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از حد  شیب هیطونشی بابا��مثال منم بدم اومده( یدفعه گرفتارم کرد)الک ی️❤عشق��یطونی:شخالصه

شما  ی(راسر یافتاده دختره خوددرگ رشیگ بدکسی حاالانگار) �🈢�شدمممم عاشق��کار دستم داد

 �🞈�خودتون نیبخون نیایب ننداری چشم خودتون مگه عععععع�😅🞈�نیخواستیخالصه م
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 نگگگگگگگگگید نننننننننگگگگگید نگییییییید

 نهیمن خودم زم کنهیدارمیزنگ دوتا کوچه اونورترم ب نیحناققققققق باباا یکوفت ا یمرض ا یا
دررفتم  مارستانیآباد آخه نه که من از ت نیبرم ام دیبا شمیم وونهیزنگ کلن د نیدارم باا یوونگید

جرات  وام زورگ یآ گهیبعله د یبزنمت مثل خر تب کن یدارماااااا جور  سمیمن ساد یفک کن یونیمد

 ��بگو یز یچ یتونیاگه م ناسوراحاالییانقراض دا لیدل یبزنمت بش یبگو جور  یز یچ یدار 

 نگگگگگگگگید نگگگگگگگید

 هیواال بوخدا  یازم گرفت نمویراحت شد خوابم نازن التیخ ابلندشدمیاه ب گهید دمیکوفت شن یا
نفس راحت  هیکارش تامن  یامسالم تموم بشه بره پ شهیم یخداک یا میندار شیتابستونم آسا
 بکشممم اه 

 شد بدووو ریدختر کالست د دارشویرونااااک ب روناااااک

 بخدا ارهیازکجا م غویهمه ج نیا دونمیمامانم صداشو انداخته توسرش نم ادوبارهیخداااا ب ییا

 امیاالن ب دارشدمیمامان جان بلهههه ب بلهههههه

 یباال ی لهیکه االن مجبوربودم ازش دل بکنم بلندبشم که سرم خورد به م نمیتخت نازن یاز رو رفتم
 ی یازروتخت بلند شدم که پام رو رونیاتاق برم ب نیمن سالم ازا شهیروز نم یخداااااااا  یتختم آ

مثل پشه له شدم با  لیبه جونه عزرائ یشدم به جونه من که نه ول نیرفت و شپلق نقش زم یز یج
ازبس خطرناکه  یواردبش رانوعراقیبانقشه ا دیاتاق با نیفک نکنم بشه جمم کرد اصن توا گهیدکم دکار

 جا به جا شده.... نیکه مغزم از بس خوردم زم لهیدل نیبه ا وونمیله خدا االن من د نجاواالیا

 ��که شدمیاول نم ادفلسفهیعاقلم واال اگه عاقل نبودم تو المپ یلیخ ستمین وونهیکه من د اگرنه

 کنهیآخخخخخ زانوم چقدر دردم ومدهیجون درن یمام یحاالبهتره بلندبشم کارامو بکنم تاباز صدا خب
 یوا یوا یوا

چه  دهیتوکالس راهم نم ییییییدااادددددد ساعتخاک تو سرم شد من ساعت:کالس دارم که وا یییییا

 ��تورم کنم یخاک
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جلودرکمد لباسام البته اون تارزان بود فک کنم  دمیپر پرنیشاخه به اون شاخه م نیکه ازا مونایم مثل
دره کمدو بازکردم حاالخوبه کنده نشدااااا ساق  هیاول یانسانا نیمثل ا گهید کنهینم یار یمن مغزم 

واسه از را به  یفک کن یونیسه رب بود مد نیکوتاه که آست هیمشک یمانتو یدر آوردم با  مویمشک
 نهییدرآوردم و شوتش کردم رو تخت جلو آ ممیمغنعه مشک کنمیمت ماما ۱۲ ونهیدرکردن پسراسا مد

 دمیقول م کنمیغلط کردم من به شخصه توبه م ایبسم اهلل خدا کردمینم ستیا یکه کاشک ستادمیا
 ویبودیم دیاصن با بود دهیبلندم ژول هییطال ینره موها ادمی ندفعهینمازم بخونم البته با وضوها ا

 بود ناجور... یوعض ی یدیدیم

گم شده  دمیژول یموها یبلندم توهم گره خورده بود چشمام پف کرده بود صورتم تو ییطال یموها
 دیدیمنو م یبخداتواون لحظه هرک یا افهیق هیبازوم و شل افتاده بوداصال  یبود بند تاپم اومده رو

پاک  دموگردش بادوستام زده بو یبرا شبیکه د ییمالیاز پشت کوه فرارکردم تازشم همه ر کردیفکرم
وحشت کردم  ااااایکرده بود شکل جن ها شده بودم خدا اهیبودودورچشمامو س ختهینکرده بودم ر

اتاقمو صورتمو باآب و صابون شستم بعدشم تندموهامو شونه  ییخودموانداختم تو دستشو یفور 
 نییپانرده ها به طرف  یارروبرداشتمو  فمویک دمیسرم بستم لباسامو پوش یکردمو باکش محکم باال

دختررررر  یبش لیذل ی:اایهم همانا.. مامان رو یزدن مام غیسر خوردم سرخوردن من هماناو ج
بچه هات  شااهللیکه من راحت بشم ا یتر بر  عیتو خونه نه نه نه سر یبمون یخجالت بکش مگه بچه ا

 کچل بشن بمونن ور دلت

 ماچ آب دار از لپش کندم یبغلش و  دمیمامان دارن منم مامان دارما پر اهمهیمامانه منوباش خدا اوا

 کالس رهیداره م نتی:مامان ستون دمن

ول کن  نیچه برسه به ستون د یسیچراغ برقا هم ن نیا هیمانیتو ستونه س نیییی:ستون دایرو مامان
 شیگردنمو زرافه شکست

کنم  ستیجلوش ا گهید قهیته اوه اوه اگه دودمنوکش یعنیمامانمم  هیمهرمادر نیا ی فتهیمن ش یعنی
نثارم  یشررت کم یکردم که  یازش خدافظ ۵+۱ یهاتوافقنامه لیبزنتم که بشم دل یفک کنم جور 

 دمیپر مودره خونه رو باز کرد دمیپوش یدرآوردم و عجله ا یکفشامو ازتو جاکفش رونیکردومنم اومدم ب
موندم من  ییلنگه به لنگه بودنه کفشام شدم خدا یعمارتمون که تازه متوجه  اطیتو ح

با چنگال به  نیاگه شمااعتماد به نفس منوداشت ییمن فرشتممممم خدا سمیدرصدکه ن۱۰۰انسانم?
 ..رونیو زدم ب دمیبرگشتم توخونه و کفشامو درست پوش نایشدیحمله ورم کایآمر
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انداختم اووووووم  نگیبه سرتاسرپارک ینگاه اجمال ی نایماش نگیبه پارک دمیکنون رس یل یل
bmwنهmvmنهsonata اونم جهت  دونهیبه خودمممممم اصن روناک  کیبار افتمممممممینه آهاااااا

مامان بفهمه  یدزد نیقرمزم رفتم و سوارش شدم قان قان آخجون ماش ینمونهههههه به سمت پورشه 
مامانه من  نیا شیکیواالمردم اعصاب ندارن بزنتم که بچسبم کفه اتوبانه تهران مشهد  یجور  القهبام

قربون خدابرم  یو رفتم سمت آموزشگاه ا رونیزدم ب اطیاز ح یییییریکردمو آقابرو که م نوروشنیماش
از موهام  ونج نیواال به خدا چراغ قرمزو ردکردم به به رام دیمنو آفر یعنیو صداقت  یکه مظهرپام

 گهیشدم د مهیهم چراغ قرمز رد کردم هم جر دمیدزد نینکردم که هم ماش یواال کم کار  زنهیدارم م

 ��کشهیمنوم ستیانیکوتاه ب ایرو ادیهم کوتاه ب یگل نیبرگردم خونه فاتحم خوندس اگه رام الیواو

ازکالس  زمانیبپارکم که االن استاده عز نویماش داکنمیپارک پ یجا هیفکرا بزار  نیا الیخیکن ب حاالولش
 ..رشدید گهید یلیبرم عروسکو پارک کنم که خ داکردمیآهان پ رونیبشوتتم ب

توراه به چندنفر  دونهیسمت آموزشگاه خدام دمیزدم دو موتویر رونیب دمیپر عیپارک کردم سر نویماش
 کالس آموزشگا مشکل دارم بالگد نیهستما اما بادره ا یدر کالس من کلن دختر رعوف دمیتنه زدم تارس

باز گندزدممممم سرمو آوردم باال و به   یاعلینفر اومد  یآخ  یرفتم بزنم به درکه در باز شد و صدا
پسره بااخم نگام  کنهیم واالغیکه هرخر نایلبخند بزرگاها از نیکه رو به روم بود لبخند زدم ازا یپسر 

