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Divone 2 

 

Part 1🍷 DiVoNe 2 

و به خودم نگاه کردم ستادمیا نهیآ یجلو  

با قده نسبتا کوتاه یمعمولدختر  هی  

ام دهیکش یو ابروها کیو دماغ کوچ میقلوه ا یلبا میمشک یچشما  

ومدیبه صورتم م یلیخ که  

من باور نداشتم یزشتم ول یلیخ گفتنیم همه  

داشت یبا**نم بود و رنگ قهوه ا رهیبلندم که تا ز یموها  

تهحادثه کش هیتو  شیکنم و پدرم سالها پ یم یبا مامانم زندگ من  

 شد

مامان من و رهیفق یلیخانواده ام و خانواده ما خ نیتنها فرزند ا من  

و میکرد یم یباغ بزرگ زندگ هیاتاقک کناره  هیفوت بابا تو  بعد  

غ تماماون اتاقک گوشه با میاز اون باغه بزرگو داشت ینگهبان فهیوظ  

د مننبوخودمون  یمن و مامان بود که البته اون اتاقکم برا ییدارا  

بود و من ضیمر یلیمامانم خ رسمیم یسالگ ۲۴به سنه  امسال  

بودم نگرانش  

: ترنجممامان  
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اتاقک چشم گرفتم و برگشتم یتو کیکوچ نهیمامان از آ یصدا با  

ایدن نیکسم تو ا نیتر زیعز سمت  

تیمابود که اون از من ح دمیبود که داشتم البته فر یتنها کس اون  

اون یدوسش داشتم ول یلیمن بود که خ یپسر عمو دیکرد فر یم  

یگفت آبج یمن م به  

یکن یم ری: ترنجم مامان کجا سمامان  

نبودم نجایمامان جان اصال ا دیببخش _  

شده رتید زمی: عزمامان  

مامان جان رمیاالن م _  

دهیکه گوشه اتاقک چ ییحرف رفتم سمت لباسا نیگفتن ا بعد  

مینبود که اونارو داخلش بزار یهم اخه کمد یرو میبود  

ستهشبود که انقدر  یاز اونا مشک یکیدو دست مانتو داشتم که  کال  

نشییبود که پا دیسف شمیکیو اون  زدیم یدیرنگش به سف بودمش  

همراه مویمقدار پاره بود مانتو مشک هی  

هم که داشتم و یو تنها شال دمیرنگ و رو رفتمو پوش یل شلوار  

و رفتم سمت دمیبود و رنگ اونم رفته بود و پوش یمشک رنگش  

رونیو از اتاقک زدم ب دمیو گونشو بوس مامان  

 

تا ۳که جلوش  میمشک یو کتون نیزم یاتاقک نشستم رو یجلو  
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دمیداشت پوش سوراخ  

زدمیمقدم  ابونایکنار خ ادهیصبح بود پ ۷ساعت  رونیاز باغ زدم ب و  

ام مهمکردم اما بر یحم افراد دورو برمو احساس مپر از تر یها نگاه  

 نبود

ینیکره زم یآدم رو نیتر وونهیتو د گفتیبهم م شهیهم الیش  

دمآدم بو نیکه داشتم بازم خوشحال تر یزندگ نیمن با وجود ا آخه  

هک یبا وجود پدر و مادر پولدار الیشوخ طبع بودم اما ش شهیهم و  

بود نیغمگ شهیهم داشت  

تر نهووید نکهیام اما غافل از ا وونهیمن واقعا د کردمیحس م خودمم  

منم وجود داشت از  

۲ وونهی، د شدیکه با وجود من م گهید وونهید هی  ♥ 

Part 2 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

رفتم سره کار گمید یتکرار یروزا طبق  

کردمیخانواده کار م هی یبرا من  

شتریپولدار من خدمتکاره اونجا بودم نصف ب یلیخ یلیخانواده خ هی  

یقمامان و نصف با یداروها هیته یبرا دادمیم گرفتمیکه م یحقوق  

 

هیته ییمواد غذا موندیو با مقداره کمشم که م دادمیاجاره م موندشم  

کردم یم  
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۹تا ساعت  رونیاز خونه بزنم ب ۷مجبور بودم ساعت  نمیهم یبرا  

هار خانمبه خونه ب برسم  

ادهیپ یول امیب ادهیبود و من مجبور بودم تمام راه پ یراه طوالن اخه  

لذت بخش بود برام یلیاول صبح خ یرو  

به خونه و زنگو زدم در باز شد و رفتم داخل دمیرس  

ودودکترا ب یمانتو هیکه شب یدیسف یدراوردم و اون مانتو مانتومو  

دمیپوش  

خانم دوست داشت همه خدمه مثل هم لباس بپوشن بهار  

و کفش و شال رفتم تو آشپزخونه و صبحونه آقا یهمون کتون با  

و آقا آرادو آرزو خانمو آماده کردم آرمان  

زرگ ترببهار خانم بودن که آقا آرمان از همشون  یسه تا بچه ها اونا  

بچه نیبود و آرزو خانمم آخر یو آقا آراد بچه وسط بود  

گفت شادش اریبس هیبا روح شهیآراد اومد تو آشپزخونه و مثل هم اآق  

ترش یمویل یبر تو ا کمی: سالم و علآراد  

گفتیترش م یمویترنج به من ل یبجا شهیهم  

 

و گفتم دمیخند شهیهم مثل  

باشه ریسالم آقا آراد صبح تون بخ _  

: ممنونآراد  
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اومد داخل آشپزخونه که آرزو زیحرف نشست پشت م نیگفتن ا بعد  

ریصبح بخ ی: سالم ترنجآرزو  

ریصبح شما هم بخ کیسالم خانم کوچ _  

ان بهبرعکس آرمان البته آرم قایمهربون بودن دق یلیو آرزو خ آراد  

مادرش رفته بود مخصوصا مادرش پدرو  

همون طور که اخماش یحرف چیاومد تو آشپزخونه و بدون ه آرمان  

هم بود گفت یتو  

ستمی: آراد زود بخور من عالف تو نآرمان  

Part 3🍷 DiVoNe 2⚠️ 

فتنفس خورد و از آشپزخونه ر هیقهوشو  وانیحرف ل نیگفتن ا بعد  

رونیب  

و آرزو رفتن آرزو رفت دانشگاه و آراد هم با آرمان رفت آراد  

کردمیم داریبهار خانمو ب رفتمیم دیبا  

 

ارا توجهمو جلب کرد آدمپچ پچ خدمتک یکه صدا رفتمیم داشتم  

گنیدارن م ینبودم فقط کنجکاو شدم بدونم چ یفضول  

کردم زیگوشامو ت نیهم یبرا  

شده که یچ یدونینم لوین ی: وازهرا  

شده ی: چلوین  
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ادیداره م دهی: سپزهرا  

و گفت دیبزرگ کش نیه هی لوین  

یگی: نامزده آقا آرمانو م لوین  

: آرهزهرا  

نبود کای: مگه آمرلوین  

: برگشتهزهرا  

مههو داد بزنه  ادیاالناست که بهار خانم ب می: پس بدبخت شدلوین  

نیکن کارارو  

نو آمادهو صبحونشو نییکردم و اومدم پا داریباال و بهار خانمو ب رفتم  

 کردم

محمد و بهار خانم باهم اومدن آقا  

محمد همسر بهار خانم بود آقا  

 

هم بود یکه اخماش تو یمون جورو ه زیخانم نشست پشت م بهار  

 گفت

: ترنج بهار  

 جانم خانم _

مهیتا ن دیهواستو جمع کن با ادیعروسه قشنگم داره م دهی: سپبهار  

یدیفهم یبمون نجایا شب  
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 بله خانم _

دیبهار خانم چنان داد زد که تنم لرز هوی  

: بگو چشمبهار  

 چشم خانم _

رستعروسم د یبرا یکه بلد مییکن تمام غذاها زی:برو خونرو تمبهار  

کم و کسر باشه یزیخوام چ ینم رسهیاون شب م کن  

 چشم_

نی: آفربهار  

تو سالن رفتم  

دهیسپ یهمون موقع دلم برا یآرمان زن داره ول دونستمینم من  

 سوخت

 

بد اخالق بود یلیخ آرمان  

فکر بودم که فاطمه اومد سمتم و گفت تو  

یکنیفکر م ی: به چفاطمه  

دهیبه سپ _  

ودنب نجایکه ا ییاز تمام خدمتکارا یمثل من خدمتکار بود ول فاطمه  

بودم یمیباهاش صم شتریب  

یکن یفکر م دهیسپ هی: به چفاطمه  
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کنهیآرمانو تحمل م یچجور نکهیبه ا _  

یدیخانمو تا حاال ند دهی: سپفاطمه  

 نه _

لبتهمغروره ا یلیخ یول ستی: اون از آرمانم بدتره بداخالق نفاطمه  

یکن پا رو یسع یهست و با وجود غرورش مهربونه ول خوشگلم  

ینحو تالف نیو به بدتر شهیچون مهربون بودنش تموم م ینزار دمش  

کنهیم  

دارم آخه کاریچ دهیمن با سپ _  

Part 4🍷 DiVoNe 2⚠️ 

مردمیم یبدون وقفه کار کردم داشتم از خستگ ۱۲ساعت  تا  

 

ان وآرم دمیاومد از پنجره آشپزخونه نگاه کردم و د نیماش یصدا که  

خوب بودن یلیو آرزو اومدن باهم خ آراد  

باز کردم و گفتم ویورود دره  

نیسالم خوش اومد _  

یو آرزو با هم گفتن:مرس آراد  

باال تو هم و از بغلمون رد شد و رفت طبقه دیآرمان اخماشو کش یول  

شد اطیوارد ح نیماش هیساعت  مین بعد  

دمید نیماش هیپشت پنجره آشپزخونه نگاه کردم و  از  
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بلد نبودم نارویماش نیاسم ا من  

دره وچتر باز کرد  هیو  نییاومد پا نیبود راننده ماش یبارون هوا  

در رفتم سمت دمیصورتشو ند یشد ول ادهیدختر پ هیباز کرد  نویماش  

ماشاومد تو اخ بایز یلیدختر قد بلند با چهره خ هیباز کردم  درو  

هم بود یتو  

هیو  شیو شلوار جذب و مارک و مشک شیخوشگل مشک یها نیپوت  

هی رشیباز بود و ز شیجذب تنش بود که دکمه بارون دیسف هیبارون  

کاله و شال گردن یشال و روسر یتنش بود و بجا یمشک بافت  

سرش بود دیسف  

 

نیسالم خانم خوش اومد _  

ورتمو نگاه کرد و سرشو تکون دادنوک پام تا ص از  

که بغلش یسمتش و همون جور دیو دو نییاز پله ها اومد پا آرزو  

کرد با ذوق گفت یم  

جونم دهیسپ ی: خوش اومدآرزو  

بهش لبخند زد دهیسپ  

قهیعروسک بود سل هی هیواقعا شب شدیخوشگل تر م یلیلبخند خ با  

حرف نداشت آرمان  

تموم شده بود میندونستم چون من ساعت کار زیجا موندنو  
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یلیبارون خ رونیو از در رفتم ب دمیخودمو پوش یلباسا رفتم  

رفتمیم دیبا یمنم نازک بود ول یو لباسا ومدیم یدیشد  

ن تونفرو حس کردم برگشتم آرما هینگاه  هینیکه سنگ رفتمیم داشتم  

همدستش بود و زل زده بود ب گاریس هیاتاقش بود و  بالکن  

تکون دادم و رفتم سرمو  

بهم الیبا مامان خلوت کردم که ش کمیخونه و  دمیرس یبدبخت با  

زد زنگ  

 

پسر عموم بهم داده بودو دیکه کادو تولدم فر ییاینوک یگوش  

بود جواب دادم الیش برداشتم  

: سالمالیش  

 سالم _

وونهید ی: چطورالیش  

یعال هیعال شهیمثل هم _  

نااز دوستامو باهات آش یکی خوامیدنبالت م امی: حاضر شو مالیش  

 کنم

یول _  

نزاشت ادمه بدم و گفت الیش  

سره کوچتونم گهید قهی: پنج دقالیش  
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حرف قطع کرد نیگفتن ا بعد  

مدل باالش نشسته نهیتو ماش الیشدم و رفتم سره کوچه ش حاضر  

کنارش بود میدختر چشم رنگ هی بود  

ب و گفتمجلو و نشستم عق رفتم  

 سالم _

باستیاسمش شک مهیهم دانشگاه نی: سالم ترنجک نگاه کن االیش  

 

یلیکرد خ یبود که آدم فکر م یجور افشیبرگشت عقب ق بایشک  

و دستمو فشار داد یلبخند زد و با گرم یوقت یول هیبداخالق آدم  

 گفت

ی: سالم ترنج جان خوببایشک  

ظاهر قضاوت کرد یاز رو دیشدم آدمارو نبا متوجه  

زدم و گفتم لبخند  

جان خوش بختم بایسالم شک _  

Part 5🍷 DiVoNe 2⚠️ 

شیراه انداختن ا یچه جان جان ناروی: االیش  

شد تیحسود خانم حسود هی: چبایشک  

دیچشم سف _  

وبودم  رونیب الیو ش بایوقت با شک ریتا د میدیباهم خند هممون  
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دمیخند یکل  

دمیخونه و خواب برگشتم  

طبق معمول بلند شدم و رفتم خونه بهار خانم صبح  

آماده کردم صبحونرو  

اومدن دهیو آرزو و آرمان و سپ آراد  

 

دستش دوره دست آرمان حلقه بود دهیسپ  

اخماش توهم بود آرمان  

بودم دهیند دنشوینظر من آرمان بلد نبود بخنده چون تا حاال خند از  

د رفتنخوردن و آرمان و آرا صبحونه  

کرد فیتعر دهیاز سپ یخانم اومد و کل بهار  

کم حرف بود یلیبودم خ دهینشن درویسپ یصدا من  

مارو یکل زندگ تونستیتنش م یتو ینگاه کردم بهش با لباسا هی  

 بخره

ونبود که بد نیداشتم که اون نداشت اونم ا زیچ هیمن هنوزم  یول  

کس آزاد بودم و خوشحال چیبه ه توجه  

وتموم شده بود لباسامو عوض کردم و در میساعت کار شده بود شب  

ونبرخورد کردم هم یزیچ هیمحکم با  یول رونیکردم که برم ب باز  

گفتم دمیمالیدستم سرمو م هیبود و با  نییکه سرم پا یجور  
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سبز شد نجایا یک وارید _  

اچهپآرمان هل کردم و دست  یاخما دنیسرمو اوردم باال و با د بعد  

 گفتم

خودت بود رهیتقص یعنیمن  _  

 

دمیکش نیه هیگفتم و بعدش  یچ دمیحرف تازه فهم نیگفتن ا بعد  

شتم ودستامو بردا هیدهنم و بعد چند ثان یدوتا دستامو گذاشتم رو و  

 گفتم

از دهنم در رفت دیببخش _  

رفت تو هم و گفت شتریاخماش ب آرمان  : 

خطه هیو دوره کارت دیبا نمیازت بب شاینما نیاز ا گهیبار د هی: آرمان  

یبکش قرمز  

شهیتکرار نم گهیچشم د _  

زن اومد هی یصدا هوی  

نجای: چه خبره ازنه  

بود دهیسپ برگشتم  

زل زد بهم یظیاخم غل با  

با اجازتون رفتمیخانم داشتم م یچیه _  

ابروشو داد باال و گفت یتا هی  
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ای: باشه برو ، آرمان با من ب دهیسپ  

اراونشب استرس داشتم انگ ومدینه بازم داشت بارون مرفتم خو من  

نداشتم یاصال حال خوب شستنیدلم ظرف م یتو  

 

به باغ درو باز کردم و رفتم تو مامان خواب بود دمیرس  

یصورتش ول یرو دمیزدم بهش و رفتم سمتش دستمو کش لبخند  

بود خی یلیخ  

میگلحظه زند نیتو بدتر سادیوا هیقلبم واسه چند ثان دیلرز دستام  

داشتم قرار  

دادم تکونش  

 مامان _

نشد داریب  

قشنگم هیمامان _  

نشد بغض کردم داریب بازم  

ینیدختره خوشگلتو بب یخوا یاومدم خونه نم نیجونم بب یمامان _  

ختیر اشکام  

وتجونم تو رو خدا اخه من که جز  یچشاتو باز کن مامان یمامان _  

ندارم چشماتو باز کن ویکس  

اومدن تو بایو شک الیاتاقک باز شد و ش دره  
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رفتیم جیو سرم گ دمیشنینم زیچ چیبودم ه گهید یایدن هیتو  من  

خوده صبح گوشه اتاقک زانوهامو بغل کردم و زار زدم تا  

 

اومد و به زور بلندم کرد و بردم سره خاک بایشک صبح  

بود بیاالنم غر یبود حت بیغر شهیمهربونم هم مامان  

ودبدن اون ب یتمام وزنم رو بایبود و تقر بایدوره گردن شک دستم  

نداشت سادنیجون وا پاهام  

دمیمو آرمان و آراد و آرزو بودن که من نفه دیو فر الیخاک ش سره  

هام بودن هیاز همسا گهیشد دو سه نفر د داشونیاز کجا پ اونا  

جونمو خاک کردن یمامان  

افتاد دمیترسیازش م شهیکه هم یافتاد اتفاق بالخره  

انمسنگ قبر مام یبرداشتم و رفتم جلو بایاز دوره شونه شک دستمو  

تمسنگ قبر و گف یتحمل نداشت افتادم و سرمو گذاشتم رو زانوهام  

وقت چیه یگفتیتو که م یرفت یجونم اخر تنهام گذاشت یمامان _  

با مامان جونم کاش منم یزاریتنهام نم یتو خودت گفت یکنینم ولم  

یبردیم خودت  

تر شد دیهقم شد هق  

تو ایدن نیمن تو ا دیکنم تنها ام کاریحاال من بدون تو چ یمامان _  

نبودتو نمیمامان بلند شو من تحمل ندارم بب یبود  
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ختیریاشکام پشت هم م کردیدرد م قلبم  

 

تو بغلش و گفت دمیاومد سمتم و کش دیفر  

:ترنجم آروم باش عشقمدیفر  

Part 6 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

کل بهشت زهرارو برداشت میگر یبغلش کردم و صدا محکم  

ومگفتن آرمان اومد جل تیکردن همه بهم تسل هیساعت گر ۲از  بعد  

ته بودگرف الیبازومو ش یکیگرفته بود و اون  بایاز بازوهامو شک یکی  

وفتمین که  

غم آخرت باشه گمیم تی: تسلآرمان  

جیسرم گ یصورتم و اومدم تشکر کنم ول یرو ختیهمزمان ر اشکام  

رنمینتونستن بگ الیو ش بایشک نیزم وفتمیو اومدم ب رفت  

هیدستش شونمو گرفت همون  کیکه آرمان با  وفتادمیم داشتم  

وفتمیقدرتمند بود که باعث شد ن یبه قدر دستش  

ستشود هیپاهام و  رهیدستشو انداخت ز هیاومد سمتم و  دیفر  

گهیو د الیش نیپشت سرم و بلندم کرد و بردم سمت ماش گذاشت  

دمینفهم یچیه  

اتاقک خودمون بودم یباز کردم تو چشمامو  

کردیکنارم نشسته بود و نگران نگاهم م الیشدم ش بلند  
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الیش _  

: جانمالیش  

تنها باشم یبزار یچند وقت دست از سرم بردار هی شهیم _  

: نه آخهالیش  

ازت کنمیخواهش م _  

: باشهالیش  

ختنیرفت و من نشستم کنج خونه و اشکام ر الیش  

تونم نفس بکشم ینم کردمیم حس  

زانوهام و هق زدم یگذاشتم رو سرمو  

 .... روز بعد ۲

دنیدیرو نم ییکرده بودم چشمام جا هیدو روز بود فقط گر االن  

و زدندره اتاق هویافتاده بود که  یلینخورده بودم و فشارم خ میزیچ  

رفتیم جیگ یلیبلند شدم سرم خ یبدبخت با  

باز کردم درو  

پور بود نیحس یآقا  

اتاقک نیا صاحب  

 

نیپور: سالم ترنج خانم خوب هست نیحس یآقا  
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 سالم ممنون _

ومدیانگار از ته چاه در م صدام  

میباهم حرف بزن دیپور: با نیحس یآقا  

تو نییبفرما _  

پور اومد داخل و گفت نیحس یآقا  

گمیم تیپور: غم آخرتون باشه تسل نیحس یآقا  

 ممنون _

بگم ، دیبا یول ستین یزمان مناسب دونمیپور: م نیحس یآقا  

نیکن شیاتاقکو اجاره دادم لطفا تا فردا خال نیمن ا قتشیحق  

وقته تموم شده یلیشماهم که خ قرارداده  

کم داشتم نویهم فقط  

 باشه چشم _

دست لباس که هیبرداشتم و  فمویپور رفت و منم ک نیحس یاقا  

نخ که مامان با یمانتومم گذاشتم و گردن بند یکیبود و اون  تنم  

درست کرده بودو برداشتم برام  

رونیزدم ب و  

 

آواره شده بودم گهید  

یول کردنیهمه به صورت رنگ و رو رفتم نگاه م رفتمیراه م ادهیپ  
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نبود مهم  

Part 7 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

ردمک هیو گر دمیبهشت زهرا و تا شب کناره قبر مادرم دراز کش رفتم  

نداشتم یپول چیه یگشنم بود ول یلیخ  

کس بودم یمن واقعا ب ختیر اشکم  

اون با پدر و مادرش شدیروم نم یول دیفر شیخواستم برم پ یم  

شد ینجوریعموم مرد زن عموم شوهر کرد ا یاز وقت کردیم یزندگ  

دمشونیند گهید که  

شدم و چشمامو بستم الشیخیب  

بود نازک یلیمانتومم خ دیلرزیسرد بود و دندونام داشت م یلیخ هوا  

خوب بود کناره مامانم بودم تلفنم زنگ خورد باز  

طور که چشمام بسته بود جواب دادم همون  

 بله _

دیچیپ یگوش یتو الیش یصدا  

: سالم ترنجم حالت بهترهالیش  

 

 سالم خوبم _

شتیپ امی: من سره کوچتونم درو باز کن ب الیش  

ستمیمن خونه ن _  



VIP_ROMAN 
 

 

20 

مشکالت من بشه رهیدرگ الیخواست ش ینم دلم  

یی: کجاالیش  

 بهشت زهرام _

رم خانمبرات دا یخبر عال هیاونجا باهات کار دارم  امیب سای: واالیش  

 کوچولو

بودم که اومد دهیساعت اونجا دراز کش مین حدود  

یدیدراز کش نجای: دختره نفهم چرا االیش  

تو بایشک نشیحرف بلندم کرد و بردم سمت ماش نیگفتن ا بعد  

بود نیماش  

گرفتن و گرمم کردن یبخار  

بمب هیخبر دارم شب هی: واست بایشک  

یچه خبر _  

خونه حول نباش می: بزار بربایشک  

 

راه افتاد و حرکت کرد الیحرف ش نیگفتن ا بعد  

نایا الیباالشهر تو منطقه ش میرفتیم میداشت  

میریکجا م _  

: خونه ماالیش  

 چرا _
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حاال نی: بشالیش  

دیرختر از صد بار برام چند دست لباس  شیپولدار بود ب یلیخ الیش  

خواستم یبودم نم یراض تمیمن همرو پس دادم من از وضع یول  

بهم ترحم کنه یکس  

نایا الیخونه ش میدیرس  

کردیم یبا پدر و مادر پولدارش زندگ الیش  

خونه نبود فقط چند تا خدمتکار بودن یکس میما رفت یوقت یول  

برد طبقه باال داخل اتاقش بارویمنو شک الیش  

ارکیچ نشونیوسط من ب نیپولدار بود و ا یادیز الیمثل ش باهمیشک  

دونم ینم کردمیم  

ایب ریدوش بگ هی: ترنج برو الیش  

ستیالزم ن _  

 

زود باش هی: تمام لباسات خاکالیش  

یلیخ رونیاومدم ب یدوش حساب هیزور کردنم تو حموم و بعد از  به  

شده بودم سبک  

رونیبهم داد اومدم ب الیکه ش یحوله ا با  

دوتا لباس گرفت سمتم و گفت الیش  

: کدومالیش  
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خودم کجان یلباسا _  

: انداختم دورالیش  

رفت توهم اخمام  

باال برد و گفت میدستاشو به حالت تسل الیش  

بودن فیلباسات کث یول دی: ببخش الیش  

دور شونیبنداز دیباشن با فیکث _  

گمتا برات ب ایزود باش بپوش و ب گهی: ععع ترنج لوس نشو دبایشک  

شده یچ  

Part 8🍷 DiVoNe 2⚠️ 

بلند نیلباس آست هیبا  یشلوار گشاد صورت هی دمیلباسارو پوش کالفه  

دو تا کش الیبلندمم از دو طرف بافتم ش یموها دمیپوش یصورت  

 

و الیتخت کنار ش یبهم داد و منم بستمشون و رفتم رو یصورت  

نشستم بایشک  

شده یچ نمیبب نیبگ دمیخوب گوش م _  

میبخور یچ هی: بزار اول  الیش  

گفت الیش دیبهم چسب یلیخوردن غذا که خ بعد  

شمال میریصبح م ۷: فردا ساعت الیش  

 به سالمت _
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میبریتوام م ی: نه روانالیش  

میآدم ی: چقدر خوش بگذره کلبایشک  

امیباهاتون ب دیمن چرا با _  

ی: چون مجبوربایشک  

مجبورم یچ یبرا یول _  

میکن یمجبورت م الی: چون منو شبایشک  

 اما _

دختر لج نکن ی: گفتم مجبورالیش  

 باشه _

 

که قرار شد فردا برم شمال خالصه  

ه بود وبود که بابام زند یبار رفته بودم شمال اونم زمان کیفقط  من  

ه بودبابام زند یبود تا وقت یچه خاطرات خوب ریبخ ادشیبردمون  اون  

دساله مجبور ش ۱۶دختر بچه  هیاون رفت  یوقت یول خوندمیم درس  

نیا رهیمامانشو بگ یمشقو ول کنه و بره سره کار تا داروها درسو  

کردم یبار بود که گله م نیاول  

نبود به قران برامون درست کرده بودن یزندگ نیا یول  

گارعادتم بود ان نیزم یو منم رو دنیتخت خواب یرو الیو ش بایشک  

تخت راحت نبودم یرو  
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شدم داریشدن ب سیبا احساس خ صبح  

زده بود بازش زل شیبود و با ن سادهیپارچ آب باال سرم وا هیبا  بایشک  

 بهم

تو هم و گفتم دمیکش اخمامو  

ی**ونیاز بس ح _  

شد م** مون ریبهترم پاشو د ی: از تو خرس قطببایشک  

یو اماده بودن ساعت رو دهیلباس پوش بایو شک الیشدم ش بلند  

بود ۶نگاه کردم  واروید  

 

میبر ۷مگه قرار نبود  _  

نه ای یحاضر بش دی: با بایشک  

شمیحاضر م یا قهیدق ۳من  _  

می: نه ما حاضرت کنبایشک  

یچ یعنی _  

یو بحث کردن دوتاشون مثل زامب یباز وونهید یبعد از کل خالصه  

مبه خودم نگاه کرد نهیتو آ کردیکار م هیروم و هر کس  افتادن  

دینگ سفبا**نم به ر نییکوتاه تا پا مانتو هیبا  یشلوار تنگ مشک هی  

فِره بلندم و یو موها دادینشون م ییبایبدنمو به ز یتک تک اجزا که  

هی رونیبودن ب ختهیر دمیکرده بودن و از پشت شاله سف درشت  
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یایبا کتون ومدیم یلیخوشگل که به صورتم خ یلیدخترونه خ شیآرا  

برام چند الیکه ش دیسف کیکوله کوچ کیخوشگل و  یلیخ دیسف  

لباس گذاشت توش دست  

میو رفت الیش نیتو ماش مینشست خالصه  

Part 9 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

میبود الیو کیشدم نزد داریب یو وقت دمیراهو خواب تمام  

 

رکپا اطیتو ح نیتا ماش ۳شدم حدود  ادهیپ نیاز ماش میدیرس یوقت  

بزرگ بود که بازم جا داشت اطشیو انقدر ح بود  

تو میخوشگل و بزرگ بود رفت یلیخ یالیو هی  

ناختمشیآدم تو خونه بود که من فقط آرمان و آراد و آرزورو م چندتا  

تعجب کردن یلیمن خ دنیو آراد و آرزو با د آرمان  

کنمیم ی: من معرفبایشک  

درشت اشاره کلیخوشگل و ه یلیپسره خ هیحرف به  نیگفتن ا بعد  

و گفت کرد  

یشناسیآرمان و آراد که م یتن پسر عموهس ریام شونی: ابایشک  

و بور اشاره کرد و گفت یپسره چشم رنگ هیبه  بعد  

مونیدوست خانوادگ اسیال نمی: ابایشک  

اشاره کرد و گفت گهیپسر د هیبه  بعد  
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نیمنه شاه یداداش شونمی: ابایشک  

به آرمان و آراد و آرزو اشاره کرد و گفت بعد  

ستنه زمیعز ی: آراد و آرزو و آرمانم که پسر عمو و دختر عموبایشک  

باهاشون نیآشنا هست که  

اشاره کرد و گفت الیبه منو ش بعد  

 

دوستامن الیترنج و ش نمی: ابایشک  

کردیبهم نگاه م یجوره خاص هی نیشاه  

ستین دهیبود که چرا سپ نیاز ا تعجبم  

میناهار بخور که قرار شد میبه جو عادت کرد کمی  

نیمرغارو مزه دار کن نیاز شما دخترا بلد یکی: کدوم آراد  

اال منبو آرزو بهم نگاه کردن و شونه هاشونو انداختن  الیو ش بایشک  

نیهم یبودم برا بلد  

شدم و گفتم بلند  

 آقا آراد من بلدم _

شونمو گرفت و گفت آراد  

هیآقاش چ گهی: دآراد  

Part 10🍷 DiVoNe 2⚠️ 

هیآقاش چ گهی: دآراد  
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متوجه نشدم دیببخش _  

آقا یگی: باره آخرت باشه مآراد  

 باشه _

 

رومن مرغا میو منو آراد داخل آشپزخونه بود اطیرفتن داخل ح همه  

کردیآراد نگاه م کردمیدار م مزه  

دمیکشیبود خجالت م دهیبهم چسب یلیخ آراد  

آلو بود منم برداشتم خوردم نتیکاب یرو  

آراد نگاه آرادو که حس کردم سرمو گرفتم باال و زل زدم به ینیسنگ  

کردیلبخند بهم نگاه م با  

هیچ _  

و زل زد به لبام نییچشام رفت پا یاز رو چشماش  

هیچ _  

شوناورد باال و با انگشتش لبمو لمس کرد و انگشتشو بهم ن دستشو  

 داد

بود ییآلو انگشتش  

دمیخند  

گفت یکی هوی  

 آراد :..
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دمیبا استرس برگشتم و آرمانو د یلیخ  

 

: جانم داداشآراد  

با اخم نگاهم کرد و گفت آرمان  

بچه ها اری: اگه ل**س زدنت تموم شد اون جوجه ها رو بآرمان  

 گشنشونه

شهی: بله اطاعت مآراد  

اطیتو ح میرفت منو آرادم رفت آرمان  

به جمعمون اضافه شده بود شناختمشیجذاب که نم یلیدختر خ هی  

رفت جلو آراد  

به نشونه احترام بلند شد و آراد گفت دختره  

ی: سالم نگار چطورآراد  

: سالم آراد جان خوبمنگار  

حرف به من نگاه کرد و گفت نیگفتن ا بعد  

هیک شونی: انگار  

: ترنج دوستمهآراد  

به من نگاه کرد و گفت بعد  

دهیسپ یمینگارن دوست صم شونمی: اآراد  
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 خوش بختم _

گفت یخاص یلیحالت خ هیترسناک نگاهم کرد و به  یلیخ نگار  

یی: پس ترنج تونگار  

Part 11🍷 DiVoNe 2⚠️ 

بد بهم نگاه کرد و سرشو تکون داد و رفت یلیخ  

و من رفتم باال میخورد ناهارو  

اتاق مجزا بهم داده بودن هی  

داتاق داده ش هینفر  کیبزرگ بود که به هر  یبه اندازه ا الیو  

برداشتم درشو باز کردم مویپشت کوله  

زشاواقعا  تونستمیبرام گذاشته بود من بدون اون نم زیهمه چ الیش  

بودم ممنون  

ارمیگرفتم درش ب میمانتو سختم بود تصم تو  

ودب میمشک رهینداشتم فقط لباس ز یچیمانتو ه رهیدراوردم ز مانتو  

ومدیم یلیخ دمیبه بدن سف که  

و خم شدم و یواریدره کمد د یکامل دراوردم و گذاشتم رو مانتو  

در باز شد هویکوله دنبال لباس بودم  یتو  

 

هم یاخماش تو دمیو برگشتم سمت در که آرمانو د دمیکش غیج  

و زل زد بهم و گفت بود  
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غیج غیانقدر ج نمیبیکه دختره لخت م ستین ی: دفعه اول آرمان  

ش باهات کار دارملباس بپو نکن  

تخت یحرف درو بست و اومد نشست رو نیگفتن ا بعد  

و گفتم دمیلباس پوش هی عیسر منم  

نیداشت یبا من کار _  

بهم نگاه کرد و گفت آرمان  

نجایا ای: بآرمان  

به کنارش اشاره کرد و  

کنارش نشستم و گفتم رفتم  

 بله _

که ناخوداگاه گفتم آخ یمحکم گرفت تو دستش جور چونمو  

وگردنت گهیو دفعه د گمیکه بهت م هیدفعه اول و آخر نی: اآرمان  

شکنمیم  

گفت کیمکث کوچ هی با  

 

مخوام داداش ینم یدیفهم یشد کیبه آراد نزد نمینب گهی: دآرمان  

دل ببنده شهیخواب همه م ریخدمتکاره خ**ب که ز هی به  

درد گرفته بود و قلبم از حرفاش شکست یلیخ چونم  

چونم گفتم یدستش رو شتریفشار ب با  
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 باشه _

: خوبهآرمان  

و زل زد به س**نه هام و رفت قهیچند دق یحرف برا نیگفتن ا بعد  

بست درم  

ه هامچرا به س**ن دمیروبه روم نگاه کردم و تازه فهم یقد نهیآ به  

کرده نگاه  

باز بود که چ*ک س**نم کامل معلوم بود یجور لباسه  

به سرم دمیبردم باال و محکم کوب دستمو  

Part 12🍷 DiVoNe 2⚠️ 

نییو رفتم پا دمیخواب کمی  

سرد بود یادیو هوام ز ومدیم یدیشد یلیخ بارون  

سالن نشسته بودن یبچه ها بجز آرمان تو همه  

 

بایسالم دادم و نشستم رو مبل که از پنجره بزرگ خونه که تقر هی  

دمیمانو دمعلوم بود آر اطیح کل  

و یمشک نیو شلوار ج یمشک شرتیت هیبود با  سادهیبارون وا رهیز  

دیسف یکتون  

تو فکر بود بیبود و عج سیخ سیخ  

کنهیفکر م یخواست بدونم داره به چ یم دلم  
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زبان آرمان از  🍷 

گرفته بودم شیاون بارون و سرما آت رهیز  

گرفتمیم شیکردم ناخوداگاه آت یبه گذشتم فکر م یوقت  

دیچیبهار تو گوشم پ یبستم و صدا چشامو  

یبه حرفم گوش کن دیآوردم با اتیمن به دن ی: تو پسره منبهار  

یاریشورشو در م یبسه مامان دار _  

دیبا دختر خالته دهیسپ ستین ایریاز اون تو بم یریتو بم نی: ابهار  

کنمینامزدت م یایچه ن یایفردا چه ب نیکن نامزد  

خورد یتکون دادم حالم از اجبار بهم م سرمو  

که بود نیعالقه نداشتم و ا دهیسره سوزن به سپ هیبه اندازه  یحت  

کردیم تمیاذ  

 

الهس ۴من  کردیم تمیاذ شتریب نیبهم نداشت و ا یام عالقه ا دهیسپ  

احساسمو کشته بودم تمام  

زبان ترنج از  😉 

رفتگپتو  هیو  سادیمبل که آراد اومد روبه روم وا یبودم رو نشسته  

 سمتم

شونه آرمان سرما نخوره یببر بنداز رو نوی: لطفا اآراد  

یبریچرا خودت نم _  
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: قهرم باهاشآراد  

خب از زبان آرمان یلیخ _  🍷 

شونه هام یرو دیپتو کش هینفر  هیفکرا بودم که  نیهم تو  

سمتش ترنج بود برگشتم  

ید روبو دهیکرده بود و به زور پتو کش یاون قده کوتاهش پا بلند با  

 من

شیمشک یاون چشما یزدم تو زل  

Part 13🍷 DiVoNe 2⚠️ 

تو هم و گفتم دمیکش اخمامو  

 چرا _

 

مظلوم نگاهم کرد و گفت یلیخ ترنج  

شما یعنیتو  یاون پتو داد بکشم رو یعنی: آراد گفتش ترنج  

بود یخجالت یادیزدن مشکل داشت زتو حرف  انگار  

هنوزم احساسش نمرده بود سره شیزندگ یها یبا تموم بدبخت یول  

پر از احساسه دمیفهم کردیم هیگر یاونجور یمادرش وقت خاک  

برو یخب انداخت _  

و اومد دیبود چشماشو ازم دزد دیشد یلیشده بود بارونم خ سیخ  

خورد زیکه پاش ل بره  
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نکهیبودم با ا نیزم یدادم به ستون کنارم و شاهده افتادنش رو هیتک  

نگرفتمش یول رمشیبگ تونستمیم  

بود یدست و پا چلفت یادیز  

شد و بدون نگاه کردن بهم رفت بلند  

زبان ترنج از  😉 

تختم که یدوش گرفتن نشسته بودم رو هیتو خونه و بعد  رفتم  

اومد تو و درو بست بایشک  

ی: چطور مطور بایشک  

 خوبم _

 

افتاد ادمی یزیچ هی هویباهاش حرف زدم که  کمی  

بایشک _  

: جانمبایشک  

گفت مامانم فوت کرده نایبه آرمان ا یک _  

یکنیمن کار م یپسر عمو یگفت برا الیش یوقت یعنی: من، بایشک  

گفتم اونام اومدن انویبرات گرفتم و جر یزنگ زدم مرخص منم  

 اهان _

دهیزبان سپ از  � 

زدم به نگار زنگ  
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 الو نگار _

:بلهنگار  

کنهیم کاریآرمان چ _  

یلیاون خ هیچ مویدختر خدمتکاره ترنجه ل نیا یول یچی: هنگار  

کهینزد بهش  

دمیچیدمشو م دیبا کردیم یرو ادهیدختره داشت ز نیا  

 

Part 14🍷 DiVoNe 2⚠️ 

نگار نیبب _  

: جاننگار  

انکه همون آرم ارمیبه سرش ب ییبال هیدختره دارم  نیا یمن برا _  

کنه خفش  

: منم کمکتمنگار  

تا نقشه بکشم براش ریحالشو بگ یفعال تو جزئ _  

: حلهنگار  

قطع کردم تلفنو  

رفتمیبا آرمان م دیبا  

رفتار کردم که آرمان فکر کنه دوسش ندارم یجور شهیهم درسته  

هدختررو از سر نیدوسش داشتم ا میلیکامال برعکس بودم و خ یول  
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ارمیسرش ب ییکه چه بال نیدارم رفتم تو فکر ا یبرم راهم  

زبان ترنج از  😉 

رفت بایشک  

 

هاش روشن نهیشوم نجایا یتخت نشسته بودم تمام اتاقا یرو منم  

اتاق من نه یول بود  

سردم بود یلیتونستم روشنش کنم و خ ینم منم  

دهز خیحال نوک دماغم  نیبازم با ا یخودم ول یبودم رو دهیکش پتو  

 بود

کردیدرد م یلیخ دستم  

نگاه کردم بهش هی  

شده بود و باد کرده بود کبود  

مونده بود رمیز نیخوردم زم یوقت  

بچه ها نبودن نییپا رفتم  

گرم تر از اتاق من بود نییپا  

و خوابم برد دمیمبل دراز کش یجا رو همون  

. 

. 

چشمامو باز کردم یکیتکون دست  با  
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بود آرمان  

 

شده یزیچ _  

یدیخواب نجای: چرا اآرمان  

زدمیو به زور حرف م شدیپسر من زبونم بند م نیا یجلو  

مبل نشستم و گفتم یشدم رو بلند  

 سردم بود _

باشه دیبا نجایاتاقت گرم تر از ا ی: معموال اگه عقلتو بکار بندازآرمان  

نه مگه  

خاموشه نهیشوم یوقت یاره ول _  

یروشن کن یتونینم نهیشوم هیکه  یانقدر خنگ یعنی: آرمان  

 نه _

می: پاشو برآرمان  

ن کردروش نرویتو اتاقم و آرمان با کمال سهولت شوم میآرمان رفت با  

ممنون یدیزحمت کش یلیخ _  

سرشو تکون داد و رفت آرمان  

تخت سختم بود یچون رو دمیبا وجود درد دستم بازم خواب منم  

دمیدراز کش نیزم یرو  
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چشمامو باز کردم زیچ هیشکستن  یسرو صدا با  

یرد روک یو پرت م کردیاتاقو نگاه م لیتو اتاق بود و تمام وسا نگار  

نیزم  

شدم بلند  

یکنیم کاریچ _  

شد داریبالخره ب مونیدختره دهات ی: اخنگار  

و گفت دیبلند خند بلند  

دمب حیبزار برات توض هیچ یدونینم نی: تو دهاتتون تخت نداشتنگار  

کشنیکه آدما روش دراز م هیزیچ هی تخت  

حرف اومد جلوم و نشست کنارم و زل زد بهم نیگفتن ا بعد  

خنکه مامانم با  یبعدش دستشو دراز کرد سمت گردنم و گردنبند و  

درست کرده بودو کند یبافتن  

دیخند و  

چولو: چند سالته کونگار  

د وچشم بهم زدن پاره پاره کر هیحرف گردنبندو تو  نیگفتن ا بعد  

فقط تونستم بغض کنم من  

مادرم بود ادگارهیتنها  اون  

 

تو صورتم و رفت دیگردنبندو محکم کوب یها کهیت نگار  
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نییدونه دونه اومد پا اشکام  

Part 15 🍷 DiVoNe 2 ⚠️ 

بد بود یلیخ حالم  

شستمنتخت  یدوباره از نوع مادرمو از دست داده بودم رفتم رو انگار  

گردنبندو محکم گرفتم تو دستم و هق زدم و  

یشدم و رفتم جلو یکه خال کردمیم هیبود که گر یساعت کی حدود  

نهیآ  

توجه نکردم و کردیدرد م یلیپوف داشت و دستمم خ یلیخ چشام  

نییشلوارم و رفتم پا بیگذاشتم تو ج گردنبندو  

دنیخندیسالن بودن و م یبچه ها تو تمام  

افتاد به نگار نگاهم  

متنفر بودم ازش  

: عشقولم چرا چشات باد دارهبایشک  

تو مهربون و یلیخ شتریب یدوست داشتم حت الیبه اندازه ش بارویشک  

برو بود دل  

جون زدم و گفتم یلبخند ب هی  

 

مشد ینجوریا دمیخواب ادیحالم خوبه چون ز _  

رهبصبح زود بلند بشه  شهیچون بچه عادت داره هم گهی: اره دنگار  
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کنهیخوابه چشماش باد م یم شتریب کمی یمردمو بکنه وقت یکارا  

کردیهمه آدم خورد م نیا یمنو جلو دیکردم چرا با بغض  

مردمو انجام بده سگش شرف داره به یکه بره کارا ی: آدمبایشک  

مثل تو ی**ده اج  

: حرف دهنتو بفهما هواستو خوب جمع کن که دستم روت بلندنگار  

 نشه

دمنج*ر*ت  ییهوی: اتفاقا توام هواستو جمع کن که سره ترنج بایشک  

سمت آشپزخونه و برام دمیحرف اومد سمتم و کش نیگفتن ا بعد  

آماده کرد و گفت صبحونه  

شهیواسه خودت بد م ی: انقدر مظلوم نباش ترنج بایشک  

و گفتم دمیحرف اومد نشست کنارم منم گونشو بوس نیگفتن ا بعد  

بایازت ممنونم شک _  

دمیبوس بامیشک  

اه کردمنگ الرویش یمن رفتم تو اتاقم و لباسا ایلب در میبود بر قرار  

لباسه اصال مانتو نبود یتو  

 

اومد تو و گفت بایدره اتاق باز شد و شک هوی  

تبرا دمیکرد منم بودم و د یلباس برات جمع م الیش ی: وقتبایشک  

هیهد البته به عنوان دمیبرات خر نارویا نیهم یبرنداشت برا مانتو  
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یوارم ناراحت نش دیام  

پاکت بزرگ بهم داد هیکردم و تشکر کردم اونم  بغلش  

هدختر نیکن که ا شیآرا کمیهست  شی: داخل پاکت لوازم آرابایشک  

یندارازش کم  یزیبفهمه چ نگار  

 ممنون _

رفت و منم دره پاکتو باز کردم بایشک  

Part 16 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

داخلش بود زیپاکتو باز کردم همه چ دره  

بودم دهیجا ند هیهمه لباس  نیعمرم ا تو  

رنگ بود همه  

که متوجه شدم سره زانوهاش دمیجذب پوش یلیخ یشلوار مشک هی  

 پارست

وداخل پاکت  ینگاهم افتاد به شلوارا یول ارمیخواستم درش ب یم  

پارست اشیشتریب دمید  

 

ستاپ عک یکه رو یتاپ مشک هینبود شلوارو قبول کردم و  یا چاره  

جلو باز که یمانتو مشک هیو  دمیزرد بود و پوش یاسفنج باب  

شک هیبلندمو بافتم و با  یب*ا*س*ن*م بود موها رهیتا ز شیبلند  

یمشک یسرم و کتون یانداختم رو یشال مشک هیبستمش و  زرد  
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شینگاه کردم به لوازم آرا هیو  دمیپوش زردم  

تخواس یمنو م رهیخ شهیهم بایشک یکه استفادشو بلد نبودم ول من  

کردمیم شیکار هی دیبا پس  

و جعبه که پر از رنگ بود گرفتم جلوم وبا انگشت زدم تو رنگ هی  

به لبام که باعث شد لبام قرمز بشه دمیمال  

پررنگ بود کمیبود فقط  یعال میلیخ  

د باهمه بچه ها بودن و من قرار ش نییکمرنگش کردم و رفتم پا کمی  

برم بایو شک الیش  

میشد ادهیپ نامونیاز ماش ایکناره در میدیرس یوقت  

تا کردنیآوردن و داشتن آمادش م ونیها نشستن و چند تا قل بچه  

اونورتر از بچه ها که کمیمنم رفتم  بکشن  

 

Part 17🍷 DiVoNe 2⚠️ 

به قسمت خلوت ساحل پشت سنگا دمیرس که  

تمسنگا و داش یکدوم از بچه ها معلوم نبودن اونجا نشستم رو چیه  

که حس کردم ختیریکردم و ناخودآگاه اشکام م یگردنبد فکر م به  

نشست کنارم یکی  

رمید رویمبلند کردم و ا سرمو  

نیکنیم کاریچ نجایا _  
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پاشم برم ها ی: ناراحتریام  

هیچه حرف نینه ا _  

میخلوت کن کمی: اومدم ریام  

لیبه چه دل _  

حال تو نیپس با ا یشیما محسوب م پیاز اک ی: تو االن جزئریام  

بشناسمت شتریب دیو من با یمن دوست  

 اهان از اون لحاظ _

: ارهریام  

 خوب _

: چند سالتهریام  

 

_ ۲۴ 

۲۹: منم ریام  

 چه بزرگ _

دیخند  

زبان آرمان از  🍷 

بچه ها بودم نیب  

ستین رمیکه متوجه شدم ام گشتمیدختر خدمتکاره م نیا دنبال  

دنبالشون رفتم  



VIP_ROMAN 
 

 

44 

ریزبان ام از  🍷 

نارنج صدات کنم شهیترنج نم _  

دیخند  

بود هشیشب یلیزدم بهش خ زل  

دعشق ممنوعه من بو هیشب ادیز یلیخ  

دست خودم نبود و ارمیاخت هیچند ثان یبرا یدونم چرا ول ینم  

 

Part 18 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

زبان ترنج از  🍷 

دستشو گذاشت پشت کمرم و هی هوی ریحال خودم بودم که ام تو  

لبام یدستشم گذاشت پشت سرم و لباشو گذاشت رو یکی اون  

زبان آرمان از  🍷 

صحنه دنیلب ساحل و سنگارو دور کردم و با د یبه سنگا دمیرس  

روم چشمام گشاد شد روبه  

دهیو عاشق سپ وونهیبود و د یآدم تک پر ریام  

ترنجو ببوسه دیاالن چرا با یول  

دشمنم نیحس کردم بزرگ تر هیچند ثان یبرا یدونم چرا ول ینم  

رهیام  

هیچ یدونستم که اون حس برا یاصال نم و  
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رفتم ننمیبب نکهیا قبل  

زبان ترنج از  🍷 

صورتم و اومدم برم که دستمو یرو ختیپسش زدم و اشکام ر محکم  

و برم گردوند سمت خودش و گفت گرفت  

نکن هی: غلط کردم ترنج فقط گرریام  

 

 ولم کن _

ستمین یآدم نیهمچ هیمن  یشناسی: تو من نمریام  

یکه کرد یبا کار _  

ندادم و ساکت شدم ادامه  

بدم حیبرات توض نی: بشریام  

خوام ینم _  

کنمی: خواهش مریام  

 باشه _

سنگا اونم نشست کنارم و زل زد یحرف نشستم رو نیگفتن ا بعد  

و گفت بهم  

یهست یکی هیتو شب قتشی: حقریام  

یک _  

: عشقمریام  
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تا حد ممکن گشاد کردم چشمامو  

 

Part 19 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

 عشقت _

گستید یکیعشقم عاشق  یعاشقم ول یلی: اره من خریام  

کردم بغض کرد حس  

حد بدون من نیتو تا هم یخوام دربارش حرف بزنم ول ی: نمریام  

و ازم ناراحت نباش یکنیکه فکر م ستمین یادم اون  

لبخند زدم و گفتم بهش  

ستمین _  

واقعا دست من نبود خوامی: معذرت مریام  

تکرار نشه گهیلطفا د یناراحت نشدم ول ستیگفتم که مهم ن _  

شهی: نمریام  

مکث کوتاه گفت هیاز  بعد  

یستیدلخور ن گهی: دریام  

 نه _

: مطمئنریام  

 اره _
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می: پس پاشو برریام  

سمت بچه ها میرفت باهم  

زبان آرمان از  🍷 

اومدن بالخره  

دمیهمفینم لشمیازش بدم اومد و دل شتریو االن ب ومدیبدم م ریام از  

النشدم اما ا ینجوریچون انتظار داشتم تا ابد عاشق بمونه ا دیشا  

کنهینم انتیبهم گفته بود هرگز به عشقش خ اون  

میو رفت میلب ساحل نشست کمی  

زبان ترنج از  🍷 

خونه و قرار شد میرفت  

خوب بود و داشت خوش لشیاوا میکن یباز قتیو حق جرعت  

افتاد به من و نگار نکهیتا ا گذشتیم  

قتیحق ایرعت : ج نگار  

قتیحق _  

یدی: عاشق فرنگار  

اما مجبور بودم راستشو بگم شناختیاز کجا م دویفر دمینفهم  

 

اون بود که منو دوست نداشت یدوست داشتم ول دویفر من  

یشناسیاز کجا م دویتو فر یاره عاشقشم ول _  



VIP_ROMAN 
 

 

48 

ومدهی: اونش به تو ننگار  

مینیترسناک بب لمیتموم شد قرار شد ف یکه باز بعد  

دمیدیو شبا کابوس م دمیترسیترسناک م لمیاز ف من  

موضوع با خبر بود نیاز ا الیش  

نگاهم کرد یثیاشاره کردم که با لبخند خب بهش  

گفت ونه که اومد سمتم  ایبرم باال  تونمیاشاره کردم که من م بهش  

ترنجم نجایا ای: بالیش  

سمت دمیو کش حرف اومد سمتم و دستمو گرفت نیگفتن ا بعد  

 مبال

Part 20 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

بود دهیاون دراز کش یمبل سه نفره اونجا بود که آرمان رو هی  

سمت اون مبل رفتیداشت م الیش  

یکنیم کاریچ یدار _  

: حرف نزن ساکت باشالیش  

 

پرسمبازم سوال ب الیبه مبل اومدم از ش میدیحرف رس نیگفتن ا بعد  

کممنو محکم هل داد که منم چون انتظار نداشتم مح هوی الیش یول  

دمیکش غیبدن آرمان و ج یرو افتادم  

زبان آرمان از  🍷 
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نداشت یوزن چیساله افتاد روم ه ۲بچه  هیترنج افتاد روم انگار  یوقت  

افتاد نبارمیدوباره هلش داد و ا الیبلند شد که ش آروم  

هواستم جمع لمیتا اخر ف یریگیترنجو محکم م نی: آرمان االیش  

ترسهیم یلیکه چشماشو نبنده اخه خ باشه  

ازش بدم اومده بود یجور هیبودمش  دهید ریبا ام یوقت از  

دادیمامانشو م یپول داروها یبودم چجور دهیتازه فهم حاال  

برام قابل احترام بود الیش یول ومدیخوشم نم ازش  

محکم گرفتمش نیبنابرا  

زبان ترنج از  🍷 

دور کمرم داغ کردم دیچیآرمان که پ یدستا  

بشم کینزد یعادت نداشتم به هر پسر من  

بوسمو تجربه کردم نیمن اول شیچند ساعته پ یحت  

 

کردمیتحمل م دیاالن تو بغل آرمان بودم و با یول  

بلند و یصدا هیبا  هوی یکردم از دستش فرار کنم ول یسع کمی  

گفت محکم  

بچه انقدر تکون نخور نی: بشآرمان  

دمیشدم و ثابت دراز کش ساکت  

ناکترس یلیخ یلیصحنه خ هی هویو  دمیترسناکو د لمیمقدار از ف هی  
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بزنم برگشتم سمت آرمان و دوتا دستامو غیج نکهیبدون ا اومد  

دمیلرزیو م نشیدوره گردنش و سرمم چسبوندم به س انداختم  

مدیترسیم میکیاز تار یبودم حت ییترسو آدم  

Part 21🍷DiVoNe 2⚠️ 

زبان آرمان از  🍷 

یلیکردم انگار خ یلرزش بدنشو احساس م دیترنج بهم چسب یوقت  

دیترسیم  

شدیم شتریب هیلرزش بدنش هر ثان یول اوردمیخودم ن یرو به  

زبان ترنج از  🍷 

لمیه فآرمان بلند کردم و چشمم افتاد ب نهیس یسرمو از رو قهیدق هی  

بهش دمینتونستم تحمل کنم و محکم تر چسب و  

 

تو دیچیپ یتلخ عطرش م یبو دادیحس آرامش به آدم م بغلش  

مینیب  

دمینفهم یچیه گهیشد که د یچ دونمیو نم دمیکش قینفس عم هی  

زبان آرمان از  🍷 

تموم شد و برقارو روشن کردن لمیف  

هترنج خوابش برد دمیاومدم بلند بشم که د اروم  

الیش _  
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: جانالیش  

کنم کارشیترنج خوابه چ _  

: صبر کن الیش  

آب برگشت وانیل هیحرف رفت داخل آشپزخونه و با  نیگفتن ا بعد  

امون ودوت یرو ختیترنج آبو ر یرو زهیاومدم بلند بشم و نزارم بر تا  

دیکش ریکه گوشام ت دیکش یغیبلند شد و چنان ج ترنجم  

بهم و بدنش دوباره لرزش گرفت دیزد محکم چسب غیج نکهیا بعد  

دنیبچه ها شروع کردن به خند همه  

بلند داد زدم یتو هم و با صدا دمیکش اخمامو  

 

نیخفه ش _  

ساکت شدن همشون  

نیکشیخجالت نم _  

نگاه کرد به ترنج و گفت هی الیش  

خوام عشقم ی: معذرت مالیش  

و گفت الیازم جدا شد و زل زد به ش ترنج  

: اشکال نداره ترنج  

مظلوم بود یلیخ  

میبخور یچ هی میبر دی: پاشبایشک  
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زبان ترنج از  🍷 

خوب نکهیو بعد ا ادیکه حالم سره جاش ب دمیکش قینفس عم کمی  

اطیرفتم تو ح شدم  

خوردنیبچه ها داشتن مشروب م همه  

برات زمیبر کیپ هی: بایشک  

االتا ح مدویاز مشروب خوشم نم ینبودم ول یا زهیدختره پاستور من  

گفتم نیهم ینخورده بودم برا ام  

 

 نه قربونت _

Part 22🍷 DiVoNe 2⚠️ 

خوردن یکل همشون  

دور دور کردم اطیتو ح کمی منم  

بایزبان شک از  🍷 

خودم بودم یحالو هوا تو  

کرد یم تمیاذ یادیگاه آراد ز یگاه و ب یها نگاه  

من یداداش منه و رو نیبود به هر حال شاه نمیشاه یوقت مخصوصا  

درسته هم پسر شهینم شیحال زایچ نیاون آراد ا یداره ول رتیغ  

البار بهم گفته بود اص نیچند نیشاه یبود هم پسر خالم ول عموم  

بشم یمیصم ادیبا آراد ز ادینم خوشش  
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زبان ترنج از  🍷 

کدوم از بچه ها تو حال چیخوردم و رفتم باال تو اتاقم ه شام  

نبودن خودشون  

دمیو وضو گرفتم و مانتو شالمو پوش یبهداشت سیداخل سرو رفتم  

رمبمجبور شدم  نیهم ینکردم برا دایمهر پ ایگشتم جا نماز  یچ هر  

ارمیسنگ ب اطیداخل ح از  

 

زبان آرمان از  🍷 

نچو رونیترنج اومد ب هوی دمیکشیم گارینشسته بودم و س اطیح تو  

زیچ هیدنبال  نیزم یرو دمیبودم ند اطیح کیقسمت تار تو  

درد کرد و مشروب نخورد خوشم اوم بارویدست شک نکهیاز ا گشتیم  

مرد بود هیدورم کاراشون مثل  یدخترا یتمام بایتقر  

یلیبود و خودش خ یدختره قو زدیپسر مو نم هیبا  دهیسپ مخصوصا  

از خودش دفاع کنه تونستیم راحت  

لیحاال دل زدیمو نم دهیبهش دقت کردم طرز نگاه کردنش با سپ کمی  

دمیفهمیشدو م کیچرا بهش نزد ریام نکهیا  

برداشت یچ دمیبود ند کیبرداشت تار زیچ هیو  نیزم یشد رو خم  

زبان ترنج از  🍷 

مازمن یکردم و رفتم باال و تو اتاقم نمازمو خوندم وقت دایپ سنگو  
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تخت یشد نشستم رو تموم  

دمیترسیم یلیخ  

باز شد و آراد اومد تو یبد یلیخ یدره اتاق با صدا هوی  

یخوب _  

تو حاله خودش نبود انگار  

 

Part 23🍷 DiVoNe 2⚠️ 

تکرار کردم دوباره  

 آراد خوبه حالت _

تو و درو بست اومد  

یکنیم کاریچ یدار _  

یرکا تونستمیبزرگ بود و نم کلشیه واریجلو و چسبوندم به د اومد  

 کنم

دستش قفلشون کرد و گفت هیسرم با  یدستامو گرفت و باال دوتا  

ی: امشب با منآراد  

 ولم کن _

انگار یدستش فرار کنم ول رهیکردم از ز یحرف سع نیگفتن ا بعد  

دبود با دست آزادش شاله سرمو دراورد و پرت کر دهیفا یب یلیخ  

نیزم یرو  



VIP_ROMAN 
 

 

55 

دراورد که پاره شد یتنمو جور یمانتو و  

اشومانتو داشتم و تو تنم پاره کرد و لب رهیکه ز یشرتیبعدش ت و  

به گردنم چسبوند  

 

حرارت بدنش و طرز حرف زدنش کامل مشخص بود که تو حاله از  

ستین خودش  

کس تو خونه نبود چیانگار ه یول دمیکش غیج محکم  

یبد یلیخ یکه دره اتاق با صدا شدیم کیداشت به لبام نزد لباش  

شد و بعدش آراد ازم جدا شد باز  

بود عقب دهیآرمان بود که آرادو کش نیزم یرو نشستم  

آراد یکنیم یچه غلط ی: دارآرمان  

: اه ضدحالآراد  

هلش داد و گفت آرمان  

: برو تو اتاقم باهات کار دارمآرمان  

چشمک بهم زد و رفت هی آرادم  

دمیلرزیاومد سمتم زانوهامو بغل کرده بودم و م آرمان  

زبان آرمان از  🍷 

دلم براش سوخت سوشرت داخل تنمو دمیلرزش بدنشو د یوقت  

مدوره گردنمو محکم گرفت و بغل هویو انداختم روش که  دراوردم  
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 کرد

 

کاریچ فهمهیاصال نم خورهیآراد مشروب م یوقت دونستمیخوب م من  

کنهیم  

 آراد تو حاله خودش نبود _

بهم دستمو گذاشتم دوره کمرش و گفتم دیچسب شترینگفت ب یزیچ  

کنهیم گهیکاره د هیبرم االن آراد  دیمن با _  

گفت هیبا گر ترنج  

ینر شهی: مترنج  

ادینم گهیچرا نرم نترس آراد د _  

ترسمی: مترنج  

یاز چ _  

: نروترنج  

Part 24🍷 DiVoNe 2⚠️ 

آرادو تنها بزارم تونستمینم  

بد بود یلیانگار حالش خ ترنجم  

خودم جداش کردم از اروم  

نیزم یافتاده بود رو سوشرت  
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بستم پشمیبرداشتم درست کردم تنش و ز سوشرتو  

دستمو گرفت و گفت ترنج  

یبر زارمی: نمترنج  

میریبا هم م _  

حرف بغلش کردم و بلند شدم نیگفتن ا بعد  

بچه ام وزن نداشت هیاندازه  به  

نمیس یمحکم گرفته بود و سرشو گذاشته بود رو گردنمو  

تخت نشسته بود یباز کردم و رفتم تو رو بارویاتاق شک دره  

شده ی: چبایشک  

بمون ششیفقط تا صبح پ ستین یزیچ _  

: باشهبایشک  

از اتاق و درم بستم رونیتخت و رفتم ب یرو خوابوندمش  

زبان ترنج از  🍷 

و گفت دیکنارم دراز کش بایشک  

سوشرتشم که یریبه به چشمم روشن توبغل آقا آرمان که م :بایشک  

 تنته

 

لبشو گاز گرفت و گفت یشیحالت نما به  

شمیمنم خاله م یشی: حتما فردام حامله مبایشک  
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دمینداشتم پشتمو کردم بهش و خواب حوصله  

بود دهیخواب بایباز کردم شک چشامو  

نییادوش گرفتم و رفتم پ هیاتاق خودم  یبلند شدم و رفتم تو اروم  

رمباز پشت دستمو گرفت و  یکیکه  نییپا رفتمیاز پله ها م داشتم  

نگاه کردم آراد بود هیسمت خودش  گردوند  

شدم رهیو با ترس بهش خ دمیترس  

نجایا ای: بآراد  

میوارد اتاق شد یسمت اتاقش و وقت دمیحرف کش نیگفتن ا بعد  

بست درو  

تو حاله ستمین یآدم نیهمچ هیمن  : ترنج شرمندتم به وهللآراد  

یندار ینبودم تو برام با آرزو فرق خودم  

نگفتم و فقط نگاهش کردم یزیچ  

یدی: بخشآراد  

 اره _

 

زبعد ا رونیب دمیو دستمو گرفت و از اتاق کش دیگونمو بوس اروم  

اهو بدون خبره بچه  دمیصبحونه رفتم باال و لباسامو پوش خوردن  

ایرفتم سمت در ادهیپ  

Part 25🍷 DiVoNe 2⚠️ 
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اول فصل : 

زبان آرمان از  🍷 

شب بود و بارونم ۹کجاست ساعت  ستیدختره معلوم ن نیصبه ا از  

تو سالن نشستم کناره بچه ها نییبود رفتم پا دیشد یلیخ  

زبان ترنج از  🍷 

هبنشسته بودم و به گذشته ها رفته بودم که برخورد آب  ایدر لب  

یدیشد یلیشده بود و بارون خ کیودم اومدم هوا تاربه خ صورتم  

ومدیم  

شب شد یک دمیگذشته بودم نفهم یتو حال و هوا انقدر  

مانتوم و رفتم سمت خونه بیکردم تو ج دستامو  

زبان نگار از  🍷 

آرمان یمبل رو به رو یبودم رو نشسته  

اس اومد میگوش به  

 

بود اس ام اسشو باز کردم دهینگاه کردم سپ هی  

کنهیم کاری: آرمان چدهیسپ  

نشسته رو به روم یچیه _  

: از اون دختره ترنج چه خبردهیسپ  

انگار زنشه دهیشده سپ کیبه آرمان نزد یلیخ _  
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کنه شیکار کن خوده آرمان قهوه ا هی: دهیسپ  

 چشم _

برات کنمی: جبرانش مدهیسپ  

دهیرس یلیاز تو به من خ _  

لبام همه یلبخند نشست رو هیفکر کردم و  کمی  

سالن بودن جز ترنج یها تو بچه  

بودم ونیکردم چون بهش مد یهمه کار م دهیسپ یبرا من  

ردنممامانم بود از گ ادگارهیکه  متمویاروم گردنبند گرون ق یلیخ  

گردنمیم الیو ش بایبچه ها مخصوصا شک دونستمیچون م دراوردم  

مبل و گفتم رهیانداختمش ز اروم  

ستیبچه ها گردنبندم ن یوا _  

 

Part 26 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل  : 

افتاده داخل لباست دیشا ستیکه ن یچ یعنی: بایشک  

شدم و خودمو تکون دادم بلند  

کنن منم گفتم دایگشتن نتونستن گردنبندو پ قهیدق ۵ بعد  

ظه بهم از اون لحصبح که ترنج اومد تو اتاق یاخه گردنبندم بود ول _  

دمشیند بد  
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یثابت کن ویچ یخوایم یاالن که چ یکش ی: نگار خجالت نمریام  

هنکیگردنبندم بود تا قبل ا گمیکنم دارم م یثابت نم ویزیمن چ _  

تو اتاقم ادیدختره ب اون  

کارو کنه نیا دی: ترنج چرا بابایشک  

دبه گردنبن ازیکه ن میپولدار هست یچون همه ما به اندازه کاف _  

ال ازو رفته اص دهیگردنبندو دزد دیشا رهیاون فق یول میباش نداشته  

تا حاال کجاست صبح  

شو اخما دادیبا دقت گوش م زدمیحرف م یبه آرمان بود وقت هواسم  

هم بود تو  

کنهیکارو نم نی: ترنج ابایشک  

 

 پس بگو از صبه کجاست _

ادی: االن مبایشک  

یدونیتو از کجا م _  

ماون گردنبندو برداشته باز دمیدیاگه با چشمامم م ی: حتبایشک  

ستیکاره ترنج ن گفتمیم  

هینظر تو چ یشناسیآرمان تو اون دخترو م _  

: به نظرم کاره خودشهآرمان  

لبام یکه گفت لبخند اومد رو نویا  
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زبان ترنج از  🍷 

شدیم شتریبارون شدتش ب هیثان هر  

آب بودم سیخ  

چه هاب یحرفا یباز بود رفتم داخل دره سالنو باز کردم ول اطیح دره  

گوشم خورد به  

ماون گردنبندو برداشته باز دمیدیاگه با چشمامم م ی: حتبایشک  

ستیکاره ترنج ن گفتمیم  

هینظر تو چ یشناسیآرمان تو اون دخترو م _  

 

: به نظرم کاره خودشهآرمان  

زدنیحرف م یداشتن درباره چ دمینفهم  

شده یچ _  

با لبخند نگاهم کرد و گفت بایشک  

: بفرما اومدبایشک  

با اخم بهم نگاه کرد و گفت نگار  

: دختره دزد گردنبندمو پس بدهنگار  

یبا من _  

خونه دزده هان نیا یجز تو تو یک می: پس با کنگار  

Part 27 🍷 DiVoNe 2⚠️ 
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ستمیمن دزد ن _  

خرمیاون گردنبند م هیشب یکی: بسه نگار صبر کن من برات اسیال  

خوامیهمونو م اسیمادرم بود ال ادگارهی:اون نگار  

ادسیخودشو بهم رسوند و جلوم وا اسیسمتم که ال ارهیهجوم ب اومد  

نگارو گرفت یجلو و  

تونستم ثابت کنم ینم یمن دزد نبودم ول ختیر اشکام  

 

رمیبرو کنار بزار گردنبندمو ازش بگ اسی: النگار  

بغض گفتم با  

داخل یلوازما کنمیساله خونتون کار م ۲آراد آرزو آرمان من  _  

دمکه دز یگردنبنده چرا اگه من هیتر از  متیگرون ق یلیخ خونتون  

نبردم هان یزیخونه شما چ از  

نکن گردنبندو بده یی: مظلوم نمانگار  

خم شد و گفت بایشک هوی  

نگار ی: هبایشک  

مبل دراورد رهینشست و گردنبندشو از ز بامیبرگشت شک نگار  

اره دهی: که ترنج دزدبایشک  

رونیسمت درو و از خونه زدم ب دمیاونجا بمونم و دو نتونستم  

بایزبان شک از  🍷 
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یمطمئن بای: شکالیش  

