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خگواب مونگدی فقگج ع لگه کگردی کگه        با صدای زنگ  ووشگی از خگواب پریگدی وای بگاز     

خرفگگت دیگگر مگگی  برسگگونم دانشگگکاه کگگه اوگگه امگگروز سگگرک   ایگگن پیگگر خودمگگو زود

 دسشگویی  سگتت  رفگتم  کگه نوگود بگا ع لگه      اولگم  بگار  اخگه  میکنگد  رسگیدی کلگه ی منگو    

مگانتو قرمگب بگا یگه      ه زود اومگدی بیگرون رفگتم سگر کتگدی و یگه      ان گای شگد   کارایگه  بعگد 

 جین مشکی و مقنعه مشکی از

موهگگامو شگگونه کگگنم کگگه بگگه  کتگگد بیگگرون اوردی بگگا ع لگگه پوشگگیدی رفگگتم جلگگو اینگگه تگگا

صگورتی   هگای طوسگی پوسگتی سگفید بینگی عروسگکی لوگای        صورتم خیره شگدی )ششگم  

د زود موهگگامو بمگگتم بگگاالی اصگگ  اواسگگم نوگگو قلگگوه ای موهگگای مشگگکی وای دیگگری شگگد

 سرمو

بیگرون روی نگرده هگا نشمگتم      مقنعه مگو سگر کگردی کولگه مگو برداشگتم و از اتگا  زدی       

اخگم   بگا  داره کگه  دیگدی  وقتگی رسگیدی پگایین پلگه هگا مامگانتو        خودمگو سگر دادی پگایین   

 نکای میکنه واااای عمل شرا نتیتونی مثل

 ادمیباد از این پله ها بیای پایین

 مبوخشید مامان

 . دیری شده باید بری خدافظ

 زود سوار عروسکم که یدونه جنمیس الوالویی بود

 شدی و به سرعت به ستت دانشکاه رفتم وقتی

 ماشینو رسیدی ادود پنج مین از ک   رفته بود 
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 پارک کردی به ستت ک   دویدی وقتی به پشت

 در ک   رسیدی یه نفس عتیق کشیدی و

 مرور کردی ضربه ایارفایی ک باید ببنم تو ذهنم 

 و انداختم زیر سرمو شدی وارد  و به در ک   زدی 

 : هتینطور که داشتم ارفایی که قرار بودو میکفتم

 استاد بخدا یه مشکلی پیش اومد نتونمتم خودمو

 برسونم بوخشید که یکی از پمرا که نتیدونم کی

 بودو تا بحال صداشو نشنیدی وفت : بفرماید

 با تع ب سرمو اوردی باال وبشینید خانم راد فر 

 .  سر جای میخکوب شدی

 ! این ا اقای تهرانی شتا !!!! 

 من شند جلمه باید ب ای استاد شتا تدریس

 دوباره که بودی شوک توی هنوز. هتین کنم 

 بشینید بفرمایید صداشو شنیدی 

 شراره یکی از دخترای اویبون ک   که خیلی

 خندیدن رابطش با من شکراب بود شروع کرد به
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 تتومش کنید خانوما ک سو به شوخی نکیرید-

 رفتم نشمتم سر جای که یه دفعه پهلوی سوخت

 داری شیکاری شیه بروشتم دیدی النازه دیوونس 

 شرا اینطوری میکنی تو شند بار بکم اینطوری

 نکن

 خب ااال نتردی ک بوینم عمل نکنه این استاد-

 خوشکله رو میشناسی

 ااال بعدا میکم-

 م رادفر اوه میشه ارفاتونو ببارید برا بعد از ک   لطفاخان-

 دیکه ،بله که دوباره شراره خودشو انداخت وسج 

 استاد معلومه وقتی شتا به بعضیا انقد رو بدید

 پرو میشن

 : میخواستم جوابشو بدی که ارشای )استاد (وفت

 خانم توکلی اوه بار دیکه این ارفای خاله زنکی

    من اخراج همتیدرو تکرار کنید از ک

 اخه استاد-
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 ساکت لطفا

 الناز وفت شتا بوخشید اوه میشه ادامه درسو بدید

 فرهاد :واای استاد بوخشید دیکههه-

در ادامگگه ی اگگره فرهگگاد هتگگه پمگگرا زدن زیگگر خنگگده نکگگاهم افتگگاد بگگه النگگاز کگگه از    

 ارص سرخ شده بود

نطگور وششگت دیکگه تکگرار     استاد:بچه ها برای امگروز کافیگه صگرفاق فقگج ایگن جلمگه ای      

 نشه

 عمل

بچه ها داشگتن وسایلشگونو جتگی میکگردن کگه نکگاهم بگه ارشگای افتگاد ،ارشگای پگدر             

 صتیتی یکی از 

تگگرین دوسگگتای پگگدری بگگود ومگگن خیلگگی کگگم ارشگگامو مگگی بیگگنم و رابطتگگون صگگتیتی      

 نیمت شون بیشترموقه ها

 که ما مهتون اقای تهرانی بودیم پمرشون تشریف نداشت

 ری مغرور و بعضی اوقات شوخ طوی قدارشای پم

 بلند و هیکلی ششم های طوسی ،پوستی

 سفید ،بینی مردونه ایی داره با موهای مشکی

 کلی بد نیمت ،هتینطور داشتم نکا  میکردی که
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 که دیدی لوا  داره تکون میخوره وقتی دقت کردی

 دیدی کمی توی ک   نیس فقج من موندی با ارشای

 ووری صدای نکرد ای بابا پس شرا الناز وور به

 من معلوی نیس از شه موقه محو این شدی االن خیلی بد شد

 هتینطور داشتم خودمو تف و لعنت میکردی که یک

 دفعه ارشای وفت :خانم رادفر دوستتون خیلی صداتون کردن

 ولی متوجه نشدین اخه خیلی محو من شده بودین

 وفتم برین کار  تتوی شه خودشون میان

 شتم نکا  میکردی که مطتعنم از ششایهنوز دا-

 فهتید که شقدر عصوانیم دوباره وفت نکاه داره

 منم ااترامو وشاشتم کنارو وفتم اره میدونی شیه

 نه بفرماید بدونیم-

 خخ اخه دیدن خر صفا داره

 

 به وضوح دیدی که از عصوانیت سرخ شده یه لوخند ژکوند

 طزدی و از کنار  رد شدی وقتی رسیدی توی ایا
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 النازو دیدی که نشمته روی نیتکت توی ایاط

 تا منو دید بدو امد ستتم ،عمل دیونه شرا این هته

 شدی عاشق نکنه بوینم صدات زدی جوابتو ندادی 

 که نکاه از این استاد جیکره بر نتیداری ،شرا انقد

 ! الکی اره میبنی الناز اونم من !با ارشای

 وا مکه ششه پمر به این ولی

 و دختر اوه دو  داری توبرو ستتشبوند دهنت

 شاید تونمتی خودتو تودلش جاکنی

 وا عمل شرا یدفه قاطی میکنی مکه من شی وفتم بهت که ناراات میشی

 هیچی نکفتی عبیبی ارشای پمر خیلی خوبیه

 وخیلی هم بهم میاین

 .... عمل میکشتت

 امدی جواب النازو بدی که صدای اشنایو کنار ووشم شنیدی

 ردوندی که ارشامو دیدی که وفت :خیلیرو مو برو

 دوسم داری که انقدر ازی تعریف می کنی جلوی دوستت

از عصگگوانیت روبگگه انف گگار بگگودی کگگه بگگا پوزخنگگدی کگگه کنگگار لگگوش بگگود وفگگت اگگرص   

 میخوری زشت تر میشی
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 الناز :وای نکنه ارفامونو شنید ...ااال جدی نکرفته باشه

 هن بابا پمر خوبیه از این فکرا نتیکن-

 عمل من یه شیبی وفتم تو شرا باورت میشه ولی بازی میکم پمر بدی نیس-

 النااااز-

 خونه رسونی می منو نیومدی ماشین با امروز من جونم عمل باشه ..باشه -

 خیلی رو داری الناز

 بوخشید دیکه بخاطر اون پمره ی از خود راضی خودتو ناراات نکن بابا

 االن تو روی سر من شیبی میوینی

 اسا بوینم ...نهههههو

 الناز تا نبدی با خاک یکمانت کنم زود برو بشین تو ماشین

سگگوار ماشگگین شگگدیم النگگاز یگگک ریگگب : عمگگل گگگگ قربگگون ایگگن دوسگگت مهربگگونم بشگگم

 اره میبد منم

 اص  پیش الناز نوودی فکری پیش ارشای بود باید

 نیس عمل استم نکنم اوه کارشو ت فی میکردی 

 تو شرا امروز دیوونه شدیعمممممل ،وای ک ای 

 پیش توای جونم بکو

 میایی امشب بریم بیرون
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 بریم منم خمته شدی دیکه از بس به این جبوه های کوفتی نکاه کردی-

 پس عمل ساعت ده میای دنوالت اماده باشیا-

 : عمل

 با  . دیکه نبدیک خیابان الناز بودی که یه ماشین با سرعت زیاد امد کناری

 ولی  شه بیخیال تا کردی زیاد عتتوسر محلش ندادی 

 باز سرعتشو زیاد کرد شیشه رو دادی پایین بوینم شیکاری داره

 پمره وفت :خانوی خوشکله ک ا دارین تشریف می برین

 شطور؟ شاب کافی بریم اول. بیا امشوو باهم خو  باشیم 

 ادر  بده میای اتتا عبیبی

 یاینواقعا شه خوب .پس من جلوی شتا میری شتا هم ب-

 پمره بو  زد و اروی جلو ی من میرفت که من وم نکنم ماشینشو

 ابگروی  فکگر  بکنگی  میخگوای  کاریگه  شگه  ایگن  کگه  مگن  کگردن  دعگوا  بگه  الناز شروع کرد 

 کردی تو بابا

 

 یه دقیقه زبون به دهن بکیر دختر عه

 

 اص  به من شه منو پیاده کن هر کاری دو  داری بکن-
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شیشگگه )منگگو النگگاز از بچکگگی بگگا هگگم همگگتیم واالن   النگگاز قهگگر کگگرد روشگگو کگگرد سگگتت 

 جای اب ی نداشتته

 (ما با اینکه خیلی ازادیم ولی هیچ وقت از اد خودمون فراتر نرفتیم

 و االن خانوی فکر میکنه من میخوای بری سراغ اون

 پمره ای عوضی

 یکم سرعتتو کم کردی پمره پارک کرد پیاده شد که من ماشینتو پارک کنم

 ... ا  زدی سرمو از شیشه اوردی بیرون وفتم خو  بکشرهیه بو  بر

 وبا سرعت از کنار  رد شدی

 الناز :خخخخ شقد تو بااالی واای قیافشو دیدی خخخ

 عمل

 رسیدی جلوی خونه الناز

 الناز ازی تشکر کرد دستی تکون داد رفت توی خونه

 وقتی رسیدی خونه بوی قرمه سوبی هو  از سری برد

 هس ای براهل خونه

 مریم )مامان (:س ی دختری خمته نواشی



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

11 

 

از مامگگانم کگگردی مگگن بگگری لواسگگتو    ب.و. شگگتاهم خمگگته نواشگگی مامگگانم رفگگتم یگگه   

 عوض کنم دوباره میای

 راستی بابا ک است؟؟

 مریم :امروز دیر میاد عبیبی جلمه ی مهتی داره

 :عمل

 وریمپس من میری یه دو  میکیری تا بیای باباهم اومده باهم ناهارمونو میخ-

 واای پله اص  از پله خوشم نتیاد ولی هر طور شد رفتم باال

 دیدی اتا  توی رفتم نکاهم کشیده شد ستت اتا  عرشیا 

 ش کردی عرشیاب.و.سخوابیده کنار  نشمتم اروی 

 ش کردی از اتاقش اروی امدی بیرونب.و.سشویه به بابا بود اروی 

 وقتی امدی توی اتاقم زود لواستو وشاشتم روی

 فتم ستت اتوی وان رو پر از اب دااغ کردیتخت ر

 رفتم خوابیدی توی وان اولش یکم جیغ کشیدی

 ولی بعد برای عادی شد

 ششامو بمتم که هته ی اتفاقا امد جلوی ششتای

 نتیدونم شقدر توی افکاری غر  بودی که باصدای

 عرشیا که میکفت اجی .. اجی... بابا امد وفت صدات کنم
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 برای ناهار

 ا جون االن میایبا  عرشی

 پس من رفتم زود بیا-

 با ع له خودمو شمتم از اتوی امدی بیرون سشوار رو به بر  زدی

شگروع کگگردی بگگه خشگگک کگگردن موهگگای بگگه موهگگای شگگونه کشگگیدی هتگگه موهگگامو بمگگتم  

 باال

 لواسامو که پوشیدی خودمو توی اینه نکاه کردی

 خیلی صورتم بی روح شده بود که با بر  لب رفی شد

 پایین که بابا رو دیدی نشمته جلوی تلوزیون داره رفتم

 (اخوار وو  میکنه )کار هته ی بابا ها

 س ای بابای خودی خمته نواشی

 علی )بابا(:س ی دختر قشنکم شطوری

 یدی که شروع کردب.و.سخوبم متنون رفتم جلو بابارو -

 خندیدن عرشیا وفت :اوه شتا عمل و تحویل بکیرن

 ابا :ای پدر سوخته پس من به شتا محل نتیدی ارهب به ما که محل نتیدین

 پس وایما تا بهت بکم
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 بابا شروع کرد به دنوال عرشیا دویدن که مامان صدامون کرد-

 برای ناهار که بابا عرشیارو بغل زد اورد  توی

 اشپب خونه رو به مامانم با لحن با مبه ای خمته نواشی وفت

 یدب.و.سعرشیارو وشاشت روی صندلی سرشو 

 منم نشمتم بغل عرشیا وقتی مامان امد سر میب

 شروع کردیم کمی اره نتیبد تا اینکه موضوع

 ارشای یادی امد و رو به بابا وفتم :بابا امروز ارشامو دیدی

 توی دانشکاه

 واقعا اخه اون که خیلی وقت بود دیکه تدریس ادامه نداد-

 مشغول کار توی شرکت شد

 توی ک   امروز دیری شده بود وقتی رسیدی-

 ارشامو دیدی که وفت ب ای استاد ما امده تا شند جلمه

 وجدان :خخ اره جون خودت فقج هتینا بود

 تو دوباره خودتو انداختی وسج

 وجدان :ن کاریت نداری فقج میخواستم کامل بکی
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 ( بوین زیادی اره ببنی با خاک یکمانت میکنم-

 گگ عمل ..عمل بابا

 جونم بابا

 ه داری صدات میکنمک ایی دختر این هت

 بوخشید بابا فکری در ویر در  هامه

 میکم سعی کن زود بری سر ک ست

 ششم اتتا ،بعد از ناهار کتک مامان میبو کتک کردی

 17:00رفتم توی اتاقم تا یکم بخوابم ووشیتو کوک کردی برای ساعت 

 ووشیتو وشاشتم روی میب کنار تختم طا  باز خوابیدی

 اه میکردی ششتای سنکین شد خوابم بردهتینطور که به سقف نک

 با صدای زن  ووشیم بیدار شدی وشاشتم کنار ووشم

 .... بله بفرماید

......... 

 ....... الو

 ای بابا مکه مرض داری مباام میشی

 ووشیتو نکاه کردی دیدی کمی نووده هشدار ووشیم بوده
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 یرونبا صدای بلند به خودی میخندیدی رفتم ستت دسشویی زود امدی ب

 به ستت کتد لواسای رفتم. با کتی فکر به این نتی ه

 رسیدی که این لوا  هارو بپوشم یه مانتوکتی زرد م یم

 با جین مشکی و شال مشکی

 کیف دستی مشکیتو برداشتم به هتراه لواسای وشاشتم روی تختم

 االن باید بری تا به مامان بکم که شب با الناز بیرونم

 ین که بادیدن نرده ها انکار دنیارو بهم دادنرفتم از پله ها بری پا

 خودمو سر دادی پاین که اینوار با مامان رو به رو نشدی

 خداروشکر وورنه فاااتحهه

 مااماان مااامااان 

 مریم :شیه دختر خونه رو وشاشتی روی سرت بیا توی اتاقم

 بیرون رفتم ستت اتا  مامان ،مامان من امشب قراره با الناز بری -

 دیر امدی نکران نشیناور 

 با  عبیبی ولی سعی کن زود بیایی شون قراره-

 ( عتو اتید و خانومش بیان )بابای ارشای تهرانی ببرگ

 ششم ،پس من رفتم تا اماده شم
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 برو دختری-

 رفتم توی اتاقم به ستت اینه رفتم تصتیم ورفتم

 (تصتیتامیکیره این از ادی اوقات بعضی) یکم به خودی برسم 

م کگگری پودرمگگو زدی وبعگگد خگگج ششگگم نگگازکی کشگگیدی ویکگگم مگگداد تگگوی        اول یکگگ

 ششتای

 که جلوی خاصی به ششتای داد بازدن بر  لب کار صورتم تتوی شد

 موهامو کج ریختم ما بق موهامو باالی سری بمتم

 بعد از پوشیدن لواسای و برداشتن کیف دستیم

 دیاز اتا  زدی بیرون کفشامو پوشیدمو از مامان خدااافظی کر

 سوار ماشین شدی اهن  مورد ع قتو زیاد کردی و به ستت شهربازی رفتم

 کیف رسیدی جلو شهر بازی ماشینتو پارک کردی 

 دستیتو برداشتم و ووشیتو از کیفم بیرون اوردی

 گگ زن  زدی الناز تا یه بو  خورد جواب داد س ی شطوری ک ایی شرا نتیای ؟؟

 ؟ تو ک ایی رسیدی نم اره ببنم من وای دختر شقد اره میبنی میباری م-

 من جلوی ورودی شهر بازی منتظری-

 گگ باشه فع 

 رفتم جلوی ورودی شهر بازی وای پس این
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 ک ا  دوباره ووشیتو برداشتم که زن  ببنم یکی

 از پشت زد رو شونم بروشتم دیدی النازه

 یه سوت زد وفت بابا خوشکله-

 نرسیدی خودت به تو اینکه گگ خفه بابا 

 کهدی وای تو شقد اره میبنی بیا بریم تو -

 باشه بریم رفتیم تو که الناز شروع کرد به اره زدن

 بوین عمل اول میریم ماشین بازی .بعد شرخ و

 فلک بعدی باید بیای سورتته

 گگ باشه قوول ولی توای باید بیای ترن سوار شیم

 عترا این یکیو رو من اماب نکن-

 ال که نوبت من شد نتیخوای سوار بشیبیخود دختره ی لو  ترسو اا

 خب ااال قهر نکن عمل خانم یه کاریش میکنم-

 با هم رفتیم بلیج ورفتیم رفتیم تو صف ماشین

 وایمادیم خیلی شلوغ بود ولی ارزششو داشت

 من پشت سر الناز وایمادی که یکی کنار ووشم

 وفت شطوری جیکررر واای خدا این دیکه کیه؟با
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 کردی یه پمرجلفو دیدی تر  پشت سرمو نکاه

 ندادی اهتیت ارفش به داره بالوخند نکای میکنه 

 سرمو بروردوندی یه دفعه ااما  کردی یکی

 دستش رفت ستت کتری یه جیغ واشت ناک زدی

 که هته بروشتن ستتم پمره واشت زده داشت

 نکای میکرد یکی از مردایی که اون ا بود

 وفت وفت :دختری نموتی با شتا داره پمره زود

 گگ بله اقا هتمری همت

 من هنوز تو شوک ارفش بودی که الناز وفت نهه اقا

 خدانکنه این عوضی شوهر  باشه

 مرده یقه پمره رو ورفت و از تو ی صف کشید

 بیرون منم با الناز دنوال مرده رفتیم تا اومدی بکم

 اقا ولش کنید اشکالی نداره پمره دست منو

 بیرون من و الناز کشید داشت منو از پارک می برد

 یدفعه هر شی جیغ میبدیم فایده ای نداشت 

 دستم از عقب کشیده شد بروشتم بوینم کیه که ارشای و دیدی
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 الناز :واای استاد تو رو خدا کتک کنید

 ارشای به پمره وفت توشه نموتی باخانم داری؟؟

 تاارشای اونم وفت به تو شه هتمرمه دخالت نکن 

 رد ستت پمره ورفتشاین ارفو شنید ه وی ب

 زیر مشت و لکد انقد زد  که دیکه داشت جون

 میداد رفتم ستتش دستشوورفتم وفتم تو رو خدا

 ولش کن داره میتیره ارشای یه نکاه به من کردو

 پمره رو ولش کرد اونم دوتا پا داشت شهار تا

 دیکم قرض کرد فرار کرد

 الناز : خب خدارو شکر وور شو وم کرد پمره ی

 رسی استاد اوه شتا نوودید معلوی نوودعوضی م

 شی میشد بوخشید من بری آب بکیری االن میای

 الناز که رفت رومو کردی ستت ارشای تا تشکر

 محو لحظه یه کنم دیدی داره نکای میکنه 

 هتدیکه شدیم که آرشای زودتر به خود  اومد
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 شروع کرد به سرفه کردن منم سریی خودمو جتی کردی

 کارتون دیکه مبااتتون نتیشم گگ متنون بابت

 ارشای :نه این شه ارفیه همتم تا دوستتون بیاد من

 ساکت شدی منتظر بودی که الناز بیاد معلوی نوود

 ک ا رفته تو فکر بودی که یدفعه ارشای وفت

 بوخشیدا اوه شتا اینطوری نیاید بیرون هیچ

 پمری نتیتونه به خود  هتچین اجازه ای بده که

 دیکه نفهتیدی شی میکم ششامومبااتتون بشه 

 ی پمره کردی بار  اومد در دهنم بمتم هر شی از 

 مغرور از خود راضی وقتی ششامو باز کردی

 

 اوه دیدی ارشای از عصوانیت سرخ شده 

 مین ۱

 

 یارو اون مثل دیکه اون ا وایتیمتادی مطتئنم 

 

 بازی شهر ستت رفتم کردی داغونم میکرد پشتتو 
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 که اون ا پمر تا شند شدی ورد از  قدی تا یه 

 بود شروع کردن به اراجیف وفتن یکیشون وفت

 گگ اخی ولت کرد رفت یکی دیکشون وفت اشکال

 نداره بیا خودی همتم

 منم امدی فرار کنم که صدای

 دادشون رفت باال بروشتم دیدی ارشای کوبید توی دهن پمره

 نفربا ع له رفتم ستتش اخه ارشای یک نفر بود و اونا شند 

 رفتم ارشای بکیری که هولم داد سری خورد به نیکتت کنار ورودی اص 

متوجگگه مگگن نوگگود ال بگگه الی موهگگای خیمگگی اامگگا  کگگردی دسگگتتو کگگه کشگگیدی روی    

 سری

 کشیدن جیغ کردی شروع ترسیدی از دیدن خون روی دستم 

 ارشای باواشت امد ستتم هتش صدای میکرد که شیشده

 متوجهش نوودی دیکه نفهتیدی شیشد ولی من توی شوک بودی اص ق

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

 وقتی ششتامو باز کردی یک نور خیلی قوی خورد توی ششتای

 ششتامو دوباره بمتم صدای شنیدی که داشت صدای میکرد

 کردی الناز و ارشای باالی سری بودناره الناز بود وقتی ششتامو باز 
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 الناز:عمل خواهری خوبی فداتشم

 اره عبیبی خوبم شرا وریه میکنی اخه من تا-

 الوای تورو نخوری که شیبیم نتیشه

 الناز :کوفت تو هیچ وقت ادی نتیشی وقتی امدی

 دیدی تو افتادی کنار صندلی ترسیدی امدی جلو دیدی

 شه ترسیدیسرت شکمته وتو خون دیدی مثل هتی

 وااای عمل نتیدونی استاد شقدر ترسیده بود

 

 الناز هیچ وقت نتیدونمت جلوی خودشو بکیره-

 

 هتیشه باید هته شیو کامل بکه بدون کم و کاست

 میخواست ادامه بده که ارشای امد وسج ارفش

 

 ارشای :بوخشید عمل خانوی اص ق متوجه نشدی

 

 شرمنده
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 مشب خیلی کتکم کردیناشکالی نداره اقا ارشای شتا ا-

 

 واین کارتون در مقابل کارای دیکه هیچه یه

 

 لوخندی زد که ادی دلش میخواست فقج بخنده نکاهش کنی

 

 وجدان :بله بله دیکه شی ششتم روشن عمل خانوی)

 گگ دوباره تو خودتو دخالت دادی شقدر بکم دخالت نکن اه

 وجدان :خیلیم دلت بخواد

 ( برو بابا

 از فکر امدی بیرونبا صدای ارشای 

 

 ارشای :عمل خانوی بعداز سرمتون مرخصین

 میکنم الناز : متنون دیکه شتا بفرماید من خودی کارای ترخیص عمل 

 

 می برمش شون من ماشین عملو از اون ا اوردی
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 ارشای :نه شتا برید من خودی عمل خانومو می رسونم

 اخه امشب قراربود بابااینا برن خونه ی اقای رادفر

 خیلی اصرار کردن که من بری ولی بخاطر قراری

 که با دوستای داشتم نتونمتم کنمل کنم ولی االن

 دیکه هم به اره پدر ااترای وشاشتم وهم عمل خانومو میرسونم

 

 الناز :با  پس من فردا اوه بتونی با این اال بیایی

 

 دانشکاه با ماشینت میای دنوالت بریم

 

 وباره عقب میوفتمعمل :میای الناز جون نیای د

 

 ولی اقا ارشای مباام شتا نتیشم امشب خیلی

 

 اذیتتون کردی

 

 ارشای :این شه ارفیه من همتم در خدمتتون
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 الناز :پس میتونم بعد ترخیصت میری خیالم راات بشه

 عمل:متنون خواهری بوخش بخاطر من شوت رو خراب کردی

 وردالناز امد که فوشم بده که با امدن پرستار ارفشو خ

 

 پرستار :س ی خانوی خوشکل بوینم االت خوب شد اخه

 

 اقاتون خیلی ترسیده بود

 

 اقامووون

 

 ارشای نکاهی بهم کرد ریب خندیدارشای :اره خداروشکر بهترن

 

 

 النازی که وقتی تع ب منو دید زد زیر خنده

 

 

 پرستار سرمتو از دستم داورد

 وفت: دیکه مرخصی
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 میتونی کارای ترخیصتو بکنی

 

 گگ متنون

 

 پرستار :خواهش میکنم ایشاال که بهتر میشی

 

 وقتی از اتا  رفت بیرون شروع کردی فو  دادن الناز

 

 اونم فقج میخندید وقتی یادی افتاد ارشای این ا 

 

 از خ الت اب شدی الناز با دیدن این االتم دوباره ترکید ازخنده

 

 میکنه وقتی سرمو اوردی باال دیدی ارشای داره خیره نکاهم

 

 ( واای شرا امشب این اینطوری نکای میکنه)

 

 وفتم الناز خودمو زدی به کوشه علی شب روبه 
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 میشه کتکم کنی ارشامم با این ارفم وفت من میری

 

 کارای ترخیصو میکنم

 

 با کتک الناز کارامو کردی امدی ازاتا  بیرون که دیدی

 

 ارشای منتظرمه وقتی دیدمون امد ستتتون

 

 

 رماید دیکه من خودی عمل خانومو میوریوفت :بف

 

 که الناز وفت :نه تا ماشین میارمش بعد میری

 ارشامم بیخیال شدو وفت با  هر طور مایلید

 

 

 الناز تا ماشین اوردمو خدااافظی کردو رفت رفتم ستت در عقب
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 که ارشای وفت: لطفاقجلو

 

 رفتم جلو نشمتم ارشای راه افتاد ستت خونه ی ما

 

 هیچ کدوی ارفی نتیبدیم خیلی بدی میاد ی ا توی راه

 

 ساکت بشینم بخاطر هتین بروشتم ستت ارشای

 وفتم میشه یکم اره ببنید من بدی میاد جای ساکت بشینم

 

 اونم با ارفم زد زیر خنده و وفت ازتون پیدا  بخاطر اینه انقد لول میخورین

 

 

 یریمنم با ارفش خندی ورفت دیکه نتیدونمتم جلوی خودمو بک

 

 نکاهم به ارشای افتاد دیدی خند  قطی شده داره نکاهم میکنه

 

 خنده روی لوم خشک شد محو هم بودیم که
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 صدای بو  واشتناک ماشینی رو شنیدی

 جیغغغغ کشیدمم

 

 که ارشای تازه با صدای جیغم به خود  امد

 

 که فرمون رو شرخوند به ستت دیکه وزد روی ترمب

 

 ی شیشه جلو اخهنبدیک بود با سر بری تو

 

 کتربندمو نومته بودی که ارشای ورفتم سرمو اوردی

 

 صورتته سانتی پنج باال که دیدی صورتم ارشای توی 

 

 هتینطور داشت نبدیک صورتم میشد ششتاشو بمته بود

 

 از کار  خیلی عصوانی شدی با فکری که به سری زد

 

 خندی ورفت توی دلم شروع کردی به شتردن
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 روع کردیششتامو بمتتو ش

1 

2 

 جیغغغ

 

 وقتی ششتامو باز کردی و ششتای ارشامو دیدی

 

 که داشت مثل ووریل میبد بیرون خندی ورفت

 

شقگگدی ووریگگل بهگگش میگگاد خگگخ اوگگه بگگدونی شگگی بهگگت مگگیکم االن از ماشگگینت پگگرتم   )

 ( میکردی بیرون

 

 ارشای روشو بروردوند ماشینو ارکت داد منم تتاشای

 

 وباره با ارشای اره ببنمخیابان و ترجیح دادی تا د

 

 : ارشای
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 نتیدونم شرا وقتی عمل و میوینم این اال و پیدا میکنم

 

 واقعا نتیدونم شرا وقتی توی ششتای طوسیش

 

 نکاه میکنم غر  میشم و نتیتونم خودمو کنترل کنم

 

 با صدای زن  ووشی عمل دیکه نتونمتم به افکاری ادامه بدی

 

 ت بابا بود وفت ک ایی زود بیا خونهسرمو به ستتش بروردوندی که وف

 

 میشه وقتی رفتیم این موضوعی که اتفا  افتاده رو نکین متنونتون میشم

 : ارشای

 نتیدونمتم مخالفت کنم برای هتین سرمو تکون دادی

 

 وقتی رسیدی با بوقی که زدی سریدار در خونرو باز کرد و ااترای وشاشت

 

 یاده شم کهماشینو پارک کردمو خواستم از ماشین پ

 باصدای عمل سرجای نشمتم
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 کتکاتون ی هته بابت متنون وفت: بازی 

 

 و اجازه نداد جواب ارفشو بدی و از ماشین پیاده شد

 

 منم از ماشین پیاده شدی نتیدونم شرا عمل منتظر وایماده بود

 

 جلو رفتم وقتی بهش رسیدی

 

 عمل خانوی بازی ارفی مونده که بکین اوه همت بکین

 

 نکشین فقج نکاهم میکرد ولی از خ الت

 

 

 ششتا  اعصوانیتشو میدیم

 

 من هو  اذیت کردن کردمو

 وفتم :اها نتر  کوشولو
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 جلوی پدرت نتیکم جریان امشوو اخه میترسم

 

 

 تنویهت کنه وشروع کردی به خندیدن

 

 و جواب ارفم یه کشیده محکم بود که عمل زد

 خیلی

 

 تو نداره کهاز دستش عصوانی بودی هیچ کس این جرع

 

 بخواد به پمر تهرانی ببرگ کشیده ببنه اونم یه بچه دختر لو 

 

 هنوز داشت با ششتای ومتاخش به صورت برزخی من نکاه میکرد

 

 

 که دستتو بردی باال که کارشو ط فی کنم که با صدای

 

 در ورودی خودمو کشیدی کنار
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 اقای رادفر درو باز کرد با دیدن منو عمل تع ب کرد

 

 مو صاه کردیصدا

 

 تو بیای نتیکنین تعاره همتین خوب گگ س ی عرض شد عتو جان 

 

 

 که تازه از بهت در امد

 

 عتو علی :س ی پمری خوبی خو  امدی بفرماید تو به پشت

 

 سری نکاه کردی با پوزخندی که به عمل زدی سرمو بروردوندی

 

 به طره عتو اول شتا بفرماید داخل بفرماید

 اید توگگ نه پمری بفرم

 

 ن عتو جان شتا بفرماید عتو رفت تو وقتی رفتم تو مامان بابا
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 با دیدنم تع ب کردن

 

 گگ س ی عرض شد خوب همتین خاله

 

 :.خاله مریم

 خوبم پمری خو  امدی بفرماید تو

 

 مامان و بابای از دیدنم خوشحال شدن به ستت بابا رفتم

 

 ادیبا دست دادن اکتفا کردی با خاله و مامان دست د

 

 رسیدی به عرشیا کوشولو که با غرور خاصی دست داد خوشم امد از 

 

 عرشیا منو یاد بچکیم میندازه

 

 

 نتیدونم شرا عمل نتیاد تو
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 با صدای عمل سر ها بروشت ستتش

 

 : عمل

 

 س ی

 

 با صدای من هته نکاهشونو از اون خودخواه ورفتن

 

 خداخاله زهرا :س ی به روی ماهت عبیبدلم خوبی وای 

 مروم بده

 

 سرت شیشده ،با اره خاله تازه هته با تع ب به من

 

 ستتم امدن نکرانی با بابا و مامان نکاه کردن 

 

 بابا :عمل بابا شیشده شرا سرتو بمتی اصلن ماشینت ک ا  ؟؟
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 شرا توی ایاط نوود ؟؟

 

 مامان :عمل مادر مکه زبون توی دهنت نیس خوب بکو شیشده

 

 

 ه کردی ماشینت ک ا مردی ازنکرانی تصاد

 

 کی تورورسوند بیتارستان ؟؟

 

 نتیدونمتم شی بکم که بااره عتو رضا انکار دنیارو بهم دادن

 

 

 عتو رضا:ای بابا یکم مهلت بدین بتونه اره ببنه

 

 

 با کتک مامان نشمتم کنارشون

 

 عمل بابا بکو شیشده؟؟;بابا 
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 من ..من...توی شهر بازی سوار سورتته شدی-

 

 اده شدی سری ویج رفت خوردی زمین سری خوردهوقتی پی

 به تیبی نیتکت توی شهربازی

 

 

 نکران نواشین یه شکمتکی کوشیکه

 

 مامان با نکرانی وفت خوب پس کی تورو برد بیتارستان

 

 نکاهم به ستت ارشای کشیده شد که داشت با اخم نکاهم میکرد

 

 داشتیمامدی ادامه بدی که ارشای وفت من امشب با دوستای قرار

 

 که بریم شهر بازی من اتفاقی داشتم ازکنار اون وسیله

 

 رد میشدی که با سرو صدای بقیه رفتم جلو که عمل خانومو دیدی
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 کتکشون کردی و هتراه با دوستش رسوندیتش

 

 بیتارستان و بخاطر اینکه من میخواستم مباام شتاهم بشم

 

 وفتم که عمل خانوی و خودی برسونم و دوستشون وفتن

 

 فردا باماشین میان تا باهم برن دانشکاه

 

 بابا و مامان از ارشای تشکر کردن

 

 : عمل

 

 عرشیا امد کناری نشمت

 

 عرشیا :اجی خوبی

 گگ خوبم فداتشم مکه میشه توپیشم باشی و من خوب نواشم

 یدی که عرشیا هم کارمو تکرار کردب.و.سصورتشو 
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 از بقیه معشرت خواهی کردی رفتم به ستت اتاقم

 

 از بس توی فکر بودی نفهتیدی شطور پله هارو امدی باال

 

 رفتم ستت کتد لواسای اولتو برداشتم رفتم ستت

 اتوی

 

 بوی بد الکل و نتیتونمتم تحتل کنم پانمتان

 

 سرمو بازکردی سریی یه دو  ورفتم امدی بیرون

 

 بعد از خشک کردی موهامو بخاطر شکمتکی سری نتونمتم موهامو

 

 ر هتین لواسامو پوشیدی و خودموشونه بکشم بخاط

 

 به تختم رسوندی ششتای وری شدو بخواب رفتم صوح
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 باصدای زن  ووشیم ششتامو بازکردی به ستت دسشویی رفتم

 

 بعد از شمتن صورتم و اماده شدنم به ستت پایین رفتم

 

 باس ی دادن به مامان نشمتم سرمیب

 تج

 گگ مامان پس بابا ک است ؟؟

 

 دتر باید میرفت خیلی سر  شلوغ شده میکه کارایمامان :امروز زو

 

 شرکت یکم ریخته بهم

 

 گگ ایشاال که ال میشه مامانم خودتو ناراات نکن

 

 مامان :عمل دختری اوه میوینی االت خوب نیس امروز نرو

 

 گگ نه مامان باید بری االم خوبه خیالت راات
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شگگیم ودیگگدن اسگگم بعگگد یگگک لقتگگه کوشیگگک شگگای شگگیرینتو خگگوردی کگگه بگگا صگگدای وو

 الناز

 

 از مامان خدااافظی کردمو امدی جلوی در خونه

 

 که دیدی الناز

 صدای ظوج ماشینو تا ولوی اخر زیاد کرده داره برای

 

 من میرقصه

 

 شدی ماشین سوار رفتم زود صدای اهن  کوشرو برداشته بود 

 

 واهنکو کم کردی

 

 داریالناز :وااای عمل خیلی خوب بود میدونی من یه فکری 

 

 ماشینتو بده من خودی صوح به صوح میای دنوالت اص ق میشم
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 راننده ی شخصیت

 

 عمل :وای بمههه شقدر اره میبنی شته توو

 شیبی خوردی

 که به اون مخ فندوقت برسه

 

 

 راه بیوفت دیر شد

 

بعگگد معگگشرت خگگواهی بعگگد فکرامگگو میکگگنم کگگه برسگگونتت یگگا نگگه     ب.و. النگگاز :اول 

 بدوو

 

 منتظری

 

 لناز برو اص ق اوصله نداری دیرمون شدعمل :ا

 عمل :بفرماید ااال راه بیوفت که دیرمون شد

 الناز :محکم ترر مورد پمند نوود



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

44 

 

 عمل :النااااااز

 الناز :باشه دختر شرا پاشه میکیری

 عمل :دیکه ارفی نبدی تا دانشکاه ششتامو بمتم که یکم بخوابم

 صدای اهنکو زیاد میکرد که این الناز وور به ووری تا میومدی بخوابم

 بعد به من میخندید

 : عمل

 

 خ صه با ممخره بازی های الناز

 

 رسیدی دانشکاه ماشینو پارک کردیتو

 

 به ستت ک   ارکت کردیم نبدیکیای

 

 ک   فرهاد جلوی النازو ورفت

 

 فرهاد:خانوی اتیدی میتونم شند لحضه وقتتونو بکیری
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 النازی با کتال پرویی وفت نههه

 

 قت نداری به ارفای شتا وو  کنمو

 

 فرهادی با ناراتی از کنارمون وششت

 

 خیلی دلم سوخت برا  الناز خیلی بد

 

 برخورد کرد رو کردی ستت الناز

 

 الناز رفتارت اص  خوب نوود

 

 عمل شته تو امروز این پمر هتونی

 

 بود که منو توی ک   ممخره کرد

 

 بنظرت کار  ت فی ندا  بنظر
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 اشتواهی نکردی خودی کار

 

 هته پشت دوستشونن تو پشت

 

 پمر بیشعور ک   واقعا که

 

 

 الناز ازی ناراات شد رفت توی ک  

 

 منم پشت سر  رفتم وقتی نشمتم کنار 

 

 بالوخند نکا  کردی االن خواهر

 خل و شلم با من قهره

 

 بازی محل نداد که م وور شدی

 

 از اس کن کاویش استفاده کنم
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 ی اتفاقای دیشوواوه اشتی نکن

 

 من بکی بکم رومو کردی ستتش

 

 که دیدی داره با کن کاوی نکاهم

 جونم کاری داری

 

 

 الناز :بکو دیکه داشتی میکفتی

 

 مکه قهر نوودی-

 

 من مکه می تونم با تو قهر کنم-

 بکو عمل دیشب شه اتفاقی افتاده-

 

 که من بی خوری
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 عمل :تتوی اتفاقای دیشوو

 

 

 قش قش می خندیدبرا  وفتم اونم 

 

 الناز :اخخخ دختر فکر کن تو

 

 کوبیدی توصورت استاد

 

 ای کا  بودمو میدیدی

 

 ولی عمل شانس اوردی بابات درو باز کردا

 

 اوه کتک میخوردی از  مثل

 

 پشه روی دیوار له شدمیشدی
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 عمل :خاک برسر بیشعورت الناز

 من مثل پشه له میشم ااال شتا

 

 قتمیخوای بروردی خونه اونو

 

 میخوای بدونم مثل پشه همتم یا نه

 

 با صدای بکی از بچه ها که داشت میکفت

 

 استاد امروز نتیاد پاشید جم کنیم بریم

 

 ما هم مثل خر تی تاپ خورده

 

 ذو  زده شده بودیم زود

 

 وسایلتو جم کردمو بدون توجه
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 به الناز از ک   امدی بیرون داشتم

 

 س کلممیرفتم ستت در سالن که یکی زد پ

 

 بروشتنم هتانا فرار الناز هتان

 

 شروع کردی به دویدن به طره الناز

 

 امدی از در سالن بری بیرون که محکم

 

 خوردی به ینفر که بینیم نابود شد

 

 فکنم باید سه شهارتاعتل بکنم

 سرمو

 

 اوردی باال دیدی ارشامه دیدی داره

 

 با پوزخند نکای میکنه خو  میکشره
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 میکشرهخو  ن اقا )تررر(

 

 بدون اینکه نکا  کنم امدی از کنار  رد شم

 

 که مچ دستتو محکم ورفت و کشیدی عقب

 

 وقتی نکاهم به نکاهش خورد یه لحضه

 از  ترسیدی وهر لحضه فشار دستش زیاد تر میشد

 

 دستم داشت له میشد با فکری که

 بمری زد زود با پای کوبیدی توسا  پا 

 که

 

 تواز درد دستشو خم شد زود دست

 

 ازتوی دستش جدا کردمو به ستت

 ایاط دویدی
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 هرشی دورو اطرافتو وشتم النازو

 

 ندیدی ووشیتو از کیفم بیرون اوردی

 

 اسم النازو لتس کردی بعد از شندتا بو 

 

 جواب داد

 

 الو عمل

 

 ک ایی تو

 

 بعد باهم اره میبنیم االن

 

 

 نتیتونم شرمنده خواهری
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 اشکالی ندره منتظرزنکتم

 

 ز اینکه از الناز خیالم راات شدبعد ا

 

 سوار ماشین شدمو به ستت خونه رفتم

 

 اعصابم از ارشای خیلی خورد بود

 

 نتیدونم شرا هرجا میری باها  روبه رو میشم

 

 پشت شراغ قرمب وایمادی که دختری به شیشه

 

 زد شیشه رو پاین دادی

 

 گگ خالهه خالهه ازی ول بخر

 

 دیکه برای اقاتون ول بخر خالهه بخر

 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

54 

 

 گگ اوه هتشونو بخوای شقدر میشه

 بر  خوشحالیو توششتا  دیدی

 

 تا امد بکه شراغ سوب شد بخاطر

 هتین بهش وفتم سوار شه اول

 

 یکم تعلل کرد ولی بعد سوارشد

 

 

 خاله میشه منو هتین کنار پیاده کنی

 

 با  عبیبی اول بکو بوینم استت شیه خوشکل خانوی

 

 استم نازول-

 

 قشنکی مثل خودت نازه عبیب دلمواای شه اسم 

 

 ااال بکو بوینم مادرو پدرت ک ان
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 یدفه دیدی اشک توی ششتای کوشیکش جتی شد

 

 شیبی شد عبیبی من نارااتت کردی

 

 نه خاله جون من با مادری زندوی میکنم-

 

 پدری تصاده کردو مرد

 منو

 

 مادری تنها باهم زندوی میکنیم

 

 همنم بخاطر اینکه مامانم قصه نخور

 

 هم در  میخونم هم کتکش ول میفروشم

 

 خیلی دلم برا  سوخت اشک
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 کنار ششتتو جوری پاک کردی

 

 ارفا  از ورفته وریم که نفهته 

 

 خاله میشه و رو بخرین من

 

 دیکه باید بروردی خونه مامانم نکران میشه

 

 با  عبیبی و رو از  ورفتم وشاشتم روی

 

 هصندلی عقب رو کردی ستتمو وفتم شطور

 

 امروز من برسونتت خونتون

 

 زود وفت نه خاله راه خیلی دوره

 

 من میری خودی
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 نه عبیبدلم دلم میخواد بیشتر کناری باشی

 

 اخه میدونی شیه نازول خانوی من خواهر نداری

 

 و یدونه دادا  کوشولو داری

 

 و دلم میخواد تو بشی اجی من

 

 ??? میشی

 

 رادراره خاله جون منم نه خواهر داری نه ب

 

 پس ادر  خونتونو بده که میخوایم

 

 تاخونتون یه عالته خو  وشرونیم

 

 با خوشحالی قوول کردو ادرسو داد
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 ادرسی که داد پایین ترین نقطه تهران بود

 

 تصتیم ورفتم سر راه غشا بکیری برا 

 

 تا با مادر  بخوره

 

 گگ نازول موافقی بریم پیتبا بخریم

 

 نازول :اخ جووون پیتباا

 فداتشماره 

 

 ولی خاله منکه پول نداری

 

 گگ یادت رفته پول و تو هنوز ندادی

 

 نازول :خاله با پول و  که نتیشه پیتبا خرید
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نازوگگل کمگگی بگگه خگگواهر  نتیکگگه خالگگه بعگگدی یعنگگی مگگن نتیتگگونم بگگا خگگواهری بگگری   -

 پیتبا بخوری

 

 با لوخند نکای کردو قوول کرد ولی زود وفت مامانم نکران

 

 میشه

 

 اشکالی نداره من پیتبایی تورو میدی بری خونه بخوری خوبهخوب 

 

 نازول :اخه شتا تنها میتونین

 

 گگ نه عبیبی من اینوار تنها میخوری ولی دفعه بعد باهم میخوریم

 

 قوول ؟؟

 

 نازول :قوول
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 کنار فمت فودی وایمادی سه تا پیتبا سفار  دادی بعد از یک

 

 ربی پیتبارو ورفتم رفتم ستت ماشین

 

 دیدی نازول منتظرنشمته

 

 پیتبارو وشاشتم صندلی عقوو سوار شدی

 

 گگ بریم نازول خانوی

 نازول :بریم خاله جونی

 

 نازول و رسوندی وقتی خواست پیاده بشه پاک پیتبارو

 ورفتم دستم

 

 پول و رو بدون اینکه متوجه بشه وشاشتم توی پاکت مخلفات پیتبا دادی بهش

 

 

 وفت: مرسی اجی خیلی مهربونی م کردوب.و.سنازول خم شد 
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 توهم مهربونی قربونت بری من دلتن  بشم میتونم بیای خونتون

 نازول :اواوی خیلیم مامانم خوشحال میشه

 نازول :اخه ما کمیو نداریم

 

 گگ با  عبیبی برو مواظب خودت با 

 

 وقتی نازول جلوی خونشون رسید دستی برای تکون داد

 

 یرون امدیمنم بوقی زدی و ازکوششون ب

 

 از نکاه خیرشون معلوی بود که تع ب کردن

 

 !!!ازدیدن این ماشین توی این محله

 

 وقتی به خونه رسیدی هرشی مامانو

 

 صدای کردی کمی جواب نداد
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 رفتم توی اشپبخونه دیدی مامانم

 

 تگگوی وشاشگگتم ناهگگارتو دایگگی  خونگگه رفتگگیم عرشگگیا و یاداشگگت وشاشگگته کگگه مگگن   

 یخچال

 

 وری کن بخور

 

 

 : عمل

 

 بعد اینکه از بابت مامان اینا خیالم راات شد

 

 به ستت اتاقم رفتم وقتی در اتاقتو باز کردی

 

 از تع ب دهنم باز مونده بود

 

 کی اتاقتو تتیب کرده بود



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

63 

 

 فکنم کار مامان بود

 

 باکاری که برای کرده بود لوخند امد روی لوم

 

 مامان دو  داره کاریی خونه رو خود  بکنه

 

 بابا بهش اصرار میکنه قوول نتیکنه هرشیم

 

 میکه توی خونه باید زن خونه کار کنه نه خدمت کار

 

 

 از اخ   مامان خیلی خوشم میاد

 

 ولی اوه من جای مامان بودی هیچ کاری نتیکردی

 

 و با اوردن خدمتکار موافقت میکردی

 

 واال بخدا دختر که نواید کار کنه
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 اتومو برداشتمبا خوشحالی رفتم ستت کتدی اوله 

 

 قول اینکه بری اتوی با کامپیوتری

 کردی زیاد اخر تا و کردی پلی یه اهن  از اامد په ن 

 

 امروز روز منه کمیم نیس هرکار بخوای میکنم

 

 

 رفتم ستت اتوی در اتومم باز وشاشتم تا صدای اهن  بیاد

 داخل اتوی

 

 

 رفتم زیر دو  و شروع کردی به قردادن

 

 ی میرقصیدی که نکاهمداشتم برای خود

 

 به ایینه قدی روبروی افتاد وخودمو توی این
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 وضعیت دیدی نشمتم زمینو قش قش به خودی خندیدی

 

 زود بلند شدی خودمو شمتتو ازاتوی امدی بیرون

 

 سشوار زدی به بر  هم میرقصیدی هم موهاو سشوار میکشیدی

 

 

 وبعد ازسشوار موهای یه تاپ و دامن خوجل پوشیدمو اهن  

 

 خامو  کردی و

 

 ازاتا  زدی بیرون با دیدن نرده ها خودمو

 

 سردادی پایین زود رفتم ستت تلوزیون

 

 اهن  شاد داره تا اخر زیاد کردیpmc انقد وشتم تا دیدی
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 با صدای معدی به طره اشپب خونه رفتم

 

 ماکارونی که مامان برای وشاشته بود رو وری کردی

 میبو شیدی

 

 دای زن  خور امدنتا امدی شروع کنم ص

 

 مامانو میداد زود رفتم بدون اینکه بوینم کیه

 

 کلید اه اه رو زدمو به ستت اشپبخونه رفتم

 نشمتم

 به خوردن انقد کثیف کاری کردی که

 

 

 دور دهنم شرب بود

 

 امدی لیوانتو اب کنم که صدای دراومد
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 شرا مامان نتیاد تو مامانم با ادب شد ه ها

 

 

 

 در رفتم هتینطور کهبلند شدی به ستت 

 

 میرفتم شروع کردی به بلند اره زدن

 

 مامان خانوی بفرماید تو، خونه خودتونه

 

 بفرماید تروخدا تعاره نکنین

 

 تا درو باز کردی خنده رو لوم ماسید

 

 ارشای این ا شیکار میکرد

 

 واای این شرا اینطوری منو نکاه میکنه
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 مرتیکه انکاری من شیبی تنم نیس

 

 و ورفتم که دیدی واقعانمرد نکاهش

 

 شیب زیادیم تنم نیس

 

 تازه مغبی بکار افتاد شروع کردی جیغ

 

 کشیدن و به ستت اتاقم دویدن

 

 نتیدونم شطوری به اتاقم رسیدی

 

 وقتی خودمو توی اینه دیدی

 خودی

 

 ازاین وضعیتی که جلوی ارشای بودی خ الت کشیدی
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 : عمل

 

 ود لواسامو باباصدای ارشای که داشت صدای میکرد ز

 

 یه تونیک و شلوار تعویض کردی و با ع له

 

 از پله ها امدی پایین که شند بار نبدیک بود از پله ها بخوری زمین

 

 

 وقتی روبروی ارشای قرار ورفتم ارشای

 

 اول به من یه نکاهی کرد و بعد وفت

 امدی پرونده ایی که پدرت ااتیاج داره رو بوری

 

 ردی بعدوفتم من نتیدونم درمورد شهمنم اول با تع ب نکاهش ک

 

 بکو اص  پرونده ایی اره میبنی 
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 بوینم کارشتا شه ربطی به پدر من داره

 

 اص  مکه ادی قهته که تورو فرستاده

 

 ارشای با اعصوانیت امد ستتم

 

 که یه قدی رفتم عقب از اعصوانیتش ترسیدی که اون

 

 بهم نبدیک شدو

 

 ینکارا دخالت نکن کوشولویه نیشخند زدو وفت: شتا توی ا

 

 

 واالنم مثل یه بچه اره وو  کن میری

 

 اون پرونده ایی که پدرت بهت وفته رو میاری میدی به من

 

 من خیلی کار داری باید بری
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 کاناپه روی نشمت رفت وقتی ارشای ازی فاصله ورفت و 

 و به من نکاه کرد

 

 با دستشم اشاره میکرد بری توی اتا  بابا تا

 

 رو بیاری بهش بدیپروند

 

 شدی ازارکاتش عصوانی 

 

 بوین نتیدونم تو شرا انقد جلوی من سوب میشی-

 

 فقج بدون ازت متنفری واوه یه بار

 فقج یه بار دیکه

 

 هیب بازی دربیاری خودت میدونی

 

 ارشای با عصوانیت امد ستتم جوری امد ستتم
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 که ناخوداواه به دیوار شمویدی

 واقعا ازدیدن

 

 شت کردیششتامش وا

 

 ارشای :بوین دخترجون انقد دور ورت نداره

 

 فکر میکنی کی همتی امثال تو زیادن دور وری پس خیاالتی نشو

 

 

 بعدی وقتی پدرت بهت خور داده که من داری میای خونتون

 

 تا پرونده ایی که بابات ااتیاج داره رو بوری

 

 تو شرا انقد تیپ زده بودی هاا نکنه

 

 وه اینطوریپیش خودت فکرکردی ا
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 بیای جلوی من ، من عاشق اون ششم ابروی قشنکت میشم

 

 نه امثال تو هت ا هس پس بدو برو اون پرونده رو بیار

 

 باید بری

 

 

 دیکه شیبی االیم نوود دستتو بردی باال تا بکوبم تو صورتش

 

 که دستتو توی هوا ورفت

 

 دیکه تکرار نشه-

 

 دباصدای زن  تلفن نکاهم به ستتش کشیده ش

 

 دیکه نبدیک بود قج شه که رفتم ستت تلفن بدون

 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

74 

 

 نکاه کردن به شتاره جواب دادی

 

 گ* س ی بفرماید ؟

 

 س ی دختری خوبی-

 

 متنون بابا*

 

 بوین عمل االن ارشای میاد خونه دنوال یکی از پرونده های-

 

 روی میب توی اتاقه بردار بهش بده

 

 ع له داری دختری نتیتونم دیکه اره ببنم

 

 دافظخ

 

 اتی مهلت نداد ارفی ببنم
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 بدون توجه به این عوضی رفتم توی اتا  بابا پرونده رو برداشتم

 

 از اتا  امدی بیرون پرونده رو انداختم جلو  وفتم وتشو بیرون

 

 

 با اعصوانیت پرونده رو برداشت یه قدی به ستتم

 

 برداشت ولی انکاری پشتون شد

 

 عرشیا اتا  توی باال رفتم ع له با منم بدون توجه بهش 

 

 میرفت بابا با عرشیا هتیشه یه تشت داشت که با اون وقتی 

 

 اتوی بهش اب می ریخت

 

 زود اونو برداشتم به ستت اتاقم رفتم فقج

 

 از خدا میخواستم که نرفته باشه
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 زود اونو پراز اب کردی رفتم ستت بالکن

 

 وقتی امد بیرون از در ورودی هترو خالی کردی

 

 مثل مو  اب کشیدهروی سر  

 

 شده بود

 

 شنان دادی کشید که من ب ای اینکه بترسم

 

 بدتر بهش میخندیدی

 

 وقتی سرشو ورفت باال منو دید

 که داری بهش میخندی

 

 

 سری تکون دادو وفت وای به االت
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 اوه دی دستم بودی میکفتم بهت

 

 ااال که نتیدونی کاری کنی *

 

 وازو رفت سریی سوار ماشینش شدو پاشو وشاشت رو

 

 طوری رفت که صدای السیکای ماشین

 بلند شد

 

 اخیش االم جا امد پمره عوضی به من توهین میکنه

 

 

 بروشتم توی اتاقم دیکه اال اینکه بری

 

 پاین رو نداشتم برای هتین خودمو انداختم روی تخت

 

 رفتم یکم توی فیس بوک وشتی زدمو شندنفریم اسکول کردی
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 بتو وشاشتم کنارو هتون ا بیهو  شدیبعد که خمته شدی لب تا

 

 که باصدای جیغ ینفراز خواب پریدی

 

 !!وقتی دقت کردی دیدی اینکه مامان مریته

 

 وقتی به من نکاه کرد قش قش خندید

 

 مامان :دختر این شه قیافه ایه پاشو یکم

 خودتو جم و جور کن بیا پایین

 

 

 پدرت میخواد باهات صحوت کنه

 

 ندیدنتون تتوی شد بفرماید بیرونگگ ششم. شتاهم اوه خ

 

 مامان :وای عمل موهات مثل این جنکلیا شده
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 گگ خیلی متنون از این هته تعریف بفرما بیرون

 

 بعد ازاینکه مامان رفت امدی از تخت بیای پایین

 

 که پای ویرکرد به م فه روی تخت

 

 پهن زمین شدی

 

 با سختی پاشدی و جد ابادو این

 اباد کردیم فه رو از فوشای 

 

 وقتی نکاهم به اینه خورد خودمم خندی ورفت شه برسه

 

 به مامان هرکدوی از موهای یه طره بود

 عمل :به ستت دسشویی رفتم ابی به صورتم زدی امدی خودمو

 

 مرتب کردی و به پایین رفتم مامان و بابا داشتن باهم اره میبدن

 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

80 

 

 عرشیا هم داشت با ای پد  بازی میکرد

 

 ی زدتا ازاین اال دربیارمشونفکری به سر

 

 جیییییییغغغغ

 

 

 مامان و بابا از جا پریدن عرشیا هم

 

 با دیدن مامان و بابا دلشو ورفته بودو قش قش می خندید

 

 مامان :وای خدا مروم نننننده شی شد

 

 ??? هااان-

 

 هیچی خواستم بکم من امدی پیشتون

 

 مامان :ای درد نکیری بچه منو کشتی تو



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

81 

 

 

 ا اره مامان خند  ورفت روکردبابای ب-

 

 ستتم وفت: بیا پیشم بوینم ور پریده کارت ب ای رسیده که

 

 مارو میترسونی

 

 گگ با خنده رفتم بقل بابا نشمتم و وفتم جونم

 

 کاری داشتین که منو از خواب نازی بیدار کردین و ااضار کردین

 

 : بابا جدی شدو وفت

 

 بهت بدی تو میتونی بری بابا:عمل بابا می خواستم یه خور خوبی

 

 توی شرکت ارشای کار کنی من باها 

 

 صحوت کردی موافقت کرده توهم فردا
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 بعد از دانشکات میری اون ا تا با

 

 اون ا اشناشی

 

 گگ ولی بابا من دو  داری توی شرکت خودتون کار کنتم

 

 بابا:اون ا مورد تایید منه شرکت من کارمند دارع دختری

 

 کارمند داشت که من توروارشای ااتیاج به 

 

 بهش پیشنهاد دادی که اونم قوول کرد وفت بری

 

 تا صحوت هاشو باهات بکنه

 

 گگ باشه بابا هرشی شتا بکین
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 با صدای مامان به سر میب شای رفتیم

 توی سکوت شای و خوردیم بعد از شای

 

 کتک مامان میبو جتی کردی امدی ظره های شای رو بشوری

 

 ره بری به درسات برسی فکر نکنم امروزکه مامان وفت بهت

 

 

 شیبی خونده باشی بالوخند از

 

 مامان تشکر کردی و به ستت

 

 اتاقم رفتم تا رسیدی توی اتا 

 

 زود جبومو برداشتم شروع کردی به خوندن

 

 نتی خواستم فردا جلوی اون مغرور از خود راضی
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 کنف بشم

 

 : ارشای

 

 برای صره ناهار از شرکت زدی بیرون

 

 اخه هیچ وقت عادت نداری توی

 شرکت کنار بقیه کارمندا غشا بخوری

 

 بعضی وقتا که کارای زیاد باشه

 ترجیح میدی غشامو توی اتا  خودی

 بخوری من این شرکتو با پدری شراکت زدیم وهتیشه

 

 منم که به کارا رسیدوی میکنم بقول بابا من دیکه از کار بازنشمته

 شدی

 

 باشم تا ت فی اون سختی هارو در بیاریباید دیکه کنار مامانت 
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 هتیشه به عشقی که بینشون همت امودیم میشه

 

 وقتی نشمتم توی ماشین ووشیم شروع کرد به زن  خوردن

 

 وقتی نکاه کردی دیدی عتو علی

 

 زود جواب دادی

 

 گگ الو س ی عتوجان

 

 عتو علی :س ی خوبی پمری

 

 متنون عتوجون-

 

 تتی داری میخواستم بوینم اوه سرت شلوغعتو علی :پمری برات یه زا

 نیس بری درخونه از عمل پرونده ایی که من جا وشاشتم بکیری

 

 من خودی االن به عمل اط ع میدی که زیاد معطل نشی
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 . گگ نه عتو جان شه مبااتتی

 با  ششم الماعه

 

 عتو علی :لطف میکنی پمری من بری دیکه کار زیاد ریخته روی سری

 خدااافظ

 

 دااافظخ -

 

 بیخال ناهار شدمو به ستت خونه عتو ارکت کردی وقتی رسیدی

 

 ارفی هیچ بدون در فشردی و زن  شدی ازماشین پیاده 

 

 باز شد رفتم داخل ایاط که دیدی

 مشتی داره ول کاری میکنه توی

 

 باغچه ها

 گگ س ی مشتی خمته نواشی



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

87 

 

 

 مشینو بیار داخل مشتی :س ی پمری زنده باشی .وایما االن درو باز میکنم

 

 گگ با  .زود سوارماشینم شدمو به داخل ایاط امدی زودپیاده

 

 شدی به ستت درورودی رفتم در زدی که صدای عمل و شنیدی

 

 که داشت با صدای بلند اره میبد و میخندید

. 