بود از چشم  رخودشیواال به خدا تقص یدروبازنکن یخواسیاصن حقت بودم نطورهیحاال که ا کردیم
 یچشم برادر  نیباش هبراما البته توجه داشت شعیم یشوهرخوب کنمیکه بهش نگاه م یبرادر 

 کاروانسراس نجایچه طرزشه مگه ا نی:خانم اپسره

 یتوام گوسفند لسیطو زمیعز نه

عامل فساد در جامعه رو  دکهیمردم بشتاب یاونوقت زبونتم درازه آ ی:جناب مزاحم منم شدمن
بود به کفه سالن ومن  دهیدهنشم رس یپسره چشماش شده بود اندازه نعلبک چارهی... بداکردمیپ

 کردنیباز نگام م یاستادو بچه هام پشت پسره جمع شده بودن و بادهنا کردمیدادم غویهمچنان ج
دادزد :چته خانوم آموزشگاهو  هویبه خودش اومدو کم کم سرخ شدو رگ گردنش متورم شد  سرهآخر پ
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منه  یپا نیجفتک انداخت ابویمثل  نیدرو بازکرد هویبه شما دارم شما  کاریروسرت من چ یشتگذا
 شده دختره پرووووو یخوبه واال چه دوره زمونه ا نیتازه طلبکارم هست نیبدبختو داغون کرد

 شده بودم  رهیرفت و من همچنان بادهان باز به روبه روخ دیپشت چشم واسم رفت راشوکش هی بعدم

 یعنیگوسفند لینگاه به ا ی ��چنااار نییپا ارمیبزنم فکشو ب تیغزم کهیبامن بود مرت ابورویاالن  نیا
تو سرت  زیبر یوانیکودح یعنیکه جلوم بودن انداختم خوب روناک خانم برو  یتیباشخص یآدما

گفتم:باباپسره  یخوده شرک شدا باصدامظلوم هیشترشبیچهرمومثل گربه شرک کردم البته ب
 طونهیش میمابخند ناروگذاشتهیخداا گهید نهیشفاندادن هم نینیبیبود م رآوردهیمظلوم گ ربودیگددر خو

 ادمی تمیدفعه موقع ی فیح فیکردنه دختراهااااا ح ونیالسیاپ لیبزنش که بشه دل یجور  گفتیم
 دنیآفر از زتیانگ یعنیخدا  ییییینگاه کردم هع یکه رو به روم بودن  ییکبوده کسا یاومد به چهره ها

 بووووود  یمن چ

 قهرکرد مونمونیفقط آقام گهیبود د رکیبابا دنبادوروزه س نیبخند نیراحت باش نی:بخندمن

 خنده ها رفت هوا کیدفعه شل ی

و رفتم  نییکلمو انداختم پا ریبه همه گفت برن داخل منم که حرف گوش کن مثل ماست موس استاد
داخل  رمیدارم م گهیداخل د میبر نیکجا گفتم اوا استاد االن گفت یاستاد گفت خانوم تهران هویداخل.. 

 مااااایکنیکنکورو خراب م میافتیوقت کالس گرفته نشه بده ازدرس عقب م نیاز ا شیتاب

 نیشما امروز ازکالس اخراج ریاخم کردوگفت نخ کمیبخنده  خواستینم یخندش گرفته بود ول استاد

 ��گفتم چراآخه یشدو شل شدم بادرموندگ یمثل پهلوون پنبه تو عموپورنگ بادم خال

استاد و دانش  نکهیوا نیختیکالس رو بهم ر ننظمیآورد فیشروع کالس تشر رترازیساعت د می:ناستاد
 اخراج ازکالس خانوم؟ یبرا نیخوایهم م یا گهید لیدل ایآ نیآموزان رو مسخره کرد

 امانتوتی یدیبود خوبه واال نگفت ساپورت پوش یچ ییاستادا نیاز خلقت همچ زتیخدااااا انگ ییییا
 واال یکوتاهه خداشفا بده اله

 ینمونده بااجازتون بابا یز یچ گهیخودمو جمع و جور کردم رفتم سمت درکالس گفتم نه استاد د یفور 
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تو  نویماش دمیرس یخوشگلم شدم و رفتم سمت خونه وقت نیسوار ماش رونیآموزشگاه اومدم ب از
 آوردن.  فیجون تشر نیبلههههه رام دمیپارک کردمو رفتم داخل د نگیپارک

حواسش نبود آروم  کردینشسته بود داشت اخبار نگاه م یو یت یمبل روبرو یرفتم طرفش رو آروم
باحال  یلیخ افشیق نییمبل افتاد پا یبابام بامخ ازرو چارهیب دمیبنفش کش غیج هیرفتم پشت سرشو 

خنده  تشده بودم از شد نیمبل پخش زم نوریمنم ا کردینگاه م نوراونرویمثل منگا ا یبود جاتون خال
خودمه دست به  هیبلهههههعه دد دمینگاه کردم د یوقت ستادهیسرم وا ینفر باال هی دمید هوی

مظلوم  یلیخ نوییابلند شدم سرمو انداختم پ نیزم یاروم از رو کنهیداره بندرو نگاه م تیکمروباعصبان
باباحرام  ستاااااین بیاصغرآغا بغال آرزو برجوانان ع نیرحم کن به جونه ا اخودتیخدا یسالم کردم وا

 کنمیغلطانم نیازا گهید رمیبارو بکذراز خ ی نیاستتتتتتت خداجون ا

 ی:دخترمگه کرم دار ییبابا

 بابا انگل دارم آره

 نیگیاونوقت م نیزاریرپامیاصال شماتمام آرمان هامونوز هیکرم چ هیچه حرف نی:عععع باباامن
 شعیم دهیچراجامعه به فسادکش

 ادیزدن درگوش مردم جز آرماناتون به حساب م غیگفت:آهااونوقت ج باباباخنده

 برم طلبه بشم خوامیخط امامم اصال م رویمن پ یی:بابامن

 الاله عنداهلل یسگاکردیبرومنو ا ی:برو پدرصلواتدوگفتیلپموکش بابا

 چیخونه رفتم باال و در اتاقمو بازکردن و با پا بستم ه یچیمارپ ینگفتم بادو از پله ها یز یخندبدموچ
روپرت  یکینداره لباسامو  یبیخوب ع یاستبله ها ول هیشترشبیب نجایالبته ا شهیجا مثل اتاق آدم نم

خودمو روتخت پرت کردم که گفتم راحت شدمممممم  شییییییرو به شرق  آخ گهید یکیکردم به غرب 
به خدا تمت  ایباال خدا ادیدادم فکرکنم االن بامالغه ب صیتشخ نوکامالییمامان ازاون پا غیشکست ج

دستموکردم   نیو فلست هیروس هیروزیپ لهیبزنتم که بشم تنها دل یباالجور  ادیخرابهااااا اگه االن ب
مامان  دنهیفوش بدم که الد فتمنفر مثل اسب وارد شد ر یکه  رفتمیتومماخم و داستم بامماخم ورم

 الل شدم ا ب ب ل  م ا ب ل االن من الل شدما
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 بود? ی:صداچمامان

 بود? یصداچ سییبایدادموگفتم:سواله ز سرموتکون

 یکنی:منومسخره ممامان

 والده دیی:نفرمالبموگازگرفتموگفتم

 میامشب مهمون دار ی:جمع کن خودتو دختره چشم وزامامان

 من میمهرمادر نیا ی فتهیش ینی

 زبانیگفتن مهمان سرخرم می:خوب  از قدمن

 :رووووووناااااااکمامان

تخت بلند شدم رفتم سمت در  یاز رو کنهیروش قطعه قطعم م ۱۳به  زنهی:باشه بابا غلط کردم االن ممن
گلمم از اون  یو مام نییاز پله ها سرررررررر خوردم به طرف پا میشگیومثل عادت هم رونیاتاقورفتم ب

خانومانه  تونمینم شنیدارمیدرونم ب یکرم ها یوقت کارکنمیمادرانه خوچ یها نیباال شروع کرد به نفر
 رفتارکنم واال

 پاره؟ شیآت یسوزوند یشیباز چه آت-

 الال؟ ینرفت یینجایااااا باباشما ا-

 مادرت دراومده؟ یکه باز صدا یسوزوند یشیالالم نرفتم حاال بگو چه آت نجامیکه ا ینیبیم-

 ��نیهم نییفقط از نرده ها سر خوردم پا ییبوخدا بابا یشیه-

 آخه؟ یدیچرا انجام م ادیکارا خوشش نم نیاز ا یدونیخب پدرسوخته م-

 ��درونمه که آرومو قرار ندارن یکه دسته کرم ها ستیدست خودم ن ییبابا-

 ��طونکیکرم ها ش نیتو وجودت ا لولنیبدجور م یآخخخخخخ گل گفت-

 شیداخل تاب رمیدارم م گهیداخل د میبر نیکجا گفتم اوا استاد االن گفت یاستاد گفت خانوم تهران هوی
 مااااایکنیکنکورو خراب م میافتیوقت کالس گرفته نشه بده ازدرس عقب م نیاز ا
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 نیشما امروز ازکالس اخراج ریاخم کردوگفت نخ کمیبخنده  خواستینم یخندش گرفته بود ول استاد