 اره _

مهنوز ارهیاز پا درش م یدیترنج کش یکه برا ینقشه ا نی: االیش  

نشده رید  

 

خوام یو مترنج رهیمن خ _  

شهیم تیاذ ی: ولالیش  

شهیو بعدش خوش بخت م شهیم تیچند وقت اذ _  

۱۱۰: خوب پس زنگ بزن الیش  

برداشتم و رفتم تو اتاق مویگوش  

زبان ترنج از  🍷 

دمیفهمینم یچیه دمیدویم یجور نیهم  

گفتیو م دیدویداشت دنبالم م دمیشنیآرمان بود که م یصدا فقط  

: ترنج صبر کن کارت دارمآرمان  

منم نخ قرمز بود هی رونیاز دره خونه که زدم ب سمیخواستم وا ینم  

کلبه نخ تموم شد رفتم تو هیبه  دمیکردم رس یدنبال م اونو  

بود کیتار کهیتار  

دمینفساش فهم یاز صدا نویآرمان اومد تو ا هوی  

سایوا گمیم ستمی: مگه با تو نآرمان  
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بسته شد یبد یلیخ یدره کلبه با صدا هوی  

 

Part 28 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

و محکم دیبهم چسب هوینکرد  یبه بسته شدن در توجه آرمان  

نمیتونستم بب ینم یزیبود و چ کیپشتم ،فضا تار واریبه د دمیکوب  

یمگه کر یدیگوش نم سایوا گمی: چرا بهت مآرمان  

هبه نظرت کار یوام گفتت دمیدزد من خودم شن نیشماها بهم گفت _  

کنم یکه بخوام دزد میآدم نیهمچ هیمن  منه  

تو یی: از صبه کجانیآرم  

شب شد یک دمیبودم نفهم ایحالم خوب نبود کناره در _  

سردم بود یلیچون خ نیبه آرم دمیبود چسب سیخ سیخ لباسام  

فاصله داشت کمیبود و فقط صورتامون باهم  دهیبهم چسب بدنامون  

دمیدیم کمیصورتشو  کردیروشن م کمیماه اتاقو  نور  

و بهکردم و لبام یسرم اومده بود اما پا بلند ییدونم چه بال ینم  

به صورتم دیبلندش کش یکردم و چشامو بستم مژه ها کینزد لباش  

اونم چشماش بسته شد دمیفهم و  

نشستیبه دل م یتلخ بود ول یادیز مینیب یتو دیچیپ عطرش  
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دره کلبه با هویتاره مو شده بود که  هیلبامون به اندازه  نیب اصلهف  

رشتیفاصله گرفتن از آرمان ب یباز شد و منم بجا یبد یلیخ یصدا  

دمیکش غیتو بغلش فرو بردم و ناخودآگاه ج خودمو  

رونیبشد از بغل آرمان اومدم  سیچشم بهم زدن کلبه پر از پل هی با  

نبود کیتار گهید کلبه  

ونجااکه  یزیقرمز دور تا دوره کلبه روشن بود و تنها چ یالمپا یکل  

قرمز بود یتخت دو نفره با روتخت هی بود  

روشن شده بودن نایچشام بسته بود ا یوقت انگار  

نیبا هم دار ی: چه نسبتسهیپل  

: خواهرمهآرمان  

ییجا نیهمچ هیتو  یاری: خواهرتو مسهیپل  

هی: اره مشکلآرمان  

Part 29 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

یکالنتر نیاریم فی: شما تشرسهیپل  

ی: به چه جرمآرمان  

شهی: اونجا مشخص مسهیپل  

 

شآرمان با سر یاومد دست آرمانو دستبند ببنده ول سایاز پل یکی  

وکه اسلحه داشت اسلحش یسیکه اون پل سهیتو سره پل دیکوب محکم  
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تسره آرمان و دستاشو بس یرو گذاشت  

اونجا یکالنتر میمنو بست و رفت یاز زنام دستا یکی  

ارنبودم که آرزو و آراد د نیفقط شاهد ا دمینفهم یادیز زهیچ من  

یو آرمان خونسرد نشسته و گاه کننیجناب سرگرد التماس م به  

کردیم یدیاخم شد وقتام  

شتهکجناب سرگردو گرفت که اگه آراد نبود  قهیآرمان بلند شد  هوی  

دیچیپ یعربدش تو کل کالنتر یو صدا بودش  

دهیعشقم کش یزنیحرف م ینجوریا یخوری: ت گ**ه مآرمان  

بکن یتونیکردم م تونستم  

ساعت حرف میگرفتنش و بردنش بازداشگاه که اراد حدود ن اومدن  

دوباره اوردنش زدو  

صدا کردن برم تو اتاق منم  

سرگرد : خانمه؟ جناب  

 ترنج _

یرندا یلیسرگرد: فام جناب  

 

ای: آرآرمان  

من یخودشو گذاشت رو یلیچرا فام دمینفهم  

هیچ تیلیسرگرد: ترنج خانم فام جناب  
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از آرمان دفاع کردم و گفتم منم  

ایآر _  

آرمان برق زد یچشما  

نیشونیسرگرد: شما خواهر ا جناب  

 بله _

نیگیدروغ م نیدار ستیسرگرد: حرفاتون مطابق هم ن جناب  

حرفش به سرباز اشاره کرد و گفت نیگفتن ا بعد  

میریاستعالم بگ هیبازداشگاه تا ما  رنیسرگرد: هر دوتاشون م جناب  

هاگه به هم محرم باشن ک هیچ شونیاصل تیو هو نیک نایا مینیبب  

ماه حبس داره چون ۶پسره حداقل  یول شهیدختره آزاد م چیه  

قد همبه ع دیاگه محرم نباشن با یبلند کرده ول سیپل یرو دست  

و پسره بازم حبس داره انیدرب  

هنگ بودم تو  

 

Part 30 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

زور فکر کردم که اگه منو به نیبازداشگاه بودم و به ا یتو اونشب  

ادیسرم م ییآرمان کنن چه بال عقده  

بایزبان شک از  🍷 

یری: کجا مالیش  
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تا معلوم بشه با هم نسبت یکالنتر برمیشناسنامه آرمانو ترنجو م _  

 ندارن

زارهیمآرمان ترنجو زنده ن یدونیم یا گهی: تو بهتر از هر کس دالیش  

هزاریزندش نم دهیبا ترنج نداشته باشه سپ یاگه آرمانم کار یحت  

بایشک هیخطرناک یلیدختره خ دهیبه کارات فکر کن سپ توروخدا  

شکنهیم یمظلومه اون سر میلیبچست خ یلیخ ترنج  

نهیبب ویعاشق ترنج بشه و ترنجم خوشبخت دیمان باآر _  

یچ دهی: سپالیش  

نمم نیکنه ا تیبخواد ترنجو اذ یکنیچرا انقدر اون دخترو بزرگ م _  

امیرو به روش در م که  

یحرف رفتم سمت کالنتر نیگفتن ا بعد  

زبان ترنج از  🍷 

 

شدم داریب یزن یخواب ناز بودم که باصدا تو  

وابهخ نیبودم که اون آخر نیبود اما من غافل از ا یخوب یلیخ خوابه  

مهیزندگ راحت  

ی: ترنج غالمزنه  

از بلند شدم دستبند زدن به دستام و دونستیم مویاصل یلیفام اون  

رونیبردنم ب بازداشگاه  
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مبل دونفره داخل اتاق یآرمان رو میوارد اتاق جناب سرگرد شد و  

شده بود قرمز تیبود و از شدت عصبان نشسته  

د اونجامرد مسن تر از جناب سرگر هیزنه منو نشوند کناره آرمان  اون  

 بود

شمالم داخل اتاق بودن میکه باهاشون اومد مییبچه ها تمام  

حاج آقا عقدتون نیستیکه بهم محرم ن ییسرگرد: از اونجا جناب  

کننیم  

بود دیکردم من قلبم متعلق به فر بغض  

 جناب سرگرد تو رو خدا _

نیخواست ا یسرگرد: خانم شما ساکت باش اگه دلت نم جناب  

خونه هیتو  یرفتیم بهیبا پسره غر دیبشه نبا یجور  

 

بحث و خواهش نشوندنم کناره آرمان و به زور عقدمون یکل بعد  

اهامیتو رو شهیباورش سخت بود که االن شوهر داشتم هم کردن  

لباس هیتنم  یتو فیکث یلباسا نیا یبودم و من بجا دیفر کنارم  

قشنگ تنم بود عروس  

رفتیم جیگ سرم  

من دست سمت چپ آرمان بود و حق طالق با آرمان بود هیمهر  

میجدا بش میتونست ینم ما  
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میبر میتونی: مآرمان  

خدمتمون یباش دیتو با یسرگرد: همسرت اره ول جناب  

فقط اتاق و رونیزنه و سربازه که تو اتاق بودن هممونو بردن ب اون  

تو اتاق موند آرمان  

بغلم کرد هوی نیکه شاه وفتادمیرفت و داشتم م جیگ سرم  

: حالت خوبهنیشاه  

پرت شد نیحس کردم شاه یجواب بدم ول اومدم  

هلش داده بود آرمان  

ی: باره آخرت بود به زنم دست زدآرمان  

 

یمحکم گرفت که صدا یحرف دستمو به حد نیگفتن ا بعد  

دمیاستخوان هامو شن کستنش  

آزاد شد یآرمان چجور دمینفهم رونیب میرفت یکالنتر از  

Part 31🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

و خودشم نشست و گازو گرفت نشیبه زور نشوندم تو ماش آرمان  

الیسمت و رفت  

مدیو اومد سمت منو درو باز کرد و محکم کش سادیوا میدیرس یوقت  

الیو هلم داد سمت و رونیب  
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گفت میوارد شد یوقت  

میبر یجمع کن لتویوسا یوقت دار قهی: پنج دق آرمان  

 کجا _

محکم گرفت و گفت چونمو  

شنرو فتوی: ازم سوال نکن برو گمشو لباساتو جمع کن تا تکلآرمان  

 کنم

جمع که تو اتاقم بود ییتکون دادم چونمو ول کرد رفتم لباسا سرمو  

نهیه نگاهم افتاد تو آک نییکوله و اومدم برم پا هیتو  کردم  

 

میبچهبود یوقت دیصورتم مونده بود فر یآرمان رو یانگشتا رده  

االن کجا یدست روم بلند کنه ول یکس زارهیوقت نم چیه گفتیم  

سرمو تکون دادم و بود  

مبل نشسته بود یرو نییبغض رفتم پا با  

نیسمت ماش دمیاومد سمتم مچ دستمو محکم گرفت و کش دنمید با  

خودشم نشست و راه افتاد سمت یصندل یپرتم کرد رو بایتقر و  

 تهران

دمیترسیبود منم م ادیز یلیخ سرعتش  

بستم چشمامو  

دمیکش یتهران چ میتا برس دونهیفقط خدا م و  
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رفت سمت خونه خودشون میدیرس یوقت  

کشتمبِ بخواد  نکهیقبل ا ستادیا نیماش یباز کرد و وقت موتیبا ر درو  

شدم ادهیپ دمخو  

سمت خونه که منم رفتم دنبالش رفت  

Part 32🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

کاناپه یبهار خانم و آقا محمد نشسته بودن رو میخونه شد وارد  

 

و منم سادیوا هوی یول رفتیآرمان بودم و آرمانم داشت م پشت  

از پشت خوردم بهش ناخودآگاه  

نییچپ چپ نگاهم کرد سرمو انداختم پا برگشت  

خانم و آقا محمد اومدن جلومون بهار  

رها یکنیکه حاال خودتو به پسره من قالب م دی: دختره چشم سفبهار  

خانواده یدختره ب هیبره اسمت چ ادتیکه  ارمیبه سرت م ییبال  

امحرفا بودم که بخو نیزبون تر از ا یب یحرفاش دلم شکست ول از  

نییپا ومدنیراحت م یلیاشکام خ یم ولبد جوابشو  

چه دونمینکن که خوب م یی: خوبه خوبه واسه من مظلوم نمابهار  

یطرف یبا ک فهمونمیفردا بهت م یهست یمارمولک  

خوام برم بخوابم ی: بهار فردا بهش بفهمون مآرمان  
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باال دمیسرشو تکون داد و آرمانم دست منو گرفت و محکم کش بهار  

یخدمتکار ومدیم شیکم پ یلیسمت اتاق خودش خ رفتیم داشت  

تو اتاقش بره  

تدرو محکم بس نیتو اتاقش منو هل داد که محکم خوردم زم میرفت  

بود یاتاقش مشک یجا همه  

سادمیشدم وا بلند  

 

به سرت ییآره امشب بال یبد یمنو باز یکنی: که برنامه مآرمان  

یاه برمثل آدم ر یهفته نتون هیتا  ارمیم  

کردم یمن چه برنامه ا _  

چونمو گرفت و گفت محکم  

ام منو خر فرض نکن وونهی: منو خر فرضم نکن ترنج من دآرمان  

Part 33🍷 DiVoNe 2⚠️ 

کردم یبه منم بگو تا بدونم من چه برنامه ا _  

نخ هی یدیدویکه م یمن خرم تو تمام طول راه یکنی:فکر مآرمان  

همببه اون کلبه متروکه از قصد  یدیرس یوقت یکردیدنبال م قرمزو  

خودت نیا سمیپل نمیتا چشمامو ببندم و اطرافمو نب یشد کینزد  

یکه خبر کرد یبود  

صورتم یرو ختیو همزمان اشکامم ر دمیخند  
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ویکار نیهمچ هی دیمن چرا با یگیم یدار یهواست هست چ _  

 بکنم

یزنه من باش خواستی: چون دلت مآرمان  

یا وونهیتو د _  

داره یچه درد یواقع یتو دهن هی دمیبود که فهم ااونج  

 

دیچیزد تو گوشم که مزه خون تو دهنم پ یجور آرمان  

التچبشه  نیکه به من توه یبزن یحرف گهیباره د هی: اگه فقط آرمان  

کنمیم  

مانتوم پاک کردم نیگوشه لبمو با آست خون  

: چراآرمان  

چرا یچ _  

یزنم بش یخواستی: چرا مآرمان  

خواستم زن تو بشم یمن نم _  

یدید یول یتور پهن کرد هیآراد  ی: اره خوب حق با تو اول براآرمان  

سمت یاومد یکن انتیخ قتیبه رف یتونینم باستیعاشق شک اون  

 من

شهیبند اومده بود مثل هم زبونم  

بغض زل زدم به چشماش با  
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پرتم کرد بایجلوم و بازومو گرفت و هلم داد سمت تخت و تقر اومد  

من یزد رو مهیتخت دو نفره وسط اتاقش و خودش خ یرو  

یکنیم کاریچ یآرمان دار _  

یستی: تو مگه زنم نآرمان  

 

مدونیآرمان بخدا من قصد نداشتم زنت بشم تو رو خدا ولم کن نم _  

نم یول میوفتیب ریمن برنامه کردم تو اون کلبه گ یکنیفکر م چرا  

یوکه اسمم نشن رمیم ینکردم االنم ولم کن بخدا قسم جور برنامه  

ی: برآرمان  

بخدا رمیاره م _  

یبر یکه بخوا ی: چرا اومدآرمان  

من نبودم که خواستم زنت بشم منم مثل تو نیآرمان بخدا ا _  

کنمیم مویمنم زندگ یکنیم تویشدم بزار برم تو زندگ مجبور  

حر**زادت اره یمواون پسر ع شیپ یکه بر ی: بزارم برآرمان  

اون شیپ رمیکه من دارم معلومه که م هیهمه کس دیفر _  

بد قرمز شد یلیچشاش خ یچرا ول دونمینم  

Part 34🍷 DiVoNe 2⚠️ 

یه**زه ا هی: تو آرمان  

بهم نسبت نده ستمیکه من ن یزیچ _  
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نه یستی: نآرمان  

 نه _

گفتیم یحر**مزادت چ ی: پس اون پسر عموآرمان  

 

گفته یچ _  

من یخواد تو برا ینم گهی: اون روز تو بهشت زهرا بهم گفت دآرمان  

اون پسر یمن کار نکن یگفت چرا برا الیبود ش المیش یکن کار  

راهم نیخوابه منه از ا ریگفت چون ترنج ز زتیهمه چ یب یعمو  

یمن کار کن یبرا ستیالزم ن نیواسه هم رسهیبهش م یخوب پول  

یگیدروغ م _  

زد پوزخند  

کنمی: من آدمت مآرمان  

خوام زن تو باشم یبسه من نم _  

: مگه دست توآرمان  

متن یمنو تو یتنشو دراورد و مانتو یحرف لباس تو نیگفتن ا بعد  

ردمکو لباشو چسبوند به گردنم داغ  نیزم یکرد و انداختش رو پاره  

نشده بودم اما االن اون کینزد یپسر چیتو عمرم به ه من  

که دمیکش یخفه ا غیز گردنم گرفت ناخوداگاه جکه ا یگاز با  

دهنم یگذاشت رو دستشو  
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گردنم گرفتیبود که گردنمو پشت سره هم گاز م یربع هی حدود  

ختیریکه ناخوداگاه اشکام م سوختیم انقدر  

 

دمیکشینفس م یدهنم بود و من به سخت یآرمان رو دست  

میکاش یربع بالخره لباشو از گردنم جدا کرد و تو چشما هیاز  بعد  

شد رهیخ  

یکنیم هیچرا گر هی: چآرمان  

زد و گفت پوزخند  

من انقدر خشن باشم یکرد یفکرشم نم ی: اخآرمان  

گفت یمسخره ا یلیحالت خ هی با  

جونت نرم باشم باهات عروسک دیمثل فر تونمی: شرمنده نمآرمان  

ختیر اشکام  

جزنشدم البته ب کینزد یپسر چیآرمان من تا حاال تو عمرم به ه _  

ریتو و ام داداش  

زاشتمآرادو من ن یول یکرد ریخوب س رویکه ام انمی: اره در جرآرمان  

شد فیح یکن ریس  

لبام و با حرص یداغشو گذاشت رو یبگم و لبا یزیچ نزاشت  

دیچیکه مزه خون تو دهنم پ گرفتیلبامو گاز م یجور دمیبوس  
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لبام یزخم کرد لباشو از رو یکه لبامو حساب قهیاز چند دق بعد  

یو شالم که افتاده بود دوره گردنمو برداشت و گذاشت ال برداشت  

و گفت دندونام  

یبفهمه با تو یاصال خوش ندارم کس ادی: اصال صداتم در نمآرمان  

ستیمن خوب ن یچون برا دمیخواب خدمتکار  

هتنمو پاره کرد و پرت کردش و دکم یحرف لباس تو نیگفتن ا بعد  

باز کرد شلوارمو  

Part 35🍷 DiVoNe 2⚠️ 

دمیترسیقرمز بود ازش م یلیچشماش خ آرمان  

هیتو ناح یبد یلیخ یلیکوبشش درد خ نیدراورد و با اول شلوارمو  

که باعث شد دندونامو محکم بهم فشار بدم دیچیشکمم پ رهیز  

-- -- -- -- -- -- 

زبان آرمان از  

دیچیپیبغلم بود و از درد داشت به خودش م یتو ترنج  

یشتریب متیدختر باشه وگرنه با مال کردمیدرصدم فکر نم هی یحت  

کردم یرفتار م باهاش  

بهم گفت که باور کردم یجور زیهمه چ یب دیاون فر یول  

 

دیلرزیم داشت  
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روش دمیگردوندم سمت خودم و پتو کش برش  

انداخت دوره گردنم دستاشو  

خوابش برد قهیبهم و بعد چند دق دیمحکم چسب و  

زود بلند شدم صبح  

هنوز خواب بود ترنج  

با دقت به حرفاش گوش زدیچون حرف م دیدیداشت خواب م انگار  

 دادم

خمار گفت یصدا هیبا  ترنج  

دی: فرترنج  

ختیبهم ر یلیاعصابم خ دمیاز دهنش شن نویا یوقت  

زبان ترنج از  � 

چشمامو باز کردم و فاطمه ( خدمتکاره خونه یکیتکون دست  با  

دمی) د آرمان  

۵ یخونه ا نی: پاشو بهار خانم گفت تو هنوزم خدمتکاره افاطمه  

نییپا یام بهت وقت داده که بر قهیدق  

 

Part 36 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

شدو هیعد از بلند شدم و ب یدیشد یلیرفت و منم با درد خ فاطمه  

نییرفتم پا دمیلباس پوش عیسر یلیخ  
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داشتم یدیشد درده  

من گفت دنیتو آشپزخونه نشسته بود و با د بهار  

گمیدارم بهت م یچ نی: دختره ه**زه خوب گوش کن بببهار  

مکث کوتاه گفت هی با  

کارخدمت هیبه بعدم  نیاز ا یخدمتکار هیمن هنوزم  ی: تو برابهار  

یوقت به عنوان عروس نم چیمن تورو ه یکنیو کاراتو م یمونیم  

جامان گهیاالنم هر کار فاطمه م یکنیم نیتو فقط پسرمو تمک رمیپذ  

 بده

 چشم _

قدرفاطمه موندم تا خوده بدظهر کار کردم ان شیرفت و منم پ بهار  

عد ازعروسا ب یکار کردم که جون تو دست و پام نمونده بود باق ادیز  

اما من بدبخت دنیخوابیحداقل سه روز م شونیعروس شب  

شستمیظرفارو م داشتم  

 

رمو دوباره به کا شدمیخم م یکه گاه کردیدلم انقدر درد م رهیز  

دادمیم ادامه  

دست پشت کمرم قرار گرفت هیکه  شستمیم وانویل داشتم  

دمیآوردم باال و آردو د سرمو  

 سالم _
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: سالم عروسکآراد  

ازم گرفت و آبو بست وانویحرفش ل نیگفتن ا بعد  

رونیاز آشپزخونه ب دمیکش و  

میریم میکجا دار _  

نباشه تیکار ای: تو باراد  

سمت اتاقش و دره اتاقشو بست و هلم داد سمت تختش دیکش منو  

 آراد _

: جانمآراد  

یکنیم کاریچ _  

نجایا ای: بآراد  

 

Part 37🍷 DiVoNe 2⚠️ 

سمت خودش دیتختش و منم کش یفت روحرف ر نیگفتن ا بعد  

منو نهیبب ینجوریمنو تورو ا ادیآراد تورو خدا ولم کن اگه آرمان ب _  

کشهیم  

۷االن  ادیم ۸: آرمان ساعت آراد  

شدم ساکت  

دستش و با دست آزادش بغلم کرد یگذاشت رو سرمو  

میباهم حرف بزن دی: باآراد  
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یدرباره چ _  

: آرمان آراد  

میبزن _  

کمرم و نوازشم کرد و گفت یدستشو اروم گذاشت رو آراد  

بد یلیآرمان خ دونمیم یندار یفرق چیمن با آرزو ه ی: تو براآراد  

کنهیبهت عادت م یو خشنه اما اگه تحملش کن اخالق  

زنش باشم خوامیمن نم _  

اهاشباگه  یاما االن که زنش ستمیکه شده و منم مقصر ن هی: کارآراد  

شهیاهات مهربون ماونم ب یباش مهربون  

 

کردم سکوت  

یدرد دار یلی: خآراد  

تعجب زل زدم بهش و گفتم با  

یچ _  

هیکه چقدر وحش شناسمی: داداشمو مآراد  

نییسرمو انداختم پا دمیکش خجالت  

شدیکرد انگار کمرم داشت دردش کمتر م شترینوازش دستشو ب آراد  

چسبوند به گوشم و اروم زمزمه کرد لباشو  

راحت بخواب من مراقبتم ری: بگآراد  
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یمرس _  

دمینفهم یچیچشمامو بستم و ه دیبوس مویشونیپ  

زبان آرمان از  � 

بهار بود دمیکه د یکس نیخونه و اول رفتم  

ی: سالم پسرم خسته نباشبهار  

 سالم _

: بچه ها از شمال اومدنبهار  

 

 خب _

بمونن نجایاومدن ا ریو ام اسی: البهار  

شدم یعصب  

 چرا مگه خونه ندارن _

: زشته مهموننبهار  

اومد اسیبه بهار بگم که ال یچ هی اومدم  

ی: سالم آرمان خوباسیال  

رینداشتم اما اون ام یمشکل چیخونه ه نیتو ا اسیوجود ال با  

یسالم خوش اومد _  

اومد سمتم و محکم بغلم کرد اسیال  

Part 38 🍷 DiVoNe 2⚠️ 
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نشستم که اروم زمزمه کرد اسیبا ال کمی  

: داداش آرماناسیال  

 جانم _

رفت دهیسپ گمیم نی: بباسیال  

 کجا رفت _

 

خاله بهار به تو نگفت یعنی: اسیال  

نگفته یزینه به من چ _  

کایبرگشت امر دهی: سپاسیال  

 به درک _

قراره برگرده ی: ولاسیال  

 اونم به درک _

کشهیحتما ترنجو م رانیا ادیب اگه یدونی: خودتم خوب ماسیال  

 اونم به درک _

مونیدیی: اه توام سااسیال  

بود دلقک یجور نیهم شهینگاه کردم بهش خندم گرفته بود هم هی  

زبان ترنج از  � 

شدم دارینفر ب هیتکون دست  با  

بود آراد  
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: پاشو که ارمان اومدهآراد  

ترس بلند شدم با  

نهیی: نترس انقدر پااراد  

 

 ممنون از لطفت _

زا رفتمیو داشتم م رونیاز اتاقش زدم ب عیحرف سر نیگفتن ا بعد  

نییها پا پله  

سفت یلیخ یلیخ زیچ هیمحکم خوردم به  که  

Part 39 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

یلیخ زیچ هیکه محکم خوردم به  نییاز پله ها پا رفتمیم داشتم  

دمید رویسفت سرمو اوردم باال و ام یلیخ  

 سالم _

: سالم ترنج خانم حالت خوبه ریام  

 خوبم _

چونم و گفت رهیگذاشت ز دستشو  

دهیرنگت پر ی: ولریام  

 نه خوبم _

زبان آرمان از  🍷 

رویه امشدم و بلند شدم از پله ها رفتم باال تو پله ها بودم ک خسته  
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دمید ترنجو  

دستش دوره کمره ترنج بود هیچونه ترنجو گرفته بود و  ریام  

 

یولم کن شهیم ری: امترنج  

ستمین بهی: خوب بهم بگو من که غرریام  

شهیبد م یلیخ ادیاگه آرمان ب کنمی: خواهش مترنج  

یترسی: از آرمان مریام  

یلی: خترنج  

بغلم واریدادم به د هیلبام و تک یاومد رو پوزخند  

: از من چطورریام  

یستی: تو که ترسناک نترنج  

ترنج یزل زده بود تو چشما ریام  

به ناموس من چشم بدوزه ینفر اونجور هیتحمل کنم  نتونستم  

از کوره در رفتم عیسر یلیخ  

ریاز بغل ام دمشیرفتم سمتشون دست ترنجو محکم گرفتم و کش و  

رونیب  

وتبود اخه محکم خورد  سادهیشل وا یلیانگار خ دمشیکش یوقت یول  

نمیس  

ریبخ دنیرس ریبه به اقا ام _  
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دمیخند ی: دستشوشکستریام  

 

 که شکستم اره _

: ارهریام  

مپشتش و فکشو گرفت واریچسبوندم به د رویولش کردم و ام ترنجو  

دوباره ادیسرت ب شیسال پ ۲اصال نزار داستان  _  

گفت هیبا گر ترنج  

شی: آرمان تورو خدا ولش کن کشتترنج  

ریمن از ام یول کردم و برگشتم سمت ترنج داشت جلو رویام فک  

کردیم دفاع  

که چند قدم رفت عقب دید یدونم تو چشمام چ ینم  

Part 40🍷 DiVoNe 2⚠️ 

سمت اتاقم دمشیسمتش دستشو محکم گرفتم و کش رفتم  

دادم تو و درو محکم بستم و قفل کردم هلش  

کردیترس بهم نگاه م با  

اره یکنیدفاع م ریاز ام _  

شیکشتیم ی: داشتترنج  

آره یازش دفاع کرد _  
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واریتو د دمشیشد محکم چونشو گرفتم و کوب ساکت  

: ولم کنترنج  

تموم کنم ویتازه شروع کردم چ _  

زبان ترنج از  � 

یزیاز صبح چ شدمیهوش م یب یداشتم از گرسنگ کردیدرد م فکم  

بودم نخورده  

 ارمان بس کن _

که زد تو گوشم نتونستم وزن بدنمو تحمل کنم و یا دهیکش با  

که آرمان خودش گرفتم و هلم داد سمت تخت وفتادمیم داشتم  

من و یتخت دو نفره وسط اتاقش و خودش افتاد رو یکرد رو پرتم  

گاز دیبوسیالبته نم دمیبوسیلبام و با حرص م یگذاشت رو لباشو  

گرفتیم  

بود یوحش یلیخ  

تنخیدرد گرفته بود اشکام ناخودآگاه ر کمرم دوباره سوختیم لبام  

انجام داد آرمان اصال مهم نبود لباسمو دراورد و کارشو یانگار برا یول  

هوش شدم یرابطم باهاش بودم که نتونستم تحمل کنم و ب یوسطا  

باز کردم چشمامو  

 

رفتیم یاهیبغل آرمان بودم چشمام س تو  
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تنش بود یشلوار مشک هیبا  یمشک شرتیت هینگاه انداختم بهش  هی  

شده رفته داریموهاشم مرتب بود معلوم بود ب دیسف یکتون هی و  

دوباره اومده رونیب  

داغ بود انگار تب داشت یلیخ بدنش  

وبلند شدم  یداغ بود به بدبخت یلیخ شیشونیپ یگذاشتم رو دستمو  

تخت نشستم یرو  

که دستمو گرفت نییتخت برم پا یاز رو خواستمیم  

گرفته بود دستم درد گرفت محکم  

: کجاآرمان  

یتب دار ارمیبرم برات قرص ب خوامیم _  

سمت دمیکش هینگفت و سکوت کرد و بعد چند ثان یزیچ آرمان  

آرمان یکه چون جون نداشتم محکم افتادم رو خودش  

االن ی: نگران منآرمان  

 اره _

: باره اخرت باشهآرمان  

باره اخرم باشه یچ _  

 

یشی: نگرانم مارمان  

مدیو دراز کش نییبدنش اومدم پا یآروم بود از رو یداشت ول اخم  
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دستش یرو  

ی: راحتآرمان  

ندادم و زل زدم بهش جواب  

بلند شد و رفت قهیاز چند دق بعد  

Part 41🍷 DiVoNe 2⚠️ 

ردمکیام م هیبد بود همون جور که رو تخت دراز بودم گر یلیخ حالم  

دره اتاق باز شد و فاطمه اومد داخل هوی که  

یکار کن دیبا نییپا ای: بفاطمه  

 باشه _

نییرفت و منم بعد از گرفتن دوش رفتم پا فاطمه  

از آرمان خوردم شبیکه د یلیلبم بخاطر س گوشه  

سوختیم یلیشده بود و باد کرده بود و خ پاره  

دمیشن ییسمت آشپزخونه که صداها رفتمیم داشتم  

و گوش دادم سادمیوا دمیاسممو شن چون  

 

یگیاز خدمتکارا) : ترنجو م یکی( هلما  

یپس ک گهیاز خدمتکارا ): اره د یکی( یاسی  

یگیراست م شهی: باورم نمهلما  

یدیدختر مگه نشن هی: دروغم چیاسی  



VIP_ROMAN 
 

 

92 

نبوده یبهار راض یآرمان عاشقش شده ول کردمی: من فکر مهلما  

برات بگم نیبش ای: ب یاسی  

شروع کرد یاسینشستن  نکهیاز ا بعد  

ریز هرفتیخوابه عالم و آدم بوده م ریدختره ترنج ز نیا گنی: میاسی  

یکه خرج دوا درمون مادرشو بده از وقت کردهیم گرانوید هیخواب  

دایخواب شدن پ ریز یبرا یلیدل گهیترنجم د رهیمیم وفتهیم مامانه  

نمیهم یبرا رهیگیجن*رو م هی یک یوخواسته شوهر کنه ول نکرده  

نعقدشون کرد سامیو پل سیکلبه و زنگ زده پل هیبرده تو  ارمانو  

سرشوپخدمتکاره و  هیارمانم قبولش نداره بهارم گفته اون فقط  یول  

کنهیم نیتمک  

مسرم و عقب عقب رفت یدستمو گذاشتم رو دمیحرفاشونو نشن ادامه  

زیچ هیمحکم خوردم به  که  

آرمان بود برگشتم  

 

اخم زل زده بود بهم با  

انقدر تلخه قتیحق هی: چآرمان  

گفت دیسکوتمو د یوقت یجواب از سمت من شد ول منتظر  

گفتن قتویحق یاسی: هم هلما و هم آرمان  

دمبودم تا خرج مامانمو ب گرانیخوابه د ریگفتن من ز یوقت یحت _  
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Part 42🍷 DiVoNe 2⚠️ 

زد بهم زل  

ندارم شک نمی: به اآرمان  

یزنیحرفو م نیا یبهت ثابت شده که من دختر بودم چجور _  

و گفت واریشونمو گرفت و چسبوندم به د آرمان  

هکامال معلومه چه کار یدیبوس یم رویکه تو ام ی: اونجورآرمان  

یهست  

 اما _

: خفه شوآرمان  

حرفش رفت نیگفتن ا بعد  

رفتم تو آشپزخونه منم  

 

دمیشک یکل خونرو ط نکهیبعد از ا کردمیکه کار م بد از ظهر بود تا  

درشون خونرو بزنم اخه هلما یو پرده ها هیچهار پا یشد برم رو قرار  

بود و شسته بودشون اورده  

فتر جیو در حال زدن پرده ها بودم که سرم گ هیچهار پا یرو رفتم  

از اون باال افتادم و  

مگرم فرو رفت یجا هیتو  یبرخورد کنم ول نیداشتم با زم انتظار  

سایال یرنگ یکه از ترس بسته بودمو باز کردم و با چشما چشمامو  
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رو شدم روبه  

: تو چرا زن داداشاسیال  

یمن چرا چ _  

خدمه خونه نیمگه ا یو پرده بزن هیباال چهار پا ی: تو چرا براسیال  

 نداره

نجامیاز خدمه ا یداره و منم جزئ _  

یمه فرق داربا خد یتو زنه آرمان ی: ولاسیال  

نیزم نمیاول بزار شهیم _  

و زل زد بهم نیگذاشتم زم اسیال  

شده ی: لبت چاسیال  

 

ستین یزیچ _  

نییحرف سرمو انداختم پا نیگفتن ا بعد  

چونم و سرمو اورد باال و گفت رهیدستشو گذاشت ز اسیال  

: کاره آرمانهاسیال  

نینه خوردم زم _  

و نیخوردم زم یگیم یبعد تو اومد میرزم یعمره مرب هی: من اسیال  

شده یمن نفهمم لبت چ یدار انتظار  

نییانداختم پا یبا شرمندگ سرمو  
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Part 43🍷 DiVoNe 2⚠️ 

: چرااسیال  

چرا یچ _  

: چرا دست روت بلند کردهاسیال  

ریبخاطر ام _  

ر؟ی: اماسیال  

 اره _

ری: چرا اماسیال  

 

آرمان ناراحت شد یول زدمیحرف م ریچون من داشتم با ام _  

هیرتیغ یلیخ دونمی: اره ماسیال  

نگفتم که خودش دوباره شروع کرد یزیچ  

: ترنجاسیال  

 بله _

شدینم یرتیام غ دهیسپ ی: قدره آرمانو بدون اون رواسیال  

کنه تمیخواد اذ یم ستین رتیغ _  

کنمی: من درستش ماسیال  

ویچ _  

: پردرواسیال  
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نییو پرده هارو زد و اومد پا هیچهار پا یفت روحرف ر نیگفتن ا بعد  

تشکر کردم و رفتم تو آشپزخونه تا شام درست کنم ازش  

زبان آرمان از  🍷 

دبو اسیال دمیکه د ینفر نیداخل شدم اول یبه خونه و وقت دمیرس  

ی: سالم خسته نباشاسیال  

 سالم ممنون _

 

ی: داداش وقت داراسیال  

یبرا چ _  

:باهات حرف دارماسیال  

 درباره _

ی: حاال هر چاسیال  

کنمیبگو گوش م _  

که نه نجای: ا اسیال  

 پس کجا _

سمت باال و رفت تو اتاق خودش و دمیدستمو گرفت و کش اسیال  

بست درم  

نی: برو بشاسیال  

تختش نشستم یرو رفتم  
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نه ایشده  یچ یگیم اسیال _  

اومد کنارم نشست و گفت اسیال  

کنمیسوال شروع م هی: از اسیال  

 بپرس _

 

ی: تا حاال عاشق شداسیال  

گفتم یفکر نیکوچک تر بدون  

 نه _

گهیسوال د هی: اسیال  

 بپرس _

یدونیم شویو آت خی نی: فرق باسیال  

Part 44🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل / 

یدونیم شویو آت خی نی: فرق باسیال  

 نه _

گرمه شیآت یسرده ول خی: اسیال  

و گفتم شیشونیپ یاشتم روگذ دستمو  

یبگ ونیهز هیعیطب یتب دار یلیخ _  

بهت گمیم ی: دارم جداسیال  
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فهممیمنظورتو نم _  

به تو و ترنج داره یادیز یلیشباهت خ شیو آت خی: اسیال  

 

رفت تو هم اخمام  

آرمان ییتو شمیترنجه و آت خی: اسیال  

 منظور _

به آب لیخودشو تبد خی شیآت هیرو  یریگیم خوی هی ی: وقتاسیال  

کنهیخاموش م شویو آت کنهیم  

یبگ ویچ یخوایبگو م قیدق _  

شعله شمونیمثل ترنج اما آت کهیکوچ یلیخ خیوقتا  ی: بعضاسیال  

هشیباعث م شیمثل تو تو اون حالته که آت قایدق ادهیز یلیخ هاش  

خاموش کردن یبرا یا دهیفا چیه خیآب شدن  یآب بشه ول خی  

کنه کیقلبت قلب پاک ترنجو تار یکیآرمان نزار تار نینداره بب شیآت  

_ شده همه طرفداره ترنج شدن یچ  

اشباه دینبا ستین دهیاون مظلومه در ستین دهی: اون مثل سپاسیال  

هکنیخودش م هیترنج تورو شب ایاخر قصه شما  یرفتار کن ینجوریا  

رنجوت یتو نتون کنمیکه دارم آرزو م یکنیخودت م هیتو ترنجو شب ای  

یخودت کن هیشب  

 حرفات حوصلمو سر برد _
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حرف اومدم برم که گفت نیگفتن ا بعد  

 

یشینم مونی: به حرفام گوش کن پشاسیال  

تو آشپزخونه نییتکون دادم و رفتم پا سرمو  

دیاون منو ند دمید ترنجو  

کردیم یبهم بود و آشپز پشتش  

Part 45🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اپن اصال متوجه من نشد یرو نشستم  

کردمیفکر م اسیال یحرفا به  

دیدستشو با چاقو بر یول کردیکاهو خورد م داشت  

و نتیبه کاب دیو از پشت محکم چسب دیمن ترس دنیبا د برگشت  

قلبش یگذاشت رو دستشو  

لومومظ هیداره نقش  کردمیچرا فکر م دونمینم یمظلوم بود ول یادیز  

کنهیم یباز  

داشت یدیشد هیزیخون ر دستش  

دمشیو رفتم سمتش دستشو محکم گرفتم و کش نییاپن رفتم پا از  

اتاقم سمت  

بغل تخت دستمال برداشتم یتخت و از کشو یرو نشوندمش  

زخمش یرو گذاشتم  
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داشت یزیخون ر یلیخ ینبود ول قیعم زخمش  

ی: مرسترنج  

نگاه کردم گوشه لبش زخم شده بود بهش  

کردیم میعصب دیخودش بود نبا رهیتقص  

دمیفهمینم یچیه شدمیم یعصبان یوقت من  

نییشدم و اومدم پا بلند  

زبان ترنج از  � 

خدمه ها یشام بودن داشتم کمک باق زیهمشون پشت م نییپا رفتم  

رفت و چون داشتم بشقاب آرمانو جیکه سرم گ دمیچیم زویم  

وفتمیشونش گرفتم که ن یدستمو از رو ذاشتمیم  

فتمرحالم بهتر شد بشقابو گذاشتم و  کمیبا اخم نگاهم کرد  انآرم  

نییپا  

بود شامو با خدمه بخورم قرار  

که غذا زیجز آب نخورده بودم نشستم پشت م یچیبود ه گشنم  

گفت یاسیبه  واشیهلما  یول بخورم  

از خجالت تونستمیمن اگه جاش بودم نم نی: دختره پرورو ببهلما  

نشسته کناره همه ما ییباال اومده با کمال پرو رمیبگ سرمو  
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: ولش کن بابایاسی  

یول کنهیکار م اطیهواست به شوهرت باشه درسته تو ح دی: باهلما  

دختره دزده ناموسه هواستو جمع کن نیا  

تو دستمو گذاشتم داخل بشقاب و با بغض رفتم باال قاشق  

شدمیاز آشپزخونه رد م دیبتونم برم تو سالن با نکهیا یبرا  

گفت ریکه ام گذشتمیاز کنارشون م داشتم  

: ترنجریام  

Part 46 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

: ترنج ریام  

گلومو به زور خوردم و برگشتم بغض  

 بله _

ی: خوبریام  

زدم بهش زل  

ستیحالم خوب ن دیبود که فهم یمن بود اون تنها کس نگران  

دختر یی: کجاریام  

 

خوبم یمرس _  

حرف رفتم باال تو اتاقم نیگفتن ا بعد  
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کردم هیگر تونستمیتا م و  

ساعت آرمان اومد باال کی بعد  

دیتخت دراز کش یانداخت و رو میاشک ینگاه به چشما هی  

تنگ شده زتیهمه چ یب یاون پسر عمو یدلت برا هی: چآرمان  

 نه _

بود نیمه شهیهم دیپوزخند زد و پشتشو کرد بهم و خواب آرمان  

اون یکنیم هیگفت چرا گر یوقت نم چیه گشتیم انتیخ دنبال  

بودم دهیبود که د یآدم نیتر سنگدل  

دمیسرم و خواب ریو دستمو گذاشتم ز دمیدراز کش نیزم یرو  

شدم داریب صبح  

ردهکعادت  گهید نییانجام کارام رفتم پا یبهم بگن برا نکهیا بدون  

 بودم

انبجنگاه حق به  هیکه با  دمیبه آشپزخونه هلما رو د دمیرس یوقت  

کرد و گفت نگاهم  

: برو باال بهار خانم کارت دارههلما  

 

که مچ دستمو محکم گرفت و رفتمیتکون دادم و داشتم م سرمو  

 گفت

دمی: نشنهلما  
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ویچ _  

چشم ی: بگهلما  

زدم بهش و گفتم زل  

 چشم _

نی: آفرهلما  

ول کرد و منم رفتم باال دستمو  

Part 47 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اتاق بهار خانم زدم دره  

تو ای: ببهار  

تو رفتم  

 سالم خانم _

دهنشو کج کرد و سرشو تکون داد و گفت بهار  

 

ادیداره م دهی، سپ گمیدارم بهت م یچ نی: خوب گوش کن بببهار  

به درویاتاق آرمان و سپ یریاالن م رمیبگ یتا براشون عروس رانیا  

و بعدشم یکنیشکل ممکن درست م نیبهتر  

ساکت شد گفتم چون  

نییبفرما _  

یاز گل بهش کمتر گفت نمیاومد اگه بب دهیسپ ی: وقتبهار  
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ال دست ننت فرستمتیم  

من حق اعتراض نداشتم یحرفاش ناراحت شدم ول از  

 چشم _

ارزش یره بخدمتکا هیخوام بخاطر  یتاج سرمونه نم دهی: سپبهار  

یکنیم نیفراموش نکن که تو فقط آرمانو تمک نمیبشه ا ناراحت  

بس نویهم  

نگفت گفتم یزیچ یوقت  

برم تونمیم _  

درست بشه دی: اتاقشون تا شب بابهار  

 چشم _

رونی: برو ببهار  

 

کدوم اتاقه و رفتم تو دمیو از فاطمه پرس رونیب رفتم  

بود یبزرگ و خوشگل یلیخ اتاقه  

سرمو دراوردم یمن چه اصال شال تو به  

شروع کردم یحس بستنشو نداشتم همون جور یباز بود ول موهام  

دمیکش یط اتاقو  

دستمال برداشتم و هی رفتیبود و نم اهیقسمت از پارکتا س هی  

کردمیم زشیو داشتم تم نیزم یرو نشستم  
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ریزبان ام از  � 

ردکتوجهمو جلب  دهیسپتو اتاقم که دره بازه اتاق  رفتمیم داشتم  

ردکیم زیجلو ترنج وسط اتاق نشسته بود و داشت پارکتارو تم رفتم  

شیو تو بغل کیکوچ کلیاون ه دشیبلند و صورت سف یموها اون  

بود دهیسپ هیشب همشون  

تونستم از روش چشم بردارم یزده بودم بهش و نم زل  

Part 48 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

زبان آرمان از  � 

یقتبرگشتم خونه و و نیهم یگاو صندوقو جا گذاشته بودم برا دیکل  

دمید رویتو اتاق ام رفتمیم داشتم  

 

بود سادهیوا دهیدره اتاق سپ یجلو  

دمیبعدش ترنجو تو اتاق د یفکر کردم توهم زده ول اول  

کدوم از کارام دست خودم نبود چیکردم ه داغ  

نویو زم نیزم یشسته بود روکنارش ن یجلو ترنج با وجود ط رفتم  

کرد یم یو داشت دلبر کردیم دستمال  

داشت یازش چشم بر نم رمیام  

سمت خودم دمشیگرفتم و کش رویبستم و دست ام واشیاتاقو  دره  

: چتهریام  
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ایباهام ب _  

بردم تو اتاق خودم رویام  

یبشنوم سمت ترنج رفت نمیبب گهیباره د هیاگه فقط  ریام نیبب _  

کنمیعقد م درویسپ  

ترنج تو االن با وجود دمیترسیم دیتهد نی: اون قبال بود که از اریام  

ترنج عاشق یعاشق تو ول دهیسپ ستیعقد کن مهم ن درویسپ برو  

ترنجو عاشق خودم کنمش تونمیو من م ستین  

سایمشت شد اومدم بکوبم تو صورتش که دره اتاق باز شدو ال دستم  

تو اومد  

 

توله سگا نیمونیچتونه مثل سگو گربه م: اسیال  

میهمزمان بهش چپ چپ نگاه کرد ریام منو  

نیکنیدعوا م نیدار ی: باز سره چاسیال  

: ترنجریام  

ری: ترنج زنه آرمانه اماسیال  

دونهیآرمان قدرشو نم یوقت ی: ولریام  

به تو رمشیگیخودم م دونهی: هر موقع حس کردم قدرشو نماسیال  

برو تا آرمان نکشتت ایحاالم ب ستین یاجیاحت  

چپ چپ نگاه کردم اسیرفت و منم به ال ریام  
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هی: چاسیال  

شیریگیکه تو م _  

دهیبودنت اخر سر کار دستت م نیبدب نیا ینیبد ب یلی: خاسیال  

که هست نهیهم _  

هشبخوبه اگه هواست  یلیترنج خ گمی: بهت گفتم دوباره ام ماسیال  

دزدنشیم نباشه  

ادیبخواد سمتش ب یکس شکنمیقلم م _  

 

یو کس یکارا بهش محبت کن تا صاحب قلبش بش نی: بجا ا اسیال  

بدزدتش نتونه  

Part 49🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل  ₩ 

کنمیمحبت نم یخر چیمن به ه _  

دزدنشیم یچجور نیبب سای: باشه پس وااسیال  

تو دمیحرف رفت و درم بست منم محکم با مشت کوب نیگفتن ا بعد  

ونبرداشتم و هم دویکل نیزم ختیاتاقم که خورد شد و ر یقد نهیآ  

رونیاز اتاق زدم ب ومدیکه دستم خون م یجور  

زبان ترنج از  � 

ه مرگدر حال یبد از ظهر بود که کاره اتاق تموم شد از خستگ بایتقر  
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 بودم

شده بود اتاق خورد یقد نهیو رفتم تو اتاق آرمان آ رونیاتاق زدم ب از  

هیچند ثان خواستمیجمعشون کردم و م یبا بدبخت نیبود زم ختهیر و  

که دره اتاقم باز شد آرزو اومد تو نمیبش  

: سالم زن داداشآرزو  

زمیسالم عز _  

 

یستی: چرا حاضر نآرزو  

 چرا حاضر باشم _

یمهمون می: قراره برآرزو  

 کجا _

: مگه بهت نگفتن آرزو  

 نه _

: خونه خالمآرزو  

تخال _  

: ارهآرزو  

هیچجور گهیخواهرش د هیطور نیبهم رحم کنه خوده بهار ا خدا  

نهیو شاه بای: خالم مامانه شکارزو  

دختر عمو و پسر عموت نبودن نیو شاه بایمگه شک _  



VIP_ROMAN 
 

 

109 

اونا هم پسر خاله و دختر خالمن هم پسر عمو و ی: بودن ولارزو  

عموم دختر  

عموت با خالت ازدواج کرده یعنی _  

: بلهارزو  

 

Part 50🍷 DiVoNe 2⚠️ 

کردم سکوت  

کنهیم تتی: آرمان اذآرزو  

 نه _

: دروغ نگوآرزو  

 اره _

کنمی: من کمکت مآرزو  

اتاق و رونیسمت ب دمیحرف دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

تو اتاق خودش بردم  

رفتیساعت داشت باهام ور م کی حدود  

هو خودمو نگا سادمیوااتاقش  نهیآ یساعت رفتم جلو کیبعد از  و  

 کردم

بلندمو فِره درشت کرده بود یموها  

ترم کرد بود بایز یلیخوشگلم کرده بودم که خ یلیخ شیآرا هی  
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بود یتنگ بود رنگشم مشک یلیلباس تنم کرده بود که خ هی  

گذاشته بود شیخوب به نما یلیخوش فرممو خ ی**نه هاس  

 

دامن کوتاه هیجذبم پام بود با  یلیخ یلیخ یمشک یساق پا هی  

دمیکفش پاشنه بلند سف هیداشت  ییکه دامنه کمربند طال دیسف  

بود در کل فوق العاده شده بودم پام  

هیعال یلیخ _  

ی: دوست دارآرزو  

 اره ممنونم _

کن که آرمان عاشقت بشه ی:انقدر دلبرآرزو  

کنمیفکر نم _  

مطمئنم شهی:مآرزو  

 خداکنه _

Part 51 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

بلند جلو باز داد یمانتو مشک هیبهم  آرزو  

انداختم روش ممیو شال مشک ختمیو موهامو از پشت ر دمشیپوش  

هی: عالآرزو  

بود غیج یلیکه برام زده بود خ یقرمز رژه  

 رژو کمرنگ نکنم _
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: نه خوبه آرزو  

 باشه _

ساعت ارمان میتخت بعد از ن یتو اتاق خودمون نشستم رو رفتم  

بهم نگاه کنه رفت سمت حموم نکهیتو بدون ا اومد  

پر از خون بود گردنش  

که از حموم اومد رفتم سمتش قهیچند دق بعد  

دیسف یپاش بود و کتون یمشک نیشلوار ج هی  

تنش لخت بود باال  

 ارمان _

سمتم برگشت  

زده بودم به گردنش رده چنگ بود زل  

یشد یگردنتو چ نمیبب _  

چونمو محکم گرفت و گفت آرمان  

: مگه نگفتم نگرانم نشوآرمان  

ستیدست خودم ن _  

یموز یلیخ ای یاحمق یلیخ ایتو  دونمی: اره مآرمان  

 

اول نهیگز _  
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یخودت درست کرد یبرا هیتیچه وضع نی: ا آرمان  

یتیچه وضع _  

یتر نیسنگ یایب ی: لخت بشآرمان  

بود قیزخماش عم ومدیخون م گردنش  

فشککردم با وجود  یکنارم دستمال برداشتم و پا بلند زیم یرو از  

دمیرسیبه گردنش م یبلندم بازم به بدبخت پاشنه  

گردنشو پاک یگردنش داشتم خون رو یرو دمیکش دستمالو  

که برقا خاموش شد کردمیم  

اختمو دستامو اند دمیکش غیناخوداگاه ج دمیترسیم یلیخ یکیتار از  

گردنش و محکم بغلش کردم رهدو  

کردیکه کنارم بود از ترسم کم م نیهم یبغلم نکرد ول اون  

هیچ ایباز یُکل نی: برق رفت اارمان  

که تو بغلش بودم صورتمو مقابل صورتش قرار دادم و یجور همون  

 گفتم

ترسمیم یکیاز تار _  

 

قداخل اتاق نوره ماه بود که از پنجره بزرگ اتا ییروشنا تنها  

کردیم ییخودنما  

هواست هست یدینقطه ضعف دستم م ی: خوب دارآرمان  
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زدم به چشماش زل  

شد و اخماش رهیو به لبام خ نییچشمام رفت پا یاز رو چشماش  

توهم رفت  

یزدی: پررنگ تر مآرمان  

ویچ _  

: رژتوآرمان  

نگاهش کردم خمار  

جلو ومدیم شتریب هیانآرمان هر ث سره  

Part 52🍷 DiVoNe 2⚠️ 

جلو ومدیم شتریب هیآرمان هر ثان سره  

تاره مو فاصله داشت هیدر آخر لباش با لبام به اندازه  و  

لبام نبود یاما لباش رو کردمیلباشو با لبام حس م یداغ  

البم و صورتشو برد عقب و ب یدستمال گذاشت رو هیبا دستش  هوی  

لبمو پاک کرد یرژ رو دستمال  

 

خمز دمیهمون لحظه بود که برقا اومد و من تازه گردن و دستشو د و  

تر از گردنش بود قیعم یلیدستش خ یرو  

نییپا ومدیگردنش م یاز رو خون  

سمت تخت و نشوندمش و رفتم داخل دمشیگرفتم کش دستشو  
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تخت یو گاز و باند اوردم و نشستم کنارش رو نیو بتاد حمام  

دستش که گفت یرو زمیباز کردم و خواستم بر نویدره بتاد و  

یکنیم کاری: چآرمان  

ادیخون م یلیدستتو ببندم خ خوامیم _  

: الزم نکردهآرمان  

گرفت و دستشو خودش بست نویحرف بتاد نیگفتن ا بعد  

در باز شد و آراد اومد تو هوی  

ابوی شهینم ییوارد جا ینجوری: شترم اآرمان  

: گردنت خوبهآراد  

: خوبم آرمان  

ارمان و گفت هیاومد جلو و نشست جلو پا آراد  

: داداشآراد  

 

: جونمآرمان  

میآمپول بزن هی می: برآراد  

ی: واسه چآرمان  

میسگ منو گاز گرفت تو برد یوقت ستین ادتی: خوب مگه آراد  

میزد آمپول  

گازت گرفت یگیم ی: دارآرمان  
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فرق نداره : خب گاز و چنگآراد  

: الزم نکردهآرمان  

شرتیت هیحرف بلند شد و بعد از بستن گردنش  نیگفتن ا بعد  

دیخوشگلشم سشوار کش یو موها دیپوش یمشک  

ایکردیرو نم ی: اوه زن داداش توام داف بودآراد  

دمیخند  

: زهره مار کثافت تو دل بروآراد  

چپ چپ نگاش کرد که آراد گفت آرمان  

: گه خوردمآراد  
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: نوش جونتآرمان  

بلند شد و گفت آراد  

نیایشمام ب رمی: من مآراد  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

برداشت و گفت چشویو سوئ یساعتشو بست و عطر زد و گوش آرمانم  

می: پاشو برآرمان  

نشیآرمان رفتم و نشستم تو ماش با  

مونمنو آرمانم خود ومدنیمو آرزو و بهار و عمو محمد باهم  آراد  
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میومدیم  

میدیرس  

ذوق کردم و بغلش کردم یکل دمید بارویاول شک میکه شد وارد  

دمیزن مسن د هیاون  بعد  

ترسناک بود افشیاومد جلوم ق زنه  

: مامانمه خواهر مادر شوهرتبایشک  

روشو کرد به مامانشو گفت بعد  

 

: مامان ترنجه عروس خالهبایشک  

داشتم مثل بهار با حرفاش خوردم کنه انتظار  

تو بغلش دمیبرعکس تفکراتم اومد جلو و محکم کش یول  

مامانم انداخت ادهیمادرانه بود منو  آغوشش  

رونیبغلش اومدم ب از  

تامی: من بزنه  

 خوش بختم _

مرد اشاره کردو گفت هیبه  تایب  

شوهرمه نیامی: بنتایب  

بهم نگاه کرد یمرده هم با مهربون اون  

نییومدم پاالباسامو دراوردم و  بایبا اونا رفتم تو اتاق شک ییاشنا بعد  
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به جم اضافه شده بود نیشاه  

 سالم _

تو بغلش و گفت دمیچرا کش دونمیبرگشت و نم نیشاه  

زمیماهت عز ی: سالم به رونیشاه  

 

و اخماش هر شدیبه آرمان بود چشماش هر لحظه قرمز تر م هواسم  

رفتیهم م یتو شتریب هیثان  

رونیاومدم ب نیبغل شاه از  

کردم آرزو هم اخم کرده بهم حس  

سمت آرمان و نشستم کنارش رفتم  

زبان آرمان از  🍷 

نیاشاره کردم به شاه هیشدم و  بلند  

اطیدنبالم اومد و رفتم تو ح نیشاه  

Part 54 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

یگیم ی: چنیشاه  

 چرا _

چرا ی: چنیشاه  

یترنجو بغل کرد یشینم کینزد یدختر چیکه به ه ییچرا تو _  

تکون داد و گفت دیبه عالمت تهد انگشتشو  
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وییزایچ هی ینکن تی: هواستو خوب جمع کن اصال ترنجو اذنیشاه  

ازت جدا بشه تونهیبفهمم ترنج راحت م یبفهمم وقت دیبا  

 

گرفتم و گفتم انگشتشو  

نشده دایکرد جنازش هنوز پ دیکه منو تهد ینفر نیاخر _  

دمی: ترسنیشاه  

تو دهنش که کل دهنش پر از دمیکوب یآماده کردم و جور مشتمو  

شد خون  

رونیو آرزو اومدن ب آراد  

شیکشت یکنیم کاری: داداش چآرزو  

تو نیبر _  

شیکه راحت تر بکش می:برآرزو  

منو آرمانه نیتو بحث ب نی: برنیشاه  

باهام حرف زد نمیشاهرفتن تو و  اونا  

زبان ترنج از  🍷 

اومدن نیمبل که آرمان و شاه یبودم رو نشسته  

پر از خون بود نیشاه دهن  

یخوب نی: شاهتایب  

: خوبمنیشاه  
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یکرد کاری: آرمان چبهار  

بزن که یجور یسر نیا شیزدیم شتریب دیپسرم با ی: خوب کردتایب  

بشکنه فکش  

هیطرف ک تایگرفته بود معلوم نبود ب خندم  

ودبخوشم اومده  بایخونه از خانواده شک میشب تموم شد و رفت اون  

مهربون بودن یلیخ اونا  

زبان آرزو از  🍷 

 گفتم نه _

: عع عشقمنیشاه  

کشتتیآرمان م _  

دوست دختر و دوست پسر میتونی: تا اخر عمرمون که نمنیشاه  

که میبمون  

 اما _

یخاستگار امیخوام ب یم می: اما ندارنیشاه  

نیشاه _  

: جانه دلمنیشاه  

 

یچرا ترنجو بغل کرد _  
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تشیداداشت اذ نمیتونم بب ینم باستیشک هی: ترنج برام شبنیشاه  

کنهیم  

باستیبرات مثل شک یمطمئن _  

: ارهنیشاه  

زبان ترتج از  � 

زنگ خورد میشکه نشسته بودم گو یجور همون  

داشتم برش  

 بله _

دیچیتو گوشم پ دیمهربون فر یصدا  

نازم ی: سالم دختر عمودیفر  

یسالم خوب _  

گذرهیشمال خوش م می: عالدیفر  

هنوز شمالم کردیخبر نداشت زنه آرمان شدم فکر م دیفر  

 اره خوبه _

 

زبان آرمان از  � 

باال تو اتاقم رفتم  

زدیف مباز کردم ترنج پشت به دره اتاق نشسته بود و با تلفن حر درو  
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دلم برات تنگ شده دی: فرترنج  

دندونامو بهم فشار دادم تیکه اومد از عصبان دیفر اسم  

: نه خوبمترنج  

.. 

گهی: غر غر نکن د ترنج  

.. 

: قربون دلتترنج  

.. 

: نه بهترمترنج  

. 