 مامان خانوی بفرماید تو .خونه خودتونه

 

 بفرماید تروخدا تعاره نکنین

 

 لوش ماستید وقتی نکاهم بهش افتاد واقعاتادرو بازکرد خنده روی 

 نتیدونمتم خودمو کنترل کنم

 وقتی به ششتای طوسیش نکاه

 

 میکنم دیکه نتیتونم خودمو کنترل کنم وقتی به لواسا 
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 نکاه کردی انکاری توی تن یه فرشته بود اص 

 این

 دختر با دخترایی که دور و اطرافم همتن فر  داره برای

 

 پاک میدونتشمثل انوشا خواهری 

 

 وقتی نکاهتو به خود  دید

 تازه متوجه خود  شد

 

 شروع کرد جیغ کشیدن وفرار کرد

 

 : که مشی از صدای جیغ عمل ترسیدامد جلو وفت

 

 مشتی:شیشده پمری برای خانوی مشکل پیش امده

 

 !! ن مشتی نتیدونم شرا جیغ کشیدو فرار کرد-
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 خواد بکنه جیغ میکشهمشتی:این دختر از بچکی عادت داره هرکاری می

 

 ما نتیدونیم وقتی خوشحاله جیغ میکشه یا وقتی از شیبی ترسیده؟؟

 اخری مارو با این جیغا  به کشتن میده

 

 اشکال نداره مشتی خودتو ناراات نکن-

 

 وقتی مشتی رفت رفتم داخل

 دیدی هرشی منتظری می مونم

 

 نتیاد شروع کردی به صدا کردنش

 

 ... گگ عمل .. عممل

 

 د از شند مین عمل با ع لهبع

 از پله ها امدپایین که شند باری

 

 نبدیک بود خودشو نابود کنه که زود خود  و جتی وجور کرد
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 اول یه نکاهی

 

 بهش کردی

 وفتم: امدی پرونده ایی

 که پدرت ااتیاج داره رو بوری

 عمل اول

 با تع ب نکاهم کرد

 

 : بعد وفت

 ده ایی اره میبنیدعمل :من نتیدونم شتا درمورد کدوی پرون

 

 اص  بکو بوینم کار شتا شه ربطی به پدر من داره

 

 اخه مکه ادی قهته که تورو فرستاده

 

گگگگ دیکگگه شیگگبی نفهتگگیم بگگا عصگگوانیت بگگه سگگتتش رفگگتم کگگه عمگگل یگگه قگگدی بگگه عقگگب  

 برداشت
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 تر  و میشد توی ششتا  دید بهش نبدیک شدی

 

 دخالت نکنیه نیشخند بهش زدی و وفتم :شتا توی این کارا 

 کوشولووو

 

 االنم مثل یه بچه اره وو  کن میری

 

 اون پرونده ایی که پدرت بهت اط ع داده رو میاری میدیش من

 

 من خیلی کار داری بایدبری

 

 از  فاصله ورفتم بمتت کاناپه رفتم نشمتم

 

 برای اینکه عصوانی تر  کنم با دستم اشاره میکردی بره ازاتا 

 

 عتو پرونده رو بیاره

 

 اتیش از ششتا  می بارید امد ستتم
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 عمل :بوین من نتیدونم توشرا انقدر جلوی من سوب میشی

 

 فقج بدون ازت متنفری واوه یه بار فقج یه بار دیکه

 

 هیب بازی در بیاری خودت میدونی

 

 : ارشای

 با عصوانیت به ستتش رفتم جوری رفتم جلو که عمل

 

 نا خوداواه به دیوار شموید

 

 دی شی داری میکمدیکه نفهتی

 بوین دختر جون دور ورت نداره

 

 

 فکرمیکنی کی همتی امثال تو زیادن دور وری پس خیاالتی نشو
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 وقتی پدرت بهت خور داده که من داری میای خونتون تا پرونده ایی

 

 که بابات ااتیاج داره رو بوری تو شرا انقد تیپ زدی هااا

 

 نکنه پیش خودت فکر کردی اوه اینطوری

 

 ایی جلوی من من عاشق اون ششم و ابروی قشنکت میشمبی

 نه امثال تو هت ا همت پس بدو برو اون پرونده رو بیار

 

 باید بری

 

 عمل خیلی عصوانی شد اومدببنه توی صورتم که

 

 دستشو توی هوا ورفتم

 با صدای بلند رو بهش وفتم: دیکه تکرار نشه

 

 دبا صدای زن  تلفن نکاهتون به اون ستت کشیده ش

 عمل بعد از
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 شند دقیقه تلفن رو جواب داد

 فکنم عتو دیر به عمل خور داده

 

 وعمل از این ماجرا بی خوربوده

 شون بعد از خدااافظی رفت توی

 

 اتا  پرونده رو اورد پرت کرد جلوی با کتال وقاهت

 

 رو به من وفت: پرونده رو بردار وتشو بیرون

 

 میدونم من اونو قضاوت کردمو

 

ردی ولگی نوایگد منگو از خونگه بیگرون بنگدازه ایگن خیلگی رفتگار بگی شگرمانه            بد صحوت ک

 ایی بود

 

 سرمو بلند کردی دیدی عمل نیس
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 یه نفس عتیق کشیدمو امدی

 از در ورودی بیای بیرون پرونده از دستم

 

 افتاد هته بروه ها پخش زمین شد بروه هارو جتی کردی

 

 دوقدی از در ورودی برداشتم که

 ید یه داد کشیدیاب سر روی شک

 سرمو بلند کردی دیدی عمل داره میخنده

 دیکه داشت میترد از خنده دختره دیوونه

 

 یه سری تکون دادی سوار ماشین شدی با سرعت از خونه زدی بیرون

 

 زن  زدی به عتو وفتم که یکی از کارکنایی شرکتو بفرسته پایین

 

 شون برای کار پیش امده نتیتونم بیای باال

 

 دادن پروندهبعد از 
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 دیکی شرکتم نرفتم زن  زدی با منشی هتاهن  کردی

 

 و به ستت خونه رفتم

 

 وقتی رسیدی با بوقی که زدی مش رمضون درو باز کرد سریی رفتم داخل

 

 وقتی ماشین خاله رو دیدی خیلی عصوانی شدی

 

 فقج امیدواری اون دختر لو  رو

 با خود  نیاورده باشه

 

 ستت در وردی رفتم ازماشین پیاده شدی و به

 

 وقتی داخل شدی دیدی مامان وخاله با سحر سیریش نشمتن

 

 به اره زدن

 

 گگ س ی
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 مامان :س ی پمری

 

 خاله :س ی خوبی خاله جون خمته نواشی

 

 سحر نشاشت جواب اره خاله رو بدی ازی اویبون شد که متوجه

 

 خیمی لواسم شد

 سحر :واای ارشای جونی شیشده شرا خیمی

 

 رو لواستو عوض کن االن سرما میخوریابیا ب

 

 میخوای بیای کتکت عبیبی؟؟

 : ارشای

 

 مد ستتما شد نکران مامان سحر اره با 

 

 مامان :شیشده پمری شرا لواسات خیس
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 هیچی مادر رفتم توی فضا سوب نشمتم

 

 ناهارمو بخوری یکدفعه این فواره های کوشیک

 

 پاشمکه شتنارو ابیاری میکنه باز شدو تا امدی 

 

 خیس شدی شیب مهتی نیس خودتو ناراات نکن مادر من

 

 

 خاله :اشکالی نداره عبیبی برو لواساتو عوض کن

 

 بیا پیشتون خیلی دلتنکت شده بودیم

 

 پس با اجازه امدی بری باال که دیدی

 

 سحر دستش دور بازومه دستشو

 جدا کردی و به ستت اتاقم رفتم
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 زود اوله مو برداشتم و به ستت

 ی رفتماتو

 بعد یه دو  اب وری سراال امدی

 

 لواسامو پوشیدی

 

 زود سشوارو به بر  زدی موهامو سشوار کشیدی وبه ستت باال زدی

 

 امدی بری پایین که پشیتون شدی

 

 هرشی کم تر بوینم این سحرو بهترع

 

 روی تختم طا  باز خوابیدی

 

 من فرزند دوی خونوادی ویدونه خواهر

 

 داری به اسم انوشا

 وشا دوسال همت که در تایلند زندوی میکنهان
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 ویدونه خواهر زاده داری به اسم

 رز

 خیلی شیرینه وای خیلی دلتنکشم

 

 

 از بچکی از سحر بدی میاد واین مامان همت

 

 که اصرار داره ما بهم میایم و باید

 باهم ازدواج کنیم با این ارفا 

 ننبدو هم مال سحر باعث شده که هته منو 

 

 حر با خونواد  هم باورشون شدهاتی خود س

 

 سحر اص  اون دختری نیس که من میخوای

 

 شند بار به شند نفر وفتم که بوینن
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 ک ا میره با شه ادمایی میکرده

 

 وجواب اونهای میشه اینکه

 

 سحر توی هته ی پارتی ها میره

 و انقد میخوره که نتیتونه خودشو از

 

 بقل پمرا جتی کنه

 

 ورفتن ومن وشاشتم مال روزی کههته اینارو از  عکس 

 

 م ووری نکن ومدرکی داشته باشم

 

 باصدای در از افکاری بیرون امدی

 

 بفرماید-

 وقتی درباز شد سحر امد تو
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 سحر:وای ارشای اوه بدونی شقد دلتنکت بودی

 امروز

 وقتی مامان خواست بیاد منم وفتم

 میای خیلی کارداشتم

 

 ولی ارز  تو بیشتر ازاین ارفا 

 

 ولی من خیلی خوشحال می شدی اوه نتیو مدی-

 

 از جای بلند شدی که بری ازاتا  بیرون که سحر

 

 امد بقلم کرد خود  رو مثل کنه

 بهم شمووند

 پرتش کردی اونور وبا صدای بلند بهش وفتم

 تیدیبار اخرت باشه فه

 از

 اتا  امدی بیرون بدون توجه به بقیه که صدای میکردن



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

103 

 

 با هتون لواسای رااتیم از خونه زدی بیرون

 دیکه متوجه نوودی ک ا میری که سر از

 بای تهران دراوردی از یه قهوه ورفتم

 خوردی که اروی تر شدی

 که باصدای زن  ووشیم نکاهتو

 

 به صفحه ووشی دوختم استاد شایکان

 

 ی عرض شد استادس -

 

 استاد :س ی پمری خوبی

 

 قربان شتا شتا خوبین-

 

 استاد :خوبم به لطف شتا

 پمری میخواستم بکم دیکه فردا رو
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 خودی سرک   میری این شندروزی مبااتت شدی

 

 گگ نه استاد این شه ارفیه در جواب زاتات شتا اینکاری به ششم نتیاد

 

 استاد :نه نکو پمری لطف کردی

 که مبااتت نتیشممن دی

 گگترااتی شتا

 

 استاد :قربانت پمری خدااافظ

 

 گگ خدااافظ

 

 بعدخدااافظی

 

 خیلی بادی خوابید اخه میخواستم فردا

 

 ت فی کنم کارشو
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 ای خدااا شرا هواامو نداری

 

 با عصابی داغون به ستت خونه رفتم

 

 عمل : باز باصدای این زن  کوفتی ازخواب بیدارشدی

 

 ه به ستت دسشویی رفتم که نتیدونم شی رفتبا ششتای بمت

 

 زیر پای که با خاک یکمان شدی

 

 وقتی ششتامو بازکردی دیدی ک سوری بوده

 

 پامو وشاشتم رو  لیب خوردی

 

 با سخی پاشدی به ستت دسشویی رفتم

 

 با ع له امدی بیرون
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 زود رفتم ستت کتد لواسای

 یه مانتو جیکری

 

 با جین سورمه ایی

 

 شکیبا مقنعه م

 

 ازکتدی دراوردی زود پوشیدمشون

 

 موهامو بمتم وبا یدونه بر  لب و مداد ششم

 

 تکتیل شدی مقنعتو سر کردی با برداشتن کولم

 

 از اتا  زدی بیرون نشمتم روی نرده ها

 

 یووووهووو

 

 وقتی رسیدی پایین بابارو دیدی
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 وایماده جلوی داره با تاسف نکاهم میکنه

 

 طر هتین بهش وفتمازنکاهش خندی ورفت بخا

 

 گگ جووون شقد خوشکلی تو جیکر

 

 باصدای جیغ مامان پریدی هواا

 

 !! مامان :این کی بوود به شوهر من وفت: جیکر هااا

 

 من با عشقم بودی شتا-

 شوهرتون کیه ؟؟

 

مامگگان :عمگگل واای بگگه االگگت واسگگا بکیرمگگت ایگگف االن دسگگتم بنگگده داری صگگوحونه      

 اماده میکنم

 

 : بحث خند  ورفته بودوفت بابا که از این
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 دختری خانوی هتمر شتای عشق 

 

 شدی اویبون از  رفتم بابا ستت به و باصدای بلند خندیدی -

 کردنش ب.و. شروع کردی 

 که یدفه کلم داغ شد

 بروشتم دیدی مامان با مکس کو  زده تو سری

 مامان:کی وفته از شوهری اویبون شی هااا دختره یه ششم سفید

مگبه ایگی لگب برشیگدی بروشگتم سگتت بابگا عشگقتو دعوگا کلگد بابا:اگاال             منم بطگور بگا  -

 که اینطوره جفتتون بیاین بقلم

 با اره بابا خندی ورفت

 نه پدرجان من بری صوحونه بخوری

 دیری شده شتاهم بکارتون برسید

 

 : مامان با ارفم سرخ و سفید شد وزیر لب وفت

 

 دختریه بی ایا
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 ازارفش خندی ورفت

 بعد

 دن صوحونم با ع له باهاشون خدااافظی کردیاز خور

 و

 

 

 به ستت دانشکاه رفتم

 من امروز پوزتو به خاک میبنم ارشای تهرانی

 

 یوووهوووو

 : عمل

 زود یه اهن  شاد وشاشتم

 از علی ابراهیتی

 

 تا خود دانشکاه برا خودی رقصیدی

 

 هر ماشینی از کناری رد میشد یا بهم میخندیدن
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 یا سر تکون میدادن

 

 وقتی رسیدی ماشینو پارک کردمو

 

 به ستت ک   رفتم بچه ها با دیدنم

 

 !! تع ب کردن اخه منو به زود امدن

 

 رفتم نشمتم روی صندلیم که نفس امد پیشم

 

 نفس:س ی شطوری شه ع ب شتا زود امدی

 

 ااال ما یروز زود امدیم تو نتیدونی بوینی-

 نفس:الناز کو؟

 

 !!دی الناز با فرهاد امد توی ک  تا امدی جواب نفس و بدی دی-
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 من با بچها با تع ب بهشون نکاه میکردیم

 

 وقتی الناز امد کناری رو کرد ستت منو نفس

 

 !!الناز:س ی خوبین شیشده تو امروز زود امدی

 

 وا شتونه شرا اینطوری نکاه میکنین تتوی میشتا-

 

 نفس:الناز تو با فرهاد

 هاد بیرون بودی ؟؟الناز میکشتت نکنه دیروز با فر-

 وفتی زن  میبنم زن  نبدی

 ؟؟

 

 

 الناز:واای وایمین من بشینم مثل مکس وز وز میکنین هردوتون

 

 نفس:خوب بشین
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 الناز:بوخشیدا نفس خانوی من جای شتا نشمتم

 

 نفس زود رفت صندلیشو اورد کنارمون نشمت-

 

 الناز نشمت روی صندلیش

 بکو دیکههه الناز-

 

 فرهاد ازی خواسته درمورد پیشنهادی که الناز:هیچی بابا

 

 بهم داده فکر کنم

 

 !!!نفس:شیییی

 

 

 شه پیشنهادیییی بنال دیکه-

 

 : الناز تا امد بکه فرهاد از پشت سرمون وفت
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 فرهاد :ازدواج .،ولی نه یهویی

 

 منو نفس داشتیم با دهانی باز به الناز نکاه میکردیم-

 

 ه باهم سر جن  داشتناخه الناز با فرهاد خوب نوودن هتیش

 

 

 نفس:اخ ون ماشیرینی میخوایم

 

 !! الناز:شی میکین شتا اااال من هنوز جواب اینو ندادی

 

 فرهاد :این منظورت منم دیکه الناز خانوی اره؟؟

 

 الناز:اره که شی مث  االن باید از قیافه ایی که در  کردی بترسم

 

 بتو بدییاددیروزت بیوفت که دنوالم می دویدی تا من جوا

 

 اه اه خودتو جتی کن



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

114 

 

 

 منو نفس یه نکاهی به فرهاد کردیم با-

 

 قیافه ایی که به خود  ورفته بود

 

 ترکیدیم ازخنده

 

 فرهاد :بفرما منو کردی سوژه خنده اینا

 

 

 الناز تا امد جواب فرهادو بده با صدای

 یکی از بچه ها ساکت شدیم

 

 !! بچه ها استاد امد

 

 خیره شدی با پوزخند به در ک  

 

 !! بادیدن استادشایکان
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 !!پوزخند جاشو داد به تع ب

 

 ای خداا شرا این امد اه

 

 پیرمرد هاه هافووو

 

 

 با ویشکونی ازی ورفته شد بروشتم

 

 دیدی اینوار نفس کثافت

 

 ایشاالااا به ترشی دختر

 

 بیشعور ارملههههه

 

 

 با ششتای داشتم خفش میکردی
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 که باصدای استاد بروشتم

 

 تاد:خانوی رادفر دوباره سرکله زدن من باشتا شروع شد؟؟اس

 

 بوخشین استادا شتا توی این شند روز استراات-

 

 کردین ااال باز با من سرکله ببنین

 

 اشکالی داره؟؟

 

 استاد:یا ازاین رفتاری که داشتی معشرت خواهی میکنی

 

 یا ازک   میری بیرون

 

 کمی با عصوانیت کولتو برداشتم بدون توجه به-

 

 ازک   زدی بیرون
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 عوضی خرفت تو خواب بوینی من ازتو معشرت بخوای

 

 هاه هافووو بد بخت

 

 بیخیال ک   بعدی شدمو سوار ماشین شدمو رفتم ستت خونه

 

 

 : عمل

 

 پشت شراغ قرمب بودی که دیدی نازول وایماده یه ووشه فکر کنم و  

 

 تتوی شده بود

 

 ماشینو پارک کردیتا شراغ سوب شد یکم رفتم جلوتر 

 

 رفتم ستتش وقتی بهش رسیدی منو دید از خوشحالی جیغی

 

 کشید پرید توی بغلم
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 نازول:واای اجی جونم ک ا بودی دلم برات تن  شده بود

 

 شرا دیکه نیومدی پیشم

 

 تازه مامان وقتی دید پیتبا هارو بردی خونه

 

 اول دعوای کرد ولی وقتی بهش وفتم تو اجی منی

 

 و دلش میخواد تورو بوینه خوشحال شد

 

 واای قربونت بری یکم وایما منم بتونم اره برنم-

 

 ااال که اینطوره من میخوای امروز در خدمت

 اجی خودی باشم و مامانش

 

 نازول :اخ ون عاشقتم اجی جونم
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 ببن قد 

 

 :عمل

 

با خوشگحالی رفتگیم سگتت ماشگین وتگا نشمگتیم تگوی ماشگین ووشگیم زنگ  خگورد بگا             

 م الناز زود جواب دادیدیدن اس

 س ی_

الناز:سگگ ی ک گگای تگگو دختگگر شگگرا واینمگگتادی تگگا مگگا بیگگایم پیشگگت دختگگر تگگو اسگگتادو    

 قهویی کردی امروز

 

النگگاز خگگواهری مگگن االن نتگگی تگگونم اگگره بگگبنم برسگگم خونگگه اتتگگا باهگگات تتگگا     _

 می ویری

 

 تتاستم منتظر الناز:با  مواظب خودت با  

 

 قربانت خدااافظ_

کگگه تتاسگگو قطگگی کگگردی بروشگگتم سگگتت نازوگگل دیگگدی دسگگتای کوشولگگو  و  بعگگد ازاین

 شیبی وفتم بهش بالوخند  جک صورت ناز  کرده داره منو نکاه میکنه 
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 شده نازول

 !! نه اجی عمل شتا وفتین اجی ندارین که پس این کی بود_

 

ای جانم اونم یگه اجگی هگس مثگل تگو فقگج اون ازبچکگی بگا مگن بگوده وتگو االن شگدی             _

 کوشولوی مناجی 

 

 نازول:میشه استشو بدونم اجی

_ 

 

 (1roman.irساخته شده است) رمانکتاب در سایت یک این 

بله که میشه اسگتش النگاز هگس و االنگم خوگر نگداره اوگه خوگر دا  منگو کچگل میکگرد            

 تا من شتاخوشکل خانومو نشونش بدی مطتعنم بوینیش از  خو 

 میاد

 نازول:پس میشه من بوینتش

 ردوردو بله که میشه ،فقج اوه اجازه میدی بریم دنوال مامانت تا بریم _

 نازول:بریم اجی جونم

 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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عمگگل :بگگه سگگتت خونگگه ی نازوگگل ارکگگت کگگردی تگگازه یگگادی افتگگاد بگگه مامگگان اطگگ ع     

 ندادی شتاره مامان لتس کردی وزدی روی بلندوو

 س ی مامان خوبی_

 مامان :س ی دختری به خوبیت ک ای عبیبی

 مامان ناهار منتظری نواشین من اجی جونم میخوایم بریم بیرون_

   دختری س ی منو به الناز برسون خو  بکشره عبیبیمامان:با

 

بگگا النگگاز نیمگگتم مامگگان قضگگیش مفصگگل بیگگای خونگگه اتتگگا تعریگگف میکگگنم بگگرات مگگن   _

 نتیتونم زیاد اره ببنم فعلن خدااافظ مامان

 خدااافظ مامان:مواظب خودت با  منتظرتم دختری 

 

 

 :عمل

ارکگت کگردیم وقتگی بگه     وقتی رسیدیم بگا نازوگل پیگاده شگدیم و بگه سگتت خونشگون        

 در خونشون رسیدیم نکاهم به درکوشیکی که نصف رنکش رفته بود افتاد

زنگگ  خونگگه رو زدی صگگدای خگگانومی امگگد کگگه میکفگگت کیگگه ونگگازولی کگگه وفگگت مگگنم     

 مامان باز کن دوباره صدای اون خانوی امد امدی مادر وقتی در باز شد خانومی

 ی بالوخند بهش س ی کردیبا شادر نتاز ولی ولی که با دیدنش کیف کرد
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 گم ی دختری

 گم ی مامانی این اجی عمل امده که بریم بیرون باهم دیکه

 گ بفرمایید تو بوخشید تروخدا یکم تع ب کردی اواسم پرت شد بیا تو عبیبی

 

 گ نه این ارفا شیه امدی بوینتتون وبعدی اماده شیم بریم ناهار بیرون

 

یشگه بعگدی هتمگایه هگامون االن مگیکن شیشگده کگه        گ اول بیا تگو عبیگبی اینطگور کگه نت    

 یه غریوه درخونشونه بوخشید اینو میکم این محل اخ قشون هتینه

 

گ بگا  ششگم پشگت سرشگون رفگتم داخگل کگه باخونگه کوشولگویی روبگه رو شگدی ،امگا             

 خوب بود ارامش میداد

 گاینطور ناراات میشم بیا داخل دختری

 گتیتونم بهتون بکم خاله ؟؟؟

 نه من ازخدامه خاله ی دختر به این خوشکلی باشم گچرا که

 گ قربونت بری خاله جون شتالطف داری من منتطرمیتونم تااماده شین

 گازاین بیشتر نتیتونم دیکه بهت اصرارکنم زود اماده میشم عبیبدلم

 

 گ پس مامان من پیش عمل جونم میتونم
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 گ با  دختری

 

 خواهری یه شیبی بکمبعدازاینکه خاله رفت تو نارول روبهم وفت 

 گ بکو عبیب دل خواهری

گ متنون که میخگوای مگارو بوگری وگرد  مامگانم از مگوقعی کگه بابگای فگوت شگده هگیج            

 ک ا نتیره فقج توی خونس کارایی که بهش تحویل میدن تتوی میکنه

تازشم شب کگه مگن میگری تگوی رختخگوابم فکرمیکنگه مگن خگوابم بگرده عکگس بابگامو            

 ه اجی اون نارااته که من کارمیکنم به بابای میکفتبرمیداره و وریه میکن

 خمته شده میخواد بره پیشش اجی بخدا من اذیتش نتی کنم

 

گگگ پابگگه پگگای نازوگگل وریگگه کگگردی تاصگگدای خالگگه رو شگگنیدی زود صگگورتتو پگگاک کگگردی  

 نازول هم هتین کارو کرد

 گ بوخشین معطل شدی عبببی

 

 گ نکو اینطوری خاله جون بریم که دیر شد

خونگگه امگگدیم بیگگرون باخالگگه بگگه سگگتت ماشگگین رفتگگیم خالگگه بادیگگدن ماشگگینم یکگگم     از

 تعلل کرد که سوارشه نکاهی به دور واطرافش کرد خواست عقب بشینه که من
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نشاشگگتم درجلگگورو بگگازکردی نازوگگل هگگم نشمگگت عقگگب ،سوارشگگدی و زودبگگه سگگتت      

 رستوران رفتم تا وقتی که رسیدیم کاری کردی که لوخند بشینه روی لب

هردوشگگون نتیگگدونم شگگرا انقگگدر بگگه دلگگم نشمگگتن بعدازاینکگگه ناهگگارمون رو خگگوردیم   

 با اسرار خاله که کارزیادی داره اونارو به خونه بردی

وبعگگدازکلی تشگگکر بگگه سگگتت خونگگه رفگگتم وقتگگی رسگگیدی خونگگه بابگگا نشمگگته بگگود روبگگه 

 مامان واال خوبی نداشت با نکرانی به ستتشون رفتم که تازه یادی افتاد

  ی نکردیس

 

 گ س ی مامان بابای خودی

 باباشیبی شده االتون بنظر خوب نتیاد

 مامان شتا شرا وریه کردین خوب بکین شیشده

 

گگگ شیگگبی نگگیس عمگگل بابگگا بخگگاطر کارزیگگاده مگگادرتم نکگگران منگگه شیگگبی نگگیس وگگل     

 دختری

 

 گ خوب بریم دکتر اخه اینطوری که نتیشه

 گن عبیبی شیبی نیس برو استراات کن
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 استی فردا خاله زهرا میخواد برای ارشای تولد بکیره سوپرایبهگ ر

 

 ازی خواسته بهت بکم تو وبچه های ک ستو ازطره خاله دعوت کنی

 کمگی  بگا  بعگدی  بگود  امگده  شگایکان  اسگتاد  جگای  روز شنگد  فقگج  گ شطگور مکگه اخگه اون    

 کنم دعوتش که نوود صتیتی

 

تعریگگف میکگگرده خالگگه    گگگ نگگه دختگگری خالگگه میکفگگت ارشگگای خیلگگی از بچگگه کگگ        

 زهراهم وفتوهت بکم که دعوت کنی

 

 گ با  ششم ،با بی االی به ستت اتاقم رفتم

 

 : عمل

وبا بی اگالی بگه سگتت اتگاقم رفگتم کگه بادیگدن اتگا  عرشگیا راهتگو کگج کگردی سگتت              

ش کگگردی طگگوری ب.و.سگگاتگگاقش اروی درو بگگازکردی دیگگدی خوابگگه اروی رفگگتم داخگگل   

 که

رفگگتم تگگوی اتگگاقم اولتگگو برداشگگتم زود خودمگگو انگگداختم   بیدارنشگگه امگگدی بیگگرون زود

 تو اتای بعد یه دو  کوتاه امدی بیرون تازه یاد تولد افتادی که لوا  نداری

سگریی لواسگگامو تگگنم کگگردی بگگدون خشگگک کگگردن موهگگای ووشگگیتو برداشگگتم زنگگ  زدی  

 الناز خره خخ
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 گالو س ی

 گمای علیک

 گخخ خوبی

کگگردی امگگروز خگگوب یگگه معگگشرت خگگواهی   گگگترسی توخگگوبی شیشگگد شگگرا اینطگگوری   

 میکردی

 گعترا من ازاین پیرمرد هاه هافو معشرت بخوای

 گخوب بابا توای مغرور ،امروز ک ا بودی زن  زدی

 گهچی با اجیم بیرون بودی

 گوله بله کدوی خری جب من شده اب ی تو

 

 گعه الناز ناراات میشتا

 گوا  خداواست نکهش دارع کاری نداری من باید بری

 

گگگای بابگگا زود نارااگگت میشگگه بگگشار بگگرات سگگروقت توضگگیح میگگدی قربونگگت بگگری هگگیچ   

 کس مثل تو نتیشه

 گوا  منم عرعر
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 گخخخ خور خوشحالی

 گاخ ون بووووو

 گشرط داره

 گوا  بکو

 گاول بکو قوول میکنی

 گعهه بنال دیکه دختر

گگگخخخ تولگگد ارشگگای فگگردا بچگگه هگگای ک سگگم خالگگه زهگگرا دعگگوت کگگرده ووفتگگه مگگن     

 ن بکمبهتو

 وامروز میای دنوالت میریم پاساژ وردی

 

 گ ییییییییغ اخ ون تولد

 گدیونه قش نکنی

 گواای خیلی خوشحال شدی با  منتظرتم منم لوا  نداری

 میای دنوالت۱٧:۰۰گپس 

 

 گوا  بوین فکرنکنا یادی رفتا باید برای بکی اون دختره کیه

 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

128 

 

 گگواشش خدااافظظ

 گاودافظ

 گگگگگگگگگگگگگگگ

 ن الناز دیونس دوباره زن  زدی نفس که اوه اونم میاد باهم بریمواای ای

 گ الو

گگ الگو سگ ی خگوبی شیشگد تگو شگرا وقتگی اسگتاد امگد تگو ششگات داشگت میگبد بیگرون               

 شرا معشرت خواهی نکردی میتردی میدونی شی وفت وفت بکین جلمه

 بعدی نیاد سرک سم هااا بکوودیکهه مردی عمل عمل

 بکش اون ترمب لعنتی اهگ وااای دختر بترکی 

فقگگج سگگاکت شگگو بهگگت یگگه شیبیگگو بکگگم بچگگه هگگای کگگ   تولگگد ارشگگای دعگگوتن تواوگگه 

 اماده با  بیایم دنوالت۱٧:۰۰لوا  نداری 

 

 گگ با  ولی ایشاال بترشی با این اخ قت

 گ وتشو دیونه خدافظ

 گ منتظرتم خدافظ

 گگگگگگگگگگگگگگگگگ
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 برد خوابم که شیشد نفهتیدی ودیکه ووشیتو وشاشتم روی کوک 

 

 :عمل

باصدای زن  کوفتی بیگدار شگدی امگدی دوبگاره بخگوابم کگه یگاد قگراری کگه بگا بچگه هگا             

 داشتم افتادی زود دل از تخت کندی وبه ستت روشویی رفتم ابی به صورتم و

بگگه سگگتت کتگگدی رفگگتم زود یگگه مگگانتو مشگگکی جگگین مشگگکی روسگگری مشگگکی برداشگگتم 

 رون وبا سختی از پله ها رفتم پایین امدیروی تخت وشاشتم از اتا  امدی بی

بگگری تگگوی اتگگا  مامگگانم کگگه بگگاارفی کگگه شگگندیم سگگرجای میخکگگوب شگگدی یعنگگی         

نگگارااتی امگگروز بابگگا واگگال خگگرابش بگگرای اینکگگه داره ورشکمگگت میشگگه وااای اصگگ      

 باوری

 نتیشه بدون اینکه توی شهری شیبی پیدا باشه در زدی میشه بیای تو

بیگگا او دختگگری رفگگتم داخگگل مامگگان ازبگگس وریگگه کگگرده بگگود   باصگگدای بابگگا کگگه وفگگت:  

 ششتا  قرمب شده بود الهی عمل بتیره این روز شتارو نوینه با نارااتی رومو

 کردی ستت بابا میشه به منم بکین شیشده

 

بابا:عمگگل بابگگا خودتگگو نکگگران نکگگن عبیگگبی مگگن بایگگد شگگب باهگگات صگگحوت کگگنم اوگگه   

 بخوای میتونی به پدرت کتک کنی

 

 ن :علی من نتیشاری با زندوی دختری بازی کنی عمل تتوی زندوی منهماما
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بابگگا :مگگریم جگگان فکگگر میکنگگی عمگگل دختگگر مگگن نگگیس مگگن نتیتگگونم بگگه خگگاک سگگیاه     

 بشینم من نتیتونم طعم بیچاروی رو بچشم من نتیدونم بدبختی دخترمو

 بوینم ولی م ووری میفهتی م ووررر

 

میکگگردی شگگی باعگگث بگگدبختی مگگن میشگگه  گگگ بگگا تع گگب بگگه ارفگگای مامگگان و بابگگا وگگو 

 وشی باعث میشه من بابا رو از بدبختی ن ات بدی ازارفاشون ویج شده بودی

 

 باصدای مامان به ستتش بروشتم

 مامان :دختری عملم کاری داشتی دختری

وتگگازه متوجگگه شگگدی بابگگا تگگویی اتگگا  نگگیس بگگه سگگتت مامگگان رفگگتم و کنگگار  نشمگگتم   

 مامان شیبی شده

 پدرت باهات اره ببنه دراین مورد عبیبیمامان:بهتره 

 

گ ششم فقگج تگورو خگدا ایگن ششگتای قشگنکتو خگراب نکگن ایگف ایگن اشگکانیس کگه             

 میریبیشون .من داری برای تولد فردا میری با الناز و نفس دنوال لوا 

 مامان :با  دختری مواظب خودت با 
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 گ شتاهم اوه لوا  ندارین بیاین بریم بخریم

 

 ی لوا  دیروز تهیه کردیمامان :نه دختر

 گ با  پس فع  خدافظ

 شتاهم بخوابین یکم

با فکری درویگر بگه سگتت اتگاقم رفگتم زود امگاده شگدی رفگتم سگتت اتگا  عرشگیا درو            

 بازکردی دیدی نیس تازه یادی افتاد رفته ک   زبان به اوا  پرتیم لعنت

سگگیدی النگگاز فرسگگتادی زود سگگوار ماشگگینم شگگدی وبگگه طگگره خونگگه النگگاز رفگگتم وقتگگی ر  

 منتظر وایماده بود برای اینکه الناز از االم خوردارنشه زود تغییر شهره دادی

 ( خخ یاد مرد هبار شهره افتادی)

النگگاز سوارشگگد بگگا عصگگابی داغگگون وفگگت :تواوگگه زود بیگگایی میتیگگری منگگو انقگگد این گگا    

 کاشتی علف هرز زیر پای که نه تا کتری رسید دخترنفهم شرا دل روده تو انقد

 ببروه که دل صاااب مردت برا منه بدبخت شور نتیبنه هااااا

 

گگگ بگگا قیافگگه النگگاز ترکیگگدی ازخنگگده کگگه دیگگد میخنگگدی عصگگوانی شگگد کیفشگگو امگگد ببنگگه    

 توسری که به اره امدی

بوخشید بوخشید تروخگداا نگبن هنگوز داشگتم ریگب میخندیگدی کگه بگا اگره النگاز خفگه            

 خون ورفتم
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 ااااگ عمل اوه بخندی دهنتو جر میدم

 گ خخخخخخ

اهنگگ  شگگادی وشاشگگتم کگگه دیگگدی النگگاز یگگه دسگگت زد اخ گگون ایگگن اهنکگگه مگگن          

 عاشقشتتم

 

یدفگگه شگگروع کگگرد بگگه رقصگگیدن وصگگدا دراوردن از خگگود  مگگنم ازاینکگگار  خنگگدی     

 ورفت

 

گگگ هگگوی عمگگل بگگرقص انگگرژی بکیگگریم میخگگوایم بگگریم دنوگگال نفگگس االن میگگاد انقگگد     

 اهاره میبنه مختونو میترکونه برقص دیکه 

گگگ مگگنم شگگروع کگگردی خودمگگو تکگگون دادن کگگه هتگگه بهتگگون نکگگاه میکگگردن االن پگگیش  

 خودشون میکن اینا ازک ا فرار کردن خخ

وقتگگی رسگگیدیم در خونگگه نفگگس دیگگدی بگگا اعصگگوانیت اومگگد تگگوی ماشگگین نشمگگت بگگدون 

 اینکه ب کمی مهلت بده دوباره شروع کرد

 

میگای دنوالگت منگو بگیس مگین      گ بوین عمگل تگو شگرا ادی نتیشگی هگااا مکگه نکفتگی پگنج         

 منتظرخودت کردی ازبس

 منتظرموندی دیونه شدی
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 گ هنوز داشت اره میبد که با جیغ الناز ساکت شد

گگگ خفگگه بشگگی دختگگر صگگدبار بهگگت وفگگتم انقگگدر تنگگد اگگره نگگبن بوگگین کمگگی نتیخگگواد  

 یکلوی اره ببنه

 

 وریوگ  بگه  وگور  النگاز  ایگن  توعگه  تقصگیر  هتگش  کوفگت  گ خخخ بچه ها دیرشگد بریگگم   

 میکنه اینطوری منو

 گگ نفس االن یه اهن  میشاری کیف کن تا پاساژ

 گ وااای اخ وون ببن بریم

گ النگاز اهنکگو ازاول پلگی کگرد هردوشگون دوبگاره شگروع کگردن ممگخره بگازی وقتگی            

 رسیدی اهنکوخامو  کردی که بروشتن ستتم میخواستن با ششتاشون منو

 بخورن

 

 که زود وفتم رسیدیممیخواستن با ششتاشون منو بخورن 

بگگا بچگگه هگگا پیگگاده شگگدیم وبگگه سگگتت پاسگگاژ رفتگگیم وقتگگی رفتگگیم تگگو زود النگگاز سگگتتم   

 امدو وفت بوین عمل زود یه لوا  انتخاب میکنی فهتیدی ما دوتا جون

 نداریم دنوال تو راه بیوفتیم برای هتین اول تو میخری فهتیدی

 گ با  بابا توای
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 اریف تو میشهنفس :کیف میکنم یعنی فقج الناز 

 : نفس

 پس پایه همتین شامو بخوریم بریم

 الناز:من ارفی نداری

تگگا امگگدی بکگگم بگگریم یگگاد اگگره بابگگا افتگگادی رو بهشگگون وفگگتم بچگگه هگگا شگگرمنده مگگن   -

 بابای وفت کارواجب باهای داره باید زود بروردی

 الناز :این ارفا شیه

 نفس :بیخیال رفیق یه روز دیکه خودتو ناراات نکن

 تکی زیاد سوار ماشین شدیم که الناز وفتبا خم-

 عمل نکنه میخواد بکه شرا نرفتی شرکت ارشای تا اره ببنین برای کار

 

 نفس:خوب دو  نداره اون ا کار کنه زور نیس که

 

نگگه بچگگه هگگا فکگگرنکنم ولشگگکونین خودتگگون درویگگر نکنگگین دیکگگه ارفگگی زده نشگگد     -

خیلگگی فکگگری درویگگر اگگره بعگگد ازاینکگگه بچگگه هگگارو رسگگوندی بگگه سگگتت خونگگه رفگگتم  

 بابا

شگتی  م زدی کگه  بگوقی  بگا  خونگه  جلگوی  رسگیدی  شطگوری  نتیگدونم  شگده  شگی  یعنی بود 

 درو بازکرد س می کردی ماشینو خامو  کردی پیاده شدی وقتی رسیدی
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بابگگا داشگگت بگگا عرشگگیا اگگره میگگبد مامگگانم نشمگگته بگگود تلوزیگگون نکگگاه میکگگرد بگگا       

 س می که کردی تازه متوجه من شدن

 ا:س ی اب یعرشی

 س ی عبیبدل اب ی خوبی بدو بیا بغلم بوینم دلم برات یبره شده-

 عرشیا خودشو تو بغلم جاکرد

 بابا:س ی دختری کارت تتوی شد بیا توی اتاقم

 ششم_

محکگم کگردی ازبقلگم جگگدا  کگردی بگه سگتت مامگان رفگتم کگگه          ب.و. عرشگیارو یگه   

 نکگگگن اینطگگگوری اتروخگگگد مامگگگانم نشمگگگتم کنگگگار  داشگگگت بگگگاغم نکگگگاهم میکگگگرد 

 باخودت

 دستشو وشاشت روی دستم شروع کرد بحره زدن

 

مامان:بوین دختگری هرشگی پگدرت بهگت وفگت نوایگد قوگول کنگی بایگد خگوب فکرکنگی            

 فقج باید به زندوی خودت فکرکنی با  دختری ؟؟

 

 دستتو وشاشتم روی دستش باشه مامانم-

 مامان:بهتره بری پدرت منتظرته
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خواسگگتم بگگری لواسگگامو عگگوض کگگنم کگگه فکردرویگگری ایگگن     ازکنگگار مامگگان بلندشگگدی -

 اجازه رو نداد بهم با ضربه ایی که به در زدی باصدای بابا رفتم توباصدای بابا

 که بابا وفت بشین نشمتم روی صندلی اتاقش بابا صداشو صاه کردرفتم تو

بابگگا:بوین دختگگری اوضگگاع شگگرکت ریختگگه بهگگم ومگگن بگگه پگگول ااتیگگاج داری بگگه کتگگک    

 که ن اتم بدهکمی 

خگگوب زودتگگر میکفتگگین خگگوب مگگن نتیگگری شگگرکت اقگگای تهرانگگی میگگای شگگرکت         -

 خودتون بهتون کتک میکنم خوبه نرفتم برای کار اینطوری بهترع

نگگه دختگگری اجگگازه بگگده ارفتگگو کامگگل بکگگم منطگگوری ایگگن نگگیس عبیگگبی مگگن داری       _

ورشکمگگت میشگگم هتگگه شیتگگو داری ازدسگگت میگگدی امگگروز شگگریکم اقگگای مهتشگگم بگگه    

 من

درخواسگگت کتگگک داد ولگگی در عگگوض کتکگگش بگگه مگگن میخگگواد تگگورو بگگرای پمگگر     

 خواستکاری کنه

 تگگک میخگگواد بابگگا وقتگگی اگگره بابگگارو شگگندیم انکگگاری دیکگگه تگگوی ایگگن دنیگگا نوگگودی  -

 کاال مثل منو بخواد که نتیشه باوری اص  بفروشه کار  بخاطر دخترشو

 بگاوری نتیشگه بابگا واشگکی     بفروشه بگدون توجگه فقگج بروشگتم سگتت بابگا وفگتم اصگ         

 که ازششتم شکید با دستم زود پاکش کردی زود ازاتا  زدی بیرون نفهتیدی

شطوری با وریه پله هگارو طگی کگردی وقتگی بگه اتگاقم رسگیدی درو قفگل کگردی خودمگو           

 پرت کردی روی تختم شروع کردی به وریه کردن دیکه توجه به در زدنایی
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میکگگردی بگگا صگگدای ووشگگیم بروشگگتم سگگتتش  مامگگان و عرشگگیا نتیکگگردی فقگگج وریگگه  

 !!که بادیدن اسم روی ووشی تع ب کردی

 

 :عمل

بادیگگدن اسگگم روی ووشگگی تع گگب کگگردی اخگگه ارشگگای بگگا مگگن شیکگگار داره امگگدی قطگگی   

 دادی جواب زود کنم کنم اس کن کاویم ول کرد با صاه کردن صدای 

 س ی_

 س ی بوخش فکر نتیکردی خواب باشین_

ار در شگگرکت بهتگگون بکگگم فگگردا تشگگریف بیگگارین صگگحوت هگگای میخواسگگتم درمگگورد کگگ

 اولیه رو بکنیم

 صوح اون ا باشین٩:۰۰ساعت 

 با  متنون خدافظ_

 بازی بوخش بد موقی مباام شدی_

 نه خواب نوودی خواهش میکنم_

 مشکلی پیش امده اوه بتونم کتکت میکنم_

 

 نه متنون خدافظ_

 خدافظ_
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 بعداز قطی تتا  به فکر فرو رفتم

شگگرا بابگگا بایگگد بگگا مگگن اینکگگارو بکنگگه مگگن هگگیچ وقگگت ایگگن ازدواجگگو قوگگول نتیکگگنم  اخگگه

 ولی وقتی به بابا مامان عرشیا فکرمیکنم واقعا نتیدونم شیکارکنم ولی بهتره

 بهتره خیلی کارکنم درویر فکرمو بری توی شرکت ارشای کار کنم 

ن امگگد بگگاپلی کگگردن یگگه اهنگگ  غتکگگین هتگگه ی ارفگگای بابگگا ودلمگگوزی هگگای مامگگا     

 جلوی ششتای با اعصابی داغون بدون خوردن شای بخواب رفتم

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 : ارشای

وقتگگی صگگدای عمگگل شگگنیدی تع گگب کگگردی فکرکگگردی خوابگگه کگگه وفگگت نگگه خگگواب      

 نوودی با وفتن این ارفش فهتیدی وریه کرده نتیدونم شرا عمل

 دخترشروشیطون داشت وریه میکرد اص  بهش نتیاد

 در اتا  ازفکر امدی بیرون بلهباصدای 

 در اتا  باز شدو مامان امد داخل مامان شیبی شده

 نه پمری امدی باهات اره ببنم وقت داری که_

 بله که داری من هتیشه برای مامان ولم وقت داری_

 مامان امد کناری روی تخت نشمت



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

139 

 

پمگگری مگگن ارزو داری کگگه تگگورو تولوگگا  دامگگادی بویگگنم عروسگگتونم کگگه مشگگخص      _

 ردیم ومیدونم هردوتون هتو دو  دارین با پدرت صحوت کردی ولی پدرتک

 وفت اول با خودت اره ببنم

 نظرت شیه پمری قرارو بشاریم برای اخرهفته

بوگگین مگگادر مگگن اصگگ  النگگازو نتیگگدونم بگگه عنگگوان هتمگگر خگگودی قوگگولش کگگنم اون      _

 داریمکمی نیس که من بخوای واص  بهم نتیایم واینکه شتا میکین هتو دو  

اصگگ  اینطگگور نگگیس دوسگگت داشگگتن ازسگگتت مگگن نگگیس النگگاز منگگو دو  داره وایگگن      

 برای مهم نیس پس بهتره قول و قراری نشارین

 

یعنگگی شگگی ایگگن ارفگگا شیگگه کگگه میبنگگی شگگه دختگگری بهترازالنگگاز بوگگین ارشگگای ایگگن     _

 ارفارو میشاری کنار دوست داشتن بعدازدواج خود  شکل میکیره من بهت

 بری خور بدی به خالت اینا برای اخرهفته ااضر باشن قول میدی پس من

 

ازشگگدت عصگگوانیت نتیدونمگگتم شگگی بکگگم بگگدون فکگگر کگگردن بگگه ارفگگی کگگه میخگگوای _

 بکم وفتم

 من کس دیکه ای رو دو  داری

 واوه بخوای ازدواج کنم فقج با اونه

 مامان جلوی در اتا  خشکش زد با تع ب بروشت ستتم
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 : ارشای

 

خشگگگکش زدباتع گگگب بروشگگگت سگگگتتم بوگگگین ارشگگگای مگگگن  مامگگگان جلگگگوی دراتگگگا 

نتیگگدونم کیگگو دو  داری فقگگج بایگگد بگگا سگگحرازدواج کنگگی شگگتا ازبچکگگی مگگال هگگم      

 بودین

وایگگن ارفگگارو قوگگول نتگگیکم بگگا عصگگوانیت رفگگتم سگگتت کشگگوی پرونگگده هگگا اون پاکگگت  

 عکمارو دراوردی انداختم روی تخت باعصوانیت روبه مامان وفتم بفرماید

ای دخترخواهرتگگون رو بوگگین بعگگد بوینگگین لیاقگگت داره عگگرو  ایگگن    بیگگاین شگگاهکاره

 میدید خانواده بشه یانه مامامان باتع ب امد ستت پاکت وقتی عکمارو 

ازشگگدت تع گگب ششگگتا  بگگبرگ شگگده بگگود مامگگان روکگگرد سگگتتم و وفگگت :اصگگ        

 باوری نتیشه مطتعنی فتوشاپ نیس

ل داداشگم میگدونم اگاال    بله که مطتعنم کمگی کگه ایگن عکگس هگارو بگرای ورفتگه مثگ        _

 دیدیدشرا میکم دوسش نداری

مامگگان امگگد سگگتتم بگگا مهربگگونی کشگگیدی تگگوی بغلگگش بگگوخش منگگو پمگگری نتیخگگوای       

 نارااتت کنم قوول سحر لیاقت هتمرتوشدنو نداره ولی تا یه هفته وقت داری

اون دختگری کگگه دوسگگش داری رو نشگگونم بگگدی وورنگه هردختگگری کگگه مگگن بکگگم بایگگد   

 ی یانه؟؟قوول کنی فهتید
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نتیگگدونم شیکگگارکنم اصگگ  اون اگگره شگگی بگگود مگگن وفگگتم ازارفگگی کگگه بگگه مامگگان     _

 (وفتم خیلی پشیتون شدی )لعنت به زبونی که بد موقی باز بشه اه

 باشگگه نداشگگته امگگادوی شگگاید نگگیس کگگه الکگگی بگگبنم اگگره مگگادرمن مگگن بایگگد باهگگا  

 بدین وقت من به ل یک ماه اداق کته خیلی هفته یک

 

  بهونگگه بگگرای مگگن جگگور نکگگن مگگن میخگگوای تگگا یگگک هفتگگه دیکگگه عروسگگتو  بوگگین اصگگ_

 بوینم وورنه بیخیال انتخابت میشم میری دختری که خودی انتخاب میکنم

 برات میکیری فهتیدی پمره ل واز

 خخخ ششم_

 ااال هم بیا بامن بریم پایین دیکه شای ااضره زود با _

تگگیم بابگگارو دیگگدی کگگه تگگوی فکگگره بگگا مامگگان ازاتگگا  امگگدی بیگگرون بگگه سگگتت پگگایین رف_

 بااختایی توهم با تع ب به ستتش رفتیم

 شیبی شده بابا_

 رضا جان مشکلی پیش امده خوب اره ببن جون به لوتون کردی_

 بشینید بکم بهتون_

بگگا اگگره بابگگا زود نشمگگتیم بابگگا شگگروع کگگرد علگگی ورشکمگگت شگگده واوگگه بگگدهی      _

 ه میکنه علی میکفت شریکشهاشو صاه نکنه کل دارایی که داره بانک مصادر
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بهش پیشگنهاد کتگک داده ولگی بگه شگرطی کگه عمگل بشگه عگرو  اون خگانواده علگی            

 خیلی ناراات بود میکفت این موضوع رو به مریم خانوی وفته واون قوول

نتیکنگگه زنگگدوی دخترشگگو خگگراب کنگگه ووقتگگی موضگگوع رو باعمگگل درمیگگون وشاشگگته    

 نتیبنه عمل خودشو توی اتاقش اوس کرده وباکمی اره

 

 : ارشای

تگگازه فهتیگگدی شگگرا وقتگگی بگگه عمگگل زنگگ  زدی صگگدا  ورفتگگه بگگود پگگس وریگگه کگگرده  

 بود ادسم در  بود ای کا  میتونمتم کتکش کنم

 وجدان:خوب خنکول میتونی بهش کتک کنی دیکه

خنگگ  خگگودتی مگگن شطگگوری کتکگگش کگگنم نکنگگه فکرکگگردی مگگن میتگگونم کتکگگش     _

 کنم

کگه االن مونگدی کیگو بگی مامانگت معرفگی کنگگی        وجگدان :اره دیکگه میتگونی اون دختگری    

 عمل باشه

 برو بابا من با عمل ازدواج کنم عترا هه_

 وجدان :به جهنم پس باید دختری که مامانت انتخاب میکنه ازدواج کنی

 میشه دخالت نکنی اه ولم کن_

 باصدای بابا به خودی امدی

 نهارشای پمری عمل نیومده برای کار توی شرکت باهات اره بب,_
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 ن بابا قراره فردا بیاید,_.

خگگوب خیلگگی سگگحت نکیگگر عمگگل دختگگر باهوشگگیه بعگگدی بگگا روایگگه کگگه االن داره       _

 کاربرا  واجوه خیلی برای زندویش نکرانم

مامان:الهی بتیگری بوگین بگه سگردختربه ایگن نگازنینی میخگواد شگه ب یگی بیگاد وای بایگد            

 زن  ببنم با مریم اره ببنم اتتا به دردل نیاز داره

 بابا:کارخوبی میکنی خانوی

باصگگدای اکگگری خگگانوی کگگه وفگگت شگگای اگگاظره بگگرای صگگره شگگای رفتگگیم شگگای تگگوی    _

 سکوت خورده شد تشکر کردی بایه شب بخیر به ستت اتاقم رفتم وخودمو به

تخگگت سگگپردی بگگا فکراینکگگه مگگن و عمگگل بگگاهم ازدواج کنگگیم اونگگم تگگوافقی مگگو بگگه تگگنم 

 ر اص  ابتون توی یه جوب نتی رفتسیخ کرد من با اون دختر ل واز خودس

ولگی ایگگن ازدواج بگگه نفگی هردومونگگه وعمگگل مگورد اعتتگگاد تگگره تگاهر دختگگری میتگگونیم     

 یک سال باهم باشیم اون به من کتک میکنه ومن به عتو علی ودر مقابلش

ازدواج باعمگگل ایگگن فکگگر خوبیگگه ولگگی نتیتگگونم شطگگور بایگگد ایگگن موضگگوع رو جلگگوی     

 کرکردن به خواب فرو رفتمعمل مطرح کنم بعد کلی ف

 

 صوح باصدای مامان بیدارشدی که وفت صوحانه اماد  پمری

 با  امادشم میای-

مامگگان بگگدون اگگره ازاتگگا  رفگگت بیگگرون بگگه سگگتت دسشگگویی رفگگتم بعگگد ازکگگارایی     

 ان ای شده امدی بیرون به ستت کتد لواسای رفتم یه پیرهن مشکی با جین
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از پوشگیدن لواسگای بگه سگتت ایینگه رفگتم       مشکی به هتراه کگت تگک سگورمه ایگم بعگد      

 موهامو به ستت باال زدی بعداز زدن ادکلن و برداشتن ووشیم ازاتا  امدی

 بیرون به ستت اشپبخونه رفتم

 بروشتن ستتم به بخیر صوحتون س ی که بودن مامان و بابا مشغول صوحانه 

 س ی پمری صوح توهم بخیر-

 مامان:س ی پمری بشین برات شای بریبی

نگگه بشگگین مامگگان شگگیر میخگگوری متنگگون بعگگد ازخگگوردن شگگیری بگگا نکگگاه کگگردن بگگه      -

 ساعتم تازه فهتیدی خیلی وقت نداری از مامان و بابا خدااافظی کردی وبه ستت

شگرکت ارکگت کگردی امگروز عمگل و مگگی بیگنم فکگرنکنم اوضگاع خگوبی داشگته باشگگه           

 باید یطوری پس ت فی کارشو باید بیخیال بشم ولی باید باها  اره ببنم

بهگگش ایگگن پیشگگنهادو بگگدی بگگه نفگگی هردومونگگه وقتگگی رسگگیدی ماشگگینو تگگوی پارکینگگ    

 شرکت پارک کردی اسانمور وزدی وقتی وارد شرکت شدی منشی ازجا  بلند

شگگد روبهگگش کگگردی وفگگتم بفرمایگگد امگگروز یگگه قگگرار مهگگم داری بگگا خگگانوی رادفگگر اوگگه   

 امدن بفرستین اتاقم

 پرونده هارو بررسی کنین ششم ،ولی شتا باید شندتااز-

بگا  بیگار اتگاقم ،رفگگتم تگوی اتگا  بعگد ازشنگگد مگین منشگی امگد تگگو بگا پرونگده هگا بگگا             -

 ورفتن پرونده ها منشی ازاتا  رفت بیرون یکی از پرونده هارو بازکردی شروع

 کردی به بررسی
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 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 : عمل

ازه اتفگگا  هگگای دیشگگب  باصگگدای در اتگگاقم ازخگگواب بیدارشگگدی صگگدای مامگگان بگگود تگگ   

 امد جلوی ششتای بدون توجه به در زدن مامان بلند شدی نشمتم روی تخت

سردرد بگدی وگرفتم بایگد قگرص بخگوری بلنگد شگدی وبگه سگتت روشگویی رفگتم وقتگی             

 خودمو توی ایینه دیدی ازدیدن خودی توی این وضی دلم برای خودی سوخت

ن اتفگا  بگرای مگن بیوفتگه ابگی      اشکی ازووشگه ششگتم افتگاد اخگه شگرا مگن شرابایگد ایگ        

 بصورتم زدی تازه یادی افتاد امروز قرار داری باید بری شرکت اقای تهرانی

وقتگگی ازدسشگگویی امگگدی بیگگرون نکگگاهی بگگه سگگاعت کگگردی کگگه دهگگانم بازمونگگد واای     

 شقدر دیر شد ابروی رفت زود رفتم به ستت کتد لواسای اص  اوصله ست

هتگگرو مشگگکی پوشگگیدی رفگگتم سگگتت ایینگگه      کگگردن لواسگگامو نداشگگتم بگگرای هتگگین   

 ولی میکنم شرکت  کمی ختم مراسم داری بادیدن خودی خندی ورفت انکاری 

 من برادل سیاه خودی سیاه پوشیدی

اصگگ  اوصگگله اینکگگه ارایگگش کگگنم نداشگگتم بگگرای هتگگین بگگا برداشگگتن کگگیفم بگگه سگگتت   

 و بابا تویووشیم رفتم ووشیتو انداختم داخل کیفم ازاتا  امدی بیرون مامان 

پگگشیرایی نشمگگته بگگودن زیگگر لگگب سگگ می کگگردی کگگه خگگودمم متوجگگه نشگگدی بگگدون      

 توجه به صدا کردنشون به ستت بیرون رفتم سوار ماشین شدی درو بازکردی

ازخونه که امدی بیرون بگا سگرعت بگه سگتت شگرکت رفگتم اخگه خیلگی دیگر شگده بگود            

 رسیدی درستواای شیکارکنم وقتی ۱٢:۰۰بود تااون ا میشه ۱۱:۴۵ساعت 
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بگگود زود ماشگگینو پگگارک کگگردی بگگه سگگتت اسانمگگور رفگگتم کلیگگدو زدی    ۱٢:۰۰سگگاعت 

 منتظری شدی وقتی دربازشد رفتم تو تازه متوجه شدی من تنها نیمتم سرمو

وگگرفتم بگگاال کگگه ارشگگامو دیگگدی بگگا تع گگب داشگگتم نکگگا  میکگگردی اونگگم بگگا تع گگب بگگه  

 مب شدمو دیدی هنوزششتای نکاه میکرد بروشتم ستت ایینه که ششتایی قر

پگگف داشگگت ششگگتای وایگگن نششگگون میگگداد کگگه مگگن وریگگه کگگردی سگگرمو انگگداختم زیگگر  

 نتیدونم شرا غروری اجازه نداد ازاالم باخور بشه

 س ی بوخشید دیر شد نتونمتم زود تربیای_

اشگگکالی نگگداره مگگنم داشگگتم میگگرفتم بگگرای صگگره ناهگگار کگگه شگگتا ایگگن اجگگازه رو       _

 ای صحوت هامونندادید پس بهتره بریم بر

 با تع ب بهش نکاه کردی من اجازه ندادی_

 ارشای :بله من داشتم میرفتم که شتا امدین داخل کلیدو زدین دیکه نشد بری

بگگاارفش تگگازه متوجگگه سگگوتی کگگه دادی شگگدی خنگگدی ورفگگت ریگگب خندیگگدی اونگگم بگگه   _

 لوخند زدن اکتفا کرد اع ی کرد رسیدیم به شرکت وایمادی تا بره بیرون که

م شگگد وفگگت شگگتا بفرمایگگد بگگا تع گگب ازکنگگار  رد شگگدی ولگگی تگگه دلگگم ازکگگار     خگگ

 خوشم امد داخل شدی که دیدی منشی وایماد باتع ب داشتم نکاهش میکردی

کگگه باصگگدای ارشگگای بخگگودی امگگدی بفرمایگگد خگگانوی کریتگگی مگگن راهنتایشگگون میکگگنم    

 تازه متوجه شدی این برا ارشای وایماده امروزی کلن من سوتی میدی اه

ارشگگای بگگه سگگتت جلگگو رفگگت در اتگگا  و بگگازکرد کناروایمگگاد بفرمایگگد تگگو بگگا تع گگب     

 رفتم داخل اتا  اینم امروز سر  به جایی خوردها
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وایمگادی تگا بشگینه وقتگی نشمگت بگا دسگتش اشگاره کگرد بشگینم روی رااتگی نشمگتم             

 هتاهن  دانشکای با کارمو ساعت مدرکم دادن بعد ارفای وفته شده 

  بگده بگرای کگه خگودی قوگول نکگردی ومعرفگی شگرکتو وشاشگتم          کردی خواسگت سگفار  

 برای فردا شون اص  اوصله نداشتم ارشامم باکتال تع ب قوول کرد

 نتیدونم شرا این انقد مهربون شده امروزفکنم بخاطر روز تولدشه

 

 

 

بعگگد ازخگگدااافظی ازشگگرکت امگگدی بیگگرون سوارماشگگین شگگدی تاامگگدی ماشگگینو روشگگن    

 الناز بود زود جواب دادی کنم ووشیم زن  خورد

 جونم خواهری,_

 س ی تو ادی نتیشی نهه بلد نیمتی س ی کنی بیشورر_

 الناز بکو اص  اوصله نداری_

هیچگگی میخواسگگتم بویگگنم دیگگروز شیشگگد نکگگرانتم دیشگگوم وفگگتم شگگاید داری باپگگدرت _

 اره میبنی مباام نشم

 قربونت الناز مفصله بعد برات میکم کاری نداری ؟؟_

 خواهری فقج تو ساعت شند میری تولدنه _

 زن  میبنم بهت ،میخوای بیای دنوالت_
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 قربون دستت پس اوه زاتتی نیس دنوال نفمم بریم شون وسیله نداره_

 با  توکه داری هتیشه وبال وردن مایی نفس که جاخودداره_

فقگگج خگگودت بگگه نفگگس خوربگگده بعگگدی بکگگو بیگگاد خونگگه شگگتا کگگه دیکگگه یکمگگره بگگریم  

 اون ا

 خ با  خدافظخخ_

 کوفت راستی الناز توشی خریدی_

 ادکلن .توشی_

 خدافظ فع  منم االن میری یه شی میخری _

 اودافظ_

 

زود بگگه سگگتت پاسگگاژ رفگگتم تصگگتیم وگگرفتم سگگاعت بگگرا  بخگگری شیگگب دیکگگه ایگگی بگگه  

 ذهنم نتیاد توی این وضی وقتی رسیدی زود ماشینو پارک کردی به ستت

ازه سگگاعتو انتخگگاب کگگردی بعگگد اینکگگه خریگگدی یگگه   پاسگگاژ رفگگتم بگگا دیگگدن اولگگین مغگگ  

بگگاکس هگگم خریگگدی ازپاسگگاژ امگگدی بیگگرون زود سگگوار ماشگگین شگگدی وسگگرراهم یگگه       

 ساندویچ

خریگگگدی خگگگوردی بعدخونگگگه رفگگگتم وقتگگگی رسگگگیدی بگگگوقی زدی در بگگگاز شگگگد ماشگگگینو 

خگگامو  کگگردی پیگگاده شگگدی یگگه سگگ ی کگگردی بگگه مشگگتی ومنتظگگر جگگوابش نتونگگدی بگگه   

 ستت
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قتگگی رفگگتم داخگگل سگگ ی کگگردی وبگگه سگگتت اتگگاقم رفگگتم وقتگگی رسگگیدی  دروردی رفگگتم و

 توی اتاقم پاکت خریدمو وشاشتم روی تخت اولتو برداشتم به ستت اتوی

 رفتم بعد ازکلی شمتن باالخره امدی بیرون صدای در اتاقم امد بلهه

 اجی درو بازکن منم_

 

رای ناهگگار بخگگاطر اینکگگه تگگن پگگو  تگگنم بگگود درو بگگاز کگگردی اب گگی مامگگان وفگگت بگگ   _

 صدات کنم

از  کگگردی و وفگگتم مگگن بیگگرون خگگوردی عبیگگبدلم بروناهگگارتو بخگگور      ب.و. یگگه _

 فداتشم

 پس من رفتم_

بعگگدازرفتن عرشگگیا لواسگگامو تگگنم کگگردی اوصگگله سشگگوارکردن موهگگامو نداشگگتم کگگ ه _

 بمتم ششتامو تا کردی کوک اوله ایتو سری وشاشتم ساعت ووشیتو 

شگگیم بیدارشگگدی زود یگگه اب بصگگورتم زدی کگگ ه  دیکگگه شیگگبی نفهتیگگدی بگگا صگگدای وو 

 رو ازسری دراوردی موهای هنوز یکم خیس بودسشوارکردی وبعد موهامو لخت

لخگگگت کگگگردی دوری بازوشاشگگگتم بلنگگگدی موهگگگای تگگگا پگگگایین باسگگگنم بگگگود هتیشگگگه    

بابانتیگگشا  موهگگامو کوتگگاه کگگنم ولگگی االن اصگگ  بگگاوری نتیشگگه ایگگن هتگگون بابگگای        

 هتیشکیه

تو بکیگگره بگازی مامگگان نکگرانم شگگد وشنگدبار امگگد ولگی مگگن جوابشگگو     اتگی نیومگگد سگراغ  

 ندادی یه اه کشیدی به سراغ ارایش صورتم رفتم اول کری پودرمو زدی یه خج
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ششگگم پهگگن کشگگیدی کگگه ششگگتامو درشگگت ترکگگرد بگگازدن سگگایه دودی پشگگت ششگگتای  

 زدی وبعد یه روژ وونه بژ زدی وبا یه رژ جیکری ارایشتوکامل کردی فرقتو

ردی وبعگگگد سگگگراغ لواسگگگم رفگگگتم خداروشگگگکرزیپ لواسگگگم ازکنگگگاربود بعگگگد     بگگگازک

 برداشگگتن از بعگگد برداشگگتم  ازپوشگگیدن لواسگگم شگگال مشگگکی کیگگف و کفگگش مشگگکیتو  

 کادو

وووشگگیم شگگالتو سگگرکردی و ازاتگگا  امگگدی بیگگرون ازپلگگه هاامگگدی پگگایین کگگه بامامگگان     

 روبه روشدی س ی کردی

 ه میریمس ی عبیبی وایما االن پدرت اماده میش_

 نه من قراره با دوستای بیای فعلن خدافظ_

 ازخونه امدی بیرون سوار ماشین شدی

 اول زن  زدی الناز

 الوس ی ک ایی ما اماده ایم_

 هووو واسا من اره ببنم منم االن راه میوفتم فعلن خدافظ_

 

 : عمل

بعد ازقطی کگردن تتگا  ماشگینو روشگن کگردی وبگه سگتت خونگه النگاز ارکگت کگردی            

 اوصله وو  کردن اهنکو نداشتن پس ترجیح دادی تا اون ا توسوکتاص 
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رانندوی کنم وقتی رسگیدی بگا زنکگی کگه بگه النگاز خگود  رد تتگا  داد امگدن جلگوی           

 در باسروصدا سوارشدن وقتی نکاهشون به من افتاد

 نفس :جوووون شه خانوی خوشکلی زنم میشی

 الناز :خفه خفه این جیکرره مال خومههه

 بهگگم اگگالتو بمگگه ره زدنشگگون شندشگگم شگگد روبهشگگون کردمگگو وفگگتم اه  ازطگگرز اگگ_

 شده خوشکل واقعا کردی نکاه نفس الناز به وقتی زدنه اره طرز شه زدین

بگگودن بگگا ذو  بهشگگون خیگگره شگگده بگگودی یدفگگه بگگا ذو  وفگگتم واای شقگگد خوشگگتل       

 شدین شتا دوتا

 یدفه هردوشون باهم وفتن اییی بس کن االتونو بهم زدی

م ت فگگی کگگردن بگگرای جوگگران کارشگگون وفگگتم بچگگه هگگا فلگگش نیگگاوردی پگگس   میدونمگگت

 ازاهن  خوری نیس جفتشون بادشون خوابید منم ارکت کردی ستت خونه

بگگه سگگری ریگگب  زد شگگیطانی فکگگر یگگه نگگیس اواسشگگون اینگگا دیگگدی راه وسگگج عتگگو رضگگا 

 خندیدی اهنکو زیاد کردی ضوطو روشن کردی که هردوشون ازجا پریدن واای با

ن قیافگگه هاشگگون ترکیگگدی اونگگاهم برزخگگی نکگگای میکگگردن کگگه از پشگگت سگگر نفگگس دیگگد

 زد توسری اهنکو کم کردی بروشتم ستتش هووو شته اسکول

 اقته بیشعور شرا اینکارو کردی_

النگگاز:را  میکگگه اصگگ  خگگوب کگگاری باهگگات کگگرد اوگگه یکگگارخوب تگگوی طگگول عتگگر   

 کرده هتینه
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شگینو بگردی داخگل بگا دیگدن ماشگینای       دیکه بهشگون توجگه نکگردی وقتگی رسگیدیم ما     _.