 حم��گفتم چراآخه یشدو شل شدم بادرموندگ یمثل پهلوون پنبه تو عموپورنگ بادم خال

استاد و دانش  نکهیوا نیختیکالس رو بهم ر ننظمیآورد فیشروع کالس تشر رترازیساعت د می:ناستاد
 اخراج ازکالس خانوم؟ یبرا نیخوایهم م یا گهید لیدل ایآ نیآموزان رو مسخره کرد

 امانتوتی یدیبود خوبه واال نگفت ساپورت پوش یچ ییاستادا نیاز خلقت همچ زتیخدااااا انگ ییییا
 واال یکوتاهه خداشفا بده اله

 نینموح زبونمو مثل ا یز یچ گهیخودمو جمع و جور کردم رفتم سمت درکالس گفتم نه استاد د یفور 
گشنمههههههههههه بابا روده  یییییییزدو رفت سمت اتاقش اووووو سگه رکس بود درآوردم که بابا قهقه

انگار  هک کردمینگاه م خچالیبه  یبه کبد با دو به سمت آشپزخونه رفتم جور  دهیرس گهید کهیکوچ
پرش مثل اون پسر  یگفتن اول شکم بعد ناموس  میاز قد یول نجایدارن بعله ا فیناموس بنده تشر

 کیکردم اووووووم آخجووووونم ک خچالوبازیقودااااااااا دره  خچالیرو دمیکچله بود توآواتار مثل اون پر

 کیم تو کدستموفروکرد و آوردم درش ��ییییییشکالت

 

 

 شروع کردم به خوردن به به چقدر خوشمزه است اوووووممممممم به به  بااشتها

 ��یکرد یشکل نیا کویدختر چرا ک یکنیکارمیرووونااااااکککککک چ-

 ��کهیمگه ماله من نبود ک یااااااا مامان-

گاو دارم که  هیواال خبر نداشتم توخونه  انیدرست کرده بودم واسه شب که مهمونا م نوای��رینخ-

 ��ستیاز دستش درامان ن یچیه

بهم  خچالیخو گشنم بود اومدم سره  یخوف نیگاوه آخه؟؟بچه به ا هیمن کجام شب یااااااا مام-

 ��نیکوچولوشو بخولم هم هیچشمک زد گفتم 

 یمامان اببییییییی ��بچه یدیبلع کویکوچولو همه ک یگیپنجه زدن م نیکوچولوشووووو تو به ا هی-
 کوبکوبونیک نیا گهیم طونهیاون گلدونوورداربزن فرق سرم هم خودتوراحت کن هم منو ش گمیم
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رون منم یکنان رفت ب نیمامان نفر رونیب کننیصورت مثل االغ ازخونه پرتم م نیالبته دراتوصورتشااااا 
نوع اسم داره ۱۰۰۰ نجایهمون اتاق اصل ا یعنیگاراج  یآب خوردمو دوباره رفتم به سو وانیل ی

خر  یکه ندارم درس خوندنم که تز بس خرزدم شب میپووووووف حوصلم سررفته حوصله مردم آزار
نگاه ب خودم انداختم آقا ول  یو  نهییرفتم جلوآ  افتمممممیآها  کاکنممممممیاوووووم چشدممممم 

 یکنم بابامن متعلق به همتونم چراوحش فیکنم عمو دستو ول کن بزا تعر فیازخودم تعر خوامیکن م
باسنم بود که  رهیروشن که تا ز ییطال یخداداد یبه خودم موها نهییزل زدم ازتوآ نیکنیم یباز 

و  کیکوچ هینیب دیروشن پوست سف هیآب هیدرشت و وحش یوقت نزاشت کوتاه کنم چسا چیباباه
که هنوزتوخلقتش من موندم به شکل غنچه بود و به رنگ سرخ قدم بلند بود و الغر  ییو...لبا یقلم

 نیایشبونه م ترسمیم  نیبرد ضیف یادیاالن ز دونمیم گهیبودم اناازاون خوشگالهاااا آقا بسه د
 یشیآتاپشب چه  کنهیم یمامان داره خودکش ادکهیقراره ب یاوووووم واسه امشب ک نمیدوزدیم

 بسوزونم?

 کرم باش یامشبو ب ی:وجدان

 امشبو خفه شو ی_

 امشبو بامن ور نرو ی:وجدان

 امشبو ببند حلقتو ی_

 نترنتهیحجم ا دنیخر لیمن تنها دل دونهیکه م ینیکلن خفه شد آخه ا نیاصن جذبه روداشت بعله
 شیب یر یخوددرگ یکه من  رسمیم جهینت نیتازه دارم به ا ییخدا یولل کنهیآدمام چرا بامن کل کل م

ن ییمشکل  کجاس?مشکل شماها نیدونیاصن م زنمیواال به خدا دوساعت دارم باخودم حرف م ستمین
حرف بزن شونه رو برداشتم و به موهام  یمن کامال سالمم جرات دار  نیخونیمزخرفات منو م نیکه دار

دفعه  ی یبه منم مو داد یآخه به همه موداد یتورو به امام دوم یترو به امامه اول ایکردم خدا کینزد
 ی افهیکه باغ مسرمو برگردوند یاالغ دستت بشکنه اله یاز پس کلم آ یکیاومد چون  ییانگار ندا

 خودت به انذازه نانو رحم کن ایرو به رو شدم خوب خدا ایمامان رو هیجهنم

لغو شد  یراز یش یرضا رزایکه به خاطر وجودش نهضت تنباکو به دست م یکس ااااای_به به مامان رو
 نیکرد یاصن نوران نیخوش اومد

 انیمهمونام گهیساعت د ۲ الیخینوبیا یقشنگ نیبه ا  یمودار  لی:پاشوجمع کن خودتو گورایرو مامان
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قدمشون روتخم چشما  انیب گهید انیسالن خوب م عیدره ورود ای زبانیامی_مامان مگه من مفتطم 
 زنگوله پا یبزبز 

 :روناااااااااااااااکایرو مامان

 _باشه بابانزن غلط کردم عجبا بچه که زدن نداره

 باش عیباحرص گفت:سر یمامان

 ?شاتی_خورده فرما

 :رووووووونننناااااااااکککککککک ایرو مامان

 من غلط کردم ببخششششششششمادره  ییییییییی_ا

 

من بخوام آماده بشم تاحاال  ادکهیخوب بابا واسه من که خواستگارنم نییچپ چپ نگام کردورفت پا 
 خوادیعذاب م یملکه  یتو خونش  یآخه ک رهااااایادمنوبگینم یموضوع فکرنکرده بودمااااا کس نیبه ا

 ��دیاشقابل توجه پسرا مواظب خود ب رمیگیاوناروم رمیمن م رنیمنوبگ انینداره اونانم یبیع

محالااا آخه  یمرغن خروس ب نامگهیبابا ا یا شهههههینگاه به ساعتم انداختم پوووووووف ساعت ش ی
 یادمهمونیساعت م نیتو ا یک

مانتوو شلوار  ییتا ۱۰۰۰ یتاکفش پاشنه دارو  ۱۲۰ یمن که بجز  ییسمت کمد لباسام رفتم وااااا به

 خانممممم یصبر  دیببخش یعنیخانم  یگفتم:سبز  غباجی  �😢�بپوشم یندارم حاال چ یز یچ

 دروبازکردو اومدداخل اتاق خوردیحرص م یلیخانم که خدمت کارخونمون بودو از دست من خ یصبر 

 پاره شیشده آت یخانم:چ یصبر 

 بدبختم نقدریگور به گوربشم که ا شهیبه آت شیآت یخانم اله ی_صبر 

 �😰�شده روناک یخانم زد رولپش و گفت:چ یصبر 

 ��من ندارم یدید یدیشد آخ د یچ یدیخانم د ی_صبر 
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 ��شده یچ یگیم یدار  یمادر چ یخانم بابغض گفت:چ یصبر 

 ��خانم ندارمش  یدادم و گفتم:صبر  خندموقورت

 �😢�یندار  وی_خومادرچ

 �😫😫�لباس نداره کمیستویقرن ب ی دهیخانم پد ی_لباس ندارم صبر 

 ��طانمیمن چقدر ش یآخ ختمینگام کرد که گر یخانم جور  یصبر 

 رونیدادو رفت ب یچندتا فوشه قاجار  رلبیز

جوون  یافتاد ا یگوگول دیسف شرتیت یکه چشمم به  داکنمیناناز پ زیچ یتا  کردمیرورومیز لباسامو
بودومچ  یسانت ۸که  یشلوار مشک یآوار درآوردم  کشو شلواراروهم باز کردم و  رهیشرتواززیت افتمشی

به  یکی یوا یا دمیهااااا لباسارو پوش قهیسل گنیم نیدرآوردم به ا زاشتمیم شیبه نما فمویظر یپاها
به  یبزنمت که بچسب یاووق جور  یبگ یکنیغلط م بامیمن چقدر ز ایمن آبقندبده فشارم افتاد خدا