دیفر رهید کمیحرفا  نی: واسه گفتن اترنج  

ازش گرفتم و قطع کردم ویجلو گوش رفتم  

اره دیفر _  

 

بایمثل تو و شک نی: آرمان اون فقط پسرعمومه همترنج  

زنمیالس نم بایمن با شک _  

میزدی: ماهم الس نمترنج  

تو گوشش دمیشل شد و محکم کوب دستم  

انکار نکن دمویکه خودم شن ویزیچ _  
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کنمی: آرمان خواهش م ترنج  

زبان ترنج از  � 

کنم یآرمان خواهش م _  

: اره خواهش کن آرمان  

حرف کمربندشو باز کرد نیگفتن ا بعد  

ندارم یاصال شوخ هیقض نی: سره اآرمان  

نیزم یحرف هلم داد رو نیگفتن ا بعد  

رفت یاهیضربه کمربند که به تنم خورد چشام س نیاول با  

یان نداشتم چشمامو باز کنم تمام قسمتجو یحت گهیزد که د انقدر  

سوختیم بدنم  

 

کمربند قطع شد یضربه ها اسیعربده ال یباز شدن در و صدا با  

شیناموس کشت ی: باسیال  

آراد اومد یاون صدا بعد  

رونیبرو گمشو ب ای: آرمان بآراد  

و چشمامو بستم دمینفهم یچیه گهید  

زبان آرمان از  🍷 

رونیهلم داد و از اتاق بردم ب اسیال  
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تو اتاق خودش دمیکش و  

تخت ینشوندم رو و  

کنمایلهت م زنمیبخدا م دهی: زورت به ترنج رساسیال  

 خفه شو _

کارتیمگه اون دختره چ یگیفقط چرت و پرت م گهید نی:هماسیال  

بود االغ کرده  

یفهمیم زدیحرف م دیبا فر _  

د؟ی: فراسیال  

 اره _
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هیک دی: فراسیال  

 پسر عموش _

اومد کنارم نشت و محکم زد تو سرم اسیال  

: خاک تو سرت کنن نفهم االغاسیال  

تخت یرو دمیکش دراز  

یزنی: تو با دختر عموت حرف نماسیال  

زدیداشت الس م _  

یدیخودت شن ی: با گوشااس،یال  
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خوابشه ریبهم گفت ز دیاره خوده فر _  

کنارم دیموهاش و دراز کش یدستاشو کرد ال اسیال  

بودم یعصب یلیترنج بلند کرده بودم خ یدست رو نکهیا از  

خودم نبود دست  

ویاسم کس نمیبب تونستمیبود که باهاش بودم نم یدختر نیاول ترنج  

باهاش حرف بزنه نکهیچه برسه به ا ارهیب  

ام دست نزده بودم دهیبه سپ یحت من  

 

ترنج فرق داره نیا یول  

خورد شد اعصابم  

اسیال _  

: جانماسیال  

بده شهیش هی _  

مشروب بهم داد شهیش هیبلند شد و  اسیال  

خورد بود یلیاعصابم خ دمیسر کش همشو  

بودم و بعدش بلند شدم و رفتم تو اسیال شیبود که پ یساعت کی  

 اتاقم

تخت دراز بود و آراد و آرزو کنارش بودن یرو ترنج  

رونیب نیبر _  
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نکن تشی: آرمان اذآراد  

رونیبرو ب _  

و درو بستن رونیرفتن ب دوتاشون  

دمیترنج دراز کش کناره  

هوش بود یب  

 

صورتش یرو دمیکش دست  

خواب ناله کرد تو  
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دی:فرترنج  

دیفر کردیباز داغ کردم تو خواب ناله م دمیکه شن نویا  

شدم یعصب  

بود دیواقعا عاشق فر انگار  

گفتیراست م دیاون فر دیشا  

دهیزبان سپ از  🍷 

 جانم _

یدی: خبرارو شننگار  

 اره _

یی: کجانگار  
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 فرودگاهم _

رانیا یایم ی: دارنگار  

 اره _

 

یاینقشه م یب ای یدیترنج نقشه کش ی: برانگار  

دختر دمینقشه قتلشو کش _  

: عاشقتمنگار  

دارم اجیچون به کمکت احت کنمیم فیبرات تعر امیم _  

هی: عالنگار  

یندار یکار _  

: نهنگار  

رانمیمن فردا ا _  

ی: به سالمتنگار  

یممنون عشقم فعال با _  

ی: بانگار  

شدم مایقطع کردم و سوار هواپ تلفنو  
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زبان ترنج از  🍷 

باز کردم چشمامو  
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دیکشیم ریت یمعدم از گشنگ دیکشیم ریبدنم ت یتک اجزا تک  

 

بود سادهیوا نهیپشت به من جلو آ آرمان  

تا پاشو نگاه کردم سر  

نشستیبه دلم م یلیپسر خ نیخودم صادق بودم ا با  

تموم رفتاراش برام جذاب بود یبد بود ول نکهیا با  

درد داشتم که به به زور چشمامو باز نگه داشته بودم انقدر  

اتاقو زدن دره  

تو ای: بآرمان  

اومد تو فاطمه  

: صبونه ترنجو اوردم فاطمه  

تخت و یگذاشت کنارم رو وینیسرشو تکون داد و فاطمه س آرمان  

 رفت

سوپ بود ینیس داخل  

باال ارمیحس نداشتم دستمو ب یگشنم بود ول یلیخ  

ستیخودم ن یدست و پاهام برا کردمیم احساس  

شتو سرمو گذا شیتو بغل دیو منو کش دیاومد کنارم دراز کش آرمان  

دستش یرو  
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میشونیچسبوند به پ شویشونیپ و  

دیچیپ مینیب یعطر تلخش تو یبو  

دمشیدیبار انقدر اروم م نیاول واسه  

نرم و با لطافت گفت یلیخ  

ستیگشنت ن یخور ی: چرا نمآرمان  

تکون دادم یبه زور به عالمت منف سرمو  

گشنته یعنی نی: اآرمان  

به عالمت مثبت تکون دادم سرمو  

پس یخوری: چرا نمآرمان  

گفتم یبدبخت با  

تونم ینم _  

هست یخاص یمونیپش هیحس کردم تو چشماش  هیچند ثان یبرا  

تخت یتخت نشست و به پشت یو رو دیچشماشو دزد عیسر یول  

نشیس یتو بغلش و سرمو گذاشت رو دیداد و منم کش هیتک  
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پاش یپام و نشوندم رو رهیدستشو گذاشت ز و  

کردم داغ  

بهم خوردیداغش م ینفسا دمیخجالت کش یلیخ  
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بود قاشقو نشیس یسوپو برداشت و همونجور که سرم رو بشقاب  

دهنم یجلو گرفت  

خورمیممنون خودم م _  

یبخور یتونینم ی: مگه نگفتآرمان  

تونمینه االن م _  

: حرف نزن بخورآرمان  

به زور کرد تو دهنم و تو همون حالت قاشقو  

اخر بشقابو بهم داد تا  

که تموم شد گفت بشقاب  

یخوای: بازم مآرمان  

 نه ممنون _

برم دی: باآرمان  

 

 باشه _

بخواب ری: بگآرمان  

 باشه _

تخت و رفت یخوابوندم رو آرمان  

ازکه در یز شد همونجوربودم که دره اتاق با دهیتخت دراز کش یرو  

نگاه به در کردم هی بودم  
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بود اسیال  

: سالماسیال  

 سالم _

دیاومد و کنارم دراز کش اسیال  

بدنم یدستشو انداخت رو اسیاومدم بلند بشم که ال دمیکش خجالت  

مانع شد و  

کنم ولم کن یخواهش م _  

خوامی: نماسیال  

توروخدا کنهیم هیمنو تنب ادیاگه آرمان ب _  

دو کالم باهات حرف بزنم خوامیم ادی: آرمان نماسیال  

 

 بفرما _

دی: تو و فراسیال  

زد تو چشمام و ادامه داد زل  

نی: رابطه داشتاسیال  

 نه _

بود ی: کال روابطتون چجوراسیال  

یبرا دیفر یخواهر بودم ول دیفر یرابطمون مثل تو و آرمان بود برا _  

داداش نبود من  
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یچ یعنی:اسیال  

_ یابج گفتیبهم م شهیدوسش داشتم اما اون هم یلیمن خ  

ی: االن چاسیال  

رپس هیبه  یوقت یآرمان منو عقد کرد حت ینه به خدا من از وقت _  

گروید یکی نکهیچه برسه به ا رمیگیعذاب وجدان م کنمیم سالم  

داشته باشم دوست  

: ازت خوشم اومداسیال  
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: ازت خوشم اومداسیال  

نییانداختم پا سرمو  

رانیا ادیفردا م ایامروز  دهی: سپاسیال  

نگاهش کردم نیغمگ  

زارهیزندت نم دهی: سپاسیال  

دونمیم _  

یکنیم کاریکنه در مقابلش تو چ تتی: اگه اذ اسیال  

مکث کوتاه گفتم هی با  

خدمتکاره ساده هیخونست و من  نیاقا اون خانم ا یچیه _  

زد تو سرم و گفت واشی دونهی اسیال  
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دوما خاک تو سرت کنن اون اسمی: اوال که اقا عمته من الاسیال  

داره یچه فرق یزنه آرمانه و توام زن آرمان دهیسپ  

خدمتکار نبوده دهیسپ _  

زنهیم نتیراحت زم دهیسپ یباش ینجوری: اگه ااسیال  

 

کنم کاریچ نیگیم _  

نفرم جمع نبندم هیمن  کشمتایم زنمی: ماسیال  

 باشه _

: بگواسیال  

ویچ _  

کنم کاریچ اسی: بگو الاسیال  

خجالت گفتم با  

کنم کاریچ اسیال _  

ریمااز اون  نکهیاول ا یکمیکوچ ی: من مثل کوه پشتتم تو ابجاسیال  

ینر دهیکن اصال طرف سپ یسع نکهیاون خطرناکه دوم ا ریبگ فاصله  

به آرمان محبت کن انقدرم مظلوم نباش نکهیا سوم  

یکه هست یمرس _  

دیبوس مویشونیاروم پ اسیال  

هم سن تو دارم یابج هی: من  اسیال  
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 کجاست _

دمیتو چشاش د غمو  

 

خاک رهی: زاسیال  

امرزهیخدا ب _  

آرمان نکهیهم ا نیهم ا کنمیکمکت م نهیواسه هم ی: مرساسیال  

 داداشمه

لبخند زدم بهش  

امیم شتیباشگاه برگشتم بازم پ رمی: من ماسیال  

 باشه _

: فعالاسیال  

 فعال _

Part 62 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

دهیزبان سپ از  🍷 

درو زدم زنگ  

: بلهنگار  

 باز کن منم _

مینشست یباال و بعد از رفع دلتنگ رفتم  

یرانیکه االن ا دوننیم ایک نمیکن بب فی: خب تعرنگار  
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 فقط تو _

هی: خب نقشه چ نگار  

یکرد دایپ دویشماره فر _  

ی: اره با هزارتا بدبختنگار  

 شمارشو بگو _

گرفتم و زنگ زدم شمارشو  

: بلهدیفر  

 سالم _

: سالم شمادیفر  

ام دهیمن سپ _  

اوردمیبه جا ن دی: ببخشدیفر  

حاال میشیآشنا م _  

نیمن کار دارم مزاحم نش دی: ببخشدیفر  

 صبر کن _

نیی: بفرمادیفر  

 درباره ترنجه _

 

: ترنج؟دیفر  
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 اره دختر عموت _

افتاده یاتفاق نیی: بفرمادیفر  

 نه _

من نگران شدم نی: خانم لطفا بگدیفر  

مینیبب گرویهمد دیبا _  

نی: از پشت تلفن بگدیفر  

یبا کنمیادرسو اس م شهینم _  

قطع کردم و ادرسو براش فرستادم تلفنو  

هی: داستان چنگار  

کرد یباز شهینم دهیخانوادشو از هم بپاچم تا بفهمه با سپ خوامیم _  
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مینشست ییاومد و بعد از آشنا دیبد از ظهر بود که فر بایتقر  

اره نیدار یدرباره ترنج با من صحبت نی: گفتدیفر  

مبل و با پوزخند زل زدم بهش و گفتم یدادم به پشت هیتک  

این یواسه من لفظ با ادب دیاقا فر یتو چه کاره ا دونمیمن خوب م _  

 

: لطفا بگودیفر  

_ یشناسیآرمانو م  

: صاحب کاره ترنج ؟دیفر  



VIP_ROMAN 
 

 

136 

 درسته _

: خبدیفر  

کرده یاز ترنج خاستگار _  

تعجب گفت با  

ی:چدیفر  

 درسته _

گفته ی:ترنج چدیفر  

 فعال جواب نداده _

: االن کجاستدیفر  

نجاستیمان اآر یترنج شماله ول _  

پسره حرومزادرو کشمشی:مدیفر  

دارم یزود از کوره در نرو من راه حل بهتر _  

؟ی: چه راه حلدیفر  

 

میاز رابط تو و ترنج استفاده کن میتونیم _  

ی:چه رابطه ادیفر  

_ یبا ترنج عکس دار  

: ارهدیفر  

نمیبب _  
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دمیگرفتم و عکسارو د دویفر یگوش  

و شال داره یچرا ترنج تو همشون روسر _  

: ترنج عادتشهدیفر  

یعکس باز تر ندار _  

لمهیف ستیعکس ن یدارم ول یکی: دیفر  

نمیبب _  

نشون داد لمویف دیفر  

زدیم غیبا تاپ و شرتک بود و تو استخر بود و داشت ج ترنج  

نکن برو گمشو دیترنج : فر (  

:لبخند بزن نفس مندیفر  

زد غیج ترنجم  ( 

 

_ هیعال  

هی وارد شدم وگرنه ترنج هویبود و من  الیتو خونه ش نجای:ادیفر  

ستین یادم نیهمچ  

_ یحاال هر چ  

میکن کاریچ دی: بادیفر  

_ ترنج مال تو یگیو م یدیو نشون آرمان م یبریم لمویف نیا  

: آدرسدیفر  
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پام و لبخند زدم یکیاون  یو پامو انداختم رو دیدادم به فر ادرسو  
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زبان ترنج از  🍷 

ومدیتخت نشسته بودم از درد اشکام بند نم یرو  

سوختیتنم م یکمربند رو رده  

اتاق باز شد دره  

اومد تو اسیال  

ی: تراسیال  

 جانم _

 

می: پاشو حاضر شو بر اسیال  

 کجا _

نباشه تی: پاشو کاراسیال  

دمیاومد جلو دستم پوش یبلند شدم و هر چ یبدبخت با  

سوختیاز همه جام ضربه خورد بود و م شتریب کمرم  

میرفت اسیال با  

سادیوا نیماش شگاهینما هی جلو  

شدم ادهیپ نشیماش از  

رفتمیدوش به دوشش م و  
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شدو بلند گفت شگاهینما وارد  

ها ی: درود بر شما کابلاسیال  

گهیمرد د هیزدم به آرمان و آراد و  زل  

هچندتا برگ یداشت رو زویم یبود و خم شده بود رو سره پا آرمان  

نوشتیم ییزایچ هی  

اخم کرد اسیمنو ال دنیبرگشت و با د و  

از ما گرفت و زل زد به اون مرده و گفت نگاهشو  

 

کنمیم یدگیمن خودم رس نیببر فی: شما تشرآرمان  

تکرار نشه گهیوارم د دی: ام مرده  

گهی: برو گمشو دآراد  

و چند قدم رفتم عقب دمیعربده آرمان ترس با  

گهی: خفه شو دآرمان  

مکث کوتاه به مرده گفت هی با  

کنمیم یدگی: شما برو من رسآرمان  

وارم دی: اممرده  

حرف رفت و به محض خروجش آرمان رفت سمت نیگفتن ا بعد  

با بایآرادو فشار داد و تقر یشونیو با دوتا انگشتش محکم پ آراد  

گفت یندبل یلیخ یصدا  
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یتو مگه عقل تو اون کله پوکت ندار ابوی: آرمان  

مظلوم گفت یلیخ آراد  

گفتی: بخدا داشت دروغ مآراد  

مسال کاره فتوشاپ انجام داد ۵من  یدیند لماشوی: نفهم فآرمان  

مگه کسخلم  

کنمی: خوب کردم بازم مآراد  

 

یکنی: بازم مآرمان  

: ارهآراد  

سمت درو گفت دشیگوش آرادو گرفت و کش آرمان  

آدمت کنم یببرمت کالنتر ای: بآرمان  

به زور گوششو از زندان شدیداشت از کنارمون رد م یوقت آراد  

و بغلش کرد اسیسمت ال دیآرمان آزاد کرد و دو یدستا  

Part 65🍷 DiVoNe 2⚠️ 

بکشتم خوادیکمک کن م اسی:الآراد  

یکرد کاری:باز چاسیال  

چیدا ه: بخآراد  

اره چی: هآرمان  

: ارهآراد  
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یکنیچرا منو خار م کهیبه خواهر اون مرت یدار کاری: چآرمان  

زد تو سره آراد و گفت اسیال  

: خاک تو سرتاسیال  

 

خوب به من چه دختره اندازه بشکست منم گفتم ی: چته وحشآراد  

ارهیبره داداششو ب خوادیم دونستمیچه م یانقدر خپل چرا  

الغره ای:به تو چه که چاقه آرمان  

: خوب حوصلم سر رفتهآراد  

چشمش خورد به من با اخم گفت آرمان  

یچرا اورد نویا اسی: الآرمان  

هوا ارمیب میببرم گفتم تر ویفرار دی: دوست داشتم ،اومدم کلاسیال  

 بخوره

نگاه کرد و گفت اسیبا تعجب به ال آرمان  

ی: ترآرمان  

رنج خودمونههمون ت گهی: اره داسیال  

یگی:باره اخرت باشه اسمشو نصفه مآرمان  

حرف اومد سمتم دستشو گذاشت پشت کمرم و هلم نیگفتن ا بعد  

اتاق هیسمت دره  داد  

سوختیم یلینتونستم تحمل کنم کمرم خ گهید میوارد شد یوقت  
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گفتم ناخوداگاه  

 اخ _

 

حرف بغض کردم نیگفتن ا بعد  

دستشو برداشت و گفت آرمان  

شدی: چآرمان  

Part 66🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

شدی: چآرمان  

ستین میزیچ _  

درو بست و گفت آرمان  

نجایا یاومد اسی: چرا با الآرمان  

خودش اصرار کرد اسیال دیببخش _  

بهت بگم یزیچ هیخوب خواستم  یلی: خآرمان  

 بگو _

یراب یببر ینیداخلشو بب نکهیبدون ا دیبا دمیبهت م زیچ هی: آرمان  

 آرزو

 باشه_

یدیفهم ارمیسرت م ییبال هیاون موقست که  ینی:اگه توشو ببآرمان  
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 اره _

جعبه نسبتا بزرگ دراورد و گرفت هیو  زشیرفت سمت م آرمان  

 سمتم

گرفتم و گفتم جعبرو  

 ارمان_

کرد نگاهم  

ببره اسیال یدیچرا نم _  

دایخوشم نم ی:از فضولآرمان  

 باشه_

: منآرمان  

تونستینم یبگه ول یچ هی خواستیم انگار  

 بگو_

خواستم یمن نم نی: ببآرمان  

و عربده آراد شهیشکستن ش یصدا با  

سمت در دیدو آرمان  

پشتش رفتم منم  

 

رادوبودن سره آ ختهیبودن و ر شگاهیگنده تو نما یلیمرده خ ۶ حدود  
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شکسته بود شگاهینما یها شهیتمام ش اسیال  

دوکه آرا یاون مرد یرفت جلو انتظار داشتم جداشون کنه ول آرمان  

ونریگرفت و تا سر حد مرگ زدش انقدر دعوا کردن که مردم از ب زد  

گوشه هیبودم و  دهیترس یلیاومدن و جداشون کردن خ شگاهینما  

بودم سادهیوا  

 نفرشونو زده بودن ۶

خورده بود یلیس هیآراد  اما  

شگاهیطرف نما هینشوندن  اسویآرادو ال آرمانو  

طرف هینفرم نشوندن  ۶اون  و  

۱۱۰زدن به  زنگ  

خون رفته بود یلینفر خ ۶از اون  یکی از  

ومدیپاره شده بود و خون م کمیلب آرمانم  گوشه  

و رفتم سمتش زیم یگذاشتم رو جعبرو  

دستمال دراوردم و نشستم جلوش و دستمالو بمیداخل ج از  

رفت تو هم و دستمالو ازم گرفت شتریلبش اخماش ب یرو گذاشتم  

: آرادآرمان  

 

: جونمآراد  

دیچیبپ اسیبا ال واشی: آرمان  
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: نهآراد  

باز بشه پاشو یپات به کالنتر خوامی: نمآرمان  

: اماآراد  

دمیبهش چپ چپ نگاه کرد که منم ترس یجور آرمان  

تا خواستن برن یبلند شدن ول اسیو ال آراد  

شگاهیاومدن داخل نما سیتا پل ۴  

نجای: چه خبره اسهیپل  

نفر بلند شد و گفت ۶از اون  یکی  

ونزدنم تونستنیسره ما تا م ختنی: جناب سرگرد اون سه نفر رمرده  

لشی: دلسهیپل  

: اون آقامرده  

حرف به آراد اشاره کرد و گفت نیگفتن ا بعد  

 

اقا نی: هر روز به ناموس من چشم داره ناموس من از دست امرده  

هگیانقدر هرزه نباش م گمیرد بشه اومدم م نجاینداره از ا جرعت  

کلفته دوست دارم گردنم  

یکالنتر میریم نیای: همتون مسهیپل  

بلند شد آرمان  

و گفت سهیجلو پل رفت  
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ارم مناقا چشم داره منم تموم اون نیناموس ا یکه رو ی: اونآرمان  

انینداره اون دوتا ب یلیدل زدم  

نگاه کرد بهش و گفت هی سهیپل  

نیایهمتون ب شهیمشخص م یتو کالنتر ی: همه چسهیپل  

Part 67 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

نسبتا بلند گفت یگرفت و با صدا سرویپل قهی آرمان  

من بودم گمیدارم م ی: مگه نفهمآرمان  

شگاهیجلو دره نما دشیام دستشو گرفت کش سهیپل  

نفرو ۶اومدن اون  سایگفت آرمانم باهاش حرف زد و پل یچ هی  

اشتنند یکار اسیبه آرادو ال یآرمانم دستبند زدن و بردن ول گرفتن  

 

شهیم یآراد االن آرمان چ _  

تو ترنجو ببر خونه اسیال ارمیدرش م رمی: مآراد  

: باشهاسیال  

رفتم سمت خونه اسیبرداشتم و با ال جعبرو  

زبان آرمان از  🍷 

شگاهیاز دو ساعت ازاد شدم و با آراد رفتم سمت نما بعد  

شکسته بود شگاهینما یها شهیش تمام  
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یدرستش کن دیبا _  

امیم رمیمن م نی: تو بشآراد  

شگاهیتکون دادم آراد رفت و منم نشسته بودم تو نما سرمو  

خواستم ازش یم کردمیبود و داشتم به ترنج فکر م زیم یرو سرم  

نشد یکنم ول یخواه معذرت  

کردمیم یازش معذرت خواه دیبا شب  

نفر گفت هیخودم بودم که  یحال و هوا تو  

: سالمناشناس  

دمیترنجو د یپسر عمو دیکه آوردم باال فر سرمو  

 

کم داشتم ویکی نیرفت تو هم فقط هم اخمام  

کیعل _  

روشن کنم فتوی: اومدم تکلدیفر  

نشستم و با زیم یبلند شدم و رفتم جلوش و رو یصندل یرو از  

گفتم تونستمیکه م یحالت نیتر مسخره  

 اوه _

هی: چدیفر  

دمیترس _  

ی: از چدیفر  
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گهید یروشن کن فمویتکل یخوایاز تو که م _  

ومدمین ی: واسه مسخره بازدیفر  

گهینم نویا افتیق یول _  

شهیدستم روت باز م یدرار یاگه شاخ باز نی: ببدیفر  

و گفتم نشیس یزدم رو یکی  

ولوم نده شویلفظ الت _  

درباره ترنجه یبه حرفام گوش کن دی: اه بادیفر  

 

مدیسرشو گرفتم و محکم کوب ختیآوردن اسم ترنج اعصابم بهم ر با  

زیم یرو  

کنمیم کتیت کهیت یاریاسم زن منو ب گهیبار د هی نیبب _  

Part 68 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

کنمیم کتیت کهیت یاریاسم زن منو ب گهیبار د هی نیبب _  

روبه روم سادیدستمو پس زد وا دیفر  

االنم باهم در نیدوست دختر منه هم ستی: اون زنه تو ندیفر  

یدیفهم میارتباط  

یچ _  

نشونم داد لمیف هیدراورد و  شویگوش دیفر  
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نییپا ارمیب دویصورت فر ونیکردم دوست داشتم کلکس داغ  

ازش رونی: اون در کناره من خوشحاله بکش بدیفر  

نگفتم یزیچ  

رفت و من موندم و من دیفر  

زبان ترنج از  🍷 

 

خوب شده بود یلیباهام خ آرمان  

داده بودم به آرزو جعبرو  

اومد نییصدا از پا یِسر هیتخت بودم که  یرو  

دهیه سپک دمیپله ها د یتاق از همون باالاز ا رونیشدم و رفتم ب بلند  

 اومده

شده بود یجور هیچرا با اومدنش قلبم  دونمینم  

دشیبغل کرد و بوس درویسپ بهار  

گرفت بغضم  

در باز شد و آرمان اومد تو هوی  

نمیقرمزشو بب یچشما تونستمیفاصله ام م نیا از  

: سالمدهیسپ  

: شماآرمان  

گشاد شده بهش نگاه کرد یبا چشما دهیسپ  
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ی: آرمان خوبدهیسپ  

شیشونیپ یحرف دستشو گذاشت رو نیگفتن ا بعد  

ببرمت باال عشقم ایب یخدا چرا انقدر داغ ی: وادهیسپ  

 

بغض رفتم تو اتاق و درم بستم با  

رو تخت و زانوهامو بغل کردم نشستم  

Part 69 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

دهیزبان سپ از  🍷 

من بود یتمام وزن بدن آرمان رو بایتقر  

اصال تو حاله خودش نبود انگار  

که برامون آماده کرده بودن یتو اتاق بردمش  

تخت یبستم و نشوندمش رو درو  

نشستم کنارش خودمم  

یخوب _  

نگاه به من کرد و گفت هی  

ی: تو کآرمان  

زنت دمیسپ _  

بست و باز کرد چشماشو  
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بند انگشت فاصله داشت هیاندازه  شدم لبامون به کینزد بهش  

 

شدمیم کیبار بود انقدر به آرمان نزد نیاول نیا  

سمت خودش و لباشو دمیدستشو گذاشت پشت کمرم و کش آرمان  

دمیلبام و با حرص بوس یرو گذاشت  

خوردیبود که لبام به لباش م یبار نیاول  

کردم یانداختم دوره گردنش و باهاش همکار دستامو  

که ازم جدا شد گفتم قهیاز چند دق بعد  

امیبخواب االن م قهیدق هیتو  _  

سرشو تکون داد آرمان  

تو حال خودش نبود اصال  

نجایاس ام اس دادم به فاطمه خدمتکاره ا هیبرداشتم  مویگوش  

قطع کن گهید قهیدق ۳برقو تا  _  

جواب داد دینکش هیثان به  

: چشمفاطمه  

لدره اتاقو باز کردم و برقو خاموش کردم و دوتا شمع داخ عیسر  

تخت و آرمانم نشست یروشن کردم و نشستم رو اتاقم  

 

ترسهیم یکیبودم ترنج بدجور از تار دهینگار شن از  
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بودم برقا قطع شد دهیکش قینقشه دق هی  

زبان ترنج از  🍷 

از دمیخفه کش غیج هیبرقا رفت  هوی کردمیم هیکه گر یجور همون  

دمیترسیم یلیخ یکیتار  

هن ایهست  یکس نمیبب نییکه برم پا رونیشدم از اتاق زدم ب بلند  

Part 70 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

دهیزبان سپ از  🍷 

آرمان بودم کناره  

 آرمان _

: بلهآرمان  

 دوست دارم_

وقت چیکه باهاش بودم ه یمدت نیتمام ا یتو کردینگاهم م خمار  

مست نکرده بود ینجوریا  

اورد باال و گونمو نوازش کرد دستشو  

زبان ترنج از  🍷 

 

ه بود وزد خیبدنم  دمیترسیم یلیخ یکیاز تار رونیدره اتاق رفتم ب از  

و دهیکه دره بازه اتاق سپ نییپا رفتمیداشتم م دیلرزیم دستام  

توجهمو جلب کرد ومدیکه از اتاقش م ییروشنا  
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جلو رفتم  

قلبم فشرده شد دهیآرمان و سپ دنید با  

تو قلبم زدنیداشتن با چاقو پشت هم م انگار  

کردینوازش م درویداشت گونه سپ آرمان  

و کتکاش مال من بود نوازشاشو ایپس همه بداخالق ختیر اشکام  

دهیسپ یبرا اشیمهربون  

دشیو بوس دهیسپ یلبا یلباشو گذاشت رو آرمان  

رفتم اونور تر نمیبب تونستمیچرا اما نم دونستمینم  

دست خودم نبود کردمیکه م ییکارا  

دهیزبان سپ از  🍷 

رو نگاهتمام حواسم به ترنج بود که ما یلبام بود ول یآرمان رو یلبا  

کردیم  

شوهر من بود آرمان  

ما بزاره یحق نداشت پا تو زندگ ترنج  

 

زبان ترنج از  🍷 

در یواومد جل قهیز چند دقو در زدم بعد ا اسیجلو دره اتاق ال رفتم  

خواب بوده دمیباد کردش فهم یچشما از  

پاش بود نیشلوار ج هیتنش لخت بود و  باال  
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Part 71🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

 سالم _

گفتم کردمیم هیکه گر یتکون داد همون جور سرشو  

تو امیب شهیم _  

تختش و یدر رفت کنار منم رفتم داخل و نشستم رو یجلو از  

کردن هیبغل کردم و شروع کردم به گر زانوهامو  

گفت شهیروشن نم دید یبرقو روشن کرد و وقت اسیال  

شهی: چرا برق روشن نماسیال  

 رفته _

کنارم نشت و گفت اومد  

یکنیم هی: تو چرا گراسیال  

 

اسیال _  

: بلهاسیال  

 آرمان _

ی: آرمان چاسیال  

دستیبا سپ _  

مگه اومد دهی: سپاسیال  
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 آره _

یکنیم هی: خب تو چرا گراسیال  

راببد بودنش فقط  اسیبغلش کرده بود ال یبا چه مهربون یدونینم _  

 منه

: امکان ندارهاسیال  

شدت گرفت و گفتم میگر شدت  

دشیبوس _  

تخت و یشونه هام و درازم کرد رو یدستاشو گذاشت رو اسیال  

 گفت

کنمی: بخواب من درستش ماسیال  

 

Part 72🍷 DiVoNe 2⚠️ 

دمیو خواب دمیکش دراز  

بغلم کرد آغوشش امن بود اسیال  

بود تمام بدنش سرد اسیتفاوت که ال نیمثل آغوش آرمان با ا قایدق  

داغ داغ بود شهیآرمان هم یول  

دمیشد و خواب نیپشت موهام چشمام سنگ اسیدست ال ینوازشا با  

دهیزبان سپ از  🍷 

تخت یرو دیکش دراز آرمان  
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بست چشماشو  

سرش داغ داغ بود یگذاشتم رو دست  

دم بهزو با لبخند زل  دیبه ذهنم رس ینقشه عال هیفکر کردن  کمی با  

 آرمان

شدم و رفتم دره اتاقو بستم بلند  

خودش خفه کنه یآرمان ترنجو با دستا کردمیم یکار دیبا  

تنمو دراوردم یتو لباس  

خواب خواب بود آرمان  

 

تاقاسمتش و لباساشو دراوردم و تمام لباسارو پرت کردم وسط  رفتم  

دستش یرو دمیدراز کش و  

جفتمون یرو دمیپتو کش و  

چشماش باز شد هوی  

دمیترس  

زدیتو حال خودش بود گردنمو م اگه  

انگار هنوزم مست بود یول  

زد به چشمام و اروم لب زد و گفت زل  

: ترنجآرمان  

داشت اسم اون دخترو شمیتو حالت مست یو هم حترفت ت اخمام  
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گفتیم  

خوابش برد قهیکردم و بعد از چند دق بغلش  

مکردم و خودمم کم کم چشمام گرم شد و خواب یبا موهاش باز کمی  

 برد

Part 73🍷 DiVoNe 2⚠️ 

زبان آرمان از  🍷 

باز کردم چشمامو  

 

ردمم و دوباره بازش کچشمامو محکم بهم فشار داد دیکشیم ریت سرم  

دمیبغلم د درویبلند بشم که سپ اومدم  

چهارتا شد چشمام  

نییابود از همون باال خودمو پرت کنم پ کینزد دمیکه د تمونویوضع  

انگشتمم نخورد بهش میهمه مدت نامزد بود نیا  

ام باج بدم دهیبه سپ دیبخاطر اون ترنج االن با اونوقت  

رفتم تو اتاق دمیشدم لباسامو پوش بلند  

نبود ترنج  

دبو ریکه رفتم اتاق ام ییجا نیدوش گرفتم و اومدم اول هی رفتم  

اونجام بود و خواب بودن درو بستم رفتم اتاق آرزو ریتو بغل ام آراد  

 نبود
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نبود یگشتم ول خونرو  

بود اسیکه نگشته بودم اتاق ال ییشده بودم تنها جا یعصب  

در درو باز کردم و رفتم تو یجلو رفتم  

تخت بود با باالتنه برهنه و ترنجم تو بغلش بود یرو اسیال  

 

اسیکه انگار ال اسیدستاشو انداخته بود دوره گردن ال یجور ترنج  

فرار کنه خواستیم  

مقدار اروم بشم هیمحکم بهم فشار دادم تا  چشمامو  

بودنش داشتم گفتم نییکه تالش به پا ییصدا با  

اسیال _  

نخوردن تکون  

رفت باال صدام  

اسیال _  

تکون خورد و اروم چشماش باز شد ترنجم بلند شد هی  

Part 74🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل  

بلند شدن نشستن دوتاشون  

کردیبهم نگاه م یبد یلیبا ترس خ ترنج  

کارت دارم ایترنج پاشو ب _  
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یدار کارشی: چاسیال  

دارم حاال تو خفه شو برات _  

 

یدار کارشی: بگو چاسیال  

 زنمه باهاش کار دارم _

یدار کاریچ گمی: منم نگفتم زنه منه ماسیال  

یگه خورش _  

سمتم گفت ومدیکه م یبلند شد همونجور ترنج  

رمیتورو خدا دعوا نکن من م اسی: الترنج  

: نهاسیال  

 بسه _

عربدم ساکت شد با  

دمیاستخوناشو شن یمحکم گرفتم که صدا یترنجو جور دست  

زبان ترنج از  🍷 

برام مهم نبود یدرد گرفته بود ول یلیخ دستم  

وردهخبود و قلب من ترک  دهینبود اون با سپ یرنگ یاهیاز س باالتر  

 بود

سمت اتاقش هلم داد تو اتاق و درو بست و قفل کرد میرفت  
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اضافه شد چقدر اسمیکم بود ال ریاره ام یخوابیم اسیال شی: پآرمان  

یگینه نم چکسیکه به ه یمهربون تو  

 ارمان _

نتونستم حرف بزنم دیکه کش یعربده ا با  

: خفه شوآرمان  

حرف اومد سمتم و چونمو محکم گرفت تو دستش و نیگفتن ا بعد  

واریتو د دمیکوب  

نره ادتیوقت  چیکه ه ارمیسرت م یی: بالارمان  

ششیرفتم پ دمیترسیم یکیمن فقط چون از تار _  

چون یشیم دمیخواب فر ریز یدیبوس یدیترسیچون م رمی: امارمان  

اره یترسیم  

 قضاوتم نکن _

نیرفت و خوردم زم جیکه زد تو دهنم سرم گ یلیس با  

دستش رفت سمت کمربندش و کمربندو دراورد و با سگک آرمان  

شروع کرد به زدن کمربند  

زد که خودش خسته شد انقدر  

سوختیبدنم م یاجزا تمام  

 

تخت یگرفت بلندم کرد و پرتم کرد رو بازومو  
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شدمیهوش م یداشتم ب رفتیم یاهیس چشمام  

تن منم دراورد یتنشو دراورد و لباس تو یتو لباس  

بود یتمام بدنم خون بایتقر  

Part 75🍷DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

بود یتمام بدنم خون بایتقر  

کردم ناله  

 آرمان _

تر شد تمام لباسامو دراورد یوحش انگار  

لبام قرار گرفت چشمامو بستم یکه رو لباش  

دیچیخشن بود و مزه خون تو دهنم پ شهیهم مثل  

ختیر اشکام  

نمواقعا نتونستم تحمل ک گهیوسط رابطه باهاش بودم که د بایتقر  

حس همونم یبزنم ول غیج خواستیدلم م کردیبدنم درد م تمام  

 نداشتم

 

آرمان قصد ول کردن نداشت انگار  

مبلند شدم و دستامو محکم انداختم دوره گردنش و بغلش کرد هوی  

هاش ناخوداگاه هق زدم نهیس یکه قرار گرفت رو سرم  
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تونمینم گهیآرمان تورو خدا بسه د _  

نمتخت و م یرو دیشد و دراز کش الیخیولم کنه اما ب کردمینم فکر  

تو بغلش دیکش  

هیو دستمو انداختم دوره گردنش و گر دمیدستش دراز کش یرو  

 کردم

داشتآرمان خم شد و پتو بر دمیلرز کمیسرد بود و  یلیاتاق خ یهوا  

جفتمون یرو دیکش  

نکن جوابمو بده هی: بسه انقدر گرآرمان  

کردم سرفه  

شدم رهیسرمو گرفتم باال و تو چشماش خ و  

یدیخواب اسیال شی: چرا پآرمان  

بود نیهم شهیبهش دقت که کردم هم دیپرسیبا ارامش سوال م ازم  

شدیاز رابطه اروم م بعد  

ضهیمر دیکردم شا فکر  

 

همه فکر کردن داشت نی: اآرمان  

 نه _

شنومی:مآرمان  

شبید _  
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شد و گفت یعصب کمیکه کردم  یسکوت با  

: خب آرمان  

 برقا رفتن منم منم_

اونم دستشو انداخت دوره دمیبهش چسب شتریحرف ب نیگفتن ا بعد  

 شکمم

_ دمیترسیم یلیخ یکیمنم از تار  

اسیال شیشب تا صبح پ یبر یگرفت میتوام تصم نیهم ی: براآرمان  

آره یبخواب  

Part 76🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

شو یگوش کن بهم بعد عصب _  

کرد و گفت اخم  

 

ر وقتبودم بگو تا بدونم ه باهات بد یکه خطا نکن ی: تا زمانآرمان  

باهات خوب بودم ینکرد خطا  

اسیال یحق باتو ول _  

با من بزرگ شناسمیم اسویمن ال ستین اسی: بحث من بحث الآرمان  

نبوده انتیوقت اهل خ چیه شده  

هیپس بحثت سره چ _  
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دی: فرآرمان  

سرم یگذاشتم رو دستمو  

از کجا اومد دیفر _  

و گفت نییسرم آورد پا یاز رو دستمو  

دیبگو بعد فر اسویال هی: اول قضآرمان  

اسیال شیرفتم پ دمیترسینداره فقط چون م هیقض _  

اسیال شیپ یخونه رفت نیهمه ادم تو ا نیا نی: بعد بآرمان  

رفتمیم ای یکه گردنمو بزن ریام شیپ رفتمیم یک شیپ رفتمیم _  

شیپ رفتمیم ایبهم تجاوز کنه  خواستیبار م هیداداشت که  شیپ  

تو و شیپ ومدمیم دیبا دیشا ایو بابات که به خونم تشنه ان  مامانت  

دهیسپ  

 

دمیو تعجبو تو چشماش د شک  

ی: آرزو چآرمان  

 خونه نبود _

ارک اسیتو من هنوز با ال یحل شد البته فقط برا هیقض نی:اآرمان  

 دارم

حرف زل زد به چشمام و گفت نیگفتن ا بعد  

دی: فرآرمان  
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آرمان یچ دیفر _  

شمی: اومد پآرمان  

از تعجب درشت شد چشمام  

Part 77 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل  : 

تو؟ شیپ _  

:ارهآرمان  

بهت گفت یچ _  

رونی: گفت دوست پسره تو منم ازت بکشم بآرمان  

 

کردم هنگ  

 آرمان _

وسط حرفمو نزاشت ادامه بدم دیپر آرمان  

یکنیاز لفظ آرمان استفاده م یگیکه م ی: چرا هر جمله اآرمان  

دادنه آرمان ریاالن وقت گ _  

فکر کردن به خودش گرفت و گفت حالت  

: نهآرمان  

دیعاشق فر یلیزنه تو بشم خ نکهیقبل ا یعنیقبال  یلیمن خ نیبب _  

 بودم
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تند تند جگاهشیرگ گ شهیکردم چشماش داره کم کم قرمز م حس  

زدیم  

نت شدم بهش فکر نکردمز یاالن به روح مادرم از وقت یول _  

در یزیکردم اون همون موقع که شوهر نداشتم بهم چ فراموشش  

یول یابج گفتیباره نگفت همش بهم م نیا  

وسط حرفمو نزاشت ادامه بدم دیپر بازم  

ددایازدواج م شنهادیبهت پ یزنم بش نکهیاگه قبل ا یعنی: آرمان  

یکردیم قبول  

 

بدون فکر قبول کردیم یدروغ بگم اگه خاستگار تونمیمن نم _  

کردمیم  

پوزخند زد و گفت آرمان  

یکردی: که قبول مآرمان  

 اره _

ام حل شد هیقض نی: اآرمان  

 متوجه نشدم _

یکه متوجه نشد ی: چقدر خنگآرمان  

یبگ شهیم _  

شهیحل م یهمه چ دی: اره با مردن فر آرمان  
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که من داشتمبود  یبغض کردم اون تنها کس ناخوداگاه  

کنمیآرمان خواهش م _  

صورتم و گفت یرو دیدست کش آرمان  

: اره خواهش کن خواهش کردن قشنگهآرمان  

Part 78 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل : 

 

حرف بلند شد رفت تو حموم نیگفتن ا بعد  

سرم یرو دمیکش پتو  

کردم هیگر تونستمیتا م و  

زبان آرمان از  🍷 

نگاه کردم به ترنج هیو  رونیحموم اومدم ب از  

کنهیم هیمعلوم بود که داره گر یپتو بود ول رهیز  

خودش بود رهیمن نبود تقص رهیتقص  

بشم یوحش شدیباعث م اون  

ر برمدنکنه از کوره  یکه اون کار یتا زمان یباهاش خوب بودم ول من  

تگفیبهم م دیترنج داشت از عشقش نسبت به فر وفتادیم ادمی یوقت  

کنم یبه خدا قسم تا نکشمش ولش نم ردمکیم داغ  

سرش برداشت یپتو از رو ترنج  
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قرمزو کبود بود صورتش  

من رتیاون با غ یخواست دست روش بلند کنم ول یدلم نم اصال  

کردیم یباز  

زده بود به من زل  

 

چه نمیبد بهم نگاه کرد که خودم به خودم نگاه کردم بب انقدر  

دارم یمشکل  

باال تنمم لخت بود دیسف یو کتون یمشک نیشلوار ج هی  

زدم بهش زل  

 چته _

قهیدق هی ای: بترنج  

لشینگاه کردم به استا هی  

ید جلوبازم پتو گرفته بو یبودم ول دهیبار بدنشو د نیاز چند شتریب  

بخندم دادیغرورم اجازه نم یخندم گرفته بود ول نمیتا نب بدنش  

شده بود هیتنب یبه اندازه کاف یبودم ول یدستش شاک از  

تخت یسمتش و نشستم رو رفتم  

 بگو _

زل زده بود بهم فقط  

Part 79🍷 DiVoNe 2⚠️ 
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اول فصل  

جلوش تکون دادم و گفتم دستمو  

 

 ترنج _

: جانمترنج  

من بود تعجب یهم جا یا گهیابروم رفت باال هر کسه د یتا هی  

کردیم  

جانم گفتیکرده بودم بازم م تشیهمه اذ نیمن ا نکهیبا ا اون  

یدار کارمیبگو چ _  

دستاشو انداخت دوره گردنم و محکم هویتر و  کیاومد نزد ترنج  

 گرفتم

بدنش افتاده بود یاز رو پتو  

بدنش یرو دمیسرد بود منم پتو دوباره کش یلیخ اتاق  

: آرمانترنج  

 بله _

ینر شهی: مترنج  

 کجا نرم _

ینر شهیم یبر یاستخوی: هر کجا که مترنج  

 اما ترنج _
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کنمی: خواهش مترنج  

 باشه _

که گفتم میتو همون حالت بود کمی  

 بلند شو خودتو جمع کن _

محکم تر گرفتم ترنج  

بغلم کنه ینجوریحاال سابقه نداشت ا تا  

صورتم و زل زد بهم یسرشو اورد جلو ترنج  

بند انگشت بود هیلبامون به اندازه  نیب فاصله  

یبدون ویزیچ هی دی: باترنج  

ویچ _  

: من منترنج  

هتونینم یبگه ول ویزیچ هی خوادیمعلوم بود م کردیمن من م یلیخ  

تر کرد و گفت کیلباشو به لبام زد ترنج  

یم ادیز یلیخ یلی: من من تورو خترنج  

باز شدن در حرفش نصف شد با  

در بود یجلو دهیسپ  

 

کارت دارم ایمان ب: آردهیسپ  
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یلیخواست از کنارش برم خ ینگاه کردم به ترنج اصال دلم نم هی  

اجبار بود یبگه ول خوادیم یشدم بدونم چ کنجکاو  

که یو همونجور رونیب دمیاز کمد کش شرتیت هیشدم و  بلند  

رفتم سمت در دمشیپوشیم  

Part 80 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل  

دهیبستم و زل زدم به سپ درو  

من شاخ شده بود یبچه ام برا نیلطف ترنج ا به  

سمت اتاقش دمیدستمو گرفت و کش دهیسپ  

درو بست و اومد سمتم و گفت میاتاق که شد وارد  

سایوا یکنیکه م ییغلطا هی: پادهیسپ  

پوزخند بود تا خنده و گفتم هیشب شتریتک خنده زدم که ب هی  

آره کنمیکه من م ییغلطا _  

یدیبا من خواب شبی: تو ددهیسپ  

یاالن که چ دمیکه خواب دمیخواب _  

 

یزود تر عقدم کن دی: بادهیسپ  

 عقدت کنم؟ چرا اونوقت _

یگرفت موی: چون تو دخترونگدهیسپ  
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خنده رهیدفعه واقعا نتونستم تحمل کنم و زدم ز نیا  

با اخم زل زده بود بهم دهیسپ  

که تموم شد گفتم خندم  

تو؟یدخترونگ _  

: بلهدهیسپ  

گرفت پس برو با اون عقد کن ریام شیسال پ کیاونو که  _  

به من دست نزد ری: امدهیسپ  

نوتخت اونم دوتاشو هیپسر تو  هیاره حق باتو هست من زنمو با  _  

خوندنیم نیاسیفکر من منحرفه اونا داشتن  یول نمیبیم لخت  

دبه من دست نز ریام یول میخوندیم نیاسی میداشت گمی: نمدهیسپ  

دونمیاره م _  

هی رمیمن م نکهیا ای عیسر یکنیخودت عقدم م ای: خب االن  دهیسپ  

من مینامزد کرد یوقت ادتهی دمیبه بهار نشون م امیو م دمیم شیآزما  

 

مو بدمشدن تیثیح یباکره بودنمو دادم به بهار االن اگه برگه ب برگه  

کنهیعقدمون م دهینکش هیبه ثان بهش  

تمام کنمیجندرو عقد نم هیبخور من  خوادیدلت م یهر گه _  

برم که دستمو گرفت اومدم  

ی: ترنج چ دهیسپ  



VIP_ROMAN 
 

 

173 

سمتش برگشتم  

گفتم یبلند یلیخ یاعصابم دست خودم باشه با صدا نکهیبدون ا و  

هان یترنج چ _  

ممکنه یاگه تو منو عقد نکن گمینشو عشقم من م ی: عصبدهیسپ  

رهیمثال حداقل حداقلش بم وفتهیب ییترنج اتفاقا یبرا  

حرفش لبخند زد نیگفتن ا بعد  

با مشت بزنم تو صورتش خواستیم دلم  

Part 81🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل  

ترنج خطرناک یبرا تونهیچقدر م یدختر لعنت نیا دونستمیم خوب  

 باشه

 

تو ادیبال ها سرت ب نیروز ا هی یکرد یفکرشم نم ی: اخدهیسپ  

تو به عشقت زارمیوقت نم چیمن به عشقم برسم منم ه ینزاشت  

یبرس  

 عشقت _

: اره تودهیسپ  

اون بهاره اگه ریتقص کشمیکه م ییزجرا نیتمام ا دمشیفهمینم واقعا  

درست بود زیباشم االن همه چ دهیبا سپ کردیمجبور نم منو  
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چاره یوگرنه اون دختره ب یکنیگوش م گمیم ی: هر چدهیسپ  

شهیته مکش بخاطرت  

مکث کوتاه گفت هی با  

عشقتو بکشم یخوای: تو که نمدهیسپ  

 عشقم _

یتو لعنت شناسمی: آرمان منو خر فرض نکن من تورو خوب مدهیسپ  

من اونوقت االن یحت یدیخوابینم یدختر چیخودت با ه تیرضا با  

برات مشکل نداره یخوابیراحت با ترنج م یلیخ  

 نه _

زمیعز یدار یو نقطه ضعف بزرگ ی: عاشق شددهیسپ  

 

شدمینم کینزد یدختر چیبه ه چوقتیبا اون بود من ه حق  

داشت یخاص ییرایدختر گ نیا کال  

و صبحونه نییپا میریباهم م یکنی: ارمان االن لطف مدهیسپ  

میخوریم  

خیمر بردمیحرفشو گوش کنم اگه ترنجو م نکهینبود جز ا یا چاره  

شناختمیدخترو م نیبکشتش من ا دهیممکن بود سپ بازم  

عذاب وجدان کشت شناختمش یبدون ذره ا اسویخواهر ال یوقت  

Part 82🍷 DiVoNe 2⚠️ 
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اول فصل  

نییشدم باهاش رفتم پا بلند  

زبان ترنج از  🍷 

درست راه برم تونستمیشدم رفتم دوش گرفتم و اومدم نم بلند  

رفتیم جیگ یلیخ سرمم  

هتخت دره اتاق باز شد و فاطم یو نشستم رو دمیشک قینفس عم هی  

داخل و گفت اومد  

میکار دار یلیکمک کن امروز خ ای: بفاطمه  

 باشه _

 

نییشالمو سرم کردم و رفتم پا زدمیمقدار لنگ م هیشدم  بلند  

صبحونه نشسته بودن زیپشت م همشون  

بود و نشسته بودن دهیآرمان که دستش دوره گردن سپ دنید با  

چشمام پر از اشک شد زیم پشت  

: ترنجفاطمه  

دیحرفش آرمان برگشت و منو د نیگفتن ا با  

و رفتم دنبال فاطمه میازش دزد چشمامو  

و منم دنبالش رفتم نییرفت پا فاطمه  

زبان آرمان از  🍷 
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شدم بغض داشت یجور هی دمیکه د ترنجو  

کنم شیکار تونستمینم منم  

که بهار صداش کرد نییپا رفتیم از پله ها داشت  

: ترنج بهار  

 برگشت

: جانم خانمترنج  

جانم کال تو دهنش بود انگار  

 

چون ما کنهیم یعروس دهیآرمانم با نامزدش سپ ی: به زودبهار  

همه دیبا میریگیخونه م نیتو هم مونویهمه عقد و عروس رسممونه  

باشه زیتم خونه  

نتونه حرف بزنه گهیبهارو خفه کنم تا د خواستیم دلم  

دستمو فشار داد و مانع شد دهیسپ یبگم ول یچ هی اومدم  

و با بغض گفت نییسرشو انداخت پا ترنج  

: چشم خانمترنج  

خدمتکارام بگو ی: به باقبهار  

: چشمترنج  

یبر یتونی: مبهار  

ش رفتاول بهش لبخند زد و بعد دید اسویال یوقت یاومد بره ول ترنج  
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[ Forwarded from 🎀Roman🎀 (sOgAnD ]) 

Part 83🍷 DiVoNe 2⚠️ 

🔞 

اول فصل  

زبان ترنج از  🍷 

 

میاحمق یلیمن واقعا آدم خ کردیم ینیقلبم سنگ یرو یزیچ هی  

دوسش دارم یلیخ گفتمیبه آرمان م شیپ قهیداشتم چند دق من  

اومد و نزاشت دهیشکر که سپ خدارو  

خوردنیبودن و صبحونه م زیپله ها همه خدمه پشت م نییپا نشستم  

سرده کنارم واریدادم به د هیتک سرمو  

از خدمتکارا گفت یکی لدای  

ترنج یصبونه بخور یای: چرا نملدای  

من فاطمه گفت یبجا یجوابشو بدم ول اومدم  

تا ابد کردیدختره احمق فکر م نیا خورهی: معلومه چرا نمفاطمه  

ستهخکه آرمانم از دستت  یبدون نویا دیبا یول مونهیم ششیپ آرمان  

دختره خدمتکار شده  

و اتاقتشدم رفتم باال از کناره خانواده آرمان رد شدم و رفتم  بلند  

و درو بستم آرمان  
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کردم که خوابم گرفته هیکردم انقدر گر هیکه جا داشت گر ییجا تا  

درو باز کرد یکی هوی بود  

بود فاطمه  

نییپا ای: بفاطمه  

 

رفتم تو آشپزخونه دنبالش  

م وبود داد به ینیریشربت و ش وانیل هیبشقاب که داخلش  هی فاطمه  

 گفت

خانم دهیسپ ی: ببر برا فاطمه  

 چشم _

دهیسپ یو گذاشتم جلو ییرایگرفتم و بردمش تو پذ بشقابو  

خانم کنارش نشسته بود بهار  

دارم ببرش میرژ خورمی: ترنج من شربت نمدهیسپ  

 چشم _

برش دارم که بهار گفت اومدم  

: نه ترنج بزار باشهبهار  

حرفش نیگفتن ا بعد  

و گفت دهیسپ یموها یرو دیدست کش هی  

یاریب اینما نوه به د یقراره برا گهی: بخور مادرجان تو چند وقت دبهار  
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چشمک به بهار زدو گفت هی دهیسپ  

نیاالنم نوه داشته باش نیهم دی: شادهیسپ  

 

نموندم و رفتم تو آشپزخونه گهید  

قتو چیبچه دار باشه آرمان ه دهیاالنم سپ نیکه ممکنه هم معلومه  

دهیاز دست نم ویدختر خوشگل نیهمچ هی  

Part 84 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

فاطمه بهش گفتم شهیپ رفتم  : 

کنم کاریچ دیفاطمه من با _  

باش عیکن فقط سر زیحال و اونجارو تم ی: تو برو توفاطمه  

 چشم _

هارو دستمال کردم شهیو ش دمیکش یداخل حال همه جارو ط رفتم  

و حالت تهوع داشتم رفتیم جیچرا انقدر سرم گ دونمینم  

شب کار کردم یکاینزد تا  

تنفر سرشو از پشت گذاش هیکه  دادمیاب م زویم یرو یگال داشتم  

شونم یرو  

دمید اسویو ال برگشتم  

اسیال _  

: جانماسیال  
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 سالم _

 

: سالم خواهر کوچولواسیال  

دمیشد و دو دیشد یلیجوابشو بدم که حالت تهوع من خ اومدم  

داخل حال ییدسشو سمت  

سمت دمیبدون حرف دستمو گرفت و کش اسیال رونیاومدم ب یوقت  

درو بست و قفلش کرد میوارد که شد اتاقش  

یکنیم کاریچ اسیال _  

یخوریجا تکونم نم نیهم ینیشی: ماسیال  

 چرا _

نفرو گرفت هیبرداشت و شماره  شویگوش اسیال  

: سالماسیال  

.. 

ایچک بخر ب یبیب هی بای: شکاسیال  

... 

: اه گه نخوراسیال  

.. 

نگو یزیچ میبه کس ای: زود باسیال  
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.. 

یبا ی: اوکاسیال  

قطع کرد تلفنو  

هیچک چ یبیب _  

پر از تعجب زل زد بهم یبا چشما اسیال  

سمت تخت دمیسمتم دستمو گرفت کش اومد  

نشست و منم نشوند کنارش و دستشو انداخت دوره گردنم خودش  

یشیخوشحال م ی: اگه حامله باشاسیال  

گفتم یمعطل بدون  

 نه _

: چرااسیال  

بچم یخوب باشه برا یبابا هیتونه  یوقت نم چیآرمان ه _  

کشمیخودم بچتو م ی: اگه حامله باشاسیال  

 چرا _

کردم بغض کرد حس  

ستی: مهم ناسیال  

 

 بگو _

شی: چند سال پاسیال  
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دیآه کش هیکرد و  مکث  

Part 85🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اول فصل  

شی: چند سال پ اسیال  

و دستاشو کرد تو موهاش و گفت دیآه کش هیکرد و  مکث  

نیلی: آاسیال  

نیلیآ _  

اون شوهر نداشت ی: اره خواهرم مثل تو حامله شد ولاسیال  

زدم بهش زل  

بابغض گفت اسیال  

االن زنده بود گرفتمی: اگه پشتشو ماسیال  

کرد یخودکش _  

زد پوزخند  

: نه کشتنشاسیال  

 

تعجب زل زدم بهش با  

بچه تو شکمش از آرمانه گفتنی: همه ماسیال  

دیحرفش قلبم لرز نیا با  

هیقط فاون  یول اوردمیکه سره آرمان ن یی: باور کردم چه بالهااسیال  
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کردیفکر م دهیمن باور نکردم سپ یول ستیگفت کاره من ن کالم  

دوست داره و ازش بچه داره من تنهاش گذاشتم نویلیآ آرمان  

محکم بهم فشار داد چشماشو  

تو بغلم دمشیگرفتم و کش دستشو  

شونم و گفت یگذاشت رو سرشو  

همه گرگ تنهاش گذاشتم رفتم نیا نیخونه ب نیتو ا: اسیال  

تو نبوده رهیتقص _  

نییپرتش کرد پا یخونه لعنت نیاز طبقه پنجم ا دهی: اون سپاسیال  

شدینم باورم  

بوده ریبچه تو شکمش از ام دمیفهم شی: چند وقت پاسیال  

یوا _  

منو آرمان خوب یکرده ول یخودکش کننی: همه فکر ماسیال  

هلش داد دهیسپ میدونیم  

 

و گفت دیکش قیچند تا نفس عم نییانداخت پا سرشو  

دمیترنج تا شن ارهیبالرو سره توام م نیا ی: اگه حامله باشاسیال  

ول کردم اومدم مویخونه و زندگ یکردن زنه آرمان بش مجبورت  

شک یول ارهیسرت ب ییبشم اون جادوگر بال نیمانع ا دیشا نجایا  

جونت در خطره یباش اگه حامله باش نداشته  
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اتاقو زدن دره  

نگو یزیچ چکسی: به هاسیال  

نگم یزیچ دمیقول م _  

لبخند زد و رفت دره اتاقو باز کرد بهم  
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اول فصل  

و گفت اسیال نهیبود اومد تو و بدون سالم محکم زد تو س بایشک  

یکرد یچه غلط نمیزر بزن بب اسی: ال بایشک  

و گفت بایشک یدستشو گرفت جلو اسیال  

چک یبی: باسیال  

دیمنو د هویگرفت سمتش و  یچ هی بایشک  

سمتم و محکم بغلم کرد و گفت دیدو  

 

: توله من چطورهبایشک  

داد زد اسیکردم که ال یاحوال پرس کمی  

گهی: بسه داسیال  

وانی: چخه حبایشک  

دمیخند  

یخوایکتک م بای: شکاسیال  
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یخوایانگار تو م ی: نه ولبایشک  

ری: بماسیال  

رو گرفت سمت منو گفت لهیاون وس بعد  

نه ای یحامله ا نیبب بای: با کمک شکاسیال  

رونیرفت ب اسیال  

زبان آرمان از  🍷 

 بسه آراد کم چرت و پرت بگو _

خوامی: مآراد  

رو دوشت ندازهیخاله جنازه دختررم نم _  

: مگه چمه هاآراد  

 

ستیچت ن _  

خوشگلم میلی: خآراد  

دوساله بود یبچه ها هیشب  

دمیپوف کش هیتکون دادم و  سرمو  

یباهاش دوست _  

قیرف شهی: نه دوست نمآراد  

رونیازش بکش ب یعنی نیخوب ا _  

اب کشهیم شیبا دست پ هیدختره مغرور یشناسینم باروی: تو شکآراد  
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پس پا  

گرفت خندم  

یدیر _  

خوامیدختررو م نیمن ا ی: حاال هر انآراد  

نویشاه میکن یاونم راض دهیبهت نم بارویخاله شک گمیمنم م _  

میکن کاریچ  

خاله ام تو بکش کشمیمن م نوی: شاهآراد  

یچه فکر خوب _  

 

خواستما یچ هیبار ازت  هی گهی: آرمان نزن به برق دآراد  

ندارم که شتریداداش خر ب هیکنم  کاریچ _  

و بغلم کرد دیجلوم گونمو محکم بوس اومد  

زبان ترنج از  🍷 

یچ یعنی نیخوب ا _  

ی: مبارکه حامله ابایشک  

ختیموهام و اشکام ر یکردم ال دست  

هی: چبایشک  

ادهیاز ذوق ز _  

تخت و یسمت تخت و نشوندم رو دمیدستمو گرفت کش بایشک  
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 گفت

بهت بگم مامان کوچولو زویچ هی دی: بابایشک  

یچ _  

: عاشق شدمبایشک  

یعاشق ک _  

بهم و با ذوق گفت دیدستاشو کوب بایشک  

 

: آرادبایشک  

 مبارکه _

آرمان نبود هیته دل خوشحال شدم چون آراد اصال شب از  
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اول فصل  

میحرف زد بایبا شک کمی  

گرفت سمت من ویحرف زد و گوش کمیزنگ خورد  شیگوش  

ارن: با تو کار دبایشک  

_ هیک  

الی: شبایشک  

برداشتم ویگوش  

 سالم _
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: سالم عشقمالیش  

گفت هوی میکرد فیتعر کممی میکرد یاحوال پرس کمی  

بگم یچ هی: الیش  

 بگو _

 

: قراره عروس بشمالیش  

 واقعا _

: ارهالیش  

بدبخت یاقا نیهست ا یحاال ک _  

: آرادالیش  

شل شد دستام  

یدوسش دار _  

: عاشقشمالیش  

همزمان باهم عاشق آراد بودن الیو ش بایشک  

فاجعه بزرگ بود هی نیا  

قطع کردم تلفنو  

تخت یرو نشستم  

ی: خوببایشک  

 اره _
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ادیفرداست آرمان ب ایجونم آرزو بهم گفت امروز  یتر ی: راستبایشک  

کنه یآراد خاستگار یبرا منو  

 

زدم تو چشماش زل  

شدیم یچ الیش پس  

اومد اسیرفت و ال بایشک  

همهبف دیعنوان آرمان نبا چیبچه دارم گفت به ه دیفهم یوقت اسیال  

گفتم نیهم یخوب بود برا یلیخ اسیال  

اسیال _  

: جانماسیال  

ادتهی الرویش _  

زل زد تو چشمام شیرنگ یاون چشما با  

: ارهاسیال  

عاشق شده یدونیم _  

: مبارکهاسیال  

 عاشق آراد _

سمتم برگشت  

ی: چاسیال  
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دوتا دوست الیش باویشک بایشک یخاستگار رهیآراد داره م اسیال _  

بپاچه شونیدوست هیقض نیخوام سره ا ینم نیمیصم  
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اول فصل  

کنمی: درستش م اسیال  

زبان آرمان از  🍷 

زدیداشت زنگ م دهیسپ  

هیچ _  

جونم یبگ دیبا می: ماقراره عقد کندهیسپ  

نزار خفت کنم دهیخفه شو سپ _  

نشو ی: خب حاال عصبدهیسپ  

 کارتو بگو _

خونه کارت دارم ای: زود بسپسده  

 خب _

حرف قطع کردم نیگفتن ا بعد  

خوردیازش بهم م حالم  

 

کردمیخودم خفش م یبا دستا جاداشت  

شدم راه افتادم سمت خونه بلند  
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اسیو ترنج از اتاق ال اسیالباال که  رفتمیداشتم از پله ها م دمیرس  

رونیاومدن ب باهم  

ابروم رفت باال یتا هی  

وششاز ترنج خ یلیانگار خ یول رهیگرم بگ ینبود با کس یادم اسیال  

قرفتم تو اتا یحرف چیبود راهمو کج کردم و بدون گفتن ه اومده  

دهیسپ  

بود نهیبستم جلو آ درو  

نگاه کردم به لباساش هی کردیم شیآرا داشت  

نداشت یفرق ریتاپ تنش بود که با لباس ز هی  

کوتاهم پاش بود موهاشم باز گذاشته بود یلیدامن خ هی  

دیکرد و گونمو بوس یپا بلند سادیسمتم اومد جلوم وا برگشت  

عشقم ی: خوش اومددهیسپ  

عقب و گفتم دمشیبازوش و کش یگذاشتم رو دستمو  

 دست نزن به من زرتو بزن برم _

یتازه اومد ی: کجا بردهیسپ  

 

سگم نکن دهیبنال سپ _  

گمی: باشه بهت مدهیسپ  
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اول فصل  

گمی: باشه بهت مدهیسپ  

 زود _

یمدو میکنیفردا عقد م نکهیا یاول یبدون دیبا زوی: دوتا چدهیسپ  

خشم زل زدم بهش با  

یچ یدوم _  

دارم ازت یخواهش هیکه  نهیا می: دومدهیسپ  

یچ _  

کن دلش بشکنه یکن و کار یالک یدعوا هی: امشب با ترنج دهیسپ  

هم فشار دادم یمحکم رو چشمامو  

دهیسپ کنمیم کتیت کهیت زنمیم _  

؟یدوست دار شهیم کهیت کهیبعدش ترنج ت ی: باشه بزن ولدهیسپ  

مجبور به قبول کردن بودم انگار  

 

سابا همون لبا دهیسپ نییپا میبحث قبول کردم و رفت کمیاز  بعد  

نییپا اومد  

داشتم رتیاونم غ یمهم نبود زنه من ترنج بود رو برام  

نبود زیطبق معمول سره م ترنج  

داشتیبر نم دهیدست از سره سپ زشیه یبا او چشما ریام  
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با اخم زل زده بود بهم اسیال  

یراب نیلیبچه تو شکم آ کردیکه فکر م ییهمون موقع ها هیشب قایدق  

 منه
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نریبگ درویمنو سپ یاز خوردن شام قرار شد فردا عقد و عروس بعد  

نبودم یراض اصال  

یترنجو ظبط کنم که چجور یصدا دیبهم گفت امشب با دهیسپ  

شکنمیم دلشو  

کنم اما چاره نداشتم تیاذ ویکس لیدل یب خواستیدلم نم اصال  

باال رفتم  

اتاقمو باز کردم و رفتم تو دره  

 

با دکریم هیتخت نشسته بود و زانوهاشو بغل کرده بودو گر یرو ترنج  

من اشکاشو پاک کرد و گفت ورود  

: سالمترنج  

تکون دادم و رفتم سمتش سرمو  

نشستم کنارش  

یکنه ول هیبغلش کنم و نزارم گر خواستیم دلم  

وفتادیکارم جونش به خطر م نیا با  
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شونم یسرشو گذاشت رو اروم  

تفاوت نشون بدم یخودمو ب نیاز ا شتریب نتونستم  

تو بغلم دمشیکش شتریانداختم دوره کمرش و ب دستمو  

: آرمانترنج  

 بله _

بهت بگم ویزیچ هی دی: باترنج  

 بگو _

یبد یقول هیقبلش بهم  دی: باترنج  

ی: چه قولآرمان  

 

زبان ترنج از  🍷 

ازش دیبا یبه آرمان بگم حامله ام ول تونمیگفت اگه بخوام م اسیال  

نزنه یباره حرف نیدر ا یکه به کس رمیبگ قول  

نگم ایمونده بودم که بگم  یدو راه وسط  

و گفتم ایزدم به در دلمو  

 آرمان _

: بلهآرمان  

هبار نیدر ا یبزار یبهم قول بد دیبا گمیکه بهت م یموضوع نیا _  

رمیبگ میتصم خودم  
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یچ یعنی: آرمان  
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و بعدش همون یدیاگه بهت گفتم داستانو تو تا اخر گوش م یعنی _  

گمیکه من م یکنیم ویکار  

: باشه بگوآرمان  

یام بد گهیقول د هی دیبا _  

زل زد بهم و گفت آرمان  

یچ گهی: د آرمان  

 

یچیه گهید _  

: بگوآرمان  

 من از تو _

کردم سکوت  

: تو از منآرمان  

دیچیتو مغزم پ اسیال یحرفا  

نییپرت شد پا نجایبچه دار بود از طبقه پنجم ا نیلی: چون آاسیال  

گفتم یناگهان میتصم هی تو  

یتواز من ناراحت _  

با تعجب نگاهم کرد و گفت آرمان  
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یچ ی: نه براآرمان  

داداشمه هیشب اسیخواستم بگم ال اسیال هیسره قض _  

بود یچ یبرا یکه گرفت ییاون قوال یول دونمی: مآرمان  

یزیچ میبه کس ینداشته باش یکار اسیاول بگم با ال نکهیا یبرا _  

ینگ  

یخلو چل یلی: خآرمان  

 

دونمیم _  

زل زد بهم آرمان  

زبان آرمان از  🍷 

کردمیهر کار م یبزنم تو برجکش ول گشتمیدنبال بهونه م داشتم  

تونستمینم  

نگاه کردم به صورت کبودش هی  

کرده بود باد داشت هیانقدر گر چشماش  

زخم بود لباشم  

شده ارمان یزی: چترنج  

 نه _

: پس م ترنج  

لباش یادامه حرفشو بزنه و لبامو گذاشتم رو نزاشتم  
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زبان ترنج از  🍷 

لبام نشست هنگ کردم یداغش رو یلبا یوقت  

گرفتن دوباره شروع کرد به گاز هیبعد از چند ثان یخوب بود ول اولش  

 لبام

 

سوختیم یلیخ لبام  
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که از لبام جدا شد زل زدم بهش لباش  

قرمز بود یلیخ چشماش  

: فرداآرمان  

یفردا چ _  

کنمیم ی: عروسآرمان  

فتمنزاشتم بشکنه و گ یبغض کردم ول سادیوا هیچند ثان یبرا قلبم  

 مبارکت باشه _

فعال دهیسپ شیپ رمی: مآرمان  

 فعال _

کردم که خوابم برد هیرفتن آرمان انقدر گر با  

زبان آرمان از  🍷 

دهیتو اتاق سپ رفتم  
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ی: خوب صداشو ظبط کرددهیسپ  

 نه _

 

بشه کهیت کهیت ی: دوس داردهیسپ  

سمتش رفتم  

دمیگرفتم تو دستم و محکم کش موهاشو  

یوحش یکنیم کاریچ ی: داردهیسپ  

ستهواست ه یکنیم یرو ادهیز یدار _  

حاالم ولم کن یهرکار بگم انجام بد دی: بادهیسپ  

کمه یلیمن صبرم خ _  

: باشه بابا ولم کندهیسپ  

نیولش کردم که نتونست تعادلشو حفظ کنه و خورد زم محکم  

رونیاتاق زدم ب از  

باز کردم و رفتم تو و درم بستم اسویدره اتاق ال و  

ستین لهیطو نجای: ااسیال  

 خفه شو _

پاچتو گرفته یباز ک هی: چاسیال  

و گفتم دمیتخت دراز کش یکنارش رو رفتم  

اسیال _  
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: هااسیال  

کنم کاریچ _  

وی: چاسیال  

 ترنجو _

کنم کاریچ یچ یعنی: اسیال  

شده تیاذ یطالقش بدم به اندازه کاف خوامیم _  

یطالقش بد یتونی: تو که نماسیال  

شیبزارم بره سراغ زندگ تونمیم یول _  

هی: نامرداسیال  

هینامرد یچ _  
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اول فصل . 