 الناز زیاد نشون میداد خیلی هم زود نیومدیم امدی پیاده شم باصدای 

 نشمتم

 الناز:بچه ها فرهادی میاد من شیکارکنم

 نفس :شم شارع

خگگوب بیگگاد مکگگه شیگگه پیگگاده شگگین بچگگه هگگا النگگاز عبیگگبی انقگگد اعتتگگاد بگگنفس داشگگته  _

 پشیبی ولی داده زبون  متر کی تو به خدا باشی بدنیس نتیدونم شرا 

 اعتتاد بنفس نه

ازماشین پیاده شدیم وکنگارهم بگه سگتت داخگل رفتگیم وقتگی رفتگیم تگوی سگالن خالگه           

 زهرا رو دیدی امد ستتتون

 

خالگگه زهرا:سگگ ی خگگوبین خگگو  امگگدین بگگرین بگگاالبرای وشاشگگتن لواسگگاتون دختگگری     

 دستاتو راهنتایی کن اتا  مهتان

ه سگگالن کگگردی ارشگگای و ندیگگدی پگگس هنگگوز نیومگگده    ششگگم خالگگه جگگون ،نکگگاهی بگگ  _

 باصدای نفس بروشتم

 نفس.:وشتم نوود نکرد نیس

بگگا النگگاز زدن زیگگر خنگگده .برزخگگی نکاهشگگون کگگردی کگگه بگگا لوخنگگد مگگا  مگگالیش       _

 میومگگدن سگگری پشگگت زشگگت اردک جوجگگه مثگگل اونگگای رفگگتم بگگاال سگگتت بگگه کگگردن 

 سری
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عمگل شطگوری   _اشگنایی بروشگتم   پایین بود داشگتم میگرفتم سگتت اتگا  کگه باصگدای       

 تو دختر

بگگا تع گگب سگگرمو اوردی بگگاال بویگگنم کیگگه اخگگه صگگدا  بگگرای خیلگگی اشگگنابود تگگا سگگرمو  _

 ورفتم باال با دیدن انوشا جیغ کشیدی وبه ستتش رفتم هم دیکرو بغل

 ورفتیم

واای عمگگل خیلگگی دلتنکگگت بگگودی بخگگدا از بعگگدازظهر کگگه رسگگیدی منتظگگری تگگورو       _

 داره پرمیبنه تا دادا  ارشامو بوینم بوینم وااای عمل دلم

 ک ا  کوشولو رز راستی بود شده ذره یه برات دلم منم انوشا جون _

 پایین پیش دانیال .منم بری کتک مامان منتظرتم_

انوشا امد بگره پگایین کگه دوسگتای خگول وشگل منگو دیگد وقتگی بهشگون نکگاه کگردیم             _

 جفتتون ترکیدیم ازخنده ششتاشون داشت میبد بیرون

 عمل جون معرفی نتیکنی_

شراکگگه نگگه دسگگتتو سگگتت النگگاز وگگرفتم النگگاز انوشگگا خگگواهر ارشگگای انوشگگاجان النگگاز    _

 دوستم

 تا امدی نفمو معرفی کنم وفت :اه بمه با این معرفی کردنت

 رو کرد ستت انوشا

 نفس :من نفس همتم دوست عمل خوشوختم

 الناز :منم هتینطور
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 بگگری بهتگگره مگگن  ازاشگگنایتون شگگدی شگگحالخو انوشگگا :مگگنم هتینطگگور خگگو  امگگدین   

 دخترا میوینتتون پایین

بعدازاینکگگه انوشگگا رفگگت زود بگگه سگگتت اتگگا  رفتگگیم بعگگد از دراوردن لواسگگامون        _

خودمونگگو یکگگم مرتگگب کگگردیم بگگا برداشگگتن کیگگف پگگایین رفتگگیم انوشگگا امگگد سگگتتون     

 روبه

 بچه ها وفت من دوستتونو شند لحضه قرض میکیری

 الم پمش میدیاالناز:سالم دادیم س

وفگگت ششگگم اتتگگا .دسگگتتو     خنگگده ومیگگون ورفگگت انوشگگا ازاگگره النازخنگگد    _

 خوشتل شده ببرگ شقد دیدی رز ورفت وبه ستت اقا دانیال برد واای ازدور 

 شده

 وقتی رسیدیم روبه دانیال کردی

 س ی خوشحال شدی ازامدنتون

 منم هتینطور عمل خانوی_

 ولو رو بوینم باصدای رز ساکت شدیخیلی متنون میشه من این خانوی کوش_

 من کوشولو نیمتم من ببرگ شدی_

 کوشولو بکنم ب.و. ای جاانم بوخش عبیبی میتونم ازتون یه _

رز لوخنگگدی زد ازبقگگل دانیگگال امگگد بیگگرون روی پگگای نشمگگتم کگگه صورتشگگو بگگرای خگگم    

 کنم ازتون خاله ب.و. از  کردی که وفت .:میشه منم  ب.و. کرد یه 
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 افتخارهبله که میشه باعث 

 کرد ب.و. امد جلو صورتتو 

 دستشو اورد جلو وفت خوشوختم

 منم هتینطور عبیبدلم

 بروشت ستت انوشا

 انوشا رز خیلی نازه مثل خودته

 

 خخ قربونت بری لطف داری ولی زبون درازی و مغرور بودنش مثل ارشای_

خگگدابهتون بخشگگتش .بگگا اجگگازه مگگن بگگری پگگیش مامگگان اینگگا شگگون هنگگوز پیششگگون      _

 نرفتم

 خوشحال شدیم ازدیدنتون عمل خانوی_

متنون میوینتتگون فعلگن .وسگج سگالن بگودی کگه شگراغ هگا خگامو  شگد نتیدونمگتم            _

 کدوی ستت بری جای مشخص نوود صدای در سالن امد وصدای کفش یه

نفر شراغ هگا روشگن شگد وصگدای تولگدت موگارک هتگه بلنگد شگد بروشگتم سگتت در            

 سالن که ششم تو ششم ارشای شدی

 

 

 : عمل
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ششگگم توششگگم ارشگگای شگگدی تگگوی ششگگتا  وقتگگی خیگگره میشگگم دیکگگه نتیتگگونم         

نکگگاهتو از  بکیگگری هنگگوز محگگو هگگم بگگودیم کگگه یکگگی ازکنگگاری رد شگگدو خودشگگو       

 محکم

بگگه مگگن زد تعگگادلتو ازدسگگت دادی خگگوردی زمگگین خیلگگی خ الگگت کشگگیدی شگگون صگگدای 

 تمخنده نصف جتعیت بلند شد بابا و مامان الناز نفس خاله انوشا به ست

امگگدن بگگا عصگگوانیت سگگرمو اوردی بگگاال کگگه دیگگدی سگگحربوده واالنگگم بگگه دسگگت ارشگگای     

 اویبونه نکاهم به نکاه ارشای وره خورد که باپوزخند رو از  ورفتم که یدفه

صگگدای دادکشگگیدن ارشگگای بلندشگگد بگگا تع گگب سگگربلند کگگردی دیگگدی ارشگگای سگگحرو     

باانکشگگت اشگگار   انداختگگه اونگگور وباعصگگوانیت داره نکگگاهش میکنگگه وروبهگگش رفگگت  

 به

نشگگونه تهدیگگد جلگگوی صگگورت سگگحر وفگگت :میتیگگری ششگگتاتو بگگازکنی شراششگگتاتو     

 بازنتیکنی کمی وسج سالن وایماده اور یوار دیکه این اتفا  بیوفته من

 میدونم باتو فهتیدی

هته باتع ب داشگتیم نکگاهش میکگردیم کگه سگحر وریگه کنگان بگه سگتت بگاال رفگت            _

 م دستشو ورفت ستتم من معشرت میخوایارشای به ستت امد خم شد طرف

 دسگگتتو بگگودی م وگگور بهتگگره دیکگگه بلندشگگین هتگگه ازکگگار ارشگگای تع گگب کگگردن      

 کشیدی خ الت شرا نتیدونم کرد بلندی ارکت بایه ارشای دست توی وشاشتم

سگگرمو انگگداختم پگگایین روبهگگش وفگگتم متنگگون بوخشگگین تولگگدتون بهگگم خگگورد معگگشرت 

 میخوای
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ه بگگا صگگدای انوشگگا بروشگگت طگگوری بروشگگت کگگه اسگگتخون ارشگگای امگگد ارفگگی ببنگگه کگگ

 وردنش صدای بدی ای اد کرد که من ترسیدی )وا به من شه منم دیونه

 شدما(ارشای وسج سالن ازدیدن انوشا شوکه شده بود وتکون نتیخورد

 انوشاوقتی به مانبدیک شد یه ششتک به من زد روبه ارشای کرد

ل ادمگگه کگگه وقتگگی براکمگگی بتپگگه دیکگگه  انوشگگا:بله دیکگگه خواهرکگگه مهگگم نگگیس مهگگم د 

 نتیشه کاریش کرد درسته اقاارشاری

 

ارشگگای خندیگگد سرشگگو انگگداخت پگگایین شگگرمنده خگگواهر شگگتا نتیخگگوای بیگگای بغگگل     _

 دادا 

 

ازارفاشگگون سگگردرنتیاری ششگگتک انوشگگا لوخنگگد ارشگگای تاییگگد کگگردن اگگره انوشگگا   _

 ازستت ارشای

ردن ووشگه سگالن النگاز و نفگس بگا      ویج شده بودی کگه النگاز و نفگس دسگتتو کشگیدن بگ      

 ها نکفتی ما به خوریه نکنه: وفت الناز که میکردن نکاه من به عصوانیت 

 نفس :ای بابا شرا الل شدی

بچگگه هگگا ایگگن ارفگگا شیگگه مگگن خگگودی تع گگب کگگردی بعگگد شگگتا بگگه مگگن داریگگن ایگگن    _

 ارفارو میبنین باصدای فرهاد بروشتیم
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 براالناز خانویفرهاد:س ی عرض شدخانوما س ی مخصوص 

 توریک میکم عمل خانوی خوریه شتا استاد تهرانی

 

گگگ نخیگگر کگگی وفتگگه اصگگ  کگگی ایگگن ارفگگو زده بکگگو بویگگنم بگگری بادسگگتای خگگودی خفگگش  

 کنم

 

فرهگگاد:هیچکس بخگگدا فقگگج باکگگاری کگگه اسگگتاد کگگرد انکگگاری عاشگگق هتگگین واال اینگگو    

 من نتیکم هته دارن اینو میکن

 

 

ر شگگدی وبگگه سگگتت مامگگان رفگگتم کگگه کنگگار شنگگدنفر   عمگگل :بگگا عصگگوانیت ازبچگگه هگگادو 

 مشغول صحوت بود وقتی کنار  رسیدی بالوخند به هته س ی کردی وکتی

کنارمامگگان نشمگگتم دیگگدی بحثشگگون بگگدرد مگگن نتیخگگوره امگگدی ازکنگگار  بلندشگگم کگگه  

 مامان روبه من وفت میدونم خمته شدی ول دختری بهتره بری

 کناردوستات

 (1roman.irساخته شده است) رمانکتاب در سایت یک این 

شرت خگگواهی کگگردی امگگدی بگگری سگگتت النگگاز اینگگا دیگگدی   پگگس فعلگگن ازجتعشگگون معگگ 

 انوشا امد ستتم منو به اجوار برد وسج پیمت م ووری کرد باها  هتراهی

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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کگگنم بعگگد رقصگگم بگگا انوشگگا اهنگگ  عگگوض شگگد رقگگص دونفگگره بگگود امگگدی بگگری ازپیمگگت 

 بیرون که دستم کشیده شد نتونمتم تعادلتو افظ کنم پرت شدی تو بغل اون

و  ازسگگری بگگرد وقتگگی سگگرمو اوردی بگگاال ارشگگامودیدی داره  شگگخص بگگوی ادکلگگنش هگگ

 بالوخند نکای میکنه تازه فهتیدی تو شه موقعیتی همتم امدی از  فاصله

 بکیری که دستشو دورکتری محکم کرد شروع کرد به اره زدن

 کگگه ازکگگاری  ارشگگای : ای بابگگا مامگگان شگگرا دادا  منگگو دعگگوت نکگگرد یگگاد عمگگل افتگگادی 

 افتاد اوراتفاقی دوخانواده که بود کاری مقدمه پیش برای بقیه جلوی کردی

شگگک نکگگنن نکگگاهم بگگه پیمگگت رقگگص افتادداشگگتم انوشگگا بگگا عمگگل نکگگاه میکگگردی کگگه   

دراگگال رقگگص بگگودن کگگه اهنگگ  تتگگوی شگگد وقگگت رقگگص دونفگگره بگگود دانیگگال رفگگت     

 دست

انوشارو ورفگت عمگل داشگت پیمگت رقصگو تگرک میکگرد بگه ذهگنم رسگید االن وقگت            

 وقتی بغلم تو شد پرت که کشیدی دستشو زود ن اون موضوعه مطرح کرد

 موقعیتشو درک کرد امد ازی فاصله بکیره که اجازه ندادی روبهش وفتم

 

عمگگل میخگگوای موضگگوع مهتیگگو بهگگت بکگگم خگگواهش میکگگنم خگگوب وگگو  کگگن شگگاید   

 االن خیلی ناراات بشی ولی درمورد  خوب فکر کن االن نتیخوای جواب

 ( م میکرد بدون توجه به نکاهشبکیری )باتع ب نکاه
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 امگدی  ،تگا  مگن  نفگی  بگه  اینکگه  هگم  تگوهس  نفگی  بگه  وفتم :بیگا تگوافقی ازدواج کنگیم هگم     

 کرد ترک پیمتو جداشدو ازی عمل بدی ادامه

 

 

 

 : عمل

زود از پیمگگت رقگگص امگگدی بیگگرون بگگا عصگگوانیت بگگه سگگتت بگگاال رفگگتم وسگگایلتو           

 تم وبهش اط ع دادی که میریبرداشتم وبه ستت پایین امدی به ستت مامان رف

خونگگه هرشگگی اصگگرار کگگرد بتگگونم قوگگول نکگگردی ازدور روعتگگو رضگگا وبابگگا ارشگگای و       

 شندمردغریوه که فکر کنم از دوستای کاریشون همتن م وور بودی بری

خگگدااافظی کگگنم وقتگگی بهشگگون رسگگیدی سگگ ی کگگردی کگگه نکاهشگگون بگگه سگگتت مگگن     

 بروشت

 س ی دختری خو  امدی_

 س ی دختری_

متنگگون عتوجگگان .وروبگگه بابگگا کگگردی بانکگگاه سگگردی سگگرمو تکگگون دادی صگگدای اون    _

 مرد غریوه امد که وفت معرفی نتیکنین با صدای بابا سرمو بلند کردی

 قولگگی وشگگریک مگگن کگگاری شگگریک مهتشگگم اقگگای ایشگگون بابگگا ،عمگگل عمگگل دختگگری _

 عتورضا

 تری کردبانفرت داشتم اون مردو نکاه میکردی که باارفی که زد عصوی ,_
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خگگوبی دختگگری خوشگگحالم کگگه مگگی بینتگگت درمگگورد پوشگگنهادی کگگه بگگه پگگدرت دادی     _

 باهات صحوت کرده خیلی مشتا  جوابتم

باعصگگوانیت روبهگگش وفگگتم اقگگای مهتشگگم جگگواب مگگن منفگگی همگگت ودوی اینکگگه مگگن   _

 اص  ازدیدن شتا خوشحال نشدی رو از  ورفتم روبه عتو بروشتم

تون مگن بخگاطر اینکگه یکگم سگری درد میکنگه       عتوجان امشگب خوشگحال شگدی ازدیگدن    

 نتیتونم جَو تحتل کنم شرمنده

 اشکالی نداره دختری خوشحالتون کردی که امدی_

 ارشگگای بگگه نکگگاهم کگگردی متنگگونم خگگدافظ ،رو کگگردی بگگه سگگتت بابگگا اروی خگگدااافظی _

 مهتشم اقای وقتی میکنه نکاه باپوزخند مهتشم اقای به داره دیدی که افتاد

ورتش بگگه کوگگودی میگگبد خخگگخ شیکگگار  کگگردی ایگگول بگگه خگگودی از       رو دیگگدی صگگ 

کنارشگگون رد شگگدی ازسگگالن امگگدی بیگگرون کگگه تگگازه یگگادی افتگگاد کگگادو رو روی میگگب       

 نشاشتم

بروشگگتم کگگه کگگادو رو بوگگری کگگه پمگگری توجهتگگو جلگگب کگگرد بگگه درختگگی تکیگگه کگگرده  

 مبود داشت سیکارشو دود میکرد وقتی نکاهش به من افتاد ازطرز نکاهش بدن

دنوگالم میدویگد دیکگگه جگونی نداشگگت زانوهگای کگه ازپشگگت مگانتو ورفگگت کشگید باعگگث        

 شد بخوری زمین ولی زود ورفتم باصدا  شندشم شد

 ا بودی توای جوون ک _

ازتگگر  شگگروع کگگردی بگگه جیگگغ کشگگیدن دستشگگو وشاشگگت روی دهگگنم بگگری وردونگگد    

 کوبیدی به یکی از درختا که کتری داغون شد
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 ازشدت درد اشک توی ششتای جتی شد

 انقد ول نخور کوشولو خودی رامت میکنم_

دی روی البگگه الی دستشگگو از روی دهگگنم برداشگگت امگگدی جیگگغ بکشگگم کگگه سگگایه مگگر  _

 درختا دیدی تا امد سرشو نبدیک صورتم کنه یه جیغ واشتناک زدی که

بالکگگدی کگگه خگگورد تگگوی شگگیکتم ازدرد خگگم شگگدمو روی زمگگین افتگگادی باصگگدای         

 دادینفر یرمو بلند کردی اینواری کمی نوود جب ارشای طووری میبد  که من

پاشگگم کگگه ارشگگای اون  ازدرد اون عوضگگی ششگگتامو مگگی بمگگتم هنگگوز ازدرد نتیدونمگگتم 

 عوضیو به ووشه ایی پرت کرد امدستتم

 عمل خوبی اتفاقی که برات نیوفتاد_

ازدرد کگگه تگگوی دلگگم مگگی پیچیگگد تگگوان اگگره زدن نداشگگتم فقگگج اشگگک میگگریختم     _

 برای اینکه ارشای صورتتو نوینه سرمو خم کرده بودی

 باتوای لعنتی شرا جوابتو نتیدی ب یی سرت اورده_

کگگه کشگگید سگگرمو اوردی بگگاال کگگه بادیگگدن صگگورتم کگگه پگگراز اشگگک بگگود  باعربگگده ایگگی_

 نکران شد امد ستتم

عمگگل جوابتگگو بگگده مگگیکم کگگاری کگگرد د امکگگه زبگگون نگگداری دختگگر شرااوریگگه میکنگگی _

 هااا

 باصدای ارومی وفتم نه فقج بخاطر ضربه ایی که به دلم خورده درد داری_

 با کتی مکث امد ستتم
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 میتونم کتکت کنم_

ایگگی جگگباین نداشگتم باخ الگگت سگگرمو تکگگون دادی نکگاهم بگگه اون اشگگغال افتگگاد    شگاره _

 که ازدرد بخود  می پیچید

 ارشای امد ستتم

 

 :ارشای

وقتی عمگل امگد بگرای خگدااافظی فهتیگدی ازارفگی کگه زدی بهگش عصگوانیه ولگی اوگه            

 یکم فکرکنه میفهته که به نفی هردومونه وقتی اقای مهتشم به عمل اون

مگگل بگگانفرت نکگگاهش کگگرد وجگگواب دنگگدان شگگکنی بهگگش داد خیلگگی      ارفگگارو زد ع

 خوشم امد با پوزخند به اقای مهتشم نکاه کردی که داشت ازعصوانیت منف ر

میشگگد وقتگگی عمگگل رفگگت اقگگای مهتشگگم روبگگه عتگگو علگگی کگگرد و وفگگت بهتگگره ایگگن      

ا بگگ دختگگرو قگگانی کنگگی بگگه ایگگن ازدواج وورنگگه بایگگد بیخیگگال زنگگدوی رااگگت باشگگی       

 ارفش

ی شدی خگودمم نتیگدونم شگرا داشگتم بگه سگتت ایگاط میگرفتم کگه رز بگه سگتتم            عصوان

 دوید

 دایی دایی جونم مامانی وفته بیایی برای فوت کردن شتی ها_

 کگگردن شگگروع هتگگه کگگه رفگگتم کیگگک میگگب بگگا ک فکگگی رزو بغگگل کگگردی بگگه سگگتت   _

فگگگت و کنارووشگگگم انوشگگگا کگگنم  فگگگوت  هگگگارو شگگتی  میخواسگگگتم وقتگگگی زدن دسگگت 

 داداشم
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 کن یادت نرهارزو 

ششگگتامو بمگگتم اولگگین شیگگبی کگگه بگگه ذهگگنم رسگگید ایگگن بگگود کگگه بگگه خواسگگتم برسگگم   

 شتی هارو فوت کردی نتیدونم شرا انقد ک فه بودی که به اصرار مامان کیک

بگگر  زدی هتگگه توریگگک وفگگتن بگگا ک فکگگی از هتشگگون معگگشرت خگگواهی کگگردی بگگه     

 هدیه ایی که رویستت ایاط رفتم داشتم قدی میبدی فکر میکردی که جعوه 

زمگگین افتگگاده بگگود نظگگری رو جلگگب کگگرد خگگم شگگدی وقتگگی بگگر  داشگگتم اسگگم عمگگل     

 بود دیدی پس این کادو مال منه با لوخند باز  کردی یه ساعت خیلی زیوایی 

خواسگگتم دسگگتم کگگنم کگگه صگگدای جیگگغ کشگگیدن دختگگری نظرمگگو جلگگب کگگرد بیخیگگال    

 رفتم سایه دست کردن ساعت شدی ساعتو کردی توی جیوم به ستت صدا

 ازعصگگوانیت داشگگتم دیگگدی عمگگل جلگگو رفگگای وقتگگی دونفگگرو دیگگدی اروی جلگگو رفگگتم   

 بلندی داد زمین افتاد عمل که شیشد نتیدونم بعد کتی ولی میشدی منف ر

زدی بگگه سگگتت اون نگگامرد رفگگتم وقتگگی صورتشگگو دیگگدی تگگازه فهتیگگدی ایگگن پمگگره        

لگگه افتگاد ووشگگه دیگگوار  هتگون مهتشگگم بگی پگگدرو مگگادرا انقگد زدمگگش کگگه دیکگه مثگگل تفا    

 به

سگگتت عمگگل رفگگتم هرشگگی بهگگش میکفگگتم جوابتگگو نتیگگداد اخگگر بافریگگادی کگگه زدی      

 سرشو ورفت باال وقتی دیدی وریه کردی توی دلم تکون خورد خم شدی

 ستتش که وفت با لکد زده توی دلم ونتیتونم تکون بخوری

کگه بعگد   ترسیدی بهش دست بگبنم بگا تردیگد از  سگوال کگردی میتگونم کتکگت کگنم         

 شنددقیقه
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سرشگگو تکگگون داد بگگه سگگتتش رفگگتم دسگگتتو بگگردی سگگتت کتگگر  وبگگه سگگتت بگگاال      

 کشیدمش یه دستشو ورفت به دلش وخم شد بانکرانی بهش نکاه کردی که

وفت شیگبی نگیس بگردمش سگتت ماشگینش طگره شگاوردو بگاز کگردی کگه وفگت نگه             

 میتونم رانندوی کنم متنون شتا برین به جشنتون برسید

کگگاهش کگگردی کگگه دیکگگه شیگگبی نکفگگت وقتگگی نشمگگت درو بمگگتم سگگوار      بگگا اخگگم ن 

 زود خورنگگدادی مامگگان بگگه افتگگاد یگگادی تگگازه ورفگگت ماشگگین شگگدی سگگویچ سگگتتم    

 ووشیتو

برداشگگتم بگگا مامگگان تتگگا  وگگرفتم و وفگگتم کگگه بگگرای یکگگی ازدوسگگتای مشگگکل پگگیش     

 یامده باید بری ازهته معشرت خواهی کن اجازه ندادی ارفی ببنه زود قطی کرد

شیگگبی پگگامو اذیگگت میکگگرد دسگگت زدی بگگه جیگگوم کگگه تگگازه فهتیگگدی هدیگگه عمگگل         

لوخنگگدی زدی ازجیگگوم دراوردی بروشگگتم سگگتت عمگگل دیگگدی داره بگگا تع گگب نکگگای       

 میکنه

 ازطرزنکاه کردنش خندی ورفت

 متنون بابت هدیه خیلی زیوا 

 

 .... خواهش میکنم ولی اما من اینو انداختم_

 دید برداشتممنم ازاون ای که انداخته بو_

 اها .شیب قابل داری نیس_
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 نبنین این ارفو خیلی با ارزشه این هدیه یه دوست خوبه_

 

 گگگگگگگگگگگگ

عمگگل :شیگگبی نکفگگتم کگگه ماشگگینو روشگگن کگگردو ارکگگت کگگرد تگگوی ماشگگین ارفگگی     

 نبدیم که باصدای ارشای بروشتم

 اوه درد دارین هنوز بریم بیتارستان ؟؟_

نگگبد وقتگگی رسگگیدیم بگگوقی زد مشگگتی درو بگگازکرد  نگگه متنگگون بهتگگری ،دیکگگه ارفگگی  _

 ماشینو اورد داخل ازماشین با سختی پیاده شدی منو ارشای با مشتی ااوال

پرسگگی کگگردیم مشگگتیم بعگگد ازااگگوال پرسگگی رفگگت سگگتت خگگونش کگگه یگگه خونگگه         

 کوشیک بود برای ینفر کافی بود رو کردی ستت ارشای بفرماید داخل

 نه متنون بهتره بری_

 ندارین پس اجازه بدین بکم مشتی برسونتتوناخه وسیله _

 نه االن میکم دانیال بیاد دنوالم من بری که به بقیه جشن برسم فعلن با اجازه_

 پس اداقل بیاین داخل تا اقا دانیال بیان دنوالتون_

 نه متنون مباام نتیشم خدااافظ_

 

 : عمل
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کگرد وقتگی رفگت بگه     هرشی اصرار کردی منتظگر بتونگه تگا دانیگال بیگاد دنوگالش قوگول ن       

 ستت اتاقم رفتم بعد از دراوردن لواسای اولتو برداشتم به ستت اتای

رفگگگتم وان پرکگگگردی وقتگگگی دراز کشگگگیدی تگگگوی دلگگگم تیگگگر کشگگگید ششگگگتامو بمگگگتم  

ناخوداوگگاه ارفگگای ارشگگای یگگادی امگگد االن کگگه فکگگر میکگگنم زنگگدوی بگگا ارشگگای خیلگگی      

 بهتره تا

 زندوی کنم اینکه با پمراون عوضی بری زیر یک یه سقف

 اخه شرا من شرامن باید این بشه زندویم

بعگگد از وربگگه شگگور کگگردن خگگودی ازاتگگای امگگدی بیگگرون بعگگد از پوشگگیدن لواسگگای         

 خودمو به تخت سپردی نفهتیدی شیشد که خوابم برد

 گگگگگگگگگگگگ

دو روز از اون مگگاجرا میکگگشره مگگنم رابطگگم بگگا مامگگان و بابگگا خگگوب شگگده نگگه مثگگل          

 موبگگایلم کگگه بگگودی سگگریال تتاشگگای مشگگغول بگگودی نشمگگته ونتلوزیگگ جلگگوی هتیشگگه 

 زن 

 خورد به شتاره نکاه کردی

 ارشای ؟؟

 با تع ب جواب دادی

 عمل :بله
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ارشای :س ی عمگل امگروز بیگا کگافی شگاپ سگاره نبدیگک خونگه مگا بایگد بگاهم صگحوت             

 کنیم

 عمل : اما

 ارشای :خواهش میکنم ن نکو

 عمل :با  خدافظ

ن لواسگگای بگگه سگگتت محگگل قرارمگگون ارکگگت کگگردی وقتگگی     بلنگگد شگگدی بعدازپوشگگید 

 رسیدی ازپشت شیشه دیدمش نشمته بود به قهوه جلو  خیره شده بود

 صندلی روبه روشو کشیدی ونشمتم

 عمل :س ی

 ارشای :س ی خو  امدی

 عمل :مرسی ارشای بکو شیکاری داشتی موخوای بری کارداری

اج نیمگگگتم مثگگگل خگگگودت امگگگا ارشگگگای :راستشگگگو بخگگگوای مگگگن اصگگگ قموافق ایگگگن ازدو

 م ووریم شون من زیر بار ازدواج با الناز یا کمی که مادری انتخاب کنه نتیری

 عمل :منم

ارشای :پس بهتگره کناربیگایم ومگنم بگه عتگو کتگک میکگنم تگا ورشکمگت نشگه وتگوهم            

 بکیریم ط   یکمال وبعد به من 

 : عمل



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

169 

 

اتگگی یگگه دقیقگگه باارشگگای  نتیدونمگگتم بایگگد شگگی بکگگم اخگگه شطگگور متکنگگه مگگن نتیتگگونم 

 زندوی کنم ولی ازطرفی هم پای پمر مهتشم وسج بود ترجیح دادی

 سکوت کنم

 

ارشگگای :راسگگتی یگگه شیگگب دیکگگه فکرنکنگگی ازدواج کگگردیم خوریگگه هگگا ازمگگن نوایگگد هگگیچ  

 انتظاری داشته باشی

 

عمگگگل :واای داشگگگتم منف گگگر میشگگگدی خیلگگگی رو داری مگگگن ازاالن داری فکگگگرمیکنم    

 تویه خونه زندوی کنم وشطور اون قیافتو تحتل کنم بعدشطوری باهات 

 تومیکی

 ( اداشو دراوردی)

درضگگتن فکگگرنکن خوریگگه هگگیچ انتظگگاری ازمگگن نداشگگته بگگا  و یگگه شیگگب دیکگگه وقتگگی   

 ازدواج کردیم به هیچ وجه نواید تو کارهم دخالت کنیم اقای ارشای

پمگگره ای  بگگدون اینکگگه بهگگش فرصگگت بگگدی ارفگگی ببنگگه ازکگگافی شگگاپ امگگدی بیگگرون  

 ااتق خیلی ازت خوشم میاد که ازت انتظار داشته باشم

یگگه شیگگبی تگگو قلگگوم سگگنکینی میکگگرد نتیگگدونم شگگرا ازاگگرفش بغگگض کگگردی زود سگگوار 

 ماشینم شدمو رفتم خونه الناز

 دوبار ایفنو زدی که
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 بله_

 س ی خاله جون منم عمل_

 عه س ی عبیبی بیاتو مادر_

 پگگراز کگگه کگگوشیکی بگگاغ یگگه ه ی قشگگنکی داشگگتن بعگگد درو بگگازکرد اروی رفگگتم تگگو خونگگ

 ورودی در جلوی بود کرده درستش الناز بود سفید قرمب و زرد رز های ول

وایماده بود ازهته شگی بگرا  وفتگه بگودی ازشگوی کگه ازتولگد امگدی روز بعگدالناز امگد           

 خونتون هته شیبو کامل بهش وفتم ازهته شی خورداشت

 

 الناز.:س ی خوبی

 فکری میکنی س ی خودت شه_

النگگاز وردنشگگو کگگج کگگرد بهگگم نکگگاه کگگرد زود دسگگتتو ورفگگت بگگرد تگگو بگگا مامگگان النگگاز  

 ااوال پرسی کردی ورفتیم اتا  الناز

 ااال میخوای شیکارکنی؟؟_

 م ووری ازدواج کنم من با پمر مهتشم ازدواج نتیکنم_

 یه شیب دیکه هس _

 شی؟ _

 گ مهر ط   تو شناسنامت
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 مکه گ شاره دیکه ای داری

 گ اره

 گ با تع ب بهش نکاه کردی که شروع کرد به اره زدن

 

ی ارزوشگگه کگگه هردختگگر پولگگداره هگگم گگگ بوگگین ارشگگای هگگم خوشگگکله هگگم خوشگگتیپه    

 ارشامو داشته باشه

 تو با این وضعیت میتونی بایه تیر دونشون ببنی

 

 : عمل

نگگاز بگگا ونکگگی بهگگش نکگگاه کگگردی ،شگگی میکگگی النگگاز روکگگو پوسگگت کنگگده ارفتگگو بگگبن ال

 صاه نشمتو

الناز :یعنگی اینکگه کگاری کگن عاشگقت بشگه هگم مهگرط   نتیگره تگو شناسگنامت وهگم             

 زن پمراون مرتیکه عوضی نتیشی وهم یه شوهر هته شی تتوی ویرت میاد

 نکگگا  منگگ  نگگداره امکگگان میکگگه شگگی هتین گگوری بگگه النگگاز نکگگاه میکگگردی ایگگن    -

 میکردی

 الناز:عمل هوی عمل

بهگگش توپیگگدی مگگن مگگیکم از  متنفگگری تگگومیکی عشگگق      ازهپگگروت امگگدی بیرونگگو   -

 خودت کن به درک خوشکله به درک که پولداره مهم اینه که اص  ادی نیس
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 پمره ی عوضی اص  شراباید این اتفا  برای من میوفتاد

 کگگه  ارشگگامه هتگگون ایگگن الناز:عمگگل تگگو دیکگگه زیگگادی بگگه اون بیچگگاره تگگوهین میکنگگی 

 .... تو ولی کرده کتکت هتیشه

 

راسگگت میکفگگت دیکگگه شیگگبی نکفگگتم شگگای خونگگه النگگاز اینگگا بگگودی بعگگد شگگای بگگه سگگتت -

 خونه رفتم وارد خونه شدی مامان کناربابا روی مول نشمته بود داشتن فیلم

 میدیدن که متوجه امدن من شدن

 س ی-

 س ی عبیبی خوبی-

 باصدای ارومی وفتم بله-

 داشتم ازپله ها میرفتم باال که بابا صدای کرد

 عمل باباجان میشه شنددقیقه بیای این ا-

 میشنوی بابا-

امروز بعگدازظهر خالگه زهگرا بگه مگادرت زنگ  زده وتگورو بگرای ارشگای خواسگتکاری           -

 کرده ماهم موافقیم توشی دختری ؟؟

 

 

 : عمل
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پگگس ارشگگای کارخودشگگو کگگرد ،بگگرای اینکگگه خیلگگی ضگگایه نواشگگه باصگگدای ارومگگی وفگگتم  

 اماکارشتا شی

 ارشای کتکم کنه نکران من نوا  تو مهم تری نه دختری قراره-

سگگرمو انگگداختم پگگایین ،نتگگی خواسگگتم وانتگگود کگگنم نگگارااتم لوخنگگدی زدی کگگه مامگگان  -

 امد ستتم الهی خوشوخت بشی دختری خیلی خوشحالم برات ارشای

 پمرخوبیه لوخندی زدی

 من خیلی خمتم میری استراات کنم

 

میدونمگگگت ایگگگن وسگگگج مگگگن  شگگگب بخیگگگری وفگگگتم رفگگگتم تگگگوی اتگگگاقم فقگگگج النگگگاز

 شقدرنارااتم

 

 لواسامو دراوردی رفتم روتخت که به دودقیقه نکشید خوابم برد

 

 صوح باصدای مامان ازخواب بیدارشدی

 پاشو دیکه مث  خواستکاریته ها-

 تو دلم وفتم شه خواستکاریم همت ،ششم مامان-
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راسگگتی عرشگگیا ک گگا  پیگگدا  نگگیس رفتگگه خونگگه دایگگت پگگیش سیاو ،سگگیاو         

 ازمن نتیکیره سراغی یه میکه شاکیه ازدستت خیلی هم 

 خخخ میری پیشش سری خلوت بشه-

 خوب کاری میکنی عبیبی-

ووشگگیم رومیگگب دراور بگگود شگگروع کردبگگه زنگگ  خگگوردن مامگگان رفگگت ووشگگی رو       -

 برای بیاره

 

 به اسم طره نکاه کردو یه لوخندژکوند زدو امد ستتم

 

 اقادوماد دووی نیوورد-

 : ش کردمو وفتمباوی ی نکاه-

 ها؟؟؟؟؟-

 

 بدون توجه به من جواب داد-

 س ی عبیبی-

-.......... 

 طاقت نیاوردیا-

-.......... 
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 اره عمل جان بیداره-

-......... 

 با  ازمن خدافظ-

 

ید ورفگگگت هتین گگگور بگگگه دربمگگگته نکگگگاه ب.و.سگگگبعگگگد ووشگگگی داد بهگگگم پیشگگگونیتو 

 دمنو ازهپروت بیرون اورمیکردی که صدای داد ارشای

 

 بله بله-

 یک ساعته داری صدات میبنتا-

 خوب کارتو بکو-

 شرامامانت جواب داد-

 کارت این بوود-

 

 بگگازی خمگگترو دل نگگه میخواسگگتم بکگگم کگگه بایگگد جلگگوی مامگگان اینگگا نقگگش عاشگگقای    -

 میفهتن وورنه کنیم

 

 خودی میدونمتم ،بعدی قطی کردی خخ االن داره ازعصوانیت میبشو می وعه-
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 د ارشای بودکه جواب ندادیووشیم زن  خور

 

 داشتم به ستت اتوی می رفتم که درباز شد مامان باعصوانیت

 

 نرفتیتوهنوزاتوی-

 داشتم باووشی اره میبدی-

 مامان یه لوخند زدو

 

 خوبه دل وقلوه دادنتون زوود تتوی شد ااال بر و اتوی-

 

راره رفگگتم اتگگوی خودمگگو شمگگتم داشگگتم موهگگامو میشمگگتم کگگه تگگوی ایگگن فکربگگودی قگگ

 ....... شی بشه

 

 

عمگگل :بعگگدازنیم سگگاعت ازاتگگوی امگگدی بیگگرون مامگگان بگگه النگگازو نفگگس زنگگ  زده بگگود  

 که بیان کتکم رفتم یه لوا  وشاد پوشیدی تاراات باشم رفتم پایین

 تاصوحونه بخوری دیدی هته مشغولن
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مامگگانم کگگه هیچگگی فگگک کگگنم خوشگگحاله داره ازدسگگتم رااگگت میشگگه باتع گگب بگگه هتگگه  

 یکردی که الناز متوجه من شدنکاه م

 وفت

 به به عرو  ترشیده_

بعگگد بدوبگگدو امگگد سگگتت مگگن دستشگگو مشگگت کگگرد بگگه االگگت میکگگروفن جلگگو دهگگنم   _

 وشاشتو وفت

 

 شه امی دارید ازاین که یکی سر  به سن  خورده میخواد شتارو بکیره_

 یکی زدی پس کلش_

ص وفگگتم بریگگد بابگگا نکگگاهم بگگه مامگگان ونفگگس افتگگاد کگگه داشگگتن بگگه مگگا میخنگگدین بگگاار

 ازخداشم باشی

 اصگگ  خگگوردی صگگوحانه بعداینکگگه بعگگدرفتم طگگره اشگگپبخونه تگگا صگگوحونه بخگگوری     

 هم جونی وقاتل فکرنتیکردی بهش اص  که باکمی داری من که نتیشد باوری

 دیکه بودیم ازدواج می کنیم

 

واای فکگگرکن خیلگگی عگگشاب اوره داشگگتم فکرمیکگگردی کگگه یکگگی محکگگم زد بگگه پایگگه      

 لیم که بامخ رفتم روزمینصند
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اییگی کتگگری شیکمگگت نصگگف شگد اخ مامگگان کتگگری بروشگگتم بویگنم کگگدوی عقگگب افتگگاده    

 ای بود

 

 که باقیافه خندون نفس روبه روشدی

 هرهرهررو اب بخندی ااتق کودن الدن 

 

 نفمم خم شده بود فقج میخندید

 

 بوخشید وای عمل نتی خواستم اینطوربشه _

 

 خیلی بیشعورنفهتی_

عمگگل بگگی انصگگافی نکگگن شیشگگده بگگودی نکنگگه خوشگگحال بگگودی ازاینکگگه داری     عگگه _

 شوهرمیکنی

 

 خف باو میای جوری میبنتت که مثل اشره پهن دیوارشیا_

 باصدای مامان ازاشپبخونه امدی بیرون

 

 مامان:دختری یکم برو استراات کن که شب کمل نواشی
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 الناز :خاله مریم این کارکنه روایه میکیرها

 ه را  میکه النازنفس :ارع ار

مامگگان :نگگه دختگگرا بیایگگد کگگارکنیم ایگگن بگگره یکگگم اسگگتراات کنگگه میترسگگم شگگب         

 ازقیافش خمتکی بواره

 بالوخند بهشون نکاه کردی که الناز با دستتالش زد توصورتم_

 منم رفتم تو اتاقم یکم خوابیدی

 

 بعدی نفس الناز امدن کتکم یکم بهم رسیدن بعدی هرشی اصرار کردی نتوندن

 

 منم رفتم پایین که مامان با دیدنم وفت

س ی عگرو  خگانوی اینگده فکرنتیکگردی تگو عگرو  شگی هتیشگه میکفگتم کگی میگاد            _

 این دختر دیونه منو بکیره

 

 ای باااباامامان جان منو دست کم ورفتیااا_

 باصدای خنده عرشیا بروشتم ستتش

 گگ کوفته جقله به شی میخندی
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کگگه میخگگوا  ببنگگه تگگو دهگگنش بتونگگه بابگگا و  صگگدای زنگگ  باعگگث شگگد مامگگان ارفگگی  

 امدوویی خو  برای رفتم مامان باعرشیا رفتن ستت در که منم هتراهشون 

اول پگگدرببرگ ارشگگای وبعگگد عتگگه وشگگوهر عتگگش بعگگدی خالگگه خگگانومش امگگد کگگه        

 باششتا  میخوا  خفم کنه

 اخیی این داره ارص سحرو میخوره که قراره بترشه خخخ

 ا دانیال به هترا دختر نازشونوبعد عتو خاله انوشا اق

 مامان و بابا رفتن هتراه مهتونا داخل سالن ومنو تنها وشاشتن

 

 مامان و بابا رفتن بامهتونا داخل سالن ومنو تنها وشاشتن

 

 ارشای وارد شد یه دسته ول ببزرگ دستش بود اول یکم نکاهم کرد

 

اب سگگ متو داد کگگه خ الگگت کشگگیدی سگگرمو انگگداختم زیگگر اروی سگگ ی کگگردی اونگگم جگگو 

 دسته ول وشاشت تو بقلم

 

 رفت ستت پشیرایی منم رفتم ستت اشپب خونه نکاهم افتاد به خاله نروس

 

 زن مشتی که مامان امروز شون کار  زیاد بود وفت بیاد کتک
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 : خاله نروس شایی هارو ریخت وبه من نکاه کرد وفت

 عبیبی میدونی قدیم شیکار میکردن

 که به شایی اشاره کردبا منکی نکاهش میکردی 

 

 نه خاله نروس,_

قگگو  وقتگگی دومگگاد میرفگگت خواسگگتکاری تگگو شگگایش نتگگک میگگریختن اوگگه عروسگگو      _

 دوست داشت صدا  درنتیومد ولی اوه بد  بیاد های هووی راه مینداخت

 

 بااین اره خاله نروس لوخند شیطونی زدی دست به کارشدی_

 

م ریخگگتم ایگگنم ازمع گگون ا   یگگه فن گگون برداشگگتم تگگو  نتگگک ریخگگتم تگگازه فلفلگگ    

 ارشای خخخخ

 

 

 اینم ازمع ون ا  ارشای

 وقتی مامان صدای زد به خاله نروس ششتکی زدی ورفتم
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تاتعاره کنم به هته تعگاره کگردی رسگیدی بگه ارشگای وقتگی بگه مگن نکگاه کگرد لوخنگد            

 خویثم رو دید

 

 باشکایت نکاهم کرد ولی بازبرداشت

 و لوخند زدپدر ببرگ ارشای نکاهی به من کرد 

 

 خاله زهرای باانوشا هم که ازاول م لس به به و شه شه راه انداخته بودن

 

 عتورضای هتش میکفت عرو  ولم عرو  ولم

 

داشگگتم وگگ ی فگگرو  رو نکگگاه میکگگردی کگگه صگگدای سگگرفه امگگد سگگرمو اوردی باالکگگه     

 ارشای قرررمب شده

 

یگگگد سگگگتت انکارکگگگه داره میتیگگگره رفگگگتم بگگگرا  اب اوردی یگگگه خگگگورده خگگگورد دو  

 دسشویی

 

 افرین که صدات درنیومدالوته نوایدی درمیومد خخخخ

 بعدازپنج مین ارشای باقیافه ایی که انکار االش بهترشده بود امد
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 بیرون نشمت سرجا  که پدرببرگ شروع کرد

خگگوب هتتگگون میدونیگگد کگگه ایگگن دوتگگا عاشگگق هگگم شگگدن ومگگاهم نتیتگگونیم اگگره      _

 وصلت سربکیره دیکه ایی ببنیم واین ا همتیم که این

 

بابگگاو عتگگو سرشگگون رو تکگگون دادن واگگاال اوگگه پگگدر و مگگادرا راضگگی همگگتن ایگگن دوتگگا  

 جوون برن ارفاشون رو ببنن

 

 :بااین ارفو سرمو بلند کردی و به بابا نکاه کردی که لوخند زدو وفت

 بابا:دختری پاشو ارشای رو به اتاقت راهنتای کن

 

 وسج پله هابودیم کهباسر باشه ای وفتم رفتیم ستت پله ها 

 

 ...... یهوع

 

 

 میشگگیم وگگم عمگگل : وااخگگاک عگگالم مگگن اتگگاقم جهنتگگه انقگگدر بهگگم ریخگگتس کگگه تگگو   

 شیکارکنم من ااال
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 عگگه بگگازکردی دراتگگاقو اشگگکال نگگداره ایگگن دیکگگه ازخودمونگگه ولگگش بگگبار بگگریم دیکگگه  

 کرده تتیب این ارو کی شی یعنی خالق جلل تتیبه که این ا

 

تتییگگب شگگده باشگگه یعنگگی هرشیگگبی بگگرای خگگود  محترمانگگه قوگگل مکگگه میشگگه خگگود  

 اینکه من بچپونتش یه جارفته سرجا  تو هپروت و این ور فکرابودی که

 ارشای وفت

 ت فی اون کارتو سرت بدجور درمیاری عمل خانووی_

 

 خودمو زدی به اون راه

 گوا منظورت شیه

 دور اتگاقو نکگاه کگردو   یه اخم غلگیظ کگرد کگه نبدیگک بگود خرابکگاری کگنم بعگدی یگه          

.... 

 گاتا  بدی نیس

 نه بابا_

بهم نکاه کرد نتیگدونم شگرا نتیخواسگتم بگه ششگتا  نکگاه کگنم یگه اگس تگر  بگود            

 انکارمیدونمتم قراره یه شیبی بشه

 

سگگرمو انگگداختم پگگایین کگگه یگگه سگگرفه کردبعگگد دستشگگو وشاشگگت رو زانوشگگو وفگگت      

 :باید یه شیبایو ازاالن بکم
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 یه نشم وفتممنم واسه اینکه ضا_

 منم باید شندتا شیبو بکم

 بدون توجه به اره من وفت

 

بوین ما به عنوان یگه هگم خونگه زنگدوی میکنگیم تگو نوایگد توکگارای مگن دخالگت کنگی            _

 شون اص  خوشم نتیاد به وسایل شخصیم به هیچ عنوان دست نتیبنی

 

 : بدون نکاه کردن بهش وفتم_

کگگه خواسگگتم میگگریم بیگگرون ونتیخگگوای   مگگنم یگگه شگگرایطی داری مگگا بادوسگگتای هروقگگت 

 که ازتو اجازه بکیری تو خونه یه اتا  جداوانه باید داشته باشم

 

 

 : ارشای

بوین عمگل فقگج یکمگال یگه زنگدوی کمگالت بگار بگاهم داریگم بعگدی کگار تتگوی میشگه              

 جلوی خانواده ها عاشقای دل خمترو بازی میکنیم وتوخونه خیلی عادی

 اله ؟؟

بگود یعنگی زنگدوی بگامن کمگالت بگاره نتیگدونم شگرا این گوری          عمل :بغضگم ورفتگه   _

 شده بودی
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 با _

 با  پس بریم پایین_

 

 بابا ببرگ بالوخند به ما نکاه میکرد وفت :خب نظرتون

 

 ارشای باعشق به من نکاه کردو وفت :باباببرگ ما موافقیم

 رفتیم نشمتیم که بحث مهریه امد وسج هرکی یه شی میکفت

 

اسگتم مگن فقگج نتگی خواسگتم زیربگار ازدواج بگا پمگر مهتشگم بگری           من مهریه نتگی خو 

 : برای هتین بلندشدی وفتم

 

لطفا یه لحضه مگن فقگج یگک سگکه میخگوای هتگه بگا تع گب نکگاه کگردن تتگای سگعیتو             

 کردی تا به ارشای نکاه کنم ووفتم :برای تک پادشاه قلوم یه سکه

 

زهگگرا اواسگگتو جتگگی ارشگگای طگگور ع یوگگی بگگه ششگگتای خیگگره شگگد کگگه باصگگدای خالگگه   

 کردی به ارفش

 

 گ خاله زهرا بااعتراض :اخه عبیبی یک سکه که نتیشه باید شیب دیکم بکی
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 گ انوشا :فکرشم نکن

قگگای ا عگگرو  بگگود مهریگگه شگگه ایگگن  نتگگیکن گگگ خالگگه ارشگگای :ابرویگگی خگگانواده میگگره  

 تهرانی داشت

 

 گ عته ارشای :عبیبی بهتره شیب دیکه هم بکی

 

اعتگگراض کگگردن مگگنم بعگگد از کلگگی فکرکگگردن وجگگون کنگگدن     بعگگد نگگیم سگگاعت انقگگد 

 وفتم :یه کامیون ول رز قرمب

 که باالخره موافقت کردن

 

 

 : عمل

 باصدای عتو رضاهته به ستتش بروشتیم

 : رو کرد ستت بابا ببرگ وفت

 اقاجون بهتر نیس برای این عاشقای دل خمته صیغه محرمیت خوند

 

 کنار هم هرشی میکم تکرار کنیدبابا ببرگ :شراکه نه بیاین بشینین 
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 منکگگه شگگدیم محگگری بهگگم ومگگاهم شگگروع کگگرد بگگه وفگگتن شنگگدمین بعگگدتتوی شگگد     

 نوود نیاز اص  زود اینقدر شرا اخه بودی شوک تو هتین وری

 

 توفکر بودی که باصدای ارشای بروشتم ستتش

 

 دستتو بده عبیبی_

 دسگگتم رو القگگه کگه  جلگگو بگگردی دسگتتو  تگازه فهتیگگدی کگه میخگگواد القگگه دسگتم کنگگه    _

 کرد

 

ید از اینکگگار غیگگر منتظگگر  ومروگگرفتم داشگگتم ازدرون مگگی      ب.و.سگگوروی دسگگتتو 

 سوختم

 

مگگنم القشگگو انگگداختم وقتگگی دسگگتم بگگه دسگگت ارشگگای خگگورد امگگدی بکشگگم عقگگب کگگه    

 دستتو ورفت توی دستای ورمش

 

ی کگگردن توریگگک وفگگتن بعگگداز شنگگدمین عگگبی رفگگتن کگگردن    ب.و.سگگهتگگه امگگدن رو

 یری وفتم رفتم ستت اتاقم تا بخوابموقتی رفتن شب بخ
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صگگوح باسگگردرد بگگدی ازخگگواب بیدارشگگدی رفگگتم یگگه اب وگگری وگگرفتم امگگدی بیگگرون یگگه  

 سا  بنفش با تاپ مشکی پوشیدی

 

 : موهامو هتون وری بازوشاشتم رفتم پایین بانارااتی وفتم

 

گگگگتیخواین از االن خگگگودی بگگگری بیگگگرون انکگگگاری خیلگگگی خوشگگگحالین کگگگه ازاالن        

 اصوحانه میخوریدتنهاتنه

 

 عرشیا :جدیداقباهو  شدی اب ی عمل

 

 

 

 بگگاغوونی مشگگتی پگگیش میفرسگگتتت کنگگی اذیگگت بابا:عگگه عرشگگیا یگگه بگگار دیکگگه عمگگل  

 کنی

 بااره بابا هته زدیم زیر خنده

 

 عرشیا :داشتیم بابا جان

 

 گ از بلول زبونی عرشیا خندی ورفت اینم تاثیرات وشتن با سیاو 
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 شیا رفتن شیبی که ااتیاج داره رو بخرهبعدازصوحونه بابا باعر

 

 منم داشتم تی وی نکاه میکردی که ایفون به صدادر اومد مامان رفت بازکرد

 

 کی بود مامان_

 گ اقا دوماد

 

 : اص  اواسم نوود برای خودی هتین ور با خنده وفتم

 گ هاهاها ا  دوماد کیه ؟؟

 

 یبعد به تی وی نکاه کردی به ثانیه نکشید که داد زد

 

 گاقاا دوومااد

 گ عه ترسیدی دیونه

 گ سریی وایمادی خواستم بری باال که دربازشد وشتر وارد شد

 

 

 : عمل
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 خاک توسر ااتق خنکت کنن

 

مامگگان مثگگل شگگی مگگارو زیرنظگگر داشگگت مگگنم دیگگدی اینطوریگگه سگگریی رفگگتم طگگرفش      

 باوضی لواسم داشتم اب می شدی از خ الت

 

 برات گ س ی عشقم خیلی دلم تن  شده بود

 ارشای داشت بانکاهش منو میخورد خاک برسر

 

 گم ی خانومم منم دلم برات تن  شده بود امدی بوینتت دیکه

 

گگگ ارشگگای اروی بغلگگم کگگرد وبعگگداز سگگ ی وااگگوال پرسگگی بگگا مامگگان نشمگگت مگگنم رفگگتم  

 سه تا شایی ریختم اومدی

 

 برای مامان ورفتم وبعد جلوی ارشای ورفتم

 گ مرسی عبیبی

 وخند که شویه زهر خند بود نکاهش کردی و کنار  نشمتممن بایه ل
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بعد نیم سگاعت ارشگای رفگت مگنم امگاده شگدی بگری خونگه النگاز سگریی لواسگامو عگوض             

 کردی و سوار ماشینم شدی و پیش به سوی خونه الناز

 

شنگگد مگگین بعگگد رسگگیدی ماشگگینو پگگارک کگگردی و پیگگاده شگگدی زنگگ  وزدی النگگاز دروبگگاز  

 کرد ورفتم تو

 

ز سگگ ی ااگگوال پرسگگی بگگا النگگاز و خالگگه رفتگگیم بگگاال ومگگنم اتفاقگگاتی کگگه افتگگاده بگگود بعگگد ا

 رو برا  وفتم

 

تاشگگب باالنگگاز وفتگگیم و خندیگگدیم زمگگان ازدسگگتتون رفتگگه بگگود یگگه نکگگاه بگگه سگگاعت      

 بود٧کردی ساعت 

 

 ساعته هتینطور داریم اره میبنیم۴گ هیععععی اِلی ما 

 

 گ نه بااباا

 ونگ اره دیکه من بری خونت

 گ بتون دیکه

 

 گ نه بری خونتون
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 گ عه خودتو لو  نکن دیکه

 گ اخه لوا 

 گ من میدی اله

 

 گ با  فقج بشاریه زن  ببنم

 گ باشه

 ووشیتو برداشتم وخونه روورفتم بعدازشندتا بووو 

 

 گ جانم

 گ س ی مادر ورای خوبی

 گ خوبم ولم خو  میکشره

 نمگ اره مامان فقج اشکال نداره من پیش اِلی بتو

 گ نه عبیبی س ی برسون

 

 گ ششم بابای

 گ بای
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 ووشیتو قطی کردی و رفتم تو اشپبخونه

 گ کاری ندارید؟؟؟

 گ نه دختری بیا بشین

 ازالناز شندیم قراره ازدواج کنی خوشوخت بشی عبیبی

 

 گ مرسی خاله جون

بعگگداز شگگای باالنگگاز رفتگگیم بگگاال طوگگق عگگادت هتیشگگکیتون یگگه پتگگو انگگداختیم زمگگین       

 رهم درازکشیدیموکنا

 

 گ الناز جای نفس خالیه ها

گگگ اره واقعگگاق ولگگی دیشگگب وفگگت قگگراره فگگردا شگگب بگگریم مهتگگونی خونگگه خگگالش وورنگگه 

 میکفتم بیاد

 گ راستی خریداتونو کردید .؟؟؟

 

گ نگه مامگان خالگه زهگرا دارن وسگایل رو میکیگرن وفقگج وسگایل هگای خودمگون مونگده            

 لوا  های خودمون واین ور شیبا
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بگگود کگگه خوابیگگدیم ،صگگوح باصگگدای   ۴بگگاهم اگگره زدیگگم وسگگاعت نبدیکگگای    تاصگگوح

 الناز بیدارشدی دست و صورتتو شمتم ولواسامو پوشیدی رفتم پایین

 

صگگوحانتونو خگگوردیم پاشگگدی مگگانتو رو پوشگگیدی وبعدازخگگدافظی باخالگگه والنگگاز سگگوار     

 ماشین شدی رفتم خونه ماشینو پارک کردی درو اروی بازکردی و رفتم تو

 

 رو بازکردی رفتم تود

 گ س ی براهل خانه

 گ س ی عبیبی خوبی

 گ خوبم مرسی

 گ س ی عرو  ولم

 

 صدای خاله زهرا بود .،س ی خاله خوبی

 گ خوبم عرو  ولم

 

بااجگگازه وفگگتم و رفگگتم بگگاال ولواسگگامو عگگوض کگگردی و رفگگتم پگگایین وپگگیش خالگگه زهگگرا   

 نشمتم مامانم کنارمون نشمت
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 گ عمل

 گ جانم مامان

 قراره امروز بریم شتال لواساتو جتی کنگ 

 گ شه بی خور زودتر میکفتی

 باصدای خاله بروشتم ستتش

 

 گ عبیبی ماهم شب فهتیدیم اقایون تصتیم ورفتن

 گ اها

 

 خاله زهرا :عمل جان زن  ببن ارشای بیاد

 گ برای شی ؟؟

 گ عبیبی باید بیاد این ا باهم بریم خونه ارشامم لواساشو جتی کنه

 

 باشه ششم گ اها

 رفتم توی اشپب خونه زن  زدی بعداز شندتا بو  جواب داد

 

 گ بله ؟
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 گ س ی

 گ س ی عمل کاری داری ؟

 گ اره مامانت وفته بیایی هتراهش برین خونه توهم لواساتو جتی کنی

 

 گ باشه تا شند مین دیکه میای

 گ با  خدافظ

 

ایفگگون بلنگگد شگگد ووشگگی قطگگی کگگردی و رفگگتم کنارشگگون نشمگگتم شنگگدمین بعگگد صگگدای 

 سریی بلند شدی درو زدی

 

 گ س ی عبیبی خوبی ؟یه ششتک اروی زدی

 گ س ی ولم خوبم تو شطوری

گ تگو خگوب باشگی مگنم خگوبم ،خگودی ازاگرفم خنگدی ورفتگه بگود ولگی خودمگو کنتگرل              

 کردی ارشای رفت منم درو بمتم و پشت سر  رفتم تو

 

 ربت اوردیارشای داشت ااوال پرسی می کرد منم رفتم برا  ش

 گ مرسی خانومم بیا بشین

 گ با  عبیری نشمتم کنار  که دستشو انداخت دوروردنم بهم نبدیک شد
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 ..... اص  این وضعو نتیدونمتم تحتل کنم امدی از  فاصله بکیری که

 : عمل

 اص  این وضعو نتیدونمتم تحتل کنم امدی از  فاصله بکیری

 مانکه دستشو محکم ترورفت رو کردی ستت ما

 گ مامان کی ارکت می کنیم

بهتگره زهگرا جگونم این گا بتگونن مگنم مگیکم علگی، اقگا رضگا رودعگوت            ۱٣:۰۰گ ساعت 

 جتی وسایلشو بره هم جان ارشای  ویری می تتا  انوشاهم به من االن کنه 

 کنه بیاد هتین ا که دیکه ارکت کنیم

 نم پدرتگ مامان رو کرد ستتم عمل دختری پاشوووشی رو برای بیار زن  بب

 ازارشای جدا شدی ووشی دادی مامان ،

 

مامگگان بعگگد ازاینکگگه ارفاشگگو زد باخالگگه زهگگرا بگگه سگگتت اشگگپبخونه رفگگتن مگگنم          

 خواستم بری کتک که خاله نشاشت و وفت بایدپیش شوهرت بشینی تنها 

 

 منم م وور شدی قوول کنم وقتی رفتن ارشای سرشو اورد کنار ووشم

 گگ خوب خانومم شخور

 االتی شدیگ هوو خی
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 گ هوو شیه بی ادب

 گ بی ادب خودتی با اون دختر خاله خرت که تورو انداخت تو دامن من بدبخت

 

گگگ نگگه اینکگگه تگگو خیلگگی نگگارااتی هتگگه دختگگرا ارزوشگگونه مگگن یگگه نکگگاه کوشیگگک بهشگگون 

 بکنم تو که دیکه خوشوحالت شده اوه من نوودی اخه شه ادی ااتقی میومد

 تورو بکیره هاا

 

اد اگگرص منگگو بخگگوری یگگه ااتگگق مثگگل تگگو پیگگدا میشگگد میومگگد منگگو مگگی   گگگ تگگو نتیخگگو

 ورفت

وقتی ایگن ارفگو بهگش وفگتم داشگت منف گر میشگد خخگخ کیگف میکگنم وقتگی اگرص             

 میخوره

 

 امد جوابتو بده با صدای ایفون اره تو دهنش موند

 یه پوزخند بهش زدی و به ستت ایفون رفتم درو زدی

 

 خوشتلشانوشا بود به هتراه دانیال و دختل 

منتظر شدی وقتی امگدن داخگل بگا خوشگحالی بگه سگتت انوشگا رفگتم و هتگو تگو اغگو             

 ورفتیم
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 گ س ی انوشا جان خوبی

 گ س ی زن دادا  ولم قربونت بری تو خوبی

 گ قربونت ،س ی اقا دانیال خوبین خو  امدین بفرماید

 گ س ی عمل خانوی متنون

 نویگ خواهش میکنم ،واای عبیبی خوبی خوشکل خا

 گ متنون زندایی جون تو خوبی

 گ قربونت بری تو خوب باشی من عالیم

 

 

 : عمل

 گ قربونت بری تو خوب باشی من عالیم

رز رو بغلم کردی بگه سگتت پگشیرای رفتگیم کگه ارشگای بادیگدن دانیگال از جگا بلنگد شگد            

 بعد از س ی و ااوال پرسی امد ستتم رز رو از بغلم بکیره که رز به ارشای

 : وفت

 

 گ نتیخوای دایی بغلت میخوای بغل زندایی عملم باشم
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ارشگای یکگم خیگگت شگد خخگگخ بگرای هتگگین وفگت مگگن و زنگدایی نگگداریم قربونگت بگگری        

 راات با 

 

 دانیال :اینو نکی شی میخوای بکی ها کوشه ااج امن بقال کدوی طرفه دادا 

 انوشا :دانیاال نکو داداشتو جلو زنش ابروشو بردی

مگا مامگان و خالگه زهگرا امگدن بیگرون ااگوال پرسگی کگردن باصگدای           گ از سر صدا هگای  

 زن  به ستت ایفون رفتم بابا و عتو رضا بود عرشیا هم هتراهشون بود

 درو زدی

بعگگد از اینکگگه بابگگا و عتگگو بگگا عرشگگیا امگگدن بعگگد از کتگگی مامگگان منگگو انوشگگا رو بگگرای     

 شیدن میب صدا کرد

 

ردن بگگه خگگوردن زودتگگر ازهتگگه بعگگد از شیگگدن میگگب هتگگه اومگگدن نشمگگتن وشگگروع کگگ 

 پاشدی معشرت خواهی کردی رفتم که اماده شم

 دقیقه ای ورفتم۱۰سریی رفتم یه دو  

 جین مشکی وتاپ مشکی پوشیدی و موهامو بااوله جتی کردی
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 : عمل

 جین مشکی وتاپ مشکی پوشیدی موهامو با اوله جتی کردی

 

شگگم و یگگه ریتگگل بگگا رژ شگگروع کگگردی بگگه ارایگگش کگگردن یگگه ذره کگگری زدی ویگگه خگگج ش

 صورتی م یم

 

موهگگامو سشگگوار کگگردی وبگگاالی سگگری دی اسگگوی بمگگتم تگگو اینگگه خودمگگو نکگگاه کگگردی      

 خوب شده بودی

 مانتو مشکی رو هم پوشیدی

 

 با برداشن شتدونم به ستت پایین رفتم

وقتگگی رفگگتم پگگایین هتگگه داشگگتن بگگه یگگه طگگره میگگرفتن خالگگه زهگگرا کگگه منگگو دیگگد        

 کاهشون میکنم وفتاون وری سردروم داری ن

 

 گ عبیبی دنوال ارشای میکردی ؟؟

 : گ میخواستم بکم نه که انوشا وفت

 گ بدو برو پیش ارشای تو پارکینکه بادیدبرین خونه واسه اون لوا  وردارید
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 گ نهههههه خدااا

 

 

 : عمل

 

 گ نههه خدااا

 انوشگگا جگگون خگگب خگگب ...اهگگا ارشگگای جگگان خگگود  میتونگگه بگگره ورداره بگگه مگگن نیگگازی 

 نیمت من وایتیمتم شاید شتا کاری داشته باشید

 

 : مامان لب پایینشو واز ورفت وفت

 عه یعنی شی به تو نیاز نداره پاشو بروو عصاب ندارماا_

 

گ رفگتم طگره پارکینگ  داشگت بگا ماشگینش ور میرفگت رفگتم پیشگش سرشگو ورفگت            

 باال که منو دید

 

 گ کاری داری ؟؟؟

 کنی اخهه نکه فل یگ باید باهات بیای شتدونتو جتی 
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 : یه اخم واشتناک کرد منم نخواستم ضایی بشم وفتم

 

 گ ااال که فلج نیمتی په شرا ناراات میشی اییشش

 

 

 : عمل

 

 درکاپوتو بمت خواست بشینه پشت فرمون که

 گ ارشای

 : بروشت با اخم واشتناک نکای کرد شتدونتو نشونش دادی ووفتم

 

 گ میشه اینو بوری باال بشاری

 : پوزخند زدو وفتیه 

 گ به نظر تو شرا بینتون صیغه محرمیت خوندن ؟

 

 ویج نکا  کردی

 گ شون شتا متاسفانه تو ماشین من میشینی
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 گ نهههه وای من شطوری اینو تحتل کنم اخه نخواستم بفهته

 ضایی شدی دوباره بروشت بره بشینه که دوباره صدا  کردی

 

 گ ارشای

 بالودوی بروشت

 گ بله

ل دادی طگگرفش بعگگد سگگوت زنگگان جگگوری کگگه بگگه اسگگتون نکگگاه میکگگردی   شتگگدونتو ه گگ

 رفتم صندلی بغل

 راننده نشمتم

 

ارص از هت ا  معلگوی بگود یعنگی اوگه دسگتش بنگد نوگود زنگدی نتیشاشگت بگاارص           

 شتدونتو وشاشت صندو  عقب اومد نشمت

 

 بهم غصب الود نکاه کرد وروبه من وفت

 گوراتون داری مادمازل

 

 بیرون با اخرین سرعت به طره خونشون ارکت کرد گازپارکین  اومد
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 خیلی ترسیده بودی اخه خیلی بد رانندوی میکرد

 

 گااارشای اروی برو

 جواب نداد

 گارششای

 بازی جواب نداد

 باتتوی وجودی دادزدی

 گارشاااااامتتتتتتتم

 

 

 : عمل

 

فکگگر کگگنم خگگود  ترسگگید از داد مگگن اخگگه مگگن از سگگرعت ماشگگین خیلگگی میترسگگم      

 زد کنار بهم نکاه کرداروی 

 گ االت خوبه ؟

 دستای صورتتو پوشونده بودن

 گ عمل؟؟
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 وفتم اروی خیلی که اومد دستامو بکیره 

 گ خوبم

دوبگگاره ارکگگت کگگرد ولگگی اروی وقتگگی رسگگیدیم نکگگه داشگگت جلگگوی در پارکینگگ         

 پارک کرد پیاده شدیم

 

 رفگگتم شگگدی اتگگاقش وارد داخگگل رفتگگیم کگگردیم پرسگگی ااگگوال و سگگ ی باغوونشگگون بگگا 

 دلم خیلی کار  میب صندلی رو نشمتم

 

میخواسگگت خگگودی بگگرا  شتگگدون بونگگدی نتیگگدونم شگگرا ولگگی یگگه امگگی داشگگت بگگر      

 غروری ااکم میشد

 

 که اونم موفق شد بلند وفتم

 لوا  انتخاب تو کنم کتکت گ میخوای 

 گ ورشه خودی سلیقه خوبی داری ولی دلم میخواد سلیقه توای بدونم

 

 

 

 

 : عمل



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

208 

 

 