که من  یآپ بخش کیبه سمت م یر یرنگمم پام کردمو برو که م یمشک یزشت صندال یجلبکا نیزم

به راه  پسرامردمچرا  گنیکه اصن استغفراهلل اونوقت م دمیلبام کش روی قرمزمو لب رژ �💋�عاشقشم
دارن دنبال علل  نایاونوقت ا نجاسایعامل فساد جامعه ا ینیبیتروخدا م شنیم دهیکج کش
دموفوش دادم واال به ام جدوآبا یشد موهامو شونه زدم و کل لیتکم شمیخوب آرا گردنیفسادم

زنگ  یخدااصن تنشونوتوگور لرزوندم بدبختا فک کنم تااالن پودرشدن رفتم بپرم روتخت که صدا
 ایآثارباستان نجایا انیکه م نجاموزسیانگارا  دنیرس قمونیعط یبلند شد به به مهموتا فونیآ

 

 

 دمممید یدر ورود یجلو دمیرس یوقت زینسبتا عز یتابرم استقبال مهمان ها رونیتو اتاقم رفتم ب از
است شب مراد است امشب  یبه به امشب چه شب ادیداره از اون دورا داره م گریج هیجووووووونننن 
بخونم به  وقتنمازامو اول  گهید دمینوکرتم قول م ایخدااا نایدوچشم ب خواددددیم یواال کوراز خداچ

 ��رهیمنو بگ ادیهلو ب نیا یکن یکار  نکهیشرط ا

 ��سر پهلوم آورد ییچه بال نیبب اخانومیسوراخ شد پهلوم خدا ازت نگذره رو آخخخخخخخ
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 آخه؟؟ یزنیمامان جان چرام هیبلههه چ-

 چارهیبه بدبخت ب یسه ساعته زل زد اکنیح کمی یمامان جانو کوفت بالگرفته پسر مردمو قورت داد-
 اون از رو رفت

 هست یک کنهیفکرم الیگودز نیمامان خاک توسرم شد پس حاالا یگیاااااا راست م-

 جوووون( شیبخور یخواستیپک بود الکردار م کسیس کلشینبودا ه الیگودز ییخدا ی)ول

 هیکه روبه باال زده بود  یمشک یموها یهشت یابروها دیپوست سف یاصل ینگو هلو بگو چشما پسر
 شیپهنشو به نما یتنش بودو عضله ها کیبود که ف دهیپوش دیسف زیبل هیبا یکت شلوار سرمه ا

 ��آخه  گرهیج نقدریبشر چرا ا نیا رمیاالن از حال م رهیمنو بگ یکیخدا  یگذاشته بود وا

انگار از پشت کوه اومده  دهیدبدیدختره ند نیچقدر ا گهیپسره م نیخدامرگ بده منو االن ا یییوا یا
دلتم بخواد نگات کنم  شششیا کنهیچرا چپ چپ نگاه م ییییساعته زل زده به من وووو کی

 ��کچل یالیگودز

 نمیبب نیبش ییبابا شیپ نجایاایب یستادیروناکک دخترم چرا وا-

 اومدم  ییچشم بابا-

 ��جون نشستم نیرفتم کنار رام دهیبع یلیکه ازبنده خ نیآروم ومت یلیوخ

 و باوقاره چندسالته دختر گلم؟ نیچقدر مت یدار  یجان چه دختر خانوم نیماشاال ماشاال رام-

 عموجون سالمه یمرس-

 خودت خوشگل خانوم یبرا یشد یخانوم یبه به پس حساب-

 ��یمرس-
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خوشگلم  دونمیمن م نینکن فینقدرتعریذوق کرده بودم به وهلل بابا ا دنیم تابیکه بهش ت یاالغ نیع
 یک ایحمله کنم خدا کایباهاشون به آمر خوامیم نیقاشق چنگال به من بد انیب هیحرفاچ نیا گهید
 همه راهو  نیا رهیم

 دخترم یایلحظه م ی_روناک جان 

 نیازا نمیهاااا اول که پهلومو سوراخ کرد ا رآوردهیاالغ بارکش گ نگاریمامانه منم ا نیاهلل ا بسم
 از من خوشش اومد واال زریفر نیدایشا نجاباسمیبابابزارمن ا

 گفتمو به سمت آشپزخونه رفتم یدیببخش

 :جانم والدهمن

 دست تنهام نجایمن ا یگینم یروهم نشست یاونجا لنگاتوانداخت یرفت دهی_ورپر

 سیخانم ن یصبر  دمگهیببخش ی:مامان سبز زکردموگفتمیچشمامور

 کمک ایب سی_نه ن

 _مامان مگه من خره بارکشم?

 یازش ندار  ی_دست کم

 نباشما  یسرراح دیکه شا کنمیوقتا شک م یمن لعض ایخدا

 انایاح نیدانکردی_مامان شما منوازتوجوب پ

 هاروببر آدمم باش ییجا نیرایبگ می_نه از توسطل آشغال برت  داشت

 یهاروگرفتم و رفتم توحال حاالاول جلوک چایی �😂�میقانعم کردکه تا دوروز سخون نگو یجور  یعنی
که مثل خرتوگل  ارمیب ییدچایاالن چرا من با یکه بهش شاخ نداد یشناسیخروم اتوخودتی?خدارمیبگ
و  انشو بعد مام زریاون فر یجونم جلوش گرفتم که برداش بعد بابا یبه دد دمیخوب اول م رکنمیگ

 شمیبرداره که ن وییبزذگوار رفت چا یاخو ینداز یبعد گرفتم جلوخودش استغفراهلل تومنو به گناه م
روش  ییچا ختنیاخم کرد اخم کردن همانا و هل شدنه من و ر دیبازمود شیخودبه خود باز شد تا ن

فقط  نیا ونوقتا دمیپریم نییدفعه از جاش بلندشد من اگه جاش بودم مثل کانگورو باال پا یهمانا 
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سرخ شدش و رگ متورم  ینگاه به چهره  یخندم گرفته بود افتضاح  دهیو خودشوتکون م ستادهیا
 منوبزن اباچوبیبسته شد بابا ب شمیشدش انداختم که  ن

 یکرده مامانو بگو بعده مهمون یتیترب یبچمون تو  ب یبعدبرگش آخ قهیرفتو دود ییسمت دسشو به
  کنهیکلموم

 زم؟یعز هیروناک جان رشتت چ-

 عموجون یعلوم انسان-

 زمیازرهام بپرس عز یداشت یز یچ یسوال یهست یپس بارهام من هم رشته ا-

 بوده تو دانشگاه؟ یرشتشون چاااا چه جالب -

 حقوق خوندم-

 ��دوست دارم حقوق قبول بشم خوش بحالتون یلیمنم خ یییییواااااا-

 دمیگف که نشن یز یچ ی رلبیو بعدز شااهللیا یباحرص گفت:قبول بش یزورک

 حرف زدنم نجوریجونم من عاشق ا الیجوونم توفقط باحرص حرف بزن گودز یا

 _رتبتون جندشد

 ذوق کنم نهییچقدپا  نمیاالن بب آخ

 شدم ۵ ی_تک رقم

 

 

 ارمیب یرتبه ا نیهمچ یمن چجور  اخداااااای کنهیگفت شده رتبه کنکورش ننننننن چاخان م ییییییچچ

 ��آخه شمیمن پنج هزارم به زور م

 ��شهینم یبشم ول یتک رقم خوامیخوش بحالتوننن منم م-

 که نشه؟!؟!؟ نیچرا مگه کودن هست-
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 یبامن بود چون داره بالبخنده کجک ینه انگار  ساوای��اعای االن بود بامن کودن��گفتتتت ییییی)چ

زشت  یدوست دخترا وخودتی کودن��الاااایکودن گودز یگیبه من م شعععووووووررریب یا کنهینگام م
 ییییییکودن عبض گفتیبه من م دیدرهرحال نبا ی(ولگره یج یلیچاخان کردما خودش خ نویتراز خود)ا

 (�😡�کچللللل

 ��که بنده حالشو ندارم خوادیم ادیرتبه تک آوردن درس خوندن ز یول ستمیکودن ن ریخ-

 ��نیخب پس تنبل-

بااون لبو دهنه  کنهیداره منو مسخره م یچجور  نشیفرشته عذابه بب هیک گهید نیخدااااا ا یییی)وواااااا
 کجوکلش(

 ه؟یچ نیدونیاصال م ستمیتنبلم ن رینخ-

 تابدونم؟ هیشما چ دیینه بفرما-

 بشم یتا رتبه تک رقم خونمیساعت درس م یروز  نمیشیاز فردا م-

 ��خورهیمن که چشمم اب نم-

من  دیشما بگ یهرچ دیواگه شمابرد نیانجام بد دیبگم با یاگه من بردم هرکار  میکنیخب امتحان م-
 قبول؟؟ دمیانجام م

 اممممم باشه قبوله-

به موالااا  شمیم وونهیساعت درس بخونم د یروز  یکردم آخه حاال من چجور  یخدا چه غلط یییواااا
 ییییبش مونیکه بعدش مثل بز پش یپسر کل بنداز  هیبا گهیبهت م یآخخخخهههه خرررر ک