به امان خدا یبد ولش کن یکه باهاش بخواب هی: نامرداسیال  

کنم یمن چه غلط اسیال _  

وی: چاسیال  

دهیسپ _  

 

اسیلکردم منو ا فیتعر اسیال یحرف تمام داستانو برا نیگفتن ا بعد  
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مثل چشمام بهش اعتماد میبودباهم بزرگ شده  یاز بچگ نیلیآ و  

 داشتم

واببخ ریانجام بده االنم بگ گهیم دهی: اوک فعال هر کار سپاسیال  

یدوماد فردا  

ننداز ادمی _  

زبان ترنج از  🍷 

شدم داریاز خواب ب صبح  

عشقم خدمتکار باشم یبود تو عروس قرار  

ویمخصوص خدمتکار یمجبور بودم لباسا یخواستم برم ول ینم اصال  

تا خوده خود شب کار کردم شب شد مهمونا نییو رفتم پا دمیپوش  

دهیهمه مهمونا اومدن آرمان و سپ نکهیبعد از ا ومدنیکم م کم  

خوشگل بود یلیخ دهیلباس عروس سپ اومدن  

خوشگل شده بود یلیخ آرمانم  

واریبه د دمیچسب رفتیم جیگ سرم  

پشت سفره عقد نشستن  

لمیخوند :عروس خانم وک عاقد  

 

با خنده گفت آرزو  

ارهی: عروس رفته گل بآرزو  
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ختیقطره اشکم ر نیاول  

لمی....عروس خانم وک خونمیباره دوم م ی: براعاقد  

ارهی: عروس رفته گالب بآرزو  

ختیقطره اشکم ر نیدوم  

لمی.... عروس خانم وکخونمیبار م نیسوم ی: براعاقد  

خوادیم یلفظ ری: عروس زآرزو  

خوشگل انداخت گردن یلیگردنبند خ هیاومد جلوشون و  بهار  

و گفت دهیسپ  

نیبش ریهم پ ی: انشاهلل مبارکتون باشه به پابهار  

: ممنونم مامان جوندهیسپ  

رفت کنار بهار  

لمی: عروس خانم وکعاقد  

: بلهدهیسپ  

بله گفتنش تو مغزم اکو شد یصدا  

 

ان و درو بستمخودمو رسوندم به اتاق آرم یبدبخت با  

ومدیم یدیشد یلیخ بارون  

دیچیتو گوشم پ دهیسپ یصدا  

: بلهدهیسپ  
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تو بالکن رفتم  

داشتم لباس تو تنمو دراوردم یخفگ احساس  

تنم بود یتاپ مشک هی  

شدم نشستم تو بالکن و سرمو گذاشتم سیخ سیبهم خ زدیم بارون  

سرد بالکن یها لهیم یرو  
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زبان آرمان از  🍷 

االب رفتمیتموم شد و مهمونا رفتن داشتم م یاون جشن لعنت بالخره  

اومد جلوم و گفت دهیسپ که  

: آرماندهیسپ  

نگاهش کردم یسوال  

مگه نه یمن باش شیپ دی: امشب با دهیسپ  

 

کج کردم و زل زدم بهش سرمو  

هی: چ دهیسپ  

هیازدواجمون واقع یکنینکنه فکر م _  

هی: پس چدهیسپ  

اتکه  کردمیزبونتو کوتاه م ینبود جور ونیآدم در م هیاگه جون  _  

واسه افراد امثالت درس عبرت بشه یدار عمر  
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اره ی: عاشق ترنج شددهیسپ  

به یجونش الک خوادیدلم نم یمثل تو ول قایجندست دق هیاونم  _  

وفتهیب خطر  

: ارماندهیسپ  

 ها _

یفهمیم شمیپ یایب دی: بادهیسپ  

هن _  

ترنج شیپ یبر مونیشب عروس خوامی: نمدهیسپ  

نهیمشکلت ا _  

: ارهدهیسپ  

 

اسیال شیپ رمیمن م _  

و گفت نیزم دیپاشو کوب دهیسپ  

میکن مونویمثل آدم زندگ ایب گهی: آرمان نکن ددهیسپ  

تجربه ویعاد یزندگ یتونستیم نیکره زم نیا یتو با تموم مردا _  

جز من یکن  

تمو درو باز کردم و رف اسیحرف رفتم سمت اتاق ال نیگفتن ا بعد  

 داخل

کردمیداشتم لباس عوض م یدید هوی: ارمان ناموسا در بزن اسیال  
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جان لطف کن دره گالتو ببند اصال اعصاب ندارم اسیال _  

دونمی: ماسیال  

سمت تخت که گفت رفتمیبستم و داشتم م درو  

ابوی ی: هواسیال  

مودب باشه تونستیوقت نم چیبود ه عادتش  

 چته _

سره جاش ادیحالت ب ریدوش بگ هیبرو  ای: باسیال  

 باش _

 

یکی بایتقر دمیپوش اسویال یدست از لباسا هیدوش گرفتم و  رفتم  

میبود  

دمیگرفتم خواب باهاش  

بودم داریمن بودم که تا خوده صبح ب نیو ا دیاون خواب البته  

ومدیم یدیشد یلیخوده صبح بارون خ تا  
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دبلند شدم چون نتونسته بودم بخوابم چشمام قرمزه قرمز بو صبح  

و رفتم تو اتاق خودم رونیاتاق زدم ب از  

رفتم دره بالکن بازه دمیاطرافم رو نگاه کردم که د کمینبود  ترنج  

هوش بود یسمتش ب دمیترنج دو دنیبالکن و با د سمت  
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کنارش تکونش دادم و گفتم نشستم  

 ترنج _

نداد جوابمو  

بود سیخ سیبود و لباساشم خ خی خی بدنش  

یبوده دختره روان نجایا شبید از  

پاش و کمرش و رهیدستامو گذاشتم ز ومدیداشت بارون م هنوزم  

تخت یکردم و اوردمش تو اتاق و گذاشتمش رو بلندش  

 

یاز لباساشو دراوردم رفتم سمتش لباسا یکیسمت کمد و  رفتم  

ومدمکه از کمد اورده بودمو تنش کردم ا ییدراوردم و لباسا سشویخ  

که دستاش دوره گردنم حلقه شد مارستانیکنم که ببرمش ب بغلش  

جون گفت یب یلیخ  

: آرمانترنج  

 بله _

نداد جواب  

از دوره گردنم باز کردم و زل زدم بهش دستاشو  

من قرمز بود یاون بدتر از چشما یکرد چشما اروم باز چشماشو  

بد یلیخ یسرما هیگرفتش معلوم بود  یدماغ قرمزش و صدا از  

 خورده
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 ترنج _

گرفتش گفت یهمون صدا با  

: جانم ترنج  

مارستانیب میپاشو بر _  

سمت دمیگرفت و کش شرتمویکه گفتم دستشو دراز کرد ت نویا  

 خودش
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سمت دمیگرفت و کش شرتمویکه گفتم دستشو دراز کرد و ت نویا  

نییو منم رفتم پا خودش  

دوتا دستاشو انداخت دوره گردنم دوباره  

میپاشو بر گمیم گمیم یدارم بهت چ یفهمیترنج مگه نم _  

مارستانیب  

امیکجا نم چی: هترنج  

پاشو یشد ضیمر _  

: آرمانترنج  

 بله _

ی: چرا االن اومدترنج  

یچ یعنی _  
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شدمینم ضیمر یومدیم شبی: اگه دترنج  

تو یبا تاپ بر دینبا ادیبارون م یکه وقت یتو خودت عقل ندار _  

 بالکن

: نهترنج  

یتا ادم بش یآمپول بزن هیپاشو ببرمت  _  

 

دیخند  

گمیپاشو م _  

یبود دهیسپ شیپ شبی: دترنج  

 نه _

یبود یک شی: پس پترنج  

میکردن من بر چیسوال پ یبلند شو بجا اسیال _  

: کجاترنج  

اپخونده بودم االن  نیاسیاگه تو گوش خر  گمیساعته دارم م کی _  

مارستانیب میبر ومدیم شدیم  

امی: نمترنج  

 چرا _

محکم با پاش زد تو پام که منم چون انتظار نداشتم محکم ترنج  

روش افتادم  
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یشیاالن له م یچته وحش _  

پاشم که با دستاش و پاهاش مانع شد اومدم  

اریدر ن یانقدرم لوس باز میبلند شو بر یکنیم میعصب یترنج دار _  

 

شمهی: دکترم پترنج  

حرفش واقعا هنگ کردم نیگفتن ا با  

بود خیکه  ششیپ قهیسرش برعکس چند دق یگذاشتم رو دستمو  

باال بود یلیتبش خ االن  

ادیزور از روش بلند شدم زنگ زدم دکتر ب به  

اومد تو اسیموقع دره اتاق باز شد و ال همون  
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رفت سمت ترنج و باهاش حرف زد اسیال  

نمیبیاالن م یبد فکر کردم ول اسیدرباره ال لیواقعا اون اوا من  

نهیلیکه انگار ترنج آ هیجور رفتارش  

دهیزبان سپ از  🍷 

بشه ینجوریخودش خواست ا آرمان  

کارو بکنم نیباعث شد ا اون  

برداشتم مویگوش  

گرفتم دویفر شماره  
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برداشت ویبوق گوش نیسوم با  

 

: جانمدیفر  

 سالم _

: سالمدیفر  

ییکجا _  

: مغازهدیفر  

نمتیحتما بب دیامروز با _  

افتاده ی: اتفاقدیفر  

 اره _

شدهی: چدیفر  

بگم تونمیپشت تلفن نم _  

شمیپ ایب دمی: باشه بهت خبر مدیفر  

 منتظرم _

: خدافظدیفر  

یبا _  

قطع کردم تلفنو  

کردم گفت فینقشمو براش تعر نکهیزدم به نگار بعد از ا زنگ  
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یکشیکه تو م یینقشه ها نیا ترسمی: دختر کم کم دارم ازت منگار  

رسهینم طانمیعقل ش به  

کنمیکنم کم کم اجراش م یهمرو باهم اجرا نم نایا _  

از حرف زدن با نگار بعد  

یرعلینقشه هامو زدم و زنگ زدم ام استارت  

نیی: بله بفرمایرعلیام  

 سالم _

: شمایرعلیام  

دمیسپ _  

یخودت دهیسپ شهیخدا باورم نم ی: وایعل ریام  

زمیاره عز _  

گفتم یاحوال پرس یاز کل بعد  

؟یرانیا _  

: ارهیعل ریام  

شینیو بب یبش زتیمهمون پسر عمه عز یچند روز یخوا ینم _  

 

وبخبا آراد و آرمان  ادیز یدونی: تو که بهتر از همه میعل ریام  

ستنیالبته من خوبم اونا خوب ن ستمین  

و گفتم دمیخند  
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من یگیم یخوب پسر بهشون حق بده بزننت جلو دو تا شون دار _  

گفتینم یزیچ دیاال آراد شاح کنمیآرزو به چشم خواهرم نگاه نم به  

مگه یشناسیتو ارمانو نم یالبته گفت ول که  

یشناسی: توام منو میرعلیام  

خوادیدلت م ینیبیم یتو هر دختر شناسمتیاره م _  

دیخند یعل ریام  

م ازانتقا یعنیبرات دوتا دختر گذاشتم کنار که به دست اوردنشون  _  

و آراد آرمان  

: خوشگلن یرعلیام  

یبریلذت م ینیبب _  

امی: میعل ریام  

نمتیبیپس م _  

ی: اره فعال با یعل ریام  

یبا _  

 

کردم و لبخند زدم قطع  
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آرمانه رهیتقص ارمیسره ترنج ب یکردم و لبخند زدم هر چ قطع  

زبان ترنج از  🍷 
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تو حاله خودم نبودم انگار  

ودن نبضمو گرفت و گفتو آرمان باال سرم ب اسیاومد ال دکتر  

دیخوردن استراحت مطلق با یدیشد ی: تبش باالست سرمادکتر  

 باشن

سرشو به عالمت باشه تکون داد اسیال  

رماناز دستاش دوره گردن آ یکیبود و  سادهیکناره ارمان وا اسیال  

داداشا بودن هیشب قایدق بود  

کرد و گفت نمیمعا کمی دکتر  

: همسرتون کجان دکتر  

ناهانی: ااسیال  

دستش آرمانو نشون داد با  

ومدیخوشم م اشیمسخره باز نیاز ا یلیخ  

 

همسرتون باردارن کنمی: فکر م دکتر  

اسیال یکرد و زل زد بهم خودمو گم کردم ول زیچشماشو ر آرمان  

حفظ کرد و با اون دست آزادش به دکتر شویمن خونسرد برعکس  

کرد که دکتر گفت اشاره  

مطمئن بشم بگم بهتون نمیبب نی: بزاردکتر  

باهام ور رفت و گفت کمی  
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: نه اصال امکان باردار بودنش وجود ندارهدکتر  

: عع چه جالباسیال  

: اره خبدکتر  

: االن خوبه حالشآرمان  

سرم بهشون وصل کنم هی دی: اره فقط با دکتر  

: باشهآرمان  

رونیآرمان زنگ خورد از اتاق زد ب یگوش  

محض رفتن ارمان دکتره گفت به  

شهیم ادیکار ز نیا نهی: هزدکتر  

نگو یفقط به کس ستی: مهم ناسیال  

 

یکنی: بچه مال تو که ازش دفاع مدکتر  

زد تو دهن دکتر که دهنش پر از خون شد یجور اسیال  

هن ای کنمیچالت م نیکلمه حرف بزن بب هی یداشت هی: تو خااسیال  

و دکتر گفت اسیال دنیبا د اومد تو و آرمان  

مآد یتونیتنهات گذاشتم چرا نم هیثان ۵لعنت بهت  اسی: الآرمان  

یباش  

زل زد به آرمان و گفت اسیال  

بگه آرمان یچ هیبهت  خوادی: دکتر ماسیال  
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زدیمثل گنجشک م قلبم  

زده بود خیاسترس تمام بدنم  از  

کرد یمنتظر به دکتر نگاه م ارمان  

دیلرزیم دستام  

نیچهم هیضرر داره با  تونیسالمت یبهتون بگم برا خواستمی: مدکتر  

نیکن یزندگ یا وونهید  

اشاره کرد اسیحرف به ال نیگفتن ا بعد  

 

تو هم و گفت دیاخماشو کش آرمان  

به ییموقع ها هیخونه هستن اگه  نیفرد ا نیعاقل تر شونی: اآرمان  

هیش که قطعا طرف مقابل نهیا لشمیداره دل لیدل کنهیحمله م ایبعض  

تویتذکر دادن به من مقدار گه خور یبزرگ خورده شماهم بجا گه  

زنمتیخودم م اسیال یبجا یسر نیکن که ا کم  

چشمک زد به آرمان هی اسیال  

برو ای: حاالم کارت تموم شد بارمان  

رونیاز اتاق رفت ب آرمان  

فتگ اسیکه ال رفتیداشت م دکترم  

: دکتراسیال  



VIP_ROMAN 
 

 

215 

نگاه کرد اسیبرگشت و منتظر به ال دکتره  

یخودت وونهی: داسیال  

سرشو به عنوان تاسف تکون داد و رفت دکتره  

اومد کنارم نشست و گفت اسیال  

دهیچرا رنگت انقدر پر یشد یبرف دیسف هی: شباسیال  

دمیترس یلیخ اسیال _  

کهیکوچ ی: هر وقت من مردم بترس ابجاسیال  

 

لبخند زدم بهش  

اونم با لبخند جوابمو داد که  

نگاه کرد بهمون و گفت هیاومد تو  آرمان  

اسی: الآرمان  

: جانماسیال  

: امروز باشگاهو کنسل کنآرمان  

: چرااسیال  

م بدمانجا دیاومده با شیپ یکار هیمن  ی: مراقب ترنج باش براآرمان  

: چشماسیال  

رفت آرمان  

یریباشگاه م _  
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ژست بامزه گرفت و گفت هیپوزخند زد و  هی اسیال  

هیمادر زاد یناز کلیه نیهمچ هی یفکر کرد ی: ابجاسیال  

 نه _

خب من شغلم تو باشگاهه ی: ولاسیال  

 شغلت _

 

میبدن ساز ی: اره مرباسیال  
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زبان آرمان از  🍷 

شگاهینما رفتم  

بود زیپشت م آراد  

اره یتا ادم بش یکتک بخور هیاخر از دستم  دیاراد با _  

: به خاله گفتم آرمانمآراد  

 مگه کسخله _

: خاله قبول کردآراد  

قبول کرد یچ یعنی شمیدارم خل م یوا _  

یخاستگار میری: شب مآراد  

گرفته بود خندم  

یبه مامانت گفت _  
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: نهآراد  

میپاشو جمع کن بر _  

اسیزبان ال از  🍷 

 

بود شب  

زدیپشت هم زنگ م یبود و ه زیم یترنج رو یترنج بودم گوش شیپ  

سر کالفه شدم و جواب دادم اخر  

بگم یزیکه جواب دادم نزاشت چ نیبودهم الیش دوستش  

گفت هیبا گر الیش  

رمیمیمن دارم م ای: ترنج تو رو خدا بالیش  

حرف هق زد و گفت نیگفتن ا بعد  

فقط ایتو رو خدا ب کنمی: ترنج من خونه باغم آدرسو برات اس مالیش  

حرف تلفنو قطع کرد نیگفتن ا بعد  

نه که آدرسو ایکنم  داریکه ترنجو ب کردمیفکر م نیبه ا داشتم  

انآدرسو برداشتم و به آرم نیهم یوقت بود برا رید یلیخ فرستاد  

ترنج شیاز پ رمیام دادم من دارم م یپ  

آرمانم جواب داد که  

ششیپ رمی: برو خودم دارم م آرمان  

اطیسمت ح دمیبرداشتم و دو چمویتو اتاق و سوشرتمو سوئ رفتم  
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داده بود الیکه ش یشدم و رفتم سمت آدرس نیماش سوار  

 

فتم تورپارک کردم و  نویباغ بزرگ دره باغ باز بود ماش هیبه  دمیرس  

بود کیجا تار همه  

الیو سمت رفتم  

کس نبود چیه یگشتم ول الرویو یبود همه جا یبزرگ یلیخ یالیو  

شدمیم دینا ام داشتم  

اومد برگشتم یشکستن یصدا هویبرم که  خواستمیم اطیتو ح رفتم  

نیزم ریبود رفتم سمت ز نیزم ریاز ز صدا  
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قفل بود نیزم ریز دره  

بلند شد الیگرفته ش یبار زدم تو در که صدا چند  

: کمکالیش  

تو در و درو شکستم دمیچپم محکم کوب یعقب و با بازو رفتم  

افتاده بود دورو برش پر از خون بود نیزم ریوسط ز الیش  

الیش _  

کنارش نشستم  

سرت اومده ییچه بال _  
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: ترنج کوالیش  

بدبخت یریمیم یدار _  

گممیدست د هیپاشو  رهیحرف دست انداختم ز نیگفتن ا بعد  

پشتش و بلندش کردم گذاشتم  

ختیریخون م ازش  

و رفتم سمت یصندل یو گذاشتمش رو نیسمت ماش بردمش  

مارستانیب  

بود که اونجا بودم یساعت ۲  

زدن هیشکمش بوده که بخ هیزخم تو ناح هیگفتم  دکترا  

اومد سمتم دکتر  

نیببر مارتونویب نیتونی: مدکتر  

 ممنون _

ردممقدار تو حاله خودش نبود دوباره بغلش ک هیسمتش هنوزم  رفتم  

گفتم نیتو ماش رونیب میزد مارستانیاز ب و  

الیش _  

: بلهالیش  

یدیادرس خونتونو م _  

 

: مرگ من خونه نروالیش  
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 پس کجا برم _

میجا بجز خونه پدر هی: ببرم الیش  

تو پسر هینداره با  یتو مشکل یبرا یمن خودم خونه دارم ول نیبب _  

یخونه تنها باش هی  

برام نداره ی: مشکلالیش  

میباشه بر _  

افتادم سمت خونم راه  

دوباره بغل کردم رفتم سمت الرویو ش نییرفتم پا میدیرس یوقت  

از شانس خوب من آسانسور خراب بود یول آسانسور  

اشتمد باینبود رفتم سمت پله ها و بردمش باال تقر نیسنگ ادیز الیش  

نمیس یبهم و سرشو گذاشت رو دیمحکم تر چسب الیکه ش دمیرسیم  

سوسکو بغل کرده هیدختر بود که  هیاحساس  هیشب قایدق احساسم  

تمام دخترا متنفر بودم از  

ر برسم وتو پله هارو دوتا دوتا رفتم که زود  رونیکالفه دادم ب نفسمو  

موجود چندشو از خودم دور کنم نیا  

 

تمگذاش الرویدرو باز کردم و رفتم داخل ش یبا بدبخت دمیرس یوقت  

مبل روبه روم یمبل و خودم نشستم رو یرو  
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و گفتم دمیکش قینفس عم هی  

الیش _  

: بلهالیش  

امیجا بمون فردا صبح م نیتو هم نایخونه آرمان ا رمیمن م _  

 دنبالت

زد غیج الیشدم برم که ش بلند  

: نهالیش  

لباسمو از پشت گرفت هویبرگردم که  دماوم  

 برگشتم

به من یخودتو رسوند یچجور تتیوضع نیتو با ا الیش _  

محکم دستمو گرفت و گفت الیش  

ازت نرو کنمی: خواهش مالیش  

 چرا نرم _

 

ترکمیبخدا دارم م اسیحرف بزنم ال یکیحتما با  دی: باالیش  

 اما _

: جان من حرفامو که زدم تو بروالیش  

 باشه _

خوادیاومد سمتم اول فکر کردم م الیسمت مبل و نشستم ش رفتم  
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پاهام یبا کمال تعجب نشست رو یکنارم ول نهیبش  

بوکس ازش سهیک یدستاشو ببندم به سقف و بجا خواستیم دلم  

کنم استفاده  

یکنیم یچه غلط یدار الیش _  

شونم و گفت یسرشو گذاشت رو الیش  

ایامشبو تحمل کن کوتاه ب هی اسی: الالیش  

برم دیحرفاتو بزن من با امیکوتاه نم _  

خوام یم یچ هیحرفامو بزنم ازت  نکهی: قبل االیش  

یخوایم یچ _  
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خونه تو ؟ نجای: االیش  

 اره _

شهیم دای: تو خونت مشروب پالیش  

منو یاالنش بدون مشروب دار نیبس کن تو رو موال تو هم الیش _  

یشیم یچ یمشروب بخور یدیقورت م درسته  

دمبخورم که تو حاله خودم نباشم چون اگه تو حال خو دی: باالیش  

کنمیتا صبح سکته م باشم  

ییرایذبار که گوشه پ زینگاه کالفه بهش انداختم و با دستم به م هی  
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اشاره کردم بود  

به: خوالیش  

دیلرزیداشت م دستاش  

 سردته _

یلی: خالیش  

براش سوخت و سوشرتمو دراوردم و کردم تنش دلم  

اسی: الالیش  

هیچ _  

 

تو بالکن می: برالیش  

تو بالکن میاز سرما بعد بر یریمیم یدار _  

کنمی: خواهش مالیش  

 باشه بلند شو _

رفتم وبرداشتم  وانیو دوتا ل شهیش هیبار  زیم یشدو منم از رو بلند  

الیش یصندل ینشستم رو زویم یگذاشتم رو وانویو ل شهیبالکن ش تو  

من یپا یاومد نشست رو باز  

گفتم کالفه  

ستمین یمن صندل الیش _  

دستاشو دوره گردنم حلقه کرد و گفت الیش  
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بخورم زی: برالیش  

Part 104💀 DiVoNe 2☠⚠️� 

هویخودم که  یپر برا وانیل هیو  ختمیاون ر ینصفه برا وانیل هی  

نفس خورد هیپرو برداشت و  وانیل  

خلو چل یکنیم کاریهوش چ _  

نکن تمی: اذالیش  

 باشه نوش _

 

گفت هویخورد و  بازم  

اسی: الالیش  

 بله _

بایشک یخاستگار رهی: اراد امشب مالیش  

ختیر اشکاش  

اسیال گذرهی: داره ازم مالیش  

 بله _

کم دارم ی: من چالیش  

خوشگل و یلیکم نداشت خ یچیه یینگاه کردم بهش خدا هی  

بود دخترونه  

یکم ندار یچیه _  
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انتخاب کرد بارویشک بایمنو شک نی: پس چرا اراد بالیش  

بایشک هیبخاطر مهربون _  

نیا دیدیانگار اراد چشماش فقط اونو م ی: منم مهربون بودم ولالیش  

ساله عاشقشم بهم نگاهم ننداخت همه  

الیش _  

 

: بلهالیش  

یتو با اراد دوست بود _  

: نه اصالالیش  

یپس چ _  

دوسش دارم دیتازه فهم شبید یوقته دوسش دارم ول یلی: خالیش  

دوست داره و اصال بارویاون منو خورد کرد بهم گفت شک اسیال  

براش مشکل درست کنم شینداره من تو زندگ دوست  

بگم یچ دونمینم _  

رد و گفتمحکم بغلم ک الیش  

نی: فقط بغلم کن همالیش  

الیش _  

نگو یچی: توروخدا هالیش  

بغلش نکردم یاجبار تحملش کردم ول یو از رو دمیکش پوف  
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زبان ترنج از  🍷 

باز شد و آرمان اومد تو هویاتاقم بودم که در  تو  

نگاه کردن بهم گفت بدون  

 

یخاستگار میبر دی: پاشو حاضر شو باآرمان  

یک یخاستگار _  

بای: شکآرمان  

ختیر دلم  

مام داغون وفتهیبراش م یچه اتفاق الیش نکهیفکر کردن به ا یحت  

کردیم  

رونیرفت تو حموم بلند شدم و رفتم از اتاق ب آرمان  
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رونیاز اتاق ب رفتم  

عوض راست رفتم تو اتاق اراد باال تنش برهنه بود و داشت لباس کی  

کردیم  

ها شهیبد نم یدر بزن هی: زن داداش اراد  

حرف لباسشو تنش کرد نیگفتن ا بعد  

 اراد _

: جانماراد  
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یخاستگار یبر یخوایم _  

 

امیکتک بزنم ب نویبرم شاه خوامی: پ ن پ ماراد  

باش یاراد جد _  

تو سواالت کنمیم یشوخ یکنیزن داداش چرا فکر م می: جداراد  

بهیعج  

الیش یدونیتو م _  

دیادامه بدم و وسط حرفم پر نزاشت  

منو دوست داشته باشه دینبا الیش موی: بسه لاراد  

ادیم الیسره ش ییچه بال یفهمیم یهست یتو چجور ادم _  

زتوش بود ج زیهمه چ الینگاه ش هیعشق چ فهممی: من عاشقم ماراد  

حس هینسبت به من نداره همش  یعشق الیش مویل نیبب عشق  

 بچگونست

چیه نیجفتتون از سنگ درست شد یاون داداشت هیشب قایتوام دق _  

نیدل ندار کدومتون  

بهم دمیو درو کوب رونیاز اتاقش زدم ب یحرف عصب نیگفتن ا بعد  

داخل اتاق آرمان رفتم  

بستیم رهنشویپ یبود و دکمه ها سادهیوا نهیجلو آ آرمان  

ومدیبهش م یزدم بهش چقدر لباس مجلس زل  
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تخت یبستم و رفتم نشستم رو درو  

: مگه باتو نبودمآرمان  

یگفت یزیچ _  

: پاشو حاضر شوآرمان  

 باشه _

هی با خودم اورده بودم بایشک یشدم رفتم سمت کمد از لباسا بلند  

دوش لباسامو هیبرداشتم و رفتم تو حموم بعد از گرفتن  دست  

و یساده با دامن کوتاه مشک یبلند مشک نیلباس آست هی دمیپوش  

و دمیپوش دمیپوت سف مین هیبود  دیو کمربند دامنم سف یمشک ساق  

رونیبستم به سرم و از حموم رفتم ب حولرو  

رفتیبود و داشت با موهاش ور م نهیآ یهنوز جلو آرمان  
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رفتیبود داشت با موهاش ور م نهیهنوز جلو آ آرمان  

ا حوله گرفتم و شونش کردمموهامو ب آب  

تخت یاومد کنار و نشست رو نهیاز جلو ا ارمان  

داشتمجلو بازمو بر یموهامو بستم باال و مانتو مشک نهیجلو ا رفتم  

دمیپوش  
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سرم یشال انداختم رو هی و  

هیتنش بود و  یتنگ مشک یلیخ رهنیپ هینگاه کردم به ارمان  هی  

تنش بود یو کالج مشک یمشک نیو شلوار ج یتک مشک کت  

خوشگل درست کرده بود موهاشم  

ی: تمومم کردآرمان  

میپاشو بر _  

با تعجب بهم نگاه کرد آرمان  

ی: حاضرآرمان  

گهیاره د _  

می: باشه برآرمان  

لشمنم دنبا رونیبرداشت و رفت از اتاق ب نشویماش چیشد سوئ بلند  

 رفتم

نایا بایسمت خونه شک میو راه افتاد نشیتو ماش نشستم  

 آرمان _

: بلهارمان  

ادینم دهیسپ _  

 

نگاه کرد به من و نگاهشو گرفت و گفت هی ارمان  

ادی: نه نمارمان  
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 باشه _

شدم ادهیپ بایخونه شک میدیرس یو وقت مینگفت یزیچ گهید  

میبود اطیح تو  

یدستشو کرد ال یاومد سمتم و دستمو گرفت و انگشتا ارمان  

دستم یانگشتا  

دونمینم قایداشتم که دق میدلشوره خاص هی یداشتم ول یخوب حس  

بود یچ یبرا  

سمت خونه دمیکش ارمان  

میدیرس یوقت  

خوب رفتار کردن یلیمثل قبل باهام خ بایو مادر شک پدر  

عوض کردم و نشستم لباسامو  
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و بهار و ارزو عمو محمد اومدن اراد  

نشستن یبعد از احوال پرس و  

 

کردیبد به آرمان و آراد نگاه م یلیخ نیشاه  

کرد یخاستگار بایمحمد شروع کرد و از شک عمو  

من یابج یخاستگار یاومد یدی: اراد تو به قبرت خندنیشاه  

: شوش درست حرف بزنآرمان  
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) : بسهبای( مامان شک تایب  

ساکت شدن همشون  

: اراد پسرمتایب  

: جانماراد  

یخوایم باروی: چرا شکتایب  

: عاشقشماراد  

بایشک ی( بابا نیامیبلند شد حمله کرد سمت اراد که بن نیشاه ( 

 گرفتش

نیشاه نی: بشنیامیبن  

بسه توروخدا نی: شاهبایشک  

کنمیادمت م نی: شاهاراد  

: ببند دهنتونیشاه  

 

نی: شاهارزو  

: جانمنیشاه  

بود یعصب یلیخ نیاخه شاه میهنگ کرد هممون  

با لطافت تمام جواب ارزورو داد یول  

بسه نی: بشارزو  

سرشو تکون داد و نشست نیشاه  
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بایفرستادن تو اتاق شک بارویبحث کردن و ارادو شک کمی  

نیشاه ی: اقاارمان  

: بلهنیشاه  

وقتتو بده به من کارت دارم قهیدق ۵ هی: ارمان  

بلند شد نیشاه  

لبود که از داخ یخونشون جور اطیح اطیاخل حبا ارمان رفتن د و  

زدنیخونه کامل معلوم بود داشتن باهم حرف م پنجره  

هوی یول  

نیتو دهن شاه دیدستشو مشت کرد و محکم کوب ارمان  

 

و اطیو محمد رفتن داخل ح نیامیمن بن غیو با ج دمیکش غیج  

گرفتن ارمانو  

داخل خونه اوردنشون  

پر از خون بود نیشاه دهن  

Part108🍷Divone2⚠️ 

ینیبیم بارمیشک یدی: آراد خان پشت گوشتو دنیشاه  

نمشیبی: پشت گوش چرا االن جلو رومه مآراد  

خواست دوباره به آراد حمله کنه که نیشاه  

نه ای ذارمیزندت م نیدستت بهش بخوره بب ی: جرعت دارآرمان  
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نیدخترمو بدم به خواهرزادم آراد شاه خوامیمن م دی: بس کن تایب  

یکاره ا چیه توام  

در حال انفجار بود نیشاه تایحرف ب نیا با  

بدن به من دی: پس آرزورم بانیشاه  

حمدحمله کرد و اگه عمو م نیلبو قرمز شده بود به شاه نیع آرمان  

کشته بود نوینگرفته بود شاه جلوشو  

: بسهتایب  

نشستن سره جاهاشون همه  

 

یقرار عقد و عروس دیاون بحثش جداست االن با نی: شاهتایب  

بزارم بارویشک  

خونه میقرار مدارو گذاشتن مام رفت نکهیاز ا بعد  

دهیزبان سپ از  🍷 

خوشم ازش چیآراد خان بود پسره نچسب ه یخواستگار امشبم  

یکیخانم برام دست به  بایترنج و شک نیمونده ا نیهم گهید ادینم  

 کنن

نیعوض همشون  

اده ازمحو کنم با استف نیبلدم اون ترنج مظلوم نمارو از رو زم خوب  

دیفر  
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دیزدم به فر زنگ  

: الودیفر  

نمتیبب دی:بادهیسپ  

: کجادیفر  

براش فرستادم هه پسره احمقن آدرسو  
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قرار داشتم دیو من با فر یرفته بودن خاستگار اونا  

کافه نشسته بودم که اومد تو  

احمق بود یادیز یجذاب بود ول یلیخ دیفر  

: سالمدیفر  

نیسالم بش _  

مینشست  

رمیمی: بگو دارم از دلشوره مدیفر  

دیفر یدونیم زویچ هیتو  _  

ی: چدیفر  

ساله زنشم ۳ یعنی میساله عقد کرد ۳منو ارمان  _  

دونستمی: نمدیفر  

 ترنج _
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ی: ترنج چدیفر  

 اومده شده هو من _

ی: چدیفر  

 

و گفتم ختمیاشک ر یالک  

هترنج اومده زن ارمان شده ارمانو بخاطر پوالش خام کرد دیفر _  

ی:وا دیفر  

داغون شده بود یادیانگار ز زیم یگذاشت رو سرشو  

پاک کردم مویالک یاشکا  

سرشو اورد باال و گفت دیفر  

بگو کننویم یان باهم زندگکه ترنج و ارم ی: ادرس خونه ادیفر  

خواستمیم نویهم قایدادم دق ادرسو  

اسیزبان ال از  🍷 

تو خونه و رفت تو اتاقم دمیبلند شد دستمو گرفت و کش الیش  

تخت و منم به زور نشوند کنارش یرو نشست  

یبد تویگوش شهی: م الیش  

دادم بهش مویگوش  

شماره گرفت و زد رو بلندگو الیش  

دیچیپ یتو گوش بایشاد شک یصدا  
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اسکمی: جونه دلم البایشک  

 

: سالمالیش  

با تعجب گفت بایشک  

؟ییتو الی: شبایشک  

: ارهالیش  

یکرد هی: گربایشک  

: نه سرما خوردمالیش  

ی: جانم کار داشتبایشک  

شد ی: چالیش  

و گفت دیکش غیج بایشک  

: زنش شدمبایشک  

دیلرزیداشت م الیش یدستا  

لرزون گفت یبا بغض و صدا الیش  

خوشحال شدم یلی: مبارکه خالیش  

کاریمن چ اسکیال شیموقع شب پ نیتو تو ا طونیش ی: ابایشک  

ها یدار  

قطع کنم دی: باالیش  
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کن فیبعدا همرو تعر یقطع کن ول یدار یمهم تر ی: اره کارابایشک  

: باشه الیش  

پاهاش و هق زد یقطع کرد و سرشو گذاشت رو تلفنو  

Part 110 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

الیش _  

تر شد دینداد و هق هقش شد جوابمو  

الیش _  

پاهاش برداشت و محکم بغلم کرد یسرشو از رو هوی  

اسی: الالیش  

 بله _

یامشبو نر شهی: مالیش  

 نه _

زل زد بهم و گفت الیش  

کشمیخودمو م ی: بخدا اگه برالیش  

یکرد دمیاالن تهد _  

: ارهالیش  

 

ادیخوشم نم کننیم دمیکه تهد ییباشه بکش من اصال از ادما _  

زدم و اومدم برم که دستمو گرفت و گفت پسش  



VIP_ROMAN 
 

 

238 

کنمی: خواهش مالیش  

شیاشک یزدم به چشما زل  

پرو نشو یباشه ول _  

کنارش دمیتخت منم اروم دراز کش یرو دیکش دراز  

زبان ترنج از  🍷 

دمیخونه انقدر خسته بودم که خواب میدیرس یوقت  

پشتش بهم بود یارمان کنارمه ول دمیشدم د داریکه ب صبح  

دست و صورتمو شستم و نشستم کناره آرمان رفتم  

بود دهیپسر بچه ها خواب هیشب  

یادیخواب بود ز یوقت یترسناک بود ول یادیبود ز داریب یوقت  

دیرسیبه نظر م مظلوم  

زوش و تکونش دادمبا یدستمو گذاشتم رو اروم  

 آرمان _

بازش نکرد یتکون خورد ول پلکش  

 

 آرمان _

گرفته گفت یبا صدا آرمان  

: هومآرمان  

یپاش یخواینم _  
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: نهآرمان  

گرفته بود مثل بچه ها بود خندم  

یاومد و صدا نییاز پا یشکستن یزده بودم به آرمان که صدا زل  

آرمان باز شد ینفر چشما هی عربده  
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بود آرمان یچ یصدا _  

دونمی: نمآرمان  

رونیآرمان بلند شد و از اتاق زد ب یعربده بعد با  

نییپا میدنبالش رفتم از پله ها رفت منم  

هنگ کردم دیفر دنیباد  

: خفه شو داد نزنآراد  

دارمن یبا تو کار نجایا ادیبگو ب زیهمه چ ی: به اون آرمان بدیفر  

 

و گفت نییاومد پا ریام  

رو سرت یصداتو انداخت ابوی: چته ریام  

خوامیارمانو م دی: همتون خفه شدیفر  

رفت جلو ارمان  

: چتهآرمان  

ی: بهت گفتم سمت ترنج نردیفر  
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حرکت هیحرف حمله کرد به سمت آرمان که آرمان با  نیگفتن ا بعد  

سمینتونستم وا نیزم یافتاد رو دمیکه فر دیزد تو دهن فر یجور  

نیزم یافتاده رو یاونجور نمیبب  

سمتش دمیدو  

دیفر _  

شونه هاش یو دستمو انداختم رو نیزم یکنارش رو نشستم  

یخوب دیفر _  

ومدیاورد باال و زل زد بهم از کناره لبش خون م سرشو  

ختیاشکام ر نمشیبب یاونجور تونستمینم  

 لبت _

 

نگو ترنج یچیه سی: هدیفر  

هیه به کرد انگار دار ینگاهم م یبلند شد زل زدم به آرمان جور اروم  

کنهینگاه م مجرم  

یدیامروز ترنجو طالق م نی: آرمان همدیفر  

ینکیم فیتکل نییکه واسه من تع ی: نه بابا تو از کجا اومدآرمان  

نکن می: کفردیفر  

جوجه یکنیم کاریکنم چ تی: کفرارمان  

یبا ترنج باش ی: تو حق نداردیفر  
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ی: به تو چه گه خورشآرمان  

شمی: نه ولدیفر  

: اوه چه غلطاآرمان  
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مونهینم میحرف چیارمان ه ادی: ترنج با من مدیفر  

دمیدستمو گرفت و کش دیحرف فر نیگفتن ا بعد  

و رونیب دیکش دیاومد سمتمون دست منو از داخل دست فر آرمان  

 گفت

 

نج هموندوما تر رونیب یخونه ببر نیاز ا زارمی: اوال جنازشم نمآرمان  

که دلش بخواد مونهیم جا  

یایبا من ب یخوای: ترنج بگو که مدیفر  

کردیم کمیت کهیباهاش برم آرمان ت خوامیم گفتمیبودم اگه م مطمئن  

بود نجایا میتمام زندگ یکجا بزارم برم وقت بعدشم  

 من _

گهی: بگو ددیفر  

شوهرم بمونم شیپ خوامیم _  

بگم یزیچ نیهمچ هیانگار انتظار نداشت  دیپر دیفر رنگ  

سمت خودش و گفت دمیکش آرمان  
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دورو ور خودم گهیبار د هیبار فقط  هیاگه  یدی: انتخاب ترنجو دآرمان  

دیفر کنمیم متیق مهیق یزنم بپلک ای  

: ترنجدیفر  

 بله _

که پشتته درسته اره یی: پس همه حرفادیفر  

ییچه حرفا _  

ستی: مهم ندیفر  

 

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

دیفر _  

ارمان گرفتم یبدوم سمتش ول اومدم  

نذاشت بدوم سمتش و  

سمت اتاقش دمیرفت و آرمان دستمو محکم گرفت و کش دیفر  

 ارمان دستم _

اره یشیم دی: که نگران اقا فرآرمان  

 ارمان دستمو ول کن _

روشن بشه فتیتکل نکهیبعد از ا یول کنمی: دستتو ول مآرمان  

دلمو حفظبه اتاق درو باز کرد و هلم داد تو اتاق نتونستم تعا میدیرس  

و محکم کنم  
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که باعث دیچیشکمم پ رهیز هیتو ناح یبد یلیدرد خ نیزم خوردم  

بکشم غیناخودآگاه ج شد  

دره اتاقو قفل کرد و اومد سمتم آرمان  

نه یشی: ادم نمآرمان  

اون پسر عمومه حق دارم نگرانش بشمارمان  _  

 

اره یکه قبال عاشقش بود یی: پسر عموآرمان  

تر دیخورد شده بود و دردم شد اعصابم  

داد زدم هوی  

رها کنمیبهش فکر م میزندگ هیبراش تو هر ثان رمیمیاره عاشقشم م _  

یبدون اون زندگ تونمینم مهیاون تنها عشق زندگ یگیراست م تو  

که که زنه تو بودم دوست دختر اونم بودم حاال یتو تمام مدت کنم  

یچ  
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رها کنمیبهش فکر م میزندگ هیبراش تو هر ثان رمیمیاره عاشقشم م _  

یبدون اون زندگ تونمینم مهیاون تنها عشق زندگ یگیراست م تو  

هکال که زنه تو بودم دوست دختر اونم بودم حا یتو تمام مدت کنم  

یچ  

که تو دهنم خورد خفه شدم یلیبازم چرت بگم که با س خواستمیم  
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کنمی: ادبت مآرمان  

حرف کمربندشو باز کرد نیگفتن ا بعد  

دمیکش غیضربه کمربند که به تنم خورد ج نیاول با  

 

لندمبزدم اومد سمتم بازومو گرفت و  تونستیکه تا م قهیچند دق بعد  

و گفت واریتو د دمیو محکم کوب کرد  

ی: بازم دوسش دارآرمان  

کنمیبسه آرمان خواهش م _  

دمیکه ترس دیعربده کش هوی  

: جواب منو بدهآرمان  

 نه ولم کن _

ترست بهم دروغ نگو ی: از روآرمان  

حرف محکم هلم داد که خوردم به تخت و افتادم نیگفتن ا بعد  

شد به زور بلند شدم سیخ رمیز  

پر از خون بود دورم  

گفتم هیگر با  

 ارمان بچم ارمان بچم _

یرو دمیتحمل کنم دراز کش تونستمینم دیکشیم ریت یلیدلم خ رهیز  

دمیچیو از درد به خودم پ نیزم  
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زبان آرمان از  🍷 

 

گفت بچش هنگ کردم یوقت  

هنگ کردن نبود یانگار جا یول  

و نیو نشستم تو ماش رونیسمتش و بغلش کردم از اتاق زدم ب رفتم  

مارستانیب بردمش  

الیزبان ش از  🍷 

دمید اسویباز کردم و ال چشمامو  

خوشگل بود یلیبورش خ یاون موها با  

از جلو صورتش دادم کنار موهاشو  

زن آراد بشه بایدرک کنم که شک تونستمینم هنوزم  

آرادو دوست داشتم من  
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باز شد چشماش  

: چه خبرهاسیال  

ریصبح بخ _  

: صبح شداسیال  

 اره _
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: چه زود اسیال  

ادیخوابت م _  

برم دی: نه بااسیال  

 کجا _

: باشگاهاسیال  

بازم که داشت یبود با داشتن مادرو پدر پولدار بیپسر واقعا عج نیا  

یعاد یو مثل ادما اوردیو پولشو خودش در م کردیکار م خودش  

کردیم یزندگ  

یکنینگاهم م یچرا اونجور هی: چاسیال  

اسیال _  

: بلهاسیال  

ازت بپرسم یچ هی شهیم _  

: بپرس اسیال  

یریگیتو چرا از مادر و پدرت کمک نم _  

رمیبگ ی: چه کمکاسیال  

یمال _  

 

ومدهیبهت ن زایچ نی: ا اسیال  

یبهداشت سیحرف بلند شد و رفت داخل سرو نیگفتن ا بعد  
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زبان آرمان از  🍷 

مدره اتاق بود جلو  

بکنم ترنج حامله باشه تونستمیفکرشم نم اصال  

اومد دکترش  

شد یدکتر چ یاقا _  

ی: شما همسرشوندکتر  

 بله _

: باردار بودندکتر  

شدیخب چ _  

: بچشون افتاددکتر  

 خودش _

: خودش خوبه امادکتر  

 اما _

باردار بشن توننینم گهید ادی: به احتمال ز دکتر  

 

محکم بهم فشار دادم چشمامو  

خودم بچمو کشتم یدستا با  
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 دکتر _
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: بلهدکتر  

ببرمش تونمیم یک _  

نشونیببر نیتونیسرمشم تموم بشه م ادی: بهوش بدکتر  

نمشیبب تونمیم _  

: ارهدکتر  

تو اتاق رفتم  

تخت یبود رو دهیخواب  

ادیکنارش تا بهوش ب نشستم  

اسیزبان ال از  🍷 

داد ریگ الیخوردن صبحونه ش بعد  

مباشگاه بشم و منم ناچار شد الیخیبخوره و ب یببرمش بستن گفت  

کنم قبول  

 

سادمیوا یفروش یدره بستن جلو  

گرفتم یو من دوتا بستن میشد ادهیپ  

می: قدم بزنالیش  

ومدیبارون نم نم م داشت  

یخل و چل الیش _  

اسیتو ال یچقدر لوس گهید ای: بالیش  
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دیحرف دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

نداره یربط چیبه من ه یسرما بخور الیش _  

: نترس عشقم الیش  

که گفت یگفتن عشقم با  

چپ نگاهش کردم چپ  

اصطالحه هی: عشقم الیش  

 باشه _

زبان ارمان از  🍷 

شد داریب ترنج  

: ارمانترنج  

 

 بله _

: بچمترنج  

 افتاد _

ختیاشکاش ر ترنج  

یچرا بهم نگفت _  

: بچمترنج  

کرد هیحرف گر نیگفتن ا بعد  

بود نیسنگ یلیخودش بود حرفاش برام خ رهیتقص  
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 ترنج _

هی:چ ترنج  

میپاشو بر _  

: کجاترنج  

 خونه _

: ارمان بچمترنج  

اگه بچت افتاد بخاطر خودته یدونیبس کن ترنج خودت خوب م _  

 

خورد خوردم به تخت زیمن پام ل یگی: اره تو راست مترنج  

یزبون دراورد _  

شد ساکت  

وماد کردمیم هتیتنب گهیجور د هی یبچه دار یگفتیاوال اگه بهم م _  

حله یگیاخرت باشه از عشقت برا من م باره  

کرد هیگر ترنج  

تموم شده بود سرمش  

اومد سرمو از دستش کند دکترش  

 ببرمش _

راه برن دینبا ادمیاستراحت کنن ز دیبا ی: اره ولدکتر  
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 باشه _

گهید یکیپاهاش و  رهیاز دستامو انداختم ز یکیحرف  نیگفتن ا بعد  

دستامو گذاشتم پشت کمرش و بلندش کردم از  

سبک بود یادیز  

انداخت دوره گردنم و محکم گرفت دستاشو  

تابلو بود بهم اعتماد نداره کامل  

 

نینشوندمش تو ماش رونیرفتم ب مارستانیب از  

درو بستم و خودمم نشستم و راه افتادم سمت خونه و  

کردیم هیراه فقط گر تو  

همبکه بهم زد اعصابم  ییحرفا یاور ادیبا  یول سوختیبراش م دلم  

ختیریم  

خونه میدیرس  

بود یمال ک دونمیبود که نم اطیتو ح نیماش هی  

دوباره بغل کردم ترنجو  

م سستکه نشسته بود تو سالن پاها یعل ریام دنیبا درفتم خونه و  و  

 شد

Part 116 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

حالم بدتر شد و ترنجو محکم تر گرفتم دمیکه د نگارو  
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ترنج ینابود یبودن برا یخوب میسه نفر ت نیا  

کشتن نویلیسه تا باهم آ نیا  

نگ شدهتدلم براتون  دمتونیوقته ند یلی: به به آقا آرمان خیعل ریام  

 بود

نگاه کردبه ترنج و گفت هی  

 

یقشنگ ی: به به چه فرشته کوچولویعل ریام  

شناختمیچشماشو خوب م برق  

اومد و مانع شد که جوابشو بدم اطیاز تو ح نیترمز ماش یصدا  

بودن الیو ش اسیال برگشتم  

سمت خونه و وارد شد دیدو اسیال  

حمله کرد سمتش یعل ریام دنید با  

نجایا یاومد ییبا چه رو زیهمه چ ی: حرومزاده باسیال  

یعل ریحرف زد تو دهن ام نیگفتن ا بعد  

جداش کردم یعل ریمبل و از ام یگذاشتم رو ترنجو  

خونه نیقسم از پشت بوم ا نیلیبه خاک آ زارمی: زندت نماسیال  

هم تو هم تو و هم تو نییپا کنمیم پرتت  

ره کردو نگار اشا دهیحرف به سپ نیگفتن ا بعد  

نییاومد پا آراد  
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: چه خبرتونهآراد  

چشماش قرمز شد یعل ریام دنید با  

ادیقراره سرمون ب ییچه بال میدونستیخوب م هممون  

 

ه بودشد خی اسیزنده کردن ال اسویاومد و انگار داغ دل منو ال ریام  

تو بدنش روح نبود انگار  

 آراد _

: جانمآراد  

 ترنجو ببر اتاقش _

سمت اتاقش دمشیگرفتم و کش اسویحرف دست ال نیگفتن ا بعد  

دادم تو و درو بستم هلش  

 اروم باش _

باشم اروم باشم ارمان اروم سادنیجلو روم وا میابج ی: قاتالاسیال  

سره دوست دهینبود سپ نیلیفقط آ یدونیتو خودت خوب م یچجور  

اه کجاست االن ونیکتا دونهیم یبرد ک نیاز ب ونمیتو کتا داشتن  

ختیاومدن اسمش اعصابم بهم ر با  

عشقت االن کجاست یدونی: ماسیال  

اسیبسه ال _  
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نکهیمگه واسه ا ینبود ونیمگه تو عاشق کتا یبسه لعنت وی: چاسیال  

ارمان به من نگو که یهواشو ندار ونهیکتا هیترنج شب اخالق  

شدم داد زدم یعصب  

 خفه شو _

رونی: برو ب اسیال  

رونیاتاقش زدم ب از  

بوده و هست میتنها عشق زندگ ونیکتا  

مکه تو عمرم گفت شهیم یدروغ نیبگم فراموشش کردم بزرگ تر اگه  

من ونیاخالق کتا هیچون اخالقش شب دادمیم تیبه ترنج اهم من  

 بود

مظلوم یهمونجور  

نییپا رفتم  

یعل ریام _  

برگشت و گفت یعل ریام  

: بلهیعل ریام  

 

نجایاز ا یکه گورتو گم کن دمیبهت وقت م قهیپنج دق _  

: ارمان بسه پسرم اون مهمونهبهار  
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زل زدم بهش برگشتم  

یچون بال ادیدعا کن اون روز ن شکنهیروز احترامت م هیبالخره  _  

ارمیسرت م یبد یلیخ  

رونیحرف از خونه زدم ب نیگفتن ا بعد  

زبان ترنج از  🍷 

و داستان بچمو براش گفتم میاراد نشستبا  کمی  

: ترنج جان تو ناراحت نباشآراد  

ستمین _  

ستی: آرمان دست خودش نآراد  

دونمیم _  

یفهمیاون از منم مهربون تر بود م یدونی: نمآراد  

 بود؟ _

و ریام و دهیبال رو سرش اورده با استفاده از سپ نی: اره بهار اآراد  

یعل ریام  

 

ستیچرا مگه بهار مادرش ن _  

و یبش کیبه آرمان نزد یتا بهتر بتون یرو بدون ییزایچ هی دی: باآراد  

یکن کمکش  

یچ _  
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شدینم یوقت راض چیمعصوم و مهربون بود ه یلی: ترنج آرمان خ آراد  

دلش توسط شهیخودش هم یاز دستش ناراحت بشه ول یکس  

ندختر شد او هیعاشق  یسالگ ۹ترنج ارمان از  شکستیم انشیاطراف  

دختره شوهر یسال بزرگ تر بود ارمان پاش موند ول ۴خودش  از  

سالش ۱۷طالق گرفت ارمان  یو بچه دار شد و طالق گرفت وقت کرد  

ونستتیو تا م زدیبزرگونه م یپایسالش بود ارمان ت ۲۱و دختره  بود  

که سنشو ببره باال خالصه بهت بگم که از دیپوشیلباس م یجور  

کرد یخاستگار رهدخت  
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ونعاشق اون دختر بود که بچشم قبول کرد ا ی: ارمان به حد آراد  

اربه یخوشحال بود ول یلینامزدش بشه خ ونیکه قرار بود کتا روزا  

ردکنامزد  دهیو به زور آرمانو با سپ دونهیعروسش نم ونویکتا گفت  

دهیسپ یگفت اونا بازم باهم بودن ول ویهمه چ ونیکتا یبرا ارمان  

طگفت که از آرمان حاملست و آرمانم عاشقشه فق ونیبه کتا یالک  

 

کس چیرفت و ه شهیهم یبرا ونمیبگه کتا ونیبه کتا شهینم روش  

االن کجاست ونیکتا قایدق دونهینم  

زهسویپسر خودش نم یدلش برا کنهیکارو م نیچرا بهار با آرمان ا _  

: نهرادآ  
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یچ یعنی _  

اسمش بهاره بود تایداشت بجز ب یابج هی: بهار آراد  

 خب _

: آرمان پسر اونه نه بهارآراد  

یچ _  

کشهیم که ییبهار با نقشه ها ی: بابام عاشق خواهر بهار بوده ولآراد  

ان بهآرم یوقت رهیبابا خواهر حاملشو ول کنه و اونو بگ کنهیم یکار  

رهیگیم و آرمانو از بهاره کشهینقشه م دهیبهار با کمک سپ ادیم ایدن  

دونهیم نویارمان ا _  

دونهی: اره مآراد  

 بهاره کجاست _

ازش نداره یخبر ی: کسآراد  

دهیارمان اونو د _  

 

یار وقتب هی کردیم تیآرمانو اذ یلیخ لیبهار اون اوا دشی: نه ندآراد  

رزو تجاوزکه به آ گهیو آرمان باهم تو اتاق بودن بهار به آرمان م آرزو  

نهیهم یخودش دوست داره برا یآرمان آرزو مثل ابج یول کرده  

رهیگیاز آرزو فاصله م آرمان  

شده تیچقدر اذ _  
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نکن تشی: تو اذآراد  

کنم؟یم تشیمن اذ _  

: ارهآراد  

ینیبیم تمویوضع یخوبه دار _  

شهیم تیاذ یشیمکه  ونیکتا هی: شبآراد  

کنم کاریچ _  

یعاشقش کن دی: باآراد  

یچجور _  

میکن یبهت کمک م اسی: منو الآراد  

 

Part 119 💀 jokEr ☠⚠️� 

 ممنونم _

شمال برمتونی: مآراد  

 شمال _

: ارهآراد  

زبان آرمان از  � 

خونه رفتم  

 بهار _

: بلهبهار  
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 رفت _

: نهبهار  

 چرا _

: اون مهمونهبهار  

میریم نجایپس منو ترنج از ا _  

دستی: زنه تو فقط سپبهار  

نزار دستم روت بلند بشه نیبب _  

 

: پسرم زشته با مادرت درست حرف بزنمحمد  

و طستیسل هیاون فقط  ستیکه اون مامان من ن یدونیخوب م _  

 بس

رنجتحرف رفتم تو اتاقم درو باز کردم و رفتم داخل  نیگفتن ا بعد  

 نبود

دمیکش عربده  

 ترنج _

اومد تو اتاق و گفت اراد  

پس کلت ی: چته صداتو انداختاراد  

 کو _

ی: کاراد  
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 ترنج _

نکن دارشیب دی: اتاق منه خوابه تازه خواباراد  

میبر دیبا _  

: کجااراد  

میبر دیبا نجایاز ا _  

 

: نهاراد  

یچ _  

میکمکت کن میخوایم اسی: من و الآراد  

یچ _  

خالصت دهیاز دست سپ خوامیبرسونمت م ونیبه کتا خوامی: مآراد  

 کنم

یچجور _  

ستیفقط االن وقت رفتنتون ن گمی: بهت مآراد  

 باشه _

ختت یبود رو دهیسمت اتاق آراد و درو باز کردم مظلوم خواب رفتم  

سمتش بغلش کردم و بردمش تو اتاق خودمون اروم درازش رفتم  

از یبود که وقت ییهمون لباسابود  فیتخت لباساش کث یرو کردم  

اوردمش تنش بود مارستانیب  
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دمو لباساشو عوض کر رونیب دمیدست از لباساشو کش هیتو کمد  از  

تب داشت کمی  

زدیخواب داشت حرف م تو  

 

: آرمانترنج  

تعجب کردم گفتیگفتن اسمم که تو خواب م با  

کنارش دمیدراز کش اروم  

و بلند شد دیکش غیج هوی  

شدم بلند  

: ارمانترنج  

ختیحرف اشکاش ر نیگفتن ا بعد  

 بله _

بغلم و هق زد دیپر دنمیبا د ترنج  

شدهیچ _  

دمی: خوابتو دترنج  

 خوب _

ی: مردترنج  

یزد غیواسه اون ج _  
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:اره ترنج  

 اروم

 

کردم بغلش  

 باشه اروم باش _

بود دهیدستم خواب یرو دمیدرازش کردم و خودمم خواب اروم  

پر از اشکش زل زد بهم و گفت یچشما با  

: ارمانترنج  

 بله _

: من منترنج  

حرف هق زد نیگفتن ا بعد  
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 ترنج حرف بزن _

من من خواستمی: نمترنج  

نگو یبگ یتونیاگه نم _  

یمنم از رو یکرد یگفتم تو منو عصب ی: من اون حرفارو الکترنج  

بهت بهت گفتم حرص  

سرت یاشکال نداره فدا _  

بغلم کرد ترنج  
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خوب شدیکه باهام خوب رفتار م یبود تا زمان نیهم تیوضع شهیهم  

کردمیم رفتار  

دهیزبان سپ از  🍷 

شمیاومد پ یعل ریام  

میا کارهیخانم چ دهی: خب سپ یعل ریام  

میاریسره ترنج ب ییبال هیحتما  دیبا _  

بخوره میبهش سم بد میتونی: میعل ریام  

هست یفکر عال _  

شهیآراد کارش تموم م ی: تو نامزدیعل ریام  

خوبه یلیخ نکهیا _  

هست یمشکل هی: اره فقط یعل ریام  

یچ _  

بدن به من میحال هی دی: قبل سم خوردنش با یعل ریام  

بکن یخوایباشه هر کار م _  

اسیزبان ال از  � 

شدم آراد اومد تو اتاقم داریخواب ب از  

 

جونم ی: الآراد  
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 بله _

عقد کنما خوامی: ماراد  

یک _  

میبزرگ و شلوغ گرفت یلیجشن خ هی: فردا شب  اراد  

 خب مبارکه _

یکمکم کن دیکار نکردم با چی: ه اراد  

 باشه _

یایتوام م ادیزنگ زده که باهامون ب الیبه ش بای: شکاراد  

نداغو یجور نیاخمام رفت تو هم اون دختر هم الیاوردن اسم ش با  

چه دیبکنم که اگه باهاشون بره خر تونستمیفکرشم نم یحت بود  

ادیسرش م ییبال  

امیاره م _  

میپاشو حاضر شو بر هی: عالآراد  

 باشه _

 

Part 122🍷 DiVoNe 2� 

الیرفت و منم زنگ زدم به ش اراد  

بود مشغول  

رونیداخل حموم و بعد از گرفتن دوش اومدم ب رفتم  
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و یمشک شرتیت هیساق دار و  یمشک یتنگ و کتون یشلوار ل هی  

و چیموهامو مرتب کردم عطر زدم سوئ دمیپوش یمشک سوشرت  

و رفتم تو اتاق ترنج رونیبرداشتم و از اتاق رفتم ب مویگوش  

تو اتاق بود ترنج  

 ترنج _

: جانمترنج  

یباس دارعقد اراد ل یبرا _  

حاال پوشمیم یچ هی: ترنج  

یندار یلباست با من کار _  

: نه ممنونترنج  

نبالد میرفت یبعد از سالم و احوالپرس بایاراد وشک شیپ نییپا رفتم  

الیش  

دادیجواب نم الیش  

 

دنبالش رمیمن م _  

حرف رفتم سمت دره خونشون زنگو زدم نیگفتن ا بعد  

خانم گفت هی  

: بلهخانم  

الیدوست ش اسمیال _  
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داخل نیی: بفرماخانم  

تو رفتم  

خدمتکار اومد سمتم هی  

نیی: بفرماخانم  

کجاست الیش _  

: باال تو اتاقش خانم  

 پدر و مادرش کجان _

طبق معمول ستنی: نخانم  

یدیباشه اتاقشو به من نشون م _  

طرف نی: از اخانم  

رفتم دنبالش  

 

: اون اتاقشونهخانم  

نیباشه شما بر _  

رفت منم رفتم سمت دره اتاقش و بدون در زدن رفتم تو دختره  

با تاپ تنش بود هی خوردیاتاقش نشسته بود و داشت ناخوناشو م کنج  

بود سیخ سیشلوارک خ هی  

سمتش رفتم  

الیش _  
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پره خون بود دستاش  

دیچکیموهاش آب م از  

Part 123🍷 DiVoNe 2☠⚠️� 

دیچکیموهاش آب م ار  

الیش _  

تو حاله خودش نبود انگار  

کنارش نشستم  

دادم تکونش  

الیش _  

 

زد بهم و بغلم کرد زل  

دختر پاشو جمع کن خودتو هیچه وضع نیا _  

ی: کجا بودالیش  

یچ یعنی _  

نگفت یزیچ  

جلو در منتظر توان بایاراد و شک الیش _  

دونمی: مالیش  

یریبگم نم _  

: نهالیش  
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 چرا _

نمتوینم یول تونمیو بدون اونم م میاراد بفهمه قو خوامی: مالیش  

خرابه یلیاوضات خ _  

بتونم برم دی: باالیش  

 باشه _

برداشتم و زنگ زدم به اراد مویجدا شدم و گوش ازش  

: جانماراد  

 

هی نیدور بزن هی نیشما بر کشهیطول م ادیحمومه تا ب الیاراد ش _  

دنبال ما ایب گهیساعت د مین  

: باشهادار  

 خدافظ _

ی: بااراد  

قطع کردم و رفتم سمتش تلفنو  

 پاشو برو حموم _

: باشه الیش  

وتزور بلندش کردم و کمکش کردم بره حموم درو بستم و اومدم  به  

ردم واز خدمتکارارو صدا ک یکیخورده بود  شهیاتاقش پر از ش اتاقش  

ادیتختش تا ب یکرد و رفت منم نشستم رو زیاومد و اتاقشو تم اون  
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حوله تنش بود هیاومد  قهیاز چند دق بعد  

امیبگو ب یدیلباس پوش رونیب رمیمن م _  

پوشمیم رونمیب ی: نرالیش  

ندچو درم بستم و بعد از  رونیچپ نگاش کردم و از اتاق زدم ب چپ  

خودش گفت برم تو قهیدق  

تنش بود یو شلوار مشک یبلند مشک نیلباس است هی  

 

داشت از داخل حموم باند و گاز اوردم و دستشو یزیخون ر دستش  

همون لباسش یجلو باز زرد کوتاه رو هیبارون هیکردم  پانسمان  

ردنگکاله و شال  هیکرد و  شیزرد و ارا یکتون هیبه همراه  دیپوش  

و گفت دیپوش میمشک  

می: برالیش  

اینکن هیگر _  

: نهالیش  

نیافر _  

نییپا میرفت الیحرف رفتم سمت دره اتاقش و با ش نیگفتن ا بعد  

Part 124 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

زدم به اراد و ارادم اومد زنگ  

نشست الیعقبو باز کردم ش دره  
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: سالمالیش  

: سالم عشقمبایشک  

: سالماراد  

و درم بستم نشستم  

دیاون صحنرو که د الیهمو گرفته بودن ش یو اراد دستا بایشک  

 

ردک بغض  

یکالفگ افمیشونم از ق یاومد سمت من و سرشو گذاشت رو و  

ختیریم  

نی: مبارکه رل زداراد  

: ممنون ارهالیش  

یزیبا ارنج زد تو پهلوم منم خفه شدم و چ الیچهارتا شد ش چشمام  

 نگفتم

نداختیبرام ابرو باال م ارادم  

الیش میعقب تر بود الیاون دوتا جلو تر رفتن منم با ش میدیرس یوقت  

گرفت دستمو  

کارات اشتباهه یکن یفکر نم الیش _  

کمیبشه  تیاونم اذ دیبا دی: ببخشالیش  

دیلرزیاز سرما م دندوناش  
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کالفه تکون دادم و سوشرتمو دراوردم و تنش کردم سرمو  

ستیتنت ن یچیخودت ه اسی: الالیش  

ستیمن سردم ن _  

ی: مرسالیش  

 

لباساشو گرفت منم الیسمت پاساژ ش میمحکم تر گرفت رفت دستمو  

خودم و ترنج لباس گرفتم یبرا الیش قهیسل با  

رفتم خونه و  

زبان ترنج از  � 

د تواوم اسیتخت که در اتاقم باز شد و ال یخونه نشسته بودم رو تو  

: سالم کوچولواسیال  

 سالم داداش بزرگه _

دمیتو چشماش د ویغم خاص هی  

تخت یرگ گذاشت روجعبه بز هینشست کنارم و  اومد  

مال تو نی: ا اسیال  

هیچ _  

: لباس فردا شبتهاسیال  

شهیباورم نم یوا _  

: من که گفتماسیال  
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دمشیبغلش و بوس دمیپر  

ازت یمرس _  

 

منو از خودش جدا کرد اسیال  

برم کمک اراد دینه منم با ای ادیخوشت م نی: برو بباسیال  

 باشه بازم ممنون _

بهم چشمک زد و رفت در جعبرو باز کردم اسیال  

باز موند دهنم  

Part 125 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

بهم چشمک زد و رفت در جعبرو باز کردم دهنم باز موند اسیال  

خوشگل بود قرمز تو چشم یلیلباس خ هی  

اخوشگل بود دوت یلیدامن کوتاه داشت خ نشییبود و از پا دکلته  

ذوق کردم یپاشنه بلند قرمزم تو کارتن بود کل کفش  

زبان آرمان از  🍷 

 اراد جان داداش بسه خسته شدم _

معقد کنون من به ادیم یهر ک یاون کجه دوس دار خوامی: نمآراد  

بگه بادکنکا پشت عروس داماد کج بود بخنده  

اومد اسیصاف کردم که ال بادکنکارو  

درست کن نارویبرو ا ایب اسیال _  



VIP_ROMAN 
 

 

273 

 

بود اهی: ساسیال  

تو بود هیاره شب _  

: کثافتاسیال  

اونم رفت باال و بادکنکارو زد نییپا اومدم  

دهیزبان سپ از  � 

یعل ریتو اتاق ام رفتم  

خانم دهیجانم سپ ی: ا یعل ریام  

 سالم _

: سالم یعل ریام  

دمیلبام و اروم بوس یسمتم و لباشو گذاشت رو اومد  

که جدا شدم گفت ازش  

که باهاش بودم یبود یدختر نی: تو بهتریعل ریام  

من با یتونیبازم م یتو عقد کنون کاره ترنجو تموم کن یاگه بتون _  

یباش  

ی: چقدرم عالیعل ریام  

میکن کاریخب چ _  

 

بخوره دمی: سمو میعل ریام  
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یخوب سم چ _  

که به مرور زمان کارشو تموم کنه فیسم ضع هی: یعل ریام  

فیچرا ضع _  

خوابمی: چون من باهاش میعل ریام  

 باشه _

Part 126🍷 DiVoNe 2⚠️ 

زبان ترنج از  🍷 

باز کردم چشمامو  

تو اتاقم ومدیارمان ن شبید  

قرار بود امشب عقد کنون اراد باشه دیخواب دهیسپ شیپ و  

تخت بلند شدم و رفتم تو حموم بعد گرفتن دوش رفتم یرو از  

اومدن با سه تا زن الیدره اتاق باز شد و آرزو ش دمیلباس پوش رونیب  

 تو

وهامواز اون زنا تا م یکیدست  رهیز نمیبه زور مجبورم کردند بش و  

ساعت باهام ور رفت گفت کی نکهیکنه بعد از ا درست  

: پاشو لباستو بپوشزنه  

 

 باشه _

دمید نهیو خودمو تو ا دمیقرمزه ستش پوش یبا کفشا لباسمو  
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گذاشته بود شیخوب به نما یلیخ دمویبدن سف باسهل  

ودنبرام کرده ب ظیغل یلیخ شیآرا هیفر درشت کرده بود و  موهامم  

تو چشم بود انگار خودمو شتریب زشیرژ قرمزش از همه چ که  

نکرده بودم شیتاحاال مثل ادم ارا شناختمینم  

خوشگل شده بودم یلیخ  

: اوه خانمو باش ارزو  

هیچ _  

: ارمان نخورتت صلواتارزو  

دمیکش خجالت  

قطعا داغ دیدیم ینجوریبود اگه ارمان منو ا یقاط نییپا مجلس  

کردیم  

لخوشگ یلیو ارزوام خ الیاون کفشا راه رفتن برام سخت بود ش با  

شتریب الیبودن ش شده  

مثل گاو اومد تو اسیدر باز شد و ال هوی  

شد رهیخ الیمات و مبهوت به ش و  

 

به زور چشماشو ازش گرفت و زل زد به منو گفت و  

ی: ترنج حاضراسیال  

 اره _
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هنوز لباس نگرفته رمیبراش لباس بگ رمی: من با ارمان ماسیال  

 باشه _

: فعال اسیال  

و رفت الیانداخت به ش گهینگاه د هیحرف  نیگفتن ا بعد  

Part 127🍷 DiVoNe 2 ⚠️ 

بیجانگار دلش ع ینبود ول یزیپسر اصال ادم ه نیگرفته بود ا خندم  

بود ریگ الیش شیپ  

زبان ارمان از  🍷 

 حاال چرا قرمز _

گمی: چون من دارم بهت ماسیال  

 باشه _

و یو کالج مشک نیشلوار ج هیکرده بود تنم با  یکت تک مشک هی  

ستو اونجا برامون در شگاهیارا میجذب قرمز موهامونم رفت رهنیپ  

میو برگشت کرد  

 

یعل ریزبان ام از  🍷 

کتم بیگرفتم و گذاشتم تو ج سمو  

برمشیم نیزمان وقتش بشه از ب هر  

زبان ترنج از  🍷 
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نصف مهمونا اومده بودن بایتقر نییپا رفتم  

دمشید اسیچشمام دنبال ارمان گشتم و کناره ال با  

نفر از پشت گرفتم هی یول نییبرم پا اومدم  

زبان آرمان از  � 

عدببالفاصله  اسیال شمیاومد پ دهیکه سپ اسیال شیبودم پ سادهیوا  

رفت دهیاومدن سپ از  

دهیسپ ینگاه کردم به سر تا پا هی  

یتر بود نیسنگ یکه اگه لخت بود هیجور هیلباست  _  

خوشت اومد هی: چدهیسپ  

زدم پوزخند  

یلیاره خ _  

بهم و دستمو گرفت انداخت دوره گردنش دیچسب  

 

باشه زهینزار اعصابم بهم بر _  

هواست هست دوننی: همه مهمونا منو زنت مدهیسپ  

یستیزنم ن دونمیخودم م نهیمهم ا _  

دمیلبام و اروم بوس یاروم اومد سمتم و لباشو گذاشت رو دهیسپ  

Part 128 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

زبان ترنج از  🍁 
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هنگ کردم یعل ریام دنیبرگشتم و با د اروم  

: سالم یعل ریام  

 سالم _

جونم یوب: خیعل ریام  

ستمیخوبم جونه توام ن _  

باهات اشنا بشم ادی: اون شب وقت نشد زیعل ریام  

حرف دستشو جلوم دراز کرد و گفت نیگفتن ا بعد  

وشما میرعلی: من امیرعلیام  

نگاه کردم به دستش و بدون گرفتن دستش گفتم هی  

 منم ترنج _

 

: خوشبختمیعل ریام  

بشیحرف دستشو کرد داخل ج نیگفتن ا بعد  

کیوزم یصدا نجایا نیایب شهیدارم م یکار هی: من باهاتون یعل ریام  

دهینم اجازه  

آرمان شیبرم پ دیبا میزنیبعدا حرف م _  

و گفت دیخند یعل ریام  

ارمان سرش شلوغه انگار ی: ولیعل ریام  

یلبا یکه تو بغل ارمان بود و لباش رو دهیسپ دنیو با د برگشتم  
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رفت جیبود بغض کردم و سرم گ نآرما  

کمرمو گرفت و گفت یعل ریپشت ام از  

: حالت خوبه ترنج جانیعل ریام  

خدمتکاره هیدوست داشت نه  درویاونجا بمونم اون سپ خواستمینم  

 بدبختو

یعل ریسمت ام برگشتم  

دیبرم ببخش دیمن با _  

حرف رفتم سمت دره اتاق ارمان و رفتم تو و درم نیگفتن ا بعد  

 بستم

 

در باز شد برگشتم هوی  

هنگ کردم یعل ریام دنیبا د و  

داخل اتاق من نیاومد یشما به چه اجازه ا _  

Part 129 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

کمیارمان حالت ناخوش شد گفتم  دنیبا د دمی: واال دیعل ریام  

بدم تیدلدار  

ممنون یلیخ ستین یازین _  

داداشتم اسمیمنم مثل ال هیچه حرف نیبابا ا ی: ا یعل ریام  

و پارچو برداشت چشمامو بستم زیحرف رفت سمت م نیگفتن ا بعد  
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به ارمان فکر کردم و  