 .... کانکرو رو نکاه کنا.....اره جونه خودت بکو موندی خوب پمره

رفگگتم تگگو اتگگا  لواسگگا  اوه اوه خگگوب مگگنم بگگودی میتونگگدی تگگو ایگگن اتگگا  پگگر از          

 !!کنم انتخاب کدومو که لوا  

 

 گ تتوی شد تع ب کردنتون

 گ خودمو جم و جور کردی

ود ولگی نوایگد   خب بگریم بوینگیم شگی بگدرد بخگور داری .الوتگه تتگوی لواسگا  مگارک بگ          

 جلو بنده های خدا ضایی شد

 

 نتیدونم شرا یه رنکایی رو انتخاب میکردی که بارن  لواسای هتخونی داشت

 

شتدونشو بمتم کگه دیگدی بایگه تیگپ دختگر کمگش امگد بیگرون یگه سگت رااتگی طوسگی             

 مشکی

 آدی دا  پوشیده بود با ک ه کپ مشکی

 

سگگتتم سگگوت زنگگان رفگگت  هتون گگوری محگگو  بگگودی کگگه دیگگدی شتدونشگگو هگگل داد   

 پایین
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 پمره ی .......نکاه کناااا دیونه زن یری مث  میخواست ت فی کنه

 

از ارصگگم دسگگته شتگگدونش رو وگگرفتم از پلگگه هگگا کشگگیدی پگگایین کگگه فکگگرکنم شگگرخ   

 ها  سالم نتوند

 

 فکرکنم رفت تو پارکین  در ورودی باز کردی رفتم طره پارکین 

 که با شیبی که دیدی

 ی هواادو متر پرید

شروع کردی به جیگغ کشگیدن کگه بگا باصگدای باغوونشگون کگه هراسگون بگه سگتتم مگی            

 : اومد وفت

 

گگگ دختگگری اصگگ  تکگگون نخگگور وورنگگه میوفتگگه دنوالگگت اخگگه پمگگره ااتگگق شرابگگاز       

 کردی تو

 

گگگ نتیگگدونم داشگگت بگگه کگگی فگگو  میگگاد واای داشگگتم سگگکته میکگگردی یگگه سگگ  کگگه       

 وایماده بود بدون ق دهازخودی ببروتر بود بارن  سیاه جلوی 

اشگگکم داشگگت میومگگد کگگه سگگ  شگگروع کگگرد بگگه پگگار  کگگردن خواسگگتم بگگدوای کگگه     

 باصدای ارشای سرجای وایمادی
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 گ عمل اص  ندو

 

 (1roman.irساخته شده است) رمانکتاب در سایت یک این 

 : بعد روزانو  نشمتو یه سوزت زد و وفت

 گ جیمون بیا این ا

 جیمون سیاه بدریخت که خیلی از  بدی میومد رفت طره ارشای ،

وفگگت :شگگرا جیمگگون بگگازه مکگگه نکفگگتم تگگو ایگگن موقگگی هگگا بگگاز  ارشگگای روبگگه باغوونگگه 

 نبارید اوه به عمل اسیب میبد میخواستی شیکار کنی

 

 گاقاشرمنده این پمرع ااتق اتتا یاد  رفته

 

 ارشای :تو برو بشین تو ماشین تا من بیای

 

عمگگل :رفگگتم نشمگگتم تگگو ماشگگین ووشگگیه ارشگگای روی داشگگورت بگگود داشگگت ویوگگره     

یگگدی هنگگوز داره بگگا باغوونشگگون اگگره میبنگگه خخخگگخ اخگگری        میرفگگت بروشگگتم د 

 خود 

 باید بیاره شتدونشو

 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ووشی رو برداشتم دیدی انوشا تتاسو برقرارکردی

 

 گ الو ارشای ک ایی بیاین دیکه هته منتظرن

 گ انوشا منم

 : یه خنده ریب کردی اونم خندید وفت

 ندادی گ عه وای شانس اوردی خواهر شوهربازی درنیاوردی وبهت فو 

 گ دختره ی پرو نکاه کنا ،شتا خیلی غلج میکردی دختره ی ورپریده

 خند  به قهقه تودیل شد

 گ زود بیاین مامنتظر شتایتاا

 گ ااالن میایم

 گ با  فع 

 

 : عمل

 : ووشی قطی کردی که ارشای نشمت تو ماشین وقتی ووشی تو دستم دید وفت

 گ شیکارمیکردی ؟؟

 اره میبدیانوشا زن  زده بود بااون _

 گ اهان خب بریم
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 یگگه دیگگدی کگگه شگگدیم نبدیگگک خونتگگون بگگه گگگ ارکگگت کگگردیم بگگه سگگتت خونتگگون   

 : وفتم و کردی  ارشای روبه نشناختم هس دیکم ماشین

 گ تواون ماشینو میشناسی

 بیاد گ نه مکه قرار بود کس دیکه هم 

 گ نه فکر نتیکنم ولی یکم اشنا 

ارک کگگردیم پیگگاده شگگدیم نبدیگگک در   ماشگگینو بغگگل اون ماشگگین بگگی ای و مشگگکی پگگ   

 ورودی شدیم که اومددستتو ورفت

 

 گ م ووریه

یگگه ششگگم غگگره بهگگش زدی ،درو بگگازکردیم صگگدای خنگگده میومگگد رفتگگیم جلگگو کگگه دایگگی 

 و سیاو  و سیامک زن دایی الهای رو دیدی

 

وقتی متوجگه ماشگدن ،زنگدایی تنگد امگد طگرفم واای خوشگکل مگن توریگک مگیکم بهگت            

 یدب.و.سشدی عرو  خودی بعد صورتتو ولی ای کا  می

 

 که ارشای به دستم یه فشار خفیف وارد کرد بعدی دستتو ول کرد

 گ مرسی زندایی جون



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

213 

 

ایگگن زن دایگگی مگگا خیلگگی مهربونگگه ولگگی نتیگگدونم شگگراهتش دلگگش میخواسگگت منگگو بگگه   

 این پمر  سیامک قالب کنه

 

سگگیامک خیلگگی دوسگگم داره وهگگم پمگگره هیگگبی همگگت اتگگی شنگگدبارهم بگگه مگگن         

 ابرازع قه کرده ولی من ازهتون بچکی االم از  بهم میخورد خخخخخ

 

 : عمل

رفگگتم توجتگگی روبگگه دایگگی سگگ ی کگگردی کگگه دایگگی بالوخنگگد اغوشگگش رو بگگرای بگگازکرد    

 دویدی تو بغل دایی ازبچکی عاشق دایی بودی خانواده مامان کم جتعیت همت

ری از بچکگگی بابگگای بگگرعکس بابگگاولی مگگا رابطگگه ی خگگوبی نداشگگتیم بگگا خگگانواده ی پگگد   

 میکفت بخاطر دالیلی قطی رابطه کردن ولی تازه فهتیدی بخاطر ازدواج مامانو

 وقتگگی وبابگگاببرگ بگگبرگ مامگگان داری رابطگگه بهتگگر مامگگان خگگانواده بگگا مگگن ولگگی بابگگا 

 کردن وهتین دوتا فرزندو داشتن باصدای دایی از  جدا فوت بود سالم هفت

 شدی

 

 تگگو بگگرای خیلگگی ارشگگای خگگانم ولگگی یگگه شیگگبی بکگگم دایگگی اتیگگد :موگگارک باشگگه عمگگل 

 هااا زیاده وشل خل
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گگگ دسگگت شگگتادرد نکنگگه دایگگی جگگون اگگاال فکگگر میکنگگی مگگن خگگل و شلگگم پگگس ایگگن      

 سیاو  شیه هااا

 

 دایی اتید :سیاو  هم مثل تو من موندی کی میاد زن این پمره من بشه

 

 گ با اره دایی هته زدن زیر خنده سیاو  اعتراض کرد

 

 :داشتیم باباسیاو  

 گ خخخخ سیاو  خان شطوری خوبی

 سیاو  :از ااوال پرسی اب ی کوشیکه عالیم

 

گگگ فهتیگگدی ازی نارااتگگه بگگرای هتگگین رفگگتم سگگتتش قیگگافتو مظلگگوی کگگردی رو بهگگش      

 :وفتم

 دلت میاد اب ی کوشیه غصه بخوره که دیدی لوخند اومد رولوش

 

نگارو بایگد براارشگای بیگایی نگه      سیاو  :وتشو اونگور بابگا ایگن عشگوه هگای کگه میگایی ای       

 من
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 : عمل

 

 خخخ خیالت راات برای ارشای جونتم میای تو ک ایی که بوینی

 سیاو  باتع ب بروشت ستت ارشای

 

 گ اره دادا  ؟؟

ارشای :خگانوی مگن ااتیگاج بگه عشگوه امگدن نگداره وقتگی نکگای میکنگه ششگتای طوسگی             

 خوشکلش کارخودشو میکنه

 

شگگم امگگد ولگگی بقگگول خگگود  هتگگش م ووریگگه بعگگد   عمگگل :ازاگگره ارشگگای خیلگگی خو 

 اره ارشای سیاو  خندید و وفت خوشوخت باشین دادا  ولم

 

وقتگی نکگگاهم بگگه سگگیامک افتگاد داشگگت ازعصگگوانیت منف گگر میشگد سگگ ی ارومگگی کگگردی    

 که اونم باتکون دادن سر  اکتفا کرد

 رفتم ستت عتو رضا و بابا واقادانیال باهتشون س ی و ااوال پرسی کردی

 

دیگگدی مامگگان داره بگگا اسگگتر  نکگگای میکنگگه رفگگتم کنگگار  نشمگگتم ارشگگای هگگم امگگد      

 کناری نشمت
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 گ مامان شیبی شده

 : یه ذره به طرفم خم شد وفت

گگگ اومگگده بگگودن خواسگگتکاری تگگازه ع گگب خواسگگتکاریم شگگد فکگگنم میخگگوان بیگگان        

 باهامون شتال

 

 ساه نشمتم که باصدای خاله زهرا بروشتم ستتش

 جان خوب شدما زودتر امدیم تورو برای ارشای ورفتیتاخاله زهرا:عمل 

 

 : ارشای سرشو ورفت باال وفت

 گ شطور مکه مامان جان

 گ باصدایی زن دایی ارشای بروشت ستتش

 

زن دایی:اخگگه عبیگگبی ماامگگده بگگودیم عمگگل جگگون رو بگگرای سگگیامکم خواسگگتکاری        

 کنیم

 

 

 : عمل

 بلند شدییهو ارشای قرمب شد ازجا  بلند شد که منم ازتر  
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 ارشای :بهتره این ارفارو کناربشارین

 

 گمیامک :هه شراجو  میاری عمل زنته دیکه شرامی ترسی

 نکنه دوست نداره

 

 : ارشای

 تنفگگر بگگا رفگگتم دوقگگدمیش تگگو رفگگتم سگگتتش بگگه دیکگگه شیگگبی نفهتیگگدی باعصگگوانیت  

 کردن جدای عتو و بابا که بکیری یقشو امدی کردی نکا 

یش مگگن اسگگم عمگگل رو بیگگاری دهنتگگو وگگل میکیگگری فهتیگگدی بوگگین فقگگج یوگگار دیکگگه پگگ

 ؟؟؟

 

عمل امد ستتم دسگتتو ورفگت بگردی طگره کاناپگه خگود  رفگت بگرای یگه لیگوان اب           

 اورد که با خوردنش اروی تر شدی عمل کناری نشمت بافاصله که خودی اون

فاصگگله رو پگگر کگگردی دسگگتتو انگگداختم دور شگگونش وبگگه خگگودی فشگگوردمش میگگدونم     

 لی نتیدونم شرا اروی میشم وقتی تو بغلم میکیرمشراات نیس و

 

بعگگداز نگگیم سگگاعت اگگره زدن دایگگی عمگگل رفگگتن وسایلشگگون رو جتگگی کگگنن عرشگگیا و 

 رز از امدن سیاو  خوشحال شدن اتی عمل با سیاو  مشکلی نداشتم
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 ولی سیامک رو میخواستم له کنم زیر پای

 

 

 اات کنهعمل بلند شد ازکناری معشرت خواهی کرد رفت تا استر

 : عمل

اه شرا سیا مگک میخگواد بگا مگا بیگاد بگا امگدن دایگی اینگا مشگکلی نداشگتم ولگی از امگدن              

 سیامک معلومه که بهم خو  نتیکشره از کنار ارشای بلند شدی ازهته

معگگشرت خگگواهی کگگردی رفگگتم سگگتت اتگگاقم تارسگگیدی خودمگگو انگگداختم روی تخگگت      

 که ارشامو دیدی مثل واو تایکم درازبکشم که دراتاقم بازشد ازجای بلندشم

 سرشو اورد تو

 

 گ بهت یاد ندادن درزدن رو

 گ دره اتا  زنته

 گ نه بابا

 :بدون توجه به من امد روی تخت نشمت وفت

 میخوای قول اینکه بریم شتال یه شیبایی بهت بکم_

 : بهش نکاه کردی شروع کرد
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ایی میگگ وایتگگ رفگگتم مگگن هرجگگا بوینتگگت سگگیامکه ایگگن ور دور نگگداری خگگو  اصگگ  گگگ 

 فهتیدی

 

 گ امردیکه ای نداری قراره مااین بود که تو کارهم دخالت نکنیم

 

باعصگگوانیت ازجگگا  بلنگگد شگگد ازاتگگا  رفگگت بیگگرون طگگوری درو کوبیگگد بهگگم کگگه ازجگگا   

 پریدی

 

 پمره ی دیونه امووود خخخخ

 یه شرت کوشولو زدی که باصدای مامان بیدارشدی

 گ پاشو اماده شو داریم میریم دیکه

 االن میای پایینگ 

پاشدی مگانتو شگالتو پوشگیدی ورژمگو تتدیگد کگردی کیفتگو برداشگتم رفگتم پگایین هتگه            

 اماده بودن وداشتن وسایل رو جتی میکردن

 

 گ مامان کاری نداری ؟؟

 گ نه فقج این سودو بور تو ماشین بخورید

 گ اها باشه مرسی
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 رفتم بیرون ششم وردوندی ارشامو بوینم ولی نوود

 

 وال اقاتون میکردیگ شیه دن

 گ برو اونور سیامک اوصله نداری

 گ اوه نری

 خواستم جوابشو بدی که ارشای امد منم بدو بدو رفتم پیشش

 : عمل

 

ارشگگای بگگا قیافگگه ی برزخگگی داشگگت نکگگای میکگگرد اروی خگگم شگگد در ووشگگم بگگا لوخنگگدی  

 هاان که بیشتر شویه پوز خند بود وفت :مکه بهت نکفتم دور ور سیامک نرو 

 ؟؟

 

 به توشه-

بگگا ششگگم غگگره ای کگگه رفگگت یگگه کگگو شولگگو فقگگج یگگه کوشولگگو ترسگگیدی ولگگی خودمگگو     

 به دانیال و انوشا بعد یکم نواختم پشتتو بهش کردمو رفتم سوار ماشین شدی 

 هتراه رز اومدن من و انوشا و رز پشت نشمتیم دانیالم جلو

 

 س ی زندایی-
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 س ی عبیبدلم خوبی-

 اله تو خوبی-

 

 و انوشگگا  ه رو تنظگگیم کگگرد و یگگه نکگگاه بگگه مگگن انگگداخت و ارکگگت کگگرد    ارشگگای ایینگگ_

 با که اولش  میکردی بازی رز با داشتم منم میبدن اره هم با داشتت دانیال

 رز بازی میکردی بهم خو  میکششت

 

ولگگی دیکگگه داشگگت اوصگگلم میپوکیگگد از تگگو ایینگگه بگگه ارشگگای نکگگاه کگگردی داشگگت         

 شیم زن  میخورد نتیدونمتم ک استرانندوی شو میکرد و اواسشم نوود وو

 دانیال خم شد کیفتو برداشت

 

 این کیف شتاست عمل خانم بله اوه زاتتی نیس بدینش به من-

 نه عمل جونی قرار بود بازی کنیم فع  ولش کن ترو خدا-

 

 رز منگگو بحگگث جگگرو بگگین نتیشگگه ک ووشگگیتو جگگواب بگگدی بعگگد دوبگگاره بگگازی میکنگگیم  

 ک خورد ن ز دوباره ولی شد قطی ووشی

 ارشای :دنیال کیف عملو بده من
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 میکشگتتش   نوگودن  اینگا  انوشگا  اوگه  یعنگی  دانیال کیفتگو داد بگه ارشگای وا پمگره پگروو      

 وفتم ارص با

 شیکار میکنی عبیبی-

 بی تفاوت جوابتو داد

 ووشیتو جواب میدی-

 

به صفحه ووشگیم نکگاه کگرد و بگا عصگوانیت از تگو ایینگه بگه مگن ششگم دوخگت ووشگیو             

 واب دادج

 بله-

 دستش بنده کاری داری به من بکو-

 

بعگگد ووشگگیو قطگگی کگگرد کگگه انوشگگا وفگگت ارشگگای کگگی بگگود انقگگد بگگد صگگحوت کگگردی      

 سیامک: ارشای  ؟؟ 

 انوشا:زشت نیس با پمر داییه عمل اینطور اره میبنی

 

 : عمل
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انوشا بعضگی ادمگا یگه شیبایگی رو نگدارن منظگوری بگه شگعور و ایگن شیگبا بگود هتشگون             

 ارفم شدن ارشای داشت منف ر میشد متوجه

 

 

 

 ووشیم دوباره زن  خورد مامان بود

 بله مامان جون-

 عمل یه استرااتکاه وایمتید-

 ششم-

 

 یگگه سگگاعت نگگیم بعگگد ووشگگی قطگگی کگگردی ،مامگگان بگگود وفگگت یگگه اسگگترااتکاه وایمگگتید 

 شدن پیاده هته و داشتیم نکه بغل اروی  کردیم پیدا واه استراات

 

 ارشگامو  تع گب  بگا  شگد  بگاز  شگتاب  بگا  ماشگین  در کگه  میکگردی  مرتگب  م من داشتم شال

 کردی نکاه

 شته تو-

بوگگین عمگگل فقگگج یگگه بگگار دیکگگه جلگگو دانیگگال انوشگگا اون گگوری باهگگای اگگره ببنگگی       -

 بدجور ک هامون میره توهم
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 : یه پوزخند زدمو وفتم

 نه بابا بوین تو دیکه داری تو کارای من دخالت میکنی-

 

 تیشاری کمی بهم بکه بی غیرت پس اواستو جتی کنهه بوخشید ولی ن-

 دوست ندارمم_

 

 بعدی بهش تنه زدی رفتم نبدیکشون با ذو  وفتم

 س ی خانواده ورامم-

 مامان :س ی عرو  خانوی

 

 بعد از ااوال پرسی کتی که استراات کردن دوباره راه افتادیم

 

 

 : عمل

 ارشگگای باصگگدای رفگگتم وقتگگی نشمگگتیم تگگو ماشگگین زود ششگگتامو بمگگتم وبگگه خگگواب    

 کردی باز ششتامو

 پاشو رسیدیم-

 سری تکون دادی از ماشین پیاده شدی با ارشای رفتیم داخل
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 س ی-

 انوشا :س ی عبیبی

 عمل اتا  منو تو بغل پشیرایی

 عه پس باال نیس-

 پشیرایی باال رو میکم-

تم یگگه شتگگدونتو برداشگگتم رفگگتم بگگاال در اتگگا  انوشگگا رو بگگاز کگگردی شتگگدونتو وشاشگگ   -

 ووشه بعدی مانتوی رو کندی یه استین کوتاه قرمب با سا  مشکی از شتدونم

 دراوردی

 

زود پوشگگیدی رفگگتم جلگگو ایینگگه موهگگامو شگگونه کشگگیدی بعگگد موهگگامو بگگاال ووجگگه بمگگتم  

 شندتا تار از  ریختم بیرون درو بازکردی که دره اتا  روبه رویی باز شد

 خواستم بری که جلومو ورفتوسیامک اومد بیرون ،اص  اهتیت ندادی و

 برو اونور-

 هتینطور وایماده بود نکای میکرد

 با تو بودی وفتم برو اونور-

 اروی اومد جلو ودستشو به طره صورتم اورد

 شیکار میکنی ؟؟-
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 شرا ازی دوری میکنی ؟؟-

 

باصدای ارشای بروشگتم خیلگی ترسگیده بگودی اخگه خگدا مگن شقگدر بگد شانمگم ،ارشگای            

 منم که وسطشون بودی ه وی اورد ستتش

 

 

 : عمل

 ارشگگای طگگره بگگه میخواسگگتم بگگودی وسطشگگون کگگه مگگنم ارشگگای ه گگوی اورد سگگتتش  

 وفتم عصوانیت با خود  طره برد کشید دستتو  سیامککه بری

 شیکار میکنی-

 

ارشگگای سرعتشگگو زیگگاد کگگرد تگگا رسگگید بهگگش یگگه مشگگت زد تگگو دمگگاغش کگگه جیگگغ مگگنم  

 ورفتم تا بکشتش اینورهوا رفت رفتم طره ارشای بازو هاشو 

 

بگگه بازوهگگای عضگگله ایگگش برخگگورد یگگه اگگس تتگگوی وجودمگگو در برورفگگت وقتگگی دسگگتم

 هرشی میکشیدمش نیومد که باصدای جیغ من هته اومدن باال

 

 زن دایی با تر  رفت طره سیامک

 شیشده-
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مامگان و خالگه و انوشگا امگدن پیشگم مگگنم فقگج وریگه میکگردی بابگا و دانیگال وعتورضگگا           -

 رو ورفته بودنارشای 

 

 ارشای دادزد

 بی نامو  تو خ الت نتی کشی به زن من ششم داری عوضی-

 

 : سیامک با داد وفت

 زنه تو قرار بود مال من بشه ولی تو یهویی از من ورفتیش-

 دایی:بمه سیامک عمل عاشق زندویشه تتومش کن

 

 سیامک :بابا تو نتیدونی من شی میکشم

 بعد رو به ارشای کرد

 ازت میکیرمم من عملو-

 

ارشای که اینگو شگنید ه گوی بگرد سگتتش کگه مگن وسطشگون واسگتادی داشگتم ازاگال            -

 : میرفتم ارشامو بغل کردی اروی دره ووشش وفتم

 « خواهش میکنم ارشای تتومش کن»
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نتیگگدونم شگگرا بغلگگش کگگردی جلگگو اون هتگگه ادی اصگگ  درسگگت نوگگود ارشگگای پشگگت        

 م روزانو  نشمت با مهربونیکترمو ورفت منو برد طره رااتی وقتی نشمت

 : وفت

 االت خوبه-

 نقش بازی نتیکرد انکار جدی بود سرمو به معنی نه تکون دادی وفتم

 تتوی کنید-

 : ارشای با داد وفت

 اخه بوین شه ارفه بی معنی میبنه-

 سیامک :خفه شو عمل مال منه

 

 : ارشای خواست پاشه که با وریه وفتم

 ارشامتم بمتههه-

 کرد پاک اشکامو اروی اورد ستت صورتم ارشای دستشو 

 باشه وریه نکن-

 : عمل

اومگگد کنگگاری نشمگگت اروی سگگرمو روی سگگینش وشاشگگت ودستشگگو دوری القگگه کگگرد     

 وقتی اینکارو کردیه امی تتوی وجودمو دربرورفت
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 خاله زهرا :ارشای پمری عمل و بور باال

 ششم-

 

 

 

 : عمل

م کگه بگا مشگت محکگم زد بگه در کتگد       گ اروی با ارشگای رفگتم تگو اتگاقم رو تخگت نشمگت      

 با عصوانیت داد زد

 

 ارشای :عمل شه سر وسری با این داری که میکه عمل مال منه هاننن

 سالم بود۱۵گ من هیچ سرو سری باها  نداری فقج من وقتی 

 

 : بهم وفت

 : این ا  که رسیدی ترسیدی بکم دوباره جن  بشه ولی با داد  بی هوا وفتم

 گ وفت دوسم داره

 گ شی بلند تر بکو

 گ دوسم داره
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 ازخشم قرمب شد اتیشی شدی و وفتم

 گاص  به تو شه مکه

 با صورتی قرمب بروشت ستتم که الل شدی بعدی رفت بیرون

 این ارکاتش نتیدونم یعنی شی

 مامانم اینا امدن اووه اول کاری شه ب ی سرمون اومد

کگگرده ودیکگگه دور منگگو   سگگیامک از مامگگان معگگشرت خواسگگته بگگود ووفتگگه بگگود اشگگتواه  

 خج میکشه

بگود  ٩وزن دایی اینگا قگرار بگوده بروگردن کگه بابگاو عتگو رضگا نشاشگتن اگدود سگاعت            

 که ارشای با سیاو  رفتن شای بکیرن

منم اوصلم سررفته بود تگازه یگادی افتگاد اصگ  بگه بچگه هگا خوگر نگدادی زود شگتاره ی           

 النازو ورفتم بعد از دوتا بو  زود جواب داد

 گ الو

 گ س ی عمل خره

 گ خاک برسر بیشعورت کنن تو ادی نتیشی نهه

 گ فرشته ها که ادی نتیشن

 گ اوهوع
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 گ کوووفت

 گ الناز من امدی شتال بوخشید یدفه ایی شدنتونمتم خورت کنم

 

 گدخو  بکشره ااال باکی رفتی شتال

 گ با خانواده ارشای و دایی اینا

 گ اییی اون سیامک نکوتم هس

 گ اره

 بکشره گ خخ خو 

 گ خیلی خو  میکشره جات خالی

 راستی از فرهاد شخور؟؟

 

گگگ امگگروز دیگگدمش درخواسگگتی کگگه دادو قوگگول کگگردی وفگگت دیکگگه نتیخگگواد ادامگگه بگگده  

 درسشو میره توی شرکت بابا  مشغول میشه. خودتم میدونی عمل منم که

اممگگال بخگگونم دیکگگه اگگال در  خونگگدن نگگداری یگگادت باشگگه قگگول دادیگگم تگگا فگگو       

 س بخونیم بعدی بریم شرکت باباهامون مشغول کارشیم ااال تو که میریلیمان

 شرکت شوهر جاان رااتی
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گگگ وتشگگوو دیونگگه مگگن هنگگوز نگگرفتم بگگا کارمنگگدای شگگرکت اشناشگگم ولگگی خگگوب کگگردی 

 یادی اوردی باید به ارشای بکم که از شتال بیایم مشغول شم درسم که فو 

 اونو منحل میکنیمورفتیم داریم برا ارشد میخونیم که میریم 

 

 گ دیونه خودمی بوینم رابطتت با ارشای خان شطور

گگ امگگروز دیونگه شگگدی النگاز بگگین سگگیامک و ارشگای دعگگوا شگد فقگگج مفصگله بیگگای تهگگران       

 میکم برات من بری یه زن  به نفس ببنم خیلی دل تنکشم

 

 

 : عمل

 

 گ با  عبیبی مواظب خودت با  یه مااچ محکم از ارشای جونه بکن

 

 و خفهگ هو

 گ خخ غیرتت تو القم من بری مامان داره صدای میکنه

 گ با  خواهری راستی توریک خوشوخت باشین

 

 گ مرسی فداتوشم فعلن خدافظ
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 گ خدافظ

 

بعدازاینکگه قطگی کگردی زود بگگه نفگس زنگ  زدی بعگد از پگگنج مگین قطگی کگردی ورفگگتم          

 دیسراغ شتدونم شلوار مشکی وری کن مختلی مو با تیشرت صورتی دراور

 

 وقتی پوشیدی موهامو بازکردی بعدازشونه کردن موهای بازوشاشتم رفتم پایین

 

 عتورضا و بابا دانیال و سیامک داشتن باهم تلوزیون میدیدن

 خانوماهم توی اشپبخونه بودن وارد اشپبخونه شدی باشو  وفتم

 گ س ی به جنمای مونث االه شتا

میگگب ناهگگار خگگوری شگگوبی وفگگت  هتگگه باتع گگب بهگگم نکگگاه کگگردن خالگگه زهگگرا زد بگگه   

 :ماشاال شه عروسی ویری اومداا

 بالوخند نکا  میکردی که مامان زد به صندلی و وفت :ماشاال

 من باید اینطوری باشه دیکه دایی زن ر ز: 

 انوشا اومد جلو یه ضربه محکم زد به سری هتون ور که سرمو میتالیدی وفتم

 گ وا شتا شتونه ؟؟؟
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 : عمل

 

 : ی اومد ستتم لپتو بو*  کردو وفتزن دایی الها

 گتاشاال هبار ماشاالا

 

 گ شیشده اخه ؟؟

 : مامان امد بغلم کردو وفت

 گ اخه خیلی خوشکل شدی دختر ولم

 

 باصدای عرشیا بروشتیم

 گ منو شرا بی ریخت زاییدی اخه هاا منم مثل این عمل میبایدی مادر من

 

صگگوانیت رفگگت بگگه سگگتتش کگگه  گگگ هتگگه بگگا ایگگن اگگرفش ترکیگگدی ازخنگگده مامگگان بگگا ع  

 : عرشیا زود وفت

 گ مامان بخدا سیاو  داشت تلوزیون میدید

 به دختره وفت: ننت ترو شه خوشکل زایده منم ازاون یاد ورفتم
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 دسگتتو  انوشگا  گ مامگانم خنگد  ورفگت عرشگیا زود از اشگپب خونگه فگرار کگرد و رفگت          

 سیاو  و رشایا شدو درباز که  ببنه اره میخواست پشیرایی تو برد کشید

 امدن تو

 

 

 : عمل

 

 : بدون توجه به ارشای و سیاو  روبه عتو رضا وبابا وفت

 

 گ نکا  کنید

ارشگگای وسگگیاو  بگگا نکرانگگی اومگگدن جگگایی وایمگگادن کگگه منگگو بویگگنن ارشگگای وقتگگی منگگو  

 دید یه بر  خاصی تو ششتا  بود

 

 بابا:شه ناز شدی دختری

 : جوهه ورفتم دستتو به سینه ورفتم وفتم

 یعنی قو  نازنوودی نه گ

 ... بابا :نه منظوری
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 سیاو  :منظور علی اقا دقیقاقهتین بود

گ بگه طگرفش دویگدی وفگتم هگوو واسگا بویگنم بیشگعور تگو جلگو عرشگیا هرشگی میگدونی              

 میکی اخه واو

 

 باصدای انوشا وایمادی

 گ عبیبی شانس اوردیاا وورنه دادا  خوشکلتو بهت نتیدادی

 

 نه بااباا ااال برادر تفحه شتا شی همت مکه؟؟گ دست به کتر وفتم :

ه تفحگگس کگگل دختگگرای فامیگگل دوسگگت دارن فقگگج نکاشگگون کگگنم       کگگ بلگگه: ارشگگای 

 سرکاره خانم خدایی خو  شانمی هتچین تیکه ای داره شوهرت میشه ها

 

گ اومده بود بغلگم وایمگاده بگود هتگه داشگتن ریگب ریگب بهتگون مگی خندیگدن بگا مشگت             

 :شت کترمو ورفت وفتزدی به بازو  که از پ

 

 گ عمل من ازهته دخترا ناز تره خوبه قشنکم

 گ سرخ شده بودی میدونمتم تظاهره پلی هس خوبی بود

 

 : سرمو انداختم پایین که عتورضا وفت
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 گ خ الت نکش عمل بابا

 انوشا:به به شد عمل باباا

 عتورضا :توهم امود بابا

 

ن امگگدن سگگتتتون ارشگگای بگگا   گگگ داشگگتیم میخندیگگدیم کگگه سگگیامک و دانیگگال بلندشگگد    

 دستش روی وشاشتم دستتو کرد تر سفت کترمو دور القه دیدن سیا مک 

 .... که

 

 : عمل

 دستتو وشاشتم روی دستش که نکای کرد

 شای ورفتین ؟؟-

 : با اخم وفت

 اره-

 خب پس بده بوری ااضر کنم-

 منم بهت کتک می کنم-

 !! انوشا :به به ارشای خانم کار خوبه
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ره بگگه انوشگگا رفگگت کمگگیه هگگارو برداشگگت رفتگگیم تگگو اشگگپبخونه دنوگگال    یگگه ششگگم غگگ-

 : دیس میکشتم که وفت

 ک تو سرت کن-

 !!هان؟-

 ک تو سرت کنمکه کری میکم-

 شرااونوقت؟؟-

 شون من میکم-

 تا اومدی جوابشو بدی انوشا با ر ز امدن تو

 ر ز:زن دایی عمل خیلی موهات خوشله

 مووفت ورفتتش انوشا ازبغل رفتم -

 مرسی خوشکل من-

 لپ ر ز و واز ورفت و وفتاومد بغلمارشای-

 شطوری تو وروجک-

 : ر ز لپشو ورفته بود روبه ارشای وفتم-

 عه شرا واز  میکیری ؟؟-

 

 شندنفر جلوی اشپبخونه وایمادناومدی ر ز رو بدی به انوشا که دیدی
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 : عمل

 

ه مگگا نکگگاه میکگگنن بگگا وی گگی  مامگگان ،خالگگه زهگگرا ،زن دایگگی و انوشگگا داشگگتن بگگا ذو  بگگ 

 : میکم

 

 شیبی شده-

 یدفه مامان وفت

 یعنی میشه من زودتر نوه دارشم-

یگگه  هگگاان ،اینگگو کگگه وفگگت هتگگه باهگگا  موافقگگت کگگردن منگگو ارشگگای دسگگتپاشه شگگدیم -

 : سرفه کردمو وفتم

 عه ..من...من ..من بری دیمارو بیاری-

 ارشای :اره منم بری کتکش

 

ولگگی مگگن اصگگ  از غگگشای خوشگگم نتیومگگد اخگگه شنگگدنوع غگگشا  داشگگتیم نهگگار میخگگوردیم -

 ورفته بود

 باقالی پلو
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 کوبیده

 زرشک پلو

 جوجه کواب

کگگه مگگن از باقگگالی پلگگو متنفگگر بگگودی وتنهگگا غگگشایی کگگه مونگگده بگگود باقگگالی پلگگو بگگود کگگه  

 متاسفانه موند برای من

 

 دبا غشای بازی میکردی خیلیم ورسنم بود ارشای کوبیده داشت میخورداشتم

 

بهگگش نکگگاه کگگردی اخگگر خمگگته شگگدی شنکگگالو قاشگگقو انگگداختم رو بشگگقاب کگگه اگگوا    

 هته بهم جتی شد

 

 : واای خاک تو سری یه لوخند پهن زدی که عتو رضا وفت

 شیبی شده؟؟-

 کگه  انکار داغ دلم تازه شگد و بگا بغگض شگروع کگردی خگب یعنگی شگی عتگو رضگاهته           -

 انصافه اخه دنتیا خوشم پلو باقالی تب از من که میدونمتین

 

 : بعد یه لوخند به ارشای زدی ارشای زدی و وفتم

 ادی که یه شوهر به این اقایی و خوبی داشته باشه-
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هتین گگوری کگگه داشگگتم خگگر  میکگگردی بشگگقابو از زیگگر دسگگتش میکشگگیدی بیگگرون      

 اونم با تع ب نکای میکرد

 

نگازی   ادی شوهر  به این خگوبی باشگه دیکگه غگم نگداره کگی اخگه پمگر بگه ایگن ولگی           -

 ویر  میاد

 

بگگا قگگالی پلگگو رو وشاشگگتم زیگگر دسگگتش اتلگگه کگگردی بگگه کوبیگگده هگگا هتگگه داشگگتن        

 میخندیدن ارشای هم ریب ریب بهم خندید

 

 : عمل

 خودمو خفه کردی

 بعدازاینکه غشامو خوردی دسته هتکی درد نکنه

 

بعگگدازظهر قرارشگگد بگگریم لگگب دریگگا رفگگتم اتگگاقتو بعگگد رفگگتم اتگگوی خودمگگو قشگگن     

 ........ بیرون دره اتومو باز کردی که دیدیومدیسابیدی ا

 

 : عمل

اومگگدی بیگگرون دره اتگگوی بگگازکردی کگگه دیگگدی ر ز جلگگو شتدونتگگه اروی بروشگگتم تگگو     

 اتوی درو شفت نکردی
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تگا بویگنم شیکگار میکنگه یگه تگاپ قرمگب کگه پشگتش ویپگور بگود تگنش کگرد بگه سگگختی               

 بعد رفت کفش تخت ابی نفتی پوشید وتلوتلو رفت

 

کیگگف وسگگایل ارایشگگم یگگه رژ قرمگگب برداشگگت رفگگت بگگا خنگگده از اتگگوی اومگگدی    سگگتت

 بیرون دست به کتر

 

بگگه شتگگدون بهگگم ریختگگه توسگگج ر ز نکگگاه کگگردی )اشگگتواه نکنیگگداا داشگگتم فکگگر میکگگردی 

 شی بپوشم (خب واقعا شی بپوشم

 

اهگگان فهتیگگدی هتگگون پیرهنگگی کگگه بابگگا بگگرای از ترکیگگه اورده بگگود رو پوشگگیدی یگگه        

 لند ولکلیپیرهن ب

 

که زمینش صورتی بود بگا وگ ی ریگب سگفید القگه ایگی بگود بایگه مگانتو نخگی سگفید یگه             

 شال صورتی فقج پایین پیراهن یی شاک کوتاه داشت

 

ولگگی زیگگاد بهگگش اهتیگگت نگگدادی یگگه پابنگگد خوشگگتلم انگگداختم یگگه ارایگگش خفگگن کردمگگو 

 کفش تابمتونی سفیدمو برداشتم

 

 ه میاد باال سریی درو بمتمدار ای دره اتاقو باز کردی که دیدی ارش
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 : عمل

دره اتگگاقو بگگازکردی کگگه دیگگدی ارشگگای داره میگگاد بگگاال سگگریی درو بمگگتم اوگگه پراهنتگگو    

 میدید

 

فکر نکنم میشاشت بیگای وقتگی رفگت تگوی اتگاقش نامحمگو  از پلگه هگا اومگدی پگایین           

 رفتم دیدی انوشا داره

 

هوقتی متگگوجهم شگگد اومگگد اسگگتتو  ر ز رو دعگگوا میکنگگه ولواسگگای منگگو از تگگنش درمیگگار  

 صدا کنه

 

 گ عمگگگ

 دستشو به بینیم ورفتم که خفه شد رفتم ستتش

 گ شی شده عمل

 

 گ هیچی بابا

 یه نکاه به تیپم انداخت
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 گ اوووالال شه جیکری شدی تو

 یه ششتک بهش زدی که یهو لوخندازسرورو  رفت

 

 گ شی شده ؟؟

 باره بیایی اااگاوه ارشای تو رو این وری بوینه فکر نکنم ب

گ غلج کرده بوگین بیگا منگو تگا ندیگده بگریم سگاال کگه دیکگه نتیتونگه بهگم شیگبی بکگه              

 هوی ؟؟

 

گگگ بگگا  بگگشار ر ز رو بگگدی بگگه دانیگگال بگگری دوربیگگنم رو بیگگاری ازت شنگگدتا عکگگس هنگگری  

 بکیری

 گ با  برو زود بیا

 گ با 

 

 

 : عمل

هش بگگود زود امگگد انوشگگا عکاسگگی خونگگده بگگود بخگگاطر هتگگین دوربیگگنش هتیشگگه هتگگرا

 با ماشین ستت ساال یه ساعت فاصله بود تا دریا
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 تو راه مامان بهم زن  زد

 گ جون دلم مامانی

 گ عمل جان ک ایی تو

 گ مامانی من و انوشاباهم امدیم ساال شتاهم بیاین

 گ خوب شرا نشاشتید ماهم بیایم

 گ اخه نکه شتا خیلی زود ااضر میشید

 

 

 قطی کرد یه خنده اروی کرد و ووشیو

رسگگیدیم از ماشگگین پیگگاده شگگدیم دوتگگا پمگگر از بغلگگم رد شگگدن تیکگگه انگگداختن بهشگگون 

 اهتیت ندادی

 

 گ عملی بیا بریم ک ه بخریم برا عکس خوشتل میشه

 گاوکی بریم

 

رفتیم من یه کگ ه سگفید خریگدی انوشگا ابگی، شنگدتا عکگس سگلفی انگداختیم کگه انوشگا            

 یکیشو وشاشت اینمتا
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ی ورفگگت انصگگافا خیلگگی نگگاز بگگود ،داشگگتم یگگه عکگگس میکگگرفتم کگگه بعگگدی عکمگگای هنگگر

 ژستش رو به دریا بود

 

 گ عمل شالتو بردار این ک هو بشار این وری قشن  تره

 گ با 

ک هگگو وشاشگگتم سگگری رو بگگه دریگگا وایمگگادی پگگامم یگگه مگگدل قشگگن  وشاشگگتم عکگگس    

 ورفت

 

 

 : عمل

 ن ما پارک شدبروشتم بری عکمو بوینم که دیدی ماشین ارشای بغل ماشی

 انوشا بروشت تا ارشامو دید بدو بدو امد طرفم

 

 گ بدو اینو بشار سرت تا نکشتتتون

شالتو سری کردی رفگتم طرفشگون ، رفگتم پگیش ارشگای تگا منگو دیگد کترمگو ورفگت بگا            

 : اخم وفت

 گ این شیه پوشیدی ؟
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 :لپشو ب *و*سیدی و وفتم

 گ دوست داشتم

 

 شه ایی سفید با تیشرت صورتیبه تیپش نکاه کردی یه شلوارک پار

 

 !! عه ما باهم ست بودیم

 

 گ شانس اوردی تو خونه ندیدمت وورنه

 باصدای انوشا ارفش قطی شد

 

 گ وای خیلی بهم میاید میخوای ازتون یه عکس بکیری

 بدویید بیایید

 

 دوست داشتم با هتچین پمر خوشکلی عکس بکیری واقعااا

 

 تم تو بغلشزود دستشو ورفتم که دستم کشیدو رف

.... 
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 : عمل

 زود دستشو ورفتم که دستم کشیدو رفتم تو بغلش

 ارشای :از بغل من جم نتیخوری

 سرمو تکون دادی

 

 انوشا کلی عکس ازمون ورفت نشمته بودیم رو تخت

 انوشا:عمل خانوی پاشو کتک دیکه

 : خواستم پاشم که ارشای وفت

 نتیخواد میخوای عشقم پیشم باشه-

 

 ن تویی بچه هاا بیاین بوینید کی این ا عه ارشای جو-

باصدای ذختری کگه اینگو وفگت تنگدی بروشگتم نتیگدونم شگرا ارشگای بلنگد شگدو رفگت            

 طرفش

 

 س ی خوبی-

 دختره اومد بغلش کنه که ارشای رفت عقب ولی بهش دست داد
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شنگگدتا پیگگر دختگگر اومگگدنو بهگگش دسگگت دادن و بغلگگش کگگردن خیلگگی ارصگگم ورفتگگه    

 مان اینابود رفتیم پیش ما

 

نتیگگدونم شگگرا امگگودیم میشگگد داشگگتم بگگه سگگیاو  اینگگا کتگگک میکگگردی کگگه ارشگگای     

 اومد طرفتون

 

 : سریی خودمو مشغول نشون دادی رو به مامان خاله زهرا وفت

 خاله مامان امشب دوستامم شای مهتونتونن-

 

 میادا کم شون خاله زهرا :خب پمری برو مرغ بکیر 

 ریمعه باشه پس منو عمل میریم بخ-

 

 منم بدون اینکی نکاهش کنم با اخم وفتم

 من هی ا نتیای-

 : بعد رو به مامان وفتم

 مامان اینو سیخ کردی اون یکی رو هم هم بده لطفا-

 

 یهو دستم کشیده شد
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 هرجا من بری شتا هم میای-

 نخیر کی اینو وفته-

 من میکم-

 خیلی پروعهه

 برو دست تو بشور-

 

 جلو مامان اینا دعوا کنم کوتاه اومدی شون نتی خواستم-

 

 

 : عمل

 کوتاه امدی شون نتی خواستم جلو مامان اینا دعوا کنم

 دستامو شمتم دستتو ورفت رفتیم طره تخت

 

دختگگرا وقتگگی منگگو دیگگدن تگگو ششتاشگگون نفگگرت مگگوج میگگبد بگگه غیگگر یگگک نفگگر کگگه      

 بالوخند نکاهم میکرد

 

 : وپمرا بر  تحمین تو ششتاشون ارشای بلند وفت

 یکنم نامبدی که به زودی قراره هتمری بشه عملگتعرفی م
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 بعد رو به من وفت: عبیبی اینا دوستای منن

بعد یه پمگر کگه لگب تخگت نشمگته بگود وقیافگه خگوبی داشگت نکگاهم میکگرد ارشگاره             

 کردو وفت دادا  ولم

 گطاها

 گخوشوختم

 من :منم هتینطور

دوبگگل لوگگا   بعگگد بگگه دختگگر بغلگگیش اشگگاره کگگرد کگگه دمگگاغش عتلگگی بگگودو ماتیکشگگم 

 بود

 گ شیدا

 اروی وفتم :خوشحالم از دیدنت

 

 اونم یه لوخند کشایی زد و سرشو تکون داد

 بی ادب اتااال غروری شیکمت اص  عصاب نداشتم

 

 بعد دستشو ستت دختری که از اول خو  برخورد تر بود ورفت

 گ ایشون هتمر داا  طاها
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 پانیب خانوی

 گ خوشوختم پانیب جون

عبیگگبی خیلگگی خوشگگحالم ارشگگای خگگان یگگه دختگگر بگگه ایگگن خوشگگکلی   گگگ مگگنم هتینطگگور 

 برای خود  پیدا کرد خوشوخت بشین

 

 گ متنون عبیب دلم

 

 

 : عمل

 ارشای به ترتیب سعیدو پاشا و شیدا رو معرفی کرد

 دستشو وشاشت رو شونتو وفت

 گ شتا این ا باشیدکه منو عشقم بریم یه جای کارداریم برمیکردیم

 

کگت کگردیم فقگج دنوگال یگه بهونگه بگودی کگه ت فگی کگنم دختگره            به طره ماشینش ار

 دماغ عتلی بیشعور

 نشمتم
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تگگو ماشگگینو درو بگگا تتگگای تگگوانم کوبیگگدی بهگگم کگگه ارشگگای بهگگم نکگگاه کگگرد هیچگگی نکفتگگو 

 ارکت کرد

 

مینگی میشگد تگوراه بگودیم جلویگه سگوپرمارکت       ۵دست به سینه بگا اخگم نشمگته بگودی     

 ببرگ نکه داشت

 

 دختره که فروشنده بود داشت هتین وری ارشای رو نکاه میکردرفتیم تو روبه 

 : وفت

 گ بوخشید شتا مرغ دارید

 گ بله تو یخچال اخره میخوایدبراتون بیاری

 گ نه خودی ورمیداری مچکری

 

 دختره بهم نکاه کرد که برا  زبون دراوردمو یه ششم غره رفتم

و ماسگگت موسگگیر رفگگتم پگگیش ارشگگای مرغگگو برداشگگت داشگگت مگگی رفگگت کگگه یگگه شیپمگگ 

 برداشت

 

 هتیشه با بچه ها ازاینا میخوردیم

 واایییییییی داشتم ارص میخوردما
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 بعد رفت شندتا کاکاعو برداشت

 گخوب اینم واسه دخترااا

 

 : دیکه دیونه شدی وفتم

 گ منم شندتا شیب میخوای

 : بی تفاوت بهم نکاه کردو وفت

 گ خب وردار

میخواسگگتم بخگگوری اخگگه هروقگگت عصگگوی  قلگگوم شیکمگگت نتیگگدونم شراولگگی االن فقگگج  

 میشدی میخوردی

 

 ابتیوه۱تا شیپس ٢تا از  ورداشتم ٣رفتم طره پفکا 

 دیکه شیب کلی پاستیل تخته بادومو پمته کرانچی و تا لواشک کلی کاکاعو ۱۰

 

 هتین وری باتع ب بهم نکاه کردمنم خیلی جدی نکا  میکردی

 وداب دهنشو قورت دادو وفت :اینا شندتاا شیب ب

 

 

 : عمل
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 گ مشکلی داری

بگگدون اگگره رفگگت طگگره فروشگگنده یگگه اداممگگم ورداشگگتم رفگگتم نشمگگتم تگگو ماشگگین  

 داشت اشکم درمیومد ولی نتیخواستم این وری بشه ،نشمت پ ستیک

خگگوراکی هگگارو ازپشگگت ورداشگگتم دره شیپمگگو بگگازکردی و بگگا اگگرص میخگگوردی تمنگگدی   

 کردی ارشای با شک نکاهم کردبود ف یح لوم قرمب شده بود به روبه رو نکاه می

 : و وفت

 گ من زن شا  دو  ندارماا

 گ اون دیکه مشکل خودته

 کنارزدو با اخم وفت :شته تو

 گ من هیچیم نی

 گ معلومه

 پاکته شیپمو تو دستم مشت کردمو با داد وفتم

گگگاره یگگه شیگگبیم همگگت غگگروری شکمگگته اون دختگگره هگگرزه بیشگگعور وقتگگی بهگگش       

 وابتو بده هتش تقصیر توعه اوه منو معرفیخو  امد وفتم اتی نکردج

 نتیکردی االن این ور نتیشد

 : باعصوانیت بهم ششم دوختو وفت
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گگگ بوگگین دخترجگگون مگگنم هتچگگین مشگگتا  نوگگودی تگگورو بگگه اونگگا معرفگگی کگگنم اصگگ        

 خ الت میکشیدی بکم هتچین دختره ااتقو زشتی نامبدمه ولی بخاطر سحر

 رهم وور بودی شون شیدا دوست صتیتی سح

 

الل شگگده بگگودی زشگگت و ااتگگق هیچگگی نکفگگتم بهگگش نکگگاه کگگردی بگگه راهگگش ادامگگه داد 

 وقتی رسیدیم وسایلتو برداشتم رفتم بغل مامان اینا

قلگگوم ازایگگن هتگگه تحقیگگر شگگدن درد ورفتگگه بگگود پگگیش مامگگان اینگگا نشمگگته بگگودی کگگه   

 : انوشا اومد کناری وفت

 گ عمل جونم شیبی شده با ارشای بحثت شده

 اینو وفتهگ نه کی 

 گ میخوای بریم قدی ببنیم

گ با  ،کیمگه خگوراکی برداشگتم رفتگیم قگدی زدیگم بگدون اینکگه بگدونم شگی میخگوری            

 فقج موخوردی هترو بازور هم شده بود خوردی پمته رو بازکردی بخوری که

 : انوشا وفت

 گ عمل شته تو خودتو خفه کردی دیوونه مصتتوی میشیا

 د وفتمنتی خواستم معلوی باشه بالوخن

 گ انوشا تروخدا خیلی هو  کردی
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دیکگگه هیچگگی نکفگگت تگگازه رفتگگیم بمگگتنی هگگم خگگوردیم یگگک سگگاعتی داشگگتیم قگگدی      

 میبدیم بروشتیم پیش مامان اینا

 

 

 : عمل

 بروشتیم پیش مامان اینا

ارشگگای و طاهگگا پانیگگش وسگگعید شگگیتا وشگگیدا داشگگتن جوجگگه درسگگت میکگگردن بگگا اگگرص  

 کیمه خوراکی هارو تو دستم دیدنکاهشون کردی مامان اومد طرفتون 

 وبهتون وفت

 گ خودکوشی کردیناا هترو خوردین

 گ نه خاله جون دخترت خودکوشی کرد

 مامان باشک نکاه کردارشای لومد وفت

 گ خاله یه شیبی میدین جوجه هارو بشاری تو 

 بعد به منو انوشا نکاه کردو بعدی به کیمه

 انوشا :شیه

 گ ک ا بودین

 ببنیم گ رفته بودیم قدی
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اصگگ  نتگگی خواسگگتم صداشگگو بشگگنوی رفگگتم پگگیش مامگگان اینگگا معگگدی خیلگگی درد میکگگرد  

 می دونمتم این وری میشه هتیشه بعد خوردن این هته خوراکی این وری

 میشدی

 

 : ر زبغلم نشمتو وفت

 گ خیلی بدی تنها تنها خوراکی خولدی پس من شی

 

 گ بوخشید جوران میکنم عبیبدلم

 

 اسور بازی کنیمسیامک :عمل میایی پ

 بخور ارص ذره یه جونم بهش نکاه کردی فکر خوبی بود ارشای 

 بایمکه لوخند دستشو ورفتم وفتم

 گ وای شراکه نه فقج ک ا بشینیم

 : عمل

 گ وای شراکه نه فقج ک ا بشینیم

 : بدبخت تع ب کرده بود به دور ورنکاه کردو وفت

 گروی اون تخت
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 ای اینا بودتخته دوتا اونور تراز تخته ارش

 گ با  بریم

گگگ بگگاهم رفتگگیم نشمگگتیم روی تخگگت پاسگگورو دراورد انوشگگا باصگگدای بلنگگد صگگدای         

 کردارشای به انوشا نکاه کرد وبعدی به من

 یه لوخند به سیامک زدمو وفتم

 گ االن میای

 رفتم طره انوشا

 گ بیا ووشیت زن  میخوره

 گ مرسی

کگگرد خگگودت میگگدونی  گگگ اواسگگت هگگس عمگگل ارشگگای دیوونگگه بشگگه نتیشگگه کگگاریش    

 شقد روت اماسه

یگگه لوخنگگد بهگگش زدی و رفگگتم سگگتت سگگیامک نفگگس بگگود زنگگ  زده بگگود ووشگگی قطگگی  

 شد برا  پیم دادی بعد خودی بهت زن  میبنم

 سیامک :خب شی بازی کنیم

 گ یه بازی خنده دار

 گ باشه پایم
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یگگه بگگازی بگگود کگگه بایگگد ورقگگو مینگگداختی ور  هرکگگی بگگبرگ تگگر بگگود اون هرکگگاری     

 فت باید ان ای میدادیمیک

 

 اولین بار ور  اون ببرگ تر بود بهش نکاه کردی

 مشکوک میبد

 گورو یه لیوان اب بیار

 هی ا اب نوود ب ب تخت ارشای

 گخوب بعد شیکار کنم

 گ اون لیوان ابو به هرکس که میکن میریبی

 

 میدونمتم نیت کار  شیه ولی ا  سیامک تو منو هنوز نشناختی

 رفتم ستت تخت ارشای بالوخند وفتماز جای بلند شدی 

 گ بوخشید مبااتتون شدی یه لیوان اب می خواستم

 :ارشای با ارص لوخندی زدو وفت

 گ تو مرااتی خانومم

 بعد یه لیوان اب بهم داد لب زنی کرد زندت نتیشاری
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بدون توجگه رفگتم پگیس انوشگا هتگه نقشگه رو بهگش وفگتم موافقگت کگرد اخگه دانیگالم             

 ده بود اروی رفتیم پیششونپیش سیامک وایما

 اقایوون

 تا بروشتن ابو تو صورت هردوشون پاشیدی

 داد اونا خنده ی ما توجه هترو به ما جلب کرد

 ارشای باعصوانیت خیلی زیادی داشت نکاهم میکرد

دانیگگال و سگگیامک دنوگگالتون کگگردن مگگاهم میگگرفتیم هتین گگوری کگگه بهتگگون نرسگگن      

 نداشتم رفتم ستت دریا ،دریا کوالکانوشا رفت رفت اون ستت منم که راهی 

بگگود یهگگو دیگگدی یگگه مگگوج بگگبرگ داره میگگاد دیکگگه کنتگگرل روی زانوهگگای نداشگگتم پگگرت  

 شدی توی اب

 

 

 : ارشای

 داشتم دیونه میشدی اوه کمی این ا نوود شهید  میکردی

 

 : طاها یه مشت زد به بازوی و وفت

 گ ایول پمر خیلی خوشکله

 پانیب :طاها جان
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 ج پانی خودمو خوشکل می بینمگ ولی من فق

 گ خخ تو به انتخاب من شک داری داداشم

خنده ممگتانه ای کردممگغول قلیگون کشگیدن شگدیم کگه یهگو صگدای جیگغ اومگد بلنگد            

 شدی

 

رفتم سگتت مامگان اینگا کگه نبدیگک دریگا بگودن هگرو کنگار زدی کگه دیگدی عتگو و بابگا              

 دارن وریه میکنن

 ه میکردنمامان خاله وانوشا نشمته بودن و وری

 یدفه سیامک تیشرتشو دراورد رفت تو دریا با نکرانی وفتم

 گ شی شده عمل ک است

 انوشا با تر  وایمتاد

 

گگگ ارششگگای بخگگدا نتیگگدونم شیشگگد ولگگی بگگه خگگودی اومگگدی دیگگدی عمگگل توابگگه یگگه مگگوج  

 اومد دیکه عملو ندیدی

 هن  کردی نهه اص  امکان نداشت

 سر  داد زدمو وفتم

 گ االن وقت شوخیه

 گ دادا  بخداا را  میکم
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 دستو پای شل شد داد سیامک بهم امید داد

 گ پیدا  کردی

 سریی رفتم تو دریا عملو از سیامک ورفتم که با پوزخند  روبه روشدی

نتیدونم شرا ولی بگرای اولگین بگار تگو عتگری بغضگم ورفتگه بگود اونگم بگرای یگه دختگر             

 اوردمش تو ساال دادزدی سوویچ ماشین

 

 با ماشین من تا دیر نشدهسیامک :بیا 

لی عقگگب رفتگگیم دلگگم صگگند عمگگل خودمگگو رفگگتم شگگاره ای نداشگگتم بگگه طگگره ماشگگین  

 نیومد بشارمش روی صندلی توی بغلم بیهو  افتاده بود ماشین باصدای بدی

 از جا کنده شد

 

 با وریه فریاد زدی

 خدایاا خواااهش میکنتم

 

 

و ضگگرب ورفتگگه بگگودی کگگه   ارشگگای :رو صگگندلی هگگای بیتارسگگتان نشمگگته بودمگگو پگگام   

 دراتا  بازشددکتر اومد بیرون منو سیامک به طرفش رفتیم
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 دکتر :شه نموتی باها  دارید

 گنامبدشم

 گپمر دایشم

 امگا  اومگده  بهشگو   هگم  االن شگده  دریگایی  مصگتومیت  دکتگر :خیلگی شگانس اوردیگن     

...... 