 �😫�ههااااان

که دارم  کنهیمندانه نگاه م روزیاز االن پ نینول رو برده همچ زهیانگار جا کنهیچجور نگاه م نیخدا بب یا

دختر باز بدبخت  یالیگودز زنهیم یکوووفت واسه من لبخند کجک شششای ��از خودم شمیم دیناام
 یییییبخندم عوض ریدل س هیمن  یبش اهیس یزشت بش یکچل بش شاالیکثافت ا

 تا بهتر بتونه کنکورشو بده؟ یتو درسا به روناک کمک کن یتونیرهام جان شما م-
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 نیبه من کمک کنه من که دوروزه از دست غرور و تکبر ا ادیب الیگودز نیا گهیم یبابا چ ییییی)وااااا
 ینگاه مظلومانه وپراز خواهش زل زدم به بابا ول کیشو وبا الیخیباباجان روناک ب شمیم وااانهیبشر د

 (زنماااایدارم بال بال م نجایانگار نه انگار من ا

 کنمیوان کمکشون مخان اگه خوده روناک خانوم بخ نیرام ستین یمشکل-

 بهتراز شما پسرم مگه نه روناک؟ یک خوادیمعلومه که م-

االغ بگو  یبه بنده نگاه کرد وباهمون نگاه به من فهموند که ا یدیو صدالبته تاک ینگاه سوال کیبا وبابا

 ��نکردم هتیآره تا تنب

 نیکه شما تو درسابهم کمک کن شمیخوشحال م یلیآر...آره آره آره خ-

اوه اوه االنه  دمینگاه به بابا کردم د هیچشم  ریبودنم طابلو نشه از ز عیلبخند گشاد زدم که ضا هی وفورا
 یا دیخندیم زیر نییسرشو انداخته بود پا الیکه خفم کنه آخه گند زدممممم بدجور از اونورم گودز

 ��رهام خان صبر کن دمیحاال نشونت م خندهیم یفرهنگ به اسطوره مل یب شعوریب

 

 

 الااایگودز ابوووویواالااا  شدمیم وونعید اشیداشتم از خنده کجک گهیخدا تموم شد آخر رفتن د یوواااا
بوده که شده  شییخب خدا یخرخون بودههه ول یلیانگار خودش خ خندهیبه من م یخنگگگگ ه

فردا  ادین نیکن ا یکار  هی اااااایبودم بدتر شدم خدا ریشدم خوددرگ وونهیرتبه کنکور اما... اهههه د

تو دامن ما آره  یانداخت نویزده بود که ا یآدم قهت اخدای آخه ��کشمیمن خودمد م ادیاگه ب نجاااایا

 ��شده بود یقهت

 ��من گناه دارم خداجون گناه دارم دیکنیم نجوررریچرا بامن ا آخه

گفتمو رفتم باال تواتاقم چون ازبس حرص خورده بودم  ریشب بخ هی کردمیکه تودلم غرغر م نجوریهم
نمانده بود بدون دره اتاقو باپا بازکردمو پشت سرم  یدربدنم باق ییروین گهیخسته شده بودم و د

تخت و به سه  یلباسمو عوض کنم خودمو انداختم رو نکهیدوباره باپا بستم وبدون ا تیباعصبان
 بودم یاون عالم هست دهینرس
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قوقوووووو قد قد  یقوقووووووووو قوقول یفوووووووووور قوقول ییییییییییریتوووووووووو ت وااااااان
 قداااااااا

که اتاقمه منم روتختم نه  نجایدورو برمونگاه کردم خوب ا اطیجنگ شده بسم اهلل بااحت نیحس اامامی
برداشتم و  یپاتخت یاز رو مویجنگ نشده گوش میریگیم جهیپس نت یا گتید زینه چ نمیبیم یداعش
من مشکل دارم  ای یبامن مشکل دار  ایشانس خدا نیساعتشو بستم اه لعنت به ا ینکره  یصدا
صدر باز شد دستموکردم توموهام و  یکه دهنم اندازه غاره عل دمیکش یا ازهیهنوز خم دمینفهم

 دمیپوش یتاپ شلوارک صورت ی رونیصورتمو شستم و اومدم ب ییسرموخاروندم و رفتم تو دسشو
 یباصدا دیند یازرو پله ها سرخوردم خداروشکر مامان نییموهامم باال سرم بستم و رفتم پا

 نیییییییاومدددددده کجا تیجذاب یبلندگفتم:خدا

 گل دختر نیابشیبتخنده گفت:ب یمامان

 همونه? ینی? خودش بود? ایننه من بود آ نیبال ا نتیشداندازه توپ پ چشمام

 از من یخوایم یز ی_مامان چ

 قیخر چه ال قیخال مونی_اصن بروگمشو دختره زشته م

 کنهیم یقاط ماتیخدا رم کرد بابامن دوکلمه حرف زدم چرا س یا

 _مامان من غلط کردم عفوکن

 ادیدلقک االن روهام م ی تهی_پاشوخودتوجم کن عفر

 یییییییگفتم:چ یاشک یباچشا دتوگلومیپر ییچا

 ادی_روهام داره م

 یپ نیبه ا ندازمیم ششیمگه زوره نگاه به ته ر ادیب نیا خوامیمن نم  یمنو بکش یخوای_مادره م
 دهییذره عقل نرو ی دهییکه فقط رو برمیم

 گهیحرفه مفدم نزن گمشو برو حاضرشو نشسته واسه من چرتوپرت م شترهی_حداقل عقل اون از تو ب
 ییپسر به اون آقا

 خونمیم نیاسیمادره من منم ازاون موقس دارم توگوش خر آره
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 بعدشم به حالت قهر بلند شدمو رفتم باال تو اتاقم بلندبلند شروع کردم به غرغر کردن  

 زشتش اه اه یبااون لبخند کجک مونهیمثل زهرمار م نهیآقا ومت الیگودز نیا یاه اه کجا اه

ار دست متلکاش بخدا آخه  کنمیدق م شمیم وونهیاخمورو امروز تحمل کنم امروز د نیمن چجور ا آخه
شلوار  زیبل هی کردمیکه غرغر م نجوریمن هم هیبشه معلم خصوص ادیب یگفت نویپدر من آدم قهت بود ا

 عالمخاک  ییییاومد وا فونیآ یصدا هویکه راحت بتونم تمرکز کن  دمیپوش یراحت حیمل یصورت

خوشم  یلیخ شیباال واال ا ادینه نه نه به من چه اون ب نییآهان برم پا کارکنمچی حاال��توسرم شد

 (��ادیازش)نه که نم ادیم

 ؟ییرونااااااکککککککک کجا-

 جان شروع شد یمام یها غیج غیباز ج ییییوااا

 جانم مامان جان جانم باالم تواتاق-

 کن تو اتاقت ییآقا رهامو راهنما نییاپایب-

 خودمو سپردم به خودت هوامو داشته باش ایشروع شد خدا یازاالن بدبخت یییوااا

 اومدم مامان جون-

 خورهیم ییداره چا لکسیر یلیپاش خ یمبل نشسته پاشوانداخته رو یآقا رو دمید نییرفتم پا یوقت
که فرشته عذابه  یدندون بش یکچل و ب یاله یبپره تو گلوت خفه بش ییچا یاله یکوفت بخور  یاله

 ...یاله یمن شد

 سالم  -

 ��الیگودز کنهیوسط فکرم سالم م هویتو سالم کوف یا

 ن؟یخوب هست نیسالم خوش اومد کیعل-

 ن؟یممنون شما خوب-
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 م؟یشروع کن میخب بر یمرس-

 میبر دیندارم اگه آماده ا یمن مشکل-

 باال تو اتاقه بنده دییبله من آمادم بفرما-

 باشه -

 پرووووووووو رهیداره م نییبز سرشو انداخته پا نیو کوفت کچل زشت ع باشه

 ن؟یریم نیاتاق بنده کجاست که دار دیدونیآقا رهام م دیاهوم اهوم ببخش-

اتاقو نشونم  نیایباالتاشماب رمیمن م نیهم یاول بزرگترا مهم ترن برا دونمیکه م ییتاجا یول ریخ-

 ��نیبد

 ��بودم خانوم ها مقدم ترنا دهیمن شن یول-

 بهش گفتم یانگار چ کنهیچجور نگاه م نیشکل خنگا شده بب افشووویق خخخخخخ

 شده آقا رهام؟ یز یچ-

 امیباال من پشت سرتون م دیینه نه بفرما-

 وهوووووووویصفر به نفع من  کیبه خودم خب  ولیا خخخخخخ

 رهیبچه اردک که پشت سره مادرش م هیاز کنارش رد شدمو رفتم باال اونم مثل  یکجک لبخندیو  باغرور

 ��شده ناراحته عیجانم بچم ضا یمظلوم شده ا افشیچه ق نیبب یییییاله ومدیپشت سرم م

بود  دهیهنگ چارهیتو اتاق اونم اومد کتابامواز قبل آماده کرده بودم رفتم وسط کتابام نشستم ب رفتم
 جاااان یا کردیباتعجب داشت نگاهم م