یعل ریزبان ام از  � 

ابش و رفتم سمتش وانیتو ل ختمیسمو ر عیچشماشو بست سر یوقت  

زبان ترنج از  � 

: ترنجیعل ریام  

باز کردم و نگاهش کردم چشمامو  

اب گرفته بود سمتم وانیل هی  

 

بخور نویا ای: ب یعل ریام  

 نه ممنون _

گهیابه د وانیل هی دهی: بخورش ترنج رنگ و روت پر یعل ریام  

 باشه ممنون _

حالم گرفته بود یلیابو ازش گرفتم خ وانیل  

کمیمغز داغ کردت  شهی: همشو بخور اب خنک باعث میعل ریام  

دمیدردا کش نیدرکت کنم چون خودمم از ا تونمیبشه خوب م خنک  

کمینفس خوردم مزش  هیابو به سمت لبم بردم و تا اخرشو  وانیل  

بود تلخ  

اوردمیخودم ن یبه رو یول  

کرد ریی: خوب کوچولو حاال داستان تغیعل ریام  
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یچه داستان _  

رییمتجاوز تغ هیداداش مهربون به نقش  هی: من از نقش یعل ریام  

کنمیم  

فهممیو نمحرفات _  

یتا بفهم دمیم حی: االن با رسم شکل برات توض یعل ریام  

 

زشیه یبرهنم از نگاه ها یرون پا یرو دیسمتم و دستشو کش اومد  

بلند شدم رفتم گذرهیتو سرش داره م یکوفت زهیچه چ دمیفهم  

فلدرو ق یعل ریباز نشد ام یول نییپا دمیدرو کش رهیدر دستگ سمت  

دیدیو چشمام انگار تار م رفتیم جیبود سرم گ کرده  

Part 130🍷 DiVoNe 2⚠️ 

دره اونجام بسته بود یسمت بالکن ول دمیدو  

رنامهکه از قبل ب هینقشه ا نی: اصال به خودت زحمت نده ایعل ریام  

از یتونیتو نم گهینداره به عبارت د یمشکل چیشده پس ه یزیر  

تا و اما اقا ارمان جونتم یو تا صبح در خدمت من یفرار کن دستم  

موننیخانم م دهیصبح با سپ خوده  

ستیولم کن حالم خوب ن _  

نمکنار  ییایشب رو هی یخوایم نکهیاز ا زمیعز هیعی: طبیعل ریام  

یاسترس گرفت یباش  
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کمینزد اومد  

تر بشه کیکه نتونه بهم نزد نشیس یگذاشتم رو دستامو  

ر ازهام و چون لباس دکلته بود و اونم قدش بلند ت نهیزد به س زل  

بود دشیهام تو د نهیبود نصف س من  

 

که نمیس ییقسمت باال یسرشو اورد جلوم و لباشو گذاشت رو اروم  

دیبود و اروم بوس برهنه  

کرد سیشد و اشکام صورتمو خ چندشم  

داشتم یرون برهنه پام و اروم نوازشم کرد سع یگذاشت رو دستشو  

بود منم انگار جون نداشتم ادیزورش ز یخودم جداش کنم ول از  

کرده بودن خیو پاهام  دست  

و دوتا دمیکش غیلباسمو باز کرد و منم ج پیدست ازادش ز با  

وفتهیاز لباس گرفتم که ن دستامو  

نمییپا ادیبکش من خوشم م غیج خوادی: هر چقدر دلت میعل ریام  

شنوهیصداتو نم یکس ادهیز کیموز یانقدر صدا که  

کنم ولم کن یخواهش م _  

تبه دس یبدبخت نیکه به ا یی: مگه کسخلم فرشته کوچولویعل ریام  

ول کنم یراحت نیو به هم اوردم  

یکن تمیاذ یخوایکردم که م کارتیمگه من چ _  
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تو با میکن یباهم بررس اتویخب بزار جزئ یمظلوم یادی: زیعل ریام  

 ارمان
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با تو میکن یباهم بررس اتویخب بزار جزئ یمظلوم یادی: زیعل ریام  

یرابطه داشت ارمان  

ندادم و بجاش گفتم جوابشو  

هم منو کنهیم تیبزار برم اگه ارمان بفهمه هم تورو اذ _  

و گفت دیخند یعل ریام  

سرش با یبفهمه وقت خوادیم ی: ارمان جونمون چجوریعل ریام  

گرمه ها دهیسپ  

وقت چیبود و ه دهیسپ شینگفتم حق با اون بود ارمان پ یزیچ  

بهم دست بزنه یعوض نیبزارم ا شدینم یلیدل نیا یول دیفهمینم  

نشیتو س دمیکوب محکم  

شمایم کیتحر شتریمن ب یکنیم ینجوریا ی: وقتیعل ریام  

دمیاز زدنش کش دست  

طهخب تو وارمان راب گهیکنم د یبررس اتویجزئ ی: نزاشتیعل ریام  

ا توب ایارمان  دونمیمن م نیتو اصل حرف منو بب نینداشت ای نیداشت  

خشن بوده درسته یلیخ دهیاگرم خواب ای دهینخواب  
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نداره یبه تو ربط _  

 

حرف بزنه اتیادب نیدختر با ا هی ستی: اصال خوب نیعل ریام  

یخب که چ _  

و گفت دیخند یعل ریام  

چه ینکرابطه برقرار  یکیبا محبت با  یوقت ینیبب خوامی: میعل ریام  

داره یحس  

قهندارم و تو رابطه ها اول عال یبه تو حس یمن عاشق ارمانم ول _  

روحه که هینداشته باشه  یحس یبه کس یوگرنه اگه کس شرطه  

یدیجسم سواره فهم یرو  

یقرمز کرده بود ینجوری: لباتو برا ارمان ا یعل ریام  

 اره _

مگه نه دتیشد ند فی: حیعل ریام  

یعوض دهیمنم از دستت نجات م نهیبیم ادیم _  

دستیسپ شی: گفتم که اون پیعل ریام  

دمیلبام و با حرص بوس یحرف لباشو گذاشت رو نیگفتن ا بعد  

دست و پامم هر شدیاصال نم یداشتم از خودم جداش کنم ول یسع  

شدیجون م یب شتریب گذشتیکه م هیثان  
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دست از سرم برداشت و لباشو از لبام جدا کرد بالخره  

نفس بکشم تونمینکن نم تمیتو رو خدا ولم کن اذ _  

دیفقط خند یعل ریام  

زبان آرمان از  🍷 

محکم پس زدم درویسپ  

هوگرن زهیمراسم داداشم بهم بر خوامیبرو واسه خودت دعا کن نم _  

زار اسمون به حالت یکه مرغا اوردمیسرت م ییداستانت بال نیا سره  

 بزنن

هن یدونیبفهمن تو منو زنه خودت م دی: خو عشقم مهمونا بادهیسپ  

 ترنجو

زنه من فقط یدونیرو اعصاب من رژه نرو خودت خوب م دهیسپ _  

شیبود که تو به درک فرستاد یکت  

نداشت قتویحق دنی: به من چه اون طاقت شندهیسپ  

نبود قتیحق یبهش گفتکه تو  ییاونا _  

: چرا بود دهیسپ  

ادیخفه شو صدات ن _  

 

اسیزبان ال از  � 
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هیو  یصندل ینشسته بود رو یکه گوشه مهمون الیش شیپ رفتم  

مشروب دستش بود وانیل  

شونه یکنارش نشستم به محض نشستنم سرشو گذاشت رو رفتم  

 هام

یخوب _  

خوب باشم دی: باالیش  

 اره _

وقت اون ادم سابق نشم چیه گهیفکر کنم د اسی: الالیش  

یشیم _  

دیبا یدوسش داشتم االن چجور یلیمن خ ی: اخه چجورالیش  

کنم فراموشش  

تیتو زندگ اریب دیادم جد هی _  

نگاهم کرد یجور هی الیش  

نگاهشو یمعن دمینفهم  

هیچ _  

ارادو فراموش کنم دیحق با تو با یچی: ه الیش  

 

الیش _  

: جانمالیش  
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نمشیبیترنج کجاست نم _  

نییاپ ادیبعد ما ب قهیدق ۵قرار شد اون  نییپا می: ما که اومدالیش  

نییپا یاومد یک _  

ساعت مین بای: تقرالیش  

 پس ترنج االن کجاست _

هباهاش حرف بزن خوادیگفت با ارمان کار داره م دونمی: نمالیش  

نبود یچشام دنبال ترنج گشتم ول با  

بود دهیسپ شیپ ارمان  
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کردیبود و داشت باهاش کل کل م دهیسپ شیپ ارمان  

ستیترنج ن _  

هست یزیچ نتونیب یکنی: چرا انقدر به ترنج توجه مالیش  

چپ نگاش کردم و گفتم چپ  

مکنم االنم نگرانش یاون خواهر منه بهش قول دادم براش برادر _  

 

یشد یچقدر عصب دی: باشه ببخشالیش  

الیش _  

: جانالیش  

کارش دارم نجایا ادیبرو بگو ارمان ب _  
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ششیپ یری: چرا خودت نمالیش  

ادیخوشم نم دهیاز سپ _  

: باشه الیش  

زبان آرمان از  � 

من یول زدیام داشت تند تند حرف م دهیبودم و سپ دهیسپ شیپ  

کردمیبه حرفاش توجه نم اصال  

اومد سمتمون الیش  

: ارمانالیش  

 بله _

کارت داره اسیباهام ال ای: بالیش  

 باشه _

ومدی: چرا خودش ندهیسپ  

 

تمام زل زد بهش و گفت ییبا پرو الیش  

منم ادیخوشش ن اسیال میهرک ادی: گفت ازت خوشش نمالیش  

میبر ایارمان ب ادینم خوشم  

اسیسمت ال دمیحرف دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

خنک شده بود دلم  

یبهش نگم ول یزیچ کنهیبخاطر ترنج مجبور بودم هر کار م من  
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خوبش کرد الیش  

اسیال شیپ میرفت  

 جانم _

: داداش ترنج کواسیال  

 ترنج _

: ارهاسیال  

دمشیند شبهیاز د دونمینم _  

ومدهین شتیاصال پ یعنی: اسیال  

 نه _

: پس حتما تو اتاق موندهاسیال  

 

نییپا ادینخواسته ب دمی: شاالیش  

ن؟ییپا ادی: چرا نخواد باسیال  

زارهیزندم نم ینجوریا نهیارمان منو بب گفتی: اخه همش مالیش  

یچجور _  

کوتاه بود کمی: لباسش الیش  

دنبالش میبر ای: ارمان باسیال  

میبر _  

دمیکش درو رهیدستگ میسادیباال و جلو دره اتاقم وا میپله ها رفت از  
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باز نشد یول نییپا  

نداشت دره اتاق قفل باشه امکان  

تا ضربه زدم به در دو  

 ترنج _

ومدیاز داخل نم ییصدا چیه  
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ومدیاز داخل نم ییصدا چیه  

زدم تو در دوباره  

 

 ترنج _

اومده شیبراش پ یمشکل دی: تو اتاق بوده شااسیال  

 برو اون ور _

م عقباز جلو در رفت کنار و منم رفت اسیال  

زبان ترنج از  � 

راننگ یراحت شد ول یعل ریاز بابت ام المیارمان خ یاومدن صدا با  

بودم که بعدش قراره از ارمان بخورم ییکتکا  

یزیچ زاشتیدستشو محکم گرفته بود جلو دهنم و نم یعل ریام  

 بگم

برام سخت شده بود دنیکش نفس  
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اومدن تو اسیشکست و ارمان و ال یبلند یلیخ یدر اتاق با صدا هوی  

ازم جدا شد یعل ریام  

یول دمیگلوم و تند تند نفس کش یزدم و دستامو گذاشتم رو زانو  

گرفتینفسم م شتریب دمیکشینفس م شتریب یهر چ انگار  

عاخواستن واق یکه انگار م زدنیم ویعل ریام یجور اسیو ال ارمان  

رهیبم  

ارمانو جدا کرد و گفت اسیال  

 

رهیارزش نداره به دست ما بم نیا شیکن کشت: ولش اسیال  

زبان آرمان از  � 

یجرش بدم ول خواستیم دلم  

خواستمیجدامون کرد نم اسیال  

قرمز ترنج یلبا دنیقرمزش و د یلبا دنیبا د یبزنمش ول گهید  

کردم یقاط دوباره  
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اوردیسمتش رفتم انقدر زدمش که خون باال م به  

تونستینم یازش جدام کنه ول کردیم یداشت سع اسیال  

یعقب اومدم دوباره برم سمتش ول دمیاز لباسم گرفت کش اسیال  

اومد جلوم و محکم بغلم کردم ترنج  



VIP_ROMAN 
 

 

292 

فروکش کرد هوی تمیتموم عصبان انگار  

دبشبزار بعد از مراسم ا زهیخوام مراسم اراد بهم بر ی: نماسیال  

میکنیم  

رونیق زد ببلند کرد و از اتا ویعل ریام اسمیسرمو تکون دادم و ال اروم  

نه پاکبتونه بغلم  نکهیا یپاشنه بلندش بازم برا یبا اون کفشا ترنج  

کرده بود یبلند  

 

لباسشو بستم براش و موهاشو نوازش کردم پیز اروم  

کرده بود خی دستاش  

گفت هیبا گر ترنج  

: ارمان ترنج  

 جونم _

هام برداشت و زل زد تو چشمام و گفت نهیس یسرشو از رو ترنج  

شنکردم اون خود ی: من بخدا من به روح مامانم قسم من کارترنج  

ارمان من نجایا اومد  

و گفتم دمیادامه بده وسط حرفش پر نزاشتم  

دونمیم سیه _  

هام نهیس یگذاشت رو سرشو  

یدونی: نمترنج  
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دمیبوس سرشو  

کنمیم تیربمن خودم ت میعل ریام نییپا میبر ایترنج ب _  

می: برترنج  

شده درستش کن اهیصورتت س _  

 

دوره چشمشو پ اک کرد و گفت یایاهیس نهیرفت جلو ا ترنج  

می: برترنج  

 لباست _

بپوشم یلباس باز نیهمچ هی خواستمیمن نم دهیخر اسی: الترنج  

یمن ن ریبخدا تقص ارمان  

میباشه بر _  

گفتم رونیاز اتاق بزنه ب خواستیم یشدم و وقت بلند  

 انقدر از من نترس _

: چشمترنج  
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نییپا میرفت  

زبان ترنج از  � 

مینشست یگوشه از مهمون هی میرفت  

سخت بود حس یلیبرام خ دنیبود و نفس کش خی خیو پام  دست  
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ارمیدارم باال م کردم  

امیارمان من االن م _  

 

: کجاارمان  

ییدستشو _  

ای: باشه برو زود بارمان  

 باشه _

به رفتیم جیسرم انقدر گ ییبلند شدم و رفتم سمت دستشو اروم  

رفتمیراه م زور  

دنمیو به محض رس ییبه دستشو دمیرس  

بهم خورد حالم  

دمیترس اوردمیباال م خون  

شستم و سرفم گرفت دهنمو  

دهنم و سرفه کردم یگرفتم جلو دستمو  

م تموم شد داخل دستم پر از خون بودسرف نکهیاز ا بعد  

شده بودم ینجوریبازم از ترس ا حتما  

به یلوحالم بد بود  یشستم و رفتم کنار ارمان تا اخر مهمون دستامو  

اوردمیخودم ن یرو  

یعل ریزبان ام از  🍷 
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اتاقم بودم که دره اتاق باز شد تو  

اومد تو دهیسپ و  

یکرد یچه غلط یعل ریام ی: وادهیسپ  

دیارمان فهم ستین یطور _  

اه یبده چرا انقدر خنگ یلیکه خ ینجوری: ادهیسپ  

 سمو دادم خورد _

: واقعادهیسپ  

نزن غیج سیه _  

و زندست نهیی: اگه سم خورده چرا پادهیسپ  

فیضع دمیکه بهش م یگفتم که سم _  
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یخره نفهم اه دار خورهیکه نکشتش به چه درد من م ی: سم دهیسپ  

یزنیبهم م حالمو  

کشتشینم یچ یعنی _  

نکن وگرنه از دست خودمم کتک می: درست حرف بزن عصبدهیسپ  

بگو یدیفهم یخوریم  

 

کم کم یول کشتشیم _  
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کشتشیم ی: تا کدهیسپ  

قتطا تونهینم شتریسگ جون باشه تا فردا شب ب یلیتا فردا اگه خ _  

ارهیب  

شخود ینامه ام با دست خط و امضا هی: سمو بزار تو اتاقش دهیسپ  

یارمان خودکش یتایتو اتاقش که از دست اذ میزاریم میکنیم درست  

 کرده

 اون حله _

یعل ری: امدهیسپ  

 بله _

هیسمه چجور نی: ادهیسپ  

رهیمیو م ارهیداخل معدش و شکمشو باال م یکم کم همه محتوا _  

: خوبهدهیسپ  

زبان ترنج از  🍷 

تموم شد یمهمون  

 ارمان _

 

: بلهارمان  

من برم بخوابم شهیم _  

کار دارم ستمی: اره برو من شب ن ارمان  
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 باشه _

زور رفتم باال به  

دمیبود خواب یبه هر بدبخت و  

شدم داریب صبح  

وداالن قرمز قرمز شده ب یبود ول دیبالشتم قبل از خواب سف یرو  

کنم کاریچ دیبا دونستمینم  

دم وبالشتو دراوردم و بردم تو حموم و شستم چند بار سرفه کر یرو  

خون اومد تو دستم بازم  

رونیشستم و اومدم ب اونو  

رفتیم یاهیو چشمامم س رفتیم جیگ سرم  

اتاقمو زدن دره  

 بله _

اومد تو فاطمه  

 

ختستیبهم ر یلیخونه خ مییما دست تنها نییپا ای: بفاطمه  

امیو عوض کنم مباشه لباسام _  

رفت فاطمه  
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امیباشه لباسامو عوض کنم م _  
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رفت فاطمه  

بد بود یلیخ حالم  

نییلباس عوض کردم و رفتم پا یهزار بدبخت با  

کردمیجمع م فویکث یکل اون ظرفا دیبا  

رفتیم جیگ سرم  

نبود یچاره ا یول  

نیم تو اانقدر بهم گفته بودن خدمتکار باورم شده بود تنها کار انگار  

نهیهم خونه  

همون حال بدم کمک کردم و کارارو انجام دادم با  

بد از ظهر بود که ظرفا تموم شد بایتقر  

دمیکشیم یط نویزم دیبا  

 

تو سالن رفتم  

ومدیاز گلوم به شدت خون م رفتیم جیگ سرم  

روز خون باال اوردم بار تو طول نیچند  

هیچ یبرا دمیفهمینم اصال  

رفت جیبد گ یلیکه سرم خ کردمیکارمو م داشتم  

گاهم کردم هیتک ویط  

از دره خونه اومد تو آرمان  
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نگاه کردم بهش هی  

شهیتر م کیتر و تار کیداره تار هیاحساس کردم هر ثان و  

سمتم اومد  

: ترنجآرمان  

جونه جواب دادن نداشتم انگار  

زبونمو تکون بدم و جوابشو بدم تونستمینم  

نگاهش کردم فقط  

و تبمو چک کرد میشونیپ یدستشو گذاشت رو آرمان  

چته دهیچرا رنگ و روت پر یخی: چرا انقدر ارمان  
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یشد دیچرا سف دهیچرا رنگ و روت پر یخی: چرا انقدر ارمان  

ندادم جواب  

توام: ترنج با ارمان  

زانوهام توان وزنمو ندارن گهیکردم د حس  

تو دستم شل شد یط  

افتاد و بعدش و  

افتادم خودمم  

و اسمون معلق شدم نیزم نیب یول  
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ارمان گرفتم دمیگرم قرار گرفت فهم یجا هی یکه رو سرم  

چشمامو باز کنم توتستمینم یول دمیشنیبهارو م یصدا  

شده ی: چبهار  

نیا یتار مو از سرش کم نشه وگرنه تک تک اعضا هی: دعا کن ارمان  

کنمیخاک م خانوادرو  

رهیحرف حس کردم داره راه م نیگفتن ا بعد  

دیچیپ مینیعطرش تو ب یبو  

 

دمینفهم یچیه گهیگرفتم و د ارامش  

زبان آرمان از  � 

مارستانیو رفتم سمت ب نیتو ماش گذاشتمش  

بود خی خیبغلش کردم بدنش  میدیرس یوقت و  

نگران بودم یلیخ  
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دیلرزیدستام م ینگران از  

و با کمک پرستارا گذاشتمش رو تخت مارستانیتو ب بردمش  

مارستانیب  

برم تو اتاق نزاشتن  

مارستانیب یصندل یرو نشستم  
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زدمیضربه م نیزم یپام رو با  

موهام یکردم ال دستامو  

گهیکنن د تشیاذ ونیتاخورد بود اگه مثل ک یلیخ اعصابم  

بخشمشونینم  

اومد اسینشستم که ال کمی  

 

شدهی: چاسیال  

افتاد هوی دونمینم _  

تو یاقتیل ی: صد بار بهت گفتم مواظبش باش چرا انقدر باسیال  

شده ها ینجوریمن خوشحالم که حالش ا یکنیفکر م اسیبسه ال _  

کرده یمگه ترنج چه گناه یونیفقط به فکر کتا ی: تو لعنتاسیال  

تو ریگ افتاده  

دستیندارم مشکلم بهاره مشکلم سپ یمشکل چیمن با ترنج ه _  

اروم باش تا از دکتر بپرسم چشه نی: باشه داد نزن بشاسیال  

دکتر و منم دنبالش رفتم شیرفت پ اسیال  

دکتر دی: ببخشاسیال  

: بلهدکتر  

میاورد ویخانم هی: االن اسیال  

که با اون اقا اومدن ی: همون خانمدکتر  
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نگاه کرد به من و گفت هی اسیال  

: بلهاسیال  

 

هیزنده موندنش  فهیضع یلیاما نبضش خ دمی: هنوز نفهم دکتر  

 معجزست
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شل شد و نتونستم وزن خودمو تحمل کنم پاهام  

یعل ریاز زبان ام ❓  

تو اتاق آرمان و ترنج رفتم  

رشممقدا هیبالشت و  ریداده بودو گذاشتم ز دهیکه سپ ینامه ا اون  

که معلوم بشه رونیاز بالشت ب گذاشتم  

رونیکار رفتم ب نیاز ا بعد  

با خواستمیرفت جز اون قسمتش که م شینقشه ها درست پ همه  

کنم یحال هیبخوابم و  ترنج  

تاز چند ساع شتریکه ب فیح یبود ول یهر حال که دختر خوب به  

مونهیزنده نم گهید  

زبان آرمان از  � 

ساعت که اونجا نشسته بودم میاز ن بعد  

اومد سمتم و گفت اسیال  
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: آرماناسیاا  

 

 بله _

انخویم نجایا اریترنجو ب ی: برو خونه شناسنامه و کارت ملاسیال  

 خودت برو _

هوا هیهم  شهیتو برو هم حالت بهتر م مونمیم نجای: من ااسیال  

یخوریم  

یرا نداره خودت بر _  

: نهاسیال  

 باش _

کن ی: فقط اروم رانندگاسیال  

 باشه _

شدم و رفتم سمت خونه نیو سوار ماش رونیرفتم ب مارستانیب از  

ودموخافتاد اصال  یترنج م یبرا یاعصابم داغون بود اگه اتفاق یلیخ  

دمیبخشینم  

به خونه دمیرس  

بود دهیسپ دمیکه د ینفر نیدره خونه رفتم تو و اول از  

رونیدادم ب یعصب نفسمو  
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اومد سمتم و گفت دهیسپ  

سره ترنج اومده یی: آرمان جان چه بالدهیسپ  

تار مو از هیاگه  گمیدارم بهت م یچ نیخوب گوش کن بب دهیسپ _  

یدیفهم دمیترنج کم بشه تورو بگا م سره  

: به من چهدهیسپ  

من حرفمو زدم یحاال هر چ _  
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من حرفمو زدم یحاال هر چ _  

حرف رفتم سمت اتاق منو ترنج نیاز گفتن ا بعد  

ونگاه کنم رفتم سمت کشو  ییبه جا نکهیباز کردم و بدون ا درو  

که رونیو شناسنامه ترنجو برداشتم و اومدم از اتاق بزنم ب یمل کارت  

رفتم سمت تختو دمیبالشت ترنج د رینامه ز هی  

برداشتم بالشتو  

نامه بود یرو شهیش هی  

دارو بود شهیش هیشب  

اون شدم و نامرو باز کردم الیخیب  

بود نوشته  

 

 》 سالم
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شیو بخون یکن داینامرو خودت پ نیوارم ا دیام زمیعز آرمان . 

رد دمیشا ایمن مرده باشم  یخونینامرو م نیا یاالن که دار دیشا  

مردن باشم به هر حال حال  

وجود ندارم گهید من  

بهت نویدوست داشتم زل بزنم تو جفت چشمات و ا شهیهم آرمان  

اما بگم  

سمشیبودکه برات بنو نیو قسمت ما ا ریتقد  

سخت باشه اما یلیدرکش برات خ دیشا  

االن نیپسر عموم بودم تا هم دیعاشق فر میاز بچگ من  

ادامه مویزندگ تونمیبگذرم نم دیحاال که مجبورم بخاطر تو از فر اما  

 بدم

شنیبار عاشق م هیادما فقط  یول یمتوجه نباش دیشا  

دمیعذابو کش نیزن تو شدم بزرگ تر یوقت  

اما یدرکش کن یسخت باشه بخوا دیشا اره  

دمیاز کناره تو بودن زجر کش من  

نمتحملت ک نیاز ا شتریببخش که نتونستم ب منو  

 

یلیپس دل یا دهیو عاشق سپ یکه توام دوسم ندار دونمیم خوب  

وجود نداره تیناراحت یبرا  
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به خودت بگم اما نشد نویخواستم ا بارها ... 

گهیتا د رمیم شتیاز پ شهیهم یسم برا نیمن با خوردن ا حاالم  

نباشم یوقت برات اضاف چیه  

 ترنج 《
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دیتو دستم لرز نامه  

کردم تشیسخت بود اخرش انقدر اذ باورش  

شد یبه مرگ خودش راض که  

ختیبهم ر اعصابم  

باشه اونو مجبور کردم باهام نیبود من با دونستن ا دیعاشق فر اون  

هبمن بودم که خودمو  نیا یچند بار خواست بهم بفهمونه ول دیفر  

زدم ینفهم  

ترنجو مجبور کرده بودم با من باشه من  

لعنتم کنه خدا  

بود اسیزنگ خورد ال میگوش  

 

 بله _

۱اگه تا  گنیترنج سم خورده م گنیم اروهای نی: آرمان ا اسیال  

رهیمیخورده م ینفهمن چه سم گهید ساعت  
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سم تو دستم شهینگاه کردم به ش هی  

امیصبر کن دارم م _  

حرف نیگفتن ا بعد  

نیسمت ماش دمیقطع کردم و دو تلفنو  

مارستانیرفتم سمت ب تونستمیکه م یسرعت نیبا آخر و  

دادم به دکترا شرویشدم و ش مارستانیب وارد  

ییاسترس داشتم اگه بال یلیخ  

دمیبخشیوقت خودمو نم چیاومد ه یترنج م سره  

Part 144 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

شهیبوده و ش فیضع یلیساعت دکترا گفتن چون سم خ ۲از  بعد  

کنن و به ترنج بزنن دایدادم بهشون تونستن پادزهرشو پ سمو  

راحت شده بود المیخ  

رونیاز اتاقش اومد ب دکترش  

 

سمتش رفتم  

دکتر یاقا _  

برگشت سمتم و نگاهم کرد و گفت دکتره  

: بلهدکتر  

هیحال همسرم چجور _  
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همسرتون خوب تیبگم که وضع دیمحترم با یآقا نینی: ببدکتر  

نباش ژهیدارن که تحت مراقبت و ازین یول انیدرسته بهوش م ستین  

نمکان آروم باش هیتو  دیبراشون با ستیخوب ن یو ناراحت استرس  

از استرس دور  

ادیبهوش م یدکتر ک یاقا _  

گهیساعت د ۲: حدودا دکتر  

ببرمشون تونمیم یک _  

دمیچک بشه خبر م شیوضعبت جسمان ادی: بهوش ب دکتر  

 ممنون _

اسیحرف دکتر رفت و منم رفتم س:ت ال نیگفتن ا بعد  

اسیال _  

: جاناسیال  

 

 برو خونه من _

ت؟ی: خونه مجرداسیال  

 اره _

: خباسیال  

ببر ریالزمه بگ یالزمه هر چ ایدختر چ هی یبرا نیبرو بب الیبا ش _  

ترنجو ببرم اونجا خوامیم اونجا  



VIP_ROMAN 
 

 

309 

بفهمه دهیاگه سپ ی: ولاسیال  

ستیمهم ن _  
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ستیمهم ن یچ یعنی: اسیال  

نکن یبا ترنجو بزارم تو اون خونه تا باهم زندگ دویفر خوامیم _  

ی: چاسیال  

زد پرستاره که کنارمون بود گفت اسیکه ال یعربده ا با  

مارستانهیب نجای: اقا لطفا اروم اپرستاره  

: باشهاسیال  

حرف اروم گفت نیگفتن ا بعد  

 

یزندگ دیبا فر یبزار یخوایم یچ یعنی ی: ارمان کسخل شداسیال  

کجاست رتتیاون زنته غ کنه  

یکه بخوا نهیطرفت نفس بکشه به ا یکه نذار ستین نیبه ا رتیغ _  

خوشحال تره دیاون فر شیترنجم پ ینیبب شویخوشحال  

یمرد یلی: خاسیال  

حرف محکم بغلم کرد نیگفتن ا بعد  

بهوش اومد ببرمش اونجا یوقت خوامیم اسیبرو ال _  

: چشماسیال  
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رفت اسیال  

نشستم مارستانیب یصندل یرو  

زدمیضربه م نیزم یبا پام رو و  

فکر کردم بهش  

باشه شمیپ خواستینم اگه  

کردمیمجبورش نم منم  

اونجا نشسته بودم که دکتره ترنج اومد و گفت یساعت ۱ حدود  

: اقا همسرتون بهوش اومدندکتر  

 

شدم خوشحال  

دادن بهم ارویدن انگار  

نمشیبب تونمیم _  
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نیاسترس بهش وارد نکن ی: اره ول دکتر  

 باشه _

سمت اتاقش رفتم  

اتاقو باز کردم دره  

تخت بود یجونش رو یب تن  

شده بود اهیچشماش س ریز  
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تختش یو نشستم رو ششیپ رفتم  

بود دهیپر یلیزد بهم رنگش خ زل  

آرمان من کجام شدهی: چترنج  

یمارستانیب ستین یزیچ _  

 ️⚠ از زبان ترنج ♥

یمارستانیب ستین یزی: چآرمان  

 

کردم فکر  

اومد ادمی هوی  

یاون همه حال بد یهمه خستگ اون  

ی: خوبآرمان  

 آرمان من چم شده بود؟ _

یدونی: نمآرمان  

 نه _

نامه گذاشت جلوم هی آرمان  

کردم بازش  

خوندن متن داخلش چشمام گشاد شد با  

من ننوشته بودمش ینامه از زبون من بود ول نیا  

وقت منو چیه گهید دیفر شیپ فرستمتی: نگران نباش مآرمان  
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ینیبینم  

کردم بغض  

یول _  

ستین حیبه توض یازی: نآرمان  

 

بار سرش داد زدم نیکردم واسه اول یقاط  

بلند گفتم یصدا با  

من ننوشتم من خودم نویتمومش کن ا رمیمیآرمان بسه دارم م _  

به خوردم داده نویا یک دونمینخوردم نم سم  

دستامو گرفت و گفت آرمان  

باشه آروم باش سی: ه آرمان  

و گفتم رونیب دمیدستش کش یاز تو دستامو  

یحرفمو باور ندار _  

بالشتت بود ریز ینامرو تو نوشت نی: اآرمان  

_ شدم ینجوریچرا ا دونمیدم سم نخوردم نمارمان من خو  

هینامه چ نیا ی: اگه خودت سم نخوردآرمان  

صورتم یرو ختیکردم و اشکام ر بغض  

 من ننوشتم _
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: ترنج راستشو بگوآرمان  

 آرمان بخدا من ننوشتم _

کردم تو هنگه حس  

م نیبب هیچ _  

لبام و با یلباشو گذاشت رو یادامه بدم و وسط حرفم جور نزاشت  

که گردنم درد گرفت دمیبوس حرص  

نبود یبار بود وحش نیاول واسه  

بود شیحرص قاط کمی یول دمیبوسیم متیبا مال داشت  

کردم باهاش یانداختم دوره گردنش و همکار دستامو  

دستش دوره کمرم هیدستش دوره گردنم بود و  هی  

داشت ارویحس دن نیبهتر  

کردم لبام برداشت محکم بغلش یآروم لباشو از رو قهیاز چند دق بعد  

زدمینفس م نفس  

کنن تتیاذ زارمینم گهی: دآرمان  

ایک _  

 

ینخورد دهیاز دست سپ یزی: تو چآرمان  

 نه _
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ی: نگار چآرمان  

 نه _

یچ یعل ری: امآرمان  

 نه _

: فکر کن انقدر مطمئن نگوآرمان  

آرمان ادینم ادمی _  

تخت یو نشست رو رونیاز بغلم اومد ب اروم  

نکن تی: باشه خودتو اذآرمان  

میریم یک ادیبدم م مارستانیارمان من از ب _  
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میریم یک ادیبدم م مارستانیارمان من از ب _  

پرسمیم رمیدونم االن م ی: نمآرمان  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

اون نامرو نوشته یم بدونم کبود کنجکاو  

 

اون سمو داده بودن بهم ینخورده بودم چجور یزیچ من  

آرمان اومد قهیاز چند دق بعد  

می: پاشو برآرمان  

میبر _  
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خونه میبر دونمیخودم م ی: اره دکتر گفت مرخصت نکنم ولآرمان  

بلند شو بهتره  

مارستانیاز ب رونیبه کمک آرمان بلند شدم و رفتم ب اروم  

بهارو نداشتم کاش خونه نبود یحال و حوصله غر غرا اصال  

بستم چشمامو  

نفر چشمامو باز کردم هیتکون دست  با  

بود آرمان  

میدیرس نییپا ای: بآرمان  

شدم ادهیپ نیاز ماش اروم  

میبود ومدهین خونه  

کجاست نجایا _  

: خونمونآرمان  

 

یچ یعنی _  

میکنیم یزندگ نجایبه بعد ا نی: از اآرمان  

 منو تو _

: ارهارمان  

یچ دهیپس سپ _  

: گور باباشآرمان  
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یول _  

: بسه ترنجآرمان  
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 باشه _

میبر ای: بآرمان  

سمت خونه دمیحرف دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

خوشگل بود یلیخونه خ هی  

یول کیکوچ ییرایپذ هیبود  کیکوچ نجایا یاون خونه قبل برعکس  

اتاق و آشپزخونه هیو  کیش یلیخ  

 

یسترینم ییبرم جا دیمن با ریدوش بگ هی: برو تو اون اتاق آرمان  

 تنها

 نه _

رمی: پس من مآرمان  

حرف اومد بره که صداش کردم نیگفتن ا بعد  

 ارمان _

سمتم و گفت برگشت  

: بلهآرمان  

 مواظب خودت باش _
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تکون داد و رفت سرشو  

سمت اتاق رفتم  

رنگ قرمز بود شیتخت دونفره وسط اتاق بود که روتخت هی  

یقشنگ بیبود و ترک یکه اونجا بود قرمز و مشک ییزایتمام چ کال  

 داشت

در تو اتاق بود دوتا  

بود ییاز درارو باز کردم دسشو یکی  

 

باز کردم حمام بود ویبعد دره  

سمت کمدا رفتم  

کمدو باز کردم نیاول دره  

ارمان بود یلباسا پره  

پسر چقدر لباس داشت نیگرفت ا خندم  

مد بوددخترونه تو ک یباز کردم انواع و اقسام لباسا ویکمد بعد دره  

رفت تو هم اخمام  

بود دهیسپ یلباسا حتما برا نیا  

ختیبهم ر اعصابم  

یابپوشم من که عمرا از لباس دیبا یاگه بخوام برم حموم چ حاال  

پوشمینم دهیسپ  
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باز شد شمینگاه کردم به کمد آرمان و ن هی  
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باز شد شمینگاه کردم به کمد آرمان و ن هی  

سمتش رفتم  

برداشتم و رفتم تو حمام یمردونه مشک رهنیپ هی  

 

تحمل کردم یول رفتیم جیمقدار گ هیسرم  هنوزم  

دمیپوش رهنویدوش گرفتم پ نکهیا بعد  

گذاشته شده بود شیخوشگل به نما یلیخ دمیسف یپاها  

باسنم بود ریتا ز رهنهیپ  

بود دهیسپ یبهتر از لباسا یول  

لباسو بستم و موهامو شونه کردم و باز گذاشتم یها دکمه  

رونیاتاق زدم ب از  

خوشگل بود یلیخ سالن  

شده بود دهیتو سالن بود که جلوش چند تا بالشت چ نهیشوم هی  

بود گشنم  

بود زیباز کردم همه چ خچالویتو آشپزخونه و دره  رفتم  

دمیخوردم و رفتم تو اتاق و خواب ینیریش کمی  

شب بود کیخواب که پاشدم نزد از  
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درست یگشنشه رفتم تو آشپزخونه و ماکاران ادیحتما اگه ب ارمان  

 کردم

یراحت یکه درست شد رفتم تو سالن نشستم رو یماکاران  

 

انداخت تو قفل در دینفر کل هی قهیدقاز چند  بعد  

Part 151🍷 DiVoNe 2⚠️ 

در یزوم شد رو نگاهم  

اومد تو آرمان  

 سالم _

من یزوم شد رو آرمان  

از تعجب گشاد شده بود چشماش  

سمتش رفتم  

یارمان خوب _  

یچرا تنت کرد نوی: اارمان  

نگاه کردم به لباسم و گفتم هی  

 چون تنم کردم _

: مگه لباس نبودارمان  

نجایمگه لباس هست ا _  

اسیال نی: اه لعنت به اارمان  
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دستیفقط چندتا لباس از سپ _  

 

دهی: سپارمان  

 اره _

ومدهین نجایتا حاال ا دهی: سپارمان  

 پس اون لباسا _

تو گرفته یبرا اسی: الارمان  

هامو انداختم باال شونه  

گفت یته دلم خنک شد وقت ییجورا هی  

باز شد شمین ومدهین نجایتاحاال ا دهیسپ  

ی: شام درست کردارمان  

 اره _

میگرفتیم رونیاز ب ی: الزم نبود خودتو زحمت بدارمان  

 حوصلم سر رفته بود _

: باشهارمان  

حرف رفت تو اتاق نیگفتن ا بعد  

یورکه  یکیربع اومد از حوله کوچ هیبعد از  اینشستم رو راحت منم  

بود شونش  
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رفته حموم دمیفهم  

با سوشرت ستش تنش بود یورزش یشلوار مشک هی  

بود سیخ موهاشم  

نشست کنارم اومد  

یکنیم کاری: چارمان  

گهینشستم د _  

گشنشونه ای: بعضارمان  

دمیخند  

غذارو ارمیتا ب ننیبش دیبا ایبعض _  

Part 152🍷 DiVoNe 2⚠️ 

دیخند  

قاب وتو دو تا بش دمیو کش یشدم رفتم تو آشپزخونه و ماکاران بلند  

با قاشق بردم تو سالن بشقابارو  

نشسته بود نهیشوم یجلو ارمان  

ارمان یبردم اونجا و گذاشتم جلو بشقابارو  

خودمم نشستم کنارش و  

 

نگاه کرد به بشقابا و گفت هی ارمان  

یاشکارام بلد ب نیاز ا ادینمکوچولوت  کلیه نیبه ا نی: افرارمان  
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دمیخند  

برداشت و شروع کرد به خوردن بشقابو  

وهینصف بشقابو خورده بودم که  بایشروع کردم به خوردن تقر منم  

شد کیجا تار همه  

گرفتم باال برق رفته بود سرمو  

به ارمان و با ترس گفتم دمیچسب محکم  

 ارمان _

نگاهم کرد و گفت ارمان  

یترسی: مارمان  

یلیخ _  

بود نهیشوم شینور شعله ات کردیکه سالنو روشن م ینور تنها  

شتمی: نترس من پارمان  

بهش دمیتر چسب محکم  

خونه سرد بود هوا  

 

دمیرزلیم ینجورینازک و کوتاه بود ا رهنیپ نکهیبخاطر ا دمیلرز کمی  

: سردته؟ارمان  

یلیخ _  

ارمی: بزار برم پتو بارمان  
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ترسمینه نرو م _  

بلندم خودمم تعجب کردم یاون صدا بخاطر  

یزنیچرا داد م ستمیشنوم کر ن یم ی: ارومم بگارمان  

ترسمیخوب نرو م یول دیببخش _  

میپاشو باهم بر یلرزیم ی: دارارمان  

 باشه _

بلند شد منم بلند شدم و دستشو محکم گرفتم تو دستم ارمان  

اشت وپتو برد هیتخت  یتو اتاق و منم دنبالش رفتم از رورفت  ارمان  

رونیاتاق اومد ب از  

هی رشیز یکشو ها یو از تو سادیکه تو سالن بود وا زیم هی یجلو  

ت وبرداش وانیل هیدراورد و رفت سمت آشپزخونه و از اونجام  شهیش  

نهیسمت شوم رفت  

 

نی: بش ارمان  

جفتمون یرو دیخودشم نشست کنارم و پتو دونفررو کش نشستم  

بهش دمیچسب محکم  

نفس خورد هیو  ختیپر ر وانیل هیباز کرد و  شرویش دره  

بازم سردم بود یچرا ول دونستمینم  
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دمیلرزیداشتم م و  

: بازم سردتهارمان  

 اره _
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 اره _

تا نصفه پر کرد و گرفت سمتم وانشویل  

بخور گرمت بشه نیاز ا کمی: ارمان  

 تاحاال نخوردم _

یخوریاالن م دونمی: مارمان  

نشه میزیچ _  

ی: بهم اعتماد ندارارمان  

 

دارم یلیخ _  

: پس بخورشارمان  

گلوم سوخت و هوی ینفس همشو خوردم ول هیازش گرفتم و  وانویل  

سرفه افتادم به  

وونهیزره د هی: گفتم ارمان  

سرفه بالخره سرفم بند اومد و گفتم یاز کل بعد  

رفت جیسرم گ _  
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یدیکه حرف گوش نم نهی: بخاطر اارمان  

بهش دمیچسب  

رو پام نیبش ای: خجالت نکش بارمان  

پاهاش یشدم و نشستم رو بلند  

نگاه بهم کرد و به عالمت تاسف برام سر تکون داد هی ارمان  

و پاهاش نیزم یدوست داشتم ارمان نشسته بود رو یلیخ حالتمونو  

بود دراز  

که یبرعکس نشسته بودم به طور یپاهاش ول ینشسته بودم رو منم  

هم بود یروبه رو قایدق صورتامون  

باز کرده بودم و از دوطرف ارمان دراز کرده بودمشون پاهامم  

 

عقب رفت کمیداد و  هیگاه کرد و بهشون تک هیدوتا دستاشو تک ارمان  

زبان آرمان از  🍁 

زدم بهش زل  

جلو چشمام ومدیم ونیکتا افهیچم شده بود همش ق دونمینم  

دمیدیم یترنجو کت همش  

محکم بهم فشار دادم و دوباره بازش کردم چشمامو  
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زبان ترنج از  � 
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از روش بلند شدم و نشستم کنارش اروم  

 حالت خوبه _

نبود ایدن نینداد انگار اصال تو ا جوابمو  

 آرمان _

با تعجب نگاهم کرد هوی  

ی: چارمان  

یخوب _  

: ارهارمان  

 

ییدوبار صدات کردم کجا _  

جام نی: خوبم همارمان  

زدم تو چشماش زل  

زل زده بود نهیشوم یتو شیآت به  

نهیشوم یتو شیزل زدم به آت منم  

گفتم قهیچند دق بعد  

 ارمان _

: هومارمان  

نبا م یتو حاضر بود میشدینم یزنداناون اتاق  یاگه منو تو تو _  

یکن ازدواج  
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: نهارمان  

قاطعانه بود یلیخ جوابش  

جخدمتکار ازدوا هیبا  ادیشدم حق داشت معلومه خوشش نم ناراحت  

 کنه

دمنم ر یلومتریک ۵از  زاشتمی: اگه به خواست خودم بود نمارمان  

یبش  

کنار من بودن کنهیم تتیحد اذ نیدر ا یعنی _  

 

برگردوند و زل زد بهم سرشو  

قشنگش غرق شده بودم یچشما تو  

کنهینم تمی: بودن کناره تو اذارمان  

یپس چ _  

شو خو ییحاضرم کل دارا کنهیم تی: بودنت کنار من تورو اذارمان  

دیاشتو اون کلبه  امیبه همون شب و من ن میبرگرد یبدم ول مویبخت  

یترنج هر کس یشدینم تیهمه اذ نیا ینجوریا  

ادم دهیسپ شهیم تیاذ ینحو هیبه  شهیمن م یوارد زندگ یکس هر  

خواستیم یحاضره واسه داشتن من ادم بکشه حت هیخطرناک یلیخ  

یفهمیبکشه م تورم  

 ارمان _
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: بلهارمان  

زبونم بند اومد یبهش بگم چقدر عاشقشم ول خواستمیم  
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زبونم بند اومد یش بگم چقدر عاشقشم ولبه خواستمیم  

: ترنجارمان  

 بله _

یبگ یخواستیم ی: چارمان  

بگم بشقابتو بده ببرم خواستمیم یچیه _  

مشکوک نگاهم کرد و بشقابو بهم داد ارمان  

خودمم برداشتم و بردم تو آشپزخونه بشقاب  

رمانا یبهتر بود تا جلو یلیبترسم خ نکهیا یول دمیترسیم نکهیا با  

بشم رسوا  

م وآب زدم و خشک کرد هیگذاشتم تو آشپزخونه و صورتمو  بشقابارو  

کنار آرمان نشستم رفتم  

برگشت نگاهم کرد ارمان  

زدم بهش زل  

جلو ومدیاروم اروم م سرش  

اروم اروم رفتم جلو منم  
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انگشت فاصله داشت هیرفتم سمتش که لبامون به اندازه  انقدر  

: ترنجارمان  

 بله _

ی: تو چ ارمان  

یمن چ _  

ازمب یحاضر بود مینکرده بود ری: اگه اون شب تو اون کلبه گارمان  

یبش زنم  

گفتم راستشو  

 اره _

کردم چشماش برق زد حس  

یاومد جلو و همون فاصله کمم کمتر کرد و لباشو گذاشت رو اروم  

دمیو اروم بوس لبام  

م باهاش همونکرد یانداختم دوره گردنش و اروم همکار دستامو  

دمیبوسیکه م یجور  

لباسم یرفت سمت دکمه ها دستش  

لباسمو باز کرد یاروم و دونه دونه دکمه ها اروم  

لباش برداشتم یاز رو لبامو  
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یکنیم کاریچ _  
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: به تو چهارمان  

 ارمان _

هی: چارمان  

یکنیم ینجوریچرا ا _  

ی: چجورارمان  

نیزم یحرف هلم داد و درازم کرد رو نیگفتن ا بعد  

من یرو دیخودشم اروم دراز کش و  

صورتم زد کنار یاز رو موهامو  

دیبوس مویشونیپ اروم  

رونیب زدیم نمیداشت از س قلبم  

حسش فرق داشت برق تو چشماش امشب  

زدیکتک نم کردینم دمیتهد گهیداشت د فرق  

زدینم داد  

زده بود به لبام زل  

 

دمیلبام و اروم بوس یاومد سمتم و لباشو گذاشت رو اروم  

کردم باهاش و یانداختم دوره گردنش و اروم همکار دستمو  



VIP_ROMAN 
 

 

331 

دمشیبوس  

دراورد لباسمو  

لباش بود یکه لبام رو یاروم همون جور منم  

دراوردم لباسشو  

دمیتر شد و محکم تر بوس صیحر اونم  

دهیزبان سپ از  🍁 

واریتو د دمیتو دستمو محکم کوب وانیل  

نیزم یرو ختیشکست و ر یبلند یلیخ یصدا با  
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ریام _  

: بله ریام  

رهیبم دیاون دختر با _  

واریتو د دمیاومد سمتم دستامو گرفت و کوب ریام  

: اروم باشریام  

 

خونه هیچقدر اروم باشم دختره ج*ن*د*ه با شوهرم رفته تو  _  

یفهمیم  

دهی: سپریام  

 بله _
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کنمیم رونیب تیترنجم از زندگ ارمی: ارمانو برات مریام  

اروم شده بودم کمی  

دهی: سپریام  

 بله _

کنمیچرا کمکت م یدونی: مریام  

 نه _

کنار و توام فقط در نمیبب تویخوشحال خوامی: چون من عاشقتم مریام  

یخوشحال ارمان  

دستش دراوردم و محکم بغلش کردم یاز تو دستامو  

ریام یمرس _  

بغلم کرد رمیام  

میکن کاریحاال چ _  

 

مامانش شیترنجو بفرستم پ خوامی: مریام  

 مامانش ؟ مامانش که مرده _

ترنجم بفرستم همون جا خوامی: مریام  

دمیخند  

یجور نیتو فقط خوشحال باش هم نی: افرریام  

اسیاز زبان ال ♥  ⚠️ 
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دمید الرویپشت چراغ قرمز بودم که ش نیماش تو  

زدیقدم م ابونیکنار خ داشت  

دمیبود که تاحاال د یدختر نیتر وونهیدختر د نیا  

زدیسرد داشت قدم م یمانتو نازک تو اون هوا هی با  

بود نییسبز شد رفتم کنارش سرش پا چراغ  

نکرد یزدم توجه بوق  

نگاهم کنه گفت نکهیبوق زدم بدون ا دوباره  

: برو مزاحم نشوالیش  

الیش _  

نیاومد سمت ماش دمید یسمتم وقت برگشت  

 

کرده هیگر یقرمز بود معلوم بود حساب چشماش  

یکنیم کاریچ نجای: ا الیش  

تا بگم نیتو ماش نیبش _  

نشست الیش  

زده بود خی  

بخدا یا وونهید _  

دونمی: مالیش  

روشن کردم ویبخار  
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یرفتیکجا م _  
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یرفتیکجا م _  

یجور نیهم زدمیجا قدم م چی: هالیش  

لباسا نیبا ا _  

: ارهالیش  

وونهید _  

زد یلبخند تلخ الیش  

 

 ببرمت خونتون _

: ببرم خونه خودتالیش  

یتنها بمون یخوایاونجا م _  

: اره الیش  

 باشه _

خونه و خودمم رفتم خونه بهار بردمش  

ردتوجهمو جلب ک دهیسمت اتاقم که در اتاق باز سپ رفتمیم داشتم  

سمت در رفتم  

ومدیحرف زدن م یصدا  

: ترنج تموم شدستدهیسپ  
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: ارهریام  

چون اگه میاز خودمون دورش کن میتونیتا م دی: فقط بادهیسپ  

سره کننیبهمون شک م کننیم ییاز مام بازجو سایباشه پل شمونیپ  

برام تجربه شد نیلیآ داستان  

کنم کشیت کهیبهم فشار دادم تا نرم تو بزنم ت دندونامو  

ادیمظلومه بهش نم یلیترنج خ ی: ولریام  

 

:حاال که کرده دهیسپ  

و دوراالنم که ارمان خودش ترنج میمونی: پس ما از ترنج دور مریام  

به نفع ما شد کرده  

استرس دارم ی: اره ول دهیسپ  

کنمی: اروم باش من درستش مریام  

: باشهدهیسپ  

خوامتیم یلیخ دهی: سپریام  

ابروم رفت باال یتا هی  

کردیم انتیبه ارمان خ دهیسپ  

 ️⚠ از زبان ترنج ♥

باز کردم چشمامو  

خوشگل آرمان جلوم بود ارمان غرق خواب بود صورت  
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گونش یرو دمیاروم کش دستمو  

 

Part 160🍷 DiVoNe 2⚠️ 

ردشد که خوابم ب یچ دونمینم و  

 ️⚠ از زبان آرمان ♥

شدم ترنج خواب بود بلند  

یدابلند شدم رفتم تو اتاق تا ترنج با ص خوردیداشت زنگ م میگوش  

نشه داریزدنم ب حرف  

جواب دادم ویگوش  

 بله _

بود اسیال  

جواب بده اون ماسماسکو سی: دهنتو سرواسیال  

یزنیچته چرا داد م _  

دستت اخه یریگیم یبرا چ وی: اون گوشاسیال  

یبگ یخواستیم یچ اسیال _  

امتهیق نجای: ااسیال  

 کجا _

نمتیبب دیبا کشهیعجوزه داره نقشه م دهی: خونه ننت سپاسیال  
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یباشه ک _  

: هر چه زود تر بهتراسیال  

باش نییکافه مع گهیساعت د میپس ن _  

ارمی: باشه من ارادو ماسیال  

یاوک _  

قطع کردم و رفتم داخل حموم تلفنو  

و رفتم تو حال دمیلباسامو پوش رونیدوش گرفتم و اومدم ب هی  

شده بود و صبحانه درست کرده بود داریب ترنج  

ری: صبح بخترنج  

گفتم بستمینگاهش کنم همون جور که ساعتمو م نکهیا بدون  

ریصبح بخ _  

یبر یخوایم یی: جاترنج  

 اره _

مانع رفتم شد برم که دستمو گرفت و اومدم  

زدم تو چشماش زل  

شده ی: چترنج  

 

یچیه _  

یخوری: صبحانه نمترنج  
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شده بود رینگاه کردم به ساعت د هی  

بعدا یشده بزار برا رمیترنج د _  

رونیحرف رفتم سمت در و از خونه زدم ب نیگفتن ا بعد  

Part 161🍷 DiVoNe 2⚠️ 

نییسرعت رفتم سمت کافه مع نیبا اخر و  

 ️⚠ از زبان ترنج ♥

ناراحت شدم رونیاز خونه زد ب یاونجور نکهیا از  

نگاه درستم نکرد هیبهم  یحت  

دهیسپ شیرفت پ حتما  

ن زنارمان با داشتن او شهیارمان عاشقم م کنمیاحمقم که فکر م من  

عاشق من بشه تونستیجوره نم چیه یاون خوشگل به  

کنج خونه نشستم  

کرد سیکردم و طبق معمول اشکام گونه هامو خ بغض  

زبان آرمان از  � 

 

تو رفتم  

نشسته بودن مونیشگیهم زیمعمول پشت م طبق  

و اسیرفتم سمت ال یلبخند زدم و بعد احوال پرس نیمع دنید با  

 آراد
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گفت اسیال دمیرس یوقت  

یکرد ری: داسیال  

یکنیتو حساب م یکرد ری: چون دآراد  

نجایا نیدیچتونه منو کش نمیبب نینیدوتاتون بش دیخفه ش _  

دمتیکش یاگه نم یکه ماه عسلتونو خراب کردم ول دی: ببخشاسیال  

ماه عسل یبر یتونستیوقت نم چیه گهید نجایا  

اسیبگو ال _  

شروع کرد اسمیو ال مینشست  

کردمیتعجب م شتریب گفتیکه م یهر کلمه ا با  

از تعجب فقط ساکت بودم ساعت حرف زد و من مین حدود  

حرف بزنم تونستمینم و  

میاریسرشون ب ییقراره چه بال گمی: حاال من ماراد  

 

شروع کرد اونم  

شدیباز م شتریب شمیاراد هر لحظه ن یحرفا با  

Part 162🍷 DiVoNe 2⚠️ 

که تموم شد گفتم حرفاش  

کنمینقشت حرف نداره من درستش م _  

: بزن قدش آراد  
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 ️⚠ از زبان ترنج ♥

تکون بخورم تونستمیکرده بودم نم هیگر انقدر  

ییاز لباسا یکیدوش گرفتم و  هیزور بلند شدم و رفتم حموم و  به  

دمیبود برامو پوش دهیخر اسیال که  

کاناپه یرفتم تو حال و نشستم رو و  

اوردمیبد بود داشتم باال م یلیخورد بود و حالمم خ اعصابم  

زبان آرمان از  � 

خونه رفتم  

بهار بود دمیکه د یکس نیاول  

اومد سمتم و گفت بهار  

 

پس دلم تنگ شده بود برات یی: سالم پسرم کجابهار  

کجاست دهیسپ _  

نگاهم کرد و گفت دلخور  

: تو اتاقشبهار  

باال رفتم  

اتاقش بسته بود دره  

تخت نشسته بود یکنارش رو ریباز کردم رفتم تو ام درو  

رونیبرو ب ریام _  
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بلند شد و رفت و درم بست ریام  

یام دار گهیزنه د هیاومد  ادتی: چه عجب دهیسپ  

 حق با تو _

تخت یحرف رفتم سمتش و نشستم کنارش رو نیگفتن ا بعد  

یباشه مهربون شد ری: خدهیسپ  

حرف زدن یلیآراد و آرزو و بهار با من خ دهیسپ نیبب _  

ی: درباره چدهیسپ  

 درباره تو _

 

گفتن ای: چدهیسپ  

یبزارم تو خودتو به من ثابت کن دیگفتن با _  

با ذوق نگاهم کرد دهیسپ  

لبخند زدم و گفتم بهش  

Part 163🍷 DiVoNe 2⚠️ 

لبخند زدم و گفتم بهش  

 اونا گفتن حق با تو _

: در چه مورددهیسپ  

 ترنج _

رفت تو هم اخماش  
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دمی: نفهمدهیسپ  

مونیکه اومده تو زندگ یاون یکه تو از اول نامزد من بود گفتنیم _  

خراب کرده ترنجه مونویزندگ و  

یدی: خوشحالم که فهمدهیسپ  

کنمیحذف م میترنجو از زندگ _  

یخوایم ی: و در مقابلش چدهیسپ  

 

یهست یدختر زرنگ _  

سرشو تکون داد دهیسپ  

ینداشته باش یبه ترنج کار خوامیم _  

قبول : دهیسپ  

ینداشته باش یکار رمیبه ام خوامیم _  

: قبولدهیسپ  

ادیاز گذشته به  یچیه خوامینم میاز نو بساز مونویزندگ خوامیم _  

ارمیب  

و بغلم کرد دیخند دهیسپ  

بغلش کردم اروم  

دهیسپ _  

: جاندهیسپ  
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دارم شنهادیپ هیمن  _  

ی: چدهیسپ  

میهوا بخور کمیسفر  میبر _  

هی: عالدهیسپ  

 

دهیفقط سپ _  

: جاندهیسپ  

ترنجو طالق بدم تونمیکه من نم یهست نیا انیتو در جر _  

: ارهدهیسپ  

با به دست اوردن تو گهیمن د یول میتحملش کن میپس مجبور _  

رمیترنج نم سمت  

: اونشم خوبهدهیسپ  

Part 164 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

 معلومه که خوبه _

دکر کیمتم و لباشو به لبام نزدحرفم اروم اومد س نیگفتن ا بعد  

مجبور بودم ینبودم ول یراض  

دمشیلباش و بوس یگذاشتم رو لبامو  

شدیداستان قطعا نابود م نیفکرم ترنج بود تو ا همه  

االن مخصوصا  
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شدیقطعا داغون م ستیحس ن یبهم ب دمیفهم شبید  

لباش برداشتم یاز رو لبامو  

 

دهیسپ _  

: جاندهیسپ  

نمتیبیبعدا م شگاهیبرم نما دیمن با _  

: برودهیسپ  

شدم برم که گفت بلند  

: ارماندهیسپ  

سمتش برگشتم  

 بله _

میریم ی: کدهیسپ  

 کجا _

گهی: سفر ددهیسپ  

 اهان فردا صبح زود _

: باهمهدهیسپ  

 اره _

گمی: من بهشون مدهیسپ  

 ممنون _
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: برو به کارات برس عشقم دهیسپ  

کرد و لباشو یحرف اومد سمتم رو پاهاش پا بلند نیگفتن ا بعد  

دمیلبام و اروم بوس یرو گذاشت  

تمو رف رونیکردم و از خونه زدم ب یلبامو برداشتم و خدافظ اروم  

خونه خودم که ترنج اونجا بود سمت  

Part 165🍷 DiVoNe 2⚠️ 

اخلباز کردم و رفتم د دیرفتم باال دره خونرو با کل دمیرس یوقت  

بود کیارجا ت همه  

کاناپه نشسته خوابش برده بود یرو ترنج  

کنارش نشستم رفتم  

کرده بود هیگونش گر یرو دمیاروم کش دستمو  

شده بود تیاذ یلیزنم بشه خ نکهیقبل ا اون  

شد تیزنم شدم اذ نکهیاز ا بعد  

ارهینبودم بتونه طاقت ب مطمئن  

مظلوم بود یلیخ اون  

چشماش باز شد اروم  

 

و اخمامو کردم تو هم دمیکش عیسر دستمو  
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باال دیزل زد بهم و اروم خودشو کش ترنج  

گفت یگرفته ا یبا صدا و  

یاومد ی: ارمان ک ترنج  

سمتش و نگاهش کردم برگشتم  

اخمام تعجب کرد دنید با  

داشت حقم  

االن یاونقدر باهاش خوب بودم ول شبید  

شده یزی: چ ترنج  

هاربخونه  میرو لباساتو بپوش برپاشو ب ومدهیبه تو ن ایفضول نیا _  

کرد بغض  

بغضش برام سخت بود اومدم بلند بشم که دستمو گرفت دنید  

جون نداشت ادیز دستش  

گرفته بود اروم  

زل زدم تو چشماش برگشتم  

پره اشک بود چشماش  

 

 ها _

یکردم ناراحت شد کاری: چترنج  

یچیه _  
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هوی ی: پس چرا انقدر باهام بد شدترنج  

ولشماز اولشم باهات خوب نبودم که بخوام باهات بد باشم تو از ا _  

یباهات نرم کمی شبمیبس اگه د نویهم یخدمتکار بود هیمثل  برام  

دلم به حالت سوخت یبود ضیبود که مر نیبخاطر ا کردم  

ختیر اشکاش  

اکنتونستم خودمو کنترل کنم و دستم اومد باال و اشکاشو پ اصال  

 کردم

پرت کرد تو بغلم و محکم بغلم کرد و هق زد خودشو  

Part 166🍷 DiVoNe 2⚠️ 

زدم پسش  

ضراالنم حا یدیفهم یکنیدفعه اخرتم باشه منو بغل م نمیپاشو بب _  

 شو

شد رفت تو اتاق بلند  

محرف بزن ینجوریباهاش ا خواستمیبود اصال نم ختهیبهم ر اعصابم  

 

شوشدن تیاذ تونستمیادم بودم نم یبهش احساس نداشتم ول نکهیا با  

نمیبب  

هیانقدر گر قهیاز اتاق تو همون چند د رونیاومد ب قهیچند د بعد  

بود که چشماش باد داشت کرده  
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بگم یزیچ تونستمینم  

جونش در خطر بود گفتمیم اگه  

دادم سکوت کنم حیترج پس  

و اددیبازم به کاراش ادامه م هیهمش باز نایا گفتمیاگه بهش م چون  

شدیم عاشقم  

رفتم سمتش کالفه  

یسمت دره خروج دمیمحکم گرفتم و کش دستشو  

کار داشتم کمیراه  نیب نیتو ماش نشوندمش  

انجام دادم بعد رفتم سمت خونه اونارم  

کردیم هیفقط گر ترنج  

رهیبگ قموی شتریعذاب وجدانم ب شدیباعث م و  

خونه بهار میدیرس  

نییبرو پا _  

 

فتگر نیرفت و از ماش جیشد و اومد بره که سرش گ ادهیپ نیماش از  

وفتهین تا  

نتو بالک درویسپ یشدم خواستم برم بغلش کنم ول ادهیپ نیماش از  

دمید  

به راست هیاز بغل ترنج و حال بدش گذشتم و رفتم تو خونه و  اروم  
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رفتم دهیاتاق سپ سمت  

زبان ترنج از  👻 

فت توارمان ر یوقت ستمیم واپاها یرو تونستمیحالم بد بود نم انقدر  

گرفت میگر شتریب خونه  

انقدرم ارزش نداشتم که کمکم کنه براش  

براش مهمم کردمیاحمق بودم که فکر م من  

زور خودمو رسوندم به خونه به  

وارد شدم ارمان نبود و  

ا پوزخنداومد سمتم و ب دنمیو با د رونیبهار از آشپزخانه اومد ب یول  

 گفت

کار خونمون بالخره برگشت: به به خدمتبهار  

 

Part 167🍷 DiVoNe 2⚠️ 

: به به خدمتکار خونمون بالخره برگشت بهار  

نداشتم خواستم برم که بازومو گرفت و نزاشت حوصلشو  

حرف من تموم دهیرس ییسر حاال کارت به جا رهی: دختره خبهار  

نه یخونه ا نیتو فقط خدمتکار ا کنمیادبت م یریم یزاریم نشده  

یبرا لهیوس هیارمانم فقط  ینه کمتر فقط خدمتکار برا شتریب  

مالدست هیدور مثل  ندازتتیازت استفاده کنه م نکهیبعد ا ینشیتمک  
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یکاغذ  

ختیر اشکام  

کارو باهام کرده نینداشت پسر دست گلش هم خبر  

خورد بود اعصابم  

برم نیزاریم _  

: برو گمشوبهار  

میشگیتو اتاق هم رفتم  

کردم هیصبح گر یکایتخت و تا نزد یرو دمیکش دراز  

اخرشم خوابم برد شدیکه چشمام باز نم ادیز انقدر  

 

دبلن یکیبودم که با تکون دست  دهیچند ساعت نبود که خواب هنوز  

 شدم

بود اسیباز کردم ال چشمامو  

ی: پاشو خانماسیال  

شدهیچ _  

شیک میبر میخوای: م اسیال  

؟ شیک _  

: ارهاسیال  

 چرا _
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میریهممون م یو ارمانه ول دهی: ماه عسل سپاسیال  

ابشوهرم و  یمونده برم اونجا عشق باز نمیفقط هم دمیدرد خند با  

نمیبب زنش  

اسیال _  

: جاناسیال  

امیمن ن شهیم _  

میحاضر شو بر عی: اصال راه نداره پاشو سراسیال  

 

 باشه _

Part 168 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

لباس هیو  فیرفت و منم تند تند چند تا لباس کردم تو ک اسیال  

رونیدستم کردم تنم و از اتاق زدم ب جلو  

نییرفتم پا و  

بودن همشون  

ختشویر رونیب یتو دستش بود و داشت موها دهیدست سپ ارمان  

تو زدیم  

اوردمیخودمم ن یبه رو یشکست ول دلم  

اطیتو ح میرفت  

برم الیو ش اسیقرار شد با ال من  
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بودن نیماش هیباهم تو  دهیو سپ ارمان  

خراب بود بیعج حالم  

تا خوابم برد ختمیاشک ر یواشکی انقدر  

میدیو رس میتو راه بود گهیساعت د ۱شدم حدود  داریب یوقت  

نرفته بودم شیخوب بود تاحاال ک هواش  

 

رفتیم جیگ سرم  

تو میرفت  

بود ایبود و کنار در الیخونه که البته و هی  

بزرگ بود یلیخ  

اتاق تعلق گرفت هیمن  به  

بود یکیاتاقشون  دهیو سپ ارمان  

باشه اومده بودن ماه عسل یکی دمیبا خوب  

از حد خورد بود شیب اعصابم  

تا حالم بهتر بشه رمیدوش بگ هیگرفتم برم  میتصم  

تو حموم رفتم  

دوش ریز نشستم  

دونمیکردم که نم هیبه ارمان و رفتاراش فکر کردم و انقدر گر انقدر  

چم شد هوی  
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برداشتم غویدراز کردم و ت دستمو  

رگ دستم یگذاشتمش رو و  

ارمان سربار بودم یواقعا برا دیشا  

 

شدیخوشحال م شتریبا نبودنم ب دیشا  

تو دستم تازه به خودم اومدم یسوزش بد با  

کردم یم یخدا من داشتم چه غلط یوا  

ومدیشده بود و خون م قیزخم عم هی دستم  
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بودم مونیپش یلیخ یلیکارم خ از  

ادملباسام افت دنیو بعد از پوش رونیشستم و از حموم زدم ب دستمو  

تخت و خوابم برد یرو  

زبان ارمان از ... 

سالن بودم تو  

بود ومدهین نییپا گهیرفته بود باال تو اتاقش د یاز وقت ترنج  

بودم نگرانش  

تمام هواسم بهش بود ختیفقط اشک ر نمیماش تو  

نخورده بود میزیچ  

کالفه شده بودم ینگرانش بودم که از نگران انقدر  
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اومد سمتم دهیسپ  

 

نفرو کم داشتم هی نیهم فقط  

: ارمان عشقمدهیسپ  

 جانم _

: حالت خوبه گلمدهیسپ  

 خوبم _

یلیخ دهی: اخه رنگ و روت پردهیسپ  

را اب و هواستخوبم حتما ب _  

حتما فشارت افتاده ارهیبرات اب قند ب می: بزار بگم نسدهیسپ  

کردیمواظبت م الیبود تو نبودمون از و نجایخدمتکار ا مینس  

زبان ترنج از  ..... 

