 

تمیپا دارم عمر تا یعنی..گاه ھیتک یعنی..یواقع عشق یعنی..تیحما یعنی نیا..کاشت میشونیپ یرو نرم یا بوسھ اروم و  .. 

 

 گذاشتھ شاد اھنگ ھی ریام..میاومد خوشگلمون عروس نیماش با ھم ما اومدو نیماش ھی با ھم لمبرداریف و کرد سوار رو دخترا انیشا
کنھ رفتار امشب و جنتلمن ھی نیع تونستینم اصال..خوردیم وول جاش تو یھ و بود .. 

 

نگرفتن کھ ییعکسا چھ..بده مرگم خدا..ھیاتل میرفت  .. 

 

پھیخوشت صورت ھر در نزنھ بزنھ کراوات..بھتره نگم..اووف و زد کراوات عکسا واسھ ریام  .. 

 

 و عکسا..کار نیا واسھ بودن کرده درستش کھ داشتن باغ ھی ھم ھمونجا..مختلف یمدال و مختلف یھا ھیزاو تو..مختلف یعکسا 
 ھمون کھ رو یعکس..رونیب یبزن دیبا درخت پشت از ھوی کھ ایباز یھند نیا از ادیم بدم انقد..اه..میگرفت ھم و سبز یفضا یلمایف

بود چشمام عکس ھم باالش و بود خودم از یتک عکس ھی کھ شیکی..بود قشنگ عقد سفره سر واسھ کردنیم امادش داشتن موقع .. 

 

 زونیاو دستم ھی..بود شونش رو دستم ھی..بغلش تو بودم رفتھ منم..بود نیب دور بھ رو و وارید بھ بود داده ھیتک ریام ھم عکس ھی 
بود شده حلقھ کمرم دور ھم ریام دست ھی..بود نیدورب بھ رو مرخمین و بود ریام نھیس رو سرم..نییپا بود افتاده گل دستھ و بود نییپا .. 

 

بود یاحساس با عکس واقع در..بود العاده فوق یلیخ نمیا  .. 

 

 دم دمیرس کنان بوق بوق..بود خبر چھ در یجلو..بود کالس با و کیش یلیخ ھتل ھی تو جشن..بود 7 یکاینزد تاالر میدیرس تا 
 خواستنیم وگرنھ بودشون گرفتھ ھتل جو میاورد شانس حاال..یقاط یچ ھمھ خالصھ و صلوات و کل و زدنیم دست واسمون ھمھ..در

یزیخونر و خون و ببرن سر مرم ھتل دم ارنیب گوسفند .. 

 

 ھمھ..د یفر..حسام..الیتک..یھان..دایش.. میمر..دورم کردنیم یچ داداشام..یالھ..یتیجمع چھ..شد ییاھویھ چھ سالن تو اومدنمون با 
 نیب از داداشم کھ بودن گرفتھ و انیشا دور دوتاشون یکی..بودن دنیرقص حال در وسط ھمھ لیفام یدخترا..نذاشتن تنھام ھم لحظھ ھی

 کمی بذار یول..ششییا..بود اومده ھم فتانھ یوا..دایش کنار از کندینم دل ھم حسام..دیرقصیم باھاش و بود گرفتھ و میمر دست ھمشون
 و قر چھ خونشون تو دختره ستین معلوم کھ..زدن حرف چقد سرمون پشت کھ بماند..میدیرس بھم ریام منو باالخره..بسوزه نھیبب

بگن خوانیم یچ ھر بذار..نبود مھم واسمون اصال ھم ما.. و شدن مجبور نایا..کرده خام و ریام کھ اومده یاطوار .. 
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 و کیک و وهیم نیبھتر..بود شده دهیچ روش غذا مدل چھار کھ شام سیسرو سلف زیم..عقدقشنگمون سفره..بود یعال یچ ھمھ 
ینیریش .. 

 

نامردا..کردن تلکھ و ریام کھ چقدم..دادن انجام دایش و یھان رو چاقو رقص  .. 

 

 ییتانگو رقص چھ حاال خوردیم وول جاش سر فقط و برقصھ نبود بلد اصال کھ یریام..بود دونفرمون رقص یاصل زیسوپرا یوا 
ستین ایباز یقرت نیا اھل شوھرم گفتم..بوده حسام و انیشا کار..بلھ دمیفھم و رونیب دمیکش زبونش ریز از..رفتیم .. 