 اومده آقا؟ شیپ یمشکل-

 م؟یدرس بخون نجایمگه قرارا ینه ول-

 ن؟یدرس خوندن سراغ دار یبرا یا گهید هیبله مگه جا-

 ن؟یندار زیشما م-
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  شترهیب فشیدرس خوندن ک نیزم یدرس بخونم رو زیم یدوست ندارم رو یچرا دارم ول-

برداشت  موینشست و کتاب بزرگ تست عرب نیزم یحساس رو یلیگفتو آروم اومد جلو خ یآهان هی
 وشروع کرد به ورق زدنش

 

 

  نیهمه کتابو ورق زد گذاشتش زم نکهیبعداز ا 

 چطوره؟ میکنیشروع م یخب پس اول از تست عرب-

 ��دوست دارم یلیو خ یعرب هیعال-

 دختر خوب یکنیکارمیچ نمیبروبب یتا تست بزن یربع وقت دار  کیخوبه پس -

 خدا یربع ا کیربع تاااا تست بزنم دروغغغ آخه من چجور تست بزنم تو  کیگفت االن تو  یییییچچ

 �😭�کشههههههیزول م قهیپنج دق زنمیکه م یمن هر تست

 د؟یکنیشده چرا شروع نم یز یروناک خانوم چ-

 کنمینشده االن شروع م یز ینه چ ؟نهیچ-

 هووویمدادمو برداشتم کتابوباز کردم شروع کردم به تست زدن غرق تست شده بودم که  یفور  بعدش

 ��خداا من فقط تا تستتت زدم یگفت وقت تموم شدددد ا

 نیکارکردیچ نمیبب نیوقت تموم شده روناک خانوم کتابو بد-

 ��دییبفرما-

 �😳�داد زد فقطتاتستت هویتستا کم کم چشماش از تعجب گرد شدد  دنیگرفت شروع کرد به د کتابو

 ��تند تست بزنم تونمینم فهیضع میآخه من قدرت تست زن دیببخش-

 م؟یکارکن تونیقدرت تست زن یتااول رو نیخب چرا زودتر نگفت-

 باتست کمتر نیدیم شتریآخه فکرکردم وقت ب-
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 دادم باتست کم ادیمن وقت ز-

آخهه تاتست داده به من  ادهیکجاست وقتش ز نیداده باتست کم ا ادیگفت وقت ز یچ نیا ییییچ

 ��کچل یالیدادم گودز ادیوقت ز گهیتازه آقام قهیتودق

 گه؟ید دیکنیم یباتست کممممم شوخ نیداد ااااددددددیوقت ز-

 ��دیتست بزن دتایبا قهیکنکور دردق یتو کنمینم یشوخ رینخ-

قبول  ینجور ینور قوزآبادم ا امیتا تست بزنم من که پ قهیتودق یمن چجور  گهیداره م یچ نیا اخدااااای
 یوااا یا شمینم

کرده که تک  یدوتا دونه تست بزنه بعد بامن شرط بند ستیبلد ن هیک گهیدختره د نیا ایخدا
 یچه شرط دونمیخودم م ادیکنکور ب یها جهیبشههه عمرااااا از االن برنده خودمم بزار نت یییییرقم

 ووولیا رزهیبه بردش م یشدم من خخخ ول یثخبی عجب��واسش بزارم هههه

 :روناک

پدرم  نیبه ا یه ارهیسرم ب ییبالمال خوادینکنه م اقرآنی کنهینگاه م ثیخب نقدریپسره چرا ا نیواااا ا ااا
آقااا رهام  نیکه ا ینیبب ییکجا ییآخ بابا هینه رهام پسر خوب گهیم خواماینم یمعلم خصوص گمیم

 ��ییکجا ییبابا ینیبب ییکجا رهیگوشتو ازت بگ گریج خوادیمنو به کشتن بده م خوادیم

 تا دستتون تند بشه؟ میکن نیتمر یتست زن نیروناک خانوم موافق-

 میکن نیریبله بله موافقم تم یچ-

هرکدوم رو که  دیبعد نگاه به تستا کن دیبخون قیسوالو دق دیاول با دینیبب میخب پس شروع کن-
واگر شکتون  دیانتخاب کن نشویدرستر دیکه شک دار ییها نهیگز نیوب دیاشتباهه حذف کن دیمطمئن

 ؟یداره اوک یچون نمره منف دیبود اون تست رو نزن ادیز

 یاوک-

  نمیتابب دیخب پس چندتا تست بزن-

 باشه-
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سخت نبود برام  ادیتستا سواال ز یکردم به تست زدن همه حواسمو جمع کردم وتمرکز کردم رو شروع
بدم باهزار تا  صیدرست رو تشخ نهیراحت گز تونستمیکم بود نم میخب چون قدرت تست زن یول

خدا کمرم  ییییوا دیمغز هنگ یگفتیم که گفت وقت تمومه پوووووووففف زودتر متا تست زد یبدبخت

چرا  نای وااااا��حال اومدم ششششیکمرمو دادم عقب آخ کمیروبه باال  دمیدستامو کش ستشک

 ��چشه ژنیب اامزادهی کنهینگاه م ینجور یوزغ کرده چرا ا یچشماشو اندازه چشما

 :رهام

دستاشو روبه  نینشستم همچ نجایمن ا نهیبینم یعنی کنهیم ینجور یچرا ا وونسیدختره د نیا اقرآنی
بود به  یموجودات چ نیاز خلقت ا زتیانگ ایانگار کوه اورستو فتح کرده خدا دهیکمرشو قرم کشهیباال م

 ��یدیروآفر نایبلدن آخه چرا ا گمیکاره د غیج غیج ویخرابکار رازیغ

 اومده؟ شیپ یآقارهام مشکل دیببخش-

 ن؟یخب تستارو زد ستین یهانه نه مشکل یچ-

 دییبله زدم بفرما-

بهش  یانگار دارم بمب هسته ا یاز دستم گرفت ووااااا روان اطیو برداشتم گرفتم روبروش بااحت کتاب

 ��شیا شعووورریخنگگگگگ ب یالیدادم گودز

.خب واسه امروز دیدقت کن شتریزمان ب یرو دیهنوز کنده دستتون با یخوبه تستاتون تاش درسته ول-
 .نیخسته نباش هیکاف

 کنمیقدرتم کارم یرو نجانشستمیساعته ا مردمیم یداشتم از گشنگ گهیبده د رتیخداخ پووووووووففف
 مردمممم

 نیشمام خسته نباش یمرس-

 :روناک
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بزنمش که قطع  یدوس دارم جور  یلیبسه خ گهیمردکه چغندره تازه االن م دهیازم کارکش یاالغ قدره
و گفتم:امشب  ستادمیبلند شدم و لباسمو صاف کردم  جلودره اتاق ا نیمو از روزم ینخاع بشه شغال ب

 ?نجایا نیدار فیتشر

 ?دینگام کردوگفت:ببخش شیوزغ یچشا بااون

 گذشته دخوشیگفتم شا نیقصده بلندشدنم ندار نی_آخه نشست

کرد آقا به شخصه غلط  ینجور یاستغفراهلل توبه توبه چرا چشاشوا نیاحسیشد  طونیش چشماش
 ببخش تیکرردم به بزرگ

 ��چراکه نه!!! نیشما باش می_اگه هم اتاق

زبون درازه چشامو که اندازه توپ شده  نقدریاز پشت کوه اومده ا نیخدااااااا وقاحت تا چه حد باباا یآ
 نجاینه ا نیاستبل باش دتویشما با ارمیادمیه ب ییبرگردوندم و گفتم:تاجا یبود به حالت عاد

زدم و با سر  یا روزمندانهیلبخند پ  یوفتیبا من درن یخوبت شد تاتوباش ششششششششییییییییاوخ
 شرت کم  گورتوگم کن یعنیبهش اشاره کردم که 

بچم حرص نخورمادر واس بچت ضرر داره از پله ها رفتم  یآخ رونیبلندشد و از دررفت ب تیعصبان با
 نییپا

 حاال نیداشت فی_تشر

 دمیزحمت نم نیشترازایب ی_ممنون خانم تهران

 وارایبه د کوبونمیکلتوم یتعارف کن گهیبارد یبه جانه خودم  مامان

 زنهیم ۶ذره  یروناک  نیا دتروخداهااگهیببخش هی_نه بابازحمت چ

 زیو ر نیینگاه به روهام انداختم سرشوانداخته بود پا ی? زنمیم ۶مامان به من گفت  جانمممممممممم
 رمیگیمن حال توروم یآ دیخندیم زیر

 ینجور یام واال به خدا ا یمن نامرئ نیاصن حس کن نیمزاحم ظدم شما راحت باش دی_اهم اهم ببخش
 بهترم هس

 دخترم می_روناک مامان مااز وجودت ناراحت
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  خندهیچه م لوینگاش کن گور یدار یبرنم نیچرامنوازروزم ایخدا

 دارم برات گهید میشیجان منوتو تنها م مامان

 

 

خوب مامان جان  کردیزودترگورشوگم م شدیم یفرما شد چ فیباالخره شازده تشر شششششیآخ 
 بزنمتتتتتت دستاموزدم به کمرم و رفتم توآشپزخونه پشت مامان خوامیخودتو آماده کن که م

 ی_خانم تهران

 _بنال

 گهید رهیگیادمیازکانون خانواده  شهیادب م یچرابچه ب گنینگااونوقت م ایخدا

 _مامان من کجا خنگمممممم?