باز کردم چشمامو  

بودم اروم بلند شدم دهیخواب یلیخ  

نیینشه و رفتم پا دهیکه زخم دستم د دمیبلند پوش نیلباس است هی  

بودن نییپا همشون  

پاهاش یرو دمیمبل نشسته بود سپ یرو ارمان  

داشتم یبیاحساس غر نشونیب  
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صدام زد بهار  

آشپزخونه بود تو  

ششیپ رفتم  

 جانم _

باهات حرف دارم نی: بش بهار  

زیپشت م نشستم  

گفتم و  

دییبفرما _  
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دیبفرمائ _  

به یمنطق یلیباهات حرف بزنم توام خ یمنطق یلیخ خوامی: مبهار  

فکر کن حرفام  

 چشم _

ستهدر یخونه بود نیخدمتکار ا یزن ارمان باش نکهی: تو قبل ابهار  

 بله حق با شماست _

 

ال زننکرده تو فکر کن اص رییتو تغ یبرا یزی: خوب پس االنم چبهار  

بزار پسرم خوشحال باشه یو فقط خدمتکار خونمون یستین ارمان  

 چشم _
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با اون بود حق  

ستیارمان اصال شوهر من ن کردمیفکر م دیبا  

یبه بعد فقط خدمتکار نی: پس تو از ابهار  

 بله _

نی: افربهار  

زدم یتلخ لبخند  

انیو محمد م تایب یغذا بپز تا وقت می: پس االن پاشو کمک نسبهار  

حاضر باشه غذا  

 چشم _

ذاکردم تا غذا بپزه و بعدش بدون خوردن غ میشدم و کمک نس بلند  

تو اتاقم رفتم  

بهار یشروع کردم فکر کردن به حرفا و  

با اون بود حق  

الهباشه که خوشح ییبزارم آرمان جا دیعاشق ارمان بودم پس با من  

 

ختیزانوهامو بغل کردم و اشکام ر اروم  

زبان آرمان از  ... 

و اتاقشترنج غذا نخورده رفت ت بازم  

میاومدن ما غذارو خورد نایا تایب  
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خوابش برد رفتم دهیسپ نکهیرفتم تو اتاق و بعد از ا دهیشب با سپ و  

ظرف غذا برداشتم و بردم سمت اتاق ترنج هیو  نییپا  

در زدن رفتم تو بدون  
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در زدن رفتم تو بدون  

ودبتخت نشسته بود و زانوهاشو بغل کرده بود و سرشو گذاشته  یرو  

زانوهاش یرو  

بستم و رفتم سمتش درو  

تخت یکنارش رو نشستم  

سرشو اورد باال اروم  

شده بود از بس اهیچشماش س ریچشماش وحشت کردم ز دنید با  

کرده بود هیگر  

رفت تو هم اخمام  

 

 ️⚠ از زبان ترنج ♥

دمیاه کش هیش اخما دنید با  

بشقاب غذا که تو دستش بود گذاشت جلوم و با همون هی ارمان  

تو همش گفت یاخما  

: بخورارمان  
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رمیممنون س _  

داد زد و گفت بایتقر ارمان  

بخور یعنی: بهت گفتم بخور ارمان  

زدم بهش زل  

بهار درست بود یحرفا  

موندمیم یارمان باق یهمون خدمتکار برا دیبا  

ومدیوقت سمت من نم چیه دهیمثل سپ یبا داشتن زن ارمان  

 باشه _

: بخورارمان  

بهت بگم ارمان یچ هی دیبا _  

: بگوارمان  

 

زور بغض گلومو قورت دادم و گفتم به  

 من من _

ی: تو چارمان  

فکر کردم یلیخ _  

: خبارمان  
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: خب آرمان  
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وقت چیتو ه کنمیفکر م شمیم بهیغر هیو ت یبه بعد برا نیمن از ا _  

هفکر کن فقط فقط خدمتکار ستمیتوام فکر کن زنت ن ینبود شوهرم  

من یتو بهتره هم برا یهم برا ینجوریا خونتونم  

؟یشیم تیکم تر اذ ینجوری: اارمان  

 اره _

نشبدو تونمیبشه باهام نم بهیاگه غر دونستمیخوب م یگفتم ول اره  

بدم ادامه  

زل زد به لبام و سرشو اورد جلو ارمان  

دیلبام و اروم اروم لبامو م ک یگذاشت رو لباشو  

دیاروم بوس و  

 

کردیبهم منتقل م ارویحس دن نیبهتر  

جدا شد ازم  

لبام بر نداره یروز لباشو از رو کیتا ابد و  خواستیم دلم  

و گفت دیبوس مویشونیپ اروم  

میشیم بهیبه بعد منو تو غر نیل از اقبو یخوایم ینجوری: اگه اارمان  

رونیحرف رفت از اتاق ب نیگفتن ا بعد  

زدم هق  

زبان آرمان از . . 
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خورد شد اعصابم  

شدیم تیکم تر اذ ینجوریاگه ا یبشه ول ینجوریا خواستینم دلم  

میبمون بهیبودم قبول کنم باهم غر حاضر  

تو اتاق رفتم  

تخت نشسته بود یبود و رو داریب دهیخالف انتظارم سپ بر  

ی: کجا بود دهیسپ  

اسیال شیپ _  

دهی: حالت خوبه رنگ و روت پردهیسپ  

 

 خوبم _

یکالفه ا ی: ولدهیسپ  

 خوبم _

نجایا ایبد اخالق ب ی: باشه اقادهیسپ  

حرف به بغلش اشاره کرد نیگفتن ا بعد  
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سمتش و نشستم کنارش رفتم  

بلند شد رفت سمت در و درو قفل کرد و اومد سمتم دهیسپ  

دیچیترنج تو سرم پ یصدا  

شمیم بهیغر هیتو  ی: براترنج  
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بستم چشمامو  

شدن تخت چشمامو باز کردم نییباال پا با  

نشسته بود جلوم دهیسپ  

دختر روبه روم نیزدم به ا زل  

گرفت مویعشق زندگ ونیبه دست اوردنم کتا واسه  

شکوند مویتیبچه  دل  

 

کشت ادم  

ترنج سم داد به  

ماه عسل میومدی: مگه ما ندهیسپ  

به عالمت مثبت تکون دادم سرمو  

مایوقته زنو شوهر یلیمنو تو خ می: پس باهم بخوابدهیسپ  

دهیامشب نه سپ _  

: چرا اون وقتدهیسپ  

ندارم شویچون امادگ _  

دیخند دهیسپ  

وونهید خوادیم ی: مگه پسرم امادگدهیسپ  

 اره _

: لوس نشو ارماندهیسپ  
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مظلوم ترنج جلو چشمام بود افهیق  

شمیم بهی: غرترنج  

زدم پوزخند  

شدم یعصب  

 

: ارماندهیسپ  

مو لبامو گذاشت دهیسپ یموها یدستمو کردم ال یچرا ول دونمینم  

دمشیلباش و بوس یرو  

کرد میدوره گردنم حلقه شد و همراه دستاش  

ارنیسره ترنج ن ییبال نکهیبخاطر ا دیبود من با رید یمونیپش واسه  

بشکونم دلشو  
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دهیزبان سپ از ... 

بودم دهیبعد مدت ها به ارزوم رس دیشا دمشیبوس  

خوب نبود ادیانگار حالش ز یول  

از لباش جدا کردم لبامو  

یخوب _  

: ارهارمان  

صورتش یرو دمیکش دست  
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بدنم یزد رو مهیتخت و خودش خ یهلم داد و خوابوندم رو هوی  

بود یدلم عروس تو  

 

یلیان خواسه رام کردن ارم یرابطم نبود ول نیاول زدیتند تند م قلبم  

کرده بودم کارا  

رفت سمت لباسم و اروم درش اورد دستش  

تنشو دراوردم یکردم و لباس تو شیهمراه  

نم اروم اروم تموم لباساشو دراوردملباسامو دراورد و م تموم  

هام قرار گرفت نهیس یلبام و دستاش رو یگذاشت رو لباشو  

موهاش یو دستامو کردم ال دمیبوس لباشو  

لبام برداشت یاز رو لباشو  

خمار بود چشماش  

دمیخند  

ارمان خوامتیم یلیخ _  

ی: ثابت کردارمان  

ویچ _  

یخوایچقدر منو م نکهی: اارمان  

دمیخند  

وونهید _  
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دیخند  

کمرش و اروم نوازش کردم یگذاشتم رو دستامو  

شعله گرفت شتریب ششیات  

دمیلذت آه کش یهام اورد که از رو نهیبه س یکیفشار کوچ و  

هامو برام خورد نهیسرشو اورد جلو س اروم  

بهم دست داد ایحس دن نیبهتر  
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دمیلذت کش یآه از رو هیکوبشش  نیخورد و با اول زیتکون ر هی  

زبان ترنج از  � 

احساس بد داشتم همش  

بهم داده بود الیش یتر یام پ هی  

کردم یداشتم و اهنگ مورد عالقمو پل برش  

) هی شهیتا هم یریم یقرارمونه دار نیواست آخر شهیدله من تنگ م  

باهام بمونه یغم  

یادگاری ایدن هیتو بودم با  یگذشته  من  

یندار ندهی, با من آ یندار ندهیبا من آ نهیدردم از ا ی همه  

 

که تو جشنه تولدش شهینم یعال شیام که وضعه زندگ یهمون من  
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شهینم یغرقه خوشحال هم  

شتریب یواسه غصه ها شهیتو ذره ذره آب م یام که ب یهمون من  

شهیانتخاب م داره  

فاله ونیا شمیپ یبمون دیتو با فتهیکه واسه من نم یاتفاق خوب هی تو  

گفته قهوه  

نمنه خسته رو بغل ک رمیمن باش از خودم از همه س هییتنها فکر  

رمیبم ستادهیا بذار  

که تو جشنه تولدش شهینم یعال شیام که وضعه زندگ یهمون من  

شهینم یغرقه خوشحال هم  

شتریب یواسه غصه ها شهیتو ذره ذره آب م یام که ب یهمون من  

شهیانتخاب م داره ( 

شدیکردم با اهنگ که چشمام باز نم هیگر انقدر  

زدم هق  

یدلشوره خاص هی یچرا ول دونمینگران بودم نم همش  

 داشتم

 

شستنیتو دلم داشتن لباس م انگار  

دیکشیم ریت سرم  

قسمت من بود نیا یداد بزنم و ارمانو صدا کنم ول خواستیم دلم  
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دمیکشیداشتم عذاب م میزندگ تمام  
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تخت یرو دمیدراز کش اروم  

دره اتاقم باز شد هوی  

داشتم ارمان باشه انتظار  

شدم دیناام اسیال دنیبا د برگشتم  

تو و درو بست اومد  

دختر یکرد کاری: با خودت چ اسیال  

تخت یحرف نشست رو نیگفتن ا بعد  

بلند شدم و نشستم اروم  

 خوبم _

گمی: باشه بهش ماسیال  

بستم چشمامو  

 

نجایا ای: ب اسیال  

کردیباز کردم داشت به بغلش اشاره م چشمامو  

کنم هیگر خواستیکه تا دلم م خواستمیجارو م هیخدام بود واقعا  از  

بغلش رفتم  

محکم بغلش گرفتم و  
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کردم هیگر و  

یکرد هیانقدر گر یخسته نشد گهی: بسه داسیال  

 ارمان رفت _

: کجا رفتاسیال  

میا بهیبه بعد باهم غر نیبهش گفتم از ا _  

گفت ی: اون چاسیال  

 گفت باشه گذاشت رفت _

یگفتیم دیاز همون اول با یکرد ی: کاره خوباسیال  

زدم بهش زل  

دمیآرمان د اسویال هیچند ثان یبرا یچرا ول دونمینم  

دمشیلباش و بوس یلبمو محکم گذاشتم رو و  

 

هلم داد محکم  

: واقعا برات متاسفماسیال  

که یحرف بلند شد رفت و به من نیگفتن ا بعد  

نداد تیاهم کردمیتند اسمشو صدا م تند  

درم بست رفتو  

کردم ینجوریزدم تو سرم چرا ا محکم  

خودمو دار بزنم خواستیم دلم  
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اسیزبان ال از  ... 

برام سخت بود باورش  

داداشم یخواهرم بود ارمان جا یجا ترنج  

که کردم یکار نیبا ا شدمیزاده حساب ممن حروم االن  

بود ختهیبهم ر اعصابم  

دمید الرویش  

اسیال یشدی: چالیش  

 خوبم _

یمتر اونور ترم معلومه کالفه ا ۱۰۰: از الیش  
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موهام یکردم ال دست  

بگم تونمینده نم ریگ الیش _  

جانم چقدر اعصابت خورده ی: االیش  

سمت مبال و نشوندم دمیحرف دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

پام یمبل و خودشم نشست رو یرو  

اسی: الالیش  

 بله _

نمیبب ینجوری: اروم باش دوست ندارم تورو االیش  
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 ارومم _

: دروغگوالیش  

زدم بهش زل  

کنه یبود قصد داشت تالف یخوب یلیخ دختر  

نارم باشهک خواستیکنارش بودم م شیبد زندگ طیتو شرا چون  

کن چشاتو بچه پرو چشمم روشن باشه شیدرو یهو ی: هو الیش  

یخندیم یکن ینگاه م منو  

 

دیببخش _  

: بوسم کن تا ببخشمالیش  

دمیو اروم گونشو بوس دمیخند  

زل زد تو چشمام الیش  

یدیبخش _  

: نوچالیش  

 چرا _

زل زد به لبام الیش  

دمیلبام و اروم بوس یسرشو اورد جلو و لباشو گذاشت رو و  

لباشو برداشت و  

تو هنگ بودم کامل  
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یشد دهی: حاال بخشالیش  

زبان ترنج از ..... 

و از طرف فکر ارمان هیشده بود اصال نتونسته بودم بخوابم از  صبح  

اسیال گهید طرف  

بودم کالفه  

 

صبح بود ۶ ساعت  

نییرفتم حموم دوش گرفتم و لباس عوض کردم و رفتم پا پاشدم  

مشغول کار بود نییپا مینس  

سمتش و کمکش کردم تا صبحونرو آماده کنه رفتم  

و ارمان و الیو ش اسیبود کم کم همشون اومدن بجز ال ۷ ساعت  

دهیسپ  

داشتم یبد حس  

اون سه تا یاومد ول الیش شدیحالم بد تر م گذشتیلحظه که م هر  

ومدنین  

رفت باال تا صداشون کنه مینس  

برگشت بهار گفت یوقت  

شدی: چبهار  

نشد داریکه خواب خواب بودن هر کار کردم ب اسی: اقا المینس  
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دیخند الیش هوی  

نگاهش کردم مرموز  

: خوببهار  

 

دادنخانمم تو اتاق بودن در زدم جواب ن دهی: اقا ارمان و سپمینس  

قفل بود درم  

میصبحونه بخور نیایشه ب: بابهار  

ختیراونجا تا اشکام ابرومو ببره رفتم تو اتاقم و اشکام  نموندم  
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کردم که در اتاقمو زدن هیگر کمی  

پاک کردم و گفتم اشکامو  

تو ایب _  

اومد تو الیباز شد و ش در  

: ترنجالیش  

ایب _  

تو درو بست اومد  

شده که یچ یدونیترنج نم ی: واالیش  

شدهیچ _  

شبی: دالیش  
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گهیبگو د _  

 

بد بود یلیحالش خ اسیال شبی: دالیش  

زل زدم بهش کنجکاو  

تو ببرمت ایتو سالن بعد حالش بهم خورد گفتم ب مینشست کمی: الیش  

میگفت بر اتاقت  

یکرد کاریچ _  

: بردمش تو اتاقش بعد اون الیش  

 بعد اون _

دیکش یواشی غیت و جبا دوتا دستاش گرف چشماشو  

 ععع بگو _

دی: منو بوسالیش  

 واقعا _

: ارهالیش  

 خب چشمم روشن _

ارهیسره من ن ییبال هیاسترس داشتم گفتم  یلی: ترنج خالیش  

گهیاه بنال د _  

 

دمیتا قرص خواب اور دادم بهش و کنارش خواب ۴: الیش  
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وونهید _  

صبح هر کار کردم بلند نشد گهی: دالیش  

 واقعا بلند نشد _

یکنم ترنج کاری: نه چالیش  

دونمینم _  

میکن دارشیب میباهم بر ای: بالیش  

میباشه بر _  

اسیسمت اتاق ال میرفت الیشدم و به همراه ش بلند  

میتو و درو بست میو رفت میباز کرد درو  

تخت خواب بود رو  

کنارش رو تخت نشستم رفتم  

دادم و گفتم تکونش  

اسیال _  

انگار نه انگار اصال  

: مردهالیش  

 

 ععع خفه شو _

خورهی: اخه تکون نم الیش  

جون گفت یتکونش دادم ب دوباره  
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: هوماسیال  

یباز نکرد حت چشماشم  
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باز نکرد چشماشم  

اسیال _  

: هوماسیال  

شهینم داریب الیش _  

کنم کاری: چالیش  

ششیبمون پ _  

: چشمالیش  

ستیام که اصال از خدات نتو _  

: هستالیش  

یتا خوش باش زارمیاتاقم تنهات م رمیباشه پس من م _  

 

: باشهالیش  

شد خبرم کن داریب _  

: باشهالیش  

رونیاتاق زدم ب از  

صدام کرد میسمت اتاقم که نس رفتمیم داشتم  
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: ترنج مینس  

 بله _

ی: بهار گفت بهت بگم کمکم کنمینس  

 باشه _

حرف رفتم دنبالش نیگفتن ا بعد  

اومد تو بایکه شک کندمیبرداشتم و داشتم پوست م اروینیزم بیس  

 آشپزخونه

: ترنجبایشک  

 بله _

یکنیم کاریچ ی: دار بایشک  

میکمک نس _  

 

یکن میکمک نس دیگفته با ی: کبایشک  

بزنم و گفت ینزاشت حرف مینس  

: بهار خانم گفتنمینس  

دی: به گور پدرش خندبایشک  

گاز گرفتم لبمو  

ادب بود یدختر واقعا ب نیا  

قفل و بند نداشت دهنش  
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زد که گوشامو گرفتم غیچنان ج بایشک  

: بهااااااربایشک  

بایشک _  

هر کننیفکر م یبهشون نگفت یچیانقدر ه نمی: خفه شو بببایشک  

کنمیهمشونو روشن م فیبخورن بزار امروز تکل توننیبخوان م یگه  
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تو روخدا بس کن بایشک _  

: خفه شوبایشک  

 

عواشبگه به بهار و با بهار د یچ هی نکهیاعصاب بود از ا یب یلیخ  

دمیترسیم بشه  

و بهار اومدن تو آشپزخونه تایب  

یزنیچرا داد م بایشک شدهی: چ بهار  

نیبکنمت تو زم نجای: ابایشک  

بای: شکتایب  

شورشو دراوردن گهی: مامان شما لطفا دخالت نکن دبایشک  

شدهی: چبهار  

کنه ها میترنج کمک نس ی: چرا گفتبایشک  

: چون خدمتکاره خونمونهبهار  
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: خدمتکاره خونتونه؟بایشک  

: اره بهار  

: باشهبایشک  

دمیحرف اومد سمتم و دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

دره آشپزخونه سمت  

: کجابهار  

 

رمیطالق ترنجو از پسرت بگ رمی: دارم مبایشک  

رنیطالق بگ توننی: اونا نم بهار  

دست و پا رنینداره چون اگه طالق بگ یبه ترنج ربط نی: ابایشک  

شهینم شیچیترنج ه رهیتوعه که به ف*ا*ک م پسره  

دمیحرف کش نیگفتن ا بعد  

سای: وابهار  

ی: که چبایشک  

رهیطالق بگ تونهی: نمبهار  

نهتوینم ای تونهیم یتا بفهم رمیگیطالقشم م برمشی: االن مبایشک  

شیکنم نبر کاری: باشه چبهار  

راحت نیبزار رونیب نی: خودت و پسرت و خانوادت ازش بکشبایشک  

نینکن تشیاذ باشه  
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دارم کارشی: باشه راحت باشه چبهار  

نچه تو چه آرمان م یکنیم تشیاذ نمی: خاله خدا شاهده بببایشک  

با شما دونمیم  

ارمان باعث شد زل بزنم بهش یصدا هوی  

بود دهیسپ یزوم شد رو دستاش که تو دستا چشمام  

 

: چه خبرهارمان  

میبر ای: به ننت گفتم ترنج ببایشک  

سمت اتاقم و هلم داد تو دیحرف منو کش نیگفتن ا بعد  
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فتنویتا به دست و پات ب یکن باهاشون رفتار دیبا ینجوری: ابایشک  

با خالت دعوات بشه خواستمیمن نم یول _  

دیداد کش هوی  

تیمهربون نی: اه ترنج بس کن انقدر مهربون نباش دختر ابایشک  

سوارت بشن توننیشده همه فکر کنن م باعث  

بایشک _  

: جانمبایشک  
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یممنونم که ازم دفاع کرد _  

کرد سیحرف اشکام صورتمو خ نیگفتن ا بعد  

تو بغلش دمیکش اروم  

 

از گل بهت یکس زارمیبه بعد نم نیاز ا ینکن ترنج هی: گربایشک  

کنه تتیکس اذ چیه زارمیبگه نم کمتر  

دوست دارم یلیخ _  

شتری: من ببایشک  

اومد تو و درو بست تایدر اتاق باز شد و ب هوی  

: حالت خوبه ترنج جانتایب  

 خوبم ممنون _

سردم بود یلیخ دمیلرز هوی  

اریلباس گرم تر براش ب هیسردشه  بای: شکتایب  

: چشم مامانبایشک  

اومد سمتم و لباس تو تنمو دراورد تایب  

یرو اهیشد به قسمت س رهیزل زدبهم و با تمام تعجب خ هوی یول  

بود یکه مادر زاد اهیلکه س هی شونم  

: کاره ارمانهتایب  

هینه مادر زاد _  
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: اهان تایب  

 

اورد تنم کرد بایکه شک یحرف لباس نیگفتن ا بعد  
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بودم بایو شک تایشب با ب تا  

ن روزنبودن مادرمو او تایبا وجود ب کردنیخوب رفتار م یلیخ باهام  

احساس کردم کمتر  

صالبرام شام اورد و من تو اتاقم شام خوردم و ا بایکه شد شک شب  

رفتمن نییپا  

یبمونم شب تنها نباش شتیپ یخوای: مبایشک  

 نه _

؟ میدار می: منو تو که تعارف ندار بایشک  

مینه ندار _  

: پس تعارف نکنبایشک  

اگه تنها باشم بهتره یچشم ول _  

یهر طور راحت زمی: باشه عزبایشک  
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 ممنون _

ری: قربونت شبت بخبایشک  

ریشب توام بخ _  

بودم دهیساعت بود که تو تختم دراز کش کیرفت حدود  بایشک  

انگار ول کن نبود یبشم ول الیخیتشنم بود اولش خواستم ب اما  

شدم بلند  

سرم بستم یبلندمو با کش خفه کردم و باال یموها  

رونیاتاق زدم ب از  

رفتیم جیگ کمی سرم  

بود اروم اروم رفتم کیجام تار همه  

آب برداشتم و شهیش هیباز کردم و  خچالویآشپزخونه در  تو  

بود سادهیکه بستم پشت در آرمان وا درو  

قلبم یو دستمو گذاشتم رو دمیکش نیه هی  

یدی: ترسآرمان  

اب دهنمو با صدا قورت دادم و گفتم اروم  

 

در یوقت نجایا یخودتو رسوند یتو چجور یترسینم یتو باش _  

ینبود کردمیباز م خچالوی  

اومدم یبدم که چجور حیبرات توض ومدمی: نارمان  
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یپس چ _  

: کارت دارمارمان  
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ندارم یمن با تو کار _  

تو دستمو درشو باز کردم شهیحرف ش نیگفتن ا بعد  

برداشتم وانیل هی و  

زل زده بود بهم ارمانم  

نفس خوردم هیو  وانیتو ل ختمیر ابو  

که آرمان دستمو محکم گرفت رونیاز آشپزخونه بزنم ب اومدم  

غیزخمم قرار گرفت همون قسمت که با ت یجا یرو قایدق دستش  

بودم زده  

 

خودم نبود دست  

رفت تو هم و ناخودآگاه گفتم افمیق  

 اخ ارمان دستم ول کن _

کردیاز حدش درد م شیدستم ب ختیر اشکامم  

دستمو ول کرد و با تعجب زل زد بهم و گفت ارمان  
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: چتهمانار  

یدستمو ترکوند _  

نمی: بده ببارمان  

خوادینم _  

دستتو نمی: گفتم بده ببارمان  

دستم که سالم بودو گرفتم سمتش و گفتم یکی اون  

ایب _  

نه من یی: خر توارمان  

دداد باال و زل ز نمویحرف دست چپمو گرفت و است نیگفتن ا بعد  

مزل زد به یادیز یلیدستم و با تعجب خ یرو یزخما به  

یکرد کاری: چارمان  

 

نییپا اریصداتو ب _  

خورد یکه صدا یدست سالممو محکم گرفت تو دستش جور ارمان  

 شدن

دمیشن استخوانامو  

 ارمان دستم _

نیتو زم ی: بِبُر صداتو تا نزدم برارمان  

سمت پله ها دمیحرف دستمو گرفت وکش نیگفتن ا بعد  
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که بهم دادن یپله ها رفت باال و رفت سمت اتاق از  
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داد تو اتاق و درو محکم بست هلم  

 ارمان _

: خفه شو ارمان  

ختیو اشکام ر دمیصدامو بر دیکه کش یعربده ا با  

مثل ادم جواب بده پرسمی: سوال مارمان  

 

تخت یحرف نشست رو نیگفتن ا بعد  

نمیبب نجایا ایب: ارمان  

تخت و گفتم یرفتم کنارش نشستم رو اروم  

 بپرس _

هینجوری: دستت چرا اارمان  

کرد به دره کمد ریگ _  

گفتیجور نگاهم کرد که انگار داشت م هی ارمان  

یخودت خر  

خوامی: راستشو مارمان  
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 زدم _

: چراارمان  

شدم مونیدست خودم نبود بعدش پش _  

داره لیدل هی: حتما ارمان  

بود دهیسپ یدستاش افتادم که تو دستا ادهی  

دمیپوف کش هی  

بدمو بهشون نشون بدم یرو دیبا گفتیراست م بایشک  

 

از خوب بودن و مهربون بودنم بود دمیکشیم یهر چ من  

بود امیکردن بخاطر خوب تمیاذ یچ هر  

کس جرعت نداشت چیبودم ه یوحش دهیمنم مثل سپ اگه  

کنه تمیاذ  

زدم تو چشماش زل  

گفتم و  

عشقم تنگ شده بود دیفر یچون دلم برا _  

ابروش رفت باال و با اخم گفت یتا هی ارمان  

دارمن تونیمنم کار یگفتم باهاش تو خونم بمون ی: پس چرا وقتارمان  

ینکرد قبول  

دوست داشتم چون  
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لبام یپوزخند اومد رو گفتمیم یبهش چ دیبا  
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لبام یپوزخند اومد رو گفتمیم یبهش چ دیبا  

 

زدم تو چشماش و گفتم زل  

نکهیابا  دیبا دیباشه دوما فر یسر بار کس تونهینم دیچون اوال فر _  

نایز ازودتر ا میسوما ما اگه مشکالت نداشت ادیزنت بمونم کنار ب من  

رمیاون مشکال حل بشه شک نداشته باش م میگرفتیم یعروس  

ششیپ  

تک خنده زد و سرشو تکون داد هی ارمان  

طالق یریکنه م تتیاگه اذ یبه بهار گفت نی: واسه هم ارمان  

پسرش اجرا بشه یتا حکم برا یریگیم  

تا اشکام رسوام نکنه دمیکش قیعم نفس  

اروم شدم گفتم کمی نکهیاز ا بعد  

قایدق _  

پس ی: چرا طالق نگرفتارمان  

او ب یخوش بخت بش دهیبا سپ یتونیکردنتو ندارم تو م تیقصد اذ _  
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برسم دیبه فر تونمیمنم م یبساز تویزندگ اون  

: خوبهارمان  

 اره _

 

دهیپساشتباه بود تو از  یول یهست یدختر مظلوم کردمی: فکر مارمان  

یبدتر ام  

زدم پوزخند  

یفهمیم فتهیوظ کننیفکر م انتیاطراف یخوب باش یادیز یوقت _  

 که

ی: اره ولارمان  

یول _  

یچیه یاریاسم منو تو خوابم ب یحت یبه بعد حق ندار نی: از اارمان  

تمومه یهمه چ ستیمنو تو ن نیب یچیه  

گفتم شیوقت پ یلیمن خ نویا _  

: فرق داشتارمان  

یچه فرق _  

ا االنمن ام یتو تموم شده بود نه برا یبرا ی: اون موقع همه چارمان  

منم تموم شدست یبرا یچ همه  

رونیحرف بلند شد و از اتاق زد ب نیگفتن ا بعد  
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نره رونیهق هقم ب یدهنم تا صدا یمحکم گرفتم جلو دستامو  

زبان آرمان از ... 
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زبان آرمان از  ... 

رونیاتاق زدم ب از  

یبدم به ترنج ول ویکت یجا خواستمیترنج عاشقمه م کردمیم فکر  

 ترنج

حق با دیشا کردمیبود که فکر م یزیتر از اون چ اقتیل یب یلیخ  

یادم بد دیشا دستیسپ مونهیکه اخرش برام م یبود تنها کس هیبق  

 باشه

به دست اوردن من بود که بد شد یاون برا یول  

و رفتم کنار ساحل و قدم زدم رونیخونه زدم ب از  

الیزبان ش از ... 

چشماشو باز کرد بالخره  

یدیخواب شبهیاز د یبگردم خوبدورت  یاسیال _  

بلند شد اسیال  



VIP_ROMAN 
 

 

389 

خمار بود شیرنگ یاون چشما هنوزم  

 

اوردمیچشماشو از کاسه در م شدیم کاش  

خمار نگاه نکنه یاونجور تا  

یتمومم کرد می: هو چته خورداسیال  

 دلم رفت _

ی: چ اسیال  

اسیخوشگل شده ال یلیدلم برات رفت چشمات خ _  

رهیم جیسرم گ الی: شاسیال  

هیعیاره خوب طب _  

هیعیطب ی: چاسیال  

خورت کردم زیچ گفتمیم گفتمیم یبود حاال چ دهیدهنم پر از  

گاز گرفتم لبامو  

گفتم یجور نیهم یچیه _  

؟ینجوری: هماسیال  

 اره _

خوابم شبیمن از د یعنی:  اسیال  

 اره _
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ی: توام باال سرماسیال  

 اره _

: چرااسیال  

ینگرانت بودم فکر کردم مرد یلیچون خ _  

اروم زد رو نوک دماغم اسیال  

که مردم ی: خوشحال شداسیال  

نگرانت شدم یگمشو کثافت کل _  

تا حاال ی: از کاسیال  
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یتا حاال چ یاز ک _  

یشیتا حاال نگرانم م ی: از کاسیال  

تو به فکر من یول توجه بودن یاز همون موقع که همه بهم ب _  

یو کمکم کرد یبود  

با تعجب نگاهم کرد اسیال  

 

بغلش دمیپر محکم  

گفت یبلند بایتقر یبا صدا یبامزه ا یلیبا لحن خ اسیال  
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کنهیدختر داره بهم تجاوز م هی نجایا نی: کمک کمکم کناسیال  

شدت خنده قرمز شده بودم از  

وونهید _  

با لبخند زل زد بهم اسیال  

زبان آرمان از  ... 

صبح بود ۶ ساعت  

لب ساحل بودم اروم راه افتادم سمت خونه هنوز  

و درو باز کردم رفتم تو دهیسمت اتاق سپ رفتم  

رو تخت نشسته بود دهیسپ  

کرده بود چشماش باد کرده بود هیگر انقدر  

شده یچ دهیسپ _  

مردم یتاحاال از نگران شبیاز د ی: کجا بوددهیسپ  

لب ساحل بودم دیببخش _  

ختیر اشکاش  

 

تخت یسمتش و نشستم کنارش رو رفتم  

تو بغلم دمشیاروم کش و  

بغلم کرد و هق زد محکم  

حالم خوب نبود وقت نشد بهت خبر بدم دهیسپ دیببخش _  
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اورد باال و زل زد به چشمام و گفت سرشو  

ی: االن خوبدهیسپ  

 خوبم _

راحت شد المی: خدهیسپ  

نکن هیگر گهید _  

: چشمدهیسپ  
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دهیسپ _  

: جانه دلمدهیسپ  

 

ریدوش بگ هیباهاش حرف بزنم توام برو  اسیال شیبرم پ دیبا _  

بهتر بشه حالت  

راحت التی: باشه برو خدهیسپ  

رونیو از اتاق زدم ب دمیبوس شویشونیپ اروم  

اسیسمت اتاق ال رفتم  

فتم توباز کردم و ر درو  

تخت هنگ کردم هیتو  الیو ش اسیال دنید با  
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بهم برق وصل کرده بودن انگار  

بشه اما االن یکینبود با دختر  یادم اسیال  

صداش زدم اروم  

_ اسیال  

شد داریب اروم  

دهیدختره مردم خواب ی: چته وحش اسیال  

نمیبب رونیب ایب اسیال _  

رونیب میبلند شد از اتاق زد اسیال  

تو یکنیم کاریچ یدار اسیال _  

 

من کنمیم کاری: دارم چ اسیال  

کنهیم کاریتو اتاق تو چ الیش _  

گردهیم شیواقع ی: داره دنبال ننه بابا اسیال  

مینکن جد یشوخ _  

می: منم جداسیال  

 جواب بده _

دیخواب شمیپ شبید گمیم ینداره ول ی: به تو ربط اسیال  

نیشما رابطه دار _  

دیداد کش هوی اسیال  
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لباسامو تو تنم اگه داشتم االن لباس تنم نبود ینیبی: مگه نم اسیال  

ستین شبیمنظورم د _  

هی: پس ک اسیال  

 قبال _

: نه اسیال  

راحت شد المیخ _  

یخوایاز جون بدبخت من م یچ ی: حاال سره صباسیال  

 

کوارم در دیام یول یناراحت بش دیبگم شا ویزیچ هی دیبا اسیال _  

یکن  

زل زد بهم تیبا اخم و جد اسیال  
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: بگو اسیال  

میبش الیخیب درویسپ گهید خوامیم _  

یچ یعنی: اسیال  

واقعا باهاش بمونم خوامیم یعنی _  

پوزخند زد و گفت اسیال  
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یبرگردون ویقرار بود کت یریقرار بود انتقام بگ شدیچ نی: افر اسیال  

بود ترنج قرار  

شمیپ اریاسم اونو ن _  

ندارم یداستان شوخ نی: ارمان واقعا سره ااسیال  

که ینفر نیاول یاریب دهیسره سپ ییبال یاگه بخوا نیبب اسیال _  

منم سهیروت وا روبه  

 

اکتنه داداش به ف کنمیرحم م یسیرو به روم وا ی: فکر کرد اسیال  

دمیم  

زدم پوزخند  

نیافر _  

یسیم واحاال توام اگه کنار رمیبگ مویانتقام آبج خوامی: من م اسیال  

اقا ارمان شمیشرمندت م یسیاگه روبه روم وا یدارم ول هواتو  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

خورد کرده بود اعصابمو  

بکشم ویکی خواستیم دلم  

زبان ترنج از ..... 

اومد تو و گفت بایاتاق بودم که شک تو  

: جوجه من چطوره بایشک  
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 خوبم _

می: پاشو بپوش بربایشک  

 کجا _

ایلب در میبر میخوای: هممون مبایشک  

 

بایشک امیمن نم _  

: چرابایشک  

شمیم یعصب نمیبیم دهیاونجا و آرمانو با سپ امیم _  

شهتا ارمان ادب ب یتحمل کن دیبا یول یشیم یعصب دونمی: مبایشک  

تو صورتم دمیکش دست  

تولوخودا گهید ای: ببایشک  

نگاه کردم به صورت مهربونش هی  

 باشه _
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: ترنجبایشک  

 جانم _

امی: صبر کن االن مبایشک  
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 باشه _

اومد تو اتاق و درو بست قهیرفت و بعد از چند دق بایشک  

 

بود زیم زیچ یکل دستش  

هیچ نایا _  

اضافه یغلطا نیاز ا گهیکه د میکن تیارمانو ترب دی: گفتم که بابایشک  

مثل شتر نپره وسط گهیکه د دمیجر م درویتازشم اون سپ نکنه  

من هیو جار قیرف یزندگ  

دمیخند  

نجایا ای: ببایشک  

یصندل یسمتش و نشستم رو رفتم  

کردن من شیشروع کرد به آرا بایشک  

دیربع طول کش کی حدود  

بلندمو برام فِره درشت کرد یموها بعد  

یعروس میبر میخوایمگه م _  

دیخند بایشک  

ایا وونهی: دبایشک  

دونمیم _  

: پاشو پالتوتو بپوشبایشک  
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نهیآ یجلو سادمیو وا دمیداده بود بهم پوش بایکه شک ییلباسا  

منم نستیکه تو آ ینیسخت بود که درک کنم ا باورش  

یشلوار مشک هیناز بود  یلیکه خ یمشک یپوت قرمز با خزا مین هی  

جذب که سره یلیخ  

ز جلوپالتو قرم هیاون  یجذب که رو یتاپه مشک هیپاره بود  زانوهاش  

شلوغ بود کممیقرمز که  یروسر هیبا  دمیکوتاه پوش یلیخ باز  

رونیبود ب ختهیمرتب ر یلیخ بایفر شدمم شک یموها  

تدرس یقشنگ بیلبام بود ترک یکه رو یبا اون رژ لب قرمز هیروسر  

بود کرده  
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هب یدرسته درسته بخورمت وا خوادیدخترم دلم م هی: من که بایشک  

ارمان احوال  

لبخند زدم بهش  

می: پاشو بربایشک  

بودن اطیهمشون تو ح نییپا میرفت  
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نشسته بودن نیو ارمان که تو ماش دهیسپ دنید با  

فشرده شد قلبم  

ر بهانقد یبرم سره آرمان داد بزنم و بگم تو حق ندار خواستیم دلم  

یبش کینزد دهیسپ  

ناراحت شدم یلینگاهم بهم نکرد خ مین هی یحت ارمان  

نگفتم یزینشستم و تا ساحل چ نیماش هیتو  بایاراد و شک با  

میدیرس یوقت زهیریبه محض حرف زدنم اشکام م دونستمیم چون  

هنوزم بخاطر دمید اسویهمشون کنار هم نشسته بودن ال ایدر لب  

گردوندیاحمقانه اون شبم ازم روشو برم کاره  

زدیبود و داشت باهاش حرف م اسیال شیپ الیش  

الیو ش اسیبلند شدم و رفتم سمت ال اروم  

 سالم _

: سالم عشقمالیش  

فقط با اخم سرشو تکون داد اسیال  

الیش _  

: جانالیش  

یتنها بزار اسیمنو با ال قهیقچند د هی شهیم _  

 

مشکوک نگاهم کرد و گفت الیش  
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: اره راحت باشالیش  

حرف از کنارم گذشت و رفت نیگفتن ا بعد  

اسیال _  

ندارم ی: باهات حرفاسیال  

محرف اومد بره که دستشو گرفتم و مانع رفتنش شد نیگفتن ا بعد  
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زبان آرمان از ... 

و ترنج اسیبود که چشمم افتاد به ال دهیحواسم به سپ تموم  

بودم دهیند ینجوریوقت ا چیه ترنجو  

خوشگل شده بود یلیخ  

گرفته بود یاونجور اسویبرام سوال شده بود چرا دست ال یول  

رد نگاهمو گرفت و گفت دهیسپ  

نخواستم حالتو بد کنم یول دمیوقته فهم یلی: خدهیسپ  

 

یدیفهم ویچ _  

: ولش کندهیسپ  

 نه بگو _
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بگم یخب چجور می: تو خونه که بوددهیسپ  

گهیبگو د _  

م تراخالقش باهام نر کمیحرف بزنم تا  اسیبا ال خواستمی: مدهیسپ  

در زدم یشب رفتم تو اتاقش که باهاش حرف بزنم هر چ هی بشه  

نداد درو که باز کردم جواب  

حرف سکوت کرد نیگفتن ا بعد  

؟؟یدرو که باز کرد _  

نشتلباس  اسیبودن نه ال دهیباهم خواب دمید اسوی: ترنجو الدهیسپ  

ه ندارناونا باهم رابط کنمیمن اشتباه فکر م دینه ترنج حاال شا بود  

رمیترنجو بگ یبرم گلو خواستیم دلم  

شدیم الیخیو بعدش ب دیخوابیعادتش بود با همه م انگار  

و چشم ازش گرفتم برابر از ترنج متنفر شدم چند  

زبان ترنج از ... 

یگوش کن دیبا اسیال _  

 

دی: ول کن دستمو ارمان داسیال  

یگوش کن دیبا _  
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بگو هی: چ اسیال  

رونیب دیدستم کش یحرف دستشو از تو نیگفتن ا بعد  

اونشب من حالم اصال خوب نبود نیبب _  

بلاز من  دیبگو باور کنم حالت خوب نباشه با یچ هی: ترنج اسیال  

یریبگ  

یبد متوجه شد یلیتو خ یوا _  

متوجه بشم تونستمینم نیمنم جز ا یکه تو زد هی: گهاسیال  

یبخشیمنو م اسیال _  

: نهاسیال  

نشده یزیحاال که چ _  

 

طرز فکر نینشده ترنج واقعا برات متاسفم با ا یزی: چ اسیال  

یفهمیکردم م انتیدوستم خ نیبه بهتر کنمیاحساس م من مزخرفت  

شمیشرمنده م زنمیارمان زل م یتو چشما یوقت  

اونشب با ارمان بحثمون شده بود اسیال _  

یمنو ببوس یبخوا شهینم لی: دلاسیال  

_ دتیچشمم ارمان د هویچرا  دونمینم یول یداداشم یتو جا  

اروم شده بود کمی انگار  
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یخانواده ندارم تو داداشم نیتو ا ویمن که جز تو کس _  

نگفت یزیچ یزد بهم ول زل  

شکر خوردم دیببخش _  

شهیتکرار نم گهی: بگو داسیال  

قول شهیتکرار نم گهید _  

ستمی: مگه داداشت ناسیال  

یهست _  

کنمینصفت م یبزن پیت یجور نیا گهیبار د هی: اگه اسیال  

شده بود یرتیمن غ یرو دمیخند  

 

یچشم داداش _  
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زبان آرمان از .... 

رحم نکنه اسمیترنج انقدر خراب باشه که به ال کردمینم فکرشم  

بود ایبا اطراف حق  

یادم ن ترنج  

: ارمان دهیسپ  
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زدم بهش زل  

 بله _

نه ای میقدم بزن یای: م دهیسپ  

امیچرا ن _  

ای: عشق مندهیسپ  

میحرف بلند شد و دستمو گرفت و قدم زد نیگفتن ا بعد  

زبان ترنج از ... 

 

جدا شدم اسیال از  

زدنیو ارمان که دست تو دست هم قدم م دهیسپ دنیبا د یول  

شدم یعصب  

تخت سنگ نشستم زانو هامو بغل کردم هیدور از همه رو  رفتم  

کردم هیگر و  

ششونیشدم رفتم پ یکه خال کمی  

هچم شد دونمیرستوران نم میشب اونجا به زور گذروندم شب رفت تا  

 بود

ارمیباال ب خواستمیم خوردیکه بهم م ییهر غذا یبو  

میرستوران اومد از  

اومد بامیتو اتاقم شک رفتم  
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دادم حیحالمو توض براش  

ی: نکنه حامله باشبایشک  

 فکر نکنم _

: ترنج مطمئن نباشبایشک  

کنم االن کاریچ _  

 

چک بخرم یب ی: برم ببایشک  

وقت شب نیا _  

بره بخره گمیم اسی: به البایشک  

تو زحمت بندازمتون خوامینم _  

امیتا ب نی: گه نخور بابا بشبایشک  

یرفت دل تو دلم نبود اگه حامله بودم چ بایشک  

وفتهیبچم ب یبرا یبود چه اتفاق قرار  

دایب ایبچم به دن زارمیکه دارم عمرا نم یتیبودم با وضع مطمئن  
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ساعت اومدن تو اتاق میبعد از ن اسیو ال بایشک  

ی: ترنج خوباسیال  
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 خوبم _

چکو گرفت سمتم یب یب اسیال  

خجالت ازش گرفتم با  

 

 ممنون _

اده دارمخواهر ز نمیحاالم برو بزار بب ینکردم تو خواهرم ی: کاراسیال  

نه ای  

تستو دادم ییتو دستشو رفتم  

ردمکچکو گرفتم تو دستام و چشمامو بستم و از ته دلم آرزو  یب یب  

دار نباشم بچه  

چک یب ینگاه کردم به ب هیاز گذشتن زمان  بعد  

بودم حامله  

رونیاومدم ب دمیپر یو با رنگ و رو ختیر اشکام  

شدی: چبایشک  

بایچکو دادم شک یب یتکون بخورم ب تونستمینم  

ی: حامله ا بایشک  

سرم یتخت و دستمو گذاشتم رو یرو نشستم  

: ترنج حالت خوبه اسیال  

اسیال _  
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: جانم اسیال  

 

یکن یکار هیبرام  یتونیم _  

ی: چه کاراسیال  

دکتر میببر یجور هیفردا  _  

ی: دکتر چاسیال  

بچرو بندازم خوامیم _  

ی: ولاسیال  

ادامه بده و گفتم نزاشتم  

فکر کردم ینگو کل یزیکنم چ یخواهش م اسیال _  

کالفه نگاهم کرد و گفت اسیال  

نمویوارم پش دیام یندارم ول تیکار ی: باشه اگه فکر کرد اسیال  

ینش  

میبریم یعنی _  

: ارهاسیال  

یمرس _  

ترنج ی: مطمئنبایشک  

آرمان بشم یمزاحم زندگ خوامیاره نم _  
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: باشهبایشک  

به دیبچه نبا نیشب تا خوده صبح فکر کردم مطمئن شدم که ا اون  

ادیب وجود  

صبح خوابم برد یکاینزد  

دمید اسویچشمامو باز کردم و ال یکیتکون دست  با  

نشه ریدکتر خوب وقت گرفتم پاشو د هی: برات از اسیال  

اسیال یمرس _  

بهم لبخند زد اسیال  

رونیب میاز خونه زد اسیو با ال دمیلباس تند تند پوش هیشدم و  بلند  

زبان آرمان از ... 

دمید اسویپنجره اتاق بودم که ترنجو ال پشت  

رونیب رفتنیهمه باهم م یپرو شده بودن که جلو انقدر  

بود ختهیبهم ر یلیخ اعصابم  

 

دمیآرادو د رونیخواب بود رفتم ب دهیسپ  

ی: چطورآراد  
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 خوبم _

باهات حرف بزنم دی: بادآرا  

گهیوقت د هیبزار واسه  _  

شهی: نمآراد  

 باشه _

اتاق من میبر ای: بآراد  

 باشه _

تو اتاق میرفت  

ماه عسل تو زنت کو میمثال اومد _  

الیش شی: رفته پآراد  

تخت و گفتم یرو نشستم  

 بگو _

بهم گفتیم ییزایچ هی اسی: الآراد  

یچ _  

 

یشد یاوک دهی: تو با سپآراد  

 اره _

کرده کاریرفته باهات چ ادتی: اراد  

 نه _
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کرده کاریچ اسیرفته با ال ادتی: اراد  

 نه _

یکنیم ینجوریرفته که ا ادتی گهی: نه داراد  

فقط چون عاشقم بود اون کارارو کرد دهیسپ کنمیم یچجور _  

یفهمیم  

سوزمیم نی: دوستم نداره اخه دارم از ااراد  

اراد فهممیحرفاتو نم _  

فقط دهیسپ ینیبب یچیه یخوایخاک نم ریز ی: چون سرتو کرداراد  

هخواست به همه ثابت کن ارهیتو رو بدست ب تونستیفقط چون نم و  

دوننیاون دختر جندست همه م ارهیبدستت ب تونهیم که  

 بس کن اراد _

کنمی: ارمان تو امروز صبر کن من بهت ثابت ماراد  

ویچ _  

 

به تو نداره یعالقه ا چیه دهی: سپاراد  

یثابت کن یخوایم یچجور _  
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جا نیهم نینداشته باش فقط بش یچیبه ه ی: کار اراد  

 باشه _

زبان ترنج از .... 

تو دکتر میرفت  

کرد و گفت نهیمنو معا دکتره  

یبچتو بنداز یخوای: چرا مدکتره  

ندارم شوینگهدار طیشرا _  

معجزست نیا یدونی: مدکتره  

یچ _  

:بچتدکتره  

فهممینم _  

 

دارمعجزست که بار نیدرصد بوده ا ۳: امکان باردار شدن تو دکتره  

یشد  

دونستمینم _  

۱مجددت  یاحتمال باردار یاگه بچتو بنداز یدونستی: مدکتره  

شهیم درصد  

 نه _

خوب فکر کن رونی: حاال بدون و برو ب دکتره  
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 فکر کردم _

ی: مطمئن هدکتر  

 اره _

تخت ی: باشه بخواب رودکتره  

تخت و دکتره اومد سمتم یرو دمیکش دراز  

زبان آرمان از ...... 

:خوب گوش کن آراد  

یبه چ _  

زنگ زد یکیبرداشت و به  شویگوش اراد  

 

گذاشت رو بلند گو و  

: بلهدهیسپ  

شنگران نبا میایشب م رونیب میمنو ارمان باهم رفت دهی: سپاراد  

: باشه خوش بگذرهدهیسپ  
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: ممنونماراد  

نی: مواظب خودتون باشدهیسپ  



VIP_ROMAN 
 

 

413 

یندار ی:باشه کاراراد  

: نهدهیسپ  

: خدافظاراد  

: خدافظدهیسپ  

یاالن که چ _  

یستی: خواستم مطمئن بشه تو ناراد  

شهیم یخب مطمئن بشه چ _  

 

ینیبب شویاصل یاون رو خوامی: ماراد  

 باشه _

زبان ترنج از ... 

رونیاتاق اومدم ب از  

اومد سمتم اسیال  

ی: خوب اسیال  

 اره _

دهیچرا رنگ و روت پر شدی: چ اسیال  

 انداختمش _

کرد سیحرف اشکام صورتمو خ نیگفتن ا بعد  

از بازوش گرفتم سمیوا تونستمیپاهام نم رو  
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رونیپاهام و بغلم کرد و از دکتر رفت ب ریدستشو گذاشت ز اسیال  

خدا منو ببخشه کردمیگناه م احساس  

: ترنج اسیال  

 بله _

یدوست دار دوی: تو فر اسیال  

 

یپرسیچرا م _  

دمی: حتما الزمه که چند بار ازت پرس اسیال  

 نه _

ی: مطمئن اسیال  

اسیاره ال _  

: جانماسیال  

یبهم بد یقول هی دیبا یبگم بهت ول زیچ هی دیبا _  

ی: چه قولاسیال  

یکس نگ چیبه ه _  

: باشهاسیال  

مخوایاالن م یبهت گفتم ول میمستق ریبه طور غ کمیقبال  اسیال _  

یبدون کامل  
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: بگواسیال  

 

ستیدوست داشتن ساده ن هی یعنیدوست دارم  یلیمن ارمانو خ _  

 عاشقشم

شهیم نم: باوراسیال  

 چرا _

یچرا بچشو انداخت ی: باورش سخته اگه عاشقش بوداسیال  

اسیال _  

: جانماسیال  

یتا حاال عاشق شد _  

: نه اسیال  

 تابلو _

: چرا اسیال  

از زجر ینیغمشو بب یتونینم یشینفر م هیعاشق  یچون وقت _  

یکشیطرفت خودتم زجر م دنیکش  

: خباسیال  

خوشحال تر از یلیخ دهیارمان کناره سپ دونمیاالن من م نیبب _  
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نخواستم با وجود رونیب امیب شیدادم از زندگ حیمنه پس ترج کناره  

رمیبگ شویزندگ یتو شکمم شاد بچه  

 

کنمی: درکش نماسیال  

یکنیدرک م یعاشق شد یوقت _  

زبان آرمان از .... 

 آراد _

: بلهاراد  

بشه یقراره چ میساعته تو اتاق کیاالن  _  

یمن بزار رایدر اخت تویروز از زندگ هی: اه ارمان قرار شد تو فقط  اراد  

از خودت یاریدر م یچقدر لوس باز نیبب  

کارات نیخسته شدم از ا _  

قهیچند د هی: خفه شو اراد  

رونیدر زل زد به ب یحرف دوباره از ال نیگفتن ا بعد  

اطیو زل زدم به ح سادمیپشت پنجره اتاق وا رفتم  

اومد تو اسیال نیباز شد ماش اطیح دره  

نگاه کردم به ساعت تو دستم هی  

بود که رفته بودن یساعت ۳ حدود  

اعتماد کرده بودم اسیچقدر احمق بودم که به ال من  
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زبان ترنج از ... 

پارک کرد اطیتو ح نویخونه ماش میدیرس  

تمشد و اومد سمتم و درو باز کرد درد داش ادهیپ نیاز ماش خودش  

گرفتم و اونم دستشو گذاشت پشت کمرم و کمکم کرد بازوشو  

یمرس _  

یزیعز نیلیبرام مثل آ شهی: تو هم اسیال  

لبخند زدم بهش  

زبان آرمان از .... 

شدم یجور هیگرفت  اسویترنج دست ال یوقت  

میاومد مارستانیاز ب یترنج افتادم وقت یحرفا ادهی  

نداشته یعالقه ا چیه دیبه فر گفتیم  

ستیبراش مهم ن دیفر گفتیم  

مطمئن شدم دمیند یتو حرفاش دروغ منم  

 

نبود دیواسه فر شیالک یبهونه ها نیبدش ا یاخالقا نیا  
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حرف از طالق زدناش اون  

فهیدختر واقعا کث نیا دیبود نه فر اسیبخاطر ال همش  

: ارماناراد  

صداش برگشتم با  

 ها _

برم سمتش کردیاشاره م واشی داشت  

سمتش رفتم  

رونینگاه کردم به ب هیدر  یخودش از ال مثل  

خونه بود یتو راهرو ریام  

دیند ویکس ینگران به اطرافش نگاه کرد و وقت یلیخ  

دهیرفت سمت اتاق من و سپ واشی  

باز کرد رفت تو و درو بست درو  

ریبگ لی: تحواراد  

دادم هلش  

 برو اونور_

 

رونیاز دره اتاق برم ب اومدم  

نزاشت و محکم گرفتم که  

 چته _
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: کجااراد  

ندارم ینترس کار _  

یری: پس کجا ماراد  

قهید هیاه ول کن  _  

سادمیکرد رفتم سمت اتاق و گوش وا ولم  

بشنوم تونستمیراحت م صداشونو  
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یکرد ری: پس چرا د دهیسپ  

ارمان تو خونست گهیبهم م یحس هی:  ریام  

ادیتا شبم نم رونهی: گفتم که با اراد بدهیسپ  

: مشکوکن اراد و ارمان باهم کجا رفتن اخهریام  

 

مگه یشناسی: ارادو نمدهیسپ  

یداشت کارمیحاال چ شناسمی: مریام  

جونم ری: امدهیسپ  

: جانه دلمریام  

بگم بهت یچ هی دی: بادهیسپ  
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ی: چریام  

: من االن ارمانو دارمدهیسپ  

ی: خب اره دارریام  

چم شده دونمی: نمدهیسپ  

چت شده یدونینم یچ یعنی: ریام  

یلوکه داشتم به دست اوردن ارمان بود  یی: قبال تنها ارزودهیسپ  

به ارمان ندارم فقط چون به دست یعالقه ا چیه فهممیم االن  

ریام ارمیسخت بود خواستم به دستش ب اوردنش  

: جانمریام  

ندارم از دستش خسته شدم یکنارمه بهش حس ی: وقتدهیسپ  

یستین مثل من تو ادم موندن قایدق زنهی: بهت گفته بودم دلتو مریام  

دهیسپ  

 

ی: تو دلمو نزددهیسپ  

انوبه دست اوردن ارم یارزو نکهیا ی: اگه نزده بودم به جا ریام  

یبه دست اوردن منو داشت یارزو یداشت  

و به دست اوردنت اسون بود حس یبود شهی: تو چون همدهیسپ  

یهر وقت اشاره کنم هست کردمیم  

ستین ینجوریا یباعث شده فکر کن ی: چریام  
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فقط و فقط جسمم تو بغلشه رمیمن تو بغل ارمان که م ری: امدهیسپ  

همش به تو تعلق داره روحم  

دتهیترفند جد نمی: اریام  

ی: چه ترفند دهیسپ  
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ثلو بعدش م یسمتت دوروز باهام باش امیترفند که من ب هی:  ریام  

اره یاز منم زده بش ارمان  

خفه شو ری: امدهیسپ  

گمیم قتوی: چرا چون حقریام  

 

: نهدهیسپ  

ی: پس چریام  

ساله دوست دختره توام ۵من االن  ری: امدهیسپ  

یستی: دوست دخترم نریام  

دمیباهات خواب یهر وقت خواست ی: ولدهیسپ  

خوامیمن هم خواب نم ی: درسته ولریام  

ی: پس چدهیسپ  
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خوامیم یزندگ کی:شرریام  

گاهدر ن یدرجا رفتم تو اتاق و از ال نییاز پا ییصداها دنیشن با  

 کردم

باال ومدنیبودن داشتن م اسیو ال ترنج  

مراقب خودت باش واشی: اسیال  

یدیزحمت کش یلیتو برام خ اسی: ال ترنج  

میحرفا ندار نی: منو تو باهم از ااسیال  

اسیفقط ال دونمی: مترنج  

: جانماسیال  

 

کس نگو مخصوصا ارمان چیکه گفتم به ه یی: اون حرفاترنج  

: چشم اسیال  

تو اتاق رمی: من مترنج  

که مراقبت باشم امیب یخوای: ماسیال  

: نه خوبم دستت درد نکنه ترنج  

خبرم کن ی: برو استراحت کن هر کار داشتاسیال  

ی: مرسترنج  

: برو اسیال  

رفت ترنج  
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رفت تو اتاق خودش درو بستم اسمیال  

هیچجور ادم دهیسپ یدی: بهت ثابت شد فهماراد  

موهام و گفتم یدست کردم ال کالفه  

یدونستیتو م _  

 

وی: چاراد  

با ترنجه اسیال نکهیا _  

ی: چاراد  

 داد نزن _

رهیجوره تو ک*نم نم چیه یگفت یچ هی: اخه اراد  

گفتنیبه هم م ایکه چ یدید _  

هیعاد بخواد مراقبش باشه نکهیواسه ترنج مثل داداشه ا اسی: الاراد  

به من نگه کنهیم دیتازه تاک گهیکه حرفاشو به اون م هیعاد _  

: نهاراد  

روننیساعته از صبح باهم ب ۳ هیعاد _  

: نهاراد  
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کنهیم انتیداره بهم خ _  

کنهیم انتیام خ دهی: سپاراد  

ستیاون برام مهم ن _  

 

ترنجو یمطمئن بودم ول کردیم انتیبهت خ دهیسپ نکهی: از ااراد  

اما صبر کن بزار مطمئن بشم مطمئن باش دست ترنجم رو دونمینم  

برات کنمیم  

یمرس _  

گمیدارم بهت م یچ نی: خب حاال خوب گوش کن ببدارا  

 بگو _

شمین زدیکه م یکلمه ا هیساعت حرف زد و من با هر  مین حدود  

شدیباز م شتریب  

: حله اراد  

 حله _

می: پس پاشو براراد  

میبر _  

زبان ترنج از .. 

از دکتر اومده بودم گذشته بود یساعت از وقت ۱ بایتقر  
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از دکتر اومده بودم گذشته بود یساعت از وقت ۱ بایتقر  

اسیشدم اروم رفتم سمت اتاق ال بلند  

زدم در  

تو ای: ب اسیال  

تو رفتم  

اسیال _  

هکرد دارشیتخت بود باال تنشم لخت بود انگار خواب بود و ب یرو  

 بودم

یخواب بود دیببخش _  

تو ای: نه باسیال  

 ممنون _

رفتم تو بستم و درو  

تخت ینشستم رو کنارش  

بهت بگم اومدم االن بگم ویزیچ هیرفت  ادمی _  

روی: چ اسیال  

خوامیمن نم نیبب _  
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یخوای: نماسیال  

بگم اخه یچجور _  

گهی: اه خو بگو د اسیال  

یگببه آرمان  یلیدل چیجوره و به ه چیه خوادیدلم نم اسیال نیبب _  

یدیبچه داشتم فهم من  

: اره اسیال  

زبان آرمان از .... 

اسیال شیاول پ می: خب االن براراد  

میبر _  

اراد طبق معمول بدون در زدن رفت تو اسیسمت اتاق ال میرفت  

برابر شد ۱۰۰۰صحنه روبه رو تنفرم نسبت به ترنج  با  

بود تخت یبا باال تنه لخت رو اسمینشسته بود ال اسیکناره ال ترنج  

گفتن نداشتم یبرا یحرف واقعا  

کجا اسی: عع زن داداش تو کجا تو تخت الاراد  

اومده بود باهام حرف بزنه ی: آبج اسیال  

ی: ابجاراد  

 

: اره اسیال  
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رمی: من با اجازتون مترنج  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

بزنم اسویال خواستیم دلم  
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نجایا نیشما دوتا باهم اومد شدهی: خب چ اسیال  

ی: چه با ترنج خوب شدآراد  

گرفته برام نویلیا یشده جا می: ابجاسیال  

ازت حامله نشه صلوات تیابج _  

: خفه شو ارماناسیال  

قدر تلخه نیهم شهیهم قتیحرف حق دونمیاره م _  

مهی: ترنج فقط ابجاسیال  

دو بار یگیاره تو راست م _  

هیچ یدونی: اصال ماسیال  

 

و سادیتخت بلند شد و اومد جلوم وا یحرف از رو نیگفتن ا بعد  

 گفت

یبهت بگم تا بدون دیبا یکنیفکر م ینجوری: حاال که ا اسیال  
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 اره بگو تا بدونم _

یتونیکه نم یاقتیل یخودت انقدر ب ی: اصال من با ترنجم وقت اسیال  

یبهش بگ یتون یکه نم یا هیخا* یانقدر ب یوقت شیباش داشته  

گهیبهش م گهید یکی یدار دوسش  

یینفرم حتما تو هیاون  _  

: اره منماسیال  

ستیدست خودم ن ارمیحس کردم اخت هیچند ثان یبرا  

که بهم زده بود ناراحت شده بودم ییحرفا از  

خودمم نبود دست  

فرود اوردم اسیمشت کردم و محکم تو صورت ال دستمو  

از من نداشت ویکار نیهمچ هی انتظار  

نیزم خورد  

فکر کردم فقط یمردم بلند کرد هی: خوبه بالخره دست رو اسیال  

یترنجو بزن یبلد  

 

داشت یتر شدم و افتادم به جونش اراد سع یبودم عصب یعصب  

تونستینم یکنه ول جدامون  

در اتاق باز شد هوی  

ترنج باعث شد جدا بشم ازش غیج یصدا  
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شیکشت نووی: ولش کن حترنج  

و بازوشو گرفت اسیسمت ال دیحرف دو نیگفتن ا بعد  
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یخوب اسی: الترنج  

: خوبماسیال  

حرف بلند شد نیگفتن ا بعد  

بوکسم هم ی: اقا ارمان محض اطالع خواستم بگم من هم مرباسیال  

که دارم یتیشعور و شخص ینداره برام ول یزدن تو کار یساز بدن  

رهبشم باهات بالخره  ریدست روت بلند کنم و بخوام درگ زارهینم  

دارمیبشه حرمت رفاقتمونو نگه م میچ  

یکه با زنم یحرمت رفاقتمونو نگه داشت _  

 

ارمان یگیم ی: چترنج  

نزن یزر چیتو ه _  

کنمیرفتار م نیلی: بهت که گفتم من با ترنج مثل آاسیال  

یگیباشه تو راست م _  

حرف رفتم نیگفتن ا بعد  
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زبان ترنج از ... 

رونیو ارمان رفتن از اتاق ب اراد  

اسیال _  

: جاناسیال  

شدهیچ _  

باد کرده رتشی: اقا ارمان رگه غاسیال  

 چرا _

نایا ویچرا با زنم گهی: ماسیال  

 اما منو تو _

و گفت دیادامه بدم و وسط حرفم پر نزاشت  

کنهیفکر نم ینجوریارمان ا یول می: مثل خواهر برادراسیال  

 

فکر کنه ینجوریدر موردم ا خوامیکنم نم کاریچ _  

کنمی: نگران نباش من درستش ماسیال  

یچجور _  

: اونش با مناسیال  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

خورد بود اعصابم  

کردیفکر م ینجوریا دینبا ارمان  
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کردیفکر م ینجوریا دینبا ارمان  

بده حیبراش توض اسیال خداکنه  

زبان آرمان از ..... 

سوایال خواستیاعصاب بودم دلم م یاعصاب ب یاتاق اراد بودم ب تو  

 بکشم

بود زیم یرو ینیتزئ یکل  

 

ختمیخودم نبود همرو زدم ر دست  

اومد تو اسیال  

ی: چته هار شداسیال  

واره گوشش گذشت از کن قایپرت کردم سمتش دق اروینیاز تزئ یکی  

نیزم ختیشکست و ر یبلند یلیخ یو با صدا واریتو د خورد  

وونیبابا ح واشی:  اسیال  

تا نکشتمت رونیبرو گمشو ب _  

بکش ای: باسیال  

تو صورتش دمیمشت محکم کوب هیسمتش و  رفتم  
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یبش ی: انقدر بزن تا خال اسیال  

یبکن نکارویبا من ا یتونست یچجور _  

کردم کاری: خوب برادر من من چ اسیال  

نتاره من با ز یگیم یتو صورتم دار یزل زد نیاز ا شتریب گهید _  

 بودم

یکرد می: خب عصب اسیال  

فرود اوردم اسیمشت کردم و محکم تو صورت ال دستمو  

 

 ببند دهنتو کس*گش _

یعنشو دراورد گهی: اه د اسیال  

تونستمینم گهیکه د یجور بهم دیحرف محکم چسب نیگفتن ا بعد  

بخورم تکون  

و گمیبار م هی گمیدارم بهت م یچ نی: خوب گوش کن بب اسیال  

 تمام

دیحرف کالفه دست کرد تو موهاش و پوف کش نیگفتن ا بعد  

: خب من اسیال  

ها بگو یخب تو چ _  
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ها بگو یخب تو چ _  

گمیم ی: اگه خفه بش اسیال  

 بگو _

تخت و گفت یکرد رفت نشست رو ولم  

 

نجایا نیبش ای: ب اسیال  

تخت یکنارش نشستم رو رفتم  

دیداد کش هوی  

: اراد اسیال  

نییرفته بود پا اراد  

اومد تو قهیاز چند دق بعد  

: جانماراد  

میحرف بزن دیبا نجایا نیبش ای: ب اسیال  

اومد نشست کنارمون اراد  

 خب _

اعصاب گرفتم در یضیکشتن مر نویلیآ یمن از وقت نی: بب اسیال  

که یانیجر  

 خب اره _
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ترنج اومد اروم شدم ی: از وقت اسیال  

کردم یقاط باز  

دمیداد کش یبلند یلیخ یصدا با  

 

ریخفه بم _  

اروم باش قهید هی:  اسیال  

دمیکش قینفس عم هی  

از شتریبپر کرد خدا شاهده نه کمتر نه  نویلیآ ی: ترنج برام جااسیال  

ستیخواهر برام ن هی  

اره یتخت بود هیباشه دوبار تو با خواهرت تو  _  

گفتیبهم م دیداشت که با ی: حرف مهم اسیال  

یچه حرف مهم _  

رازه گفته به تو نگم نشی: ااسیال  

یلبگه و تونهیداره که به تو م یزیپس چه چ نیستیاه اگه باهم ن _  

بدونم دینبا من  

بگم تونمی: نم اسیال  

زیبگو اعصابمو بهم نر _  

نگاهم کرد به من و گفت هینگاه کرد به اراد و  هی  

دیبه ترنج نگ دیدی: اگه بگم قول ماسیال  
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 اره بگو _

 

زد به اراد و گفت زل  

: توام قول بده اسیال  

داداش دمی: قول ماراد  

:خب ارمان ترنج از تو حامله بوداسیال  

یچ _  

: حامله بود اسیال  

 بود؟ _

ستین گهی: اره بود د اسیال  

ستین یچ یعنی _  

: انداختاسیال  

 انداخت _

: حالت خوبه اسیال  

 چرا _

خراب کنه تویزندگ خواستی: نم اسیال  

 

Part 209 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

. 



VIP_ROMAN 
 

 

436 

. 

یچ یعنی _  

بچشو انداخت تا تو یخوب شد دهیتو با سپ دیفهم ی: وقتاسیال  

یبساز دهیبا سپ تویزندگ راحت  

یوا _  

موهام یکردم ال دست  

دی: ارمان حالت خوبه رنگ و روت پر اسیال  

 خوبم _

نی: بب اسیال  

وسط حرفش دمیپر  

کنم کاریشد االن چ ینجوریا یچجور اسیال _  

: اروم باش اسیال  

کردم من کاریچ _  

اروم باش قهیدق هی:  اسیال  

 

یوا _  

نفس بکش ی: قرمز شداسیال  

دمیسپ اسیال _  

دونمی: ماسیال  



VIP_ROMAN 
 

 

437 

دویترنج فر اسیال _  

بهش نداره یحس چی: ترنج ه اسیال  

 حالم بده _

: دراز بکشاسیال  

زبان ترنج از ... 