 گاما شی ؟؟

 نشگگه شگگایدی بشگگه برطگگره زود شگگاید امگگا بکیگگره گگگاما بخگگاطراین شگگوک تنکگگی نفگگس 

 نفس پیدا نکنه تنکی که ببارینش ازاد هوای توی روز دوسه تا ولی

 

سرمو انداختم پگایین بعگد ده دقیقگه مامگان اینگا اومگدن هتگه شگی رو براشگون تعریگف           

 کردی وبا اصرارهای من رفتن خونه

 

 

 :( عمل)

 اوردی یگگاد بگگه رو هتچگگی بگگودی ک گگا مگگن ششگگامو بگگازکردی یگگه سگگقف سگگفیدو دیگگدی  

 هوای این اال تو بود تشنم داشتم بدی اس بود ووشم تو دریا صدای نوزیه

 بودی که بقیه ک ان که در باز شد پرستار اومد داخل اتا 

 پرستار :س ی عبیبی خوبی



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

265 

 

 عمل :تشنته

 گتا یک ساعت نتی تونی اب بخوری باید صور کنی

 

د امگا  بعد از اتتای اگرفش رفگت بیگرون اامگا  بگدی داشگتم دهگنم خشگک شگده بگو          

 بایاد اوری اتفاقی که افتاد االم بد شد دلم میخواست ارشای این ا باشه

میدونم ااتقانمگت امگا خگوب شگوهرمه بهتگر ازهرکگی میدونگه بهگم ارامگش بگده جگدا            

 از اون هته کل کل بهش ااتیاج داشتم اما االن پیشم نیس

 

اسگگتم صگگدای در زدن اومگگد خودمگگو بخگگواب زدی مگگن تگگواون زمگگان فقگگج ارشگگامو میخو 

 که مطتعنم اون نیس پس نتیخوای با کس دیکه ای هم اره ببنم بهترین

 راه هتینه که خودمو بخواب ببنم

 

دوبگگاره در بگگه صگگدا دراومگگد کگگه دیکگگه منتظگگر نتونگگد اومگگد داخگگل صگگدای قگگدما        

 نشون میداد که داره بطره من میاد از بوی عطر  فهتیدی که ارشای کتی بعد

 م تحتل کنم اروی وفتم :تشنتهکناری نشمت دیکه نتی دونمت

 گ عمل نتیتونی اب بخوری

 گ وای من تشنته

 گ دکترت وفته نخوری
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 با االت مظلوی وفتم

 گ ارشاای

 گ جا!!!!!بله

 ارشای اونم شی داشت میکفت جان 

 گ پلیب

 گ وفتم نه دیکه

 واز اتا  رفت بیرون

 ای خدااااااامن اب میخوای اینا خرن نتی فهتن

 

 

 : عمل

شقگگد وششگگته بگگود کگگه ارشگگای بایگگه سگگینی اومگگد تگگو ،سگگینی وشاشگگت رومیگگب   نتیگگدونم 

 کتک کرد بشینم خم شدی لیوان و از سینی برداشتم سر کشیدی اخیش

 گ بیا غشاتو بخور

 گ میل نداری

 گ وفتم بخور

 گ وفتم میل نداری
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 گ اتتا باید باید ببور بخوردت بدی

دی دکتگر اومگد تگو اتگاقم وبگه      اص  میگل نداشگتم امگا بااصگرار ارشگای شنگد قاشگقی خگور        

 : ارشای وفت

میتونم بری خونگه وارشگای رفگت بروگه مرخصگیم رو بکیگره مگنم تگو ایگن مگابین لواسگای            

 وتنم کردی ومنتظر ارشای بودی درباز شد بلند شدی و وفتم من ااضری اما

 ششتای شهارتا شد اون ارشای نوود ووفتم

 عمل :  ....سیامک تو این ا شه کارمیکنی

 :اومدی بورمت خونه سیامک

داشت بهگم نبدیگک میمگد وهگر قگدمی کگه اون جلگو مگی اومگد مگن عقگب میگرفتم کگه              

 محکم خوردی به تخت وافتادی رو تخت سریی بلند شدی

 

عمگگل :سگگیامک جلگگو نیگگا االن ارشگگای میگگاد شرمیشگگه بگگرو عقگگب تروخگگدا بگگرو عقگگب     

 جون زن دایی برووو عقب

 اهتیت نتیداد دستتو کشید که

 ب*غ*ل*  موهامو کنار زد و در ووشم وفت پرت شدی تو

 سیامک :بوین عمل اوه قراره مال من نواشی نتیشاری برا کمه دیکه باشی

 گگگگگگگگگگگ
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اشگگکای جگگاری شگگدن بگگا هگگق هگگق التتاسگگش موکگگردی ولگگم کنگگه کگگه ووشگگش بگگدهکار   

 نوود

 که یهو صدای اربده ی ارشای ووشم کر کرد

 گگگگگگگگگگ

 ی میکنی بازن منارشای :مرتیکه شه غلطی دار

 سیامک با پوزخند از جلوی من کنار رفت ووفت

 سیامک :زن تو هه

 گگگگگگ

 من که هق هقای اوج ورفته بود دوییدی ستت ارشای

 ارشای به ستت سیامک اتله کرد ارشای بمه ولش کن

 ارشششششششامتتم

 با جیغ و دادای من پرستارا اومدن

 شیدییهو نفمم تن  شد ونفمای بلند و کشیده میک

شنگگد نفگگر ارشگگای و سگگیامک و جگگدا کگگردن و اروی بلنگگد شگگدی سگگری وگگیج میرفگگت        

 نتیتونمتم وایمم

 کنترلم رو از دست دادی

 ..........که
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 : عمل

بلنگگد شگگدی سگگری وگگیج میرفگگت نتیتونمگگتم وایمگگم کنتگگرلم رو از دسگگت دادی کگگه        

 ارشای منو ورفت

 گ ارشای بریم

 گ عمل تو االت خوب نیمت بشین

 بخدا خوبم بریم گ نه ارشای

ارشای دسگتتو ورفگت بگا کتگک ارشگای بگه سگتت ماشگین رفتگیم درو بگاز کگردو کتکگم             

 کرد بشینم ارشامم سوار شد وراه افتاد تو راه هیچ ارفی نبدیم ویه ساعت

 بعد رسیدیم ارشای ماشینو پارک کردوپیاده شدیم

 زن  و زدی رفتیم تو

 بودن وایماده در دی مامان، خاله زهرا ، انوشا،عرشیا 

 

 

 مامان تا منو دید بغلم ورفت وشروع کرد به وریه کردن منم وریم ورفت

اگگدود شهگگارروزه داره میکگگشره کگگه مگگاهنوز شگگتالیم ومگگن تحگگت نظگگر خگگانوادی طوگگق   

 خواسته دکتری دیکه داشت اوصلم سرمیرفت
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پگگووووه خداکنگگه زودتگگر بروگگردیم دلگگم هگگوای اتگگا  خودمگگو کگگرده تگگو ایگگن اگگال و    

 دی که در باز شدهوا بو

 انوشا بود

 انوشا :س ی عشقم بهتری

گ واای تروخگدا شهگاروز وششگته توقگی داریگن بگد باشگم اونگم بگا مراقوگت هگای شگتا بگا              

 این ارفم انوسا پقی زد زیر خنده

 

انوشگگا :ادی یگگه زن دادا  دیونگگه مثگگل تگگو داشگگته باشگگی دیکگگه ازخگگدا شگگی میخگگواد       

 ید تو اتا دوتایی داشتیم می خندیدیم که ر ز دوی

 

 ر ز :مامانی مامانی پس شرا نتیاین مامان ببرگ میکه موخوایم بریم

 ارفاشو زد دویید به ستت پایین

 

 

 : عمل

 آنوشا با یکی ازدستا  زد به پیشونیش

 انوشا:واای داشت یادی میرفت پاشو وسایلتو جتی کن داریم برمیکردیم
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 عمل :االن باید بکین آخه

نکگگن قیگگافتم اینطگگوری نکگگن زشگگت تگگر میشگگی مگگن مثگگل   انوشگگا :پاشگگو خودتگگو لگگو   

 داداشم نیمتم نازتو بکشتا

 

 ارواح خیکش اون کی بلده ناز بکشه آخه که بار دومش باشه

 اوکی باوو برو پایین تا من بیای-

 

 انوشا رفت من هم پاشدی لواسامو جتی کنم ،

نم کتگگدو بگگاز کگگردی عگگرو  مگگانتو شگگلوار و کیگگف و کفگگش داشگگتم ریخگگتم تگگو شتگگدو  

 زیپشو بمتم سنکین بود خواستم انوشا و صدا کنم که بیاد کتکم کنه در باز

 شد

 

 و ارشای سرشو مثل ب ب آورد داخل

عمگگل :اوووووی شگگه خورتگگه یگگه اهتگگی یگگه اوهگگومی مثگگل شگگی سرشگگو مینگگدازه میگگاد     

 داخل

 

 ارشای :اووو نفس بکیر نتیری

 براواردشدن به اتا  زنم باید ازتواجازه بکیری آیا ؟؟؟
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 عمل:ایییی که روتو بری

 

 : عمل

 ارشای:هتینه که هس

عمل :ااال شگه تگا این گا اومگدی ایگن شتگدونتو بگا خگودت بیگار پگایین سگنکینه منتظگر             

 جواب نشمتم وازاتا  دوییشی بیرون معلوی بود ارصش ورفته

 

رفگگتم طگگره ماشگگین کگگه ارشگگای بگگا شتگگدون مگگن اومگگد اونگگو وشاشگگت صگگندو  عقگگب    

 نشمت تو ماشین

 کرد که بشینمدرو باز

 

 وشاشتم جا ارشای :اِاِاِ دیدی شی شد عمل ووشیم رو میب بغل کاناپه 

 صگگدا  کگگه بمگگتم محکگگم درو اوووووه وگگرفتم بگگرو بگگرای بیگگار  داشگگتم آتگگیش مگگی

 پیچید پارکین  کل تو

 نقشه پمره الدن 

 

رفتم باال که ووشگیتو بیگاری فقگج خگدا خگدا میکگردی نفرسگتاده باشگتم پگی نخگود سگیاه            

 ا نهه واقعا میکفت ووشیتو برداشتم و راه افتادیام



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

273 

 

 

شگگدت وگگل کردرمگگب ووشیشگگم بلگگد بگگودی بگگاالخره بگگه مگگن مگگیکن  اگگس کن کگگاوی بگگه

 هاهاها شغندر برگعمل نه

 

قفگگل درو بگگاز کگگردی ،کتگگی سگگرجای مکگگث کگگردی دنوگگال یگگه اتگگو از  بگگودی امگگا شیگگبی 

 پیدا نکردی

 

 شد کشیده تم ووشیش هنوز داشتم شک میکردی که ووشی از دس

 بروشتم ارشای و دیدی

 : عمل

ارشگگای :عگگه عگگه خگگانوی کوشولگگو مکگگه قرارمگگون نوگگود تگگو کگگاری هگگم دیکگگه دخالگگت      

 نکنیم

 خوب آره-

 ارشای :خوب پس این شیه

 مکه من زن تو نیمتم-

 ارشای :ارفاتو ببن

 پس نواید عکس و شتاره زن دیکه ای تو ووشیت باشه-
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 ارشای خنده بلندی سر داد

 :پس امودیت شد آره ارشای

 عمل :من نههه

دیکگگه جوابشگگو نگگدادی و رفگگتم تگگو پارکینگگ  سگگوار ماشگگین شگگدی دومگگین بعگگد ارشگگای    

 هم اومد سوار شد راه افتاد

 

 سکوت بدی بینتون بود این ضوج واموندرو هته روشن نتیکرد

صگگندلی مگگو کشگگیدی عقگگب دراز کشگگیدی اگگس ع یوگگی داشگگتم از اینکگگه کنگگار ارشگگای    

 داشتم بودی اس خوبی

 

بگگاتوقف ماشگگین الی ششگگتامو بگگاز کگگردی جلگگوی خونتگگون بگگودیم تگگا بگگه خگگودی اومگگدی  

 توهوا معلق شدی

 

 وخودمگگو میدونمگگتم تگگو آغگگو  ارشگگامم بخگگاطر هتگگین دیکگگه ششگگتامو بگگاز نکگگردی   

 کردی فرو آغوشش تو

 

با برخوردی تو جای وگری و نگری مطتعگن شگدی کگه تگو تخگتم بگه نفگس عتیگق کشگیدی            

 توسج پیشونیم شدن سیده*و*ب با بفهته ی که ارشای اما نه اون ور

 ارشای
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 ضربان قلوم رفت باال به اس خوبی داشتم ارشای پتو رو کشید روی اروی رفت

 

 خواستم بفهته بیداری

 عمل :متنونم

 ارشای :بخواب شوت خو 

 خدافظ

 عمل :خدافظ

 : عمل

 خواستم بفهته بیداری

 عمل :متنونم

 

 

 ارشای :بخواب شوت خو 

 افظخد

 عمل :خدافظ

 از اتا  خارج شد منم به یه خواب عتیق فرو رفتم
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 ماه بعد٣

 

 انوشا : وااای عمل شه ناز شدی

 اروی رفتم جلو آینه وای خدا این منم شه

 

 

خوشگگکل شگگده بگگودی بگگه نکگگاه بخگگودی کگگردی بگگه آرایگگش م یگگم ولگگی شگگیک و موهگگامو 

 جتی کرده بودن

 

 ههتینطور داشتم به خودی نکاه میکردی ک

 آقایی داماد اومدن عرو  خانوی-

 یهو استر  ورفتم با کتک الناز شنلتو

 

 

پوشگگیدی و از اتگگا  اومگگدی بیگگرون و اروی پلگگه هگگارو رفگگتم پگگایین باصگگدای پاشگگنه ی      

 کفشم ارشای سرشو آورد باال و نکای کرد
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 واای شه خوشتل شده بود

 دسته ولو داددستتو اروی با کتک ارشای

 

 مقصد اص  باهم اره نبدیم سوار ماشین شدی تا

 ، بکیریم عکس یه یک ربی بعد رسیدیم باغ تا 

 

 : عکا  محتری امابی سن  تتوی وشاشت

عکگگا  هتگگش مگگدل هگگای ع یگگب غریوگگی کگگه واقعگگا ان گگای دادنشگگون مایگگه زجگگر و     

 عشاب بود

پیشگگگنهاد میگگگداد آقگگگا دامگگگاد دسگگگتتونو دوروگگگردن عگگگرو  خگگگانوی القگگگه کنیگگگد و  

 روی پیشونیشپیشونیتونو بشارید 

 

 

 

 : عمل

 

 عرو  خانم بشین رو پای آقا داماد و به ششتا  نکاه کن
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 ........ آقا داماد سرتو بشار روی زانوی عرو  خانم ودراز بکش روی مول

 

 

 

 عرو  خانم دامنتو ببن باال پاهات بیاد بیرون

فگه بگه سگرفه افتگاد مگنم کگه از پوزیشگن مگورد نظگر شگکفت زده           تا اینو وفت ارشگای ید 

 شده بودی

 کنم وریه خودی زار اال نتی دونمتم به سرفه ارشای بخندی یا به 

 این دیکه شه وضعی بود ؟؟

ارشگگای یگگه لیگگوان آب بگگرای خگگود  ریخگگت از قیگگافش معلگگوی بگگود میخگگوا  سگگر بگگه  

 تن عکا  نواشه

ونم افتگگاد کگگه تصگگتیم وگگرفتم ایگگن عکمگگو بکیگگری و دونگگم یدفگگه شگگه کرمگگی بگگه جگگنتگگی

 ارشای رو ارص بدی

 ودرکتال بد جنمی نکاهی به شهری برای افروخته ی ارشای انداختم

 کنار مول ایمتادی هتینطور که دامنتو باال میدادی

 ..... پای راستتو روی مول وشاشتم

 : عمل

 (!) امنم راات بودخیالم از زیر د
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 شون شلوار سفیدی پوشیده بودی که تا باالی رونم بود

 پوشیده بودی

ولگگی ارشگگای کگگه اینگگو نتیدونمگگت، آرنگگج دسگگت راسگگتتو روی زانگگوی وشاشگگتم شگگونتم  

 روی انکشتای وشاشتم

 !! وزل زدی به ارشای به لیوان به دست موهوت کارای من شده بود

 : خوشحالی وفتعکا  هتون لحظه یه عکس ورفت با 

 خیلی عالی بود ...آفرین ...خیلی طویعی و رمانتیک شد آقای داماد

 اس اشتیا  و خواستن تو شهرتون کام  مشهود بود

 تا ااال عکس به این قشنکی نکرفته بودی

 اوه دوکلته بیشتر میکفت

 صدای قش قش من وو  ارشای و کر میکرد

 ارشای :بعدی شیه ؟؟

 فقج هتین عکس مونده-

 : عمل

 ارشای :بعدی شیه ؟؟

 فقج هتین عکس مونده-

 مطتعنم این هتون عکمی همت که قاب میکنیم باالی تختتون
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 .... آقای داماد دستتونو بندازید دور کتر عرو  خانوی

 ساکت شد وزل زد به ما منتظر بود ان ای بدیم تا مابقیشو بکه

رفم دستشگگو دور کتگگری ارشگگای نکگگاهی بهگگم کگگرد وبگگاهتون قیافگگه ی سگگرد  اومگگد طگگ

 القه کرد

 اص  به ششتای نکاه نتیکرد واواسش هت ا بود اِال به من

 .....عکا  :عرو  خانوی شتا از کتر یکم خم شو

 اروی ورفت ومنو کشید عقب تا به اون االتی که مورد نظرشه قرار بکیری

عکا  بیشتر بگه عقگب ختگم میکگرد القگه دسگت ارشگای دور کتگری سگفت تگر میشگد            

 انکاری منتظر بود من بیوفتم اون منو بکیره

 دیکه به نقطه ای رسیدی که کتری دونصف داشت میشد

 عکا  :ااال دیکه تکون نخور هتین االت خوبه

 ز شدآه از نهادی بلند شد و لوهای ارشای عین پمته خندون ازهم با

 ارشای به نکاه هاج واج به نکاه به عکا  میکردی یه 

شهگگره خنگگدون ارشگگای جگگای خودشگگو بگگه شهرهگگای سگگرد وبگگی روح داد بگگا ارکگگت       

 : لوها  وفت

 ..... معشرت میخوای
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 هتین ور که به ششتای نکاه میکرد دستشو دور کتری محکم تر کرد

 

رای اینکگگه زمگگین  بگگی اراده خگگم ترشگگدی کگگه باعگگث شگگد تعگگادلتو ازدسگگت بگگدی وبگگ     

 نخوری

 یقیه ارشای و شن  زدی

 وصدای

 ...... دوربین

 : عمل

اامگگا  کگگردی بگگا اینکگگار  امگگابی شگگرمندی کگگرد .مگگن اونقگگدر نگگامرد بگگودی مگگن     

 تویی عکس قولی با وجود اینکه دیدی ارشای معشب شده اما بازی دست

 برنداشتم واور خود عکا  بیخیال نشده بود اونقدر تو اون االت میتوندی  

 کنه ولی این کارو نکردتونمت خیلی راات ت فی ولی وقتی اون می

 .... عکا  بعدازتوریک وفتن و خدااافظی از اتا  بیرون رفت و تنها شدیم

 

 .... ااما  کردی باید معشرت بخوای به ناشار وفتم :ارشای من

 نشاشت ارفامو کامل کنم ودراالی کن کتش رو از روی مول برمیداشت
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عکگگس آخگگر م وگگور  وفگگت :دیکگگه بهتگگره بگگریم هتگگه منتظگگرن شیگگه شیگگب دیکگگه ایگگن  

 بودی قوول کنم خیال ورت نداره

 

 

دونگگم شگگرا وقتگگی یگگاد اون جتلگگه کگگشایی افتگگادی )مثگگل   ازاگگرفش نارااگگت شگگدی نتگگی 

 (دوتا دوست وهم خونه باهتیم

 

بگگااین کگگارای فقگگج خودمگگو ضگگایی کگگردی زود شگگنلتو پوشگگیدی      خگگاک بگگر سگگری کگگه  

 وهتراهش به ستت ماشین رفتم

 

کگرد ،سگوار شگدی دروبمگت، اومگد سگوار شگد فیلتوگردار          که درو برای بگاز کگرد کتکگم   

 وردارفیلت دستور به شندبار بود هم دنوالتون 

 

 شیشگگه رو دادی پگگایین دسگگته ولتگگو تکگگون دادی و ارشگگای ارفگگی نتگگی زد تگگا بگگاغ کگگه   

 رسیدیم ساکت بود

 

 جلوی در ماشین و خامو  کرد هته جلوی در بودن

 انوشا ،ر ز، دانیال،

 ضاخاله زهرا ،عتو ر
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 مامان ،بابا،عرشیا ،سیاو  ،پدر ببرگ ارشای

 

 هته نبدیکامون بودن ارشای با لوخند مصنوعی اومد درو برای باز کرد

 

 

 : عمل

هتگگه نبدیکگگامون بگگودن ارشگگای بگگا لوخنگگد مصگگنوعی درو بگگرای بگگازکرد مگگنم یگگه لوخنگگد   

 زدی ولی واسه من فر  داشت

هتیشگگه ارزو   بگگا جیغگگو تشگگویق وارد بگگاغ شگگدیم )بگگاغ پگگدر بگگبرگ آرشگگای بگگود کگگه 

ی بگگاغ بگگوده عروسگگی نگگوه ارشگگد  این گگا بروگگبار بشگگه و واقعگگا هگگم زیوگگا بگگود هتگگه   

 المپ

یین شگگده بگگود اسگگتخر ببوگگی وسگگج کگگاری شگگده بگگود بگگامیب هگگای وگگرد وکوشیگگک تگگب 

تگگو  پگگراز وگگل هگگای ر ز صگگورتی وسگگفید و نیلگگوفر آبگگی بگگود بگگه وجگگد    بگگاغ بگگود کگگه

 اومده

 (بودی از این هته زیوایی

 

 

بگگه هتگگه خگگو  آمگگد وفتگگیم تگگا رسگگیدیم بگگه دوسگگتای ارشگگای، دوسگگت نداشگگتم بیگگان    

 ارشای واسشون کارت دعوت فرستاده بود
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دن وبگگا پوزخنگگد بگگه مگگن خیگگره شگگده بگگودن سگگحر  شگگیدا و سگگحر کنگگارهم وایمگگاده بگگو

 : اومد ستتم با قیافه برزخی دستتو فشرد و وفت

 

 باشی داشته رو ارشای لیاقت امیدواری عبیبی باشه موارکت 

 مرسی عبیبی منم امیدواری تو هرشی زودترازدواج کنی_

 

ی کگگرد اگگاال ب.و.سگگکثافگگت ترشگگیده بگگرای اینکگگه ارصگگتو دراره رفگگت بگگا ارشگگای رو  

 تونه ارشای و بکنه شوهر خود  دختره عفونتیکنه میمی فکر

یگگه دکلتگگه ی قرمگگب خیلگگی کوتگگاه بگگا آرایگگش غلگگیظ داشگگت، پگگاییب اومگگد سگگتتم هگگم     

 دیکرو تو آغو  ورفتیم و برای آرزوی خوشوختی کرد

 

 : ارشای باهته ی دوستا  خو  آمد وفت

تگگبیین شگگده  رفتگگیم توجایکگگاه عگگرو  دامگگاد کگگه تگگاپ بگگود بگگاو ی سگگفیدو صگگورتی  

 بود پشت سرمون القه ی ول ببروی بود

 

 با وجود آب نتا جلوی تاپ سفره عقد قشنکی پهن بود که
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قگگرار  آب از بیشگگون رد میشگگد عکگگا  عکمگگی کگگه منگگو ارشگگای انگگداختم هتگگونی کگگه   

 بود قاب بشه باالی تخت آورد وشاشت کنارمون

 

 

 : عمل

ند وعاقگگد شگگروع بگگه خونگگدن عاقگگد یگگک ربگگی بعگگد اومگگد هتگگه بگگا صگگلواتی سگگاکت شگگد 

 کرد

 بمم اهلل الراتن الرایم

 دوشیبه محترمه مکرمه عمل رادفر فرزند علی رادفر

 ....... آیا

 

دونگگم داشگگت وریگگه ای میکرفگگت ولگگی اوگگه وریگگه میکگگردی آبروریگگبی میشگگد نتگگی     )

 : اروی کنار ووشم وفت ارشای از ک ا فهتید که

 

تگونی وریگه   تش نگیس بعگد عقگد مگی    عمل فکرتو بگه شیگب دیکگه مشگغول کگن االن وقگ      

 کنی

 

 ( پمره ی نفهم میکه بعد عقد وریه کن
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 الناز وفت :عرو  رفته ول بچینه شنیدی که

 عاقد هته وفت برای برای دوی میخوانم وکیلم عرو  خانوی؟؟

 

 نفس وفت :عرو  رفته و ب بیاره

 : دیکه ک فه شده بود وفت عاقد که

 ........... برای بار سوی میخوانم

......... 

 وکیلم دیکه عرو  خانوی

 زن دای وفت : عرو  زیر لفظی میخواد شنیدی که

هتگگون موقگگی خالگگه زهگگرا جعوگگه ی سرویمگگی رو وشاشگگت تگگویی بغلگگم و سگگرمو از       

 یدب.و.سروی شنل 

 

 عاقد وفت :عرو  خانم وکیلم ؟؟؟.؟

وانتگگو این گگور بلگگه بکگگم امگگا شگگاره ای نوگگود تتگگای ت   کگگردی روزی برسگگه کگگهفکگگر نتگگی

 جتی کردی

 

 : شنیدی وفتمبا صدای که خودمم به زاتت می

 با اجازه ی پدر و مادری وببروترا
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 ......بلهه

زیگگر  صگگدای هلهلگگه جتعیگگت بلنگگد شگگد ومگگن اشگگکای سگگرازیر شگگد شگگه خگگوب بگگود کگگه 

 شنل بودی

 زود اشکامو پاک کردی که عاقد رفت

 

 میکفت ارشای شنل عرو  تو بردار باصدای انوشا که

 

شگگای شگگنلتو برداشگگت .....یگگه لحظگگه نکگگاهش روی ششگگتای مونگگد مگگنم زل زدی بگگه     ار

 کنه که نکاهتون توهم قفل شدبوینم نکاهم می ششتا  که

 

 

 : عمل

 از کار  تع ب کردی ید کهب.و.سلوخندی بهم زد اومد ستتم پیشونیتو 

 تتوی بدنم داشت از تو می سوخت

 

 م میاین جیکراااانوشا :واای عشقای منو بوینید شقدر آخه به

 

 ارشای :خخخ خودتو کنترل کن خواهر ولم
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 قربونت بری-

 انوشا:بیاین باید عمل دهن هم بشارید

 

از نکگگاه مگگن خنگگد  ورفگگت انوشگگا ظگگره    واای نهگگه ،نکگگاهی بگگه ارشگگای کگگردی کگگه  -

 عمل رو آورد جلومون اول ورفت ستت من به ناشار انکشتتو زدی توی ظره

 

پگگیش دسگگتی کگگرد اومگگد سگگتت انکشگگتم دسگگتتو    بگگردی سگگتت دهگگن ارشگگای خگگود  

 ورفت کرد توی دهنش زبونشو دور انکشتم کشید

ید و وفگگت بگگه  ب.و.سگگسگگرخ شگگدی از خ الگگت انکشگگتتو درآوردی کگگه دسگگتتو      کگگه

 خوشتبوی عمل من نوود

 

 انوشا :به به دادا  ماهم راه افتاد

 

 هارشگگای انکشتشگگو کگگرد تگگوی ظگگره عمگگل بگگه عالتگگه درآورد ورفگگت جلگگوی دهگگنم کگگ

 فکر شیطانی به سری زد با لوخند دهنتو باز کردی

 

 کگگه دراره دستشگگو خواسگگت خگگوردی وقتگگی عمگگلوکه  انکشتشگگو کگگرد تگگوی دهگگنم کگگه 

 ورفتم از  محکم واز یه
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مگگن از  عمگگل   هتگگه دختگگرا تشگگویقم کگگردن ارشگگامم لوخنگگدی زد دستشگگو کگگه       

 دنهته از کار  به وجد اومدن شروع به دست زدن کر ید کهب.و.سخودمو 

 : عمل

 وقتی انوشا از کنارمون رفت

 با یاد آوری شیدا و سحر با ارص بروشتم ستتش

 

 شد بکی اون نیاداز  متنفری نتی-

 منم از خیلیا متنفری ولی باید تحتلشون کنم-

 ...... خشک شدی منظور  با کی بود منظور  من بودی پس

 

کگگه سگگریی درووشگگم بگگا اگگرفش خگگوردی کگگرد النگگاز و نفگگس داشگگتن میومگگدن سگگتتم   

 : وفت

 

نارااگگت نشگگو منظگگوری تونوگگودی اون سگگیامک پمگگت فطرتگگه کگگه داره از اول م لگگس   -

 کنهبه زن من نکاه می
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با تع ب داشتم بهگش نکگاه میکگردی کگه پاشگد رفگت سگتت بابگا  اینگا النگاز و نفگس            

 اومدن کناری نشمتن

 نفس :شیبی شده

 الناز :بکو شرا یدفه پکر شدی

 

سگگتا  وسگگحر میشگگه خگگوب بگگود بعگگد بگگانفرت بگگه سگگحرو مامگگانش مکگگه بگگا وجگگود دو-

 داشتن نکاهم میکردن نکاه کردی که

 

بگگرای رقگگص بگگه وسگگج دعوتتگگون   بعگگد یگگه ربگگی ارشگگای اومگگد سگگرجا  نشمگگت کگگه   

 کردن

 ارشای دستتو ورفت رفتیم وسج پیمت

 

بگگا شگگنیدن اسگگم آهنگگ  خنگگدی ورفگگت مگگو فرفگگری درخواسگگت ارشگگای بگگود ایگگنم خگگل   

 ن  ازمحتد طاهر بودوشل هااا آه

 

 بعد از رقص رفتیم نشمتیم خ صه رفتیم شای و خوردیم وقت رفتن رسیده بود

 بغض کرده بودی مامان و بابای اومدن بغلم کردن

 مامان :الهی دورت بکردی عملم
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 داشت وریه میکرد وریم ورفت وفتم

 مامان توروخدا وریه نکن دیکه:

 : ید و وفتب.و.سبابا پیشونیتو 

 

شگگن  میخگگوای رو سگگفیدی کنگگی بهشگگون نشگگون بگگدی شگگه دختگگری بگگبرگ     دختگگره ق

 کردی

 

 کوشولگگو دادا  شگگدی خگگم عرشگگیا رو کگگه دیگگدی وگگریم بیشگگتر شگگد روی دوتگگا ژانگگوی  

 عگگرو  اجگگی: وفگگت یدب.و.سگگ سگگرمو میکگگرد وریگگه داشگگت اونگگم کگگردی بغگگل مگگو

 شدی

 رفت

 عرشیا خیلی دوست داری-

 منم دوست داری اجی جونم-

 

 : ی رو به ارشای وفتبعد با لحن با نتک

 خواهرمو اذیت کنی زندت نتیشارماا-

که با ارفش هتگه زدن زیگر خنگده هتگه میدونمگتن ایگن اگره عرشگیا از دهگن یکگی           

 (دیکس )سیاو 
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 با بقیه خدااافظی کردیم سوار ماشین شدیم رفتیم ستت خونه

......... 

 

 

 : عمل

 درو بازکرد ارشای رفت داخل شراغ هارو روشن کرد

انتخگگاب مگگن  ه شگگه خوشگگکل شگگده ،دودسگگت موگگل تگگو پگگشیرایی یگگه دسگگت کگگه اووووو

 بود رااتی سفید که واسه جلوی تلویبیون بود و به صورت ورد در اومده بود

 

 شهگگار میگگب کگگه بگگبرگ اشگگپبخونه یگگه کگگردی نکگگاه ،اینگگورو بگگود سگگلطنتی اونیکگگی هگگم 

 بود آشپبخونه ترانس تو نفره

 

 ه بودنفر۱٢تو سالنم یه میب ناهار خوری 

 تا اتا  تو  قرار داشت٣ بغل آشپب خونه به راه رو بود که

 

 اینگگا مامگگان وقتگگی یکگگی از اتاقگگا بگگرای ارشگگای بگگود یکگگی مگگال مگگن بگگود و اون یکگگی هگگم 

 مهتان اتا  میشه بیان
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بگرای ارشگای بگود یگه تخگت سگفید دونفگره خیلگی          دراتا  دونفرمگون رو بگاز کگردی کگه    

 ده بودنقشن  که باالی تخت تور کار کر

 

 و روی تخت رو با ول تبیین کرده بودن میب دالور وکتد دیواری تتای آیینه

 بود ارشای منو دره کتدو بازکردی هته ی لواسهای 

 

 میدونمتم هته لواسای باید این ا باشه تا یه فکری به االشون بکنم

 ارشای وارد اتا  شد

 هول شدی به لوا  خواب بر داشتتو رفتم بیرون که

 

اتگگا  شگگدی و اروی موهگگامو بگگاز کگگردی وبگگا بگگدبختی زیگگپ لواسگگامو بگگازکردی یگگه      وارد

 دو  ورفتم اومدی بیرون اولتو درآوردی

 

 ..... وخواستم لواسامو تنم کنم که در باز شد

 

 ........ارشای :عس

 با دیدنم زبونش بند اومد هتینطوری محو من شده بود که-

 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

294 

 

 ارششششششاااااای بروو بیروون-

 ریی رفت بیرونارشای س

 درو بمت

 لواسامو تنم کردی وخودمو تو آیینه دیدی

 

 بگودی  خمگته  اونقگدر  شگد بگری بیگرون    از خ الت لپگای قرمگب شگده بگود دیکگه روی نتگی      

 خوابیدی ورفتم

 

 

 :عمل ..عمل پاشوارشای

 عمل:اه ولم کن دیکه

 ارشای :پاشو مامان اینا دارن میان پاشو دیکه

 سریی نشمتم

 

 کنیم ؟؟؟ااال شیکار -

 پاشو بکم-

 و انگگداخت بهگگم نکگگاه یگگه ارشگگای مگگن شگگدن بلنگگد بگگا پتگگو رو کشگگیدی کنگگارو بلنگگد شگگدی 

 موند بدنم به نکاهش
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 بگگه ،یهگگو خگگب کگگرده هییگگی بگگا لوگگا  خگگواب جلگگو  وایمگگاده بگگودی بگگدبخت هنگگ    

 اومد خود 

 روتختی رو صاه کن بیا اتاقم-

 

 

 اتاقش تو فتمر وشاشتم تخت رو عروستو لوا  تخت و صاه کردی 

 خب شیکار کنم-

 بیا بخواب رو تخت-

 

 

 هااا؟-

 بیا دیکه-

 کشید رو تخت دراز کشیدی و ارشای رومو -

 االن جلو شون نقش بازی کن باشه-

 صدای ایفون اومد

 ارشای :فهتیدی یه کاری بکن که شک نکنن
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 نگد ش از بعگد  زدی خگواب  بگه  خودمگو  مگنم   کنگه  بگاز  درو تگا  رفگت  اگره  این بعد وفتن 

 اومد پرسیا ااوال صدای دقیقه

 

 مامان :عمل جون ک است-

 تو اتا  خوابه شتا بشینید من بری بیدار  کنم-

 باشه عبیبی-

 

 بپگو   لوگا   بگدو  وفگت   تگو  اومگد  کگه  شگدی  بلنگد  جگا  از عمل:خب االن میاد تگو اتگا    

 بریم هم با

 

مشگگکی  بگگه لواسگگا  نکگگاه کگگردی ایگگن لواسگگو انوشگگا برامگگون ورفتگگه بگگود سگگت ورزشگگیه

 قرمب خب االن شیکار کنم اهان

 

پاشدی اومگدی سگر کتگد اون لواسگو پیگدا کگردی رفگتم تگو اتگوی شگون ارشگای تگو اتگا               

 بود لواسامو پوشیدی برای ارشای یه شلوار اسلش مشکی تیشرت قرمب
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سویشگگرت مشگگکی واسگگه مگگنم هتگگون بگگود فگگر  بیگگنش یگگه تگگاپ بگگود موهگگامو ووجگگه   

 تو اینه به خودی نکاه کردی دیدی ارشای محوبمتم و یه ارایش مختصر کردی 

 کارای شده

 

 اص  به روی خودی نیاوردی با هم از اتا  رفتیم بیرون

 

 

 

 هته وقتی منو دیدن اومدن ااوال پرسی

 گ س ی دختر قشنکم

 گ س ی مامان جون خوبی

 یدی وفتم شتا بشینید من براتون قهوه بیاریب.و.سخم شدی لپ رز و انوشا رو 

 دیکه میخوری تلخ قهوه تو و ب ارشای وفتم عشگگگقم بعد ر

 گ اره عمگگگلم اوه زاتتی نیس

 گ رفتن ستت اشپب خونه مشغول درست

کگگردن قهگگوه شگگدی بعگگد از امگگاده شگگدن بگگه سگگتت پگگشیرایی رفگگتم تعگگاره کگگردی کنگگار 

 ارشای نشمتم که دستشو انداخت دور شونم رو به انوشا وفتم دانیال خوبه
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 ایگگران  ت سگگ ی رسگگوند رفتگگه دنوگگال کگگارامون تصگگتیم وگگرفتیم       گگگ خوبگگه قربونگگ  

 رفتن اینا مامان ساعت دو بعد شدیم خوشحال ارفش از هته  بتونیم

 

 

 منم اوصلم سر رفته بود ووشیو برداشتم یه زن  به الناز زدی

 گ س ی بر رفیق خولم شطوری

 گ س ی خوبم تو شطوری

 گ عالی

 الگگگگیی گ خدارو شکر 

 

 

 گ جان

 پایه ای بریم بکردیمگ 

 گ اره

 پایین با  میای دنوالت فقج به نفس خودت ببن 6گ پس 

 

 

 گ اون نتیاد امشب میرن عروسی
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 گ با  پس فع  بای

 گوابای

 

 

ساعت پنج و نیم بود پاشگدی کگه امگاده بشگم یگه مگانتو سگفید کتگی بگا تیشگرت مشگکی            

 با جین مشکی روسری مخلوطی از ابی و سرمه ای پوشیدی

 

ارایشگگم رفگگتم بیگگرون ارشگگای کگگو !! یگگه نکگگاه انگگداختم دیگگدن رو کاناپگگه خگگوابش    بعگگد 

 برده کیفتو وشاشتم روی میب از اتا  یه پتو برداشتم رفتم کشیدی.رو 

 

 

 خواستم بری که

 گ ک ا به س متی

 مشکلیه بیرون میری الناز با داری گ 

 بدون توجه بهش کیفتو برداشتم از خونه

 اومدی بیرون
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 اومدسگگتت بگگدو بگگدو دیگگدنم بگا  کگگه بگگود رسگگیدی جلگوی خونگگه ی النگگاز  6عت دقیقگا سگگا 

 ماشین

 گ س ی

 گ س ی ک ا بریم

 گ پارک

 گ اوکی

 

نگگیم سگگاعت بعگگد رسگگیدیم رفتگگیم روی یگگه نیتکگگت نشمگگتیم دیگگدی النگگاز بگگه دسگگت یگگه 

 بچه داره نکاه میکنه داشت بمتنی میخورد

 

 

 ایگ وااای عمگگگگل من دلم بمتنی میخواد میخری بر

 گ اوره که میخری بشین تا بیای

 رفتم دوتا بمتنی قیفی خریدی اومدی

 

 

 شروع کردیم به خوردن یه ذره نشمتیم بعد رفتیم پاساژ وردی

 تو بریم گ وااای عمل این مانتو شه خوشکله بیا 
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 الناز مانتو رو ورفت رفت تو اتا  پرو بپوشه بعد شند مین الناز پوشیدی ؟؟؟

 

 

 دالناز درو باز کر

 گ شطوره ؟؟

 گ خوبه

 درو بمت بعد شند مین مانتو رو اماب کردیم

 

 بود الناز دیر شد بریم10و بعد کلی خرید یه نکاه به ساعت کردی هیییی 

 گ وایما اینو اماب کنم بریم

 سوار ماشین شدیم تا الناز و رسوندی دقیقا ده دقیقه به یازده شب بود

 

 

 تگگگو  رفگگگتم در بگگگه د و انگگگداختم رسگگگیدی خونگگگه زود ماشگگگینو پگگگارک کگگگردی کلیگگگ  

 خوابه ارشای پس شکر خدارو خاموشه شراغا  دیدی

 

 که درو بمتم خواستم بری تو اتاقم 

 گ ارشای :کدوی ووری بودی تا االن هااان
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 گ با دادی که زد با تر  بروشتم

 گ مکه با تو نیمتم تا االن ک ا بودی

 

 

 داره؟؟ گ به تو شه ربطی 

 فه شدیبا سیلی که ارشای زد خ

 دستتو وشاشتم رو صورتم

 با بهت داشتم نکا  میکردی

 

 گ به من ربج داره فهتیدی

گ خواستم جوابشو بگدی ولگی نتگی تونمگتم بغگض داشگت خفگم میکگرد سگریی رفگتم تگو            

 اتا  بغضم ترکید

 

 

شروع کردی بگه وریگه کگردن یوریگه کگردی بگه بخگت بگد خگودی کگم کگم ششگای وگری              

 شدو خوابم برد
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 ارشای

 

هگگت بگگه رفگگتن عمگگل نکگگاه کگگردی ای خگگدا شیکگگار کگگردی ولگگی دسگگت خگگودی نوگگود  بگگا ب

 اروی

 

 

رفگگتم پشگگت در خواسگگتم درو بگگاز کگگنم کگگه بگگا صگگدای وریگگه ا   دیوونگگه شگگدی بگگا      

 مشت کوبیدی به دیوار

 

 

 ای کا  دستم میشکمت و رو عمل بلند نتیشد ولی نتیدونم شرا غیرتی شدی

 

 

 ۱۱ اص  مکه زن شوهر دارتا ساعت 

 رون میتونه خیلی اعصوانی بودیبی

 

هگگم بگگه خگگاطر دیگگر اومگگدن عمگگل و هگگم بگگه خگگاطر سگگیلی زدن بگگه عمگگل مگگن اامگگا  

 ممولیت میکنم رو  وورنه کیه من میشه
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 رفتم ستت اتاقم رو تختم دراز کشیدی

 نتیدونم شه امیه شرا هتش به عمل

 

 

 ه خواب رفتمفکر میکنم اهگگگگگگگه لعنتی خدااااایا من شم شده با فکر عمل ب

 

 

 : ارشای

 

صگگوح بگگا صگگدای زنگگ  سگگاعت بیگگدار شگگدی و زود ااضگگر شگگدی امگگروز جلمگگه داشگگتم    

 سویچ ماشین رو برداشتم و از خونه زدی بیرون تو پارکین  شرکت ماشینتو

 پارک کردی

 

 ورفتم داخل منشی با دیدنم بلند شد

 س ی اقای ریس_

 اتاقم کهطوق معتول با سر جوابشو دادی داشتم میرفتم ستت 

 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

305 

 

 

منشی:بوخشگگید اقگگای تهرانگگی خگگانوی رادفگگر کگگه اومگگدن این گگا بگگرای اسگگتخدای زنگگ     

 ببنم بهشون که بیان مشغول بشن

 

گ نه خانم رادفر دیکگه این گا نتیگان اطگ ع نگدین بهتگره بگه خگانم امگینی زنگ  ببنیگد            

 بیاد مشغول بشه

 

 منشی :ششم

بگگود اتگگی ۱٧:۰۰کگگردی واای خگگدا امگگروز شگگه روز پگگر کگگاری بگگود بگگه سگگاعت نکگگاه    

 ناهاری نرفتم خونه انقدر سری شلوغ بود

 وسایلم رو مرتب کردی واز شرکت زدی بیرون رفتم ستت خونه

 

 

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 : عمل

 

بگگا اون کگگاری کگگه ارشگگای دیشگگب بگگا مگگن کگگرد دیکگگه ششگگم نداشگگتم اتگگی بویگگنتش      

 بیشعور دختر باز ااتق به من سیلی میبنه
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خگگود  بگگا رفیقگگا  میگگره خگگو  وگگشرونی هاشگگو میکنگگه زرتگگو زرتگگم دختگگرارو         

 شون میکنهب.و.سمیکیره تو بغلش 

 اونوقت به ماکه میرسه میشه وکیل وصی من

 

 

 

 

 امروز تصتیم ورفتم برای خودی غشا در  کنم

 وااای منکه بلد نیمتم

ودی غگشا  ولی بایگد از یگه غگشای اسگون شگروع کگنم بایگد کگم کگم یگاد بکیگری بگرای خگ             

 در  کنم وااال
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بگگه اون نکوگگتم نتیگگدی فکگگر کگگرده زرنکگگه بگگره بگگرای خگگود  از رسگگتوران بکیگگره مگگن  

 که کلفتش نیمتم

 

 

 : عمل

 رفتم ستت اشپب خونه کتاب اشپبیتو دراوردی خب شی در  کنم

 اهااا ماکارونی خوبه

 

شگگروع کگگردی بگگه در  کگگردن کگگه تلفگگن خونگگه زنگگ  خگگورد بگگا دیگگدن شگگتاره خالگگه    

 را لوخند اومد روی لومزه

 

 گ س ی خاله جون

دیکگگه نویگگنم بگگه مگگن بکگگی خالگگه هگگا مگگنم دیکگگه مثگگل    بعگگدی ;گگگ سگگ ی خگگوبی دختگگری  

 مادرتم

 گ ششم مامان جون

گگگ خگگوب شخوگگر .شیکگگار میکنگگی میگگدونم روز هگگای اول یکگگم اوصگگلت سگگر میگگره ولگگی  

 عادی میشه برات
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یلگگی اوصگگلم سگگرمیره ولگگی گگگ خگگوبم متنگگون .داشگگتم غگگشا در  میکگگردی اره واقعگگا خ 

 خودمو مشغول یکاری میکنم

 

 داره اماسگیت  ارشگای  نکنگی  اسگتفاده  گ راسگتی عمگل یگادت باشگه تگوی غگشات فلفگل        

 میبنه کهیر بدنش بخوره فلفل اوه

 

 گ نه مامان جون منم دو  نداری اواسم هس

 گ قربونت بری برو بکارت بر  مبااتت نتیشم س ی ارشامم برسون

 ینطورگ ششم شتاهم هت

 گ فداتوشم برو بکارت بر  خدافظ

 گ خدافظ

 

 

 زود رفتم دنوال کاری بعد در  کردن وقتی نکاهم به اشپب خونه افتاد

 ..... یا اکثر امای زاده

 خدایا شیکار کردی من با این اشپبخونه ی نازنینم
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بعگگد از تتیگگب کگگردن اشگگپبخونه بشگگقابتو برداشگگتم رفگگتم سگگتت قابلتگگه کگگه بگگا           

 ابلتهبرداشتن در ق

 

 یعنی خااااک برسرت عمل خاااااک

مامان هتگش میکفگت بیگا پگیش مگن بشگین یگاد بکیگر مکگه تگو وگو  مگن میرفگت یگه               

 عالته کری مریض تو قابلته بوود

 

 

 : عمل

 اووو 

 االم بهم خورد

زود قابلتگگه رو تگگو سگگطل اشگگغالی خگگالی کگگردی و زنگگ  زدی یگگه پیتگگبا مخلگگوط سگگفار  

 دادی

 

وردی روی کاناپگگه لگگم دادی بگگا بگگه یگگاد اوردن اگگره خالگگه    بعگگد از اینکگگه پیتگگبارو خگگ  

 زهرا لوخند شیطونی زدی رفتم ستت اشپبخونه

 

قگگوطی فلفگگل رو برداشگگتم در اتگگا  ارشگگای رو بگگازکردی رفگگتم تگگوی اتگگوی زود شگگامپو   

 بدنشو تو شاه خالی کردی
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زود نصگگگف قگگگوطی فلفگگگل رو تگگگو  خگگگالی کگگگردی روی فلفگگگل هگگگا اب ریخگگگتم در    

 از اتوی اومدی بیرونشامپوشو بمتم 

 

 رفتم قوطی فلفل رو بشاری سرجا  که روغن بهم ششتک زد

 زود بر  داشتم رفتم ستت در ورودی با دستم روغن مالیدی روی پارکت

 

یعنگگی یکگگاری باهگگات بکگگنم ارشگگای تهرانگگی کگگه بگگرای هفگگت جگگدت تعریگگف کنگگی تگگو   

 دست روی من بلند میکنی باید منتظر عواقوشم باشی بعله اقا

 

د از شمگگتن دسگگتای روی کاناپگگه لگگم دادی تلوزیگگونم روشگگن کگگردی مشگگغول دیگگدن   بعگگ

 سریال بودی که باصدای شرخش کلید توی در

 

 یکم خودمو جابه جا کردی ارشای اومد تو دری بمت نکاهی به من کرد

 گ س ی

بهش اهتیگت نگدادی کفگش هاشگو دراورد تگا دمپگایی هاشگو پوشگید تگا اومگد یگک قگدی             

 برداره

 ا  رفت توی هواایه دستو پ
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 با دیدن ارشای توی این وضعیت واقعا خندی ورفت

 

 طوری میخندیدی انکاری داشتم جیغ میکشیدی

 از جا  بلند شد اومد دوباره بره که دوباره خورد زمین

 که خنده منن بلند تر شد

بگگا سگگختی از جگگا  بلنگگد شگگد بگگا عصگگوانیت اومگگد سگگتتم کگگه بگگا پوزخنگگد بهگگش خیگگره   

 شدی

 

 صورت تاکیدی وفتبا انکشتش ب

 گ منتظر عواقب کارت با  کوشولو

 

 پوزخندی بهش زدی ااال بدبخت نتیدونه فلفل داره تواتوی انتظارشو میکشه

 ااای خدااا شقدر دو  داری وقتی که نتیتونی لوا  بپوشی بوینتت

 

بگگا لوخنگگد رفگگتم سگگتت اتگگاقم خیلگگی خوشگگحال بگگودی انکگگاری یگگه عالتگگه انرژیگگو اومگگدن 

 وبدن منقلتوه کردن ت

 ادود نیم ساعت وششته بود که صدای داد ارشای اومد

 عمممل میکشششتتتت
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از اتگگا  اومگگدی بیگگرون کگگه ارشگگای رو بگگدون لوگگا  دیگگدی )خخگگخ شگگورت تگگنش بگگوداا(  

 بار اولم بود محو  شده بودی که با به یاد اوردن کار  االم از  بهم خورد

 عوضیو

 

 باعصوانیت اومد ستتم

 ت این شکاری بود کردی هاااانارشای :دختره ی کثاف

 

 

عمگگل :کثافگگت هیکگگل تگگو رو ورفتگگه نگگه مگگن تگگوی عوضگگی کگگه دسگگت روی زن بلنگگد     

 میکنی

 اینکارو باهات کردی تابدونی زدن زن این عواقوو داره

 

 ارشای :برات متاسفم عمل هنوز بچه ایی

 

 خیلگگیم عبیگگبی نگگه مگگردی خیلگگی  میکنگگی فکگگر کگگه شگگی تگگو;عمگگل :اره مگگن بچگگم  

 ..... متاسفم تو برای من کردی بلندی زن روی دست که نامردی

 : عمل
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 نتیری جلو  دیکه اونروز اووه االن شهار روزه تو این اتا  اوصم از دعوای 

 ولی عوضش تو پختن غشا ارفه ای شدی

 یووووهووو

 امشب میخوای غشا بپبی دلم سوزید برای ارشای ولی شب خودمو نشون نتیدی

 ی در  کردنخب رفتم سراغ قرمه سوب

بعگگد اینکگگه شگگای رو درسگگت کگگردی بگگرای خگگوری کشگگیدی بعگگد از خگگوردن ظرفگگامو       

 شمتم رفتم توی اتاقم

امگگا ع یگگب بگگود امشگگب خگگوابم نتیومگگد بعگگد نگگیم سگگاعت صگگدای در اومگگد فکگگنم داره   

 برای خود  غشا میکشه بیریخت یک بار مصره کوفتت بشه

قگگدی هگگا  اومگگد زود خودمگگو خگگدایاا شگگرا مگگن انقگگد دلمگگوزی بعگگد از شندقیقگگه صگگدای 

 زدی بخواب

 اههههههه

 شرا یادی رفت درو قفل کنم

 ......... یا امای

 در اتا  باز شد

سگگعی کگگردی خودمگگو بگگبنم بخگگواب وفقگگج بخگگواب فکگگر کنم.تگگا اگگدودی هگگم موفگگق    

 شدی
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 موهامو ناز کرد;اومد باالی سری نشمت دست کرد ال به الی موهای 

 وااای

 تم میخورد موهای تنم مورمور میشدنبدیک شد نفما  که به صور

 پیشونیتو ب*و* *ید

 : کنار ووشم وفت

 گ عمل منو بوخش پشیتونم

واز اتگگا  زد بیگگرون اون کگگه رفگگت دسگگت وپگگای لرزیگگد دفعگگه اولگگش نوگگود امگگا خیلگگی     

 شیرین بود

فردای اونشب سگراال تگر از روزای قوگل از خگواب بلنگد شگدی مگن یگه اگس هگای بگه            

 کردنش پیش خودمم هرا  داریارشای داری که از بیان 

م ب.و.سگگطگگر غگگشا اومگگد ارشگگای اصگگ  بگگه مگگن فکگگر نتیکنگگه اینگگو مطتعگگنم دیشگگوم بخگگا 

 کرد اص  ولش کن

تصتیم ورفتم دیکگه جلگو  افتگابی بشگم رفگتم پگایین میگب صگوحونه رو ااضگر کگردی           

 مین ارشای اومد۵بعد از 

 (1roman.irساخته شده است) رمانکتاب در سایت یک این 

 پشت میب نشمت

ودی اونگگم بگگا تکگگون دادن  یگگه سگگ ی زیگگر لوگگی کگگردی هنگگوزی باهگگا  سگگر سگگنکین بگگ    

 سر  اکتفا کرد داشتیم صوحانه میخوردیم که تلفن زن  خورد رفتم بر 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 داشتم

 : عمل

 تلفن زن  خورد رفتم بر  داشتم

 گ بله

 گ س ی عبیبی خوبی مادر

 گ مرسی متنون شتا خوبی مامان جون

گ مرسگی قربونگت شگتا شطگورین بویگنم اون پمگر بگی معرفگت مگن شطگوره شگتا نوایگد             

 بیاین به ما سرببنین خیلی ازتون نارااتم

 

گ نه مامگان جگون ارشگای سگر  خیلگی شگلوغه وقتگیم میگاد از خمگتکی خگوابش میوگره            

 بوخشید

 

 گ باشه ااال زن  زدی امروز پاوشاتون کنم

 گ پا وشا ؟؟پاوشا واسه شی ولش کنید مامان جون خودتونو اذیت نکنین

 تون دعوت کردیگ نه عبیبی باید بیاین من تدارک دیدی مه

 

 

 گ با  مامان به ارشای میکم میایم
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 گ باشه قربونت خدافظ

 گ فدات شم خدافظ

 

 :بعد اینکه تلفن رو قطی کردی رو به ارشای وفتم

ارشگگای ;مامانگگت بگگود وفگگتش میخگگواد پاوشگگا کنگگه مهتگگون دعگگوت کگگرده بایگگد بگگریم    

 : سرشو تکون دادو وفت

 اماده با ۶گ باشه ساعت 

 اشه تکون دادیسری رو به معنی ب

 

 دیکه ارفی بینتون ردو بدل نشد بعد ازاینکه صوحونه خورد پاشد رفت بیرون

 منم شروع کردی به تتیب کردن خونه

 

 وقتی کارای تتوی شد یه نیترو در  کردی خوردی بعد شمتن ظره غشای

 

نشمگتم یکگگم سگگریال دیگگدی بگا دیگگدن سگگاعت رفگگتم بگه سگگتت اتگگاقم یگگه دو  وگگرفتم    

 ه ارایش ملیح کردی و موهامو سشوار کشیدی لخت ریختماومدی بیرون ی

 پشتم
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بگود تگا   ۱٧:٣۰یه تاپ استین القگه اریگر پوشگیدی بگا جگین یخگی سگاعتو نکگاه کگردی          

 خودشم ااضر بشه طول میکشه

 

 

 می خواستم یه تیپ جلف ببنم که دوباره ارصش بدی

 نتیدونم شرا اون ارص میخوره من کیف میکنم

 

 

 : عمل

 

 اون ارص میخوره من کیف میکنم نتیدونم شرا

 

خگگب یگگه مگگانتو سگگفید مشگگکی کوتگگاه بایگگه کفگگش پاشگگنه ده سگگانتی مشگگکی و شگگال و     

 شلوار مشکیو پوشیدی رفتم بیرون ارشای رو مول نشمته بود

 

 

 وقتی منو دید پاشد وایماد

 ارشای:این شه طرز لوا  پوشیدنه اخه

 گ مکه ششه
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یگه عالتگه پمگر م گرد تگو مهتگگونی      ارشگای :شگش نگیس ووشگه بگدو بگرو عوضگش کگن         

 همت

گ اه ارشگای ویگر نگده ولگم کگن مکگه قگرار نوگود توکگاری هگم دخالگت نکنگیم پگس ولگم               

 کن

 

 

 ارشای:منو س  نکن خانومم بدو عوضش کن

 واای این با من بود وفت خانومم

 متیره هتیشه هتینطوری باشی ایشششش

 

 

 خ صه زیر لب باشه ای وفتم رفتم لواسامو عوض کردی

 ه مانتو مشکی جلو باز که تا زانوی بود رو پوشیدیی

یه شلوار جین جگشب هگم پوشگیدی بایگه کفگش پاشگنه ده سگانتی فیگروزه ایگی بگا کیگف            

 و شال هم رنکش
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 کار لواسای تتوی شد اومدی بیرون ارشای یه نکاه بهم انداخت

 بر  تحمین رو میشد از ششتا  فهتید

 

 ارشای :بریم

 گ بریم

 

و بمگگتم ارشگگامم ماشگگینو از پارکینگگ  در اورد و بگگه سگگتت خونشگگون  رفتگگیم بیگگرون در

 ارکت کردیم

 

 

 شند مین بعد رسیدیم از ماشین پیاده شدی مانتومو صاه کردی

 

 ارشای اومد کناری دستتو تو دستش ورفت و باهم رفتیم

 

 

 

 : عمل
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 شند مین بعد رسیدیم از ماشین پیاده شدی مانتومو صاه کردی

 دستتو تو دستش ورفت و باهم رفتیمارشای اومد کناری 

 

 ز بدو بدو اومد توبغلمارشای زن  زد انوشا درو بازکرد ر

 

 رز: س ی زن دایی جون

 گ س ی عبیبدلم

 عرشیا :س ی اب ی

 گ س ی قربونت بری

 

بعگد از ااگوال پرسگی رفتگگیم تگو نکگاهم بگگه سگیامک افتگاد تع گگب کگردی این گا شیکگگار          

 بود قشن  دختره ه کردی قیافه میکرد به دختره کنار  نکا

 

 

 ولی نتیشناختتش

 سیامک :س ی

 گ س ی معرفی نتیکنی

 سیامک یه نکاه اجواری به دختره کردو وفت :معرفی میکنم همتی نامبدی
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 همتی :س ی خوشوخت بشید

 ماهم هتبمان وفتیم

 متنون

 

 سیامک :شه هتبمان

 ارشای :زن وشوهر هتچیشون یکی و هتبمان میشه

 

 ک :هه خو  باشیدسیام

 گتن و ارشای جونم هتیشه خوشیم به نظر دیکرانم اهتیت نتیدیم

 پوزخندی بهش زدی

 اص  از نکاهش خوشم نیومد

 

 

 با اینکه نامبد داشت بازی.نکاهش به ستت من بود عوضی

 رفتم کنار مامان اینا
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 انوشا : عمل خور داشتی سیامک نامبد کرده با این دختره همتی

 

 ته خورا خدمت شتا گ نه واال ه

 االنگگم نتیگگاد خوشگگش دختگگره ایگگن از سگگیامک میکگگه  خگگانوی الهگگه انوشگگا :خگگخ واال  

 اشناشن تا خوندن محرمیت صیغه

 

 این دختره ی معصوی شیکار کرده مکه

 

 عمل :ولش کن بیخیال کارات در  شد ماشیرینی میخوایتا

 

 

 : عمل

د بگگا عرشگگیا و رز بگگازی نکگگاهم کشگگیده شگگد سگگتت ارشگگای کگگه کنگگار دانیگگال نشمگگته بگگو

 میکرد

 

داشگگتم نکگگا  میکگگردی شقگگدر بهگگش میگگاد بابگگا شگگدن هتینطگگوری نکگگا  میکگگردی کگگه 

 یهو با نکا  قافلکیری کرد وسرمو انداختم پایین

 

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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 ارشای

 اص  از نکاه سیامک به عمل خوشم نیومد دوست داشتم ششاشو دراری

 دیکه داشت شورشو درمی اورد

 

 موقی شای بود هته داشتیم میرفتیم سرمیب که رفتم کنار سیامک

 گ بیا یه دقیقه تو ایاط کارت داری

 

 سیامک :باشهه

بگگاهم بگگه سگگتت ایگگاط رفتگگیم و یگگه نکگگاه بگگه اطگگراه انگگداختم هیچکگگی نوگگود هگگولش    

 دادی کوبوندمش به دیوار

 

 گ بوین سیامک داری شی بهت میکم دیکه دور ور عمل نتیپلکی فهتیدی

 تو دیکه زن داری .منم عمل و دوست داری عمل مال منه فهتیدی یا نه

 

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 عمل

 

 هته سر میب بودن یه نکاه انداختم نه ارشای بود نه سیامک ک ان پس
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 اروی به ستت ایاط رفتم

 

 جلو رفتم یهو با شنیدن صدای ارشای وایمادی

 نه فهتیدی یا نهارشای:من عمل رو دوست داری عمل مال م

 

ارشگگای بگگا دیگگدنم یقگگه ی سگگیامک رو ول کگگرد بگگا پوزخنگگد نکگگاهش کگگرد سگگیامک بگگا    

 صدای بلند به ارشای خندید

 

 که ارشای عصوانی شد عربده زد :خفشوووووووو

 

اومد سگتتم تگو ششگا  نکگاه کگردی تگو نکگاهش شیگبی بگود کگه نتیدونمگتم نکگاهتو             

 از  برداری

 بعد از شند مین موقعیتتو درک کردی از  جدا شدی

 قلوم تند تند میبد انکاری میخواست ببنه بیرون از سینم

سگگریی رفگگتم تگگو اشگگپب خونگگه روی صگگندلی نشمگگتم و سگگرمو وشاشگگتم رومیگگب اامگگا   

 کردی کمی کناری نشمت

 کتی بعد دستامو تو دستا  ورفت

 روی میب بلند کردی ونکاهم به ارشای افتادسرمو از 
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دسگگتتو ازدسگگتش کشگگیدی بیگگرون رفگگتم بگگری سگگرمیب شگگای کگگه دسگگتتو کشگگید شگگون    

 کار  یهویی بود

 افتادی تو بقلش صاه وایمادی خواستم بری که محکم ورفتم

 ارشای :منو نکاه کن

 نکاهش نکردی که دستشو وشاشت زیر شونم سرمو بلند کرد توششتای زل زد

 شای :عملار

 

 

 

 : عمل

 

 ارشای :عمل

 ای خدا این امروز ششه شرا این ور صدا میکنه

 گ بله

 ارشای :بوین باید توضیحی بابت.اتفاقی که شند لحضه پیش افتاد بهت بدی

 

 

 منتظر بهش ششم دوختم که شروع کرد
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ارشگگای :راسگگتش شگگون کمگگی از صگگوری بگگودن ازدواج مگگا خورنگگداره و خواسگگتم تگگو      

 اات کنم شون میدونم خوشت نتیاد دور برت بپلکه وبایدروهم از شر  ر

 نشون میدادی که ازدواج ما صوری نیس

 

 

 گ اق با توعه خوب کاری کردی

بگگا اصگگرار هگگای بقیگگه دوتگگا قاشگگق غگگشا خگگوردی باتشگگکر کگگردن از خالگگه زهگگرا و عتگگو    

 رضا از سرمیب با معشرت خواهی کردی وبلند شدی به ستت ایاط رفتم

 

 

تم.وبه یگه نقطگه خیگره شگدی داشگتم بگه رفتگار ارشگای فکگر میکگردی کگه            رو پله هانشمگ 

 شه برداشتی اشتواهی کردی که یهو باصدای عرشیا بروشتم

 

 داشت با االت تع ب نکاه میکرد

بگگا لوخنگگد لپشگگو کشگگیدی و وفگگتم :جگگونم داداشگگم شیشگگده شگگرا این گگوری نکگگاه میکنگگی  

 ؟؟

 عرشیا :با من قهری ؟

 و کردی ؟؟گ ن عبیب دلم شرا این فکر
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 عرشیا :اخه وقتی اومدی پیشت نکاهم نکردی ؟؟

 !!!!!!!!! گ

 محکم لپشو ب*و*سیدی عاشق این دلی   بودی دیکه

 

گ عرشیا مگن داشگتم فکگر میکگردی بخگاطر هتگین اواسگم نوگود اومگدی اومگدنتو اگس            

 نکردی

 

 عرشیا :واقعا ؟؟؟

 گاره دادا  خوشکلم پاشو بریم تو

و مامگان و زن دایگی و همگتی و انوشگا نشمگتم عرشگیاری تگو         رفتم تگو کنگار خالگه زهگرا    

 بغلم ورفتم مشغول صحوت شدیم

 

 

 

 رز:عرشیا بیا بریم با سیاو  بریم تو ایاط بازی

 عرشیا نکاهی به من کردو وفت :اب ی میشه بری ؟؟

 گاره قربونت بری
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 ازی کردو بدو بدو با رز رفتن توی ایاط ب.و. قول رفتنش یه 

   بودیعاشق هتین محوتا

 خاله زهرا :شخور عمل جان از ارشای راضی همتی ؟؟

 گگاره مامان جون بهترینه هیچ وقت فکر نتیکردی یکی مثل ارشای ویری بیاد

 که با صدای سیاو  بروشتم ستتش با بچه ها جلوی در ایاط وایماده بودن

سگگگیاو :معلومه اوگگگه ارشگگگای نتیومگگگد بکیرتگگگت االن عتگگگه مگگگریم بایگگگد ترشگگگیتو     

 واالااا مینداخت

بگگا اگگره سگگیاو  هتگگه زدن زیگگر خنگگده کگگه ارشگگای اومگگد سگگتتم از پشگگت دستاشگگو     

 : انداخت دور وردنتو وفت

کگی وفتگه عمگگلم اوگه مگن نوگگودی ترشگی مینگگداخت عمگل انقگد خگگاطرخواه داشگت کگگه         

 زیاد بهم من با اومدنم هتشون رو زیر پای له کردی شون عشقتون اونقدر 

 بود کمیو جب خومون نتیدیم

یگگن اگگرفش تگگوی نکگگاه بابگگا و مامگگان شراغگگونی شگگده بگگود اگگاال نتیگگدونن ایگگن ایگگن بگگا ا

 ارفا االیش نیس اینو عاشقی

 سیاو  :هوووو خودتونو جتی کنید این ا م رد وایماده هااا

 با االت با مبه ایی در ششاشو ورفته بود هته زدن زیر خنده

ه هگگای بگگود  خالگگه زهگگرا :خداروشگگکر کگگه خوشگگوختید هتیشگگه ارزوی خوشگگوختی بچگگ    

 بازی خداروشکر که عرو  ولتم از پمر من راضیه و دوسش داره
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 مامان :واال دامادی شیبی کم نداره من دوسش داری شه برسه به عمل که زنشه

 

 ارشای از وفته های مامانم نتیدونم خوشحال بود یا از وفته های خاله زهرا

 زن دایی و همتیم ساکت داشتن با لوخند نکاهتون میکردن

 

 ارشای :شتا تاج سری مادر زن جان

 

 انوشا :وااای

 هته با تع ب بروشتیم ستت انوشا که وفت

 انوشا :ارشای من عاشقت شدی

 دانیال :انوشا خانوی تا من این ای کی وفته شتا عاشق این پمره خشک بشی

 

گ کی وفته شوهر مگن خشگک خیلگیم مهربونگه اخگ   خوبشگو کگه نوایگد بگرای هتگه بگه            

 رهنتایش بشا

 

 دیده عملم اخ قتو روی اون فقج ارشای :واال 
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 تروخدا اینو بوین شقد خود شیفتس

 اره ارواح خیکت تو خیلی خو  اخ قی

 

 

 

 

 : عمل

 

 اخرای شب بود دیکه عبی رفتن کردیم

 با هته خدااافظی کردیم و رفتیم سوار ماشین شدیم ارشای ارکت کرد

 

اهنگگ  بگگود کگگه سگگکوت رو میشکمگگت تگگو راه اصگگ  بگگاهم اگگره نگگبدیم وفقگگج صگگدای 

 رسیدی وسریی پیاده شدی درو باز کردی ورفتم تو اتاقم

 

لواسگگامو عگگوض کگگردی ارایشگگتو پگگاک کگگردی و دراز کشگگیدی و بگگه اتفاقگگات امگگروز        

 ورفتارای ارشای فکر میکردی که کم کم خوابم برد

 

تم رو بگگا دل درد بگگدی ازخگگواب پاشگگدی ازدرد داشگگتم میتگگردی اروی ابگگاژور کنگگار تخگگ   

 روشن کردی
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ووایگگگگگگگگگگگگگگگی نهگگه اخگگه االن وقگگتش بگگود پاشگگدی رفگگتم دسشگگویی و اومگگدی بیگگرون   

 روتختی رو جتی کردی انداختم تو سود رخت شرکا

 واز اتا  اومدی بیرون تو اشپبخونه دنوال قرص بودی

وایگگگگگی یدونگگه قگگرص ممگگکنم نوگگود ازدرد نتیدونمگگتم وایمگگم هتینطگگوری نشمگگتم     

 روی زمین

 

 ارشای

از سگگگرو صگگگدا بیگگگدار شگگگدی شگگگراغ رو زدی و اروی رفگگگتم بیگگگرون نکگگگای بگگگه شگگگراغ   

اشگگپبخونه افتگگاد کگگه روشگگن بگگود رفگگتم تگگوی اشگگپبخونه ششگگتم بگگه عمگگل افتگگاد کگگه    

 روی

 زمین نشمته بود

 !!!! گگ عمل

 عمل

 با صدای ارشای سرمو بروشتوندی

 ارشای :عمل شته تو شرا این ا نشمتی ؟؟؟؟؟

 ی فقج یه ممکن بده من االم بدهعمل :ارشا

 ارشای :باشه پاشو برو تو اتا  منم برات قرص بیاری
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گگگگ اروی پاشگگدی و رفگگتم تواتگگا  و روی تخگگت دمگگر خوابیگگدی و شنگگد مگگین بعگگد ارشگگای    

 اومد

 ارشای :بیا بخور

 اروی نشمتم و قرص خوردی

 ایگگگگگگگگگگگگگگیی داشتم از درد میتردی هتیشه هتینطور بودی

 رشای :ک ات درد میکنها

 گگ دلم

 ارشای :بخواب

اروی درازکشگگگیدی و ارشگگگای رو تخگگگت کنگگگاری نشمگگگت و اروی دستشگگگو رو شگگگکتم    

 وشاشت

 گ شیکار میکنی

 ارشای :هیچی اروی با  بخواب

 بعد این اره شروع کرد اروی شکتتو ماساژ دادن

 که خوابم برد

 دیکه شیبی نفهتیدی

 عمل
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صگگوح کگگه بیگگدار شگگدی دل دردی یکگگم بهتگگر شگگده بگگود یگگاد دیشگگب افتگگادی وااای ارشگگای 

 پیشم بود بعد من خوابم برد

بگگا یگگاد اوری هگگای دیشگگب لپگگای داغ شگگد میدونمگگتم االن قرمگگبی شگگده یگگه لوخنگگد زدی   

 ورفتم ستت دسشویی

رای رو ان گگای دادی صگگورتتو شمگگتم رفگگتم پگگایین ارشگگای رفتگگه بگگود ولگگی روی         کگگا

 یخچال یه نامه زده بود

ارشگگای :سگگ ی عمگگل مگگن امگگروز ظهگگر نتیگگای کگگارای زیگگاده در ضگگتن صگگوحونتم ااضگگر   

 کردی

 فکر کنم بخاطر ضعفت دل درد ورفتی پس باید هتشو بخوری

فررو درو کگگردی از زور بگگا خونگگدن نامگگه لوخنگگد ملیحگگی نشمگگت رو لوگگای وکگگ  سگگ       

 خوشحالی

تاشگگب یگگا تلوزیگگون دیگگدی یگگا تگگو نگگت شرخیگگدی یگگا اینکگگه بگگا النگگازو نفگگس اگگره زدی   

 خیلی وقته ندیدمشون ولی تلفنی باهاشون اره زدی

النگگگاز وفگگگت روابطگگگش بگگگا فرهگگگاد خگگگوب پگگگیش میگگگره وتصگگگتیم وگگگرفتن کگگگه       

 قرارخواستکاریو بشارن خیلی برا  خوشحال شدی

خگگوب بگگود درویگگر خونگگدن درسگگش بگگود مگگن و النگگاز تگگا فگگو         نفمگگم کگگه اگگالش 

 خوندیم از اولم قرارمون هتین بود ولی نفس ادامه داد

خخخخ میکه شتا شگوهر داریگن مگن شگی مگنم در  میخگونم تگا مثگل شگتا دوتگا یکگی            

 از تو دانشکاه بیاد منو بکیره
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دی تصگگتیم وگگرفتم پیتگگبا در  کگگنم پگگس دسگگت بکگگار شگگدی بعگگد از اینکگگه در  کگگر  

 وشاشتم داخل فر میبو ااظر کردی

رفگگتم تگگو اتگگاقم یگگه تگگاپ شگگلوارک صگگورتی پوشگگیدی اومگگدی بیگگرون هتگگین کگگه مگگن     

 اومدی بیرون زن  دری زده شد

 

 

 درو باز کردی وبالوخند

 گگ س ی

 ارشای :س ی بوخشید من صوح هول بودی یادی رفت کلیدای رو برداری

 

 بادستم به داخل اشاره کردی بفرماید

 شای اومد داخل و بو کشییییدار

 ارشای : به به بوی شیهه؟؟

 گگ یه غشای خوشتبه

 ارشای:پیتبا ؟؟

 گگ بعلهه

 ارشای :پس بریم بخوریم که دلم داره قیلی ویلی میره
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 گگ اول شتا برو لواساتو عوض کن و دستات و بشور بعد بیا

 ارشای :شششتم

 ی اره ببنهبا تع ب نکاهش کردی از ارشای بعید بود این ور

 

 

نکنه سگر  خگورده بگه جگایی بیخیگال نکگاه متع گب مگن رفگت سگتت اتگاقش بعگد از             

 ده مین بایه شلوار کردی ول ولی و یه تیشرت وشاد اومد تو پشیرایی

 

 شوخی کردی

 

یگگه شگگلوار ورزشگگی مشگگکی سگگاده پوشگگیده بگگود بگگا تیشگگرت جگگشب بیشگگعوور اتگگی بگگا   

 لوا  خونکی هم جشاب تو دل برو بود

 

 

 و سرت عمل از دست رفتی وتشو برو غشارو دار از فر زیاد اره نبنخاک ت

 با به یاد اوردن غشای بلند داد زدی
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 گگ خاک برسری عشای االن میموزه

 من دویدی که ارشای پشت سری دوید تو اشپب خونه

 ارشای : بدو ن ات بده

 گگ شیو ؟؟

 

 