 

دمیرقص..خوردم وول چقد..نمیبش جا ھی نیرنگ نیسنگ عروس ھی نیع نتونستم اصال شب اون  .. 

 

 کرده درسشون یخوشگل یھا بستھ یتو کھ ییقندا پودر بخت دم یدخترا بھ و میگفتیم امد خوش و میرفتیم مھمونا یزایم سر ریام با 
میدادیم میبود .. 

 

 احساس..گرفتنیم و دستم برادرانھ و مردونھ اونا و دمیرقصیم باھاشون یوقت..داشتم یخوب حس بودن دورم انیشا و شھاب یوقت چقد
دارم کار و کس..دارم خونواده..دارم داداش منم کھ دمیم پز و گمیم ھمھ بھ دارم کردمیم .. 

 

داد خودم بھ ھم ختیر سرم رو ھم حسام..ختنیر شاباش سرم رو داداشام چقد..بود یخوب حس  .. 

 

 و دیبوس و میشونیپ بابا..سپردن ریام بھ منو واقع در و گذاشتن ریام دست تو منو دست و کنارمون اومدن عمو و بابا جشن اخر 
بابا بخند شھیھم..شھیم کم وجدانم عذاب بار از..یخندیم نمیبیم یوقت_گفت .. 

 

باش مراقبش..سپارمشیم تو دست بعد خدا بھ اول و گلم_گفت ریام بھ رو بابا  .. 

 

دیبوس و ریام یشونیپ و نذاشت بابا کھ ببوسھ رو بابا دست خواست ریام  .. 

 

چشمم رو_سام ریام  .. 

 

بابا باشھ..یگیم خودم بھ کرد تتیاذ_گفت و دیبوس منو یرو ھم عمو  .. 
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دیکش و لپم عمو و دمیخند  .. 

 

 یچ..ھوو و بود برداشتھ و نیماش سقف ریام..گذشت خوش چقد کھ یوا..بود یگردون عروس نوبت باحال یلیخ یعروس ھی از بعد 
ومدنیم سرمون پشت یکالس با ینایماش چھ میخودمون..شد .. 

 

 لشگر اهیس احتماال..بود اورده کجا از یک رو نایا دونمینم..دنیرقصیم یبندر و رونیب بودن اومده کمر تا پسر تا سھ نیماش ھر تو از 
 ..بودن

 

 ییال نایماش نیب از تند تند..بود شیرانندگ بھ حواسشم و کردیم انتخاب و شاد یاھنگا ھم ریام و میبود نشستھ نیماش تو ریام منو
 قرمز چراغ پشت... نمونیماش بھ بودن دهیچسب کنھ نھویع دیفر و انیشا و حسام نیا یول..چونھیبپ مثال خواستیم..شدیم رد و دیکشیم
 ابونیخ وسط و بودن ستادهیا نمونیماش دور..شدن ادهیپ..رونیب بودن زده نیماش از کمر تا کھ پسرا مونھ کھ میبود ستادهیا

میدیخند یکل..بود باحال یلیخ یول..رفتیم ریام عمرا کھ ارنیب ھم ریام خواستنیم تازه..دنیرقصیم .. 

 

و؟ امشب یداشت دوست_گفت ریام کھ میبود خونھ یکاینزد   

 

بود میزندگ شب نیبھتر_گفتم و کردم نگاھش  ... 

 

؟یگل شھینم باورم ھنوزم_سام ریام   

 

 _ بشھ باورت تا رمیبگ نشگونت یخوایم .. 

 

یبد نشونم یتونیم ھم یا گھید جور..زمیعز_گفت و رفت طونیش خنده ھی  .. 

 

بد پسر_گفتم و بازوش تو زدم مشت ھی  .. 

 

عسلش زیر یمشتا قربون بد پسر نیا_گفت و دیخند  ... 

 

 _ ر؟یام  
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جانم؟_سام ریام   

 

رهیم یلیو یلیق من دل جانم گفت ھردفعھ نیا..شھینم عادتم من چرا..خدا یوو  .. 

 

امشب ؟بخاطر..کنم میتقد بھت اھنگ ھی_گفتم و دمیخند  .. 