 یتااالنت خنگ بود یکی_از کوچ

 دشمنم? ای ی_تومامان من

 ��سوحان روحتم چکدومی_ه

جاش به من نگاه  یجاها ایخدا مینجوریمن ا مینجوریمن ا طونمیمن ش یگیاونوقت م ایب ایخدا
 بگو یز یچ ی یکی نیرومناااااا بابا برو له ا یحاال زوم کرد ایندازینم

 چوب مامانم زود صداهم داش صدا شپلق داد نیچوب خدا صداندارهاااا اما ا گنیکلم م یییییآ

 آخه یزنیچرام یضی_مامان مگه مر

 نمتی_حرف نزن بابا برونب

 حرف زدنه مامانمم پیریت نیا ی فتهیش

  وترنشستمیکامپ یصندل یدرآوردم و رفتم سمت اتاقم درو بستم و رو زبونموبراش
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خوب بود  میرفع خستگ یبرا دنیآهنگ شاد گذاشتم شروع کردم به رقص هیرو روشن کردم و  وتریکامپ

 �😂�داره یفیچه ک یعصابت داغون باشه برقص یوقت دیدونینم ووووهووووی

 اومد  یشد جنوپر  یصدا چرل قطع شد جلل خالق چ ااااا

 یوا یوا یسرخه چقدر عصبان یشده شکل گوجه شدازب یشکل نیکه مامانه چرا ا نیا اااا

 آخه؟ یشده مامان خانوم چرا آهنگو قطع کرد یچ-

 ��بابات هاااااان ایننته  یعروس یهمه صداشو بلند کرد نیمامان خانومو کوفت درد مرض چه خبرته ا-

 ��ویبود من نبودم که اگه بودم ترکونده بودم عروس شیشما کهسال پ یاوااااا خدامرگم بده عروس-

مگه از  گرفتمینم یعروس اهیکه صدسال س یباش میعروس یببند بزغاله اگه قراربود تو تو شتویکوفت ن-
 شده بودم  ریآبروم س

باشن  اشونیعروس یبه من همه مادرا آرزوشونه بچه هاشون تو یمامانه داد نیخداااااا آخه ا ییییا

 ��یا زهیهاااا به چه انگ یدیآفر یا زهیآخه منو به چه انگ رشدمیمگه از آبروم س گهیمامانه من م

 جا گذاشته بده برم بهش بدم بچمو دوساعته جلو دره شوی_روهام جان گوش

 ی مهیکتاب عرب رهیز دمینگاه ب دورو برم کردم که د ی!?!?نجاااایجا گذاشته !???!ا شویگوش جااااان
 برد  بشیگذاش توج دمیبه مامان گفتم:عععع نه بابا من د یثیزد به کلم بالبخند خب یطانیفکر ش

 :مطمئن?!?!زکردوگفتیچشاشور

 تکون دادم نانیبااطم سرمو

 ?لمهیف ای یگیم یجد یباورکنم االن دار  یعنی_

 ننه مارو باش ایب

 برده ی_نه مامان

 رونیتکون دادو رفت ب سرشومشکوک
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رمز نداشته باشههههه  ایو نگاش کردم خدا یرو کتاب عرب دمیهستن همونا پر ایوحش نیا مثل
 بکنم تورو کارتیمن چ نیآقا روهام بب شدیترم ثیخب هیبه ثان هیآخجوووووونم ندارهههه لبخندم ثان

دوم:لباس  امیپ هیچه اسم گهید نیشاپ جانممممم ا ی:اون دختره توکافامیپ نیاول اماشیتو پ رفتم
 نیا رمیبا پشمک بخورم بم ییساقه طال دبرمیمن با یعنی جهیزاده سرگ اامامیولنجک  دونیزرده تو م

 امیبرم پ فتمر هیچ گهید ناای�😳�نمیبیدمیجد یزایچ ایبسم اهلل خدا یسوم:لب شتر  امیپ هییچه اسما
به صفحش نگاه کردم که چشام  خورهیکه داره زنگ م نیکرد عععع ا دنیشروع له لرز یکه گوش یبعد

 �👀👀�تاشد۴

 ��خدا هیچ گهیحاج عبداهلل د پشمک

 ��رفت تو سلوال بدنم طونیش باز

 یدتوگوشیچینفر پ ی غیج یصدا هیدادم  جواب

 یلج باز  یخوایکه م میمن همون نیبب رآوردمیبابا شمارتو به زور گ یدیتو چرا جوابمونم ییکجا ی_وااااا
 دستته یالو...گوش گهینکن د

 باشن? یگفتم:خانم ک یجد یدادمو با صدا خندموقورت

 تهیعفر یهست یعشقم کجاس توک  کنهیکارمیشوهرمن دسته توچ یگفت:گوش غوتعجبیباج دختره

 شنایدامیپ ییشل و پل کنم عجب آدما نویبزنم ا ایخدا

 دسته....استغفراهلل من برگ چغندرم نجایمن ا نیشونی_خانم اگه شما زن ا

 بده به عشقم ویگوش کنمیباورنم_من 

 �🚿�_متاسفانه حمومن

امااگه روهام بفهمه  دهیم یخدا چه مال یقطع کرد از خنده منفجر شده بودم وا ویگوش تیباگر دختره

 �🞈�شلغم آب پز شده کنمیم طالفی بودم گفته ��کودن دختربازه پسره��کنهیکلمو م
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آقا رهام آخر حالتو  یدیبودد د یتواون موقع تودلم چه خبر بوددد که عروس دیدونینم ییییواااا 

 ��گرفتم

 �😂😂�دوست دختراشم پشمک حاج عبداهلل یعاشق اسما ییخدا یول

 �😂�خودمون یالیگودز نیخدا دلم عاشق موجوداتتم بخصوص ا ییییمعرکه است وا استعدادش

 ��کشمتتتتیرووناککککک م-

بدبختتتتت االن  یالیگودز یخودم کفنت کنم رهام که همش دردسر  یمانه اما ییییوااا یییییهه

 ��کشههههیمامانم منو م

 ؟یکشیم غیشده چرا ج یچ یجونممم مامان-

 یگیدسته تو چرابه من م ستیخودش ن شهیکه پ شیگوش دهیشده ورپر یچ یگیشده آره م یچ-

 ��خودشه هااا شهیپ

 میکتاب عرب ریز دمیخودشه االن رفتم کتابامو جمع کنم د شهینداشتم فکرکردم پ ییبه جون دا یمامان-

 ��بود

 دهیمن باور کردم ورپر ویآره جونه خودت توگفت-

 هان؟ کاردارمیچ الیگودز نیا هیآخه من باگوش هیاااا مامان جون دروغم چ-

 ��؟؟یدیادب آقا رهام فهم یب هیچ الیگودز-

 ��دمیبله بله فهم-

 شهیآبرو م یب یکنیباهاش پسر مردمو بدبخت م یز یریکرم م کمیفقط  یندار  شیبعدشم کار-

 میاون رهام بچشونه واال تو زندگ میمامانه مارو باش االن مطمئن شدم صددرصد سره راه یزک
 ازمن نکرده کنهیم فیدفاع و تعر الیگودز نیکه ازا ینجور یا

 تا حسابتو بعدا برسم  شویادگوشی_ردکن ب
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 دمااااایچقد خند ییکردم اما خدا یمادر گرام میتقد ویمظلوم کردم و با دو دست ادب گوش چهرمو
 کردم یپل ویکیآهنگا و  ستیخودمو پرت کردم رو تخت و نوت بوکمو روشن کردم رفتم تول

دل من هوس رطب کرده عاشق شدهو از عشق تو تب کرده امشب شبه رقص و سازو آوازه  امشب
 روازهامشب دل من دراوج پ

موجودناشناختم واال به  ی کنمیوقتا احساس م یگاه ایدخترم?خدا یمن  ایمن انسانم?عا ایعا ایخدا
 کایکم کردم اما بازم سررفته حاال چ رشمیاووووووم حوصلم سر رفته ز سین زادایآدم یشب میچیخدا ه

 �😢�کنم

 �😅�افتمی آخجووووووونم

درآوردمو تنم کردم موهامو باال سرم  دیبا شال و و شلوار سف یمشک یمانتو یسمت کمدم و  رفتم
 نییو از پله ها رفتم پا فمیاپلمو انداختم توک هیزدم گوش یرژ لب زرشک یبستم و 