اعته زل زده بگگه ارشگگای :غگگشارو مگگن مگگیکم خوشگگکلی درد سگگر داره دختگگر مگگردی دوسگگ 

 .من، منو خورده تتوی کرده بعد داد میبنه میکم غشای

 

 

هتینطورکگگه داشگگتم پیتبامگگو در میگگاوردی از فگگر وفگگتم :نخیگگر کگگی وفتگگه تگگو خوشگگکلی   

 اتفاقا انقد زشتی که داشتم بهت نکاه میکردی

 : عمل

 انقگگد زشگگتی کگگه داشگگتم بهگگت نکگگاه میکگگردی و بگگا خگگدا راز و نیگگاز میکگگردی یکگگم از     

 خوشکلی من میداد به تو

 

 

 ارشای:اوهوووو وایما باهم بریم.خانم من جا موندی
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 گگ تو ک  عقب افتاده ای هتیشه جا میتونی

 

 

 ارشای :عه این وریا  پس بهت ثابت میکنم عقب افتاده کیه

 گگ بگگگگگگله این وریا  خب ثابت کن کیه که بترسه

 

 

 ارشای :نتی ترسی دیکه اره

دویگگد دنوگگالم از اشگگپبخونه دویگگدی بیگگرون ودور تگگا دور موگگل     بگگا وفگگتن ایگگن اگگره  

 دویدی

 

 

 ارشای :عمل دعا کن نکیرمت

صگگدای خنگگده هگگامون تگگو خونگگه پیچیگگده بگگود وای دیکگگه خمگگته شگگده بگگودی و اروی تگگر  

 دویدی که ارشای از پشت کترمو ورفت

 

 

 ارشای :دیدی عمل خانوی اخر ورفتتت

 هروقت اذیتم کردی قلقلکت بدی راستی تو قلقلکی بودی انوشا بهم وفت
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 گگ وااای ارشای نگگگگگگکگگگگن

 الهی خیر نوینی انوشا شه ارفی بود زدی سعی میکردی فرار کنم ولی نتیشد

 

 سعی کردی از اون نکاهای که به سیاو  میکردی خری میشد بهش بکنم

 بهش خیره شدی و وفتم

 

 گگ ارشگگگگگگگااای

 ینطوری داشت نکای میکرددست از قلقلک دادنم برداشت وهت

 

 : عمل

 کا  هتیشه هتینطوری خوب و دوست داشتنی باشه

 توی هتین فکرا بودی که اس کردی یه بوی میاد

 ییغعمل :جیییی

 ارشای :شیگگگشد

 گگ وایگگگگگگی ارشای غشای سوخت باید وشنه پلو میل کنیم
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 ارشای :فدای سری تقصیر خودته بانووو

 : بلند شد رفت ستت اشپب خونه وفت

 هرشند یه شیب خوشتبه تر ویری اومد

 ویج ارفش بودی ؟؟؟

 گگ هگگگگااا؟؟

 اروی دستشو کشید رو لوش و خندید

 گگ ارشااااااای

 ویدی ستتش رفتم روی کولش و موهاشو میکشیدید

 گگ اااااا عمگگگگگل موهاااای بیا پایین بوینم

 

 

شنگد دقیقگه بعگد از کگولش اومگدی پگایین رفتگیم تگو اشگپبخونه و پیتگبارو انگداختیم تگو             

 سطل اشغال

 

 

 گگ ااال شیکار کنیم ؟؟

 ٢٢:۰۰ارشای به ساعت مچیش نکاه کردو وفت :ساعت 
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 .یم بیرون بخوریمپاشو اماده شو بر

 

 

 

 گگ یه شیبی در  میکنم میخوریم

 ارشای :نتیخواد ایندفعه اشپبخونه رو اتیش میبنی

 

 

گگ خیلی بگدی اگاال یوگار سگوخت واونگم اواسگم نوگود وورنگه اون عتگم بگود اون قرمگه            

 سوبی و در  کرد و شب شتا میل کردید

 

 

 دیکه که در  نکردی م وور شدی بری بیرون بخوری میفهتی

 ز کنار  رد شدیا

 که دستتو ورفت

 

 ... ارشای :عمل

 : دستشو برد ستت سر  با االتی بااال سرشو خاروندو وفت
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 معشرت میگگخوای بانووو

 االنم اماده شو بریم بیرون

 

 

 : عمل

 

 ارشای:معشرت میگگخوای بانوو االنم اماده شو بریم بیرون

 گگ نه از بیرون بکیریم

 ارشای:باشه

 

فار  دوتگگا پیتگگبا بگگا مخلفگگات دادو شنگگد مگگین بعگگد اوردن ارشگگای   ارشگگای زنگگ  زد سگگ

 رفت ورفت واماب کرد اومد

 

 

 گگ ااال بیا شامتونو بخوریم

 ارشای :بله بفرمایید
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خندیگگدی و نشمگگتم پشگگت میگگب بعگگد از اینکگگه پیتگگبارو خگگوردیم میگگبو بگگاهم جتگگی       

 کردیم ظرفاری وشاشتم تو ماشین و رفتم بیرون

 

 

اد میگگری بخگگوابم تگگوهم ظرفگگارو از ماشگگین درار بگگبار سگگرجا  گگگگارشای مگگن خگگوابم میگگ

 فهتیدی

 

 هتون موقه ختیازه هم کشیدی ارشای خندیدو وفت

 گگ اره برو

 گگ شب بخیر

 گگ شوت خو 

 

 

رفگگتم تگگو اتگگاقم دراز کشگگیدی رو تخگگتم داشگگتم بگگه ارشگگای فکگگر میکگگردی امگگروز شقگگد    

 مهربون شده بود اص  خیلی خوب شده بود

 

 

 ز  واالبعید بود ا
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 ولگگگی خگگگورده جگگای  سگگگرامیکی  اجگگگری پگگاره  نتیگگدونم شگگگاید سگگر  بگگگه اجگگگری   

 میاد بهش مهربونیم

 

 

 منکه میکفتم این س  اخ   اص  نتیتونه مهربون باشه

 فکر کن االن بفهته من داری بهش میکم س  اخ   بازی میشه س  اخ  

 

 

ی ششگگتای سگگنکین ولگگی واقعگگا االن بایگگد نظرمگگو عگگوض کگگنم بگگا فکگگر بگگه کگگارای ارشگگا  

 شدو خوابم برد

 

 

 صوح که بیدار شدی رفتم پایین ارشای هنوز نرفته بود یه میبصوحونه

 عاااالی شیدی

 

واایگگگگگگی دلگم میخگواد االن بشگینم میگبو درو کگنم ولگی ایگف کگه بایگد صگور کگنم تگا             

 ارشای بیدارشه بوینه شه دختریو تور کرد مال خود 
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 بشینم ارشای اومد اص  نتونمتم تحتل کنم اومدی

 گگگ س ی صوح بخیگگگر

 گگم ی صوگگگگح توهم بخیر خاانومم

 نشمتم هتین که اومدی لقته اول رو بشاری تو دهنم

 

 

 : عمل

 

 نشمتم هتین که اومدی لقته اول رو بشاری تو دهنم

 صدای تلفن اومد پاشدی رفتم جواب دادی

 

 

 گگ بله

 انویصدای یه پیرزن اومد:س ی ننه منبل عمل خ

 گگگ بله بفرمایید

 پیرزنه :میخواستم بکم کتکم کنی من بی نوا شوهر نکردی پول ااتیاج داری
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 گگ شتا منو ازک ا میشناسید

 ارشامم هتش ازتوی اشپبخونه میکفت کیه

 که یدفه صدای اشنایی اومد :اع سر به سر  نشار پمر

 

 عه اینکه مامان بود پس این کار سیاو  خریه

 گگگگگگگگغ بنفش کشیدیجیگگگگگگگگگگگ

 که ارشای هراسون اومد کناری وفت

 شیشده ؟؟

 

 

 بدبخت نکران شده بود بدون اینکه به ارشای توجهی بکنم دادزدی

 گگگ سیگگگگگاااو  دستم بهت برسه میکشتگگگگت

 

 

 ااتق بیشعوور ااال منو سرکار میشاری

 سیاو  خندید ارشامم با قیافه برزخی نکای میکرد
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 گگی کوشیکگگه اگگاالتو خودتگگو نارااگگت نکگگن زنگگ  زدی بکگگم شگگب بیگگاین    سگگیاو  :اب

 خونه خودتون

 

 

 گگ فقج دستم بهت نرسه عوضیییی اص  تو اون ا شیکار میکنی هاان ؟؟؟

 سیاو  :اومدی کتک عته خانوی اخه دختر نداره که دسته بیل داره

 

 

 گگ خمته نواشی خوب کار بکن قشن  که هت ا بر  بیوفته فهتیدی ؟؟

 رنه میکم پول بهت ندنوو

 

 : عمل

 

 وورنه میکم پول بهت ندن

 سیاو  :بوند عمل ،به اون شوهرتم بکو میدونم االن کنارت نشمته
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 گگ وایما از  بپرسم

 سیاو  :نشمتم رااتم تو بپر 

 

 کوفت ممخره بی ادب یوار دیکه به من بخندی زیر پاهای لهت میکنتاا

 

 

 

ن اینگگا امشگگب دعوتتگگون کگگردن تگگازه مگگادر زن  رو کگگردی سگگتت ارشگگای و وفگگتم :مامگگا 

 س مم نرفتیم باید بریم

 ارشای سرشو به معنی باشه تکون داد

 

 

 گگ سیاو  به مامان س ی برسون بکو ششم میایم

 سیاو  :تو که ارفت رو به کرسی مینشونی شرا میکی به ارشای بکم

 

 

 گگ شتا خفه امشب اماب شتا با ما 

مشگگب خرابکاریگگاتو بگگه ارشگگای مگگیکم تگگا بفهتگگه شگگه     سگگیاو  :منگگو تهدیگگد میکنگگی ا  

 ع وبه ایی رو ورفته
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گگگگ تگگو اگره نگگبن کگه خرابکاریگگت از مگگن زیگاد تگگره ارشگای بگگه اگره هرکگگی وگگو        

 بده به اره تو یکی که اص  وو  نتیده

 

 

بعگگدی ا  سگگیاو  اوون موضگگوع کگگه یگگادت نرفتگگه نفگگس دوسگگت جگگون جونیگگه منگگه     

 هگگگگگاااا

 

 

 ؟؟؟ خوبه کردی غلج من ب یا: سیاو  با هول 

 گگ تو هتیشه غلج میکنی عبیبی

 سیاو  :باشه دیکه خدافظ

 گگ بای ع قولکم

 

 

 : عمل

 تلفن رو قطی کردی که ارشای با قیافه برزخی نکای کرد

 ارشای :این شکاری بود شرا اینطوری جیغ کشیدی هاان ؟؟
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 بعدی مکه سیاو  نفس دوستتو دو  داره ؟؟

 ول کی بود ؟؟واای این دیکه فض

 جوون فضول خودمه مال خودمه شوهر خودمه

 

 با اختی که کرده بود از  ترسیدی بازی رفته بود توی جلد س  اخ قیش

 گگ اوووی اره ولی پیش خودمون بتونه شون کمی خورنداره

 

 

 ارشای :شرا جیغ کشیدی ؟؟

 گگگ بخدا سیاو  عصویم کرد بوخشید

 اروی سرمو انداختم پایین

 

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 : ارشای

 

ای خدا این دختگر شقگدر خوبگه دلگم بگرا  ضگعف رفگت اصگ  مگن بایگد اعتگراه کگنم             

 ه ها واقعا از سرب.و.سکه نتیدونم در مقابل عمل جلوی خودمو بکیری و اون 
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 ع قه

 

 

 بود ولی جرعت وفتن این ارفو نداری

 شون میدونم اون به من ع قه نداره

 اینه که منوو این خوب رفتاریا  بخاطر 

 (1roman.irساخته شده است) رمانکتاب در سایت یک این 

 مثل دوست خود  میدونه وقتی به این

فکگگر میکگگنم کگگه منگگو مثگگل دوسگگت خگگود  میدونگگه دیونگگه میشگگم نگگا خوداوگگاه           

 کشیدمش تو بغلم

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 : عمل

یهو رفگتم تگو بغگل ارشگای سگرمو وشاشگتم رو سگینش بگا شگنیدن صگدای قلگوش دیونگه             

 نتیتونم انکار کنم نا خوداواه دستتو شدی من عاشق ارشای شدی و اینو اص 

 دور کتر  القه کردی

 

 

 ارشای اروی روی موهامو ب*و*سید

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 اماده با ۶و وفت :من بری شرکت توهم تا ساعت 

 گگ ششتم

 ارشای :بی ب  خانومگگگی

 

 

 ارشای کت و موبایل و سویچشو برداشت رفت

 ارشای : خدافظ

 گگ خدافظ

 

شگگن کگگردی و کانگگاالرو عگگوض میکگگردی کگگه      کگگاری نداشگگتم رفگگتم تلوزیگگون رو رو   

 باالخره ی ا فیلم نشون میداد وشاشتم و نکاه کردی

 

 

بگگود کگگه باصگگدای قگگارو قگگور شگگیکتم بخگگودی اومگگدی و پاشگگدی ۱۴:۰۰نبدیکگگای سگگاعت 

 رفتم تو اشپبخونه دریخچال رو بازکردی

 

 

سوسگیس هگگارو برداشگگتم خگورد کگگردی ریخگگتم تگگو مایتابگه و سگگرخ کگگردی یگگه ذره رب    

 ی بعد از اینکه اماده شد خوردمشزد
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 رفتم ستت اتاقم

 

 : عمل

 

 رفتم به ستت اتاقم که ووشیم زن  خورد با دیدن اسم الناز خوشحال شدی

 گگ س ی شطوری تو شخور فرهاد خوبه

الناز :هووو نفگس بکگش نتیگری یدفگه خگوبم قربونگت فرهگادی خوبگه اقگای شگتا خوبگه            

 ؟؟

 

 

 شخور;گگ خوبه خداروشکر 

 خواستکاری برای بیان اینا فرهاد  قراره امشب عمل;:س متی الناز 

 گگ ای بابا خوب میکفتی بیای کتکت

 

النگگاز :مرسگگی عبیگگبی تگگو دیکگگه کگگارو زنگگدوی داری نفگگس اومگگده از صگگوح کتکگگم فقگگج 

 یکم استر  داری
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 گگ خره شرا استر  داری به عشقت میرسی باید خوشحالم باشی

 نارو میکهالناز :نتیدونم واال نفمم هتی

 

 گگگ نفس شطوره

 : یدفه صدای نفس اومد که وفت

از ااگگوال پرسگگی هگگای شگگتا مگگنم خگگوبم شگگوهر زلیگگل بگگدبخت اوال کگگه شگگوهر نکگگرده   

بگگودی هتگگش پگگیش مگگا پگگ   بودیگگاا ولگگی نتیگگدونم اون شگگوهرت مهگگره مگگار داره      

 تورو

 تو خونه نکه داشته اخه تو ی ا بند نتیشدی

 

 

 از رو بلندوو وشاشته بودیگگ اوووو بوند اون دهنو الن

 الناز :ارههه

 گگ نتیکی یدفه ما یچی وفتیم مال نفس خوب نوود

 گگ بوینم نفس شوهر پیدا کردی یا نههه

 

 نفس :خفه شوو من بترشتم بهتره تا اینکه یکی مثل شوهرای شتا ویری بیاد
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شگگوهر تگگو کگگه مثگگل میرغضگگب میتونگگه ادی از  مگگی ترسگگه مگگن نتیگگدونم تگگو شطگگوری 

 اوردی تا االندووی 

 

 

شگگوهر ایگگنم کگگه از خگگل وشگگل رد کگگرده خگگدا قمگگتت وگگرگ بیگگابون نکنگگه از ایگگن       

 شوهراا

 

گگ هگووو شیکگار بگه شگوهر مگن داری ذلیگل شگده بویگنم کگی میگاد تگویی دیونگه وراجگو              

 بکیره

 

 با صدای جیگگگغ بنفش نفس ساکت شدی

 

 گگ شیشده الناز ؟؟

 هین نکنهالناز :کاری باها  کردی تا به اقاهامون تو

 گگگ جووون به تومیکن دوست

 خونه مامانم مهتونیم۶الناز جان من باید بری اماده شم برای ساعت 

 الناز :با  عبیبی س ی برسون

 گگ ششم قربونت بری توهم هتینطور
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مواظوگگت خگگودت بگگا  فقگگج بگگه فرهگگاد فکگگر کگگن کگگه خوشگگوختت میکنگگه نگگه بگگه شیگگب  

 هادیدیکه استرسم معنی نداره وقتی عاشق فر

النگگاز :مرسگگی کگگه همگگتی عمگگل مگگنم بگگرات ارزوی خوشگگوختی میکگگنم ایشگگاال کگگه        

 هرشی زودتر مشکلت ال بشه قربونت بری برو بکارت بر  خدافظ

 گگ خدافظ عشقم

 : عمل

بعگگد از قطگگی کگگردن زود بگگه سگگتت اتگگوی رفگگتم بعگگد ازکلگگی بشگگور بمگگاب اومگگدی       

 بیرون نکاهی به ساعت کردی

 بود۰۰:۱٧

 تم خوبه پوستم کنده نشدهشقد خودمو شم

رفگگتم جلگگوی ایینگگه نشمگگتم موهگگامو لخگگت لخگگت کگگردی شگگروع کگگردی بگگه ارایگگش       

 کردن بعد از کری و پنکک یه خج ششم کشیدی

کگگه ششگگتامو قشگگن  تگگر نشگگون میگگداد و یگگه ذره ریتگگل ودر اخگگر رژ قرمگگب زدی وبگگا    

 زدن الک قرمب به کاری خاتته دادی

 

نتو جلگگو بگگاز سگگفید بگگا شگگال طوسگگی سگگر کگگردی و یگگه بلگگوز وگگوشی بگگا شگگلوار طوسگگی مگگا

 کیفم رو برداشتم و رفتم از اتا  بیرون

 تا از اتا  اومدی بیرون تلفن زن  خورد
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 گگ جانم

 ارشای :خانومی زود بیا دی دری

 گگ باشه

 رفتم پایین بعد ازاینکه سوار ماشین شدی

 گگ س ی

 ارشای :س ی خانوووی شطوری شتا

 گگ مرسی شتا بهتری

 ارشای :بله که بهتری

 مین رسیدیم درو بازکردی پیاده شدی رفتم داخل زن  زدی۱۵بعد از 

 سیاو  :بله

 شون تصویری بود زود دست ارشامو ورفتم کشیدی اومد کناری معلوی نشیم

 میخواستم یه خورده سیاو  رو اذیت کنم

 ارشای :شیکار داری میکنی ؟؟

 دستم وشاشتم جلو لوای :هیممممس

 : ملع

 سیاو  :بلههه
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 گگگ ننهه بچم مریضه تروخدا یه کتکی به من بکن

 صدامو پیرزنی کرده بودی شون خونتون وی یی بود باید میومد جلوی در

 سیاو  :مادر شند دقیقه وایمید االن میای جلوی در

هتون لحضه درو زد مگاهم رفتگیم پشگت درختگا قگایم شگدیم صگدای پگا اومگد سگیاو            

 بود

روشگگتم سگگتت ارشگگای کگگه دیگگدی ی گگور خاصگگی نکگگای میکنگگه داشگگت کگگم کگگم  بگگا ذو  ب

 نبدیک میشد

 سیاو  :عه ااج خانوی ک ا رفتید پس

......... 

 ........ ااج خانوی

 وااا مردی ازارا منو ازاون ا کشونده اورده

 اومد برورده که پریدی جلو  :پخخخخ

نگگدون دیگگد  سگگیاو  ترسگگید دستشگگو وشاشگگت رو سگگینش وقتگگی منگگو ارشگگای رو خ     

 وفت

 گگ خیلی بیشعورید

بگدوو اومگد دنوگال مگن کگگه مگن دسگت ارشگامو ول کگگردی د بگرو کگه رفتگیم هتگگش دور           

 باغ دور میبدی که دیکه خمته شده بودی بروشتم
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خودمگگو تمگگلیم کگگنم هتین گگور کگگه میدویگگدی یهگگو خگگوردی بگگه یگگه شیگگب سگگفت و افتگگادی 

 زمین دستم زخم شده بود

ی سگفت شگد سگری رو بلنگد کگردی کگه بگا ششگتای ارشگای          یکدفعه یگه دسگت دور کتگر   

 روبه رو شدی

 پس افتاده بودی روی ارشای

 : عمل

ارشگگای :دویگگدنتون تتگگوی شگگدااال تخگگت افتگگادی روی مگگن قصگگد بلنگگد شگگدنم نگگداری     

 ابروی رفت باو سیاو  داره نکای میکنه

وونگگه هگگای سگگرخ شگگد اومگگدی بلنگگد شگگم دسگگتم خیلگگی درد میکگگرد ارشگگای بروشگگت      

 ی وری که اون خیته زده باشه روی یه ب*و* 

 ناوهانی ازولوی کرد

 که داغ شدی بلند شد دست منم ورفت بلند شدی

 دستم رو ورفتم که ارشای نکاهش به دستم افتاد

 ارشای :شیشده ؟؟؟

وقتگی افتگادی دسگتم کشگیده شگد اینطگوری شگد خیلگی درد          میدویگدی  داشگتم  گگ هیچی 

 میکنه

شگگای از روی ع قگگه باشگگه ولگگی منگگو بگگا ایگگن کگگارا  وابمگگته تگگر فکگگرنکنم اینکگگارای ار) 

 میکنه  
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 باصدای سیاو  از هپروت اومدی بیرون

 سیاو  :خب کووترای عاشق عشق بازیتون تتوی شد

وبگگا صگگدای بلنگگد خندیگگد و ارشگگاره ای بگگه خگگود  کگگردو وفگگت نتیکگگین م گگرد          

 این ا  یدفه دلش خواست

سگگیاو  شگگتا اول کگگاری بعگگدی اوگگه   ارشگگای :عشگگق بگگازی مگگا کگگه تتگگوی شگگد ولگگی ا   

 بخوای کاری کنی که خانومم خ الت بکشه میکم به نفس خانوی بکه شتا اص 

 بدرد  نتیخوری

 

 

 با اره ارشای بلند بلند خندیدی داشت سیاو  و تهدید میکرد

 

سیاو  :عمگل بگه ارشگامم وفتگی مگن مونگدی وقتگی هتگه میگدونن شگرا زبونگت جلگوی             

 نفس کار نتیکنه

 

 

 افه ایی که سیاو  بخود  ورفته بود منو ارشای خندمون ورفتبا قی

 

 ارشای رو کرد ستت من :بیا بریم تو خانومم که مادر زنم
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 منتظره

 

 رفتیم داخل که باباو مامان و عرشیا اومدن جلوی در

ی کگگردیم ارشگگای وقتگگی بگگه مامگگان رسگگید یگگه   ب.و.سگگمنگگو ارشگگای بگگا بابگگاو عرشگگیا رو  

 رفت کنار پیشونیشدستشو به نشونه ی ااترای و

 وبه مامان ااترای وشاشت وبا لحن بانتکی وفت

 گگ مادر زن س اای

 بوخشید دیر اومدی شرمنده

 

هتگگه ازکگگار ارشگگای خندشگگون ورفتگگه بگگود سگگرمو بلنگگد کگگردی دیگگدی زن دایگگی اینگگای بگگا  

 سرو صدای ما اومدن جلوی در

 

 

 : عمل

انوشگگا اینگگارو وگگرفتم کگگه  بعگگد از ااگگوال پرسگگی بگگا زن دایگگی اینگگا سگگراغ خالگگه زهگگرا و 

 مامان وفت :بخاطر اینکه انوشا خونه خریده مشغول کارای انوشا همتن و

 معشرت خواهی کردن که نتیتونن بیان
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دستم خیلگی درد میکگرد مامگان و بابگا وقتگی متوجگه دسگتم شگدن خیلگی نکگران شگدن            

 زندایی و دایی هم خیلی به سیاو  دعوا کردن

 

 

 بودخونگگه رفتگگه ودن بگگه وفتگگه زن دایگگی و دایگگی سگگیامک سگگیامک و همگگتیم نیومگگده بگگ

 خودمو بدونم هرطور وفته بیاد ونتونمته بوده دعوت اون ا همتی مادر

 میرسونم

 

 

ارشگگای دسگگتتو ورفگگت ازهتگگه معگگشرت خگگواهی کگگرد رفتگگیم تگگوی اتگگاقم بگگه مامگگانم      

 وفت جعوه ی اولیه رو برامون بیاره و مامان با ع له رفت و باجعوه بروشت

 ست بتونه که ارشای وفت متنون مامان خودی پانمتان میکنمخوا

 

 

بعگگد رفگگتن مامگگان داشگگت دسگگتتو پانمگگتان میکگگرد خیلگگی نکگگران بگگود هتین گگوری زل  

 زده بودی بهش و بادقت به اعضای صورتش نکاه میکردی که یهو سر  رو

 اورد باال وقافلکیری کرد
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دی اصگگ  متوجگگه تتگگوی  دسگگتم تتگگوی شگگده بگگود پانمگگتانش انقگگدر محگگو صگگورتش بگگو   

 شدنش نوودی

 ده بودشویه دلقکا رژقرمب من دور لوا  پخش ش

 ارشای :اره بخند فع  که دور دور شتا 

 گگ ارشای دور لوات

 ارشای:هاا؟؟

بگگا دسگگت بگگه دور لوگگا  اشگگاره کردی.کگگه رفگگت سگگتت ایینگگه خودشگگم خنگگد  ورفتگگه  

 بود

با دسگتتال کاغگشی کگه پگاک کگرد بگه مگن نکگاه کگرد اومگد نگبدیکم بگا دسگتتال لوگای               

 کار  به ستت ایینه رفتم منم تتییب کرد با خ الت نکاهش میکردی بعد از

 بخاطر اینکه لوای شیبی از  پیدا نواشه یه رژ زدی و باهم رفتیم پایین

 با اومدن ما هته ی نکاه ها شرخید روی منو ارشای

 : عمل

 با اره زن دایی هته لوخند اومد روی لواشون

 زندایی :عمل دختری خیلی بهم میایین امیدواری به پای هم پیر شین

 ی زندایی جونگ مرس
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 ارشای :لطف دارین مرسی هتچنین پمر شتا

 سیاو  لوخند شیطونی به ارشای کردو وفت:شخور خو  وششت

 ارشای :شی ؟؟

سگگیاو  هتگگش بگگا ششگگم و ابگگرو اتگگا  منگگو نشگگون میگگداد وقتگگی ارشگگای متوجگگه           

 منظور  شد خنده ایی کردووفت

 گاوووه عالی یود

 

 

 !!!عرشیا :شی عالی بود

 این دوتا بیادبن بهشون توجه نکنگگ هیچی عبیبی 

 سیاو  و ارشای :بعله ؟؟بعله ؟؟

 گگ بله و ب  ساکت شین دیکه

 

 بابا:ارشای جان تا بوده مرد ذلیل زنش بوده

پگگس بهتگگر بیگگایی کنگگار خگگودی امشگگب جگگای بابگگاتو دانیگگال خالیگگه مگگا یگگه وگگروهیم فقگگج  

 مونده سیاو 

 

 شتونگگ غصه اینو نخورید شندروز دیکه اینم میاد پی
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 مامان :وای علی دلم واست سوخت

 بابا :شرا خانم

 مامان : که ذلیل منی

 

 هته از اره مامان زدن زیر خنده

 زن دایی:عمل جان سیاوشو وفتی شند روز دیکه شیکار میکنه ؟؟

 

 

 سیاو  با ارص بروشت ستتم فهتیدی خراب کردی

 سیاو  : عمل امروز ولنتاینه شی کادو ورفتی شی دادی ؟؟

 یگاووو

 : مونده بودی شی بکم که ارشای به دادی رسیدبا لوخند نکاهی به من کردو وفت

 .منو عمل قراره بعد مهتونی مامان و بابا دو نفره جشن بکیریم و کادوهامون

 سوپرایبه

 

با لوخند از ارشگای تشگکر کگردی مامگان و زنگدایی صگدای کگردن بلنگد شگدی بگری سگتت            

 ت ایفون رفتم با دیدن سیامکاشپبخونه صدای ایفون بلند شد به ست
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 خوابید بادی وهمتی 

 : عمل

 

 با دیدن سیامک و همتی بادی خوابید درو باز کردی بروشتم ستت بابا اینا

 بابا :کی بود دختری ؟؟

 گ سیامک و همتی

بگگا شگگنیدن اگگرفم مامگگان و بابگگا دایگگی و زن دایگگی بگگه استقوالشگگون رفگگتن کگگه فقگگج منگگو  

 بودیم ارشای و سیاو  و عرشیا مونده

 

 

 که با اره سیاو  هته زدیم زیر خنده

 سیاو  :خوب پمر میتردی بتونی خونه هتون زن سایلنتت

 ارشای:عه سیاو  همتی دختر خوبیه

سگگگیاو  :اون کگگگه شگگگکی در  نگگگیس از سگگگیامک زیگگگادتری همگگگت ولگگگی ایگگگن زن  

 دادا  بود ویر ما افتاد صدااز  در نتیاد

 

 بگگودی خونتگگون اونگگروز سگگیامک ادید کگگه عرشگگیا :سگگیاو  خگگوب از اون شگگربتا    

   صدا در میاداز بده بهش
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بگگاارفش هتتگگون ولگگو شگگدیم زمگگین ارشگگای کگگه انقگگد بلنگگد میخندیگگد کگگه مگگن تابحگگال  

 این مدل خندشو ندیده بودی با اومدن سیامک و همتی خودمون رو کنترل

کردیم که سگیاو  بگا دیگدن همگتی زد زیگر خنگده مگاهم بگا دیگدن سگیاو  خنگدمون            

 ورفت

 

 

هته داسگتن بگا تع گب نکگاهتون میکگردن کگه وفتگیم بخگاطر اگره عرشگیا بگوده کگه             

 خندمون ورفته بابا وفت عرشیا بابا شه ارفی زدی مکه

 هرشیا تا اومد بکه سیاو  در دهن عرشیارو ورفت

 

بعگگد از ااگگوال پرسگگی نشمگگتیم کگگه مامگگان ازی خواسگگت کگگه بگگری شگگربت بیگگاری رفگگتم   

 شربت بودی که سنکینی نکاهی رو اس توی اشپبخونه مشغول درست کردن

 کردی بروشتم ارشای رو دیدی

 گگ شیبی میخوای ؟؟

 ارشای :نه می خواستم بکم کادوی ولنتاینم شیه ؟؟

 گگ مکه ما باید برا ولنتاین کادو بکیریم

ارشگگای :هگگم خونگگه کگگه همگگتیم دوسگگت هگگم همگگتیم بعگگدی مگگا شیگگبی کگگم نگگداریم       

 ازدوستیای االنا
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 امشب کادومیخوای من کادوی ترو اماده کردی ارسای :باالخره من

بعگگد تتگگوی شگگدن اگگرفش از اشگگپبخونه بگگا فکگگری مشگگغول اومگگدی بیگگرون بعگگد از       

 تعاره کردن شربت ها نشمتم یدفه یاد انوشا افتادی

 

 

اون اتتگگا میدونگگه کتکگگم کنگگه هتیشگگه رااگگل هگگای خگگوبی میگگداد بلنگگد شگگدی بگگه بهونگگه 

 و اتا  دری بمتمی دسشویی رفتم ستت اتاقم زود رفتم ت

 

 تند شتاره ی انوشارو ورفتم

 کگن  کتکگم  انوشگا  وااای خگوبن  بابگا  و مامگان  خوبگه  رز خوبگه  دانیگال  گگ الو سگ ی خگوبی   

 خدا ترو

 

 انوشا : هووو زبون به دهن بکیر دختر شته تو

 بکو شیشده ؟؟

 گگ انوشا من کادو یادی رفته بکیری ارشامم میکه من کادو میخوای شیکار کنم

 

 

 نوشا :االن که نتیتونی بری شیبی بکیری ولی یه پیشنهاد داریا
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 گگگ شگگگگی بکوبکو

انوشا :یادتگه لواسگی کگه مامگان وخالگه از دبگی برامگون اوردن بخگاطر اینکگه بلگد شگدیم            

 عربی برقصیم

 

 گگ اره اره

 انوشا :خب دیکه اونو بپو  برا  عربی برقص

 گگ نهههه من اون لواسو نتی پوشم

هگنم مگن بخگاطر خگودت مگیکم وورنگه االن کگه نتیشگه بگری کگادو بخگری            انوشا :بگه ج 

 شاره ایی جب این نداری

 

 گگ با  مرسی س ی برسون کاری داشتی فردا زن  ببن بیای کتکت

 انوشا :مرسی عبیبی کاری داشتم خورت میکنم

 

 گگ مرسی عبیبی خدافظ

ن از  از انوشگگا :قربونگگت سگگ ی برسگگون مخصوصگگا ا  داداشگگو یگگه مگگاچ ابگگداری بکگگ     

 جای من دلم خیلی دلم برا  تن  شده

 

 گگ باشش خدافظ
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وااای مگگن عتگگرا اینکگگارو بکگگنم مگگن جلگگوی ارشگگای عربگگی برقصگگم اون لوگگا  کگگه اصگگ   

 شیبی نداره فقج با زن یر رو  کارشده

 

توی فکر بگودی کگه در اتگا  بگه صگدا دراومگد بگا ع لگه بگه سگتت دسشگویی رفگتم دری             

 بمتم

 

 

 : عمل

 

 عرشیا در دسشویی رو بازکردی که با صدای

 عرشیا :اب ی بیادیکه میخوایم شای بخوریم

 گگ با  فداتشم

 بعد رفتن عرشیا رفتم جلو ایینه دستی به صورتم کشیدی ورفتم پایین

 

 دیدی هته سرمیب منتظر من موندن با معشرت خواهی نشمتم کنار ارشای

شگگای خگگوردیم در شگگای رو بگگا شگگوخی هگگای سگگیاو  وبگگا توجگگه هگگای بگگیش از اگگد ار   

 طول شای خوردن ارشای از هرشی برای خود  میریخت برای منم میریخت
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 .سیامک٢.بخاطر مامان اینا تا شک نکنن ۱وهته ی اینا دو دلیل داشت 

 ولی دو  داشتم این توجه ها بخاطر کمی نواشه وفقج بخاطر خودی باشه

بشگگوری بعگگد ازجتگگی کگگردن میگگب هرشگگی اصگگرار کگگردی مامگگان قوگگول نکگگرد ظگگره       

 ووفت میشاری تو ماشین ظره شویی

مامگگان وسگگوا  داره وماشگگین ظگگره شگگویی رو قوگگول نگگداره االنگگم بخگگاطر         اخگگه )

 ( مهتونا این ارفو زد

بعد از شند مگین دایگی اینگا عگبی رفگتن کگردن کگه ارشگامم کگار فرداشگو بهونگه کگرد و             

 رااتوفت :خانومم اماده شو بریم که من فردا کلی کار داری بریم یکم است

 کنم

 

زود امگگاده شگگدی وبامامگگان و بابگگا و عرشگگیا جگگونم خگگدافظی کگگردیم و بگگه سگگتت خونگگه   

 رفتیم وقتی رسیدیم تا اومدی بری توی اتاقم با صدای ارشای وایمادی

 !! ارشای :خوب عمل خانوی هدیه مارو رد کن بیاد

 گگ کدوی هدیه ؟؟

 تورو نتیدی بهت ارشای :اهان پس نتیدی ؟خوب ااال که تو نتیدی منم کادوی

 گگ ااال شی هس ؟؟؟

 !!شای : ااالا دیکههار



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

371 

 

من.اصگ  نتگگی تگونم از کگگادو بکگگشری االنگم فضگگولیم وگل کگگرده بویگگنم کگادوی کگگه بگگرای      

 خریده شی هس واای یعنی برای من وقت وشاشته رفته کادو خریده یعنی به

 ممن ع قه داره وبرا  مهتم ولی ..ولی اوه بکیری که باید عربی برقص

 ارشای :شیشد کادو میخوای یانه ؟؟

 وایگگگگگگگگگگگگی

 جهنم من نتیتونم کادومو نکیری قوول میکنم

 گگگ با  بده کادومو

 ارشای :پس من بری لواسامو عوض کنم بیای

 گگ با  منم هتینطور

ارشای رفگت تگوی اتگاقش مگنم رفگتم تگوی اتگاقم درو بمگتم بعگداز دراوردن لواسگای بگه            

 ن لواسو از کاور  دراوردی وشاشتم روی تخت بهترهستت کتد رفتم و او

اول بری کادومو بکیگری بعگد بیگای ایگن لواسگو بپوشگم بگا پوشگیدن لوگا  رااتیگای رفگتم            

 بیرون

 

 

 : عمل
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بگگا پوشگگیدن لوگگا  رااتیگگای رفگگتم بیگگرون ارشگگای روی کاناپگگه نشمگگته بگگود رفگگتم         

 از کنار  ستتش که یکم جابه جا شد اشاره کرد بغلش بشینم کنار  نشمتم

تگگاتراول صگگدتومنی برداشگگت وشاشگگت روی پگگای قابگگل خگگانوی رونگگداره شگگرمنده        ۵

 ب ون عمل میخواستم برات خرید کنم بوخش نشد دیکه

 اروی سرشو اورد جلو کنار لوتو ب*و*سید

 با خ الت وفتم متنون زاتت کشیدی

 ارشای :من کاری نکردی که فقج االن منتظر کادوی خودمم بده دیکه

 یکم باید منتظر باشی گگ اوووی

بگگا تع گگب نکگگای کگگردمنم بگگدون توجگگه بهگگش رفگگتم سگگتت اتاقم.تگگا رسگگیدی تگگوی اتگگا  

 به ستت تخت رفتم لواسم یه لوا  مخصوص عربیه به رن  قرمب اتیشی

ولوگگا  طگگوری بگگود کگگه فقگگج منکولگگه و زن یگگر داشگگت در اصگگل فقگگج شگگکل محترمانگگه  

 یدونم وقتی روی نشد این لواسویه دست لوا  زیره ......وااای من نتیدونم نت

جلگگوی مامگگان و خالگگه و انوشگگا بپوشگگم رو شگگه عقلگگی مگگی خواسگگتم جلگگوی ارشگگای         

 !!!بپوشم؟

 !!! خدا داندو بس

لواسگگو برداشگگتم پوشگگیدی پوسگگت سگگفید بگگدنم بگگا قرمگگبی لوگگا  هگگارمونی قشگگنکی      

 اب اد کرده بود ...... یه ذره جلوی ایینه قردادی دیدی اوففففف هته جای تو 
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پیگگدا  ..... خگگدابکم شیکگگارت کنگگه انوشگگا ....فقگگج مونگگده ارشگگای منگگو این گگور بوینگگه     

 نبنه ب یی سری بیاره ؟؟

ولگگی ارشگگای بهگگم ثابگگت کگگرده بگگود جنوگگه ا  بگگاال سگگت .... رفگگتم جلگگوی ایینگگه .... خگگج  

 ششم برداشتم .. بمم اهلل وفتم و کشیدی می خواستم خودمو شکل زن عربا

لگی بگازی خیلگی خگوب شگد وااای شگه کگردی !!بعگد  ریتگل          بکنم یکگم دسگتم لرزیگد و   

 ...سایه ...رژوونه ودر اخر تیر خ ص رژ سرخ ... خدایا خودی داری واسه

 خودی غش میکنم ... ارشامو به تو می سپاری

 

موهگامو بگاز کگگردی ریخگتم دوری ... تگگا پگایین کتگری مگگی رسگید .... در اتگگاقو بگاز کگگردی        

 اناپه ارشای تا صدای پامو شنید اومد برورده کهارشای هنوز نشمته بود روی ک

 با جیگگگگگغ وفتم

 گگ ارشای بوند ششاتو

 ارسای :باشه بابا شته تو

 گگاالن بمتی ؟؟

 ارشای :اره ب ون عتم

 گگ عه ارشای جدی میکم

 ارشای :اره ب ون عمل
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 جلگگو  رفگگتم رفگگتم سگگتت دسگگتکاه فلگگش رو وصگگل کگگردی و اهنکگگو پلگگی کگگردی       

 وایمادی

 تو بازکنگگ ششا

اهنگگ  نانمگگی بگگه نرمگگی شگگروع بگگه ضگگرب وگگرفتن کگگرد مگگنم نگگری شگگروع کگگردی بگگه    

رقصگگیدن زول زده بگگودی توششگگتای ارشگگای یکگگی از قگگوانین رقگگص عربگگی ایگگن بگگود کگگه 

 تو

طگب نکگاه کنگی تگا تگاثیر بیشگتری رو  بگشاری .. وبعگد بگا نگاز و دلوگری            ششتای مخگا 

 دازه بشقاب .... تتای عکسبرقصی ششتای ارشای دیدنی شده بود .... وشادان

العتلگگش زیگگر ذره بیگگنم بگگود مرتگگب اب دهگگنش رو قگگورت میگگداد و بادسگگتش مگگی       

 کشید تو موها  .... ی ا نشمتم روی زمین و رقص نشمتتو برا  اجرا کردی

نانمی داشگت ولگو ی خودشگو جگر میگداد مگنم قمگم مگی خگوری کگه داشگتم قشگن              ...

 ترین رقصتو برای شوهری اجرا میکردی

 

 

 : ملع

 

دسگگت ارشگگای رفگگت سگگتت یقگگه ی پیگگراهنش دکتگگه ا  رو بگگازکرد ولگگی انکگگار یگگه      

 دکته کافی نوود شون تند تند بقیه ی دکته هاشو باز کرد ششم ازی برنتی

 : داشت ....رفتم جلو  وازپشت خم شدی روی هیکلش و باناز وفتم
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 گگ اینم هدیه ی من به تو

 

 

ه بگودی روی بگدنش یهگو ارشگای از جگا      انعطاه بگدنم فگو  العگاده بگود رااگت خگم شگد       

 پرید شیرجه رفت ستت در شنان دوید که پا  به پادری ویر کرد ونبدیک

 بگگود پخگگش زمگگین بشگگه ولگگی زود خودشگگو جتگگی کگگرد درو محکگگم کوبیگگد بهگگم رفگگت 

....... 

 

 

 !!سرجای خشک شدی ...واا شرا این هتچین کرد ؟

وقش یگگه مگگاشم میکنگگه پگگیش خگگودی تصگگور کگگردی مثگگل دیگگروز میگگاد بغلگگم میکنگگه فگگ   

 میکه وای عبیبی ماشاال شه قشن  رقصیدی ... ولی زهی خیال باطل

 

رفگگتم تگگوی اتگگاقم لواسگگامو دراوردی پگگرت کگگردی تگگوی کتگگدی خگگودت اصگگرار داشگگتی    

 هدیه بهت بدی اداقل یه تشکر وخشک خالیم نکرد

 

 

.یگگه بیشگگترازاینکه دلخگگور باشگگم نکگگرانش بگگودی بگگا بگگد وضگگعی از خونگگه زد بیگگرون ...   

 پیرهن استین کوتاه با شلوار رااتی یه جفت دمپایی روفرشی .. دکته های باز
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 کحا رفت اخگگگگگگهه؟؟ ...

 

 

 ساعت یازده شب بود یه دست لوا  رااتی تنم کردی نشمتم پای تلوزیون

 دعا دعا میکردی زود بیاد ... ک ا رفته این اخه اه لعنتی

 

و وگگرفتم ولگگی هرشگگی بگگو  خگگورد    بگگی اختیگگار تلفگگن رو برداسگگتم شگگتاره ووشیشگگ   

 جواب نداد

 

زدی تو سر خگودی وفگتم :خگاک برسگرت ایگن بگا ایگن وضگی رفگت بیگرون ووشگی کگی             

 ... وقت کرد با خود  بوره بیرون اتتا تو اتاقشه

 

بیخیگگال تلفگگن شگگدی ..تلوزیگگون فگگیلم سگگینتایی داشگگت ..نشمگگتم بگگه نکگگاه کگگردن بلکگگه  

 وقت بره و ارشای برورده

 

 ود ولی هیچ خوری از  نوودشب ب۰۰:۰۰ساعت 

 

 

 : عمل
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 خدایا باید شیکار میکردی ؟؟

 رفتم تو اتاقش ....موبایلش روی میب بود باپای محکم کوبیدی توی در

 !! لعنتی

 ااال من شه خاکی تو سری بکنم ؟؟

 کمگی  از هگم  کگاری  میشگدن  نکگران  الکگی ... ص ح نتی دونمتم بگه کمگی زنگ  بگبنم     

 برنتیومد

 

 

بیگگرون و رفگگتم تگگوی اتگگا  خگگودی در اتگگاقو بمگگتم وولگگو شگگدی روی      اومگگدی ازاتگگاقش

 تخت با اینکه خیلی نکران بودی خیلی هم خمته بودی اص  نفهتیدی شیشد که

 خوابم برد

 

 

 

ولگگوی سگگوخت ....خیلگگی تشگگنه بگگودی .....وگگرمم بگگود شگگدید ششگگتامو بگگاز کگگردی دسگگت 

 کشیدی روی عملی کنار

 !! تخت ...لعنتی
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تگگش رو خگگورده بگگودی ....اگگال نداشگگتم پاشگگم بگگری تگگو اشگگپبخونه  لیگگوان خگگالی بگگود ه

 ...ولی م ووری باید بلند میشدی

 

 

 

هگم لواسگگاموعوض مگگی کگگردی وهگگم اب میخگوردی وورنگگه خگگوابم نتیوگگرد ....بلنگگد شگگدی   

 شراغو روشن نکردی شون نور  اذیت میکرد رفتم سر کشوی لواسای یه

شگگه دراوردی انگگداختم یگگه وگگو لوگگا  خگگواب ازتگگو  کشگگیدی بیگگرون بلگگوز شگگلوارمو    

 .....لوا  خوابتو پوشیدی ....اخی

 !!! خنک شدی

 

 

 

 

رفگگتم نشمگگتم لگگب تخگگت ووشگگیو از زیگگر بالشگگم دراوردی نکگگاهی بگگه سگگاعت کگگردی     

 !! بود وایگگگی ارشاای٢:۰۰ساعت 

شگگقیقه هگگامو یکگگم مالیگگدی تگگا یگگادی بیگگاد شگگه سگگاعتی بگگود خگگوابم بگگرد اهگگا سگگاعت       

فگگتم بیگگرون ....دویگگدی پشگگت دراتگگا  ارشگگای دراتگگاقش     بگگود ازشگگا پریگگدی ر  ۰۰:۰۰

 بمته بود
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پگگس اومگگده بگگود !شگگون مطتعگگنم دراتاقشگگو بازوشاشگگته بگگودی دسگگتتو نگگواز  ماننگگد    

 کشیدی روی در اتاقش ای کا  میشد خودتو نواز  کنم

خیگگگالم ازاومگگگدنش رااگگگت شگگگد اهگگگی کشگگگیدی از در فاصگگگله وگگگرفتم وبگگگه سگگگتت   

 اشپبخونه رفتم

 

 

 : عمل

 

پگا وشاشگتم تگوی اشگپبخونه سگرامیکا اگس خگوبی بهگم منتقگل نتگی کگرد ...داشگتم             تا 

 مورمور میشدی دمپایی هامو نتیدونم ک ا کنده بودی که توی دسترسم

 

 نوودن ...رفتم سریخچال ... بطری رو وشاشتم دی دهنم وبه فکرفرو رفتم

 شقد دلم میخوا  بری یه سر به ارشای ببنم ....سالم بود؟؟

 

 

 !! نم بدهگگ به م

 جیگگگگگگغ کشیدی و ششامو بمتم یدفه ازپشت کشیده شدی تو بغل وری ارشای
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 ارشای :نتگگر  نتر  عمل منم

 . شراغو زد دستتو وشاشتم روی ششای ...انکار داشتم کور میشدی

 رنکم فکرکنم پریده بود

 

 

اگگاال خوبگگه ارایشگگم هنگگوز روی صگگورتم بگگود وورنگگه ارشگگای بگگا دیگگدنم یگگاد روح مگگی     

 افتادپابه فرار می وشاشت

 هنوز توی فکر بودی

 وبه ستت اتاقم رفت از تر  افتادن دستامو دور وردن ارشای القه  

بگگا پگگا  در اتگگاقو بازکردوبعگگد شنگگد مگگین وشاشگگتم روی تخگگت دسگگتم هنگگوز دور        

 وردنش القه بود توی نکاهش یه شیبی بود که منم محو  شده بودی ارشای

یدو ب.و.سگگیدفگگه بخگگود  اومگگد دسگگتامو ازدوروگگردنش بگگازکرد خگگم شگگد پیشگگونیتو  

 وفت

ه هگگای خوشگگکل نکرفتگگه بگگودی ارشگگای :متنگگون ازهدیگگه قشگگنکت تگگا بحگگال از ایگگن هدیگگ

 زاتت کشیدی خانومی

 لوخندی زدو ازاتا  بیرون رفت
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 : عمل

کگگم کگگم ششگگای وگگری شگگدو خگگوابم بگگرد صگگوح کگگه بیگگدار شگگدی ارشگگای رفتگگه بگگود مگگنم   

 صوحونتو خوردی که رن  خونه خورد

 رفتم درو بازکردی

 کردی اخم بودیه پوشیده لواسای که با سیامک روبه رو شدی 

 سیامک :س ی

 خیلی سرد وفتم :س ی

 سیامک :میخواستم باهاات اره ببنم میشه بیای تو

 

 

 گگ باشه بیا

وقتگگی نشمگگت رو موگگل وفگگت :راسگگتش اومگگدی بکگگم مگگن دو هفتگگه دیکگگه عروسگگیته      

 میکنم خوشوختی ارزوی اومدی بابت اذیت های که کردی ا لم کنی وبرای تو 

 

 

 وکینه ای ازت ندارییکم دلم برا  سوخت رو بهش وفتم :من ا لت کردی 

 سیامک :مرسی

 گگ خواهش می کنم برات ارزوی خوشوختی داری
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 سیامک بلند شد بره که :میتوندی یه شایی میخوردی

سگگیامک :نگگه مرسگگی شگگوهرت میگگاد منگگو میوینگگه شگگر در  میشگگه از مگگنم خوشگگش      

 نتیاد

 

دیکه قگانی شگدی بگا اگرفش سگری رو بگه معنگی باشگه تکگون دادی بعدازاینکگه سگیامک            

 رفت یه خورده خونه رو جم وجور کردی

 

 

 رفتم تا شامو ااضر کنم

 

 

 

 

 : ارشای

 

امگگروز میخواسگگتم زود بگگری خونگگه کگگه سگگیامک و دیگگدی داره از خونگگه مگگن میگگاد بیگگرون 

 منکه کردی  نامردیزود پشت ستون قایم شدی عمل کثافت تو به من 
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 دوست داشتم

 

سگرعت زیگاد بگه سگتت جگایی کگه        با عصوانیت به ستت ماشگین رفگتم سگوار شگدی و بگا     

 تویی جایی یه میشم اروی هتیشه که اون ا رفتم هتیشه ناراات میشدی 

 دربند که خیلی خلوت بود

 

 تا رسیدی از ماشین پیاده شدی شروع کردی به داد زدن خددااااااا

 اخگگه  اره کنگگه  نگگامردیاگگاال کگگه مگگن عاشگگق یگگه دختگگر شگگدی اگگاال بایگگد بگگه مگگن        

 شرااااا؟؟؟؟

اینکگگه خودمگگو خگگالی کگگردی تصگگتیتو وگگرفتم اصگگ  دیکگگه دو  نگگداری بویگگنتش    بعگگد 

 میشم ارشای هتیشکی تا این یکمال کوفتی تتوی بشه ک خدارو شکر فقج

 یک ماه مونده

ایگگن یگگک مگگاهم وجگگود نحمشگگو تحتگگل میکگگنم نکگگاهی ب سگگاعت کگگردی سگگاعت        

 شب بود اص  متوجه زمان نشدی10

 خونه رو باز کردیسوار ماشین شدی وقتی رسیدی در 

 

 عمل نکران اومد ستتم
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 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 : عمل

معلگگوی هگگس ک گگایی داشگگتم از نکرانگگی میتگگردی هگگبار بگگار بگگه ووشگگیت زنگگ  زدی بگگه  

 شرکت زن  زدی میکن از بعدازظهر رفتی

 

 با نفرت نکاهش کردی بهش تنه زدی

ردی در اتگگاقتو قفگگل کگگردی   ورفگگتم سگگتت اتگگاقم وبگگه صگگدای کگگوفتیش توجگگه نکگگ      

 خداروشکر میکنم که دست بهش نبدی وزنم نیس وورنه

 

 سیامک و عمل و میکشتم

 سیکارو روشن کردی انقد کشیدی که نفهتیدی کی خوابم برد

 : عمل

االن سگگه روزه داره میکگگشره ونتیگگدونم ارشگگای شگگش شگگده میگگاد میگگره تگگو اتگگاقش        

 سیکار میکشه اخه شرا این وری شده ؟؟

 

لگی نکرانشگم بایگد میفهتیگدی ششگه اروی رفگتم دی در کگف دسگتای عگر  کگرده بگگود           خی

 اروی شند تقه به در زدی
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 ارشای :بله

 شقدر سرد اره میبد

 گگ میشه بیای تو

 ارشای :بیا

 اروی رفتم تو روی تختش دراز کشیده بود کنار  روتخت نشمتم

 

 

 ارشای :اوه کارداری زود بکو برو

 و شرا این شند روزه اینطوری شدی شیبی شده ؟؟گگ ارشای شیبه .....گت

 با عصوانیت روی تخت نشمت

 ارشای :تازه داریی میکی شیبی شده

 

 گگ ارشای

 ارشای :عمل خفشووو

 .... گگ اخه

 .... ارشای :وفتم خفه
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 .... پاشدی با بغض وفتم :من نتیدونم شی شده ولی

بگگدت میگگاد مگگن میگگری اصگگ  تگگو بکگگو مگگن شیکگگارت کگگردی بکگگو دیکگگه بکگگو اوگگه ازمگگن  

 دیکه شرا خودتو ازی قایم میکنی فقج یک ماه از این قرارداد کوفتی مونده

 

 

 .... اشکای راه خودشو پیدا کرده بود

ارشگگای داشگگت باغضگگب نکگگای میکگگرد بگگا عصگگوانیت اومگگد سگگتتم دوتگگا بازوهگگامو انقگگد    

 محکم ورفت که اخم دراومد دستای داشت له میشد تودستا 

 م وفتبا داد توی صورت

 

 

ارشای :خفشوو کثافت تگو اتگی ارمگت منگو نکگه نداشگتی بقگول خگودت یگه مگاه دیکگه            

 این قراردادکوفتی تتوی میشه پس شرا صور نکردی هاااا

تحتلگگش سگگخت بگگود خگگوب توکگگه سگگیامک و دوسگگت داشگگتی شگگرا بگگا مگگن ازدواج       

 کردی میرفتی باهتون شرا عمل شرااا

 

 

تگگرای توخیگگابون دختگگرای دوراطگگرافم  میگگدونی شیگگه مگگن فکگگر میکگگردی تگگو بگگااون دخ  

 فر  داری من تورو مثل مادر میدونمتم انقدر پاک مثل فرشته بودی برای ولی
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 با این فکر ذهنتو ن س کردی میفهتی ن گگگگگمس

تگگو اتگگی از اونگگاهم بگگدتری تگگو شگگوهر داشگگتی عمگگل شگگوهر داشگگتیو مردغریوگگه رو      

 اوردی توی خونت

 

 

 خوایفقج بروو از زندویم هتینو ازت می

 

اص نتیدونمگگگتم اگگگره بگگگبنم ارشگگگای دسگگگتامو ول کگگگرد خودشگگگو انگگگداخت زمگگگین )

 (شروع کرد به وریه کردن

 ..... من دوست داشتم عمل

 .. من عاشقت شده بودی عمگگگگل.....ولی

 

 گگ ارشای اشتواه فکر میکنی وایما توضیح بدی برات

 

 ارشای :برو بیگگگرون نتیخوای صداتو بشنوی

 

 :عمل

 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

388 

 

از اتگگا  ارشگگای اومگگدی بیگگرون از ارفگگا  دلگگم شکمگگت فهتیگگدی کگگه سگگیامک بگگا وریگگه 

 و دیده وااااای سیامک شرا استت از زندویم بیرون نتیره خمته شدی دیکه

 خدااا

 

 

پگگس ارشگگامم دوسگگم داره هگگه اون وفگگت عاشگگقته پگگس شگگرا بگگه مگگن شگگک کگگرده اوگگه  

 یدونمتنت بدتر خیابون تو عاشقم بود اوه دوسم داشت منو از زنای هرزه 

 

 

 بگرا  دلگم  خگودی  با صدای بلند زدی زیگر وریگه انقگد بلنگد کگه صگدای تگو خونگه پیچیگده          

 سوخت خودی

 

بگگا دسگگت جلگگوی دهنتگگو وگگرفتم و بگگه سگگتت اتگگا  دویگگدی دور محکگگم بهگگم کوبیگگدی     

 تیکه زدی به در سرخوردی زمین اوه دوسم داری پس شرا میکی از زندویم برو

 وای صدامو بشنویبیرون اوه دوسم داری پس شرا نتیخ

 

 

باعصگگوانیت ووشگگیتو برداشگگتم شگگتاره سگگیامک و وگگرفتم بگگا دوتگگا بگگو  جگگواب داد      

 سیامک :الو عمل
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گگگگ اگگالم ازت بهگگم میخگگوره عوضگگی شیکاربگگه مگگن داری شراوقتگگی داشگگتم طعگگم عشگگق  

 رو مچشیدی اومدی وهته شیو خراب کردی

 

 سیامک :عمل اروی با  به من بکو شیشده

 ورهگگ االم ازت بهم میخ

 

 

 : عمل

 

 سیامک :باشه عمل هرشی تو میکی تو بکو شیشده ؟؟

گگ اومدی خونتون کگه ارشگای درمگوردی بگد فکگر کنگه .اومگدی کگه فکگر کنگه مگنم مثگل             

 اون زنای هرزه ی تو خیابونم اومدی که بکه عاشقت بودی ولی االن میخوای

 از زندویم بری بیرون

 یبود کرده شیکارت من سیگگامک شراا اخه شراا 

 

 

 

 سیامک :عمل تروخدا وریه نکن بخدا اشتواه میکنی من باارشای اره میبنم
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 گگ نتیخوای فقج.... فقج وتشو از زندویم نامرد عوضی

 

تلفن رو پرت کردی سگتت دیگوار کگه هگرتیکش یگه جگا پگرت شگد بگا برداشگتن اولگه            

 نوود مهم برای هیچی دیکه دو  زیر رفتم لواسای با رفتم اتوی ستت به ی 

قگگد وریگگه کگگردی کگگه دیکگگه تحتگگل وزن خودمگگو روی پاهگگای نداشگگتم نشمگگتم زیگگر     ان

 دو  تکیه زدی به دیوار

 

 ودیکه شیری نفهتیدی

از اسگگتخون درد ازخگگواب پریگگدی دیگگدی تگگوی اتگگوی لواسگگای هتگگه خیمگگن تگگازه متوجگگه 

 شدی من شوو تو اتوی خوابیدی بعد از در اوردن لواسای یه دو  اب وری

 ورفتم اومدی بیرون

 

 

ارشگای نوگود اصگ  اشگتها نداشگتم شیگبی بخگوری بگا بگه یگاد اوردن اگره هگای دیشگب              

 ارشای اشکای جاری شد از درون اتیش ورفتم وقتی یاد اون ارفش افتادی

 (..... فقج اززندویم برو)

 

 

 با  قول میدی بری فقج باید یکم تحتلم کنی هتین
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 ولی امیدواری پشیتون نشی

  قه کنه ولی نه اینطورخیلی دو  داشتم بهم ابراز ع

 

 

 : عمل

 

بگگا بگگه یگگاداوردن سگگیاو  و دانیگگال نگگور امیگگدی تگگودلم روشگگن شگگد بهتگگره بگگا دانیگگال    

 اره ببنم شون بهتر میدونه ویبا و بلیج برای بکیره سیاو  برا  مشکل تره

بعگگد از سگگیاو  بگگرای بهتگگرین دادا  ولگگی نوایگگد میشاشگگتم انوشگگا از موضگگوع بگگاخور     

 بشه

 

 ر  بعد از شند بو  جواب دادباورفتن شتا

 دانیال :س ی عمل خوبی

 گگ س ی دانیال خوبم متنون تو خوبی انوشا رز خوبن

 دانیال :خوبن س ی میرسونن دادا  ما خوبه

 گ مرسی اونم خوبه

 دانیال : با انوشا کارداری ووشی بدی بهش
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ه میخگگوای گگگگ نگگه ... نگگه مگگن بگگاخودت کگگارداری دانیگگال فقگگج قگگول بگگده از ایگگن قگگرای کگگ  

 باهات بشاری جلوی انوشا نکی ادرسو برات پیم میدی فقج ساعتشو خودت بکو

 نتیخوای.ساعتش برات مشکلی داشته باشه

 دانیال :این ارفا شیه عمل شند لحضه ووشی با انوشا خدافظ

 گگ خدافظ

 

 انوشا :س ی شطوری ؟؟

ار سگگاز گگگگ خگگوبم تگگو خگگوبی زنگگ  زدی تشگگکر کگگنم ازت راهنتگگایی اونشگگوت خیلگگی کگگ  

 بود

 

 

 انوشا:جگگگگگان من

 هه خیلی

 گگ دیونه اره واال

 انوشا :اووو بوینم ارشای خرکیف شده بود اره

 گگ اره
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 گگ رز خوبه ؟؟

انوشا : خوبگه شنگد روزه بگی تگابی میکنگه میکگه دلتنگ  زنگدایم بیگا خونتگون دیکگه تگو             

 شرا مارو تحویل نتیکیری ؟؟

 

 میبنمگگ این ارفا شیه اتتا میای بهتون سر

 انوشا :با  قربونت بری

 

گگگگ خوشگگحال شگگدی باهگگات اگگره زدی مگگن بگگری یکگگم بگگه خونگگه برسگگم ناهگگارمو در   

 کنم

 

 انوشا :با  عبیبی . مواظب خودت با  س ی برسون خدافظ

 ب.و. گگ توهم هتینطور از طره من رز رو ب

 خدافظ

 : عمل

شنگگد مگگین  بعگگد از قطگگی تلفگگن زود ادر  کگگافی شگگاپ رو بگگرا  پگگیم دادی بعگگد از      

 ساعتو بر ای پیم داد

اون گگا باشگگم رفگگتم سگگتت اتگگاقم بگگه خگگواب ااتیگگاج داشگگتم روی تخگگت دراز      ۶بایگگد 

 کشیدی زود ششتای وری شدو خوابم برد
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باصگگدای زنگگ  ووشگگیم از خگگواب پریگگدی زود بگگه سگگتت دسشگگویی رفگگتم بعگگد کگگارای   

 یان ای شده زود اومدی بیرون هرشی به دستم اومد از کتد دراوردی پوشید

اص  اوصگله ی انتخگاب لواسگو نداشگتم موهگامو بمگتم بگاال بگدون هگیچ ارایشگی شگالتو            

 سر کردی با برداشتن کیف و ووشیم از اتا  زدی بیرون

بانکگگاه کگگردن بگگه در اتگگا  ارشگگای بغگگض ولومگگو ورفگگت زود از خونگگه اومگگدی بیگگرون     

 سوار ماشینم شدی وباسرعت به ستت کافی شاپ رفتم وقتی رسیدی ماشینو

رک کگگردی و بگگه سگگتت کگگافی شگگاپ رفگگتم از پشگگت شیشگگه دانیگگال رو دیگگدی منتظگگر  پگگا

 نشمته رفتم داخل که دانیال دیدی دستی برای تکون داد لوخندی زدی به

 ستتش رفتم صندلی و کشیدی ونشمتم

 گگ س ی بوخش مبااتت شدی

   و یه اب ی بیشتر نداریم غیراز اینهدانیال :ما یه زن دادا

 

 

 گگ مرسی

 ل :بکو بوینم شیشده اون عمل شرو شیطون اینقدربیحال شدهدانیا

 گگ دانیال میخوای بری

بعگگد از اگگرفم نتونمگگتم جلگگوی خودمگگو بکیگگری زدی زیگگر وریگگه نتیدونمگگتم جلگگوی      

 خودمو بکیری
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 دانیال نکران شد

دانیال :عمگل شگرا اینطگوری میکنگی ؟ک گا میخگوای بگری ؟بکگو دختگر جونتگو بگه لگوم             

 رسوندی

نکگگردمم  نگگامردیشگگای و دو  داری زنگگدویتو دو  داری مگگن بهگگش  گگگگ بخگگدا مگگن ار 

 اون اشتواه فکر میکنهه

 دانیال :خواهر من در  برای توضیح بده وی م کردی

 االن یه نفس عتیق بکش تا بتونیم قشن  اره ببنیم خوب ؟

 اروی سرمو تکون دادی برای سفار  اب داد بعد از خوردن اب اروی تر شدی

 ؟؟دانیال :بهتری عمل 

 سرمو تکون دادی

 دانیال:ااال برای ازاول بکو

 

 

گگگگ سگگیامک اومگگد خونتگگون کگگه معگگشرت خگگواهی کنگگه بکگگه دیکگگه بیخوگگال مگگن شگگده دو 

 هفته دیکه عروسیشه منم خوشحال شدی که باالخره ادی شده ارشای

کگگردی  نگگامردیسگگیامک رو دیگگده کگگه از خونگگه اومگگده بیگگرون فکگگر میکنگگه مگگن بهگگش   

 نوودی یعنی اص  زندوی ما با عشق شروع نشد یه توافقدانیال من اول عاشقش 
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بود اونگم بگا یگک اعتوگار یگک سگاله بگرای اینکگه زیگر اجوگار خگانواده هگامون نواشگیم و              

 د که منو ارشای بهم دادیم تا کمی از بو قولی این بعد یکمال ط   بکیری 

ی واگاال  مطلی نشه هته فکگر کگنن مگا لیلگی و م نگونیم ولگی .... ولگی مگن عاشگقش شگد          

 که داشت این زندوی برای شیرین میشد اخ   ارشای نری تر شده بود

 جوری که اس میکردی اونم عاشقم شده

 تا اینکه این اتفا  افتاد

دانیگگاال ارشگگای بگگه مگگن وفگگت دوسگگتم داره عاشگگقته منگگو مثگگل مگگادر  پگگاک میدونمگگته 

 ولی پشیتون شده شرا شون فکر میکنه من ن مم من هرزی

 ...ازی یچیب میخواد اونم از زندویش بری وفت ... وفت

 

دانیال :عمل بایگد باهگا  اگره ببنگی بایگد بکگی اشگتواه میکنگه هگر مگردی بگود ایگن             

 فکرو میکرد ولی ارشای خیلی تند رفته میدونم ولی توهم بهش فرصت بده

امشب بگرو باهگا  اگره بگبن اون اوگه عاشگقت باشگه ودوسگت داشگته باشگه ارفگت            

 نکرد خودی تا اخر پشتتم یدونه اب ی داری تا اخری رو قوول میکنه اوری

 باهاشم پس اشکاتو پاک کن

 

 

 گگ دانیال میخوای اوه قوول نکرد ارفتو برای یکاری بکنی
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 دانیال :شی ؟

گگگگ میخگگوای از ایگگران بگگری میخگگوای جگگایی باشگگم کگگه اونگگم اگگس اینطگگوری دیونگگه میشگگم 

 وتوهم برای ویباو بلیج بکیری

فقگج بگری توخونگه ی خگودی اینطگوری خیگالم رااگت تگره باشگه           دانیال :به شگرطی کگه  

 ؟

 گگ باشه فقج مامان و بابارو شیکارکنم

 دانیال :اونم با من تو غصه نخور جون دانیال

 گگ مرسی داداشم فقج جلوی انوشا نکو شون برادرشه ناراات میشه

دانیگگال :اونگگی کگگه میکگگی عیگگال منگگه هگگا پگگس مگگنم خگگو  نگگداری نگگارااتش کگگنم بگگشار   

 یطور دیکه بفهته بهتره

 گگ پس من بری دیکه

 دانیال :اداقل وایما یه قهوه بخوریم

 گگ االم خوب نیس میل نداری

 دانیال :با  برو مواظب خودت با  پس منتظری بی خوری نشار

 گگ اتتا

 از پشت میب بلند شدی خدافظی کردی و سوار ماشینم شدی
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 عس

 نفمم   خونه وفت ورفتم تا ت الناز با اص  اوصله ی خونه رو نداشتم 

 ظوج به زدی فلشتو                    اون ا  

 با خوندن اهن  اشک منم سرازیر شد

 

 لعنت به من شه ساده دل سپردی

...... 