 

ینذاشت واسم اعصاب..ستین کھ ھیقبل اون مثل_سام ریام  .. 

 

 _ امشبھ باب..تخت التیخ نھ .. 

 

واسم داره یچ خانمم مینیب بذار_سام ریام  .. 

 

 ریام داشتم دوست کھ بود ییحرفا ھمشون..داشتم دوست و اھنگ متن..نظرم مورد اھنگ بھ دمیرس تا کردم جلو عقب رو اھنگا ھمھ 
دلمھ یحرفا بفھمھ .. 

 

کرد ادیز و نیماش سرعت ھم ریام و صورتمون تو خوردیم باد..کردم ادیز و صداش  .. 

 

عادتھ من واسھ انگار دنید روز ھر رو تو  .. 

 

تھیاھم یب واسم تو ریغ یچ ھمھ  .. 

 

بگذرم صدات دنیشن از تونم ینم  .. 

 

بگذرم ھات خنده قشنگ ریتصو از  .. 

 

یمیزندگ تو کھ یخوب اتفاق ھی تو  .. 
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یمیشگیھم عشق یدار خبر خودتم  .. 

 

ستین مھم نداره دوستم یچکیھ اگھ  .. 

 

ستین مھم بذاره تنھا منو ایدن اگھ  .. 

 

 توش ھم با عمر ھی قراره کھ یا خونھ..خونمون سمت رفتیم و خوندیم باھاش بلند بلند خودشم بود اومده خوشش اھنگھ از ریام 
میکن یزندگ .. 

 

روزا نیا...یادمی بھ لحظھ ھر...یقرارم یب یلیخ...یکنارم تو نھیا مھم  .. 

 

روزا نیا.. خودم از شتریب یحت...شدم عاشقت یلیخ...گلم یشد تو نھیا مھم  .. 

 

گلم یشد تو..کردمیم میتقد بھت دیبا من کھ نویا_زد داد بلند ریام  ... 

 

تھیواقع ھیشب من واسھ بودن تو با..تھیاھم یب واسم تو ریغ یچ ھمھ  .. 

 

دارم دوست تیبد و یخوب تموم با رو تو...سپورمیم تو دست بھ و وجودم ھمھ  .. 

 

منھ مال ایدن ھی کھ انگار دارم رو تو  .. 

 

بودنھ تو کنار عاشق.. من دل  .. 

 

ادمی از رو تو.. ببرم تونمینم  .. 

 

دادم تو بھ دل نکھیا از خوشحالم یلیخ  .. 
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بودنھ تو کنار عاشقھ.. من دل_زد داد بلند و دیخند..داد فشار و دستم ریام  ... 

 

 غیج ماھم..بود یناب یھا لحظھ ھمش گمینم..گذروندم ریام با روزامو نیبھتر ماه شش نیا..گذرهیم سام ریام و من یعروس از ماه 6
ادیم چشمم بھ شتریب..بود شتریب خوبش یروزا یول..میداشت داد و .. 

 

خوب خبر تا سھ دو  .. 

 

 نیا از خدا..بود برونشون بلھ ھم شیپ شب سھ دو..بلھ گفت موقع ھمون ذوق با ممیمر و کرد یخواستگار میمر از انیشا نکھیا یکی 
 خواھر ثیخب قالب تو برم گھیم طونھیش..بود باز ششین یھ..دهیند شوھر..جلف دختره..اه اه..نکنھ یکس بینص عروسا
واال..میشوھر .. 

 

معدن یمھندس یکارشناش دایش و خودم رشتھ یکاردان من..میشد قبول دانشگاه ھردوتامون دایش و منو نکھیا دوم  .. 

 

 ھیقض نیا از البتھ..دمشید منم..بود مھربان و سھراب عمو از کھ یدختر..شد داشیپ باالخره سھراب عمو گمشده دختر نکھیا سوم 
 بھ یادیز یلیخ شباھت کھ نجایا جالبتر و..ستین مادرش ای من شکل اصال کھ نجاستیا جالب و..میدار خبر عمو و خالھ و من فقط
گھید شوھر خواھر ھی یوا..داره سام ریام .. 