اومد باال دهیکه سپ نییپا رفتمیاز پله م داشتم  

از کنارش رد بشم خواستم  

بازومو گرفت که  

نتوخدمتکار بود یتونیم بایشدن به شک کیبا نزد یکنی: فکر مدهیسپ  

یبد رییتغ  

زدم تو صورتش زل  

 

هاالن که زن یحت یخدمتکار بود هی: تو از همون اول اولش دهیسپ  

یارمان  

 هه _

شهیوگرنه برات بد م رونی: پاتو از کفش من بکش بدهیسپ  

یکرد دیتهد _  

: اره دهیسپ  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  
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بد بود یلیخ حالم  

تو آشپزخونه رفتم  

دیکشیم ریشکم ت ریاب خوردم ز وانیل هی  

اومد تو آشپزخونه تایب  

: نشدتایب  

سمتش برگشتم  

یچ _  

: نشد تایب  

نشد یچ _  

 

ی: بچرو بنداز تایب  

 انداختم _

: بهم دروغ نگوتایب  
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: بهم دروغ نگوتایب  

گمیدروغ نم _  

ترنج یسر من کاله بزار یتونی: نمتایب  
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 خاله _

: جانمتایب  

کس نگو چیبه ه کنمیخواهش م _  

شرط داره یول گمینم ی: به کستایب  

یچه شرط _  

یحرص بخور دینبا یمراقب خودت و بچت باش دی: باتایب  

 خاله _

 

: جانمتایب  

نونممم یلیازتون خ یمرس _  

نکردم ی: من که کارتایب  

سوال بپرسم هیازتون  شهیم _  

: بپرستایب  

نیدونیشما م _  

وی: چتایب  

کنهیدلم درد م ریچرا ز _  

زمی: اره عزتایب  

 چرا _

امیتو برو تو اتاقت منم م زمیعز هیعی: طبتایب  
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 چشم _

بهم لبخند زد تایب  

تو اتاقم رفتم  

بایزبان شک از ... 

یگیبهم م یچ یدار تایب _  

 

که گفتم نی: همتایب  

 مامان _

یدیخودت د یبحث نکن خودت با چشما بای: شکتایب  

شهیم یاالن چ _  

:فقط مواظب باشتایب  
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شهیمن هنوزم باورم نم یچشم ول _  

: منمتایب  

گمیبه ترنج م کنمیخوب تو غصه نخور من درستش م یلیخ _  

ستی: االن نه االن وقتش نتایب  

 باشه _
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زبان ترنج از ... 

 

دکتر یفکر کردم وقت مارستانیاتاقم بودم به اون لحظه تو ب تو  

کارو نکنه اما نیشدم و گفتم ا مونیبچمو بندازه پش خواستیم  

بفهمه حاملم یکس خواستمینم  

شمیاومد پ تایب  

ی: خوبتایب  

 خوبم _

: بچتم خوبهتایب  

یمرس خوبه _  

ایکن تیخودتو و بچتو اذ نمینب گهی: دتایب  

 چشم _

زبان آرمان از ... 

: قبولهاراد  

: قبولهاسیال  

ش ک نگاهشون کردم و گفتم با  

 قبوله _

دهیسپ شی: پس پاشو برو پاسیال  

 



VIP_ROMAN 
 

 

442 

 باشه _

رونیحرف رفتم از اتاق ب نیگفتن ا بعد  

دهیسمت اتاق منو سپ رفتم  

تخت نشسته بود یباز کردم رفتم تو رو درو  

یاومد زمی: سالم عزدهیسپ  

 سالم اره _

ییدوتا نی: با آراد کجا رفته بوددهیسپ  

ایلب در _  

: خوش گذشتدهیسپ  

 اره _

زبان ترنج از .. 

زدم به آسمون زل  
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دمیخوابیم دیشده بود با اهیزدم به آسمون که س زل  

 

اوردمیکمتر به خودم فشار م دیبا  

شدم داریمسخره ب یسرو صدا هیو صبح با  دمیخواب  
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یسوشرت مشک هیساده با  دیسف شرتیت هیدوش گرفتم و  هی رفتم  

دیسف یو شلوار اس لش ستش و کتون دیسف یبا خطا یورزش  

دمیپوش  

نییبستم پشتم و رفتم پا دیکش سف هیبا  یبلندمم دم اسب یموها  

میکن یباز یوسط اطیخوردن صبحونه قرار شد تو ح بعد  

شانس خوبم منم وسط شدم از  

کنار بود دهیسپ  

مام محکم توپو پرت کرد سمتم اومد دهیسپ دهیافتاد دست سپ توپ  

نشد و محکم توپ خورد به شکمم یبدم ول یجاخال  

نیزم یدرد گرفت و نشستم رو یلیخ شکمم  

ی: ترنج خوباسیال  

دورم بودن دهیبجز سپ همشون  

نیا لیدل کردینگاهم م یبا نگران ارمان  

دونستمینم شوینگران  

نشستم خوب شد یوقت یدرد گرفته بود ول کمیاولش  شکمم  

 

 خوبم _

ی: مطمئن اسیال  

 اره _
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میبخور اطیو قرار شد ناهارو تو ح میکرد یباز گهید کمیاون  بعد  

میکرد یت بازو شجاع قتیو حق میاز خوردن غذا نشست بعد  

دمیخند یشد و کل یدست باز چند  

اسیدست افتاد به ارمان و ال نیا  

شجاعت ای قتی: حقاسیال  
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شجاعت ای قتی: حقاسیال  

: شجاعتآرمان  

یبی: اوه ب اسیال  

دیخند ارمان  

زده بودم به خنده هاش زل  

 

دمیخودش گفت شجاعت نبا نیتوجه کن زی: دوستان عز اسیال  

بزنه رشیز  

هیشجاعتش چ گهی: اه لوس بگو دبایشک  

ننیجا بش هیجمع لطف کنن  ی: خب تمام دخترااسیال  

میجا نشست هی هممون  
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ینیبیهمه دخترو م نی: ارمان ا اسیال  

: خبارمان  

افتاد یتک دل به هر ک کنمیکارتارو پخش م نشونی: من ب اسیال  

یایبعد م قهیدق ۲۰اتاق  یبریم یداریاون دخترو بر م یریم شما  

رونیب  

: چه مسخرهارمان  

بهش چشمک زد اسیال  

کارتارو پخش کرد و  

و خوب من تک دل افتاد به من گریشانس ج از  

: ترنجو ببر اسیال  

یکرد یجر زن ستی: قبول ن دهیسپ  

یدیمنو د ی: همه شاهد بودن چرا فقط تو جر زن اسیال  

 

نکرد بچه ها ی: جر زندهیسپ  

اسیوگرنه ال گستید ییاز جا سوزهی: نه تو اگه کو*نت داره مبایشک  

نزد جر  

رونیب ایبعد ب قهیدق ۲۰: خب ارمان برو  اسیال  

اومد سمتم ارمان  

می: بلند شو برارمان  
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ومدیشدم رفتم سمت اتاق و ارمانم پشت سرم داشت م بلند  

اتاق شدم وارد  

دمشیدیبهش بود و نم پشتم  

درو بست دمیبسته شدن در فهم یصدا از  

بشنوم تونستمیکه صداشو م دادیصدا م یجور قلبم  
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بشنوم تونستمیسمتم قشنگ م اومد  

دستاش دورم حلقه شد کامل تو شک کاراش بودم هوی  

 

ابا خودم کلنجار رفتم ت یکل یداد بزنم بگم لعنت خواستیم دلم  

کنم فراموشت  

محکم گرفته بود که یبرگردوندم چون بدنمو جور گردنمو  

تکون بخورم تونستمینم  

زل زدم بهش یبدبخت با  

یکنیم کاریچ یدار _  

: به توچهارمان  

یچ یعنی _  
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دستمه ارتیاخت ی: زنمارمان  

خودمو کنترل کردم و گفتم یگرفته بود ول خندم  

 مگه قرار نبود فقط خدمتکار خونت باشم _

زد به لبام زل  

دمیلبام و بوس یلباشو گذاشت رو اروم  

دیکه انگار خودش فهم شکستیداشت م گردنم  

البام و ب یبرداشت برم گردوند و دوباره لباشو گذاشت رو لباشو  

دمیبوس حرص  

خودم نبود دست  

 

کردم شیهمراه  

و برداشتلباش قهیاز چند دق بعد  

یکنیکارو م نیآرمان چرا ا _  

زبان آرمان از  ... 

گفتمیم یبهش چ دیبا  

با تو باشم خوادیعاشقتم و دلم م گفتمیم  

تونستم حسمو بهش بگم یکه نم خوردیاز خودم بهم م حالم  

یستیتو فقط خدمتکار خونم ن _  

تمی: پس چ ترنج  
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بجاش گفتم یول یبگم عشقم خواستیم دلم  

یمنم دار نیتمک فهیوظ _  

پر اشک شد چشماش  
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زبان ترنج از ... 

 

زهیاشکام بر زاشتمیم دینبا  

یعمل کن فتیبه وظ یخوای: االن نم ارمان  

جلو ومدیعقب اون م رفتمیحرف اومد سمتم من م نیگفتن ا بعد  

رفتم عقب که خوردم به تخت انقدر  

تخت بازوهامو گرفت و خوابوندم یونشستم روش ارمان نشست ر و  

تخت یرو  

باهام بخوابه زاشتمیم دینبا  

رهیبودم و ممکن بود بچم بم حامله  

 نکن _

: چراارمان  

خوام باهات بخوابم ینم _  
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فتهی: وظ ارمان  

کشمیبا تو عذاب م دنیاز خواب _  

ستی: نظرت برام مهم نآرمان  

دمیلبام و بوس یحرف لباشو گذاشت رو نیگفتن ا بعد  

لباشو برداشت گفتم یوقت  

 

ندارم طشویکنم االن شرا یارمان خواهش م _  

نگاه کرد بهم و گفت هی  

باهات بخوابم نجایاز اولشم قرار نبود ا ستی: مهم نارمان  

دمیکش قینفس عم هی  

و چشماشو بست دیدراز کش کنارم  

زد به در یکی قهیاز چند دق بعد  

اومد اسیال یصدا  

وقت تمومه رونیب نیای: باسیال  

رونیبلند شد رفت ب ارمان  

منم رفتم دنبالش و  

که دره خونرو زدن میکرد یباز گهید کمی  

بلند شد رفت درو باز کنه ارمان  
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باز کرد درو  

کردم آرمان خشکش زده حس  

شده ینجوریکه ا دهید یچ نمیبودم بب کنجکاو  

دختر اومد هی یصدا  

گاو یتو هو امی: ارمان بزار بدختره  

یلیدختر خ هیکنار  دیدستشو کش ارمان  

پسر بچرو محکم تو دستش هیدست  یعسل یبا چشما خوشگل  

دیکشیبود و م گرفته  

یول شناختمشینم  

دمید دهیسپ یورودش ترسو تو چشما با  

: به به جمعتون جمعهدختره  

کردیه مهنوز با شک داشت به دختره نگا ارمان  

داشتم یاسترس خاص هیلحظه ورودش  از  

سر شده بود دستام  

زمیعز یجون خوش اومد ونی: کتابایشک  

بودم دهیازش شن ونیکتا  
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ازش جداش کرده بود دهیآرمان بود که سپ عشق  

بود قهیواقعا خوش سل ارمان  

جان بای: ممنونم شکونیکتا  

و گفت دهینگاه کرد به سپ هیحرف  نیا بعد  

دهیسپ ی: عع تو هنوز زنده ایکت  

بله ایبعض یچشما ی: از کوردهیسپ  

پوزخند زد و گفت یکت  

لرزهی: دستات چرا میکت  

یتو کور لرزهی: نمدهیسپ  

رفت ادمی: اخ بازم یکت  

وی: چدهیسپ  

ینیبیاخه تو هر وقت منو م ارمیقرص آرامبخش ب هی: برات  یکت  

شهیم ینجوریا دستات  

گهی: بسه داراد  

و گفت یحرف بلند شد رفت سمت کت نیگفتن ا بعد  

تا االن دختر ی: کجا بوداراد  

 

کای: امر یکت  
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: خوشاراد  

: ممنون یکت  

حرف زل زد به ارمان و گفت نیگفتن ا بعد  
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کوش یام به زور گرفت گهیزن د هی دهیبجز سپ دمی: ارمان شنیکت  

و با سر به من اشاره کرد دیکش قینفس عم ارمان  

اومد سمتم دستشو دراز کرد به طرفم و گفت یکت  

و شما میمن کت زمی: عز یکت  

بند اومده بود زبونم  

 من من _

: بگو گلم نترس یکت  

 ترنجم _

دلم زهی: خوش بختم عز یکت  

 

 منم _

نشست یکت  

هیکوچولو ک نی: ااراد  
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لی: پسرم سه یکت  

نمتیبب ای: جانم باراد  

حرف بغلش کرد نیگفتن ا بعد  

اومد نشست ارمانم  

بود یبه ارمان بود تمام حواسش به کت حواسم  

میساعت بود که اونجا بود کی حدود  

خسته بودم بلند شدم و گفتم یلیخ  

رمیمن م دیببخش _  

مانع شد یکه کت رفتمیحرف داشتم م نیگفتن ا بعد  

: ترنجیکت  

 برگشتم

 بله _

صبر کن امیباهات ب خوامیم:  یکت  

 

باال دمیحرف بلند شد اومد سمتم دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

ازش دمیترسیترسناک بود و من م زشیچ همه  

: اتاقت کدومه یکت  

نشونش دادم اتاقمو  

اتاقمو باز کرد و رفت تو منم رفتم تو دره  
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: درو ببند یکت  

بستم درو  

تخت منم نشستم کنارش یرو نشست  

هیروابطت با ارمان چچور نمی: خب بگو بب یکت  

 خوب _

: نه نشد دروغ نگو یکت  

گمیدروغ نم _  

یشیتابلو م یگیدروغ م ی: وقت یکت  

روابط منو ارمان به شما چه مربوطه دیببخش _  

: اهان پس درموردم بهت گفتن یکت  

 اره _

 

گمیبرات م من یول هی: داستانش طوالن یکت  
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گمیمن برات م یول هی: داستانش طوالن یکت  

 اره خوب بگو _

ودمنو آرمان قرار ب یکردن ول فیبرات تعر یچجور دونمی: نم یکت  
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میکن ازدواج  

 اره گفتن _

وقت به عنوان عشقم چیمن ه ی: ارمان عاشق من بود ول یکت  

به خودشم بارها دمشیبه چشم داداشم د شهینداشتم هم دوستش  

یبودم ول گفته  

یول _  

من ازش بزرگ تر بودم و بهارم مخالف دیفهمینم ی: ول یکت  

 خب _

 

تممنم گف دادیارمان گوش نم ی: بهار مخالفتشو بهمون گفت ول یکت  

ابو  نایو ا کشهیگفت بدون من خودشو م یازدواجمون مخالفم ول با  

کرد اما یمخصوص خودش منو راض یترفندا  

 اما _

اومدن تو لیدر اتاق باز شد و ارمان و سه هوی  

ی: کتارمان  

: بله یکت  

یگفتیبه ترنج م یداشت ی: چارمان  

کردمیم فیبراش تعر کای: درباره آمر یکت  

: عجبارمان  
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گهی: عمو ارمان بگو دلیسه  

: باشه عموارمان  

شد و گفت رهیخ یحرف به کت نیگفتن ا بعد  

من بخوابه شیامشب پ خوادیم لی: سهارمان  

مونمیترنج م شینداره منم پ ی: مشکل یکت  

نگاه کرد یشدش به کت زیر یبا چشما ارمان  

 

ی: باش هر طور راحتارمان  

نکن تیپسرم عمو ارمانو اذ نی: بر یکت  

ی: چشم مامانلیسه  

ری: شبتون بخ یکت  

ری: شب بخارمان  

ریبخ: شب لیسه  

حرف رفتن و درو بستن نیگفتن ا بعد  

نیگفتیم نیخب داشت _  

دهیز سپنظر ارمانو برگردونه ا تونهیجوره نم چیه دی: بهار که د یکت  

کرد استفاده  
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یگفت بهت بگه بر دهیبهار به سپ یعنی _  

تعجب خوب شده بود من تو یلی: در واقع بهار اون اواخر باهام خیکت  

دائم و مرتب نیبهش شک داشتم واسه هم یلیراستش خ بودم  

دیحتما با گفتیم دهیکه به سپ دمیشن یبار اتفاق هی کردمیم چکش  

 

ودشزن بزرگ تر از خ هیکه پسرش با  خوادیبره و نم نجایاز ا یکت  

نبود چون دهیسپ یرفتن دروغا یمن برا لیکنه در واقع دل یعروس  

عنوان چیبه ه دونستمیکامل به ارمان اعتماد داشتم و خوب م من  

بهار و بخاطر یبخاطر حرفا یول خورهینم دهیدستشم به سپ یحت  

خوده ارمان رفتم یزندگ  

مخانوادرو با تمو نیا یتونستیکه م نهیخوش به حالت حداقلش ا _  

یبر ویبزار مشکالتش  

نجامیا نی: نه ترنج من امروز بخاطر هم یکت  

یبخاطر چ _  

درسته یکه من کردمو بکن ینزارم تو اشتباه نکهی: بخاطر ا یکت  

یسابقو تو چشما یتفاوت یاون ب گهیفرق کرده من د یلیخ طیشرا  

نمیبینم دهینسبت به سپ ارمان  

بعد از رفتنت به اون وابسته شده یعنی _  
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نگفتم نوی: نه من ایکت  

بود نیمنظورت هم _  

یاما نگفتم چ نمیبینم یتفاوت یفقط گفتم ب : نه ترنج من یکت  

که نمیبیم  

ینیبیم یخوب چ _  

 

هدینفرت بزرگ نسبت به سپ هیارمان  ی: در واقع من تو چشما یکت  

اما دمید  

 اما _

نگاهش به شناسمیترنج من ارمانو از خودش بهتر م نی: بب یکت  

یاز جنس تنفر بود ول دهیسپ  

نفسم گرفت گهیبگو د یچ یول _  

دوست داشتنت بود ی: نگاهش به تو کامال از رو یکت  

 هه _

هی: چ یکت  

ستمبه اندازه کفش مورچه ام دو یحت ستیارمان برام ارزش قائل ن _  

 نداره

Part 220 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

. 



VIP_ROMAN 
 

 

459 

. 

ی: بهم اعتماد داریکت  

 نه _

: اعتماد کنیکت  

 

 چرا _

و اومدم کایهرمو ول کردم امر: چون من بخاطر تو بچمو شو یکت  

 شوهرت و بچت _

ثمره لمیازدواج کردم و سه رانیرفتم از ا نکهی: اره من بعد از ا یکت  

در میلبزرگ تره ازدواج قب لیدارم از سه گهیبچه د هیازدواجه  نیهم  

که یانیجر  

 اره _

کمک کردن به تو اومدم یمن فقط برا نی: بب یکت  

یکمکم کن یخوایچرا م _  

نکردن تمیو بهار کم اذ دهی: سپ یکت  

یریبا من انتقام بگ یخوایاهان پس م _  

: نه یکت  

یپس چ _  

تتیمثل من اذ خوامیم ینش مونیتو مثل من پش خوامی: م یکت  
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بود نیهم رانیتنها قصدم از برگشتنم به ا نکنن  

یکمکم کن یخوایم یچجور _  

رونیبکشه ب تیپاشو از زندگ دیبا دهی: سپیکت  

 

یچجور _  

دمی: بخاطرش سرمم میکت  

بهت اعتماد کنم تونمینم یچرا ول دونمینم _  

ی: حق دار یکت  

کنم کاریچ _  

شهی: به مرور زمان درست م یکت  

 اره _

بهخوای: خوب حاال بگو روابط تو و ارمان تا چه حده باهات م یکت  

 اره _

ی: خوبه حامله نشد یکت  

کردم مکث  

نه ایاعتماد کنم  دیبا مدونستینم واقعا  
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اعتماد کردم بهش یچرا ول دونمینم  

 

دونهیکس نم چیبهت بگم ه خوامیکه م ینیا _  

نگاهم کرد و گفت کنجکاو  

: بگویکت  

 االن حاملم _

نگاهم کرد و گفت متعجب  

: واقعا یکت  

 اره _

دونهینم ی: چرا کس یکت  

بشم نیلیمثل آ خوامینم _  

اصال نگران نباش کنمیدرست م توی: زندگ یکت  

زدم لبخند  

خوابمیم شتی: امشب پ یکت  

 باشه _

دمیخواب باهاش  

از خواب بلند شدم صبح  

نبود یکت  
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نییرفتم پا دمیگرفتم و لباس پوش دوش  

زبان آرمان از ... 

هدیارمان سپ یگیم یتو چ گمیم یدارم چ ری: ارمان خفه بم اسیال  

شک کرده بهت  

کنم کاریچ _  

ماهه هیارمان فقط  یندار یکار کن باور کنه با ترنج کار هی:  اسیال  

تمومه یکن دایپ ویاون دفتر لعنت یبتون  

یدیتو دفترو کجا د _  

: تو اتاقش اسیال  

شیاوردیچرا ن _  

نشد دی: خودش رساسیال  

کنمیم شیکار هی _  

کنه تیترنجو اذ ی: نزار کتاسیال  

 باش _

باور کنه دهیبشه هم سپ تیکار کن که نه ترنج اذ هی: اسیال  

 باش _

 

زبان ترنج از ... 

آشپزخونه بودم تو  
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کردیمشکوک نگاهم م یلیخ یلیجوره خ هی بایشک  

هیچ _  

یچی: هبایشک  

 عع بگو خوب _

یچی: گفتم که هبایشک  

بایزبان شک از ... 

باورشم سخت بود که بخوام درک کنم یحت  

ومدیترنج اصال نم به  

زدیمطمئن حرف م یلیخ تایب یول  

رمیبگ شیکار کنم تا بتونم ازش آزما هیحتما  دیبا  

کردمیجوره باور نم چیه وگرنه  
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زبان ترنج از ... 

اتاقم رفتم باال تومنم  ایرفتن لب در بایشک ویاونجا نشستم کت کمی  

کردم هیاونجا بودم دلم گرفته بود گر کمی  

اشکامو پاک کردم و عیبازشد و ارمان اومد تو سر در  
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زدم بهش چقدر دلم براش تنگ شده بود زل  

سمتم اومد  

زده بود بهم زل  

هیچ _  

تو هم دیکش اخماشو  

یکرد هی: چرا گر ارمان  

نکردم هیگر _  

دیکه گوشام سوت کش دیعربده کش یجور هوی  

 

اون پسره یدلت برا یکرد هیگر یبرا چ گمی: مگه من خرم مارمان  

شده بود اره تنگ  

رو به روش سادمیشدم وا بلند  

 چته _

هزد تو گوشم که نتونستم تحمل کنم و محکم خوردم ب یجور ارمان  

یبد یلیخ یو صدا نیزم ختیروش ر یالیبا تمام وسا زیو م زیم  

نیو منم خوردم زم داد  

دیکشیم ریناجور ت یلیخ دلم  

من خرم ی: فکر کردارمان  

درد داشتم یلیبلند بشم خ تونستمینفر اومدن تو اتاق نم چند  
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ومدیم دهیسپ یصدا  

ی: ارمان عشقم ولش کن ارزششو نداره اعصابتو خورد کن دهیسپ  

ارمان یخوریم ی: چه گه اسیال  

رونیب دی: همتون گمشارمان  

: امااراد  

رونیب نی: برارمان  

و درو بستن رونیکه زد همشون رفتن ب یداد با  

 

منو بزنه خواستیدوباره م حتما  

کردیم یسره منه بدبخت خال شدیوقت اعصابش خورد م هر  

کوتاه تر از من نبود انگار یوارید  

سمتم نشستم اومد  

اومد سمت صورتم صورتمو برگردوندم و محکم چشمامو دستش  

بزنه یلیو منتظر بودم س بستم  

بر خالف تصورم یول  

تگونم و بغلم کرد و بردم سمت تخ یرو دینوازش مانند کش دستشو  
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کردمیحس نم ویچیتو هنگ بودم که ه انقدر  

انگار تو حاله خودش نبود واقعا  

بازوش یتخت و منم خوابوند رو یرو دیخواب خودش  

مجبورم یول دی: ببخشارمان  

دیبوس مویشونیحرف پ نیگفتن ا بعد  

 

زده بود باهاش قهر بودم لیدل ینکرده بودم و ب یکار چون  

بر گردم و پشتمو کنم بهش اومدم  

دستمو گرفت که  

مثال ی: االن قهر کردارمان  

صورتم یرو ختیر اشکام  

نکن هی: گر ارمان  

نبود ارمیتحت اخت اشکام  

و لباشو دیاروم بوس یلیلبام و خ یلباشو گذاشت رو هوی ارمان  

 برداشت

کردم ینکن من که معذرت خواه هی: گفتم گرارمان  

یزد لیدل یب _  

تحمل اشکاتو ندارم دی: ببخشارمان  

تعجب کردم یلیحرفش خ از  
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یچ _  

باشم دهیگوشام شک کردم درست شن به  

 

لبام و یبا دستاش پاک کرد و لباشو دوباره گذاشت رو اشکامو  

و گفت دمیبوس  

نکن هیگر گهیپس د کنهیم می: اشکات عصبارمان  

برات ستیاشکام مهم ن لیدل _  

لشویدل دونمی: م ارمان  

نکردم هیگر دیبه روح مادرم قسم بخاطر فر یدونینم _  

اونه لشی: منم نگفتم دلارمان  

یچ _  

مه اشکات منمه لیدل دونمی: مارمان  

یپس چرا گفت _  

و گفت دیادامه بدم و وسط حرفم پر نزاشت  

دی: ببخشارمان  
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: ترنجارمان  

 بله _

صاکس نگو مخصو چیاتاق اتفاق افتاد به ه نیتو ا ی: هر چ ارمان  

یکت  

 باشه _

دیبوس مویشونیحرف اروم اومد سمتم پ نیگفتن ا بعد  

منو یدی: بخشارمان  

 اره _

ی: مرسارمان  

حرف بلند شد و رفت نیگفتن ا بعد  

کردیهنوز درد م دلم  

زبان آرمان از  ... 

تو اتاق رفتم  

نبود دهیسپ  

داز دفتر نبو یاثر چیاتاقو قفل کردم و تو چمدونشو گشتم ه دره  

کاغذم تو چمدون نبود هی یحت  

 

اسیال شیرفتم پ پاشدم  
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تو اتاقش رفتم  

ی: اخه عن من بهت گفتم دست روش بلند کن اسیال  

 ول کن _

یکرد نکاروی: چرا ا اسیال  

کردمیم کاریچ _  

وونیح یتو ادم نیهم دهیبهش بزن جلو سپ یحرف هی: گفتم  اسیال  

کجاست اون تازه بچه انداخته رتتیغ پس  

زر بزنم خوامیخفه شو م _  

: بزن اسیال  

ستیتو اتاق ن یدفتر چیه _  

ی: کسخ*ل اسیال  

 چرا _

مسافرت ارهیم دارهی: به نظر خودت دفترشو بر م اسیال  

یپس چ _  

دارهیبا ارزششو کجا نگه م یزایچ یبفهم دی: با اسیال  

 

 اره _
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: تالشتو بکن اسیال  

شهیترنج داره ازم متنفر م نمیبب نمیبش تونمینم اسیال _  

یکار دار ی: تو به ترنج چاسیال  

_ یدار کاریچ یچ یعنی  

ومدهین ی: مگه عشقت کت اسیال  

اسیال _  

: هااسیال  

ستمین یعاشق کت گهید کنمیحس م _  

ی: چ اسیال  

ندارم یبهش وابستگ _  

ی: پس عاشق ک اسیال  

هیچ عشق فهممیقبال اصال عشقو تجربه نکردم االن م کنمیحس م _  

 

یعاشق شد ی: به ک اسیال  

 ترنج _

: واووواسیال  

 مسخره نکن _

: مسخره نکردم اسیال  
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زبان ترنج از ..... 

حواست کجاست الیش _  

یگیم ی: واقعا دارالیش  

 اره _

یرل اسی: فکر کردم با الالیش  

یخنگ پس آرمان چ _  

دی: ببخشالیش  

ستیمهم ن _  

اومد تو بایدر باز شد و شک هوی  

زی: سالم سالم دوستان عزبایشک  

 سالم _

 

: سالمالیش  

اوردم بهتون یچ نینی: بب بایشک  

یچ _  

: مشروببایشک  

دمیخند  

خوردنیداشتن م الیبا ش نشست  

یخوری: تو نم بایشک  
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 نه _

کمیبخور  ای: ببایشک  

بخور ای: اره بالیش  

خورمیکوچولو م هی _  

نمیجلو بب ای: ب بایشک  

رمیمن بخورم نم _  

یریمی: نه نمبایشک  

 

Part 226 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

. 

. 

خوردم یخوردم تلخ بود ول ختیبرام ر وانیل هی  

ام خوردم گهید وانیتا ل دو  

یترنج خوب میریم الی: منو شبایشک  

 خوبم _

زبان آرمان از ..... 

ونریحرف هامون تموم شد از اتاق زدم ب یحرف زدم و وقت اسیال با  

خواب بود دهیتو اتاق سپ رفتم  

دهیترنج هنوز از دستم ناراحته و منو نبخش کردمیم حس  
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ششیگرفتم برم پ میتصم  

دره اتاقو باز کردم و رفتم تو رفتم  

رو تخت پشت به من نشسته بود ترنج  

 ترنج _

سمتم برگشت  

 

قرمز بود چشماش  

ترنج یخوب _  

زده بود بهم رفتم سمتش زل  

سمت خودم دمشیگرفتم و کش بازوشو  

یروان یکنیم کاری: چترنج  

مشروب خورده دمیدهنش فهم یبو از  

یترنج مشروب خورد _  

بهم دیدستاشو انداخت دوره گردنم و چسب ترنج  

بهت مشروب داده یبا توام کدوم نفهم _  

باهم می: بخوابترنج  

بهت داده یک گمیم _  

دیکش غیج هوی  

می: بخوابترنج  
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میخوابیباشه م سیه _  

االن نی: زود همترنج  

 

متخت و به منم اشاره کرد بر یرو دیحرف دراز کش نیگفتن ا بعد  

ششیپ  

یمست _  
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یمست _  

شمیپ ای: ب ترنج  

اومدم کنارش دراز بکشم اروم  

سمت خودش و چون انتظار دمیدستمو محکم گرفت و کش هوی یول  

محکم افتادم روش نداشتم  

یکنیم یدار کاریچ _  

: بگوترنج  

ویچ _  

شمیپ یمونی: بگو شب مترنج  

مونمیباشه باشه م _  
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دمیبوسیلبام و با تمام حرصش م یمحکم لباشو گذاشت رو هوی  

گرفتیکه نه داشت گاز م دنیبوس البته  

لباش برداشتم یاز رو لبامو  

یدختره روان یکنیم کاریچ _  

دستمه ارتیاخت ی: شوهرمترنج  

دمیاز روش بلند شدم و کنارش دراز کش اروم  

یمشروب بهت داده خورد یک _  

نخوردم یزی: من که چترنج  

 ترنج _

دیبدنم دراز کش یاومد روم و رو ترنج  

باز کرد رهنمویپ یاروم اروم دکمه ها و  

 ترنج _

: هومترنج  

یکنیم کاریچ _  

باهم می: بخوابترنج  

 نه ترنج _

 

دکمه هامو باز کرد و گفت کامل  
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: چرا نهترنج  

ستین ینطورینه که دوست نداشته باشم باهات بخوابم نه ا _  

هی: پس چطورترنج  

یستیتو حال خودت ن یوقت خوادیمنم دلم نم یتو االن مست _  

یکرد کاریبار چ نینرفته اخر ادمیبخوابم  باهات  

کردم کاری: چترنج  

ادتهی یباهام باش خواستیدلت نم _  

خوامی: اما االن مترنج  

یگیم نویا یتو حال خودتم باش _  

: ارهترنج  

دونمیم دیبع _  
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باهام یبخواب دی: گفتم بهت با ترنج  

 

تخت نشستم یرو  

رمیمن م _  

گرفت دستمو  
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ینر ی: قول دادترنج  

ارمیسرت ن ییبال کنمینم نیتضم یاره ول _  

: بمونترنج  

شرط هیبه  _  

ی: چه شرطترنج  

یحرفمو گوش کن کمی _  

دمی: گوش مترنج  

 بلند شو _

تخت یرو نشست  

: خبترنج  

رفت سمت لباسش و درش اوردم دستم  

یبخواب یخوای: مترنج  

 ساکت باش _

 

خوشگلش زل زد بهم یاون چشما با  

دراوردم شلوارشم  

 پاشو _

شد بلند  

سمت حموم درو باز کردم و هلش دادم تو بردمش  
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خیآب  ریباز کردم و گرفتمش ز خویاب  رهیش  

دهنشو با دستم گرفتم دیکش غیج  

سیه _  

رونیب دمشیآب موند و کش ریز کمی  

بردمش تو اتاق با حوله تنشو خشک کردم و لباساشو تنش کردم و  

هیاالن حالت چجور _  

: خستمترنج  

ومدیبه خوردش داده بودن که به حال خودش نم ینبود چ معلوم  

بلندش بهم گره خورده بود یموها  

شونه کردم و بردمش سمت تخت براش  

تخت یکردم رو درازش  

 

مگه نه شمیپ یمونی: مترنج  

 اره _

شمی: بخواب پترنج  

دمیکنارش دراز کش اروم  
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دستاش دوره گردنم حلقه شد دنمیبعد از دراز کش بالفاصله  

زده بود بهم زل  

لبام و چشمام در گردش بود نیب نگاهش  

یخدا رحم کرد پسر نشد _  

دیخند  

دوباره زل زد به لبام و  

هیچ _  

خوامی: مترنج  

دمیخند  

 

یوقت تو حال خودت نباش چیکاش ه _  

دمیلبام و بوس یلباشو گذاشت رو هوی  

کردم یگذاشتم پشت سرش و باهاش همراه دستمو  

لبامو از لباش جدا کردم قهیاز چند دق بعد  

شدیم ی: حاال چ ترنج  

شدیم یچ یچ _  

باهام یدیخوابی: مترنج  

ومدهیتو هنوز حالت جا ن _  

: حالم خوبهترنج  
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نمیبیدارم م _  

مظلوم نگاهم کرد ترنج  

و گفتم دمیکش لپشو  

باشه میزنیراجبش حرف م یفردا که تو حال خودت بود _  

: قول بدهترنج  

خانوم کوچولو دمیقول م _  

دستم یگرفت و درازش کرد و سرشو گذاشت رو دستمو  

 

بخوابم خوامی: مترنج  

 باشه بخواب _

: توام بخواب ترنج  

دست آزادم بغلش کردم و گفتم با  

خوابمیباشه م _  

زبان ترنج از ..... 

شدمیباز کردم داشتم خفه م چشمامو  

بکشم غیبود ج کیآرمان نزد دنید با  

اون چرا لباس نداشت کردمیم کاریتو بغل اون چ من  

تو سرم دمینگاه کردم به خودم و محکم کوب هی  

بود اخه یبچه مشروب خوردنت چ اخه  
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یخوریچرا م یبگه تو که جنبه ندار ستین یکی  

ارمان نگفته باشمبه  یبد زیاسترس داشتم خدا کنه چ یلیخ  

بود دهیتخس خواب یزدم بهش مثل پسر بچه ها زل  

موهاش یلبام و دست کردم ال یاومد رو لبخند  
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موهاش یلبام و دست کردم ال یاومد رو لبخند  

ریگ میکردم باهاش و اومدم دستمو بردارم که انگشتر لعنت یباز کمی  

شد دهیبد کش یلیبه موهاش و موهاش خ کرد  

لب گفت ریباز شد اروم ز چشماش  

: اخارمان  

دیببخش _  

زل زد بهم و گفت ارمان  

کنم من کاری: ترنج از دستت چارمان  

کردم کاریمگه چ _  

: مردم زن دارن منم زن دارمارمان  

 مگه چمه _
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وزن ما موهامون کننیم داریشوهرشونو با بوسه ب هیبق ی: زناارمان  

کشهیم  

 

و گفتم دمیباحال بود خند یلیخ لحنش  

 از قصد نبود _

چپ چپ نگاه کرد ارمان  

هیچ _  

مشروب نخور گهیفقط د یچی: هارمان  

کردم مگه کاریچ _  

ی: کم مونده بود حاملم کنارمان  

مطمئن بودم که لپام قرمز نییو سرمو انداختم پا دمیکش خجالت  

 شده

چونم و گفت ریگذاشت ز دستشو  

یدی: االن خجالت کشارمان  

یلیخ _  

گرفتمیم سی: کاش صداتو وارمان  

دمیخجالت کش _  

ی: ازم قول گرفتارمان  

یچه قول _  
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: باهات بخوابمارمان  

 نه _

: ارهارمان  

شبید _  

یچ شبی: دارمان  

یعنیمنو تو  شبیکه د گمیم _  

دمی: باهات نخوابارمان  

راحت شد المیخ  

که بخوام بخوابم باهاش شدیم نیتو شکمم مانع از ا بچه  
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که رشیبزنم ز تونمی: من بهت قول دادم نمارمان  

یچ یعنی _  

باهات بخوابم خوامیم یعنی: ارمان  

 نه _

 

: چراارمان  
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ندارم طشویشرا _  

طشویاهفتست شر ۲چرا االن  یتا بگ مونمیم نجایانقدر ا نی: ببارمان  

یندار  

اصرار نکن کنمیارمان ازت خواهش م _  

: بگوارمان  

 ارمان _

: بگوارمان  

ویچ _  

یندار طشوی: چرا شرا ارمان  

گفتمیم یچ دیبا  

دروغ بگم تونمیمنم که اصال نم اه  

: بخاطر بچتارمان  

گفتم یبلند یلیخ یچهار تا شد و با صدا چشمام  

یچ _  

بدونم مگه نه ی: انتظار نداشتارمان  

 

تایبهت گفت ب یک _  

دونهی: اونم مارمان  

بهت گفت یارمان ک _  
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دمی: فهمارمان  

 از کجا _

: اول تو جواب منو بدهارمان  

یجواب چ _  

باهام یخواب یداستانه که نم نی: به خاطر همارمان  

نگاه کردم بهش هی  

 اره _

نداره به اون ی: ربطارمان  

یچ یعنی _  

ی: اون بچرو مگه ننداخت ارمان  

دمیکش قینفس عم هی  

انداختن بچرو انیمن حاملم جر دونستیشکرت اون نم ایخدا  

بود دهیفهم  

 

 انداختم _

نمیبینم ی: پس من مشکلارمان  

 ارمان _

اومد روم با دستام پسش زدم هوی  

دمیلبام و بوس یلباشو گذاشت رو هوی که  
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بازم آرامش گرفتم یهنگ بودم ول تو  

نکنم شیکنترل کردم که همراه یبا بدبخت خودمو  
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لباشو برداشت بالخره  

دمیلبام و بوس یدوباره لباشو گذاشت رو هویزدم به چشماش که  زل  

که گذشت لباشو برداشت قهیبعد از چند دق و  

 ارمان بسه _

: چراارمان  

باهات بخوابم خوامینم _  

 

: چراارمان  

واضح تر نیاز ا لیدوس ندارم باهات بخوابم دل _  

یبخواب ی: که دوست ندارارمان  

 نه _

رمیبعد م کنمیامتحان م زویچ هی: باشه من ارمان  

ویچ _  

کمیاومد نزد هوی  



VIP_ROMAN 
 

 

487 

انگشت فاصله داشت هی یبا لبام به اندازه  لباش  

عقب رفتینه م دیبوسیم نه  

ول کنم دستامو انداختم دوره گردنش و لبامخودمو کنتر نتونستم  

دمشیچسبوندم به لباش و بوس محکم  

کرد میهمراه اونم  

لباشو برداشت قهیاز چند دق بعد  

زدم بهش زل  

یباهام باش ی: تو که دوست نداشتارمان  

 االنم دوست ندارم _

 

یتو بود خوردیکه لبامو داشت م یاون ی: ولارمان  

یتو اغفالم کرد _  

نداشتم تی: من که کارارمان  

یبه لبام اون وقت کارم نداشت یلباتو چسبوند _  

ی: لبام با لبات فاصله داشت تو چسبوندارمان  
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نییگرفتم پا سرمو  
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یکشیخجالت م ی: االن مثال دارارمان  

 اره _

یدیند شبتوی: دارمان  

ال خودم نبودمتو ح یفراموشش کن شهیم _  

تونمی: بخوامم نمارمان  

بایزبان شک از ... 

خودمو ببخشم تونمینم _  

 

: درستهالیش  

ترنج زن ارمان بشه میمنو تو باعث شد _  

یدونیاخالقشو که م میکردیم کاریکمک بهش چ یبرا دی: باالیش  

خونه نداشت گهیاواخرم که د نیبهش برسه ا یزیاز ما چ زاشتینم  

کارتن خواب بشه میزاشتیم دیبا  

بهتر بود تا زن ارمان بشه شدیبه نظرم کارتن خواب م _  

شده ی: مگه چالیش  

الیش یکور _  

خوبه شونی: از نظر من زندگالیش  

به نظرت یو برگشتن کت دهیمثل سپ یبا وجود ماره هفت خط _  

خوبه شیزندگ  
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ارمان دوسش داره کنمی: احساس مالیش  

رهیگیم بهتر منقش ینجوریخوبه پس ا _  

: نقشتالیش  

 اره _

ی: چه نقشه االیش  

جداش کنم خوامیم _  

 

: ترنجوالیش  

 اره _

شهی: بعدش اواره مالیش  

خونمون ادینه م _  

کنهی: ترنج قبول نمالیش  

براش نقشه ها دارم کنهیم _  

خوب ی: چه نقشه االیش  

یکن یکار هی دیتو فقط با _  

ی: چالیش  

شهیتابلو م افمیبکنم ق یواشکیکار  هی خوامیم یمن وقت _  

دونمی: اره مالیش  

یانجام بد دیتو با یول _  
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کنم کاریچ دیبا قی: دقالیش  
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یاریبمثل شونشو برام  یشخص لهیوس هی ایتار مو  هی دیتو با نیبب _  

اگه تاره مو باشه بهتره یول  

یکن کاریچ یخوای: مالیش  

نه ای یاریب واشی یتونینپرس فقط بگو م _  

: ارهالیش  

یمرس _  

شانسمو امتحان کنم رمی: مالیش  

 برو _

: باشه الیش  

تایرفت و منم رفتم تو اتاق ب الیش  

 مامان _

تو دخترم ای: بتایب  

کرده هیگر یباد داشت معلوم بود کل یلیخ چشماش  
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یکرد هیجونم چرا گر یمامان _  

بای: من مطمئنم شکتایب  

ارهیب گفتم موهاشو الیترنجو از ارمان جدا کنم به ش خوامیمامان م _  

بایشک ستی: دل تو دلم نتایب  

تحمل کن گهید کمیمامان خوشگلم  _  

: تا فردا حلش کنتایب  

 چشم _

هنیکه رنگشم نب رمشیگیجور از ارمان م هی: اگه درست باشه تایب  

گهید  

کنمیکمکت م _  

زبان ترنج از .... 

هکتخت  یدوش گرفتم و نشسته بودم رو هیآرمان رفت  نکهیاز ا بعد  

اتاقو زدن در  

تو ایب _  

اومد تو الیش  

ریسالم صبح بخ _  

 

ری: سالم عشقم صبح توام بخالیش  

یخوب _  
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: ممنونالیش  

یداشت یکار _  

ی: نه اومدم کنارت باشم تنها نباشالیش  

 ممنونم ازت _

نکردم که ی: کارالیش  

کاره یلیواسه من خ _  

سهی: موهات چرا خالیش  

 از حموم اومدم _

برات شونه کنم ای: بالیش  

شهیزحمتت م _  

میحرفا باهم ندار نی: منو تو که از االیش  

کردم بهش پشتمو  

 پس شونه کن _
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: شونت کجاستالیش  

زیم یرو _  
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شونرو اورد و شروع کرد به شونه کردن موهام الیش  

الیزبان ش از ..... 

چند تا از تاره موهاشو از کردمیکه موهاشو شونه م یجور همون  

شونه دراوردم و داخل  

مشتم گرفتم تو  

 خب شونه کردم _

: دستت درد نکنهترنج  

با؟یشک شیمن برم پ _  

: اره بروترنج  

شتیپ امیدوباره م _  

: ممنونمترنج  

 

حرف رفتم نیگفتن ا بعد  

و در زدم سادمیوا بایدره اتاق شک جلو  

تو ای: ببایشک  

تو و گفتم رفتم  

 اوردم _

: واقعابایشک  

 اره _
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: بدشبایشک  

کیپالست هیدادم بهش گذاشتشون تو  موهارو  

بایشک _  

: بلهبایشک  

یکن کاریراستشو به من بگو قراره چ _  

کنمیبپا م امتی: اگه بشه فردا قبایشک  

بشه یچ _  

اون موقست که نیفهمیاول مطمئن بشم بعدش همه م دی: بابایشک  

کنمیم چارهیب ارمانو  

 

وارم مثل شمال نشه دیفقط ام _  

وارم دی: امبایشک  

رمیمن م _  

: برو منم کار دارمبایشک  

زبان ترنج از .... 

اتاق نشسته بودم تو  

داشتم یدلشوره خاص هی  

آرمان کنارم بود خواستیدلم م کردمیدرکش نم اصال  
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خوده شب تو اتاق بودم تا  

داشتیدست از سرم بر م یدلشوره لعنت نیا کاش  

شب بود احتماال همه خواب بودن ۳ ساعت  

رونیاز اتاق ب رفتم  

نییپله ها رفتم پا از  

 

شکمم یرو دمیدستمو کش کردیآب خوردم شکمم درد م وانیل هی  

کردیبگردم داشت رشد م دورش  

سادمیوا اطیوسط ح رونیاز خونه رفتم ب اروم  

سرد بود هوا  

دستام خودمو بغل کردم با  

زبان آرمان از .... 

دمیکشیم گاریبودم کنار درخت و س سادهیوا اطیح تو  

دیلرزیو از سرما داشت م رونیاز در اومد ب ترنج  

خوردیتکون م ومدیکه م یبلندش باز بود و با باد یموها  

خاموش کردم و رفتم سمتش اصال متوجه بودنم کنارش گارمویس  

 نشد
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دراوردم و انداختم روش سوشرتمو  

م ونذاشت یول رهیو خواست ازم فاصله بگ دیبلند کش نیه هی هوی که  

 گرفتمش

آرمان می: ترسوندترنج  

یکنیم کاریچ نجاینصف شبه ا _  

 

هوا بخورم کمی خواستمی: مترنج  

و گفتم سادمیبه روش وا رو  

 فقط هوا _

: اره ترنج  

یخوردیسرمام م یداشت یول _  

دختر نیپنهان کنم ا تونستمیدلم براش رفت از خودم نم دیخند  

دوست داشتم شتریب ایدن نیتو ا زیاز هر چ بچرو  

لباش و یچونش و اروم لبامو گذاشتم رو رهیگذاشتم ز دستمو  

دمشیبوس  

خوش حال بودم کردیم یباهام همراه نکهیا از  

ستیحس ن یبهم ب دادینشون م نیا  

لباش برداشتم یلبامو از رو قهیاز چند دق بعد  

یینجای: چرا اترنج  
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بردیخوابم نم _  

: منمترنج  

_ یخوریبرو باال سرده سرما م  

 

شرط هی: با ترنج  

برام یزاریشرط م _  

: اوهومترنج  

یچه شرط _  

ای: توام باهام بترنج  
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امیکجا ب _  

میباهم بخواب ای: باهام بترنج  

 باشه _

تو اتاقش میسمت خونه رفت دمیگرفت کش دستمو  

میدیتخت و باهم خواب یرو دمیدراز کش باهاش  

زبان ترنج از ... 

دمینفر از خواب پر هی غیج یصدا با  
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دیمثل من با ترس از خواب پر ارمانم  

 

بود ارمان یچ یصدا _  

دونمی: نم ارمان  

نییپا میو رفت میدوباره بلند شد غیج یصدا با  

تو سالن بودن زل زدم بهشون همه  

بودن یعصب یلیخ تایو ب بایشک  

شده یچ _  

ترنج دخالت نکن سای: وابایشک  

یچ یعنی _  

: ترنج ساکت باشتایب  

 چشم _

: بهار جوابمو بدهتایب  

یدیسره صبح خواب د یگیم یچ یتو دار دمی: من هنوز نفهم بهار  

رو دست بچت زارمی: بهار جنازتو متایب  

شده ی: خاله چارمان  

کنمیجا خفت م نی: تو خفه شو وگرنه همتایب  

: درست حرف بزنارمان  
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: گفتم خفه شوتایب  

لحظه هی: ارمان جان بهار  

رنجبه ت یتو سره ترنج بهار لقب خدمتکار داد یلتو زد: تو پوتایب  

: چون خدمتکاره خونمهبهار  

وتبه ر یکرد یخواست یبهار هر ج*نده باز یبه ما نرفت کمی: تایب  

کنمیداستان بد برات تمومش م نیسره ا نزدم  

شدهیتوروخدا چ تایخاله ب _  

: به من نگو خاله بگو مامانتایب  

کردم تو شک بودم هنگ  

شما نیگیم یچ _  

عالمه برگه پرت کرد سمتم هی تایب  

یگرفتم تو دختر من شی: آزماتایب  

من من یگیم یدار یاخه چ _  

سی: هتایب  

حرف زل زد به بهارو گفت نیگفتن ا بعد  

 

یفهمیکه دکترا گفتن مرده م ی: ترنج دختره منه همون دخترتایب  

وتدست روش بلند کرد  زیهمه چ یاون ارمان ب یکرد تشیتو اذ بعد  

م نبودکه اگه من نبودم االن معلو ییتو سره دختره من تو یزد پولتو  
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ومدیسرت م ییبال چه  

دهیسمت سپ برگشت  

کنمیادبت م یکرد تیتر از همه دخترمو اذ ادیتو ز دهی: سپتایب  

: ترنج گولت زده بد جوردهیسپ  

تو گوشش دیمحکم کوب تایب هوی  

یحرف بزن ینجوریدرباره دخترم ا دمی: اجازه نمنایب  
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تو گوشم یزد ی: تو با چه جرعتدهیسپ  

کمته ارمیسرت م شترشویب نی: از اتایب  

حرف اومد سمت منو ارمان نیگفتن ا بعد  

اره یکنی: دست رو دردونه من بلند متایب  

یگیم یچ یفهمی: خودت م ارمان  

 

داد به ارمان شویآزما یاغذاخم شد و ک تایب  

دیپریم شتریرنگش ب گذشتیکه م هینگاهشون کرد هر ثان ارمان  

گمیم یچ یدی: حاال فهمتایب  

: امکان ندارهارمان  
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رو سره دختر کنمیم اهیداره ارمان روزگارتو س ینیبی: حاال که م تایب  

پس همتونو تاوانشو کنمیاره ادبتون م یکنیم تشیاذ یاریهوو م من  

نیدیم  

السمت پله ها و بردم با دمیحرف دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

اتاقم تو  

می: لباساتو بپوش برتایب  

 کجا _

: گفتم بپوشتایب  

و دمیتند تند پوش وفتهین یاتفاق بد نکهیبود واسه ا یعصب یلیخ  

 گفتم

دمیپوش _  

سمت پله ها دمیگرفت و کش دستمو  

میبر نیای) ببای( داداش شک نی) شاهتای( شوهر ب نیامی: بنتایب  

 

یبری: زنمو کجا مارمان  

ستیزنت ن گهی: ترنج دتایب  

بکنم تونستمینم یکار چیه ختیریم اشکام  

گرفتش اسیسمتمون که ال ادیاومد ب ارمان  

میزنیاروم شدن حرف م کمی: بزار برن اسیال  



VIP_ROMAN 
 

 

502 

شدم نیرفتم سوار ماش بایخانواده شک با  

فکرشم بکنم که مامانم مامان خودم نبوده پس تونستمینم یحت  

کردیانقدر با دل و جون ازم مواظبت م یچجور  

طو فق دمینفهم یچیاصال ه میبود که تو راه بود یچند ساعت حدود  

مشغول بود فکرم  

تهران میریم میکه دار دمیفهم زویچ هی یول  

میدیشده بود که رس شب  

بود خونه چند برابر بزرگ تر از خونه بهار هی  

تو میرفت بایشدم با کمک شک ادهیپ میشد وارد  

مبل یرو نشستم  

نشستن همشونم  

 

دمینفهم یچیمن هنوزم ه نیبد حیبرام توض شهیم _  

دخترم دمیم حی: من برات توضتایب  
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نگاهش کردم منتظر  

سال بود که کیحدود  شیسال پ یلیبه خ گردهیبر م انی: جرتایب  
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خوشحال بودم یلیباردارم خ دمیاومده بود که فهم ایبه دن بایشک  

دیرس مانیعاشق بچه ها بودم نه ماه گذشت و وقت زا چون  

مینکمک ک ازمندیشهر که به مردم ن نییتو پا میموقع رفته بود اون  

ورد یلیخ میداشت مانیدردم گرفت از دکترم که قرار زا هویمن  که  

ام گهیزن د هیشهر اونجا  نییدکتر تو پا هی میبر میشدو مجبور  بودم  

د کهجراح بو هیکه با من دردش گرفته بود و تو اون دکترم فقط  بود  

ایهمونجا به دن دیبا مینداشت یما چاره ا اوردیم ایبه دن بچه  

گفتن بچم مرده به یاوردمش ول ایو به دن میعمل کرد اوردمشیم  

بچه اون زنه یسخت بود درک و تحملش برام ول یلیاومده خ ایدن  

م بداومد بعد از اون افسرده شدم حدود هشت سال حال ایبه دن سالم  

 

ه و تواومد ایبچه اون زنه بوده که مرده به دن دمیاالن فهم یول بود  

نمیدختره نازن یتو نمرد یعنی یمن یواقع بچه  

کنمینه باور نم _  

ختیاشکام رحرف  نیگفتن ا بعد  

یمدت تو مادرم بود نیتو تمام ا _  

اومد سمتم و بغلم کرد تایب  

تموم شد من ازت زیهمه چ گهینکن دختر قشنگم د هی: گرتایب  

یگرفتم تو دختر من شیآزما  
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شهیباورم نم _  

اومد سمتم و محکم بغلم کرد نیامیبن  

دمکر داتیهمه مدت پ نیو بعد از ا ی: خوشحالم که زنده انیامیبن  

رونیبغلش اومدم ب از  

کنم یتنها باشم خواهش م خوامیم _  

اتاقشو نشونش بده بایشک زمی: باشه عزتایب  

ختت یاتاق نشونم داد رفتم تو و نشستم رو هیرفتم باال  بایشک با  

بمونم شتیپ یخوایم ی: خواهربایشک  

 

یتنهام بذار شهیم _  

ی: البته هر طور راحتبایشک  

حرف رفت و درو بست نیگفتن ا بعد  

تا کردم هیانقدر گر ومدمیکردم و باهاش کنار ن هیخوده صبح گر تا  

هوش شدم یب نکهیا  

چشمامو باز کردم یکیبا تکون دست  صبح  

بود تایب  

شو داری: دختر قشنگم بتایب  

پر از غذا نشسته بود جلوم ینیس هیبلند شدم با  اروم  

داقلفکر نوه گلم باش ح دختره قشنگم به یستی: به فکر خودت نتایب  
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کرده که مامانش با غذا قهره یچه گناه یطفل اون  

هدست از سرم برداره چند لقم نکهیحوصله بودم بخاطر ا یب یلیخ  

جون گفتم یو ب خوردم  

نیتنهام بذار شهیم _  

دلم زهی: البته عزتایب  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

خودمو قانع کنم تونستمیاصال نم کردمیظهر نشستم هر کار م تا  
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یا گهیکسه د کردمیهمه مدت فکر م نیبودم من ا یعصب یلیخ  

 مادرمه

محکم بهم فشار دادم چشمامو  

در اتاق مانع از ترکوندم چشمام شد یصدا  

تو ایب _  

اومد تو نیشاه  

ی: سالم خوبنیشاه  

 سالم خوبم ممنون _
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تخت یدرو بست و اومد کنارم نشست رو نیشاه  

یمن یخواهر کوچولو ییجورا هی: انگار نیشاه  

داشتن داداش به دلم مونده بود یآرزو شهیکردم هم نگاهش  

اصال اهل صحبت و زمیجمع گر یلیترنج جان من خ نی: ببنیشاه  

الزم دونستم حتما باهات حرف بزنم یول ستمین نایا  

 

بهش چشم دوختم منتظر  

یدرک کن یهنورم نتونست دونمیدوست داره م یلیخ تای: بنیشاه  

به که ستین یادما اون یمادر واقع دونمیم نمیاونه ا تیواقع مادر  

یگناه چیو بابا ه تایاما ترنج ب کنهیکه بزرگش م هیاون ارهیم اشیدن  

بد یلیتا هشت سال حالش خ تایتازه ب یمرد کردنیاونا فکر م ندارن  

درک یبرات سخته ول دونمیبود ترنج م دیشد یدچاره افسردگ بود  

 کن

با حرفاش اروم شدم میحرف زد گهیربع د هی حدود  

یممنون که آرومم کرد _  

ی: خواهرمنیشاه  

کردم بغلش  

ن؟ییپا می: برنیشاه  

میبر _  
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: پاشونیشاه  

میبا خانواده جور شد یو کل نییپا میشدم باهاش رفت بلند  

تو اتاق بودم بدظهر  

اتاقمو زدن دره  

 

تو ایب _  

اومد تو بایشک  

یهمش تو اتاق بمون یخوایم ی: خواهر بایشک  

کنم کاریچ _  
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کنم کاریچ _  

دیخر می: پاشو باهم بربایشک  

یچ دیخر _  

: لباسبایشک  

 حوصله ندارم _

گمایبهت نم یچیه ی: پاشو گمشو هبایشک  

امیب نایمن با ا یباشه ول _  
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حرف به لباسام اشاره کردم نیگفتن ا بعد  

ای: پاشو باهام ببایشک  

 

اتاق هیشدم باهاش رفتم تو  بلند  

اتاق منه نی: ا بایشک  

 خوشگله _

ی: مرسبایشک  

زدم لبخند  

دلت خواست بپوش ی: برو جلو کمد هر چبایشک  

 نه _

: خفه به حرفم گوش کنبایشک  

رفتم سمت کمد چارنا  

از کوتاه بود برداشتم کممیجلو بسته که  یتنگ آب یلیمانتو خ هی  

که سره یشلوار مشک هیبود  نشیهمه مانتو ها اون بهتر نیب  

انتومبه رنگ  یآب یکتون هیبا  دمیپاره بود برداشتم و پوش زانوهاش  

برداشتم میآب کیکوله کوچ هیسرم کردم و  یشال مشک هی  

نمیبب ای: ببایشک  

کرد شمیآرا یبا صورتم ور رفت و کل یسمتش کل رفتم  

رونیب ختیشال ر ریباز کرد و از ز موهامم  
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میکنیکارارو م نیا میچرا دار _  

سختت تموم شد هیزندگ ی: چون عشق منبایشک  

 سخت _

رهیگیهر طور شده طالقتو از ارمان م تای: اره ببایشک  

شمیکار خوشحال م نیبا ا یکنیتو فکر م _  

یشیکرده مطمئنم خوشحال م تتیاذ یلی: ارمان خبایشک  

کشمیمن عاشق ارمانم اگه جدا بشم خودمو م یول _  

با تعجب نگاهم کرد بایشک  

یکرد سگامونیا ای یگیراست م ی: داربایشک  

بایندارم شک یشوخ _  

دورت بگردم ی: الهبایشک  

حرف محکم بغلم کرد نیگفتن ا بعد  

کردم بغلش  
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جدا شد ازم  
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یول زنمیحرف م تای: باشه من با ببایشک  

یول _  

کنه تشیترب درویسپ تاامیبمون تا ارمان ادب بشه ب نجایا کمی: بایشک  

 باشه _

کردیم تمیاز ارمانم اذ ییفکر جدا یشدم حت خوشحال  

می: بربایشک  

میبر _  

نییپا میرفت  

اومد سمتمون دنمونیمبل نشسته بود با د یرو تایب  

یبه سالمت نیبریم فیکجا تشر یخوشگل ی: چه دختراتایب  

دیخر میری: مبایشک  

نی: افرتایب  

 

م؟ی: بربایشک  

: نهتایب  

: چرابایشک  

: کارتون دارمتایب  

کار ی: چ بایشک  

امیاالن م نیسی: واتایب  
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اومد قهیحرف از پله ها رفت باال و بعد از چند دق نیگفتن ا بعد  

بایگرفت سمت شک یکارت بانک هی  

یمامان ی: مرسبایشک  

تولدته خی: رمزش تارتایب  

گرفت سمت من میکارت بانک هی  

خوامیممنون من نم _  

ترنج یبا ما تعارف داشته باش خوادی: اصال دلم نمتایب  

بهش ندارم یازین یتعارف ندارم ول _  

نیکمتر نیترنج من مادرتم ا شمیناراحت م یلیخ یریاگه نگ :تایب  

بکنم تونمیکه م هیکار  

 

زور ازش گرفتم به  

ممنون یلیخ _  

تولدت رمزشه خی: تارتایب  

 ممنون _

رسدوست دارم هممون  نیبه شام برس نیزود برگرد یول نی: برتایب  

مینیسفره بش هی  

: چشمبایشک  

کرد یو خدافظ دیحرف گونشو بوس نیگفتن ا بعد  
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میبوس ی: تو نمتایب  

نشینشستم تو ماش بایکردم و با شک یو خدافظ دمشیبوس اروم  
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یاپاساژ بر هی میقرار بود بر میبحث کرد بایبا شک کمی نیماش تو  

دیخر  

زبان آرمان از ..... 

 

پسر انقدر نخور میبر ای: ب اسیال  

مشروبو از دستم گرفت وانیحرف ل نیگفتن ا بعد  

 ولم کن _

ینیانقدر داغون بش یخوایم ی: تا ک اسیال  

فقط ترنج بود اونم بردنش یفهمینمونده برام م یچیه اسیال _  

گردونمیبرش م ستیکه ن ی: الکاسیال  

یچجور _  

نگران نباش زنمی: باهاش حرف م اسیال  

یگیم یچ _  

ننگرا دهیبه حرفمم گوش م دونهیترنج منو داداش خودش م : اسیال  
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 نباش

 باشه _

می: پاشو بر اسیال  

 کجا _

کافه هی میری: با آراد م اسیال  

 باشه _

 

عقب و ینشستم صندل نییتو حال خودم نبودم باهاش رفتم پا ادیز  

جلو بودن اسمیال ارادو  

چشمامو باز کردم اسیال یبستم با صدا چشمامو  

: ارماناسیال  

 ها _

رستوران میکافه اومد یبجا میدی: رس اسیال  

یاوک _  

شدم ادهیپ نیماش از  

زبان ترنج از ..... 

میکرد دیخر کمی  
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بودم دهیکه تاحاال تو کل عمرم ند دمیخر ییلباسا  

بایشک _  

: جانمبایشک  

 

یخسته نشد _  

یلی: خبایشک  

خونتون میبر _  

خونمون میبر یبگ دی: بابایشک  

یحاال هر چ _  

کنمیاول دارم ضعف م میبخور یزیچ هی می: بربایشک  

میبر _  

میرستورانه بر هی: اونجا بایشک  

دونمینم _  

سمت رستوران دمیگرفت و کش دستمو  

میدونفره و نشست زیم هیسمت  میرفت  

غذا سفارش داد بایشک  

ونساله اومد سمتم ۲۸/  ۲۷پسر  هیودم بودم که خ یحال و هوا تو  

ستیکت و شلوارش معلوم بود که گارسون ن از  
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: سالم خانماپسره  

نیی: بفرمابایشک  

 

: من طاها هستمپسره  

: خببایشک  

نی: خانم ببخش طاها  

کردیبه من نگاه م داشت  

نییبفرما _  

ازتون خوشم اومد یلیخ دمی: من از دور شمارو دطاها  

من شوهر دارم نیمزاحم نش نیاقا بر _  

زبان آرمان از ..... 

اسیال ستین بای: اون شکاراد  
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اسیال ستین بای: اون شکاراد  

: عع خودشهاسیال  

برگشتن نداشتم حس  

: ترنجم باهاشه اراد  
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اوردن اسم ترنج در جا برگشتم با  

فترنج و داشت باهاش حر یکه زل زده بود تو چشما یپسر دنید با  

دیعقل از سرم پر زدیم  

اصال دست خودم نبود رفتارام  

زبان ترنج از .... 

ناجور زل زده بود بهم یلیبودم طاها خ نشسته  

نیخوایم یمحترم چ یاقا _  

: دوست دارمطاها  

اومد یبلند یلیشکستن خ یصدا هوی  

دمیترس یلیارمان خ دنیبا د برگشتم  

یجمله دوست دارمو نتون گهید ارمیبه سرت م یی: االن بالارمان  

یکن تکرار  

غیتو صورت طاها که نا خودآگاه ج دیکوب یحرف جور نیگفتن ا بعد  

دمیکش یبنفش فرا  

افتاد به جون طاها ارمان  

کردنینگاهش م شخندیو ارادم با ن اسیال  

کشتش جداش کن اسیال _  
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: بزار بکشتشاسیال  

زدشیبد داشت م یلیخ  

تورو خدا جداش کن اسیال _  

و بازم ارمان رفت سمتش یرفت جلو و از پسره جداش کرد ول اسیال  

بزنش رفتم سمتش خوادیبازم م دمیهلش داد عقب د اسیال زد  

دستاشو تو دوتا دستام گرفتم دوتا  

 ارمان اروم باش _

چشماش سرخ سرخ بود تیعصبان از  

کشمیاون حر*ومزادرو م : منارمان  

بره که کامل بغلش کردم خواست  

کردنیکه تو رستوران بودن به ما نگاه م ییکسا همه  

کردم و در گوشش زمزمه کردم بغلش  

فقط مال خودتم ستمین یا گهیعشقم من که بجز تو مال کسه د _  

یدیشوهر دارم که رس گفتمیبهش م داشتم  

دسمتش حمله کنه که دا بعدش دوباره خواست به یاروم شد ول اول  

 زدم

گهید رونیببرش ب اسیال _  

 

رونیطاهارو برد ب اسیحرف ال نیگفتن ا بعد  
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رونیب دمشیدست ارمانو گرفتم کش منم  
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هان هیچه سرو وضع نی: اارمان  

 عربده نزن _

زنمی: مارمان  

دهنش تابلو بود که مشروب خورده یبو  

یمشروب خورد _  

خونه میبر نیتو ماش نی: به توچه بشارمان  

بود یعصب یلیخ  

امیاالن م نیتو ماش نیبش _  

نینشست تو ماش ارمان  

بایشک شیپ رفتم  

من با ارمان برم یاراد بمون شیتو پ شهیم بایشک _  

 

خونه می: نه پاشو بربایشک  

بده یلیساعت حالش خ میفقط ن کنمیخواهش م بایشک _  

ساعت می: فقط نبایشک  
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نگو تایبه ب _  

گمی: نم بایشک  

 دستت درد نکنه _

نشه شتریساعت ب می: برو نبایشک  

 باشه _

صدا زدم و اونم اومد اسویحرف ال نیگفتن ا بعد  

یلیاعصابش خ میپشت فرمون منو ارمان عقب نشسته بود نشست  

کرد یبود اصال نگاهم نم خورد  

: کجا برم االناسیال  

ششمیبفهمه پ یکس خوامیآرمان نم یخونه مجرد برو _  

: باشهاسیال  

رفت اسیال میدیرس یوقت  

دیدرو بست و داد کش میارمان وارد خونه شد با  

 

هان هیچه سرو وضع نی: اارمان  

بالشتا و گفتم ینشستم رو نهیشوم یرو به رو رفتم  

نجایا ایب _  

اومد سمتم اروم  
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کنارم نشست  

سمت خودم دمشیگرفتم و کش لباسشو  

هام نهیس یسرشو گذاشتم رو و  

نمیدوره کمرم حلقه شد و محکم تر سرشو فشار داد تو س دستاش  

میبود که تو همون حالت مونده بود یا قهیدق چند  

درد گرفته بود کمرم  

تو بغلش دیو منم کش دیزدم دراز کش پسش  

: ترنجارمان  

 بله _

 

شمیم وونهیبگو دارم د یزیچ هی: ارمان  

میبهم که خورد نمیبودم واسه هم وونهیمنم د یبود وونهیتو د _  

۲ وونهید میشد  

دیخند  

فهممی: حاال مارمان  

ویچ _  

ینیشی: چرا انقدر به دلم مارمان  
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دیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهید _  

دیخند  

یاروم شد _  

رمیگیم شی: به خنده هام نگاه نکن دارم آتارمان  

؟ یمست یلیخ _  

دیپر ی: بودم ولارمان  

میباهم باش میتونیمنو تو نم نیارمان بب _  

دونب یعنینرسه  یبیو به توام اس میکه جدا بش کنهیهر کار م تایب  

میریگیطالق م یدست و پاتو از دست بد نکهیا  

 

محکم چشماشو بست ارمان  

: بسهارمان  

یشدوستم داشته با یستیارمان من به اجبار زنت شدم تو مجبور ن _  

: بسه گفتمارمان  

نیبب _  

مگه یفهمی: گفتم بسه نمارمان  

هام نهیس یحرف محکم بغلم کرد و سرشو گذاشت رو نیگفتن ا بعد  

اونجا بود کمی  

میجدا بش گفتمیم یوقت شدیرو م رویدلم ز خودم  
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انگار قسمت بود یول  

خوشبخت بود دهیبا سپ ونا  

رفتیپذ یوقت منو نم چیبهار ه و  

 بلند شو _

نشست منم نشستم ارمان  

رمیمن م _  

دستمو محکم گرفت ارمان  

 

: نروارمان  

برم دیبا _  

حرف بلند شدم که برم نیگفتن ا بعد  

: برو به درکارمان  

برداشت درشو زویم یمشروب رو شهیش دمیکه گفت برگشتم د نویا  

دیسر کش وانیتو ل زهیبر نکهیکرد بدون ا باز  

 ارمان _

سمتش دمیدو  

 ارمان _

ازش گرفتم شرویحرف ش نیگفتن ا بعد  
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خورده بود شرویش نصف  

یشد وونهید _  

: بودمارمان  

 

زیم یگذاشتم رو شرویش  

: ترنجارمان  

 بله _

ونمبه نظرت من همون ارمان سابقم ترنج داغ تمویوضع نی: ببارمان  

منو نیبب یکرد  

داغون شده بود یلیکردم حق با اون بود خ نگاهش  

میدگتو زن یایب نکهیتا قبل ا یدزدیمنو چرا چشماتو م نی: ببارمان  

دختر مست کرده و حالش خرابه هیارمان بخاطر  گفتیم یکی اگه  

یکرد کاریچ نیبب یجک اون سال ول نیخنده دار تر شدیم واسم  

سمیوا تونمیپاهام نم یرو باهام  

 ارمان اخ _

و گفت دیادامه بدم و وسط حرفم پر نزاشت  

یچینگو ترنج ه یچی: هارمان  
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نمشیبب ینجوریا شدیمغرور بود باورم نم یلیخ ارمان  

سمتش و رفتم تو بغلش دمیکش خودمو  

میکن باهم فرار رمیدستتو بگ خوادی: دلم مارمان  

زدم تو چشماش زل  

 

خمار بود یلیخ چشماش  

ذاشتتر کرد و لباشو گ کیو نزد کیزد به لبام و اروم سرشو نزد زل  

دمیلبام و بوس یرو  

نبود یوحش گهید  

دمیبوسیعشق م با  

برداشت لباشو  

دمیکش قینفس عم هی  

شمیبکن من ازت جدا م یخوایهر کار م _  

شدیباورم نم رونیشدم و از خونه زدم ب بلند  

همه بدجنس بشم نیتونستم ا یک  
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اسیزبان ال از ... 
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خونه ارمان رفتم  

شناختیخورده بود منم نم انقدر  

 

تخت یکردم بردمش خونه بهار و خوابوندمش رو کمکش  

زبان ترنج از .... 