 لعنت به من اور واسش میتردی

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

 دست منو ورفت و بعد ولم کرد

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

 لعنت به اون کمی که عاشقم کرد

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

 لعنت به من شه ساده دل سپردی

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

 لعنت به من اور واسش میتردی

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

 دست منو ورفت و بعد ولم کرد



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

399 

 

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

 

 لعنت به اون کمی که عاشقم کرد

......... 

 ......... یکی بکه

 یکی بکه که ماه من کی بوده

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

 مموب وناه من کی بود

 سهم من از نکاه تو هتین بود

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

 عشق تو بدترین قمتت بهترین بود

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

 

 (اهن  لعنت به من از مازیار ف ای)

 

 

 سرکوشه الناز اینا ظوج و خامو  کردی

 اشکامو پاک کردی ولی ششتای قرمب قرمب شده بود
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ارک کگردی پیگاده شگدی بگازدن زنگ  النگاز درو بگرای بگاز کگرد          وقتی رسگیدی ماشگینو پگ   

 وارد ایاط شدی النازو دیدی دویدی ستتش

 خودمو انداختم توی بغلش شروع کردی به وریه کردن الناز نکرانم شده بود

 الناز:عمل خواهری شیشده این شه سرو وضعیه برا خودت در  کردی ؟؟

 کنهگگ الناز من دوسش داری اون اشتواه فکر می

 الناز :کی قربونت بری بیا بریم تو برای تعریف کن

 با کتک الناز رفتیم تو خاله خونه نوود نفس با دیدنم زود اومد ستتم

 نفس :شیشده ؟خوبی عمل ؟؟

 

 

 گگ بلند بلند وریه میکردی الناز و نفس هردوشون بغلم نشمته بودن بغلم کردن

 ی کی نارااتت کرده ؟؟الناز :بکو بهم شیشده عمل داری میتیری ازنکران

 نفس :بکو عبیب دل اب ی

 

 

 : عمل

 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

401 

 

هتش تقصگیر ایگن سگیامک لعنتگی دوروز پگیش اومگد خونتگون کگه بکگه دیکگه بگه مگن             

 فکر نتیکنه و داره ازدواج میکنه منم ا لش کنم منه خاک برسر فکر کردی

 داره را  میکه دلم برا  سوخت ووفتم

نگگداری وقتگگی داشگگته میرفتگگه از خونگگه   بگگا  ا لگگت میکگگنم مگگن کینگگه ای ازتگگو بگگه دل 

 . بیرون ارشای میوینتش

کگگردی میگگدونی النگگاز مگگن هتیشگگه منتظگگر   نگگامردیارشگگای االن فکگگر میکنگگه مگگن بهگگش 

 بودی بهم اعتراه کنه یعنی ارزوی بود میدونی شرا شون طاقت دوریشو نداری

ولگگی درسگگت زمگگانی اعتگگراه کگگرد کگگه هگگیچ فایگگده ای نداشگگت در ادامگگه اعتگگرافش      

 رفایی زد که قلوتو شکوندا

کگگردی دیکگگه نتیخگگواد منگگو  نگگامردیبهگگم وفگگت دوسگگم داره عاشگگقته ولگگی شگگون بهگگش 

 بوینه وقتی اینارو بهم میکفت وریه میکرد

 هق هق میکردی براشون تعریف میکردی اوناهم پابه پای من وریه میکردن

 

یگگدی میخگگوای بگگری بگگه دانیگگال هگگم وفگگتم کگگارامو بکنگگه فقگگج امشگگب یگگه فرصگگت بهگگش م

 اوه بحرفای وو  کنه و اعتتاد کنه نتیری ولی اوه ارفامو قوول نکنه تا اخر

 این ماه میری پشت سرمم نکاه نتیکنم
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الناز :تو بیخگود میکنگی یعنگی شگی بگه جهگنم اون لیاقگت تگورو نگداره هتگون بهتگر بگره             

 به درک

 شارینفس :واال ... تازشم اخر این ماه عروسیه الناز خر  دلت میاد تنها  ب

 

 گگ با خوشحالی بروشتم ستت الناز

 وااقعاا موارکه عبیبدل خواهری

 الناز :پس نرو

گگگگ النگگاز بگگرای عروسگگیت میتگگونم ولگگی مگگن نتیتگگونم جگگایی باشگگم کگگه ششگگای ارشگگای و   

 بوینه یعنی تحتلش رو نداری

 نفس :الهی نفس برات بتیره تورو اینطوری نوینه

ه موضگگی مهتگگی باهگگات اگگره بگگبنم تگگا گگگگ خدانکنگگه خگگواهری . نفگگس مگگن بایگگد دربگگار

 وقتی که نرفتم

 نفس :شی شیبی شده ؟؟

 گگ نه نکران نشو

 الناز :بکو دیکه من داری میتیری از فضولی ؟؟

نفس :این دیکگه کیگه موضگوع بگه مگن ربگج النگاز مگن نگه تگو بگه جتلگه ی عمگل دقگت               

 کردی ؟؟

 گگ عه اوه نفس ناراات نشه االن بکم
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 سنفس :بکو غریوه بینتون نی

 گگ بوین نفس من االن اص  اوصله مقدمه شینی نداری فقج میخوای نظرتو بدونم

 نفس :باشه بکو دیکه

 گگ سیاو  پس دایتو که میشناسی ؟؟

 نفس :اوهوی پمردایت که جای داداشته شطور مکه ؟

گگگگ سگگیاو  دوسگگت داره ازی خواسگگته باهگگات اگگره بگگبنم اوگگه مگگوافقی بگگری تگگا بگگاهم 

 اره ببنید

 ووووالناز :هو

 هووو قر  بده

 ترشیده جتعتون اخر شوهر کرد

 

 نفس :خفه الیی بوینم عمل تو وفتی سیاو  منو دو  میداره

 گگ اره مکه شیه ؟

 نفس :واااای خدا جون عاشقتم یو هوووووو

 

منگگو النگگاز بگگا تع گگب داشگگتیم بگگه نفگگس نکگگاه میکگگردیم ایگگن شگگرا تگگا شگگنید مثگگل خگگر    

 دیم منو الناز نکاهی بهم کردیتو زدیمجفتک انداخت دختر اینطوری ندیده بو
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 زیر خنده

 

 نفس با صدای بلند خنده ی ما تازه بخود  اومدو وفت

نفگگس :اووی شیگگبه عمگگل ...... مگگن ...مگگن .. میگگدونی بایگگد فکرامگگو بکگگنم موضگگوع یگگه     

 عتر زندویه

 

 الناز :اره منو عملم االن دیدیم تو ااتیاج به فکر داری

 یاو  بکم نفس میخواد فکر کنهگگ پس بشارید یه زن  ببنم س

 نفس :هاا... نه ...نه ...نکو

 الناز که داشت اب میخورد با شنیدن اره نفس ابای تو دهنشو

 پگگگگگگگگوووه کرد بیرون

 ترکیده بودیم ازخنده

 نفس :عه اذیتم نکنید .... اص  بکو بیاید باهم اره ببنیم خ ص

 

م شگگتارتو میگگدی بگگاهم قگگرار   گگگگ از اول میکفتگگی دیکگگه پگگس مگگن بهگگش زنگگ  میگگبن    

 بشارید

 دیقه بود بچه ها من بری دیکه٢۱:٣۰نکاهی به ساعتم کردی ساعت 
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 الناز :با  عبیبی فقج جون الیی خودتو ناراات نکن

 نفس :اره باو ارز  نداره خودتو اماده کن عروسی منم در پیشه

 

 گگ دیونه ها

ر ماشگگین شگگدی یگگاد شگگون کگگردی بعگگد از خگگدااافظی از خونگگه زدی بیگگرون سگگوا ب.و.س

 سیاو  افتادی اول زن  بهش زدی از نظر نفس باخور  کردی شتارشو دادی تا

 دمیدا جر اونور از خودشو داست که شد انقدرخوشحال اونم باهم بحرفن 

 

 بعد از قطی تلفن به ستت خونه رفتم

 : عمل

 بود ٢٢:۰۰تا رسیدی ماشینو پارک کردی رفتم باال ساعت 

ردی بگگوی بگگد سگگیکار زد تگگوی دمگگاغم زود درو بمگگتم رفگگتم تگگو   تگگا در خونگگه رو بگگازک 

 پشیرایی

 ارشای با دیدنم پوزخندی زد

 ارشای :خو  وششت ؟؟

 گگ پیش النازو نفس بودی زمان از دستم رفت

ارشگگای :الکگگی پگگای اون دوتگگا بگگدبختو نکگگش وسگگج معلگگوی نگگیس پگگیش کگگی بگگوده داره  

 اسم اونارو میاره
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 گگ خفه شو ارشای خفه شو

 :شیبی که با ششتای خودی دیدی شکی تو  نیس دیکه ارشای

 زنگگدویت تگگو میتگگونم کنگگی بگگاوری اوگگه گگگگ امشگگب میخگگوای ارفگگای اخرمگگو بهگگت بگگبنم 

 ارفای میری طوری میری که هیچ وقت نتونی پیدای بعد نداشتی باوی اوه ولی

 کنی

 

 ارشای :هه خانومو نکاه من پشیتون شم اونوقت شرا

رشگای شگگون اون شیگبی کگه فکگر میکنگی نگیس اون ادمگگی       گگگ میگدونم پشگیتون میشگی ا    

 که تو ذهنت از من ساختی نیمتم من ... من ..دوست داری لعنتی شرا

کگگنم بفهگگم ارشگگای یکگگم  نگگامردینتیفهتگگی وقتگگی دوسگگت داشگگته باشگگم نتیتگگونم بهگگت  

 باوری داشته با 

 

 ارشای :مگن دیکگه دوسگت نگداری اصگ  میگدونی شیگه سگحر از تگو بهتگره مگن بعگد ایگن             

 قرداد میخوای با ازدواج با سحر فکرکنم

 

بدون توجگه بهگش نشمگتم روی کاناپگه شگروع کگردی بگه اگره زدن شگون بگه دانیگال            

 قول دادی باها  اره ببنم

گگگگ سگگیامک اومگگد این گگا تگگا معگگشرت خگگواهی کنگگه و بکگگه ا لگگش کگگنم ودوهفتگگه دیکگگه 

 عروسیشه
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رزه دونمگگتی کلگگش هتگگین بگگود ارشگگای ولگگی تگگو خیلگگی بگگبروش کگگردی اتگگی منگگو هگگ  

 ولی من پدر مادری اینطوری تربیتم نکردن خیلی برات متاسفم فقج بدون با

ارفگگای اون شگگوت و اتگگی امشگگب خگگوردی کگگردی مگگن عشگگقی کگگه بهگگت پیگگدا کگگرده    

 .... بودی پاک پاک بود ولی تو

با بغضی که تگوی ولگوی بگود خیلگی سگخت اگره میگبدی از جگای بلنگد شگدی بگه سگتت             

 اتاقم رفتم

 ت هتین بودارشای :ارفا

 بروشتم ستتش

 ارشای :اوه بکم باوری نشد شی ؟

گگگگ شیگگبی الزی نگگیس بکگگی بگگه خواسگگتت عتگگل میکگگنم و از زنگگدویت میگگری بیگگرون ولگگی 

 ارشای اینو بدون اوه روزی بازی میکم اوه روزی فهتیدی من این کارو

نکگگردی واشگگتواه فکرکگگردی بگگازی از زنگگدویت میگگری بگگا تتگگوی دوسگگت داشگگتنم بگگازی پگگا  

 شاری رو قلوم و میری شون خوردی کردی با ارفاتمی

 

بدون اینکه بهگش مهلگت اگره زدن بگدی رفگتم تگو اتگا  درو بمگتم اشگک از ششگتای           

 سرازیر شد

 ووشیتو از کیفم برداشتم شتاره ی دانیال رو ورفتم زود جواب داد

کگگل مگگاجرا رو بگگرا  وفگگتم اونگگم کلگگی عصگگابش خگگورد شگگد و وفگگت بگگا اینکگگه مثگگل     

 ونتش ولی قول دادی پس تا اخرشم باهاتم فردا میری دنوال کاراتداداشم مید
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وتگگا اخگگر هفتگگه بلگگیج رو بگگرات میکیگگری بگگا وفگگتن تگگاریخ عروسگگی النگگاز وفگگت سگگعی    

 میکنم برات پیدا کنم

بعگگد از اگگره زدن بگگا دانیگگال لواسگگامو عگگوض کگگردی بگگدون خگگوردن شگگای روی تخگگت   

 دراز کشیدی کم کم ششتای وری شد و خوابم برد

 

 

 : ملع

 

صگگوح بگگا صگگدای زنگگ  ووشگگیم از خگگواب پریگگدی ووشگگیتو برداشگگتم بانکگگاه کگگردن بگگه  

 ووشی کمی نوود

 جب سیاو  دیونه

 گگ الو اخه شقد تو خری این موقه صوح زن  میبنی

 یدفه با صدای نفس ششتای زد بیرون

نفگس : هگووو خگودت خگگری بگه اقگایی مگگن شیگب بکگی دهنتگو پگگاره میکگنم وفتگه باشگگم           

 صوح نیس لن  ظهر تو مثل خر  میخوابیبعدی ااالن 

گگگگ خگگر  بغگگل دسگگتیته بیشگگعور اگگاال خوبگگه هنگگوز نیومگگده بکیرتگگت این گگوری داری    

 پیش مروش میشی خودتو جتی کن زشته دختر

 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

409 

 

با صگدای خنگده سگیاو  کگه میکفگت :ای بابگا نفگس خگانم شگتا مگث  زنگ  زده بگودی             

 تشکر کنی ارع بده من ووشیو

 سیاو :س ی اب ی کوشیکه

 گگ س ی و کوفت این شه زنیه که تو میخوای بکیری

 سیاو  :یکیه لنکه خودت

 گگ خوب بنال بوینم شیکاری داشتی

 سیاو  :عمل من یه شیبایی از نفس شنیدی درسته

 گگ ای بتیری نفس که شیبی تو دهنت بند نتیشه

 سیاو  هروقت تونمتی بیا برات توضیح میدی

ازایگگن ممگگخره بازیگگا دراری ششگگامو     سگگیاو  :عمگگل بگگه والی علگگی اوگگه بخگگوای     

میونگگدمو میگگای ارشگگامو جلوششگگتات میکشگگم بگگه جهگگنم کگگه وفتگگه بگگرو بگگه درک اون     

 نفهم

 لیاقت تورو نداره

گگگگ سگگیاو  درسگگت اگگره بگگبن شیگگبی نشگگده مگگن خگگودی تصگگتیم رو وگگرفتم و بایگگدی 

 بری

 

سگگیاو  :اوگگه تصگگتیت اینگگه کگگه اینقگگدر ضگگعیف باشگگی در مقگگابلش مگگن دیکگگه دادا    

 نیمتم شون من اون عمل که میشناختم انقد ضعیف نوودتو 
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 گگ سیاوششش

سیاو  :من ارفگامو زدی اوگه بگرات مهگم نیمگتم بگرو ولگی اوگه رفتگی بگدون بگرادری            

 به اسم سیاو  نداری

 

 اص  اجازه نداد اره ببنم تلفن رو قطی کرد ای خداا شیکار کنم

زدی و ازاتگا  اومگدی    با سگختی ازجگای بلنگد شگدی رفگتم سگتت دسشگویی ابگی بصگورتم         

 بیرون

کمگگی خونگگه نوگگود و ایگگن شیگگب ع یوگگی نوگگود رفگگتم سگگتت اشگگپبخونه در یخچگگال رو     

 بازکردی یکم اب پرتقال ریختم برای خودی خوردی اومدی جلوی تلوزیون

 نشمتم که با بلند شدن صدای ووشیم زود به ستت ووشیم رفتم دانیال بود

 گ س ی دانیال

 دانیال :خور خوشحالی

 شگگگی ؟گگ 

 ۱۰/٢۵دانیال :رفیقم برات بلیج ورفت برای 

 گگ واای مرسی دانیال یعنی میتونم عروسی النازی باشم

 دانیال :اره خواهری

 ... گگ ولی دانیال امروز سیاو  ارفایی زد که
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 دانیال:شی وفت

گگگگ میکگگه اوگگه بگگری تگگو دیکگگه بگگرداری بگگه اسگگم سگگیاو  نگگداری و ایگگن خیلگگی نگگارااتم 

 کرده

عمل اوگه تگو تصگتیت اینگه کگه بگری و ارشگامو فرامگو  کنگی بهتگره کگه بگری             دانیال :

 ولی اوه بخوای بری اون ا ولی بازی فکرت پیش ارشای باشه رفتنت فایده ای

 نداره بهتره بتونی وکنارخانوادت زندویتو بکنی

 

گگگگ ن دانیگگال مگگن اینطگگوری نتیتگگونم مگگن بگگا دیگگدن ارشگگای بگگا کگگم محلگگی هگگا  دیونگگه   

 میشم

 دونم به خانوادی شی بکمولی نتی

دانیگگال :مگگن االن بلگگیج و مگگدارکت و بگگرات میگگاری ارشگگای کگگه اومگگد بهگگش بکگگو میخگگوای 

 بری ولی نکو ک ا بهش بکو خودت بازیو شروع کردی خودتم یه جوری

 تتومش کن

 

 گگ باشه . منتظرتم بیا خدافظ

 دانیال :خدافظ

ر  کگگردی میگگوه زود رفگگتم لواسگگامو عگگوض کگگردی میگگوه تگگوی ظگگره شیگگدی شگگایی د  

 وشاشتم روی میب منتظر شدی تا بیاد بعد از شند مین زن  به صدا در اومد
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 درو باز کردی با دیدن دانیال لوخندی زدمو به داخل تعارفش کردی

بعگگد از کلگگی اگگره زدن بلگگیج رو بهگگم داد کلگگی از  تشگگکر کگگردی وهرشگگی وفگگتم     

 ناهار بتون وفت ن انوشا منتظرمه باید بری

فکر کردن بگه اینکگه قگراره بگری دوبگاره وگریم ورفگت صگدای هگق هقگم           وقتی رفت با 

 بلند شده بود که با صدای شرخش کلید توی در از جا پریدی

 

 

 

 پارت صدو پن اه و هفت#

 

وبگگه سگگتت اتگگاقم دویگگدی دیکگگه نتگگی خواسگگتم خگگورد شگگدنتو بوینگگه دراتگگاقو بمگگتم بگگا  

 وز خیلی الغردیدن خودی تو ایینه دلم برای خودی سوخت توی این شند ر

شگگده بگگودی اصگگ  شیگگبی نتیدونمگگتم بخگگوری بلگگیج و مگگدارکتو وشاشگگتم تگگوی کشگگوی   

 رفتم ستت لوتابم اهنکی پلی کردی و وو  کردی انقد وریه کردی که

ششتای دیکه بگاز نتیشگد اوصگلم سگررفته بگود بیگرونم نتیدونمگتم بگری شگون ارشگای           

 یا بیرون نتیدونماز ظهر که میومد دیکه نتیرفت شرکت یا تو خونه بود 

 ک ا میره وقتیم میاد بوی وند سیکارمیده توی خونم باشه بوی وند راه میندازه

دلگگم خیلگگی ورفتگگه بگگود ووشگگیو برداشگگتم شگگتاره مامگگانو وگگرفتم بعگگداز شنگگد بگگو        

 جواب داد
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وز هگرر  مگن  زدی مگا  بگه  زنکگی  یگه  شگتا  ع گب  شگه  مامان :س ی عمگلم خگوبی عبیگبی    

 و میکیری ولی تو دریغ از یه زن به ارشای زن  میبنتو سراغت

 

دلگگم بگگرای ارفگگا  تنگگ  شگگده بگگود دلگگم اغگگو  مامگگانتو میخگگوا  تگگا یگگه دل سگگیر    

 وریه کنم ولی نتیشد

 گگ بوخش مامانم خوبی بابا خوبه عرشیا شطوره

 

 مامان :عمل صدات شرا ورفته شیبی شده

 گگ ن مامانم خواب بودی تازه بلند شدی

 مامان :خوب ارشای خوبه

 نم خوبهگگ او

 مامان : بیا این ا دلتون تن  شده

 گگ ششم مامانم میای اتتا بعدازظهر

 مامان :با  ولم من بری عرشیا داره صدای میکنه

 ش س ی باباهم برسونب.و.سگگ برو مامانم جای من ب

 مامان :اتتا دختری خدافظ

 گ خدافظ
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روسگگیش دوبگگاره بگگه النگگاز زنگگ  زدی وبگگاخور  کگگردی کگگه کگگارامو کگگردی وفگگردای ع  

 میری از ایران خوشحال شد از اینکه میخوای بتونم برای عروسیش اما بعد 

کلگگی وریگگه کگگرد و فوشگگم داد شگگرا داری تنهگگا  میگگشاری بعگگداز کلگگی شگگرت و پگگرت    

 کاری کردی بخنده

بگگه نفمگگم وفگگتم اونگگم خیلگگی ازی نارااگگت شگگد وفگگت شگگرا ارفگگای سگگیاو  روی اثگگر    

 دی تا با سیاو  اره ببنمنداشته وسیاو  ناراات میشه منم قول دا

 

 

بعگگد ازکلگگی اگگره زدن بگگا ووشگگی خمگگته شگگدی اولتگگو برداشگگتم بگگه سگگتت اتگگوی     

 رفتم بعداز یه دو  زود اومدی بیرون بدون خشک کردن موهای لواسامو

 پوشیدی با باز وشاشتن موهای از اتا  اومدی بیرون

 

د بگگا ارشگگامم از اتگگاقش اومگگد بیگگرون یکگگم بهگگم خیگگره شگگد و یدفگگه بخگگود  اومگگ       

 برداشتن سویچ ماشینش از خونه زد بیرون

مگنم بگه سگتت اشگپبخونه رفگتم بگا خگوردن یگگه قهگوه رفگتم امگاده شگدی تگا بگری خونگگه              

 مامان اینا
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 پارت صدو پن اه و هشت#

 

 : عمل

 

 

بعگگد از امگگاده شگگدن سگگوار ماشگگینم شگگدی بگگه سگگتت خونگگه مامگگان اینگگا رفگگتم وقتگگی       

ی بگگاز کگگرد ماشگگین رو پگگارک کگگردی و   رسگگیدی تگگک بگگوقی زدی کگگه مشگگتی درو بگگرا   

 پیاده

 شدی

 گگ س ی مشتی

 مشتی :س ی دختری خوبی خو  اومدی

 گ مرسی خوبم شتا خوبین خمته نواشی

مشتی :بخوبیگت دختگری خگانوی ازوقتگی شگتا رفتگین ایگن خونگه شگوراال سگابقو نگداره            

 دیکه اوه میشه یکم بیشتر بیاین پیش اقاو خانوی

 گگ ششم باباجان اتتا

 تی :خدا خیرت بده دختریمش
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 گگ پس با اجازه من بری پیش مامان اینا

 مشتی : بفرما دختری

بگگه سگگتت در ورودی رفگگتم زنکگگو زدی درو مامگگان بگگازکرد بگگا بازشگگدن در ودیگگدن        

مامگگان خودمگگو پگگرت کگگردی تگگو اغگگو  مامگگان انقگگد دلگگم ورفتگگه بگگود کگگه ناخوداوگگاه    

 اشکم

 اومد

 گگ مامان خیلی دلم برات تن  شده بود

 مامان :منم عبیبدلم

 :از اغو  مامان اومدی بیرون که با دیدن صورت اشکیم وفت

 شیشده قربونت بری

 گگ شیبی نیس مامانم فقج دلتنکت بودی

 بابا و عرشیا ک ان

 مامان :عرشیا تو اتاقشه پدرتم االن میاد دیکه

 گگ با  پس من بری پیش عرشیا

 مامان :زن  ببن ارشای بیاد شای پیشتون با 

 نه مامان مرسی من شای رو در  کردی اومدی پیشتون یه شب دیکه گ

 مامان :باشه دختری
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با دیدن پله ها یگاد اون روزایگی افتگادی کگه شقگدر خوشگحال و سگراال بگودی اتگی یگه           

 لحضه هم فکر نتیکردی که امرت اون روزارو بخوری شون هر روز من

 .... بهتر از دیروز بود ولی االن

 افتگگادی خگگوب روزای اون یگگاد اتگگاقم دیگگدن بگگا پلگگه هگگا رفگگتم بگگاال  اینوگگار بگگا لگگشت از  

 درو نداد جواب ولی زدی در بار شند کردی کج عرشیا اتا  ستت به راهتو

بگگازکردی رفگگتم تگگو ولگگی عرشگگیا تگگو اتگگا  نوگگود یگگه سگگتت اتگگوی و دسشگگویی رفگگتم در 

 باز بود پس ک است

 عرشیاااا

 داداشم ک ایی

 عرشیگگگگگااا

بیگگرون دیگگدی الی در اتگگاقم بگگازه کن کگگاو شگگدی رفگگتم سگگتت در وقتگگی  از اتگگا  اومگگدی 

 باز کردی دیدی عرشیا خوابیده روی تختم

 با تع ب رفتم ستتش شرا نرفته تو اتا  خود  بخوابه

 تختش که در  بود پس شرا روی تخت من خوابیده

کنگگار  نشمگگتم م فگگه رو اروی کشگگیدی کنگگار دیگگدی بیگگداره و ششگگتا  خیمگگه دلگگم    

 از دیدن ششتا  ریش شد

 

 گگ عرشیا عبیبدل اب ی شیشده قربونت بری ؟؟
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 ........: عرشیا

 گگ عرشیا با اب ی اره نتیبنی

 ........: عرشیا

 گگ اداقل بکو کی اذیتت کرده

 عرشیابا بغضی که تو صدا  بود وفت :تو

 گگ من !!مکه من دلم میاد داداشیتو اذیت کنم

 عرشیا :اب ی شرا دیکه منو دو  نداری

 گگ کی وفته من داداشتو دو  نداری

 عرشیا :اوه دوسم داشتی که میومدی منو میدیدی

گگگگ الهگگی مگگن قربونگگت بگگری مگگن انگگدازه ی کگگل دنیگگا دوسگگت داری فقگگج یکگگم ورفتگگار    

 بودی نتونمتم بیای االنم میخوای ازدل داداشم دراری پاشو کاراتو بکن بریم دور

 دور

 عرشیا :واقعا
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 گگ اره قربونت بری

بگگا ع لگگه از تخگگتم اومگگد پگگایین داشگگت میرفگگت سگگتت در کگگه پشگگیتون شگگدو بروشگگت 

 م کردو وفتب.و.سدوید ستتم 

 عرشیا :خیلی دوست داری اب ی عمل

یدمش درووشگگش وفگگتم ب.و.سگگدلگگم ضگگعف رفگگت بگگرا  کشگگیدمش تگگوی بغلگگش    

 ااال که اب یو دو  داری از  دلکیر نوا 

 

 عرشیا :با  اب ی جونی

 من بری اماده شم

 منم بری به مامان بکم رفتم پایین پیش مامانگگ برو 

 مامااان مااامااان

 مامان :جون دلم واای عمل شند روز بود صدای جیغت توی این خونه نوود

 گگ عه

 ولی اوال وقتی جیغ میکشیدی فوشم میدادیا یادته

 

 مامان :خوب ااال پرونشو کارتو بکو

 میای دوبارهگگ من داری با عرشیا میری تا بیرون یکم دورببنیم 
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مامان :بگا  عبیگبی خگوب کگاری میکنگی خیلگی دل تنکگت بگود از وقتگی رفتگی ووشگه            

 ویر شده

 گگ اوهوی بخاطر هتین داریم میریم بیرون برمیکردی میای بابارو میوینم

 

 مامان :با  عبیبی مواظب خودتون باشین

 گگ ششم

 کیفتو برداشتم

 عرشیااا .... عرشیگگگگگااا بریم ؟؟

از پلگگه هگگا اومگگد پگگایین منکگگه مونگگدی ایگگن بچگگه ایگگن تیگگپ زدن و ازکگگی    یدفگگه عرشگگیا

 یادورفته من اندازه این بودی داشتم پفک نتکی میخوردی

 

جگگین کگگری پوشگگیده بگگود بگگا تیشگگرت سگگفید جلیقگگه سگگورمه ای کفگگش کگگالج مشگگکی     

 موهاشم زده بود باال یه عینک دودی مشکی هم زده بود این ببرگ بشه شی

 میشه

 

 ف کرده بود ازدیدن عرشیامامان که کی

 عرشیا :من امادی بریم
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 گگ پس فعلن خدافظ

 سوار ماشین شدیتو از خونه زدیم بیرون

 

 

 : عمل

 

ظوج روشگن کگردی تگا تگه زیگاد کگردی بگرای اینکگه عرشگیا خوشگحال بشگه ازخگودی ادا             

 درمیاوردی میرقصیدی عرشیای دلشو ورفته بود غش کرده بود ازخنده

 

 

ن ادا درمیگاورد کنگار بمگتنی فروشگی پگارک کگردی رفتگیم دوتگا         اونم منگو دیگد مثگل مگ    

 بمتنی توت فرنکی ورفتیم با شوخی خوردیم تا اواسش پرت میشد

بمگگتنی میتالیگگدی توصگگورتش اونگگم خنگگد  میکرفگگت مگگنم الکگگی اواسگگتو پگگرت         

میکگگردی تگگا اونگگم بکنگگه بگگا کلگگی ممگگخره بگگازی بمگگتنی هگگامون روخگگوردیم یکگگم دیکگگه 

 دور

 انرژیتون تتوی شده بود بروشتیم ستت خونه زدیم دیکه واقعا
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دیقگگه بگگود ماشگگینو پگگارک کگگردی زنکگگو زدیگگم رفتگگیم تگگو    ٢۰:٢۰تگگا رسگگیدیم سگگاعت  

بابااومگگده بگگود جلگگوی در بگگا دیگگدن بابگگا دویگگدی سگگتتش پریگگدی تگگو بغلگگش انقگگد          

 شب.و.س

 کردی که صدای بابا دراومد

 بابا :اووو دختر شه خوره پر تفتون کردی

 گگ خخ مکه بده

با :ن واال خیلگیم خوبگه بکگو بویگنم پدرسگوخته شیشگده کگه تگو مگارو فرامگو  کگردی            با

 نکنه ارشای مهره مار داره

 

 با اوردن اسم ارشای االم ورفته شد بابا با نکرانی وفت

 شیبی شده دختری ؟؟

گگگ ن بابگگاجونم شیشگگده فقگگج از ایگگن نگگارااتم کگگه شگگتا ازدسگگتم نگگارااتین بوخشگگینم      

 تروخدا

 

ا شیگگه وگگل دختگگر بیگگا بگگریم تگگو کگگه مامانگگت االن صگگدا  درمیگگاد میکگگه  بابگگا :ایگگن ارفگگ

 دارین شی میکین

عرشگگیا :واقعگگا هگگم اگگق داره مگگن از ایگگن موقگگی تااگگاال این گگا وایمگگادی ولگگی انکگگار نگگه    

 انکار که منم این ای
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منو بابگا زدیگم زیگر خنگده بابگا عرشگیارو بغگل زدو وفگت :کگی وفتگه تگورو کمگی ندیگد              

 یبنی از خوشتیپی عین مامانتیتو از دور راهنتا م

 با خنده وارد پشیرایی شدیم که مامان با دیدنتون لوخند اومد روی لوا 

 مامان :خیلی وقت بود جتعتون جتی نوود علی

 بابا :ااال که جتی پس بخند تا دنیا بروت بخنده هتمر جان

 مامان :ممخره

دلگگم نتیخگگوا   بعگگد از کلگگی شگگوخی و خنگگده از مامگگان اینگگا خگگدافظی کگگردی اصگگ       

 مین بعد رسیدی کلیدو انداختم به۱۵ازشون جداشم سوار ماشین شدی بعد از 

 در رفتم تو درو بمتم

 

بگگا صگگدای اهنگگ  غتکینگگی کگگه ارشگگای وشاشگگته بگگود داغ دلگگم تگگازه شگگد اصگگ  دیکگگه     

 کنترل نداشتم روی اشکای اشکم دراومد پس اوه منو دو  نداری پس شرا

 لواسگگامو اتگگاقم سگگتت رفگگتم امو بگگاور نگگداری اهنگگ  غتکگگین وگگو  میگگدی شگگرا ارفگگ 

 کشیدی دراز تخت ستت رفتم کردی عوض

یهگگو دراتگگا  بازشگگد ...... ناخوداوگگاه نشمگگتم .... ارشگگای تگگوی شگگارشوب درایمگگتاده      

 بود با موهای ژولیده .... ششتای به خون نشمته ... قدو قامت فرو افتاده انکار

 : فتمهته اتفاقا یادی رفت هته ارفا  با تر  و

 .......گگ ارشای
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اب دهنشگگگو قگگگورت داد .... تکیگگگه داد بگگگه شگگگارشوب در و ششتاشگگگو بمگگگت .... شگگگی 

 شده بود یعنی ؟؟

 رفتم طرفش دستشو ورفتم توی دستم و وفتم ارشای شیشده .....؟؟؟

 شرا این وری شدی ؟؟

 ارشای :عمل

 با وفتن استم اشکش ریخت

 دلم برا  اتیش ورفت

 گگ جانم

 

 

 : عمل

 

 و ورفت توی دستش ....نکاهشو دوخت توی نکایدستت

امگگروز سگگیامک اومگگد پیشگگم هتگگه شیگگو بهگگم وفگگت .....عمگگل ....عمگگل مگگن ،مگگن          

 نتیخواستم اینطوری بشه ...من و بوخش میدونم خیلی تند رفتم ....ولی بوخشم

 

 : هتینطور محو ششتای خیمش بودی که وفت

 ارشای :اینا راست میکن ؟؟
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 !!!گگ کیاا

 بات در  شده وبلیج ورفتی ؟داری میری ؟ارشای :وی

گگگگ اره امشگگب میخواسگگتم بهگگت بکگگم داری از زنگگدویت میگگری هتینطگگور کگگه خگگودت      

 خواستی

 

رفگگتم سگگتت تخگگتم نشمگگتم ،ارشگگای اومگگد طگگرفم .......جلگگوی ایمگگتاد ..... دسگگتامو         

 ... ورفت .....بلندی کرد زل زد توی ششتای

 ششتا  شرا انقد سرخ بود

 میکن ارشای :پس راست

شیبی نکفتم ،شنگد نفگس عتیگق پشگت سگرهم کشگیدو عقگب وگرد کگرد رفگت از اتگا             

 بیرون ... بدون اینکه کلته ای اره ببنه ...بدون اینکه بکه نرو ....بکه بتون

 ای لعنت بهتون شرا وفتین نواید بهش میکفتین...

 ..... منو بکو فکر میکردی جلو مو میکیره میکه نواید بری

 

تون داغگگون تگگری کگگردین زود ووشگگیتو برداشگگتم شگگتاره سگگیامک و    شگگتا بگگااین کگگار 

 ورفتم بعد از شند بو  جواب داد

 سیامک :س ی عمل

 گگ س ی اخر کارخودتو کردی مکه نکفتم نتی خوای بهش شیبی بکی



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

426 

 

سیامک :بخدا به جگون همگتی مگن نخواسگتم بیگای سگیاو  دیوونگه شگده بگود میکفگت           

 یکی شنیده که تو میخوای بری اوه نیایی به ارشای بکی میکشتت از

مگگن هتگگه شیگگو بگگه ارشگگای وفگگتم کگگارت عروسگگیتم نشگگونش دادی از  معگگشزت          

 خواهی کردی ارشای االش خوب بود ولی یدفه بلند شد رفت االش خوبه ؟؟

 

 گگ خوبه ... خدافظ

فرصگگت نگگدادی ارفگگی ببنگگه .. تلفگگن رو قطگگی کگگردی خودمگگو پگگرت کگگردی رو تخگگت      

 ی زار زدی انقدر وریه کردی تا خوابم بردسرمو تو بالشت پنهون کرد

 

 ... اص  نفهتیدی ارشای شیشد

صگگوح کگگه بیگگدار شگگدی سگگری مثگگل کگگوه سگگنکین بگگود ... تلگگو تلگگو خگگوران رفگگتم سگگتت   

 دسشویی اومدی درو بازکنم که ششتم خورد به یاداشت روی در خج ارشای بود

 

 

یگگدونم ک گگا مگگی ری و ارشگگای :مگگی ری ....مگگی ری کگگه یگگه مگگدت نواشگگم ...برمیکگگردی نت  

 ... نتی دونم کی برمیکردی ....شاید صدای دریا ارومم کنه

 

ارشگگااااای ......هتون گگا جلگگوی دسشگگویی پگگای سمگگت شگگد افتگگادی زمگگین اشگگک صگگورتتو 

 شمت ....هق هق کردی
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 اخه ک ااا رفتی ؟؟

 شرا این روزای اخر داری خودتو ازی دریغ میکنی ؟؟

 اشگگاره یگگه منتظگگر مگگن بخگگدا ارشگگای....  نگگری ی شگگرا خودتگگو زجگگر میگگدی ؟شگگرا نتیخگگوا

 ارشگگگگگاااای ازتوای

 

 

 

 : عمل

 

اینکگگه شقگگدر وریگگه کردمگگو ...ضگگ ه زدی بتانگگد مهگگم قلگگوم بگگود کگگه داشگگت هگگرروز     

 بیشتر از قول زختی میشد شهارروز ازنوودنش وششته بود .... کمی یادی ازمون

روشگگکر !!وورنگگه  نتگگی کگگرد اتگگی خالگگه زهراتگگوی ایگگن مگگدت زنگگ  نگگبد ... خدا       

 نتیدونمتم شه جوابی بهشون بدی

 

 

 

 فقج کمی که بهم زن  میبد نفس و الناز با دانیال بود سیاوشم باهم قهر بود

 توی این مدت کاری شده بود وریه
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کگگردن .....غصگگه خگگوردن ...غگگشای درسگگت و امگگابی نتیخگگوری درسگگت مثگگل میگگت      

 شده بودی

نی ...... موهگگای ژولیگگده ... لوهگگا تگگرک  زیگگر ششگگتای وگگود افتگگاده ...وونگگه هگگای اسگگتخو 

 .... خورده .....عملی شده بودی غیرقابل شناخت ...ازدلتنکی روبه مرگ بودی

 باوری نتیشگد انقگدر دلتگنکش باشگم ...... شگوا لواساشگو بغگل میکگرفتم تگا خگوابم بوگره           

.... 

 

بعضی وقتگا از زورضگعف االگت تهگوع مگی وگرفتم ... شگاید بایگد بمگتری میشگدی ولگی            

 نه ....مرگ رو ترجیح می دادی ...توی پن تین روز داشتم ممیراشپبخونه به

 میکردی طی رو اتاقم 

 

کگگه درخونگگه بگگاز شگگد اومگگد تو......هتون گگا سگگرجای خشگگک شگگدی .....ایگگن ارشگگای بگگود   

 !!!؟؟

ایگگن مگگرد ژولیگگده ...باموهگگاوریش هگگای اشگگفته ....ششگگتای خگگیس و کگگدر وهیکگگل اب   

 !!رفته ......؟

 !!! ی بود یعنیخود ارشا

 

 ... ساکشو انداخت زمین ....تکیه داد به دیوار زل زد به من
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اشگگک صگگورتتوخیس کگگرد ...دویگگدی طگگرفش ...دستاشگگو بگگازکردومن تگگو بغلگگش وگگم   

 شدی ....جور ع یوی منو بخود  فشار میداد انکار میخواست بامن یکی بشه

 وفتم :خو  وششت ؟؟ ...

 ...... قعیارشای :جهنم بود.......جهنگگگگم وا

 صدا  ...صدا  شراانقد ورفته بود

 

 

 

 : عمل

 

 یا خدا این ارشای بود یا یه مردغریوه که من نتی شناختتش ؟

 مثل بچه ها نق زدمو وفتم :شرارفتی ؟

 : سرشو توی موهای فرو کرد شند نفس عتیق کشیدو وفت

 ارشای :باید میرفتم

 گگ تو شت شده ارشای

 ایی که زدی و میدی شیبی نپر  عملارشای :هیچی داری تاوان ارف

ای خگگدا کگگا  تگگوی اون دانشگگکاه کگگوفتی نتیومگگد کگگا  بابگگا بگگرا  اون مشگگکل پگگیش 

 بیرون کشیدی بغلش از خودمو نتیومد کا ....کا  این اتفاقا نتی افتاد 



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

430 

 

 

خواستم بری کگه ارشگای دسگتتو ورفگت نگرو بیگا بشگین کنگاری .....شقگدر ارشگای عگوض            

 اره زدنشاون اقتدار ثابت رو نداشتشده بود ....اتی لحن 

 

 وشه دلیلی داشت که من هته جوره دوستش داشتم وعاشقانه می پرستتش ؟؟

از خگگدا خواسگگته کنگگار  نشمگگتم ...دستشگگو انگگداخت دورشگگونم منگگو شمگگووند بگگه       

 : خود  ....با صدای اهمته ایی وفت

 

 ارشای :کی ؟؟؟

 : با تع ب بروشتم ستتش

 گگ شی کی ؟؟

 کشیدو وفت :کی میری ؟؟نفس پرصدایی 

هنوز میخگواد مگن بگری پگس شگرا مثگل کمگی رفتگار میکنگه کگه دوسگم داره پگس شگرا              

 نتیکه نرو با سختی وبا بغض تو صدای وفتم

 گگ سی ای

 ارشای :ده روز دیکه

گگگگ اوهگگوی ... دیکگگه ارفگگی نگگبد .....خگگم شد....سرشگگو وشاشگگت روی پگگای ودراز کشگگید  

 .... هن  کرده بودی
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ری شگده بگود ؟؟ نگه اون ارفگی از طگ   میگبد نگه مگن مگی تونمگتم شیگبی            شرا اینطگو 

 بکم ... ای خدا ... ارشای روپای خوابید .....خوابش برد .... درست عین پمر

 بچه ای که روی پای مامانش خوابیده

 

 

مگگنم سگگرمو بگگه پشگگت کاناپگگه تکیگگه دادمگگو خگگوابم بگگرد اون هتگگه وریگگه زاری خمگگته ای 

 کردی روی تخت بودی ...زمان ازدستم رفته بودکرده بود ششم که باز 

 نتی دونمتم صوحه ... شوه ... عصره .. مهم هم نوود

 

 

 : عمل

 

سگگری بگگاز درد میکگگرد ...بلنگگد شگگدی بگگری یگگه قهگگوه بخگگوری تگگا سگگری بهتگگر بشگگه ارشگگای  

 توی اتاقش بود شون از توی اتاقش صدای اهن  میومد ....مثل هتیشه

 

بعگگد از شنگگد مگگین در  شگگد ریخگگتم تگگوی لیگگوان     قهگگوه رو وشاشگگتم تگگا در  بشگگه 

 نشمتم وشاشتم جلوی صدای ارشای از پشت سری اومد
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 ارشای :برای منم بریب

 

 

نکگگاهش کگگردی اصگگ  قصگگد اصگگ ح کگگردن صورتشگگو نداشگگت بگگرا  یگگه لیگگوان قهگگوه    

 ربختم نشمت جلوی .... خیره ی من شده بود

 

هگگوه رو داغ داغ خگگوردی هردوثانیگگه یگگک بگگار یگگه اه مگگی کشگگید عصگگابم خگگورد شگگد ق   

 بهتر تا این بود که بشینم افمو  خوردن ارشامو بوینم

 

نتیگگدونم اوگگه منگگو دو  داره پگگس شگگرا شیگگبی نتیکگگه بهگگم خگگوب بابگگا دو کلگگوی بکگگو  

 نرو لعنتی

 بلند شدی بری که وفت

 شای شی میخوری ؟؟

 هیچی-

 ارشای :منم شیبی نتیخوری پس

 

 ون نتیخواد بکیری خودی در  می کنمدلم نیومد برای هتین وفتم غشا از بیر

 ارشای : میکیری زاتتت میشه



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

433 

 

 گگ خمته شدی از غشاهای بیرون

 ؟؟ قوول کنم ارشای :پس به یه شرط منم کتکت 

 گگ مکه توهم از اینکارا بلدی ؟؟

 ارشای :ضعیفه نوینم ب من بخندیا اونوقت با من طرفی

 گگ وییی ترسیدی

 دیگگدن بگگا قرمیگگداد باسگگنش وبگگا میکگگرد خگگورد رو دلتگگه فلفگگل موادشگگو اوردی ارشگگای 

 ازخنده ترکیدی ارشای

تگگا وقتگگی فلفگگل و قگگارچ وسوسگگیس رو خگگورد میکگگرد یگگه ادا از خگگود  میریخگگت مگگنم  

 که از خنده پخش زمین شده بودی

داشگگتم مگگواد روی پیتگگبا رو مگگی شیگگدی روی ختیگگر پیتگگبا کگگه یدفگگه دسگگتای ارشگگای از    

 موهای توی کرد سرشو دورکتری شد پیچیده پشت 

 اومدی فاصله بکیری که

 ارشای :بتون خواهش میکنم عمل

 برای خیلی سخت بود تحتل کنم ولی نواید خودمو لو میدادی مثل خود 

 

بگگا صگگدای زنگگ  در خونگگه ازی فاصگگله ورفگگت الهگگی مگگن قربونگگت بگگری کگگه اومگگدی منگگو  

 ن ات دادی
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ا دیگدن سگریدار   ارشای درو بگاز کگرد رفگتم جلگوی ورودی اشگپبخونه بویگنم کیگه کگه بگ         

 ترکیدی از خنده من قربون این رفتم

 خاک برسرت عمل

 

 ارشای با تع ب بر وشت ستتم دستشو سوالی تکون داد یعنی شیشده

 که با دیدن دوباره سریدار دوباره خندی ورفت

 

 

 : عمل

 

 نتیدونم داشتن شی میکفتن که ارشای بعد از شندمین اومد داخل

 ارشای :عمل خوبی تو

 ور مکهگگ اره شط

 ارشای :اخه الکی میخندی

 گگ الکی نوود باو داشتم به خودی میخندیدی که قربون این رفتم

 ارشای اختی کردو وفت :کی

 گگ اوووی پیتباا دیکهه اخه خیلی وشنته
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 ارشای : اهاا

 گگ بلی

با شوخی وخنگده پیتگبارو امگاده کگردیم وشاشگتیم تگوی فگر مگنم بعگد از شمگتن ظرفگا            

 لواسامو عوض کنم رفتم ستت اتاقم تا

تا رسیدی تگوی اتگاقم رفگتم سگتت کتگدی یگه تگاپ لیتگویی اریگر بگا سگاپورت سگورمه             

 ایی نود ، موهامم دی اسوی بمتم یه کری پودر زدی با ریتل و خج ششم و

 دراخر با رژ قرمب تیرخ ص رو زدی

 

بعگگد از شنگگد روز نتیگگدونم شگگرا امشگگب دلگگم میخگگوا  یکگگم بخگگودی برسگگم بگگا دیگگدن   

بگگرای خگگودی فرسگگتادی از اتگگا  اومگگدی بیگگرون رفگگتم     ب.و. ی ایینگگه یگگه خگگودی تگگو

 ستت

 اشپبخونه ارشای نوود

 ارشاااای

 ارشای هوووو ک ایی

 ارشای :تو ک ت اومدی لواسامو عوض کنم االن میای

 گ با  راات با 

رفگگتم سگگتت فگگر پیتگگبا هگگارو دراوروی شیگگدی روی میگگب رفگگتم سگگتت یخچگگال سگگس رو  

 که سنکینی نکاهی رو روی خودی اس کردی با باال اوردی وشاشتم روی میب
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 : اوردن سری نکاهم توی نکاه ارشای وره خورد یدفه ارشای سرفه کردو وفت

 به به شه بویی راه انداختی ضعیفه

 گگ یه بار دیکه به من بکی ضعیفه دهنتو کاه ول میکیری افتاد

 ارشای :اوهوع خانومو راه افتاده

 

 

 ب اومدی بری روبرو  بشینم که وفت بشین کناریارشای اومد نشمت پشت می

کنگگگار  نشمگگگتم سگگگس رو برداشگگگت روی پیتگگگبای خگگگود  ریخگگگت اومگگگدی از   

بکیگگری لگگج کگگردو سگگس رو بگگرد عقگگب رفگگتم جلگگو بگگرد عقگگب تگگر انقگگد رفگگتم جلگگو کگگه  

 کامل تو

 بغلش بودی دستتو دراز کردی بکیری برد باالی سر 

 گگ ارشای بده

 ارشای :خوب خودت بکیر 

دی بلنگگد شگگدی بکیگگری از  صگگندلی از زیگگر پگگای رفگگت اونگگور اومگگدی بیگگوفتم کگگه     اومگگ

 ارشای دستشو دور کتری سفت کردو کشیدی روی پاهای خود 

 هرشی زور زدی پاشم نشاشت

 گگ ولم کن میخوای شامتو بخوری



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

437 

 

ارشگگای دستشگگو بگگرد سگگتت پیتگگبا  یگگه بگگر  رو برداشگگت صگگدای کگگرد بروشگگتم       

 وی دهنمستتش که بر  پیتباشو ورفت جل

 با تع ب نکاهش میکردی

 ارشای :یکی من یکی تو قوول

 گگ خودی دست داری ولم کن بشینم پیتبامو بخوری

ارشای :اوال جگات خوبگه دومگا یگه بگر  مگن میگدی تگو بخگوری تگوهم یگه بگر  میگدی              

 من بخوری این وری هردمون سیر میشیم

 

 .. گگ ولم کن عه

 ارشای :عه نداره دهنتو بازکن بوینم

 یخوایگگ نت

 ارشای :یاالا

دهنتو بازکردی ارشگای بگر  پیتگبارو وشاشگت تگوی دهگنم بگا اوصگله میشاشگت تگوی           

 دهنم وقتی نوبت من شد فکر شیطانی زد به سری بر  پیتبارو ورفتم

جلگگوی دهگگنش یگگه لوخنگگد بهگگش زدی دهنشگگو بگگازکرد تگگا دهنشگگو بگگازکرد یدفگگه تتگگوی  

 اومد منم ترکیده بودیبر  پیتبارو با فشار کردی توی دهنش که داد  در

 ازخنده

 ارشامم با ارص نکای میکرد
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 : عمل

 ووشیش ازی جدا شد

 زود ازروی پا  پاشدی

 ارشای ووشیش وجواب داد

 ارشای :س ی دادا  خوبی

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

 ارشای :خوبن متنون

......... 

 ارشای :قربون دستت پس در  شد

......... 

 خیلی اقایی داداشمارشای :ایشاال بتونم جوران کنم برات 

....... 

 ارشای :قربونت خدافظ

 با االت سوالی داشتم نکا  میکردی که وفت :رفیقم بود

 گگ با  . من میری بخوابم خیلی خمتم شب خو 

 داشتم میرفتم ستت اتاقم که با صدای ارشای وایمادی ولی برنکشتم
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 ارشای :عمل ... عمل میشه امشب پیشت بخوابم

 تش جوری بروشتم که استخون وردنم داغون شدبا تع ب بر وشتم ست

 گگ تو شیکار کنی

 ارشای :خواهش میکنم عمل

 دلم سوخت برا 

 گگ ولی یه شرط داره

 ارشای :بکوشم عیال

 گگ اوه لکد ببنی شب میندازمت تو کوشه

 ارشای :اوه لکد زدی باشه

 گگ پس شب خو 

 ارشای :ک ا خانوی واسا باهم بریم من عقب میتونم

 وفته بودی بهت تو هتیشه عقب مونده ایی گگ یوار

 ارشای :واسا بوینم من عقب موندی ارهههه

 گگ ارهه مثلن شی

ارشای افتگاد دنوگالم دویگدی بگه سگتت اتگا  خگواب کگه ارشگای وسگج راه یقتگو از پشگت             

 ....کشیدو

 : عمل
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 ارشای :بوینم کی عقب موند 

 گگ تووو

 ارشای :پس خودت خواستی

لنگگد کگگردو بگگه سگگتت اتگگا  خگگوابم رفگگت درو بگگا پگگا  بگگاز   ارشگگای منگگو روی دسگگتش ب

 کرد منو اروی وشاشت روی تخت ناخوداواه دستم دور وردنش القه شد

ارشگگای دستشگگو وشاشگگت زیگگر شگگونم صگگورتتو شرخونگگد سگگتت خگگود  ششتاشگگو       

تگگو خلمگگه شگگیرینی فگگرو رفتگگه بگگودی صگگدای زنگگ  ووشگگیم  بمگگت ...فاصگگله تتگگوی شگگد

مگگای شگگوونه زیگگاد مگگی ریخگگت صگگدای خگگورد شگگدن      اومگگد النگگاز بگگود ... از ایگگن کر  

سگگختی بگگاز کگگردی .... ووشگگیتو زده بگگود تگگوی دیگگوار     ووشگگیم اومگگد الی پلکتگگو بگگه  

...مهگگم نوگگود ...دسگگت ارشگگای کترموفشگگار داد ..... دسگگت مگگنم تگگوی موهگگای اون بگگود    

 .....هیچ وقت فکر نتیکردی

 که منو میوخشی اون میخواست پرستش کنه عمل ......بکو ......بکو ......بکو

 نفمتو با صدا بیرون فرستادی و به سختی وفتم :از نظر من تو وناهکار نیمتی

 : منو کشید توی بغلش با بغضی که توی صدا  بود وفت

 ...... منو بوخش عملم

لن  ظهگر بگود ششگم بگازکردی ....اصگ  مگوقعیتم رو بگه یگاد نداشگتم ...سگرمو بگه شگپ             

 اب بودی ....شرا ووشیم بیداری نکردو راست شرخوندی روی تخت خودی خو

 ازجای بلند شدی یه نکاه بخودی کردی ....خدای من ....دیشب .....ارشای ....من
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 ازیاداوری دیشب لوخند نشمت روی لوم

 ارشای فو  العاده بود

 : عمل

از اتگگوی  بگگا سگگختی بلنگگد شگگدی بگگه سگگتت اتگگوی رفگگتم یگگه دو  اب وگگری وگگرفتم     

 دی موهامو سشوار کشیدی ازاومدی بیرون لوا سامو پوشی

اتگگا  رفگگتم بیگگرون از اشگگپبخونه صگگدا هگگایی میومگگد کگگه فهتیگگدی ارشگگای اون اسگگت      

 بالوخند وفتم

 گگ س ی صوح بخیر

ارشگگای بروشگگت بگگا بروشگگتنش ششگگتای از تع گگب داشگگت میگگبد بیگگرون شگگرا ششگگتا  

 انقدر قرمب بود

 ارشای :س ی صوحت بخیر بیا بشین صوحونتو بخور

 

 ا  ورفته بود اخه شه اتفاقی افتادهشرا انقد صد

نکاهی به میگب کگردی هتگه شگی شیگده بگود نشمگتم پشگت میگب اونگم نشمگت روبگروی             

 من یه لقته کره و عمل برای ورفت بخور برات خوبه

لقتگگه رو اومگگدی ازدسگگتش بکیگگری دسگگتم بگگه دسگگتش خگگورد از جگگا پریگگد بگگا تع گگب     

 بهش نکاه کردی این ارشای بود اص  باوری نتیشه

 نتیخوای متنون گگ
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خیلگگی از دسگگتش عصگگوانی بگگودی بگگه سگگتت شگگایی سگگاز رفگگتم یگگه لیگگوان شگگایی بگگرای    

 خودی ریختم شیرین کردی خوردی با سختی قدی برمیداشتم دلم خیلی درد

 میکرد

داشگگتم بگگه سگگتت اتگگاقم میگگرفتم تلفگگن خونگگه زنگگ  خگگورد اومگگدی جگگواب بگگدی ارشگگای   

 وفت

 ومد تلفن رو برداشتبرندار با من کار دارن متع ب وایمادی ا

 ارشای :س ی

 ارشای :مکه دیشب نکفتی ال شدهاااا

ارشگگای :پگگس شگگه غلطگگی میکنگگین تگگو اون شگگرکت وامونگگده پگگس ارفگگای دیشگگوت       

 کشکی بود خور خوشحالی که از  دی میبدی دیشب این بود

 ارشای :تا پنج بعدازظهر باید کارهارو در  کنی فهتیگگگگگگگگدی

مگگن ششگگتامو بمگگته بگگودی تلفنگگو پگگرت کگگرد روی زمگگین   بگگا فریگگادی کگگه ارشگگای میگگبد

 خیلی عصوانی بود

 گگ شیبی شده

ارشای :نگه بخگودی مربوطگه تگو دخالگت نکگن میتگونی هرشگی میکشگم بگرای اون کتگک            

 میکنه نابود شرکتتو داره کثافت لعنتی بود که به پدرت کردی اون محتشم 

میشگگه تگگو ن گگات پیگگدا  میفهتیییگگی تگگو کگگه دیکگگه داری میگگری زنگگدوی مگگن داره نگگابود 

 کردی ولی من دوباره به کتک نیاز داری
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سگگری وگگیج میرفگگت جلگگوی ششگگتای سگگیاه بگگود بگگا سگگختی خودمگگو بگگه اتگگاقم رسگگوندی    

 بغضم ترکید با سختی شتدونتو دراوردی هرشی دی دستم بود برداشتم زیپ

شتگگدونتو بمگگتم رفگگتم سگگتت کتگگد لواسگگای اصگگ  نتیدونمگگتم جلگگوی اشگگکامو بکیگگری    

 واساموپوشیدی دسته شتدونتو ورفتم از اتا  اومدی بیرون ارشای داشتزود ل

 با عصوانیت وسج سالن رژه میرفت

 دستشو توی موها  می کشید با دیدن من یه لحضه مکث کرد

منم با یگه پوزخنگد اکتفگا کگردی رفگتم سگتت در کفشگامو پوشگیدی اومگدی درو بگاز کگنم            

 شد که دست ارشای اومد روی در مانی بازکردن در

 

 گ دستتو بردار

 ارشای :ک اا

 گگ سرقوری وفتم برو کنار

 ارشای :باید بکی ک ا میری

 گگ به تو مربوط نیس عوضی

ارشگگگای :بفهگگگم شگگگی میکگگگی عمگگگل تگگگا اسگگگتت تگگگوی شناسگگگنامه ی منگگگه تگگگو وگگگوه   

 میگگگگگخوری با شتدون تنها بری بیرون
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میگری بگه بابگای     گگ خفشو کثافت اگالم ازت بهگم میخگوره تگو یگه عوضگی بیشگتر نیمگتی        

 بکم پول تویه اشغالو بندازه جلوت اتی شده با پمر محتشم زندوی کنم

میکنم اگداقل دیکگه تگوی نگامرد توزنگدویم نیمگتی تگو عاشگق نیمگتی تگو اصگ  معنگی             

 ....عشق و نتیفهتی

دهگگنم مگگبه ی خگگون رو تگگا اومگگدی بقیگگه ارفتگگو بگگبنم دسگگت ارشگگای فگگرود اومگگد تگگوی  

 توی دهنم اس کردی

 ارشای :وتشوووو توی اتاقت عممل

بگگا ترکیگگدن بغضگگم بگگه سگگتت اتگگا  دویگگدی دری پشگگت سگگری بمگگتم بعگگد از شنگگد مگگین   

 صدای کوبیده شدن درخونه اومد پس رفت بیرون با ع له در اتاقو بازکردی

از نشگگد اومگگدی بیگگرون شتگگدونتو ازووشگگه سگگالن برداشگگتم رفگگتم سگگتت در کگگه در بگگ   

 رفتم ستت جا کلیدی کلیدای منو هم برداشته بود اتی سویچ ماشینتو

 دیکه نتیدونمتم تحتل کنم شروع کردی به جیغ کشیدن

 

 نداشگت  فایگده  شاید از دردی که تگو دلگم سگنکینی مگی کنگه یکگم کاسگته بشگه ولگی          تا 

 مامان شتاره دیدن با که طرفش رفتم سختی با تلفن زن  صدای با

 کردیصدامو صاه 
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 گگ س ی مامان خوبی

 مامان :س ی دختری خوبی ارشای خوبه

 گگ مرسی خوبه س ی میرسونه

 مامان :قربونت س ی برسون

 گگ عرشیا و بابا خوبن ؟؟

 مامان:اره خداروشکر

عروسگگیه وفگگت بگگرا  ٢۵مگگادر زنگگ  زدی بکگگم کگگه کگگارت عروسگگی سگگیامک اوردن   

 ت خواهی کرد وخواست منمشکل پیش اومده نتیتونه به دستت برطونه معشر

 به دستت برسونم

 

گگگگ باشگگه مامگگان ولگگی شگگاید مگگن نتگگونم بیگگای اخگگه ارشگگای یکگگی از دوسگگتا  دعوتتگگون   

 کرده نتیتونیم نه بیاریم ااالزن  میبنم از زندایی معشرت خواهی میکنم

 

 مامان : ولی دختری اینطوری زندایی الهای با دایی ناراات میشن

 بازی خودت میدونی

 مامان سعی میکنم بیای گگ ششم

 مامان :من بری پدرت اومد س ی برسون دختری خدافظ
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 گگ شتاهم س ی برسون خدافظ

 بعد از قطی تلفن به ستت اشپب خونه رفتم یکم اب خوردی

 

 هرشی میکشیدی از این سیامک اشغاله ااال بیای عروسیش

 زندویتو نابود کرد

وان ابتگگو دوبگگاره پگگر کگگردی بگگه یدفگگه هتگگه ی ارفگگای ارشگگای اومگگد جلگگوی ششگگتای لیگگ 

 ستت پشیرایی رفتم با دیدن عکس ارشای دیونه شدی لیوانتو پرت کردی طره

 عکمش

لیگگوان شکمگگت و عکمگگش افتگگاد روی زمگگین هرشگگی نبدیگگک دسگگتم بگگود میگگبدی روی  

 عکمش دیکه جونی برای نتونده بود هرشی میشکوندی ...هرشی جیغ می

تیشگگدی مگگن بگگا ارشگگای اروی میشگگم هتگگونی کشگگیدی ...هرشگگی وریگگه مگگی کگگردی ..اروی ن

 ( که وفت بخاطر وجود پدرت من افتادی توی این دردسر )یعنی بخاطر من

 

دیکگه از تحقیگر شگگدن بگدی میگگاد ولگی نتیگدونم شگگرا از ارفگا  نارااگگت نتیشگم بگگازی        

 دوسش داری ولی دلتو میشکونه با دیدن خورده شیشه هافکری به سری زد

شگگه هگگارو برداشگگتم وشاشگگتم روی دسگگتم ششگگتامو    رفگگتم ستتشگگون یگگه تیکگگه ازشی  

 بمتم وهق هقم بلند شد
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بگگا صگگدای شگگرخش کلیگگد تگگوی در نکگگاهم بگگه سگگتت در کشگگیده شگگد بروشگگتم ارشگگای  

 اومد داخل تا اومد بیاد طرفم جیغ کشیدی

 گگ جلو نیا ،ستت من نیا ازت بدی میاد

 ارشای :عمل اروی با  اینکارا شیه شرا اینارو شیکوندی

 

وای بگگری... میخگگوای از پگگیش هتتگگون بگگری ...هگگیچکس منگگو دو  نگگداره ..اتگگی  گگگگ میخگگ

 بابامو و مامانم ....اتی خود توو

 

شیشگگه رو وشاشگگتم روی دسگگتم هرشگگی ارشگگای میومگگد جلگگو میگگرفتم عقگگب کگگه بگگا        

 .. صدای داد ارشای سر جای وایمادی

 

 ارشای:با  ...باشش برو فقج اون شیشه لعنتیو از روی دستت بردار

 دادکشیدن ارشای لوخند اومد روی لوایبا 

 گگ یعنی هنوز دوسم داری که برای نکران میشی

 ارشای :عمل اونو بیار پایین

 

نشمگگتم ووشگگه دیوارپاهگگامو تگگو دلگگم جتگگی کگگردی سگگرمو وشاشگگتم روی پگگای شگگروع     

 کردی به وریه کردن دیکه تحتل زندوی کردن رو نداری خدااا
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 کشیده شدی تو بغل ارشای

ل معگگشرت میخگگوای ارفگگامو بگگه دل نکیگگر عصگگوانی بگگودی نتگگی خواسگگتم    ارشگگای :عمگگ

 نارااتت کنم تو برای هته مهتی اتی من پس دیکه این ارفا رو نبن

ید کگگه انکگگاری ارامگگش کگگل دنیگگا سگگرازیر شگگد تگگو دلگگم اروی  ب.و.سگگاروی روی سگگرمو 

 شدی دیکه از وریه خوری نوود خود به خود وریم قطی شد

 

ن توجگگه بهگگش رفگگتم سگگتت اتگگاقم بعگگد از دراوردن     از بغلگگش اومگگدی بیگگرون بگگدو   

 لواسای روی تخت دراز کشیدی بعد از نیم ساعت ارشای در اتا  رو باز کرد اتی

 اال اینو که از جا بلند بشم رو نداشتم سرمو بروردوندی طرفش که

وفگگت :مگگا امشگگب میگگری بگگا پگگدرو مگگادرت اگگره بگگبنم کگگه مگگا دیکگگه نتیتگگونیم بگگاهم    

 د شند روز دیکه بری ولی من هنوز ارفی نبدی طوق قولیزندوی کنیم وتو بای

 که دادی خودی شروع کردی

 خودمم باید تتومش کنم

 

 

 : عمل
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سگگرمو بروردونگگدی طگگره پن گگره اتگگاقم وبهگگش توجگگه نکگگردی اونگگم دیگگد جوابشگگو      

نتیگگدی در اتگگاقو بمگگت رفگگت بیگگرون بعگگد ازشنگگد مگگین صگگدای در خونگگه اومگگد ایگگن       

 نشون

 میداد که رفته

 

 نداشگگتم هگگم رفگگتن اتگگوی اوصگگله اتگگی دیکگگه بیگگرون لنگگد شگگدی از اتگگا  رفگگتم مگگنم ب

 رو عطر  بوی اتاقش توی رفتم شدی کشیده ارشای اتا  ستت به ناخوداواه

 میداد ولو شدی روی تختش ....اشک دوباره رو صورتم پخش شد

 

داد زدی :ک گگا میخگگوای بگگری لعنتگگی ؟؟عوضگگی مغگگرور ... ایگگن غگگرور بگگه شگگه دردت     

وقتگگگی داره عشگگگقتو ازت میکیگگگره ...میخگگگوای بگگگری اون گگگا عگگگبای عشگگگقتو  میخگگگوره

 بکیری

 ؟؟؟

 

عمگگل ااتگگق بگگی شگگعووووور صگگورتتو تگگو بگگالش پنهگگان کگگردی از تگگه دل زار زدی ....    