 

 تیحالل ھم فرستاده نویا مادرشم..شدن دیام نا ازش دکترا و گرفتھ العالج یضیمر ھی مھربان نکھیا مثل...بمونھ کھ ومدهین البتھ 
 بعد دوروز کھ یجور..بوده داغون یلیخ وضعش..مھربان شیپ رفتن خالھ و عمو..کایامر بره قراره..کنھ دایپ و پدرش ھم و رهیبگ

کنھیم تموم .. 

 

دهیم دفنشم و کفن خرج و رهیگیم ابرومند مراسم ھی واسش عمو  .. 

 

 کرده باز حساب واسش ھم عمو..رفت و..کایامر بره خواستیم..شدینم یراض یول..بمونھ کھ کرد اصرار دخترش مھال بھ ھم یلیخ 
تماسھ در باھاش یتلفن و..زهیریم پول براش انھیماھ و .. 

 

اقامون واسھ ببرم زمیریم ییچا دارم من االنم  .. 

 

 بود شده معروف یحساب شرکتشون..بود پرونده تو سرش..ریام شیپ اتاق تو رفتم..پز یگل خوشمزه یلیخ سوز لب دوز لب یچا ھی 
ادیز کارشون و .. 
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دستم رو گذاشت و دستش یول..نکرد بلند و سرش..زیم رو گذاشتم و ییچا  .. 

 

؟یریام_گفتم و کنارش نشستم   

 

ادیم بدم..یریام نگو گمیم بھت_گفت و کرد بلند و سرش ریام  .. 

 

اونوقت چرا_گفتم و دمیخند  .. 

 

 سام ریام..چشھ رمیام..چشھ سام ریام..چشھ ریام مگھ خب..یکنیم صدا و حسابدارمون یلیفام یدار کنمیم حس بابا_سام ریام 
مگھ چشونھ..ھا..برم قربونت ریام..جون ریام..یجون .. 

 

ینکن دل رو_گفتم و کردم گرد و چشمام  .. 

 

تو نترس_گفت و دیکش و لپم  .. 

 

پختھ ییچا چھ..کدبانو پا ھی خانمم_گفت و دیکش سر سره ھی شوییچا  .. 

 

؟یکنیم مسخره_گفتم و کردم نگاش   

 

بخدا نھ_سام ریام  .. 

 

 _  ول و تلفن یھان امروز..نبود حواسم اونم..سوزوندم غذا بار چند من مگھ خب..سوزوندم غذامو ظھر یاریم روم بھ یدار..چرا
خب نبود کھ قصد از..کردینم .. 

 

 ادی..زدم یحرف یک من..کردنت بغض قربون_گفت و نشوند پاش رو و بغلش تو دیکش منو دفعھ ھی و کرد نگام رهیخ رهیخ ریام 
زمیعز باالخره یریگیم .. 
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؟یگیم راست_گفتم و کردم نگاه چشماش تو   

 

دیریگیم ادی ھم با.. شا�یا یاریم عروس..زمیعز اره_گفت یجد یلیخ ریام  .. 

 

ریام_زدم داد و دمیکش غیج ھی  .. 

 

و زد بھم یطونیش لبخند ھی و..باال ھمون از..سرتخت انداخت کرد بلندم و گردنم و پاھام ریز انداخت دست ھم ریام   .. 

 

یراو زبان از..بعد سال چند .. 

 

  

 

 چند نیا بھ..بود فکر تو یول کردیم نگاه..کردیم نگاه ھا ستاره و ماه بھ و درختشون پر و ییالیو خونھ تراس تو بود نشستھ یگل 
بود گذرونده ریام با کھ یسال .. 

 

و یزندگ و کار و شدن دار بچھ و گرفتن سامون و سر باالخره اشونیبر و دور ھمھ نکھیا بھ   ... 

 

 یعل ریام بعد ماه نھ و شد حاملھ یگل ازدواجشون از بعد سال کی کھ یعل ریام اسم بھ پسر ھی..داد بچھ تا سھ بھشون خدا نکھیا بھ 
 فقط..بودن مامانشون شکل ھردوشون..نیلیشا و شاداب..اومدن ایدن بھ بعد سال 5 و بودن دوقلو کھ دختر ھم تا دو..اورد ایدن بھ رو

 حسامش عمو و باباش بھ یادیز شباھت ھم یعل ریام..بود برده مامانش بھ چشماش رنگ شاداب..بود چشماشون رنگ تو تفاوتشون
 ..داشت

 

داره عاشقانھ البتھ و..دغدغھ یب و اروم یزندگ ھی کھ خوشبختھ چقد کھ کردیم فکر نیا بھ  .. 