شده بود شب  

خوردم نایا تایبا ب شامو  

اهاشونداشته باشم داشتم ب نایخانواده خوب مثل ا هیبد نبود  ادمیز  

ومدمیم کنار  

دمیرفتم تو رخت خواب و خواب اروم  

اسیزبان ال از .... 

شدم دارینفر ب هی هیگر یصدا با  

امیتخت نشستم تا به خودم ب یرو کمی  

بهاره یصدا دمیخودم که اومدم فهم به  

بلند شو یشدی: ارمان پسرم چبهار  

سمت اتاق ارمان دمیشدم و دو بلند  

دورش جمع بودن همه  

زدم و زل زدم به ارمان کنارشون  

تخت یجون افتاده بود رو یب  
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رهیکن بچم داره از دستم م یکار هی اسی: البهار  

بهش دست شدیتخت دستشو گرفتم انقدر داغ بود نم یرو نشستم  

یبزن  

سوزهیداره تو تب م _  

ادی: زنگ زدم دکتر داره مآرزو  

دادم تکونش  

 ارمان _

جون گفت یب یلیخ یباز نکرد ول چشماشو  

: ترنج کوارمان  

پسر یسر خودت اورد ییارمان چه بال _  

تونمیاون نم یب اسیال اری: ترنجو بارمان  
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فقط خوب شو ارمیبرات ارمان م ارمشیم _  

نشیروع کرد به معاموقع دکتر اومد و ش همون  

 

گفت قهیاز چند دق بعد  
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من ارهیادامه بده دووم نم ینجوریشده بخواد ا فیضع یلی: خدکتر  

بهش نیکن یدگیرس دیبا یول نییپا ادیِسرم زدم تبش ب بهش  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

اسی: البهار  

 بله _

باهام ای: ب بهار  

تو اتاق بهار میرفت  

 بله خاله _

دنبال ترنج یبر یتونیپسرم م اسی: البهار  

فتمسرش اورده گ ییافتاد چه بال ادمی یوقت یبگم اره ول خواستمیم  

اگه نرویب ادیترنج از خونه ب زارهیجوره نم چیه تاینه چون خاله ب _  

ترنج تا بزاره نیحرف بزن تایبا ب دیحال ارمان خوب بشه با نیخوایم  

تازه ادیب  

ی: تازه چبهار  

 

یول تا با ارمان حرف بزنه میدیترنجو دزد یبا هزار بدبخت روزید _  

مه نیکن یراض تارویهم ب دیشما با یعنیبا ارمان تموم کرد  ترنج  

خوادیارمانو نم گهیچون ترنج د ترنجو  

فکر کرد کمی بهار  
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من یول ستین میدرسته پسر واقع شهی: ارمان داره نابود مبهار  

نایا تایخونه ب یبریکردم منو م بزرگش  

 اره _

نایا تایخونه ب میرفت بابهار  

چشم غره بهم نشستن یبعد کل تایو ب بهار  

یینجای: چرا اتایب  

ش اصالاما ارمان پسرم حال ستمین یادم خوب دونمیم تایب نی: بببهار  

ستین خوب  

: به من چهتایب  

مانبه حال ار سوزهیدلت به حال من نم یمهربون یلیخ دونمی: مبهار  

 بسوزه
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یا ربطمبه  رونیکرده االنم از خونم برو ب تیاذ یلی: اون بچمو ختایب  

میستیکدوممون دکتر ن چیکه حال بچت بده ما ه نداره  

میفقط ن رهیبچم داره از دستم م کنمیازت خواهش م تای: ببهار  

ایاصال خودتم ب نهیبش ششیپ ادیترنج ب ساعت  
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: نه اصال تایب  

بلند شد بهار  

نین ابهاره که بخاطر ارما نیا شدیزانو زد باورم نم تایجلو ب رفت  

کنهیم کارارو  

ستیبچم حالش اصال خوش ن تایب کنمی: التماست م بهار  

زبان ترنج از .... 

نییپله ها اومدم پا از  

زل زدم بهشون یزانو زده بود با کنجکاو تایب یجلو بهار  

ستیبچم حالش اصال خوش ن تایب کنمی: التماست مبهار  

حالش بده یک _  

 

بلند شد اومد سمتم دنمیبا د بهار  

گفت هیمنم زانو زد و با گر یجلو  

اعتس میترنج ن رهیداره از دستم م ی: ترنج ارمانم حالش خوب نبهار  

بچم تو روخدا شیپ ایب  

شدهیارمان چ _  

: حالش بدهبهار  

تایبه بکردم  نگاه  

یبر یاجازه دار ی: ترنج اگه خودت راضتایب  
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شدم بهارو بلند کردم خم  

میبر _  

خونه بهار میرفت اسیو ال تایبهار و ب با  

میبر دیباش بعد با ششیساعت پ می: ترنج فقط نتایب  

 چشم _

سمت اتاق آرمان دمیحرف دو نیگفتن ا بعد  

باز کردم و رفتم تو و درو بستم درو  

تخت یجون افتاده بود رو یب  

 

ختیاشکام ر دنشید با  
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تخت نشستم یکنارش رو رفتم  

تب داشت یلیسرش خ یگذاشتم رو دست  

چشماشو یمحکم مچ دستمو گرفت و ال یدستمو بردارم ول اومدم  

کرد باز  

ی: ترنج خودتارمان  

 خودمم ارمان _
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نمیبی: خواب نمارمان  

 نه _

دمیکش فیخف غیج هیخودش  یرو دمیمحکم کش هوی  

یکنیم کاریچ _  

به خودش چسبوندم محکم  

منم محکم تر بغلش کردم رمیخودمو بگ یجلو نتونستم  

 

: ترنجارمان  

 جان ترنج _

یبمون ی: اومدارمان  

بودم دروغ بگم مجبور  

مونمیاره م _  

تر بغلم کرد محکم  

یخوب _  

رهیم جی: سرم گارمان  

ارمیاب قند ب _  

جا چیکجا نرو ه چی: تو هارمان  

 ارمان _

: جانارمان  
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_ یخوب بش دیبا  

شمیخوب م یباش شمی: تو که پارمان  

ین نینه آرمان منظورم ا _  

ی: پس چارمان  

 

صورتش و گفتم یرو دمیکش دستمو  
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یخوب باش یبدون من بتون دیارمان تو با _  

بست چشماشو  

یشد ینجوری: چرا اارمان  

 ارمان _

: جانمارمان  

_ بدون منم بتو دیبه حرفام گوش بده تو با  

خفه شد نمیلبام که صدام تو س یچنان محکم لباشو گذاشت رو هوی  

سال ازش دور بودم ۱۰۰انگار  دمیبوسیم یجور  

نکردم و پسش زدم یهمراه باهاش  

تو یکنیم کاریچ _  
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ی: ترنج تو هنوزم زنمارمان  

 ارمان _

 

: جانمارمان  

میمنو تو مگه به زور زنو شوهر نشد _  

رونیحرف از بغلش کامل اومدم ب نیگفتن ا بعد  

تخت ینشستم رو و  

: خوبارمان  

ینجورینداره تو ا یلیما وجود نداره پس دل نیب یپس عالقه ا _  

یبش ضیمر  

: عالقه وجود ندارهارمان  

 نه _

نی: باشه خودت بب ارمان  

حرف بلند شد نیگفتن ا بعد  

سمت خودش دمیتخت نشست و کش یبه زور رو و  

کرد کیبه لبام نزد لباشو  

کرد کیفقط لباشو نزد دیلبامو نبوس یول  

همه فاصله باهاشو تحمل کنم نیا تونستمینم  

سخت بود با ارمان تو اون فاصله باشم یلیخ برام  
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ینتونستم تحمل کنم و چشمامو بستم و لبامو گذاشتم رو اخرشم  

دمشیآروم بوس یلیو خ لباش  

لبامو برداشتم گفت یوقت  

هیپس چ ستی: اگه عالقه نارمان  

وار عاشقت بودم وانهید خواستمتیم یلیمن خ یباشه تو برد _  

یفهمیم  

ی: بودارمان  

 اره بودم آرمان بودم _

گهید یستی: نارمان  

یافتادنه از چشمام  _  

دیخند  
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هیچ _  

رونی: برو بارمان  

 

کردم و زل زدم بهش تعجب  
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میاتاق هم از کل زندگ نی: هم از اارمان  

بچش تو شکمم بود یوقت رونیب رفتمیم شیاز زندگ دیبا یچجور  

شدم بلند  

رفتمیم داشتم  

: ترنجارمان  

 بله _

نمتیبب خوادیوقت دلم نم چیه گهی: دارمان  

رونیو از اتاق زدم ب ختیر اشکام  

رونیپاک کردم و رفتم ب اشکامو  

نییپا رفتم  

میبر _  

ترنج هی: حالش چجوربهار  

شهیم یبه بعد عال نیاز ا _  

دلم گرفت ریز اطیتو ح یحرف رفتم سمت در ول نیگفتن ا بعد  

بزنم غیج خواستیدلم م کردیزدم انقدر درد م زانو  

 

شدی: ترنج چتایب  

بغلم کرد یکی هویجواب بدم  تونستمینم  

میو رفت نیبود بغلم کرد و گذاشتم تو ماش اسینگاه کردم ال هی  
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مارستانیب  

کرد و گفت نمیمعا دکتر  

ستیخانم باردار مناسب ن هی ی: استرس اصال برا دکتر  

: بله حق با شماستتایب  

پسر ایبچشون دختر هستن  نیمبشه و بفه نهیمعا نیخوای: مدکتر  

نگاه کرد بهم هی تایب  

خوش حالم نگاهش کردم یچشما با  

: البته تایب  

دمیشنیقلب بچمو م یصدا گهیاتاق د هیتو  میرفت  

نیدی: مژده نمدکتر  

ی: واسه چ تایب  

: دو قلوان دوتا دختر خوشگلدکتر  

شدینم باورم  

 

نکشم غیدهنم تا ج یگرفتم جلو دستامو  

دمینفهم یچیخوش حال شدم که تا خونه ه انقدر  

خوشگلم یدخترا  

دورتون بگرده مامان  

زبان آرمان از .... 



VIP_ROMAN 
 

 

537 

اومد تو یاتاق بودم در اتاق باز شد و کت تو  

تو امی: ب یکت  

یریگیچرا اجازه م یتو که اومد _  

بست و اومد سمتم درو  
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تخت یرو نشست  

ی: از نبودن ترنج ناراحتیکت  

نجبا اومدن تر یچشما بودم ول نیروز عاشق ا هیزدم تو چشماش  زل  

هیچ یعشق واقع دمیفهم  

 

شینه رفت دنبال زندگ _  

نیشیبهم مربوط م نیکن می: تو و ترنج هر کاریکت  

افته یاتفاق نم نیوقت ا چیه گهید _  

ترنج از تو ی: ولیکت  

اومد تو دهیشد و سپدره اتاق باز  هوی  

با شوهرم کار دارم یکت رونی: برو بدهیسپ  

رونیبلند شد و رفت ب یکت  
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شمینشست پ دهیسپ  

برگه گذاشت جلوم چندتا  

: امضا کندهیسپ  

هیچ _  

کردم تو دایخوب پ لیوک هی: در خواست طالقت از ترنج دهیسپ  

یدست و پات پول بد هیدادن  یبجا یتونیم  

زدم تو چشماش و خودکارو ازش گرفتم و امضا کردم زل  

زبان ترنج از ... 

ردمکیبرام گرفته بودو تا م تایکه ب ییداشتم لباس بچه ها خوشحال  

 

شمیاومد پ نجایخدمتکاره ا حاله  

: ترنج خانمحاله  

 جانم _

شماست یبرا نی: احاله  

برگه داخل دستش نگاه کردم به  

هیچ نیا _  

ستیاز طرف دادگاه اومده احضار دونمی: نمحاله  

و بازش کردم گرفتمش  

برگه درخواست طالق ارمان بود دستم شدینم باورم  
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ختیر اشکام  

اومد سمتم و گفت تایب  

دخترم شدهی: چتایب  

دادم دستش با خوندنش تعجب کرد برگرو  

رارق گهیحرف زدم د بایبا شک نکهیبعد از ا یدونی: خودت خوب متایب  

ازت خسته شده یلیانگار ارمان خ یول رمیطالقتو بگ نبود  
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پاک کردم اشکامو  

من خوش حال تره یاون ب میریگیطالق م ستیمهم ن _  

حرف رفتم تو اتاقم نیگفتن ا بعد  

♡♡♡♡♡ 

هفته بعد کی  __ 

شهیهم یبرا شدمیاز ارمان جدا م دیبا دیروزش رس بالخره  

و رفتم دمیپر از اشکم خند یشکمم با چشما یرو دمیدست کش هی  

نییپا  

خواستم قرار بود تنها برم تایجور که از ب همون  
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دمیبرام گرفته بودو د تایکه ب یلیدادگاه وک رفتم  

 سالم _

بد نگاهم کرد یلیخ  

: ترنج خانممرده  

 

 بله _

لمی: سهمرده  

 خوشبختم _

باال می: برلیسه  

میبر _  

باال میرفت لیسه با  

تو راهرو بودن بهیمرده غر هیو  اسیو ال ارمان  

بهشون دمیرس  

 سالم _

: سالماسیال  

شونیا لیهستم وک ی: سالم محمدمرده  

حرف به ارمان اشاره کرد نیگفتن ا بعد  

 خوشبختم _

نگاهم کنه رفت تو اتاق نکهیبدون ا ارمان  
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میرفت دنبالش  

گفت یکه قاض رفتیم شیداشت خوب پ زیچ همه  

 

نیدر ا نیکه اگر باش نیکه باردار نباش نیبد شیآزما دی: بایقاض  

میریبگ میدرباره حضانت فرزند تصم دیبا صورت  

دیچیتو وجودم پ ترس  

میکنیدوباره شروع م گهید قهی: استراحت ده دقیقاض  

اومد سمتم لیسه رونیاتاق زدم ب از  

یدی: چرا ترسلیسه  

ستیمهم ن _  

یریطالق بگ شیکار کنم بدون آزما هی تونمی: ملیسه  

یخوب چرا نکرد _  

خوامیدر قبالش م زیچ هی: ازت لیسه  
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خوامیدر قبالش م زیچ هی: ازت  لیسه  

یچ _  

بگم نجای: ا لیسه  



VIP_ROMAN 
 

 

542 

 

یپس کجا بگ _  

ای: باهام ب لیسه  

یاتاق خال هیرفتم بردم تو  باهاش  

 خب کارتو بگو _

زبان آرمان از ... 

لیترنج با اون وک دمیکه د رفتمیدادگاه راه م یتو راهرو داشتم  

اتاق هی*مزادش رفت تو حرو  

دنبالشون دره اتاق باز بود رفتم  

ننمیکه نب سادمیوا یجور  

می: خب کجا بودلیوک  

شیآزما یب ری: طالقمو بگترنج  

شیاآزم نکهیترنج بدون ا رمیطالقتو بگ تونمیم ی: من به راحتلیوک  

یبد  

ی: چجورترنج  

ستیمهم ن شی: چجور لیوک  

مهمه ی: پس چترنج  

 

یحامله ا یترسیم شیمهمه که چرا تو از آزما نی: الیوک  
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تر از آرمان جدا بشم عیدوست دارم هر چه سر یول ستمی: نترنج  

کیوچکار ک هی دیداره تو با یشرط هی یول کنمی: قبول جدات ملیوک  

یانجام بد برام  

ی: چترنج  

چرخ بزن هی: لیوک  

زل زد بهش زشیه یبا اون چشما لشیو وک دیچرخ ترنج  

دیرسیداشت خونم به جوش م واقعا  

ی: عاللیوک  

لی: اه خواستتو بگو سهترنج  

لیسه گفتیبودن که بهش م یمیچقدر باهم صم لیسه  

یمن بش غهیروز ص ۳۰که به مدت  نهی: خواستم الیسه  

و داغ کرده بودم دیکشیدست خودم نبود مغزم سوت م اصال  

چرا کنترلم دست خودم نبود دمینفهم  
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زبان ترنج از ..... 

بدم شیو برم آزما لیبزنم تو گوش سه خواستمیم  
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یکه استخونا واریتو د دیکوب یجور لویارمان اومد تو و سه هوی یول  

اون درد گرفت یبجا من  

حداقل به زن شوهر دار رحم گهینام*وس حرو*مزاده د ی: بارمان  

 کن

اومد تو و جداشون کرد اسیال  

رسمی: حسابتو مارمان  

که دیمحکم گرفت و کش یحرف دست منو جور نیگفتن ا بعد  

شکستنش اومد یصدا  

یحرف چیارمان ه یاومد تا خونه مجرد اسمیال نیسمت ماش میرفت  

ممون زده نشدکدو چیه نیب  

سمت خونه دمیدستمو گرفت و کش میدیرس یوقت  

داد تو و درو بست هلم  

 

ارمان نیبب _  

سی: هارمان  

 اخه _

ریخفه بم یعنی: گفتم خفه شو ارمان  

شدم و زل زدم بهش ساکت  

اون غهیاره ص یقبول کن یخواستیم یچ ومدمی: اگه من نمارمان  
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اره یشدی*مزاده محرو  

بود یعصب یلیدادم سکوت کنم خ حیترج  

رها یکن یهر جن*ده باز یحاضر یاز من جدا بش نکهی: واسه اارمان  

 ارمان من _

که ازش خوردم خفه شدم یلیس با  

االنم گمشو ینگو ترنج خودتو بد از چشمام انداخت یچی: هارمان  

یگمش یبر دمیطالقت م یمن توافق رونیب  

 ارمان _

هغیجن*ده کنارم بمونه برو به ص ارمزیمن نم رونی: گمشو بارمان  

برس شدنت  

ستین ینجوریا _  

 

: گفتم بروارمان  

رمیتابهت نگم نم _  

سایمن مشکل داره اصال وا یچشما و گوشا یگی: اره راست مارمان  

نهکه خو نمیبیهان م یریازم طالق بگ یچرا انقدر عجله دار نمیبب  

بهت ساخته ننتم  

اشاره کرد بهم هی  

دمینفهم _  
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چاق تر یکه هر روز دار گذرهیاونجا بهت خوش م یلی: خارمان  

یشیم  

ارمان فکر یول شدمیبخاطر بچه تو شکمم بود که داشتم چاق م من  

شمیاز اونه که دارم چاق م یبخاطر دور کردیم  

ر خوببرات شوه چونیبهت وعده داده اره گفته ارمانو بپ تای: بارمان  

اره ارمیم ریگ  
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اروم باش تا برات بگم کمیارمان  هیچرت و پرتا چ نیا _  

 

تیلحا یشدیم ارویاون  غهیص یهان ترنج داشت یبرام بگ وی: چارمان  

یجن*ده ا هیچون تو  شهینه نم شهیم  

اون غهیص خواستمیوقت نم چیبسه ارمان تمومش کن من ه _  

تو زدمیکه من م یدیتو اتاق م یومدیتر م رید کمیبشم اگه  کهیمرت  

 دهنش

ارمان چش شد هوی دونمینم  

ودستمو گرفت  نیسرمو دراورد و پرت کرد زم یسمتم شال تو اومد  

مبل یپرت کرد رو خودمم  
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دمیلبام و بوس یزد روم و لباشو محکم گذاشت رو مهیخودشم خ و  

بود نیشکمم بود ارمان سنگ یرو یادیز فشار  

زدم پسش  

لبام برداشت یاز رو لباشو  

شد و نتونستم یطور هیخمارش نگاه کردم دلم  یبه چشما یوقت  

بزنم پسش  

ریز دمشیحرکت کش هیو با  نشیس یدست گذاشتم رو یول  

زده بودم مهیآرمان خ یعوض شده بود حاال من رو جاهامون  

دمشیلباش و بوس یگذاشتم رو لبامو  

 

لباسمو باز یست آزادش دکمه هاگذاشت پشت کمرم و با د دستشو  

 کرد

لباش برداشتم و دستاشو گرفتم یاز رو لبامو  

ستینه ارمان االن وقتش ن _  

نصفه نباش ینجوریا ایکال باش  ای ی: ترنج خستم کردارمان  

میشتدا میایاز دادگاه م میرفت منو تو دار ادتی نکهیارمان مثل ا _  

باهام یخوایساعتم نگذشته تو م کیبعد هنوز  میگرفتیم طالق  

یبخواب  

کنمی: من هر کار دلم بخواد مارمان  
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خودش و حاال اون بود که ریز دیحرف دوباره منو کش نیگفتن ا بعد  

من بود یرو  
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دمیلبام و با حرص بوس یگذاشت رو لباشو  

گرفتیگاز م دیبوسینم البته  

زنمشیگار نه انگار دارم مان یول نشیتو س زدمیم محکم  

 

سوختیداشت م لبام  

پسش زدم محکم  

بلند شدم رشیبه زور از ز و  

گوشه خونه و نفس نفس زدم سادمیوا و  

یکنیم ینجوریچته ها چرا ا _  

د م ی: طالقت ن مارمان  

دمیکش غیحرصم گرفت و ج هوی  

گفتم و  

بس کن ادم شو چرا یکنیباهام لج م یساله دار ۳ یمثل بچه ها _  

بمجونمو به ل یکرد وونمیبسه د یکنیم تمیاذ یدار یکنیم نکارویا  
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بس کن بس کن یرسوند  

مبل ینشست رو ارمان  

ستیدست خودم ن یکرد وونمی: تو دارمان  

نشستم ششیپ رفتم  

یطالقم بد ینشد یحرف نزدم مگه تو راض یمگه من با تو منطق _  

قبول کنم ی: تو مجبورم کردارمان  

 

یگیم یچ فهممیارمان مثل ادم حرف بزن نم _  

امثل دفعه قبل نبود ب یسر نیا یلبام ول یلباشو گذاشت رو هوی  

رمینتونستم جلو خودمو بگ دمیبوسیعشق م یکل  

کردم باهاش و یانداختم دوره گردنش و اروم همکار دستامو  

دمشیبوس  

لبام برداشت اروم شده بود یلباشو از رو یوقت  

_ میشیوقت ما نم چیمنو تو ه  

: درستهارمان  

یگیم یچ گهیپس د _  

بگم مونهینم یزیچ گهی: دارمان  

 ارمان _

هی: چارمان  
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باهات تونمینم قتشیحق یول یهست یخوب یلیتو پسر خ نیبب _  

امیب کنار  
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یایکنار ب یتونیمن نم ی: با چارمان  

مزاجت یدم دم یاخالقا نیبا ا _  

اتویمزاجه  ی: اخالق من دم دمارمان  

 تو _

تو ری: نخارمان  

مزاجه یاخالقم دم دم یکجا _  

تو میشیمنو تو ما نم یگیم دهینکش هیبه ثان میبوسی: با عشق مارمان  

یادم  

کال ایکال باش  ایهمه کش مکش  نیخسته شدم ارمان از ا _  

خوامتینم  

بشنوم ازت دیبا زویچ هی: فقط ارمان  

یچ _  
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یخوای: چقدر منو مارمان  

اعتراف بود وقته  

زدم تو چشماش و گفتم زل  

یلیخ _  

یتحمل کن یتونی: چقدر بخاطرم مآرمان  

 تا ابد _

دمیم ی: پس پاشو برو طالقتو توافقآرمان  

 اما _

: فقط بروآرمان  

تمخواسیبار نم هی خواستمیبار م هی کنهیم کاریچ دونستینم خودشم  

شدم و رفتم سمت خونه بلند  

رفتم تو اتاقم بایو شک تایب یجواب دادن به سواال بعد  

ونشونید یبابا نینازم با ا یها بچه  

کرد سیصورتمو خ اشکام  

ماندر کنار ار دهیواقعا تحمل سپ یدوست داشتم ول یلیارمانو خ من  

سخت تر بود یزیاز هر چ برام  

 

کردم که خوابم برد هیگر انقدر  

زبان آرمان از ... 
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خونه بهار رفتم  

داغون بود یلیچند روز حالم خ نیا تو  

رچند روزه به زو نیبا تعجب اومد سمتم حقم داشت ا دمید بهارو  

داشتمیباز نگه م چشمامو  

: ارمان پسرمبهار  
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: ارمان پسرم بهار  

هیچ _  

: از ترنج چه خبربهار  

هیترنج چقدر برات مهم شده خبر دایعع چه جالب جد _  

یانقدر بهش وابسته ا دونستمی: پسرم واقعا نمبهار  

 

با رمیبگ درویسپ یمنو مجبور کرد شیبهار تو چند سال پ نیبب _  

میعاشق کت یدونستیم نکهیا  

بود وهیزن ب هیدختر نبود اون  ی: کتبهار  

تیاذ یبرا ینه ما بود از هر روشتو خو یها تا وقت یترنج چ _  

؟ینکرد یاستفاده کرد کردنش  
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یانقدر بهش وابسته ا دونستمی: پسرم نمبهار  

کاره من دخالت نکن چیبه بعد تو ه نیاز ا _  

: باشه تو فقط خوب باشبهار  

وددفترش نب یکل اتاقو گشتم ول دهیباال تو اتاق خودم و سپ رفتم  

اسیزدم ال زنگ  

اسیال _  

: جانم اسیال  

ییکجا _  

: تو اتاقماسیال  

اتاق من ایپاشو ب _  

اومد قهیقطع کردم بعد از چند دق تلفنو  

 

اومده یسونام نجایا شدهی: چ اسیال  

ستین نجامیدفترش ا _  

یگردیدنبال دفتر م یحالت دار نی: ارمان بس کن با ااسیال  

 اره _

در باز شد و اراد اومد تو هوی  

: ارماناراد  

 ها _
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بست و اومد سمتم و گفت درو  

دمیفهم یزیچ هی: اراد  

یچ _  
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____ 

الاص کنمیآراد فکر م یروز گذشته من هنوز دارم به حرفا کی االن  

یزیچ نیهمچ هی شهینم باورم  

 

نجایا ومدیترنج م امشب  

و ترنج)قرار بود از آرزو(خواهر آرمان بای(داداش شک نیشاه ( 

کنه یخاستگار  

نگفتم به هر یزیچ یتو نخ همن ول دونستمیم شیوقت پ یلیخ از  

من نبود یآرزو خواهر واقع حال  

نییپا میاومد سمتم دستمو گرفت و باهم رفت دهیشده بود سپ شب  

ترنج یبودن حت همشون  

دهیمنو سپ یزل زد به دستا ترنج  

نیبزرگ ب یلیخ یدعوا هیبعد از  مینشست دیبا اخم چشماشو دزد و  
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اعالم شد نیشدن و آرزو رسما زن شاه یبالخره راض نیو شاه آراد  

تو اتاق رفتم دهیکلمه ام با ترنج حرف نزدم با سپ هی یاونا رفتن حت و  

آراد فقط خودمو زدم به خواب یالبته طبق حرفا دمیخواب و  

از کنارم پاشدساعت اروم  کیاز  بعد  

آراد راست باشه یسخت بود حرفا باورش  

رونیاتاق زد ب از  

 

و نینشستن تو ماش ریشدم از پنجره اتاق نگاهش کردم با ام بلند  

نمنشسته بودن منتظر  نیتو ماش اسیاراد و ال نییپا دمیدو رفتن  

 بودن

اونام دنبالشون رفتن نشستم  

تو میو رفت میدیپر وارید یز روباغ با اون دوتا ا هیتو  رفتن  

هیبود که  یخونه جور میشد یبزرگ بود پشت درختا مخف باغش  

کامل پنجره بود و داخل معلوم بود طرفش  
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مبل ینشستن رو ریو ام دهیسپ  

مورد پسندت باشه ادیز ینیبب یخوایکه م یزی: فکر نکنم چآراد  
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 آرمان

مهم خودمو لعنت کرد یلبا یزدم بهشون با گذاشتن لباشون رو زل  

هیچجور ادم دمید یدفعه قبل نکهیمثال زن من بود من با ا دهیسپ  

کنار خودم نگهش داشتم بازم  

هم برداشتن یلبا یاز رو لباشونو  

 

که تو خونه بود اخمام رفت تو هم یبچه ا دنید با  

هیبچه ک دونمی: نمآراد  

جلوتر تا صداشونو بشنوم رمیم _  

یری: نرو بگ*ا ماراد  

 بگ*ارو اونو رفتن نه من _

مپشت در و از شانس خوب سادمیحرف رفتم جلو و وا نیگفتن ا بعد  

ریباز بود و هم صدارو داشتم هم تصو در  

ایکنیم تیاذ یدار ایلی: ا دهیسپ  

بود ایلیبچه ا اسم  

تو نه یول هزنیمرتب به من س ل م ییبابا ی: مامانایلیا  

کار داره ی: بابا دورت بگرده مامانریام  

سر شد دستام  

بچه چند وقته به وجود اومده نیحامله شد ا یک دهیسپ  
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کنار دمینفر کش هیهنگ بودم که  تو  

بود نشوندم پشت درختا اسیال  

هنگ بودم کامل  

 

یدرخت جلو ریو ز رونیاومدن ب ریو ام دهیچند ساعت سپ بعد  

خاک و خاکش کردن و رفتن ریکتاب گذاشتن ز هیکندن و  خونرو  

می: پاشو براسیال  

میکه کتابو گذاشته بودن کند ییجا رفتم  
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دراورد کتابو  

همه مدت دنبالش بودم نیباشه که ا یزیچ نیا دی: شا اسیال  

میکن دارشیب دی: بچه تو خونه خوابه نبااراد  

میبریرو م: دفت اسیال  

می: اره ببراراد  

بارهکتابو بزارن سر جاش خاکارو دو نکهیحرف بدون ا نیگفتن ا بعد  

سره جاش ختنیروز اولش ر مثل  

من یسمت خونه مجرد میو رفت نیتو ماش میبعدش نشست و  
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تو صورتش تف خواستیبود دلم م دهیزنگ خورد سپ میگوش میدیرس  

 کنم

 

هی: ک اسیال  

نشونش دادم ویگوش صفحه  

: جواب بده شک نکنه اسیال  

 باشه _

حرف جواب دادم نیگفتن ا بعد  

 بله _

آرمان نگرانت شدم یی: کجادهیسپ  

اومدم خونه خودم اسیبا ال _  

ی: اخه خواب بوددهیسپ  

خوبش کنم نجایحالش خوب نبود اوردم ا _  

یای: پس شب نمدهیسپ  

 نه _

: باشه برودهیسپ  

قطع کردم و گفتم تلفنو  

اراد اسیال _  

: بلهاسیال  
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: بلهاراد  

اون کتابو اول من بخونم شهیم _  

گفت اسینگاهم کردن و در اخر ال یبا دو دل کمی  

خونمشیبعدش من م ی: اره ول اسیال  

 باشه _

گرفتم و رفتم باال تو اتاقم کتابو  
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باال تو اتاقم رفتم  

بعد از خوندن دونستمیتخت و کتابو گرفتم دستم نم یرو نشستم  

کنمیم دایپ یکتاب چه حس نیا  

بازش کنم تونستمینم یحت  

و بازش کردم ایدر اخر دلمو زدم به در و  

اولش با خط درشت نوشته بود صفحه  

یادگاری سمینویم نویا  《 

 

یروزگار تابماند  
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ینباشم روزگار گر  

یادگاریبماند  نیا 《  

بود دهیآوردم دست خطه سپ ویبعد فحهص  

دیام یبخونه ول نویبخواد ا یکس کنمیفکرشم نم یوقت حت چیه  《 

نیشتریکه به ظاهر ب یکه بخونه آرمان باشه کس ینفر نیاول وارم  

گرفتم و شیدر کنارش هر روز آت یمن با زندگ یول دیکش عذابو  

بدنم حس کردم یدردو با تک تک اعضا .《  

من بود یعکس چسبونده بود عکس چشما یصفحه بعد رفتم  

نویزل زدم تو چشمات و دارم ا کنمیو فکر م سمینویم نویا من  《 

ستیحرفام کم ن یوارم تا آخرش بخون دیام گمیبهت م 《  

هشوهرت آرمان گفتیمامانم م ادتهیساله بودمو  ۶ 《 یوقت آرمانم  

یا گهیاجازه اوردن اسم پسره د یمن حت یگذاشته بودن رو اسمتو  

 رو بهم ندادن 《

از کجا شروع کنم به گفتنش برات از اون روزه دونمینم آرمان  《 

بگم خوبه ؟ آره خوبه یبارون  

شتیاومدم پ یاون باروونه لعنت رهیز  

 

حرف یزنت بشم گفت خوامیکمک خواستم گفتم کمکم کن نم ازت  

یندازینم نیزم بهارو  
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و تو حال خودم دمیباروون موندم و عذاب کش رهیروز تا شب ز اون  

ضربه از تو بهم خورده شد نینبودم و اون موقع اول 《  
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یچه ضربه ا یگیخودت م با  《 

تو همون شب یتو غرق خواب نازت بود یخوب برات بگم وقت بزار  

بودم رونیکه بخاطر تو تا اون موقع شب ب یباروون  

یدکه تو با تمام آرامشت خواب بو یسرم و در حال تنخینفر ر چند  

کردم فرار کنم نشد یعربده هام گوش آسمونو کر کرد سع یصدا  

نشد یفهمیآرمان م 《  

کل صفحه رده اشک بود یصفحه بعد رفتم  

شده بود و خشک شده بود سیخ سیخ  

 

کمیعشقم  دیدفترو ببخش یخطا نمیبیکردم نم هیانقدر گر االن  《 

االن یول یراحت باش دیبا شهیهم یعادت دار دونمیخط شد م بد  

یشیم تیاذ کمی نایخوندن ا یبرا 《  

که برام فقط درد بود زیانگ جانیبه اون داستان ه میبرگرد  《 

یساله بخاطر ب ۱۵دختر  هیو  ۱۵ قیموقع چند سالم بود دق اون  
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یول ستیبرات مهم ن دونمیم دینفر خواب ۴ رهیتو اون شب ز یفکر  

به زور گرفتن ازم مویدخترونگ یمن مهم بود وقت یبرا  

قعدختر مظلوم بودم و تا اون مو هینکرده بودم من  یکار چیه من  

ینبود یصبح خونه اومدم جات خال ینکرده بودم وقت یگناه چیه  

شدیسگ صفتم کبود م یتوسط بابا یتنو بدنم چجور ینیبب  

خنک شد اره؟ دلت  

زخم بابام کتک خوردم و هر روز از مامانم ماه هر روز از کی حدود  

دمیشن زبون  

کردن شمیآرا یتموم بدنم کبود بود کل میخاستگار یتو اومد نکهیا تا  

سرم اوردن یینفهمه چه بال یکس که  

یگفت تیشگیبا اون غرور هم یبه صورتم نگاهم نکرد یاتاق حت تو  

بدون نمیکنم و ا یمجبورم کردن ازت خاستگار یندارم ول دوست  

مونمیم یتا ابد عاشق کت من  

 

نبابام جو یکتکا ریز اوردمیاگه نه م ینداشتم زنت بشم ول دوست  

از ترس جونم بله گفتم دادمیم 《  
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بله گفتم یوقت ینیبب ینگاهمم نکرد یحت یگفتم و تو رفت بله  《 

ام ادامه داشتباب یو کتکا یسرم اومد تو رفت ییبال چه  

نزاشتن برم مدرسه تک گهید دمیتو اون دوره ها عذاب کش یلیخ  

حس هیکردن حس بد کهیت کهیآرزوهامو جلو چشمام کشتن و ت تک  

دهیفشارش م شترینفر قلبتو گرفته تو دستش و هر لحظه ب هی یکن  

تک تک یول یاریب ادتیفکر نکنم  میشب خونتون دعوت بود هی  

حفظم روزاشو  

شیدیبوسیم یداشت دمید یاون اتاق با کت یاونجا و تورو تو اومدم  

یقراره بر یآدم نیهمچ هیبا  ینیسخت بود بب ینداشتم ول دوست  

سقف هی ریز  

کمی دمیشا خواستمیآرامش نم کمیبجز  یچیاون لحظه ها ه تو  

یسرم و بگه همه چ یکه بغلم کنه دست بکشه رو یکی محبت  

غصه نخور شهیم درست  

 

نیهمچ هی سممینویبرات م نویاالن که دارم ا نیآرمان تا هم یول  

ندارم ویکس  

شدمیآب م شتریو ب شتریادامه داستان تو اون روزا هر لحظه ب میبر  

کم کردم لویک ازدهیماه  کیتو عرض  شدیتنم آب م گوشت  

یکس نخواستم فقط خواستم درکم کنن ول چیاز ه یچیه من  
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دیشا کردمیفکر م تیبه عنوان نامزدت پا گذاشتم تو زندگ نکردن  

کردیم تمیاذ شتریو ب شتریب یهر روز کت یباشه برام ول بهتر  

فرشته هی یو از کت یساخته بود وید هیاز من  یدیاصال نفهم تو  

دهازتو حامله ش نیلیآ اسیبهم گفت خواهر ال یروز کت هی مهربون  

دیاباومد تو اتاقم و گفت  یبا حال بد یروز کت هیمهم نبود  واسم  

من یچشما یباال پشت بوم باهاش رفتم و اونجا جلو میبر حتما  

تنامه کرد و جلو چشمام از پش تیوص هیمجبور به نوشتن  نویلیآ  

نییحلش داد پا بوم  

قاتل نیو بهم گفت نیدیمنو د نیشما اومد یرفت و وقت و  
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کشمیم دکیساله که اسم قاتلو  نیاالن چند آرمان  《 

ونکدومت چیه ینخوردم ول یچیقاتل دو روز ه نیبهم گفت نکهیا بعد  

مهم نبود براتون  

یو شمام ه زدیخودشو به ق ش و ضعف م قهیبه د قهید یکت یول  

دکتر و حواستون بهش بود نشیبردیم  

داشتم اجیبهتون احت یلیحسادت نبودا اون موقع خ بحث  
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چقدر از تو کتک خوردم همشون دمیزخم زبون شن اسیاز ال چقدر  

 ..... حاللتون

یکت دمید یروز اتفاق هیچند ماه تو همون حال بد موندم و  گذشت  

اسویال خوادیو پشت تلفن گفت م ختیر یزیچ هی اسیآب ال تو  

راونجا در موردم فک ختمشیآبو اورد من زدم ر وانیل یوقت بکشه  

یبهم دلم ه یحرف زد یزد تو گوشم و توام کل اسیال نیکرد یبد  

به دل من دادیم تیاهم یک یول شکستیم  

صدمه بزنه اسیبه ال نزاشتم  

 

باهام چند برابر بد شد یکت نیبخاطر هم و  

نامه گذاشت که من بهش گفتم حاملم و اون بخاطر حرف من هی و  

ترک کرد تورو  

یلعبهش نگفتم و اون با  یچیو شاهد بود که ه دیآرمان خدا د یول  

زاتو اون رو نیکردیهمش سرزنشم م کایبود رو هم و رفت آمر ختهیر  

بد بود یلیخ حالم  

یلیمن خ یکرد ول تمیاذ یلیروز خبر دادن بابام مرده بابام خ هی  

سر خاکش ومدنیخانوادت ن یکدوم از اعضا چیداشتم ه دوسش  

هدو روز بعدش مامانم از غص ینگفت یخال تیتسل هی یتو حت خوده  

کرد و مرد دق  



VIP_ROMAN 
 

 

566 

اونم ادمه قلب داره یبارم با خودت نگفت هی اصال  

ریام یومدینشکستم و ادامه دادم چند شب بعد تو شبو خونه ن بازم  

تو اتاقمون قصدش اومد  

بهم بود تجاوز  

 

Part 270 🍷 DiVoNe 2⚠️ 

. 

. 

دید شونمویتو اتاق حال پر اومد  

زده و بدن کبودم خی یدستا  

امصبح بغلم کرد و باه یکایتجاوز بهم تا نزد یشد و بجا مونیپش  

زد حرف  

یانجام بد یوقت نتونست چیکه ه یزیچ  

کردم و به خواست انتیبار بهت خ نیصبح بود واسه اول یکاینزد  

دمیخواب ریبا ام خودم  

نداشتم ارمان یحس چیوقت به تو ه چیه من  

کهیهمش ت یتحت فشارم قرار داد یلیاون ماجرا تو خ بعد  

شب رفتم هی یزدیهمش کتکم م یبخاطر رفتن کت ینداختیم  

بهتون خبر بدم نکهیبدون ا کایآمر  
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بهم منم بد شدم یزد روییارمان اونجا تو ضربه نها اره  

که باهام کردن ییکارا بخاطر  

حامله بود یاز عل یکت کایامر رفتم  

 

یصورت نیو از نوع ساختم و خشن تر دمیصورت مهربونمو کوب اون  

ساختم شدویم که  

بگه بچه تو شکمش از تو یو الک شتیپ ادیب خواستیم یکت  

که یتشکم ک یبار کاره بد کردم و چاقو گذاشتم رو نیاول یبرا اونجا  

کشمشیبشه م کیکردم که اگه بهت نزد دشیتوش بود و تهد بچه  

و حامله شدم ریبود خودمم از ام شمیپ رمیسال اونجا بودم ام چند  

اومد ایپسرم به دن ایلیا  

مدمدعوام شد و او ریبا ام یداستان هیسره  یدوسش داشتم ول یلیخ  

رانیا  

یکرد تیترنجو وارد زندگ یکرد یعروس دمیفهم و  
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نتونستم بازم  

کنم یمهربونمو خنث هیمن بازم نتونستم روح ارمان  
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گفتم عاشقتم و باهات عقد ارهیسره ترنج ن ییبال یکت نکهیا بخاطر  

 کردم

 

ترنجو شکستم تا سالم بمونه دله  

مثل من بدش خواستمیاون مظلوم بود نم دمیدیترنج خودمو م تو  

نیکن  

نتونستم یکار کردم که ازت جدا بمونه ول هر  

وننتونستم ا یول یکار کردم دلش بشکنه و فکر کنه تو عاشق من هر  

عاشقت بود واقعا  

_ 

شده الیعاشق ش اسیکه ال دمیفهم ویزیچ هی امروز  

ونهم کشهیم المیش اسیزنده بمونه و بخاطر ال اسیال زارهینم یکت  

کشت و بچه تو شکمش اصال براش مهم نبود نویلیکه آ یجور  

____ 

دمید ویبعد از سالها دوباره کت امروز  

شدن یبا ترنج اوک یادیز  

فکر یهمش مواظبشم ول ارهیسره ترنج م ییبال هیمطمئنم  یول  

ادیبر ب یاز دستم کار کنمینم  

____ 
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ومبقصد داره سه شنبه اخره ماه ترنجو از پشت  یکت دمیفهم امروز  

نییپرت کنه پا تایب خونه  

اخر ماه بود کشنبهیامروز  دیکه خوندم دستام لرز نجاشویا  

خوندم شویباق  

منو سرزنش نکن که چرا بهت نگفتم آرمان  

یکردیباورم نم گفتممیاگه م چون  

انعم نکهیمن واقعا از اعماق وجودم ترنجو دوست دارم و واسه ا یول  

کنمیکار بشم هر کار م نیا  

نیوارم قتل ترنجو گردن من ننداز دیام فقط  

اشمداشته ب یاعتراف هیخواستم  سمینویم ریبا ام نویامشب ا مانآر  

شدم ریوار عاشق ام وانهیمن د شتیپ  

ستین انتیخ نیا یوار عاشق ترنج وانهیتوام د نکهیبا وجود ا و  

_ 

..... 

.... 

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

ننوشته بود یزیچ گهیدفتر د تو  
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در میباشه من تمام طول زندگ یادم نیهمچ هی دهیسپ شدینم باورم  

فکر بد کردم موردش  

یکت  

یکت  

یکت  

تونستمیبار اسمشو تو ذهنم تکرار کردم باورش سخت بود نم چند  

بهم وارد شده بود یبخورم شک بزرگ تکون  

نییدفتر به دست رفتم پا یهزار بدبخت با  

زا شتریاون ب شهیدفتر حالش از منم بدتر م نیبا خوندن ا اسیال  

لقب قاتلو داده بود دهیبه سپ هممون  

اسیپرت کردم جلو ال دفترو  

ابونیرفتم تو خ سمیوا تونستمینم  

زبان ترنج از ..... 

تموم شده بود بایتقر گهید  

زنگ خورد میگوش  

داشتم شماره ناشناس بود برش  

 بله _

 

دیچیپ یدختر تو گوش هی یصدا  
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: سالم عشقمدختره  

 شما _

می: کتدختره  

زمیعز یخوبعع  _  

: ممنونم ترنج یکت  

 بله _

حواست هست ایریگیخبر از ما نم هی: دختر یکت  
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حواست هست ایریگیخبر از ما نم هی: دختر یکت  

مدیازتون نپرس یآرمان رفتم حال شیکه از پ یمن از وقت دیببخش _  

ببخش منو  

: فدا سرت بچت چطوره حالش خوبه یکت  

 بچه نه _

 

ی: پس چ یکت  

 بچه هات _

یچ یعنی:  یکت  
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 دو قلوان _

: واقعا یکت  

 اره _

: خوشحال شدم یکت  

 ممنونم _

: ترنج یکت  

 بله _

: دلم تنگ شده برات یکت  

 منم _

نمتیبب یای: م یکت  

 اره _

خوب وسط هفته ام یلیکافه خ هی می: امروز دوشنبست بر یکت  

خلوته هست  

 

میبر _  

دنبالت امی: حاضر باش م یکت  

 باشه _

زبان آرمان از ... 

داغون رفتم سمت خونه یلیقدم زدم و خ ابونیخوده صبح تو خ تا  
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 بهار

موندیم یجور نیا دینبا گشتمیم دهیشدم دنبال سپ وارد  

بود یخوب یلیدختر خ اون  

تو اتاق نبود رفتم  

 ژاله _

 )خدمتکاره خونشون(

اومد سمتم ژاله  

: جانم آقا آرمانژاله  

کجاست دهیسپ _  

: تو آشپزخونهژاله  

کجاست یکت _  

 

دنکر یاز همه خداحافظ کایجمع کردن برگشتن آمر لشونوی: وساژاله  

 باشه _

حرف رفتم سمت آشپزخونه نیگفتن ا بعد  

خوردیم بیاپن و داشت س ینشسته بود رو دهیسپ  

زده بودم بهش زل  

یردارم اونجو دید یبرگشت و وقت هویبود  ختهیافکارم بهم ر یلیخ  

گفت کنمیم نگاهش  
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شدهی: آرمان چدهیسپ  

سوال ازش داشتم چرا سم داد به خورده ترنج هی فقط  

که براش نکردم جبران کنم ییکارا نیتموم ا دیقبلش با یول  

دمشیاپن محکم کش یکه نشسته بود رو یسمتش همون جور رقتم  

درومد غشیبغلم انقدر محکم که ج تو  
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ی: آرمان منو با ترنج اشتباه گرفت دهیسپ  

و بغلش کردم و بردمش سمت اتاقمون نییاپن اوردمش پا از  

: باتوام آرماندهیسپ  

یا دهیساکت باش حواسم هست سپ _  

شد بردمش تو اتاقمون ساکت  

تخت یخوابوندمش رو و  

تخت کنارش یرو دمیخودمم دراز کش و  

شدهی: ارمان چ دهیسپ  

یچیه _  

یچ یعنیکارا  نی: پس ا دهیسپ  
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دهیسپ _  

: بلهدهیسپ  

ازت بپرسم یزیچ هی دیبا _  

 

: بپرس دهیسپ  

یچرا به ترنج سم داد _  

تو هم و گفت دیکش اخماشو  

همون رهیاون بم خواستمیدوست داشتم و م یلی: چون خدهیسپ  

ترنجم بکشم خواستمیکشتم م نویلیکه آ یجور  

کردیم یداشت نقش باز هنوز  

من اون دفترو خوندم دونستیحقم داشت اون نم البته  

من قتشیحق دهیسپ نیبب _  

اومد تو اسیکه در اتاق باز شد و ال زدمیحرف م داشتم  

یدر بزن دیبا یبش یام بخوا لهیشتر وارد طو _  

: تو گه نخور با تو کار ندارم اسیال  

: من برم بهتره دهیسپ  

 کجا _

نیتا راحت حرفاتونو بزن رمیمن م ادیازم خوشش نم اسی: الدهیسپ  

دهی: من با تو کار دارم سپاسیال  
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با تعجب نگاهش کرد دهیسپ  

 

: با مندهیسپ  

: اره اسیال  

حال تنگ شده به هر نیلیآ یدلت برا ای ی: اهان بازم پر شد دهیسپ  

جرت مونمایفکر نکن ساکت م یاره ول یکن یخال یکیسره  یخوایم  

دمیم  

دیخند اسیال  

یخندیم ی: به چدهیسپ  

بگم که یزاری: نم اسیال  

تو یدار کاری: اخه با قاتل خواهرت چدهیسپ  

دهینگو سپ ینجوری: ااسیال  

نیشد یجور هی هویچرا همتون  شدهی: چدهیسپ  
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میشد ی: چجور اسیال  

نینبود ینجوریکه قبال ا یجور هی: دهیسپ  
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دیدراز کش دهیاومد سمت تخت و اونور سپ اسیال  

بود اسیوسط منو ال دهیسپ  

کنمی: چتونه االن هنگ مدهیسپ  

تو بغلش دشیمحکم کش اسیال  

قبعاز جلو بغلش کرده بود و منم از  اسیبغلش نکنم ال ومدین دلم  

نی: بخدا لهم کرددهیسپ  

جبران کنم دیبا یچجور دونمیواقعا نم دهی: ببخش منو سپ اسیال  

هیحرفا چ نیا یخودت اسی: الدهیسپ  

میدونیم زویاالن همه چ دهیسپ میدفترتو خوند _  

دایدفترو پ یبه سواالتش که چجور نکهیهنگ کرد و بعد ا یکل  

دمیمن دوباره پرس میجواب داد میکرد  

دهیسپ _  

: بلهدهیسپ  

یچرا به ترنج سم داد _  

نده شدهصفحه از دفتر ک ۴: اره تو دفتر نبود البته معلوم بود اسیال  

یتوش نوشته بود یچ یول  

 

بود نی: درباره همدهیسپ  

بود ی: چ اسیال  



VIP_ROMAN 
 

 

578 

نیبدون نویوقت ا چیه خواستمی: نمدهیسپ  

میتا بدون یبگ دیبا یول _  

گمی: من م دهیسپ  

: بگو اسیال  

همش ینبود کیبه ترنج نزد یلیاون موقع ها خ ادتهی:  دهیسپ  

یباهاش رابطه داشت یول یکردیم تشیاذ  

 اره _

دیفهم نویا یو وقت رانیاومد ا کایاز آمر ی: کتدهیسپ  

شدیچ _  

دی) دزددهی( پسره سپ ارویلی: ا دهیسپ  

یچ _  

لمیگردنش و برام ف ریو چاقو گذاشت ز دی: اره پسرمو دزددهیسپ  

ونا امیلیاخه من عاشق ا دمید لمویف یداغون شدم وقت یلیخ فرستاد  

برام مونده ایدن نیکه تو کل ا هیزیچ تنها  
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: بلهدهیسپ  

دهینگفتم بچتو چرا دزد یگفتم چرا سم داد _  

یعجول یلی: خدهیسپ  

دونمیم _  

وگمیکه م یبرام عکس فرستاد گفت اگه کار گفتمی: داشتم م دهیسپ  

منقشه قتل ترنجو بکش یعل ریبعدشم گفت با ام کشمیبچتو م ینکن  

نبود االن ریاگه ام کشتیم ارویلینتونستم بکشمش داشت ا یوقت  

نبود بچمم  

دهیسپ _  

: بلهدهیسپ  

یشد تیکناره من اذ یلیتو خ خوامیواقعا ازت معذرت م _  

واقعا دچار سو تفاهم شده بودممنم ببخش  دهی: سپاسیال  

نینداشته باش یسرتون فقط با منو بچم کار ی: فدا دهیسپ  

 

اومد تو و گفت ریدر باز شد و ام هوی  

من دهی: سپریام  

ما حرفش نصفه موند و ادامه نداد دنید با  

ایب قهیدق هی ریام _  

نیمهسوال بپرسم  هی دهیاز سپ خواستمی: داداش واال من فقط مریام  
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اینگفتم تو ب یزیمنم چ _  

زبان ترنج از .... 

بود یخال یکافه خال بایکافه تقر هی میاومد یکت با  

یکنیم کاریچ گهی: خوب دیکت  

بچه هامم اتاقشونو درست یکارا ریروزا همش درگ نیا یچیه _  

نایو ا کنمیم  

دی: رابطت با ارمان به کجا کشیکت  

یول میریطالق بگ یقراره توافق _  

ی: ول یکت  

که ییزایچ نیلطف کن ا دونمیمن تورو دوست خودم م یکت نیبب _  

خودمون بمونه نیب گمیم  

 

تو به من اعتماد کن زمیعز مونهی: معلومه که میکت  

بهت بگم خوامیدارم که م _  

: بگو یکت  

گرفتم یمیتصم هیمن  قتشیحق _  

یمی: چه تصم یکت  
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از ارمان جدا بشم خوامیخوب من م _  

یریطالق بگ یعنی:  یکت  

 اره _

: بعدش یکت  

رمیحضانت بچه هامم بگ تایبعدش با کمک ب _  

: درستهیکت  

آرمان شرط بزارم یبعدش برا _  

ی: چه شرطیکت  

 

طالق بده درویسپ دیدوباره زنش بشم با خوادیکه اگه م _  

یتو همون ترنج نمی: صبر کن ببیکت  

میپس ک _  

شهیمگه م یشد ینجوریچرا ا یمهربون بود یلیخ ی: دفعه قبل یکت  

یکنه چقدر زود بد شد رییتغ عیادم انقدر سر هی  

کنم دایپ کمیتونستم خودمو  بایبد نشدم فقط به کمک شک _  

هیتازه نقشتم عال یکرد ی: کاره خوب یکت  

 واقعا _

: اره یکت  
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دمیخند  

کنهیم یزندگ شیهنوز تو همون خونه قبل تایخاله ب ی: راست یکت  

خونشونو عوض کردن کردمیفکر م دمیاومدم دنبالت فهم یوقت  

 نه همونه _

: ترنج یکت  

 بله _

داشته باشم یخواهش هیازت  تونمی: م یکت  

 

 اره حتما _

تایپشت بوم خونه ب یفردا منو ببر یتونی: م یکت  

 چرا _

رهخاط کمی خوامیخاطره داشتم م یلی: بچه که بودم اونجاها خ یکت  

باهات درد و دل کنم کممیکنم و  یباز  

برمتیمعلومه که م _  

یگی: راست م یکت  

 اره _

یخوشحالم کرد یلی: خ یکت  

ستین یچیه یکه تو برام کرد ییدر برابر کارا نیا _  
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ترنجم یکه هست ی: مرس یکت  

گرفتم تو دستم و لبخند زدم دستاشو  

اسیزبان ال از ..... 

 

زنگ خورد میاتاقم بودم که گوش تو  

بود الیداشتم ش برش  

 بله _

اسی: سالم الالیش  

 سالم _

یخوب ی: چطورالیش  

یخوبم تو خوب _  

یکنیم کاریچه خبر چ ی: مرسالیش  

تو خونم یچیه _  

یکاریب یعنی: الیش  

 اره _

نمتیبب یای: مالیش  

شده یزیچ یاره ول _  
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: نه فقط دلم برات تنگ شدهالیش  

 باشه کجا _

جلو درتونم گهیساعت د کی: الیش  

 

 باشه _

: فعالالیش  

 فعال _

کردم و رفتم دوش گرفتم و اومدم قطع  

دمیپوش یآب یو کتون یمشک بیج شیشلوار ش هیبا  یآب یهود هی  

نییدرست کردم و ساعتمم انداختم و رفتم پا موهامم  

زبان آرمان از  🍁🍁🍁🍁 

دمیتخت دراز کش یرو  

افتادم شیپ قهیچند دق ادی  

و گفتم باهم خوش باشن دهیگذاشتم تو دست سپ رویام دست  

شکنن و منم طالق شونویو راحت زندگ نجایا ارنیب ارویلیا گفتم  

عقد کنن ریتا راحت با ام دمیم  
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که داشتم ترنج بود ینگران تنها  

کردمیازش مواظبت م دیبا  

اسیبرداشتم زنگ زدم به ال مویگوش  

: بله اسیال  

شتر ییکجا _  

رونمیب الی: با ش اسیال  

برام یشماره ترنجو جور کن یتونیم _  

: صبر کن اسیال  

حرف قطع کرد نیگفتن ا بعد  

خودش زنگ زد قهیاز چند دق بعد  

 بله _

شمارشو سی: بنو اسیال  

 

نوشتم و قطع کردم و زنگ زدم ترنج شمارشو  

سه تا بوق جواب داد بعد  

: بلهترنج  

صداش تنگ شده بود یبرا دلم  
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 سالم _

سکوت گفت هیچند ثان بعد  

ی: آرمان خودتترنج  

 اره _

: بگوترنج  

ییکجا _  

کافه ام ی: با کتترنج  

شدم دست خودم نبود داد یلند شدم انقدر عصبتخت ب یرو از  

دمیکش  

رونیب یبا اون رفت یغلط کرد _  

: به تو چه هاترنج  

خونه یریم یشیاالن گم م نیبه من چه هم گمیبهت م _  

 

رمی: نمترنج  

به زور امیترنج باهام بحث نکن برو گمشو خونه وگرنه خودم م _  

خونه برمتیم  

اسیزبان ال از  .... 

الیش نیبودم تو ماش نشسته  

میخوب حاال کجا قراره بر _  
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یعال یجا هی: الیش  

 مثال کجا _

عشقم ی: تو که عجول نبودالیش  

اوردمیبه روش ن یعشقم گفتنش کامل هنگ کردم ول از  

بود دهیاز دهنش پر حتما  

سادیخونه وا هیساعت جلو دره  میاز ن بعد  

نیی: برو پا الیش  

یتو خونت بهم تجاوز نکن میاز کجا معلوم اگه رفت _  

شد ادهیپ نیزد و از ماش قهقه  

شدم ادهیپ منم  

 

کنمیمن نم ی: تو بهم تجاوز نکنالیش  

 واقعا _

می: بله اقا برالیش  

میبر _  

تو خونش میرفت  

داشت یخوشگل یلیخ ونیدکوراس خونش  

: برو باال الیش  

در باال بود هیباال فقط  رفتم  
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: برو توالیش  
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 باشه _

باز کردم و رفتم تو درو  

نمیبیدارم خواب م کردمیاتاق کامل دهنم باز موند فکر م دنید با  

بود ایرو یتو یاتاقا هیشب  

 

لکروش بود و  دیسف یرو تخت هیتخت دو نفره وسط اتاق بود که  هی  

قرمز پر پر شده بود یپر از گال یو کل رو تخت اتاق  

یکم یلینور خ هیروشن نبود دور تا دور اتاق شمع بود و  یچراغ  

روشن کرده بود اتاقو  

به دلم نشست یبیعج یلیبه طرز خ اتاق  

نجایا یچرا منو اورد _  

نبود الیبرگشتم دره اتاق بسته بود و ش دمیجواب نشن یوقت  

مدیکش نییدرو باال و پا رهیسمت دره اتاق دستگ رفتم  

قفل بود در  

بردم باال و گفتم کمیصدامو  تُن  
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الیش _  

تن صدامو بردم باال شتریب کمینداد  جواب  

الیش _  

عجول اسیال امیاالن م سای: واالیش  

دراوردم مویسمت تخت و نشستم روش و گوش رفتم  

ام داده بود بازش کردم یبهم پ اراد  

 

یکجا مرد افتیتو اون ق دمی: کثافت راراد  

کردم پیتا براش  

المیش شیپ _  

اسی: الالیش  

هنگ کردم دنشیدراوردم و با د یاز تو گوش سرمو  

ندام نمییپررنگ تنش بود به شکل دکلته که از پا یلباس صورت هی  

باسنش موهاشم باز گذاشته بود ریتا ز خوردیم  

چه خبره الیش _  

بزار کنار تا باهات حرف بزنم توی: گوشالیش  
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بزار کنار تا باهات حرف بزنم توی: گوشالیش  

تخت یتخت و بلند شدم از رو یپاور کردم و گذاشتم رو ویگوش  

رو به روش سادمیوا و  

 

خودتو یکرد ینجوریچرا ا الیش یخوب _  

ی: چجورالیش  

سرو وضعش اشاره کردم به  

اسی: الالیش  

 بله _

کمی نییپا اری: سرتو بالیش  

نییخم کردم و سرمو بردم پا گردنمو  

یکردیم دیکارارو تو با نی: االیش  

یچه کار _  

که یباسل نیو ا یاوردیو منو م یکردیآماده م دیاتاقو تو با نی: االیش  

یکردیتنم م دیتو با تنمرو  

 چرا _

قبول کنم باهات بخوابم دی: که شاالیش  

خوادیم یوا مگ قبول _  

تخت و یحرف مچ دستشو گرفتم و پرتش کردم رو نیگفتن ا بعد  
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دمیکنارش دراز کش خودمم  

 

محکم بغلش کردم و نزاشتم تکون بخوره و  

یکنیم یدار کاری: چالیش  

بدون اجازتم ینگهت دارم تا بفهم یجور نیتا فردا هم خوامیم _  

شمیپ یکنم بخواب یکار تونمیم  

ل صورتم قرار دادتو بغلم برگشت و صورتشو مقاب الیش  

ینبود تو چقدر مثبت نیمنظورم ا نی: ببالیش  

بود یمنظورت چ _  

تباها کردمیقبول م دیشا یکردیکارارو تو م نی: گفتم اگه االیش  

داشته باشم رابطه  

گرفتم منظورشو تازه  

رباشه با قرا یدختر نیهمچ هی کردمیفکر نم ومدیخوشم ن قتایحق  

لبام کامل یلباش رو گرفتن  

کردم هنگ  

قدرت نداشتم گرفتیاوقات گازم م یو گاه دیبوسیبا حرص م یلیخ  

خودم جداش کنم از  

تخودش لباشو برداش قهینکردم باهاش بعد از چند دق یهمکار یول  

اسی: الالیش  
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یکنیم یچه غلط یدار الیش _  
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: درست حرف بزناالیش  

شهیم یدرست حرف نزنم چ _  

کنمی: تنبهت مالیش  

یمثال چجور _  

ینجوری: االیش  

لبام و با حرص یحرف دوباره لباشو گذاشت رو نیگفتن ا بعد  

دمیبوس  

اپسر بودم ب هیبه هر حال من  یخودمو کنترل کردم ول هیثان چند  

سال یو خورده ا ستیب  

زیچ هی نینرفته بودم خوب ا یدختر چیاون لحظه سمت ه تا  

یباشه ول گهیادم د هیاز  شتریب یلیمن خ یجن*س ازیکه ن هیعیطب  

کردمیهر حال خودمو کنترل م به  

بعدش هیفقط برا چند ثان یول  
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یکیدستمو گذاشتم پشت سرش و اون  هیزد باال و میجن*س ازین  

که ازش لب یبرهنش و همون جور یرون پا یگذاشتم رو دستمو  

اروم رون پاشو فشار دادم خودشو مالوند بهم یلیخ گرفتمیم  

رون پاش برداشت و گذاشت باال تر یدستمو از رو و  

دیخواریخودش تنش م انگار  

ارمرون پاش برد یلباش برداشتم خواستم دستمو از رو یاز رو لبامو  

دستم و دستمو با دستش یمانع شد و دستشو گذاشت رو یول  

بهشتش یرو قایدق گذاشت  

تنش نبود ریبل برنامه داشته چون لباس زاز ق انگار  

الیش _  

: هومالیش  

ایشیم مونیپش _  

شمی: نمالیش  

حرف لباسشو کامل دراورد نیگفتن ا بعد  

دستش رفت سمت لباس من و با کمک خودم درش اورد و  
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کارمون اشتباهه یکنیفکر نم الیش _  

بهت بگم زویچ هیرو کردم که کارا نی: همه ا الیش  

یچ _  

چون یچ یعنیعشق  فهممی: من عاشق اراد نبودم االن دارم مالیش  

که من بهت دارم واقعا عشقه یحس یهوس بود ول هیفقط  اون  

مبه یخوایاالن م میشو باهم بر ادهیبرو پ واشیصبر کن صبر کن  _  

یعاشقم شد یبگ  

: اره اقا پسره من بدجور عاشقت شدمالیش  

دمیخند  

یخندیم ی: به چالیش  

فقط یچیه _  

: فقط منم عاشقت شدم الیش  

 

محکم بغلم کرد الیش  

زبان ترنج از ... 

سه شنبه بود صبح  

سوختیداشت م میکه گوش میو اراد انقدر زنگ زدن به گوش ارمان  

کدومشونو ندادم چیه جواب  

یزدم به کت زنگ  
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: جانم یکت  

یسالم چطور _  

دوقلوها خوبن یتو خوب ی: عال یکت  

یخوببم کت _  

: جان یکت  

باال پشت بوم؟ میبر یاینم _  

ام؟ی: االن ب یکت  

یپس ک گهیاره د _  

جلو درم گهید قهی: پنج دقیکت  

شده بودم تو دلم آشوب بود داریکردم از صبح که ب قطع  

 

از آرمان داشتم نخونده پاکشون کردم اعصابشو نداشتم جیمس ۳۷  

بد شده بود یلیخ  

اومده کارت داره یکت ای: ترنج بتایب  

 چشم _

بغلش دمیپر یکت دنیبا د نییپا دمیدو  

کرد بغلم  

: عخشم چطوره یکت  

یعال _  
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یباشه کت ری: ختایب  

: با ترنج کار دارمیکت  

دمی: فهمتایب  

باال میریمامان ما م _  

: برو دخترمتایب  

باال پشت بوم میرفت  

برسم کوچولو نجایوقته آرزومه به ا یلی: خ یکت  
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 به ارزوت رسوندمت _

نجایا مینیبش ای: ب یکت  

حرف نشست لب پشت بوم منم نشستم کنارش نیگفتن ا بعد  

ومن شهیارمان هم نجایا میومدیمنو ارمان م می: بچه که بود یکت  

نییپا کنهیپرتم م نجایکه از ا ترسوندیم  

دمیخند  

نگاه کرد به خندم و گفت هی یکت  
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: کنترل ادرارمو از ترس از دست دادم یکت  

 واقعا؟ _

کاراشه هم ترسوندنم هم هیاالن وقت تالف یول ستی: مهم ن یکت  

گشید یکارا  

؟ یتالف _  

 

ی: اره تالفیکت  

؟یکن تشیاذ یخوایم _  

: ارهیکت  

یچجور _  

نجای: با هل دادن تو از ایکت  

حرف دستشو گذاشت پشتم و خواست هل بده نیگفتن ا بعد  

 