 برای سخت بود .... نتی دونم شند ساعت وششته بود ..... هراز واهی اروی

دوبگگاره وریگگه رو سگگر مگگی  میشگگدی ....نگگیم سگگاعتی رو بگگه درو دیگگوار زل میگگبدی و بعگگد 

 ورفتم
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نتیگگدونم شنگگد سگگاعتی وششگگته بگگود کگگه دسگگتی نشمگگت سگگر شگگونم سگگری الی بگگالش    

 ....بود و هق هقم هوا

سگگریی شرخیگگدی ....ارشگگای بگگا قیافگگه ی پکگگر کنگگاری نشمگگته بگگود ....نشمگگتم خودمگگو     

 انداختم توی بغلش .... منو فشارداد به خود  ...دستشو کرد توی موهای

 

 زمبمه کرد :وریه برای شی دختر خوب ؟؟؟درووشم 

سگگرمو فگگرو کگگردی تگگوی سگگینه ا  ....یقگگه ا  طوگگق معتگگول بگگاز بگگود ......اشگگکای مگگی   

 ریخت روی سینه ی برهنش

 

 .....یدفه منو کشید باال

 : عمل

 ..... فکر جدای از  داشت دیونم می کرد.....

هی میخواستم دهن باز کنم بکگم نتگی خگوای بگری ولگی بگاز جلگوی خودمگو مگی وگرفتم           

 ... من باید بری شون ارشای بهم نتیکه بتون

 زمبمه وار وفتم :ارشاای

 !! ارشای :جا....نم

 گگ به بابا اینا وفتی من میخوای بری
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 ای :ارهارش

 گگ پس شرا هیچ خوری ازشون نیس

فشگگاری دادو وفگگت :مگگن ازشگگون خواسگگته اخگگری رو کگگردی خواسگگتم ایگگن دی اخگگری      

 کاری به کارمون نداشته باشن

 

عمل تو فقج سگه روز دیکگه این گایی روز اخگر بگرو خونگه ی پگدرت هتگه میگان اون گا           

 قتو بکیرمی بیننت منم وقتی بری میری دنوال کارای ط   توهم قیابی ط 

 ولی ازی.نخواه توی این شند روز ط   بکیریم شون .....شون نتیتونم

 

 و اینکه مادرت وفت عروسی الناز نتیره شون خیلی از دستت عصوانی بود

 ارشای :عممممل ؟؟

 با دادی که زد ترسیدی سرمو ورفتم باال

 گگ بلهه

ونگگه رفیگگق مگگن ارشگگای :تگگو نوایگگد بگگه مگگن بکگگی بگگه مگگادرت دروغ وفتگگی کگگه مهتگگونی خ 

 دعوتی که نری عروسی خوب دختر منو خیت کردی جلو مادرت

 گگ بوخش

 از جای بلند شدی بری ستت اتاقم که با صدا  بروشتم
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ارشگگای :عمگگل امشگگب شگگای بگگا منگگه مگگن بگگر ی شگگای در  کگگنم تگگوهم دو  داری بیگگا    

 بوین من عقب مونده شیکار میکنم

 

 از ارفش خندی ورفت

 گگ دیوونهه

 

 

 : عمل

 

 تو کشید به ستت اشپبخونه ...منو نشوند روی صندلی میب ناهار خوریدست

 ارشای :ااال بشین بوین ارشامت شه می کنه ؟؟

 

 !!!ارشامم

کگگا  ارشگگای مگگن بگگودی ....رفگگت سگگتت پیشگگوند ،پیشگگوند رو بمگگت و مشگگغول اشگگپبی 

 .... شد

 گگ بیای کتک ؟؟
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 ارشای :نخیر شتا فقج منو نکاه کن

نیگگا  مگگی خواسگگت بیشگگتر اتیشگگم ببنگگه .....ازبگگوی بگگادم ون     لوخنگگد زدی بگگه مهربو 

 سرخ شده فهتیدی میخواد بادم ون درست کنه

 

 

 !!!!!ازک ا میدونمت غشای مورد ع قه من بادم ونه؟؟؟

شقگگدرهم هگگو  کگگرده بگگودی ....پاشگگدی دویگگدی بگگه سگگتت دسشگگویی ......ارتگگان میگگبو  

 تا صندلی کنار همشیده بود ...بایه دست ول طویعی .....شندتا شتی دو

 خودشم یه دست لوا  خوشکل پوشیده بود

کنگگگار میگگگب تعظیتگگگی کگگگردو وفگگگت :بفرماییگگگد بگگگانوی من......باخنگگگده نشمگگگتم روی 

 صندلی ارشامم صندلی رو هل داد جلو

 

 !!!! خودشم نشمت کناری و برای برنج کشید ....شه بادم ونی

 من شیهباخنده وفتم :از ک ا میدونمتی غشای مورد ع قه ی 

 

 

 ارشای :از زیر زبون برادر زن جان کشیدی

 ؟؟ بود کرده سوال یعنی اینقدر برا  مهم بودی که از عرشیا 
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خگگدایا داری دیونگگه میشگگم ....یگگه راهگگی پگگیش روی بگگشار ....شنگگدتا قاشگگق کگگه خگگوردی     

 ........تازه فهتیدی شقدر اشپبیش محشره

 

 

ون غگگشای خوشگگتبه بکگگشری ....تگگا  بگگا اینکگگه اشگگتهای کگگم بگگود ولگگی نتگگی دونمگگتم از ا   

تهشگگو زیگگر نکگگاه مشگگتا  ارشگگای خگگوردی ....شگگرا اینقگگدر مهربگگون شگگده بگگود ....شگگرا     

 دیکه

 !!!داغون نوود .....شرا ریشاشو زده بود ....؟؟

 

 

 یعنی میخواد منو فراموشم کنه ؟

 ..... یا دلش بحال من سوخته بود ....هرشی که بود خوب بود

 ... هم میبو جتی کردیم غشا که تتوی شد به کتک

 

 

 : عمل

 

 بابگگت متنگگون بخگگوابم بگگری مگگن ارشگگای خیلگگی خگگوابم میومگگد رو کگگردی سگگتت ارشگگای،  

 .... بودی کرده هو  خیلی بود خوشتبه خیلی امشب شای
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 فگگیلم ارشگگای :مکگگه مگگن میگگشاری بخگگوابی امشگگب میخگگوای خگگو  بکگگشرونیم االنگگم        

 بینیم می باهم میشینی میایی ورفتم

 

دونمگگتم بکگگم بگگا لوخنگگد قوگگول کگگردی ارشگگای وفگگت: مگگن بگگری پگگاپ کگگورن   شیگگبی نتی

 سوخت دلم بود کشیده زاتت خیلی بیچاره نکردی قوول من که در  کنم 

 ارشای :پس من این ا منتظر مادمازل میشینم

 گگ دوباره وفتی

 ارشای :جوون بخوری اون اخم خوشتلتو

 گگ اییی اینطوری اره نبن اال بهم زن

 نارشای :جووووو

 کوسن مول رو پرت کردی برا  که تو هوا ورفت

 گگ خفه

 ارشای :جووون بخوری اون جشبرو

 گگ ارشاااااااامتتتتم

 ارشای :با  با  برو

 

 رفتم ستت اشپبخونه ذرت هارو ریختم تو قابلته زیر وازو روشن کردی
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با به یاد اوردن کگارای ارشگای لوخنگد نشمگت رولوگای اخگه شگرا نتیکگی نگرو شگرا وفتگی            

 ..... یه روز دیکه میخوای بری شرا اره ط   رو زدی

هتینطور که تو فکر بگودی دیگدی یگه شگی از جلگو ششگتای هگی مگی پگره بگاال تگا بخگودی             

 اومدی دیدی ذرت ها دارن از قابلته می پرن بیرون هل شدی نتیدونمتم

 شیکار کنم

 

 رشااااممارشامم ...ارشای این داره می پره بیرون ....بیا ...بیا کتک ...ا

 یدفه در قابلته وشاشته شد

 گگ شرا به ذهن خودی نرسید ؟؟

 ارشای :شون عقب مونده ایی

 گگ اینکه تویی نه من

 ارشای :معلومههه

 گگ بقران میای جوری میبنتت که مثل ل ن پهن شی کف اشپبخونه

 

 

 ارشای :جووون بیا ببن کتکاتم دو  دارمم

 گگ ارشااامتم
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 ارشای :جوون

 گگ نکوووووو

 ارشای :جوون ... ن جانم

 

با عصگوانیت نکگاهش میکگردی یگه نکگاه بگه ذرت هگا انگداختم دلگم نیومگد اینگا جبغالگه             

 بشن اول واز رو خامو  کردی وبعد یه جیغ بنفش کشیدی و به دنوال ارشای

 دویدی ارشامم می دوید واز خود  صدا در میاورد

 

 ارشای:به جوووون عمل شوخی بود

 نکوگگ کوودت میکنم میکم 

 ارشای :واای ننه بکو منو نبنه

زدی زیگگر خنگگده دیکگگه تگگوان دویگگدن نداشگگتم افتگگادی روی موگگل کگگه ارشگگامم خودشگگو    

 انداخت بغلم یه نکاه بهش کردی دیدی داره با نیش باز بهم میخنده

 

 

 

بگگا فکگگری کگگه بگگه سگگری زد ایگگواال وفگگتم بخگگودی!! بگگه کنگگار ارشگگای نکگگاه کردمگگو شگگروع  

 کردی به جیغ کشیدن
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 ای :شیشده ؟؟ارش

 گ سوسک رفت زیر مول

 خودمم برای اینکه ضایه نشه پاشدی رو مول وایمادی

 ارشای :سوسک که تر  نداره ماشاال تو شندبرابر سوسکی

 گ بکشش ..بدو

 ادای وریه دراوردی که ارشای باور  شدو وفت :باشه ..باشه تو اروی با 

 

مپگگایی رو فرشگگیتو دراوردی  تگگا اومگگد از موگگل پگگایین دوال شگگد زیگگر موگگل رو بوینگگه د     

 خودمم پرت کردی روی کتر  جوری نشمتم روی کتر  که باسنش رو به

 من بود

 

 ..ارشای :اییییی ... شیکار میکنی عمل مکه من خری نشمتی رو من پاشو باوو

 

مگگنم هگگم خنگگدی ورفتگگه بگگود وهگگم از ارفگگایی شنددیقگگه بعگگد  ارصگگم ورفتگگه بگگود    

 باید ت فی میکردی

 باال شندتا محکم زدی به باسنشدمپایتو بردی 

 

 ارشای :هووو شیکار داری به ا  دایی من
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 اونو کوود نکن به خودی بکو ارفتو

 

 هنوزی شوخی میکرد دیوونه

 با صدای بلند خندیدی

 ارشای :جات خوبه ...یه دور ببنیم باهم

 گگ ارههه ..برو کیف میده

 

 مارشای :بفرمااا ..... یا بپر پایین یا خودی شپت میکن

گگ تا اومدی پاشم کترشگو صگاه کگرد و مگن پخگش زمگین شگدی فقگج کگاری کگه کگردی            

 دستتو جک کردی تا صورتم نابود نشه

 

 گگ ایییی

 

 ارشای:شیشد ؟؟عمل ؟؟بوخشید؟؟

 غلج کردی ...اص  پاشو من خرت ...عمل ؟؟

منکگگه ترکیگگده بگگودی ازخنگگده از ارفگگا  نتیدونمگگتم اگگره بگگبنم ارشگگای اومگگد سگگتتم 

 دوند دید داری میخندی بد جنس نکای کردو شروع کرد به قلقلکتا بری ور

 دادنم منم هرشی جیغ میکشیدی ولم نتیکرد
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 گگ ارشامم توورو خداا ولتم کنن

 ارشای :بکو غلج کردی ...بکو بوخشید ....یاال

 بچه پرو منو سرکار میشاره

 بدو بکو

 گگ غلج کردی

 یمتمارشای :باشه عمل خانوی پس تحتل کن من ولکنت ن

 

 منم دیدی فایده ایی نداره

 گگ با  ..با  غلج کردیم قوول دیکههه

 ارشای :بدبخت داری تلف میشی

 

 اوووی .....با 

 وقتی ولم کرد بیخیال ذرت بو داده و فیلم شدمو دویدی تو اتاقم دری قفل کردی

 

 

 : عمل
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ح هرشی به در زد مگن درو بگاز نکگردی رفگتم سگتت تخگتم بشگتار سگه خگوابم بگرد صگو           

 با صدای زن  ووشی از خواب بیدار شدی به ستت دسشویی رفتم بعد از

 کارایه ان ای شده اومدی بیرون

 

با دیدن بلگیطم روی میگب اگالم بگد شگد دو روز بگه رفتگنم مونگده ولگی ارشگای یگه کلتگه             

 درمورد نرفتنم ارفی نبده

بگگا صگگدای ارشگگای کن کگگاو شگگدی بگگه سگگتت بیگگرون رفگگتم داشگگت بگگا تلفگگن اگگره میگگبد 

 فتم روبه رو  وایمادی با ارکت دست و لوای بهش وفتم کیه؟؟ر

 که ارشامم با لب خونی وفت :مامانت

 باالخره بعد از شند مین اره زدن تتا  رو قطی کرد

 گگ شی وفت ؟؟

ارشگگای :هیچگگی میکفگگت امشگگب بایگگد بیگگاین عروسگگی سگگیامک مگگنم وفگگتم نتگگی تگگونیم    

    بکیرین مهتونی رفتنتونامشب جایی دعوتیم مامانتم وفت وقتی قراره ط

 شیه ؟؟

 

 از اره مامان ناراات شدی دوباره یادی اومد اختامو کردی توی هم

 گگ من بری صوحونه بخوری تو خوردی ؟؟
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 ارشای : اره

 عمل من باید بری شرکت شند روزه نرفتم

 گگ باشه

سگگویچ ماشگگگینش رو برداشگگگت داشگگگت از در ورودی میرفگگگت بیگگگرون کگگگه بروشگگگت  

 ستتم

 ؟؟راستی 

 گگ بله؟

 ارشای :عروسی الناز فرداشوه ؟؟

 گگ اوهوی

 ارشای :لوا  داری ؟؟

 گگ اره داری

 ارشای :با  پس من بری خدافظ

 ......گگ ارشاامم

 ارشای : جانم

 گگ تو ....تو ...با من میایی برای اخرین مهتونی

 ارشای :بله که میای شرا نیای

 با ارفش لوخند اومد روی لوم
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 گگ مرسی

 خانوی فعلن خدافظگگ شاکر 

 

رفتم سگتت اشگپب خونگه در یخچگال رو بگاز کگردی ولگی اشگتها نداشگتم پشگیتون شگدی            

 بروشتم توی اتاقم با به یاداوردن الناز ووشیتو برداشتم

 گگ الو س ی شطوری

 الناز :س ی نامرد

 گگ بوخش الناز بخدا االم خوب نیس

 بکم فراموشش کنالناز :الهی بتیری برای اون دل داغونت شند بار بهت 

 گگ نتی تونم بخدا نتیتونم من دوسش داری الناز

 الناز :بتیری برات .....عمل بعد از عروسیم میری ؟؟

 

 گگ اره فردای عروسیت باید بری

 الناز :اص  برای عروسی من لوا  خریدی یا نه ؟؟

 گگ اره عشقم هتون لواسی که بابا برای از ترکیه اورد توهم خوشت اومده بود

 

 لناز :هتون قرمبها
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 گگ اره الی جونم

 الناز :عمل فردا باید بامن بیایی ارایشکاه ها نفس هم باهم همت وفته باشم

 گگ با  عشقم پس بکو نفس بهم زن  ببنه بیداری کنه

 الناز:با  اتتا

 گگ من بری ..مواظب خودت با 

 الناز:توهم هتینطور قربونت بری خدافظ

 

 

 : عمل

 

و قطگگی کگگردی بگگه سگگتت پگگشیرای رفگگتم نشمگگتم روی کاناپگگه     بعگگد از اینکگگه تلفگگن ر 

 میخواستم یکتی با فیلم دیدن خودمو سروری کنم انقد کانال هارو زیرو رور

 کردی تا باالخره یه شیبی پیدا کردی

 

دراز کشگگیدی و فگگیلم رو نکگگاه کگگردی نتیگگدونم ک گگای فگگیلم بگگودی کگگه ششگگتای وگگری     

 ..... شدو خوابم برد

هگگای از خگگواب پریگگدی تگگا ششگگتامو بگگازکردی صگگورت ارشگگامو بگگا ارکگگت دسگگتی الی مو

 جلوی صورتم دیدی ولی شرا وریه میکرد شرا ششتا  قرمب بود مکه شیشده



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

465 

 

 

 ازجا پریدی

 .... گگ ارشای خوبی ....شیشده ..شرا ششتات قرمب شده

ارشگگای اصگگ  روی ارکتگگای خگگود  ممگگلج نوگگود میخواسگگت بلنگگد بشگگه کنگگاری بشگگینه   

 وایمه نتیدونمت روی پا 

 گگ ارشامم شیشده ؟؟

 ..ارشای :هی...شی

 من خیلی ااالگگگم خوبهه

ارشای :عمل ..نرو بیا پیشگم عمگل بیگا بشگین پیشگم ....بیگا بهگم بکگو کگه منگو میوخشگی            

 .....بکو اون تهتت های که زدی بهت می بخشی ....عملم منو بوخش

 

ه بگگود بگگا هرارفگگی کگگه میگگبد اشگگک میریخگگت ومیگگبد تگگوی سگگر  جلگگوی پگگای نشمگگت 

 واشک میریخت

 دلم برا  ریش شد منم شروع کردی به وریه کردن

ارشگای :عمگلم ...تگو بگری مگن تنهگا میشگم ارشگامت تنهگا میشگه ....مگن دوسگت داشگگتم             

 ... ولی خر بودی قدرتو ندونمتم ....عمل ارشامو بوخش
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اص  نتیشد کنترلش کنگی بگا دسگتش هتگش ضگربه هگای محکتگی بگه سگر  میگبد از           

 کاناپه اومدی پایین رفتم کنار  دستاشو با هر مصیوتی بود تر  از روی

 ورفتم

ارشگگای منگگو کشگگید تگگو بغلگگش هگگر دو از زور وریگگه تگگو بغگگل هگگم میلرزیگگدیم سگگرمو     

 ه های ارشای اروی شدی ولی ارشای اروی نوود نتیب.و.سوشاشتم روی سینش با 

 روندونمتم شوکار کنم با فکری که به ذهنم اومد از اغو  ورمش اومدی بی

 دستشو ورفتم هرشی زور زدی بلند نشد نشمتم کنار 

گگگگ ارشگگامم پاشگگو قربونگگت بگگری پاشگگو عبیگگبدل عمگگل پاشگگو داری بگگا کگگارات اتیشگگم    

 میبنی

 

ارشگگای :عمگگل بکگگو مگگی بخشگگیم هرجگگا کگگه بکگگی میگگای بکگگو عمگگل داری داغگگون میشگگم  

مگگگن دل عمگگگلتو شکوندمگگگگگ مگگگی بخشگگگتت پاشگگگووو ....لعنتگگگی داری خودتگگگو نگگگابود 

 ... نی پاشو ...دل من به جهنم تو نواشی من میتیری پاشومیک

 ارشای :باشه ..باشه فقج وریه نکن

بگگا سگگختی بلنگگد  کگگردی بگگه سگگتت اتگگوی بگگردمش بگگا هگگر سگگختی کگگه بگگود بگگردمش  

 زیر دو  اب یخ رو بازکردی رو 

 بعد از شنددیقه اب دو  رو ولری کردی

 پهن و مردونش میلرزیدزیر دو  وایماده بود فقج نکاهم میکرد شونه هایی 
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دیکگگه نتونمگگتم تحتگگل کگگنم از زیگگر دو  کشگگیدمش بیگگرون بگگردمش بیگگرون بگگا        

 خوابونگگگدمش تخگگگتش روی بگگردمش  هرسگگختی کگگگه شگگگد لواساشگگو عگگگوض کگگگردی   

 اومدی

 پتو رو بکشم رو  که دستتو ورفت

 ارشای :میشه امشب و پیشم بخوابی

 ... گگ ولی

 بودنتارشای : عمل بخاطر من میخوای اروی بشم با 

 اروی کنار  دراز کشیدی دستشو دراز کردو کشیدی  

 انقد باموهای بازی کرد که نفهتیدی کی ششتای وری شدو خوابم برد

 : عمل

صگگوح بگگا صگگدای زنگگ  سگگاعت از خگگواب بیگگدار شگگدی ششگگتامو بگگازکردی بگگا یگگاداوری    

 دیشب لوخند غتکینی زدی از روی تخت بلند شدی به ستت دسشویی رفتم ابی

 زدی از اتا  رفتم بیرونبه صورتم 

 ..... ای واااای امشب عروسی النازه .....ارایشکاه

 

 

تتگا  بگی پاسگخ    ۱۰پس شرا بهم زنگ  نگبدن رفگتم تگوی اتگاقم وگو شگیتو برداشگتم         

 از نفس
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 زود شتارشو ورفتم بعد از یه بو  جواب داد

 نفس :الو عمل خوبی ؟؟

 گگ خوبم تو خوبی بوخش جواب ندادی خواب موندی

شگگکال نگگداره قربونگگت بگگری ادر  میگگدی بیگگا مگگن نتگگی تگگونم بیگگای االن داره      نفگگس :ا

 موهامو در  میکنه

 

گگگگ نفگگس مگگن اگگال نگگداری بیگگای خگگودت وضگگعیتتو میگگدونی ی گگوری بگگه النگگاز بکگگو        

 ناراات نشه باشه ؟؟

نفگگس : عمگگل خیلگگی عگگوض شگگدی دیکگگه اون عمگگل سگگابق نیمگگتی داری خودتگگو         

 داره اره فقج این غرور لعنتی بینتون داغون میکنی باورکن ارشای هم دوست د

 نابودتون میکنه اداقل یکیتون کوتاه بیاین

 

 گگ نه نفس باید خود  جلوی رو بکیره وورنه میری فردا

نفگگس :نتیگگدونم شگگی بهگگت بکگگم ....بگگه النگگاز مگگیکم سگگرت درد میکنگگه نتیتگگونی بیگگایی   

 خیالت راات خواهری

 گ قربونت بری خدافظ

 

   اومدی بیرون پس ارشای ک ایس صدای نتیومدبعد ازقطی ووشی از اتا
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 از اتا  اومدی بیرون

 گگ ارشااااای .....ارشگگگگگگگگگگاااامتم

 هرشی صدا  کردی جواب نداد با ع له رفتم ستت اشپبخونه .....ولی نوود

نکگگران شگگدی رفگگتم سگگتت تلفگگن تگگا زنگگ  بگگبنم بگگه شگگرکت نکگگاهم روی یاداشگگتی کگگه 

 کنار تلفن بود افتاد

 و برداشتمیاداشت

 

 

 * ارشای*

 

 ... س ی عشق زندوی من ...صوحت بخیر

 

دنوگگالم نکگگرد .....بهگگم زنگگ  نگگبن ....ووشگگیم خاموشگگه ....نتگگی دونمگگتم بیگگای واسگگه      

بدرقگگه کردنگگت ....بگگرای هتگگین نتونگگدی ....مواظگگب خگگودت بگگا  ...خیلگگی هگگا فگگردا     

 برای

یرینی در انتظگگارت بدرقگگه ات میگگان ....بگگرو خونگگه پگگدرت ....امیگگدواری اینگگده ی شگگ     

 باشه ....هم درانتظار تو وهم من....دیکه داره هته شی تتوی میشه .....متنون که

ایگگن مگگدت منگگو تحتگگل کگگردی ......بگگا اخ قگگی کگگه خگگودی خگگوب مگگی دونگگم شنگگدان      

 .... تعریفی نداره از این ا به بعد الزی نیس تحتلم کنی
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بدرقگگگه ات کگگگنم بدرقگگگه تگگگو بگگگرای سگگگخت بگگگود....هیچ وقگگگت ازمگگگن نخگگگواه کگگگه    

 *** .......شوهرتو ....ارشای

 

 

 

 : عمل

 

نشمگگتم پگگای کنمگگول ...دلگگم میخواسگگت جیگگغ بگگبنم .....دوسگگت داشگگتم هتگگه موهگگامو   

 : دونه دونه بکنم ....داد زدی

 !!به شه اقی رفتی ؟!!!شرا رفتی ؟؟

 بایگگد مگگی مونگگدی ...مگگنم نکگگه میداشگگتی ....ترسگگو ....بگگبدل .....میخواسگگتی بگگا اینکگگارات

 شیو ثابت کنی ؟

 

 

مردونکیتگگو ؟مگگن الیگگق یگگه خگگدااافظی نوگگودی ؟!! نتگگی بخشگگتت ارشگگای ...بگگد داغگگی     

 وشاشتی روی دلم ... هیچ وقت نتی بخشتت ....اینقدر وریه کردی که بی اال

شدی ....بگه سگختی بلنگد شگدی ...کشگان کشگان خودمگو رسگوندی تگوی دسشگویی ...ابگی            

 به دست و صورتم زدی
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ی قفمگگه بگگود ....بگگر  داشگگتم ..وشاشگگتم روی رگ دسگگتم ...زنگگدوی رو تیگگغ ارشگگای تگگو

 : بدون ارشای نتی خواستم ...ششتامو بمتم ...ندایی از درونم فریاد کشید

 

ااتگق ..ترسگو و بگبدل تگویی ..تگویی کگه قگدرت جنکیگدن نگداری ...بیچگاره خودکشگی            

 کار ادمای ضعیف و بد بخته ...بکش خودتو که اون دنیاهم جای واسه

 خودت نداشته باشی

 

 

االن وقتشگگه روی پگگای خگگودت وایمگگی .....االن وقگگت اثواتگگه نگگه مگگرگ ...تیگگغ رو بگگا       

 وریه پرت کردی تو دسشویی

 

با صدای زن  ایفگون دویگدی سگتت ایفگون بگا دیگدن نفگس بگازی بگه فکگری کگه کگرده             

 بودی خندیدی شه خیال خامی که فک میکردی هته ی اینا شوخی بوده واالن

 و باز کردی بعد از شند مین زن  در به صدا دراومد درو باز کردیارشای در

 

 

 

 نفس تا منو دید زد توی صورتش
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 نفس :خاک برسری این وضعیه عمل

بگگا وریگگه نکگگاهش کگگردی بگگانکرانی اومگگد داخگگل درو بمگگت خودمگگو پگگرت کگگردی تگگو     

بغلگگش شگگروع کگگردی بگگه وریگگه کگگردن نفگگس منگگو بگگه سگگتت موگگل کشگگوند بعگگد از       

 تعریف

 شد سیاه ششتا  زیر اجرا نفس هم پا به پای من وریه میکرد کردن م

 

 

نفگگس :عمگگل اینقگگدر خودتگگو اذیگگت نکگگن میگگدونم سگگخته بخگگدا سگگیاو  مثگگل دیونگگه    

 هاشده میکه عمل دیکه با منم دردو دل نتیکنه هتش خودشو میخوره االنم

 که اومدی الناز وفت تنهات نشاری زن  زدی سیاو  االن رسوندی ولی نیومد باال

 

 تگگوهم داره دوسگگت شگگون بوینگگه  رو تگگو عمگگل ارشگگای رفگگت شگگون طاقگگت نگگداره رفگگتن 

 دوتا اره اولو میبنه شتا بین غرور شرا نتیدونم ولی داری دوسش

 پاشو ...پاشو کم کم امادشو

 

 

 

 :عمل
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به اجوار نفگس رفگتم تگو اتگوی اصگ  اوصگله شمگتن خودمگو نداشگتم سگرمو شمگتم و            

 اومدی بیرون

ک نفگس لوگا  تگنم کگرد نشگوندی روی صگندلی موهگامو سشگوا کگرد          مثل مرده متحگر 

 ومن فقج به تصویر دختری که نتی شناختتش خیره شده بودی دختری

 که شیبی دیکه برا  اهتیت نداشت شون اونی که برا  مهم بود رفته بود

 

بگگا ضگگربه ای کگگه بگگه شگگونم خگگورد از فکگگر اومگگدی بیگگرون نفگگس تتگگوی موهگگامو فگگر       

ی متوجگگه نشگگده بگگودی هرشگگی اصگگرار کگگردی ارایشگگم نکنگگه تگگو  درشگگت کگگرده بگگود اتگگ

 کلش

 نرفت ومیکفت مکه شند تا اب ی داری ما باید به خودمون برسیم

 

میدونم اینارو میکفت تگا اگالم عگوض شگه ولگی فایگده ای نداشگت اونگی کگه بایگد باشگه            

 نیمت بعد از نیم ساعت کار ارایشم تتوی شد رو کرد بهم

 نفس :عمل شی می پوشی ؟؟

 با سختی از جای بلند شدی رفتم ستت کتد لواسای

لواسگگتو دراوردی پوشگگیدی بگگا کتگگک نفگگس زیگگپ لواسگگو بمگگت امگگاده شگگده بگگودی نفگگس 

 باذو  نکای میکرد بردی ستت ایینه

 

 نفس :خره بوین شه خوشکل شدی
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 !!! گگ شه فایده

نفگگس از اگگرفم جگگا خگگورد ولگگی بگگه روی خگگود  نیگگاورد رفگگت سگگتت ووشگگیش از      

 یدی سیاو  ومن خیره نکاهش میکردی لوخندی زد و ازاتا  رفتارفا  فهت

 بیرون بعد از شند مین اومد داخل اتا 

 

 نفس :خواهری سیاو  شند مین دیکه میاد نبدیکه

صگگوح پگگروازی ۱۰گگگگ مبااتتگگون نتیشگگم خگگودی میگگای شگگون میخگگوای زود تگگر بروگگردی   

 بلند میشه

 نفس بغض کرد اومد ستتم

 ی بری ؟؟نفس :یعنی واقعانی میخوا

 گگ اره موندی فایده ای نداره میری تا بتونم فرامو  کنم

 نفس :پس قول بده زود بروردی.... تو نواشی که منو الناز د  میکنیم

بگگا صگگدای زنگگ  ووشگگیش ازهگگم جگگدا شگگدیم کگگه نفگگس بعگگد از جگگواب دادن ووشگگیش 

 وفت سیاو  پایین منتظره

اومگگدیم بیگگرون وسگگج راه سگگری مگگانتو مگگو پوشگگیدی شگگالتو انگگداختم روی سگگری از اتگگا  

 ویج رفت داشتم میخوردی زمین که نفس ورفتم

با کتک نفگس رفتگیم بیگرون سگیاو  بگا اخگم بگه ماشگین تکیگه زده بگود داشگت روبگه             

 رو رو نکاه میکرد تا منو دید توی این وضی ترسید دوید طرفتون
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 سیاو  :شیشده ؟؟؟

گگگگگده شگگراا الل مگگونی مگگن فقگگج بگگا بغگگض نکگگاهش میکگگردی کگگه بگگا فریادوفگگت :شیشگ  

 ورفتین هااا؟؟

 

 : عمل

 

عبیگگبی بهتگگره بریم.سگگوار شگگیم.بر ات توضگگیح میگگدی.با کتگگک سگگیاو  سگگوار ماشگگین  

 شدی وقتی سوار شدن سیاو  از توی ایینه نکاهی بهم کرد

 

 

 

 سیاو  :عمل میکی یا نهه؟؟

 : بابغضی که توی ولوی بود وفتم

م هگگم بگگاهم نکگگرد قگگول داده بگگود  گگگ رفگگت سگگیاو  ...ارشگگامم رفگگت اتگگی خگگدااافظی 

 امشب باهای میاد عروسی ولی رفت

 

 با هرارفی که میبی اشکم میومد پایین اص  ارایش صورتم برای مهم نوود

 با دادی که سیاو  زد توجای پریدی
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سیاو  : د المصب مکگه تگوهم نتگی خگوای بگری تگوهم میخگوای بگری پگس شگرا انقگد            

 رو نتی بینم شرا اون عمل ضعیف شدی ها ؟؟شرا من اون عمل سابق

رونتگگی بیگگنم کگگه تگگوروی دادا  مگگن وایمگگاد و از زنگگدویش پگگرتش کگگرد بیگگرون شگگراا 

 داری خودتو داغون میکنی ؟؟شراااا؟؟

 

 

نفس :سگیاو  عمگل ااتیگاج بگه ایگن ارفگا نگداره ااتیگاج داره یکگی ارومگش کنگه نگه             

 اهرمهاینکه بدتر اتیشش ببنه میفهتی شی میکی؟؟ اوه تو عشقتی عمل خو

،تگگوهم داداشگگی بگگرا  ولگگی انکگگار تگگو عمگگل رو فقگگج مگگال خگگودت میگگدونی انکگگاری     

 عمل دل نداره عاشق بشه دل نداره ناراات باشه

سگگیاو  بفهگگم عاشگگقه عاشگگق وقتگگی عاشگگق بشگگی دیکگگه هیچگگی بگگرات مهگگم نگگیس جگگب  

 اون ینفر

 

بگگا ارفگگای نفگگس سگگیاو  شیشگگه سگگتت خودشگگو داد پگگاین ماشگگین رو روشگگن کگگرد     

 وقتی رسیدیم با نفس رفتیم مانتوهامون رو دراوردیم زیر ششتایارکت کرد 

 کتی سیاه شده بود پاک کردی باهم رفتیم ستت باغ

 

بگگا دیگگدن مردمگگی کگگه خوشگگحال بگگودن و میخندیگگدن و دستشگگون تگگوی دسگگت عشگگق    

 زندویشون بود امودیم شد مکه من شیبی کم داری که ارشای منو نخواست
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 از و فرهادنفس و سیاو  من بردن ستت الن

النگگاز مثگگل فرشگگته هاشگگده بگگود تگگوی لواسگگش یگگک لحضگگه یگگاد عروسگگیم افتگگادی اشگگکم 

 ریخت زود پاک کردی تا بچه ها ناراات نشن

 رفتم ستت الناز

 گگ س ی خوشوخت بشین

 فرهاد :مرسی عمل خانوی

 الناز :الهی خواهری قربونت بره انقد تو ماهی

 واهری کم نشاشته بودالنازو کشیدی تو بغلم رفیقی که برای از خ

 گ الناز رفت

النگگاز :میگگدونم قربونگگت بگگری نفگگس وفگگت تگگا اوگگه ارشگگای نوگگود بگگروت نیگگاریم نارااگگت  

 شی

 گگ اخه شرا؟؟

 الناز:عمل جان من خودتو اذیت نکن

 ه ای زدی روی وونش خوشوخت بشی خواهریب.و.ساز  جداشدی 

 نفس :اووو شتاهم یکی منو نتیوینه

 ده بشی ماشاال با اون صدات هته میفهتن این اییفرهاد :شتا ااتیاج نیس دی
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 الناز:عه فرهاد

 نفس :بوین فرهاد میکم سیاو  ببنه تو دهنتااا

 سیاو  :فرهاد به زنم بی ااترامی کنی امشب می فرستتش خونتوناا

 فرهاد :من غلج بکنم بی ااترامی کنم

 

 با ارفاشون لوخند اومد روی لوم

 موندی موقی خدافظی النازرو بغل کردیتا اخر مراسم به اصرار بچه ها 

 گ النازی مواظب خودت با  خوشوخت بشی کنار فرهاد

 

النگگاز:توهم هتینطگگور خگگواهری تگگوهم قگگول بگگده کگگه وقتگگی بروشگگتی هتگگون عمگگل      

 سابق بشی

 گگ با  عشقم

 

 باوریه از هتشون خدافظی کردی

 مسیاو  وفت فردا میاد دنوالم تا بورتم خونتون تا باهته خدافظی کن

 از مامان و بابای وفت که با اره ط   منو ارشای داغون شدن
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وقتی رسوندی در خونگه بگا شگب بخیگری خگدافظی کگردی وقتگی درخونگه رو بگاز کگردی           

 داغ دلم تازه شد زود رفتم توی اتاقم توی این لواسم داشتم خفه میشدی

 بعد از یه دو  کوتاه لواسامو پوشیدی

 

 

وشاشگگتتش زیگگر تخگگتم بلگگیج و مگگدارک الزمگگم   رفگگتم سگگتت شتگگدونم بعگگد ازبمگگتنش 

 وشاشتم توی کیف دستیم از اتا  اومدی بیرون میخواستم شب روی تخت

 ارشای بخوابم

رفگگتم تگگوی اتگگاقش هنگگوز بگگوی عطرشگگو میگگداد در کتگگد لواسشگگو بگگاز کگگردی یکگگی از    

لواساشگگو برداشگگتم روی تخگگت خوابیگگدی پیرهنشگگو تگگوی بغلگگم وگگرفتم بگگا وریگگه هگگاو    

 هق

 م خوابم بردهق های خف

 

 

 

 : عمل

 

نیتگگه هگگای شگگب باصگگدای واشگگتناکی از خگگواب پریگگدی کگگه فهتیگگدی رعگگد و بگگر  زده   

 از تر  دیکه خوابم نورد نکاهم به کناری افتاد لوا  ارشای بود لواسشو
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 شن  زدی ورفتم جلوی صورتم

میخواسگگتم این گگوری فکگگر کگگنم کنارمگگه این گگوری اامگگا  تگگر  نکگگنم بغگگض ولگگوی  

 رو ورفت

 

قگت داشگتم بگه اتگاقش نکگاه میکگردی کگه کگامپیوتر ارشگای توجهتگو جلگب کگرد از             با د

 جای بلند شدی به ستتش رفتم تا روشن کردی عکس خودی رو دیدی با تع ب

 داشتم نکاه میکردی یاد اهنکی افتادی که هرشب وو  میداد

 رفتم اهن  رو پیدا کردی با پلی کردن اهن  اشکم سرازیر شد

 

 م و کمر  با منتو فقج با  تتوی ک

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

 با تتوی دوریات طاقت و صور  با من

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

 تو فقج تب کن از این عشق ب  تکلیفم

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

 مردن و سوختن و باقی زجر  با من

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

 نی بخواهتو دلت قدی زدی تو روز بارو
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................ 

 روزای بهاریو بارون و ابر  با من

....... 

 

 این هته خاطرهاتو زیر بارون ترک کن

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

 

 : عمل

اخگگه شگگراا نکفتگگی بتگگون .....خیلگگی نگگامردی .....داری از دوریگگت میتیگگری شگگرا رفتگگی      

رشگگامم ....مکگگه نکفتگگی تگگو   .........توروخگگدا بروگگرد ......قگگول میگگدی بتگگونم نگگری ......ا   

 ارشای

 .... منی .....پس شرا رفتی ....شرا تنهای وشاشتی

 

 خوندن ترانه ها پاییب و عطر  بامن

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

 ..... تو فقج با 

 ........... فقج با 

 ............ تتومش با من
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 عاشقونه هامون ومثل یه قصه بنویس

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

 

 به سطر  با من خوندنش با دل وجون سطر

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

 ............... تو فقج دلت بخواد یه روزی مال هم بشیم

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

 *مازیار ف ای تو فقج با 

تگگا صگگوح بگگا اهنگگ  اشگگک ریخگگتم و لواسشگگو بگگو کگگردی سگگاعت شگگیش صگگوح بگگود کگگه   

 ششتای از خمتکی روی هم افتاد

 

 

بگگدنم خشگگک شگگده بگگود روی   بگگا صگگدای زنگگ  ووشگگیم از خگگواب پریگگدی هتگگه ی     

 صندلی

 به سختی از روی صندلی پاشدی نکاه اخرمو به اتاقش انداختم

 

 

بگگا برداشگگتن قگگاپ عکگگس و پیگگراهنش اتاقشگگو تگگرک کگگردی رفگگتم سگگتت اشگگپب خونگگه  

 شایی شیرینی بر ای خودی درست کردی بعد از خوردن
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زنگ    با برداشگتن قگاپ عکگس و پیگراهن داشگتم بگه سگتت اتگاقم میگرفتم کگه صگدای           

 ایفون به صدا در اومد

 رفتم ستت ایفون با دیدن سیاو  دروباز کردی

 گ س ی بیا باال تا امادشم

بگگدون اینکگگه مهلگگت اگگره زدن بهگگش بگگدی ووشگگی رو وشاشگگتم در خونگگه رو بگگاز        

 وشاشتم

 

 

 رفتم ستت اتاقم تا اماده شم

پ بعگگد از امگگاده شگگدنم رفگگتم سگگتت تخگگتم شتگگدونتو از زیگگر تخگگت کشگگیدی بیگگرون قگگا

 ..... عکس و پیراهن ارشامو بهشون اضافه کردی بر ای رفی دلتنکیم

 

 

 کیف دستیتو برداشتم ....باوری نتیشد داری از این خونه میری .....برای هتیشه

 

از اتگگا  اومگگدی بیگگرون کگگه نکگگاهم بگگه اتگگاقش خگگورد دلگگم طاقگگت نیگگاورد دوبگگاره بگگه     

 ولی به ریه های کشیدی ستت اتاقش کشیده شدی با باز کردن در اتا  عطرشو با
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بگگا دیگگدن عطگگر  روی میگگب بگگا خوشگگحالی عطرشگگو برداشگگتم زدی بگگه شگگالم وگگرفتم     

 کنترل خودمو سختی به ورفت ولومو بغض جلوی بینی وعتیق بو کشیدی 

 کردی

 عطرو وشاشتم روی میب ولی دلم نیومد انداختم توی کیفم و اتا  اومدی بیرون

....... 

 دیدنم از جا  برخاست رفتم ستت پشیرایی سیاو  با

 سیاو  :س ی ....بریم ؟؟

 با بغضی که تو صدای بود وفتم

 ..... گگ بریم

 بیرون خونه از رفت سیاو  شتدونتو ازی ورفت 

جلگگوی درخونگگه اخگگرین نکگگاهتو بگگه خونگگه و وسگگایلش انگگداختم هگگر ووشگگش خگگاطر     

 های خوب و بدی بود که دلم تنکشون میشد

 

 ...... توی شددرو بهم کوبیدی و هته شیب ت

 

 

 

 : عمل
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هتگه شگگی تتگگوی شگد ....کلیگگدو وشاشگگتم تگوی ولگگدون پشگگت در ...بعگدا بهگگش میکفگگتم     

 .... بر  داره ....رفتم داخل اسانمور .....نوزده ....هی ده ....هفده ....البی

اخگرین بگاری بگگود کگه ایگگن خانومگه بگگا اون صگدای قشگگنکش وفگت بگگرو وتشگو بیگگرون        

 نکاه کردی بعد از من کی میشد صااب این خونه .....به امرت به ساختتون

.... 

 

 

 نکهوان با دیدنم از جا  پرید :س ی خانم تهرانی

می خواستم بکم مگن دیکگه خگانوی اقگای تهرانگی نیمگتم ....میخواسگتم بکگم مگن دیکگه           

 .. عشق تهرانی نیمتم ....پوزخندی زدی

 .... اتی دلم برای این هم تن  میشد

....اخ ارشگگای ...کگگا  بگگودی ....سگگیاو  بادیگگدنم در ماشگگین   امشگگب تولگگد ارشگگای بگگود 

 رو باز کرد شروه کرد سربه

سگگری وشاشگگتن میدونمگگتم میخگگواد اگگالتو عگگوض کنگگه .....ولگگی اتگگی اوصگگله داداشگگتو 

 نداشتم ....رو کردی ستتش

 گگ سیاو  زن  ببن من نتیای خونه بیان فردواه این اخرین خواستته ازت

 با اصرار سیاو  بدون اره زن  زد

 زیاد ی که کرد قوول کردن
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 مین رسیدن۵رسیدیم فرودواه بعد از 

بگگه مقصگگد ونکگگوور ....هرشگگه سگگریی تگگر   ٧۶۴کگگه اعگگ ی کگگردن ....ممگگافرین پگگرواز   

کگگارت هگگای پگگرواز خگگودرا دریافگگت کگگرده و بگگار خگگود را بگگه قمگگتت بگگار بگگری تحویگگل 

 بدهند

..... 

 دانیال اومد ستتم

 گگ س ی

 مدارکتو بدهدانیال :س ی عمل 

 وقتی مدارکتو بهش دادی رفت تا بقیه کارامو بکنه

شگگرا هتگگه شگگاد بگگودن ....اینقگگدر از رفتگگنم خوشگگحال بگگودن ....؟ نفگگس و النگگاز کنگگاری    

 بودن میخندیدن ....خاله زهرا ...عتو رضا ..انوشا ...بابا ...مامان

وریگگه  فقگگج عرشگگیا بگگا دیگگدنم بگگا وریگگه خودشگگو تگگو بغلگگم پگگرت کگگرد پگگا بگگه پگگای هگگم 

 میکردیم

هتگگه لوخنگگد میگگبدن ....پگگس شگگرا مگگن نتیدونمگگتم بخنگگدی .....شگگرا ششگگتای هتگگش      

 دنوال سایه ای از ارشای بود ؟؟

 !!!؟ نتیاد وقت هیچ دیکه رفته شرا نتیدونمتم دلتو یه دل کنم و بکم اون که 
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 شگگتاره پروازمگگو دوبگگاره اعگگ ی شگگد ... دانیگگال بگگا کگگارت پگگروازو بلگگیج بروشگگت داد بگگه 

 دستم رو کردی ستتش

 گگ مرسی بابت هته شی دادا  ببروه

 دانیال :نوکرتم اب ی کوشیکه

 بالوخند نکاهش کردی به ستت سیاو  رفتم بغلش کردی وکنار ووشش وفتم

 گگ بوخش اوه نارااتت کردی

 سیاو :الهی من قربونت بری من غلج بکنم از دست اب یم ناراات باشم

کگگس رو نداشگگتم فقگگج یکگگم تگگو بقگگل بابگگا    ی کگگردی اوصگگله هگگیچ  .و.سگگبباهتگگه رو

 بیشتر موندی

 بابا :مواظب خودت با  دختری

 ... غصه روی اون دل کوشیکت نشاری عمل بابا

 گگ با اشکی که تو ششتای جتی شده بود سرمو تکون دادی

 زود ازشون فاصله ورفتم ازشون جدا شدی

 : عمل

هگم پشگت سگری وریگه     اتی بر نکشگتم بویگنم االن هگم دارن مگی خنگدن ؟؟اتگی ینفگر        

 ... نکرده ؟؟رفتم توی صف پاسپورتم باید مهر میشد



                 
 

 

 عاطفه کلهر مرادی  | توافق شیرینرمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

488 

 

هتگگه کگگارای بگگا سگگرعت ان گگای شد...شگگایدی مگگن اینطگگور اگگس میکگگردی شگگون منتظگگر    

 ... بودی هر لحضه ارشای برسه و نشاره بری ...ولی این اتفا  نیافتاد

ت تگگگا بگگگه خگگگودی اومگگگدی ....تگگگو هوایتگگگا بگگگودی ....هواپیتگگگا داشگگگت اوج مگگگی ورفگگگ  

 ... ...خدافظ....خدافظ عشق من

مگگن تگگوی صگگف تحویگگل شتگگدون وایمگگاده بگگودی ....اگگاال خوبگگه یگگه شتگگدون بیشگگتر      

 نداشتم ....هته ازادانه بالواسای باز وبدون ا اب از اینطره به اون طره می

 رفتن ...دوباره یاد ارشای افتادی بغض ولوی رو ورفت

عنتگی خودمگو میرسگوندی بگه هتگل شگون       داشتم خفه میشگدی ....بایگد از ایگن فرودوگاه ل    

 سرایدار خونه دانیال ممافرت بود و دوروز دیکه برمیکرده منم تنها نتیری

 ... اون ا .....شقدر کار داشتم ولی هیچ اوصله ی برای ان امشون نداشتم

بگگا الخگگره شتگگدونم روی ریگگل نتایگگان شگگد ...کشگگیدمش سگگتت خگگودی ...راه افتگگادی      

 قان اوری داشت ...هوایی که ارشای تو  نفسستت خروجی ...شه هوای خف

 ..... نکشه خفقان اوره میشه دیکه

 * * عمل

گگ جلگل خگالق ....اتتگا خیگاالتی شگدی ...بوگین ارشگای شگه بگه روزی اوردی اتگی صگداتم            

 !!!دست از سری برنتیداره .....نکنه تو شهر غریب دیوونه بشم ؟

 دوباره اینوار بلند تر شنیدی

 ***عملتتم*
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ا خشگگک شگگدی ...جرعگگت نداشگگتم بگگر وگگردی پشگگت سگگرمو نکگگاه کگگنم ...یگگه بگگار سگگر جگگ

 دیکه خدایا نوکرتم ....فقج یوار دیکه ....دعای شه زود ممت اب شد

 ****عمل من***

 خدایا بهم قدرت بده بروردی

دسگگتا  از پشگگت دوری القگگه شگگد ...منگگو شمگگووند بگگه خگگود  وزیگگر ووشگگم وفگگت     

 :نتیخوای بروردی عاشقتو بوینی ؟؟

 : عمل نفس تو سینم اوس شد

اشگگک ه گگوی اورد بگگه ششگگتای ... دیکگگه نتونمگگتم تحتگگل کگگنم ... سگگریی بروشگگتم و      

 شیرجه زدی تو بغلش ...بازی بوی عطر  ...بازی نفمای ورمش ...بازی صدای

 .... فو  العاد 

ارشگگای مگگن و بایگگه ارکگگت از زمگگین کنگگد ...شنگگددور بگگا خوشگگحالی رو هگگوا شرخونگگد    

 .... متم بخندی یا وریه کنم.....نتی دون

 خواب بودی یا بیدار ؟؟واقعا من به ببروترین ارزوی رسیدی

 : ارشای منو وشاشت روی زمین ....شتدونتو برداشت و وفت

 .... ارشای :بریم

 ناخوداواه پرسیدی

 !!!!گگ ک ا ؟
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ارشای :شیه نکنه میخگوای نیومگده بروگردی ؟مگن دیگروز تگا اگاال تگو هتگل داشگتم درو           

 ..... ر و نکاه میکردی تا تو بیایی بریم ماه عملتون رو بروبار کنیمدیوا

 !!!گگ ماه عمل ؟

 : دستشو انداخت دور کتری منو فشار دادبه خود  و وفت

 !!!ارشای :پس فکر کردی شه طوری اجازه دادن تو بیایی ....به این رااتی ؟

هم مگگاه عمگگل شگگون میدونمگگتن مگگن مگگی خگگوای سگگوپرایب کگگنم واین گگا منتظگگرتم تگگا بگگا 

 ...... عقب افتادمون رو جشن بکیریم

 !!!! دوباره به وریه افتادی ....منو این هته خوشوختی محاله

 : سریی منو در اغو  کشیدو وفت

 ارشای :وریه بمه خانوی من

 .... گگ ارشای باید خیلی شیبارو برای توضیح بدی

 ارشای :ششم خانومم شرا میبنی

سگگرمو تکیگگه دادی بگگه شگگونش ....هنگگوزی بگگاوری نتیشگگه دوتگگایی سگگوار تاکمگگی شگگدیم ...

 ... که این ارشای که کناری نشمته ....رسیدیم هتل ...رفتیم داخل

 !!! شه هتلی

 : عمل

 .... ارشای ول کاشته بود ...کلیدو ورفت و دوتایی رفتیم ستت اتاقتون
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و شگه اتگا  بگبرگ و شگیکی بگود ...نشمگتم لگب تخگت ...اومگد کنگاری نشمگت ....دسگتت            

 ورفت توی دستش

 : سریی وفتم

 گ بکو هته شیو بر ای ....تعریف کن

 : لوخندی زدصورتتو نواز  کرد و وفت

 : ارشای

از وقتگگگی کگگگه خودمگگگو شگگگناختم هتگگگه ازی تعریگگگف میکگگگردن .....پگگگدری .....مگگگادری   

...دوسگگتای ....وخ صگگه هتگگه ی اطرافیگگانم ....هتگگین باعگگث شگگد مغگگرور بشگگم ...هگگیچ     

 کس رو

نتگگی دونمگگتم ....تتگگایلی بگگه جگگنس مخگگالف نداشگگتم ....تگگوی دانشگگکاه    دراگگد خگگودی 

 خیلی از دخترا طرفم میومدن ولی روی خو  نشون نتیدادی ....ازازدواج بیبار

بگگودی شگگون بگگا دیگگدن سگگحر ازهتگگه ی دختگگرا متنفگگر بگگودی ....تصگگتیم داشگگتم تگگا اخگگر   

 مدی دیدمت ازعتر تنها بتونم .....تا اینکه توی اون ک   که ب ای استادی او

 ..... اونروز از غرورت خوشم اومد

وقتگگی اومگگدی خونتگگون اون دعگگوا واون کگگاری کگگه باهگگای کگگردی هگگیچ کگگس جرعتشگگو    

 .... نداشت اب بریبه روی من ولی تو

 هته ی اینکارات باعث میشد بیشتر بهت فکر کنم
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شگگب عروسگگی ...فکگگر نتیکگگردی تگگوی لوگگا  عگگرو  اینقگگدر ملگگو  بشگگی .....بگگاورکن  

 شند لحضه توی اتاقت بیشتر میتوندی کار دست خودی و خودت میدادی اوه

 !! اخه با صحنه ای مواجه شدی که نواید میشدی

ولی یه شیگبی بهگت بکگم مگن اصگ  تصورشگو نتیکگردی کگه بخگوای اسگیرت بشگم فکگر             

 میکردی این توافق فقج یک سالس ولی نتونمتم از عمل زندویم دوری کنم

 وبا سر افتادی تو دامت

 

 ... عمل :به این ا که رسید خندید وبا شیطنت قلقلکم داد

 غش..غش خندیدی و وفتم

 .....گگ نکن ...بقیه ا  رو بکووو

 : صاه نشمت ....نفمی کشیدو وفت

 .... اوایل کتتر با دیدنت تحریک میشدی

لوا  بازی مگی پوشگیدی ولگی بگرای مهگم نوگود یگه هگم خونگه ی سگاده بگودی ....بگود و             

 هم مهم نوود ......ولی کم کم ....هرشی بیشتر می وششتنوودت خیلی 

 بیشتر میشد اس می کردی تو مال خودمی

کمگگی اگگق نگگداره نکگگات کنگگه باهگگات اگگره ببنگگه اون ارفگگای کگگه بگگه سگگیامک زدی      

 واقعی بود 

 .... عاشق شیطنتات بودی ....ولی با دلم روراست نوودی
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هرشگگی بکگگم کگگم وفگگتم    عمگگل اون شگگوی کگگه بگگرای عربگگی رقصگگیدی ....از اون شگگب   

 ...رقص تو ....لوا  اخرشب تو .....اختیاری از دست رفت ...توتوی بغل من

خوابیگگده بگگودی و مگگن تگگا صگگوح بگگا نکگگاهم نوازشگگت میکگگردی اون شگگب الل شگگده بگگودی  

 ....هیچی بهت نکفتم دراالی که می دونمتم کاری اشتواهه ...اما دست خودی

 ..... ه بودنوود از زور خوشحالی زبونم بند اومد

شگگی بکگگم کگگه تگگودختر کوشولگگو تگگوی ایگگن مگگدت دل و دیگگن منگگو بگگه بگگاد دادی ....اون  

 ..... شب بهترین شب زندویم بود وفرداها  بدترین روزا

 : ارشای

وقتی فهتیدی میخگوای بگری ....داغگون شگدی ...نتگی دونمگتم بایگد شگه کگار مگی کگردی            

 ....اونشب رفتم بای تهران

ان گری زخگم شگد ....خگدارو صگدا کگردی تگاتورو واسگم نکگه           انقدر فریگاد کشگیدی کگه   

 داره ....تا دوسه روز اخر هیچی به ذهنم نتیومد

از اعتگراه هگم مگی ترسگیدی کگه نگه بشگنوی .....مگی ترسگیدی ااماسگاتت بگه مگن فقگج              

ولگگی دیگگدی نتیشگگه    عگگادت باشگگه بگگه هگگم خونگگه ات .....از هتگگه شگگی مگگی ترسگگیدی      

...اتگگی یگگه لحضگگه...این بگگود کگگه وفگگتم میگگای این گگا   ....دیگگدی بگگدون تگگو دووی نتیگگاری  

 ... کنم بدرقت ...میای استقوالت ...هیچ وقت دوست نداری 

 ..... استقوال روبیشتر دو  داری

رفتم پگیش دانیگال هتگه شگی رو بهگش وفگتم بگا کتگک خگود  ویبامگو وگرفتم وبلگیج             

 ورفتم  
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 .... عمل :من عاشق ترین زن دنیا همتم

 : یدو وفتب.و.سدستتو 

 ارشای :قربونت بری الهی عبیبدلم

 : تصتیم ورفتم اعتراه کنم با خنده وفتم

 گگ ارشای

 جانم+

 گگ منم به دانیال وفتم کارامو بکنه خخخ

 واقعا+

 گگ اوهوی

 نتیکمشه نامردیه شرا با تع ب به ارفای نکاه میکرد تازه وفت به کمی +

 گگ به منم وفت

 ولی دا  مون خیلی راز داره+

 : عمل

 ارشای :جون دلم

 گگ خیلی دوست داری
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 ارشای :شی وفتی یوار دیکه بکو

 گگ عبیبی اخوارو یوار میکم

 ارشای :شی وفتی ؟؟؟

 اروی خم شدی کنارووشش وفتم

 گگ عاشقتم مرد من

 ارشای هتینطوری داشت نکای میکرد یهو ششتا  شیطون شد

 ای :منو اذیت میکنیارش

 

روی  وبعد این اگره دویگد دنوگالم دیکگه خمگته شگدی افتگادی روی تخگت ارشگای اومگد          

 خیته زد داشتم نکاهش میکردی

 ...... بوی بدی زیر دماغم پیچید که دلم زیرو رو شد به ستت دسشویی دویدی

 

 *ماه بعد٩*

 ارشای :عمل؟؟بهتری عشقم ؟؟

 لوخندی زدی و وفتم

 گگ من خوبم
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نکرانگگی و بگگی خگگوابی تگگوی ششگگتای خوشگگکل طوسگگیش مگگوج میگگبد و یکتگگی قرمگگب     

 .... شده بود .....عاشق این دلواپمی ها  بودی

 : یدووفتب.و.سعرشیا نبدیکم شد صورتتو 

 لش شدیعرشیا:وای اب ی نتیدونی شقدرنازه عاشق دستای خوشک

 گگ قربونت بره اب ی توکه از هته خوشکل تری

با اومگدن مامگان ....بابگا ....خالگه زهگرا ....عتگو رضگا ...دانیگال رز انوشگا ..... پگدر بگبرگ            

 ....دایی زن دایی الهای ......سیامک و همتی .....سیاو  و نفس .....الناز و فرهاد

 نکاه میکردن اتا  دیکه جانداشت هتشون باخوشحالی به منو ارشای

نکگاهم بگگه سگگیامک افتگاد کگگه داشگگت بگه همگگتی اصگگرار میکگرد تگگا بشگگینه روی صگگندلی     

 برا  خوب نیس وایمه همتی دو قلو اامله بود یه دختر و یه پمر سیامک

سگگربه راه شگگد عشگگق تگگوی ششگگتای هردوشگگون مگگوج میگگبد ....سگگیاو  و نفگگس هگگم    

 ی اینا درمیون میشاره ووقتی منو ارشای رفتیم تایلند موضوع رو سیاو  با دای

اونگگاهم قوگگول میکگگنن میگگرن خواسگگتکاری وقگگرار عروسگگی رو میگگشارن و االن هگگم         

 نامبدن دارن کم کم خودشون رو برای عروسی اماده میکنن

نکگگاهم بگگه خگگواهری افتگگاد النگگاز هگگم بخگگاطر تصگگادفی کگگه کگگرد دیکگگه نتونمگگت بگگاردار  

ن رو بگگرای خگگود   بشگگه واتگگی خواسگگت از فرهگگاد جگگدا بشگگه کگگه فرهگگاد وفگگت او    

 دو 

داره وبچگگه بگگرا  مهگگم نگگیس ولگگی شنگگد مگگاه بعگگد تصگگتیم وگگرفتن سرپرسگگتی بچگگه ای 

 رو قوول کنن واالن دارن درکنار هم به خوبی و خوشی زندوی میکنن
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 واای شرا کمی بچتو نشونم نتیده

 گگ مامان جوجه ی من کو  خوشکله ؟؟

م اصگ  بگه مامگانش نرفتگه و     ارشای خندیگدو وفگت :اره خیلگی خوشگکله ...ولگی اینگو بکگ       

 فتو برابر اصل مثل باباشه

 فرهاد با لوخند وفت :دیکتاتوری دیکه دادا  شه کنیم

 با ارفش هته خندیدن

 !!!.... گگ این انصاه نیس ...سختیاشو من کشیدی ....اونوقت شویه توعه

 انوشا با جیغ و داد نوزاد به دست اومد توی اتا 

قربگون صگدقه ی کگه میرفگت بگرای بگرازدا  وقتگی         اتگاقو وشاشگته بگودروی سگر  از    

 بچه رو اوردن هته اتله ور شدن روی انوشا و بچه

 منو ارشامم ترکیده بودیم از خنده

 انوشا بچه رو کمی نتیداد میکفت میخواد تو بغل عته ا  باشه

نفگگس و النگگازی بگگا انوشگگا دعگگوا میکگگردن مگگاهم خالگگه اشگگیم ولگگی اون ووشگگش بگگدهکار   

 نفس منکوشی از  ورفت اخش دراومد النازی زود بچه رو از نوود تا اینکه

 بغلش قاپید

 ماسگگاژ پهلوشگگو کگگه هتینطگگور هتگگه از کلگگک النگگاز نفگگس قگگش قگگش میخندیگگدن انوشگگا 

 ستتم کرد میدادروشو
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 انوشا :اینای مثل خودتن

 الناز بچتو اورد ستتم دلم داشت پر میبد پمرمو بوینم

شگگو میخگگورد ازایگگن اگگرکتش دلگگم    وشاشگگتش تگگوی بغلگگم داشگگت از وشگگنکی شصت   

 !!.. ضعف رفت ....ششتا  طوسی بود ....ششای عشقم

 غر  ششتا  بودی .....ارشای با لشت نکامون میکرد ..بهش لوخندی زدی

 ارشای :عمل ازدنیا تو فقج برای مهتی

 با شیطونی وفتم :پس کوشولوت شی ؟؟

 ه ؟؟عتو رضا :این ارفارو بشارید کنار نفس بابا ببرگ استش شی

بابگگا :واال ایگگن ارفگگاری میشگگه وقتگگی مگگا نیمگگتیم بهگگم بکگگین زود بکگگین بویگگنم اسگگم نگگوه  

 خوشکلم شیه ؟؟

 هته داشتن نکاهتون میکردن منتظر بودن

 : منو ارشای نکاهی بهم کردیم ارشای وفت

 ارشای :هرشی خانومم بکه

 با لوخند وفتم

 گگ ارسای

یش شگد ارشگای اگداقل اسگتش     خاله زهرا :بگه بگه شگه هتاهنگ  بگه اسگم پگدر هتگه شگ         

 رو با خودت ست میکردی قربونت بری
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 گگ دو  داری زندویم از نشونه های ارشای پر باشه

 ارشای با عشق نکاهم کردو وفت

 ارشای :عالیه خانومم

 با صدای پرستار هته ساکت شدن

 پرستار :بفرمایید بیرون م قت تتوی شد

اینکگگه اتگا  خصوصگگی بگگود اجگگازه   رهتشگونازمون خگگدااافظی کگگرد و رفگتن ارشگگای بخگگا  

 نگداد مامگان یگا خالگه زهگرا پیشگم باشگن هرشگی اصگرار کگردن وفگت نگه فقگج خگودی              

 بعد از رفتنشون رو کردی ستت ارشای

 گگ ارشای . ارسای مامانو میدی بهش شیر بدی

 ارشای :ولی شه بااال با بابا  ست کرده ها

 گگ بله شتا خو  بحالت باشه

 با مامانش ست میکنهارشای :ایشاال دخترمون 

بگگا لوخنگگد نکگگاهش کردمگگو ارسگگای رو از  وگگرفتم بعگگد ازاینکگگه یگگه دل سگگیر شگگیر      

 خورد خوابش برد ارشای وشاشتش روی تختش

ارشگگای اومگگد کنگگاری روی تخگگت نشمگگت ....باعشگگق نکگگاهم کگگرد و وفگگت :ازخگگدا         

 میخوای تورو برای تا اخر عتر نکه داره

 : رو به اغو  کشید ووفتبا صدای وریه ارسای رفت ستتش اریای 
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 ارشای :عمل

 گگ جون دلم

 ارشای :ثتره ی یک توافق شیرین شد ارسای

 خوشحالم که دارمتون

 ارشای :عمل منو بیشتر دو  داری یا ارسای رو ؟؟

 گگ اص  امودی خوب نیمتا

 عشق زندویم مرد زندویته ارشای :جان من بکو

شگقم بگرای عبیگبه شگون از     اور نواشگه نفگس کشگیدن بگرای سگخت میشگه ولگی ثتگره ع        

 عشق زندویم هدیه ورفتتش باید از  مواظوت کنم تااسیب نوینه

 ارشای :عملم خیلی دوست داری

 گ من بیشتر تر

 ...... عشق محوت توی ششتا  موج میبد

بعگگد از کلگگی سگگختی ...زنگگدوی روی خگگو  رو بگگه مگگا نشگگون داد ....ومگگن در کنگگار        

 ارشای بهترین زندوی رو ت ربه کردی

 .... ایا شکرتخد

 و این بود توافق شیرین زندوی ما
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 :در اال تایپ در ان تن

 رمان خنده هاشو عشقه

 رمان سپید به رن  آرامش

 رمان خفته در کالود ها

 

 (1roman.irساخته شده است) رمانکتاب در سایت یک این 
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