 

یعل ریام واسھ رهیبگ ندهیا در و میمر و انیشا دختر دیشا کھ کردیم فکر نیا بھ  .. 

 

بشھ قراره یک ھیشب منتظرش ھمھ و بود راه تو کھ بچشون و خوشبختن چقد و انیم بھم چقد دایش و حسام کھ کردیم فکر نیا بھ  .. 
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 ادیز انقد دیفر و یھان نیب عشق بود مطمئن البتھ و..شھیکاف پسر ھی ھمون ایا و بشھ دار بچھ گھید تونھینم یھان چرا کرد فکر نیا بھ 
بودن بچھ عاشق دیشد ھردوشون چون..بپوشونھ رو گھید یھا بچھ کمبود بتونھ کھ ھست .. 

 

 و دختر و الیتک و شھاب کھ یگرم یزندگ البتھ..بودن کایامر کھ یا خونواده..خونوادش بدون نجایا ستین سختش الیتک ایا نکھیا بھ 
بود ایلیخ یارزو داشتن پسرشون .. 

 

ھست سرشون باال مادراشون و پدر ھیسا کھ بود خوشحال و کردیم فکر نیا بھ  .. 

 

گذشت..شد حل یول..داشتن ادیز مشکالت و بحث و درد سالھا نیا تو ھمشون کھ کردیم فکر نیا بھ  .. 

 

 تھ..یگل یول..نداشت ازشون ینخ سر ھم سیپل یحت و کنن دایپ و بود دهیدزد رو یگل کھ یکس نتونستن باالخره کھ کردیم فکر نیا بھ 
بود نشستھ ریام عشق یدور نیا تو چون..نبود ناراحت یلیخ دیشا یدور سال 9 نیا از..دلش .. 

 

شھیم شیدور یھا لحظھ تاب یب ھنوزم..داره دوسش عاشقانھ ھنوزم ریام ایا کھ کردیم فکر نیا بھ  .. 

 

ھرشب مثل.. بود ریام از..اومد امیپ ھی واسش  .. 

 

بود نوشتھ  .. 

 

کردینم باور مرا عشقت اگھ  .. 

 

کرد ینم سر تیپا بھ یعمر دلم  .. 

 

را ھا پروانھ عاقبت شدیم چھ  .. 

 

کردینم خاکستر شمع غرور  .. 

 

 ھی..شکالت و تازه یگال یبو..اومد ییبو ھی..بود گردنش ھنوزم سال ھمھ نیا از بعد کھ ریام گردنبند بھ دیکش دست و زد لبخند ھی 
خوب یبو .. 
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بود ریام ھرشب کار کھ شکالت بستھ چند و گرفت قرار روش جلو دیسف یرزا از گل دستھ ھی کھ شد بلند  .. 

 

 سالگرد_کرد زمزمھ اروم لب ریز و دیبوس اروم و گونش و گوشش کنار اورد و سرش.. شد حلقھ یگل کمر دور ریام یدستا 
گلم مبارک ازدواجمون .. 

 

یخوب_گفت ریام.. دیخند..کرد نگاه ریام یچشما تو..برگشت یگل  .. 

 

ینباش خستھ_گفت و ریام کت قھی بھ دیکش دست..داد تکون اره یمعن بھ و سرش یگل  .. 

 

یزنیم حرفا..باشم خستھ و نمیبب رو تو_سام ریام  .. 

 

بود؟ ادتی_فتھیگلش   

 

تلخ شکالت..یدیم شکالت یبو.. ھنوز کھ خوبھ چقد..یگل..یدور ھمھ اون از بعد...و عشقم بھ دنیرس..بره ادمی شھیم_سام ریام  .. 

 

دیخند اروم و ریام نھیس رو گذاشت و سرش یگل  .. 

 

یھست االن کھ یباش ییجا.. دیبا یوقت..شمیم اروم_گفت و دیبوس رو یگل یموھا یرو ریام  .. 

 

گفت و شد رهیخ ریام یچشما تو..کرد حلقھ ریام کمر دور و دستاش اروم..یگل   

 

_ ابد تا..دارم دوستت .. 
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انیپا  
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