 نیداشته باش توجه

 نییپا رفتم

 مثل آدم از پله ها رفتم یعنی

 ی_کجا به سالمت

 یبازرس سگایا خوب

 دیخر رمیدارم م یجون ی_دد

 به سالمت قسیدو د یهم نباش قهید ۲_

 یبیحاال ع گهیکردن د دامیازتو جعبه پ میسر راه دونمیفکم افتاده بود کف پارکتا خونهااااا من م یعنی
دارم  ییروش سامورا ۳۶بفهمه از  یشدم وا یو سوار اسپورتج قرمزه مامان رونینداره از در خونه زدم ب

گفتما وگرنه  یالک دویخر زو پاموگذاشتم رو گا رونیزدم ب الیمختلف از دره و یحاال به روش ها زنهیم
مونده بود پشت  نمیشانس هم یبخشک یمن ا یمورد عالقه  یمنطقه  یگل لیدوس داشتم بررم ا

 اومد ییصدا یدفعه  یچراغ قرمز بمونم بادستام رو فرمون ضرب گرفته بودم که 

 یر ی_خوشگله کجا م



 

30 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زمیریخداجون حاال بازم بگو من کرم م ایب

 ?یای_جهنم م

 چپ چپ نگام کرد پسره

 گهیچشماش چپ بوده د یبه جهنم از بچگ خوب

 گاز فشار دادم  یچراغ سبز شد پامو رو باالخره

 شدم ادهیکردمو  پ نوپارکیماش یگل لیبه ا دمیرس یا فهید ۲۰

 

 

 یییواسه مخ زن دهیخوشگل جون م یپراز داف ها یتیاوووو چه جمع دمیشدم د یگل لیتا وارد ا 
واسه  دهیم فیجوووون ک گمیشدم ظاهرا پسرا م یجنس یواقعا دچار دوگانگ اپسریمن دخترم  ایخدا

 شده خخخخخخ یچه دورو زمونه ا ینببی عجبا��گمیاالن من دارم م یول یمخ زن

اومد  یکی دمید هوی میباگوش یتوش نبود رفتم نشستم شروع کردم باز  یکس قایآالچ هیسمت  رفتم

 ��آخهه کنهیکارمینجاچیا نیبرخورد کرد ا قیروبروم نشست تا سرمو آوردم باال فکم با آالچ

 ��ن؟یسالم روناک خانوم خوب هست-

 مامان باباخوبن؟ نیس..سل..سالم آقا رهام ممنون شماخوب-

 پدرمادر خوبن؟ یمامان بابام خوبن سالم دارن خدمتتون شماچ یمرس-

 تشکر کرد ازتون یلیتازه بابام خ سوننریبله هلل خوبن سالم م-

 بود فهینکردم وظ یکار  کنمیخواهش م-

 بازم ممنون-

 ن؟یشما تنها اومد یراست-

 بزنم برم یدور  هیحوصلم سر رفته بود اومدم  کمیبله -
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 ��ممنون یبابت گوش یآهان راست-

 ریز دمیبعدش د دمشیخودتونه آخه ند شیشرمنده اون موقع به مامان گفتم پ کنمیخواهش م-
 مهیکتاب عرب

 تشکرم به شما بدهکارم هیتازه من  کنمینه باباخواهش م-

 ��یچ یتشکر برا-

 ��نیمزاحمو از سرم کم کرد هیآخه شره -

همسرم دسته  هیکه گفت گوش گهمی دختررو اون نکنه نکنه�😳�کجاااا یشره مزاحم من ک ییییییییچ
 قیمردم رف یبادخترا هیک گهیبشر د نیمگه اون دوست دخترش نبود؟جلل خالق ا کنهیکارمیشما چ

 ��ییالیگودز یروان یمزاحم ا گهیبعد بهشون م شهیم

 ��مزاحم؟کدوم مزاحم؟-

 گهید میهمون که زنگ زده بود به گوش-

 زنگ زده بود؟ تونیبه گوش یاصال مگه کس یکدوم ک-

 یا یخرخودت گفتیکردم وتوجشماش خوندم که م سیبهم انداخت که خودنو خ ینگاه نیهمچ
 شیاسطوره است ا هیچه طرز صحبت کردن با  نیخر عمته ا تیتربیب

 نیهمسرم هست نیگفت نیهمون که نوشته بودم پشمک حاج عبداهلل وزنگ زدو شما جوابشو داد-

 مگه دوست دخترتون نبود؟ نیگیآهااااان اون پشمکرو م-

 مزاحم بود ختیر یدختر نچسب ب هی ریخ-

 نایتیترب یب یلیخ-

 چراااااا!!!؟؟؟-

 خانوم حرف بزنه هیپشت سره  ینجور یا دهیمتشخص بع یآقا هیاز -

  زنمیحرف نم ینجور یخانوم ا هیبله حق باشماست من پشت سره -
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 نیاااااا االن حرف زد-

 ریخانومو برده لودن ز کی تیآدم بدبخت بودن که شخص کیمزاحم و کیخانوم نبودن  شونیا-
 سوال

  دیحرف بزن ینجور یا گرانیپشت سره د دیوقت نبا چیه یبله حرف شما درسته ول-

 خوبه؟ زنمیحرف نم ینجور یا گرانیپشت سره د گهیباشه چشم د یوااا-

 بله خوبه-

 ن؟یندار یخداروشکر بامن امر -

 دینه سالم مامان بابارو برسون-

 خدانگهدار نیهمچن-

 یول شدمیداشتم خفه م گهید اااایخدا چقدر سخته خانومانه بحرف یوا شششیییرفت آخ پوووووففف

 ��داره المصب یچه کالس ییخدا

 

 

آرامش  گنیم نیبه ا ششششیغرب آخ ویکیاون  قیپرت کردم شرق آالچ شویکیکفشامو درآوردمو  
 چشامو بستم و دستمو گذاشتم رو چشمام

 یخوایمهمون نم ی_خانوم

 بده یعقل یخودت  ایخدا سین یمن کس ریکه به غ نجایاهلل خل شدم ا بسم

 _خانوم خانوما باتواما

باز موند جلل خالق مردم  یبود چشامو باز کردم که فکم اندازه اسب آب یبعد ۳ یلیخ یکی نیا گهید نه
 هیغیجوجه ت یکه جلوم بود نگاه کردم اه اه چقد شب یچقد پررو شدناااااا به پسر 

 خانما یندار _زبون 

 تو دهنش پسره شترو برم
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 _راتو بکش بروتا من بدرقت نکردم جوجه مرغ چندروزه

 لیگشادشده نگام کرد حقته گور یباچشا

 خوشگل خانم لهی_اعصاب مصابتم که تعط

 شنیجوجه ها مزاحمم م نیا رهیگیحرسم م یآ

 گورتوگم کن یمارماه خورهی_زبونت به قدت نم

 دارهیحرص نخور ناخونات ترک برم یگوگول ینگام کرد آخ تیباعصبان

 نزار..... نی_بب

 ?ی_نزار چ

 نترکی ��شده یگوجه فرنگ یتعجب به روهام که پشت پسره بود نگاه کردم اوه اوه چقد االن شب با

 مزاحم شده نیا یبخور  یخوایروهام بابا چرامنوم نیا هیچقد عصبان واییییییی ��یگالب

 باشن ی_آقا ک

 رهیجونتو بگاومده  لیعزرائ

 ?یداشت ی_نامزد خانم امر 

 دارمااااا مرمآلزای��مینامزد کرد کی ما��نامزد��جانمممممممم

 ....میآقا فکر کرد نی_ببخش

 _گورتو گم کن

 ��وفتهیندو شلوارت م نقدرتندیمادرا دیبچک چقدر ترس یآخ دنییمثل اسب شروع کرد به دو پسره

 نیا یدختر تنها اونم تو ی یمخصوصا برا سیمکانا ن نیمناسب ا شیمدل آرا نیا یکنی_فکرنم

 ��مکان نیا یساعت تو

 یقرمزه اثن به توچه جوجه ماه نقدریمن چراا لیکه االن شده عزرائ نیا ایخدا یوا

 ?!?یماه جوجه
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 �🤔�دهیجد فوش

 لباسم چشه؟؟ شویواااا مگه آرا-

بهتره رژه قرمزکه از  دیتنگ کوتاه شلوار تنگو چسبون شالتونم که سر نکن یمانتو ستیچش ن دیبگ-
 ه؟یاکافیبازم بگم چشه  زنهیبرق م یلومتر یک

بگه  رممیزده فقط کم مونده لباس ز دیمنو د یچجور  نیکنم بب التیبدبخت خاک توسر گودر ززززیه یا

 �😡�ییییعوض نییپا ارمیخاک توسر بزنم فک مکشو ب یچجور 

 یجلو دیتونیم زتونیعز ینداره شما و هم جنسا یرادیا شمیاز نظر خودم لباسام و آرا یول هیکافبله -
 نیتا اغفال نش دیریچشماتونو بگ

که مزاحمتون شدن  نایمثل ا ییآدما یول میریبگ میبتون دیچشمامونو شا یجلو گهینفر د اچندیمن -

 ��ستیبندوبارن که کنترل چشماشون دسته خودشون ن یاونقدر ب

 نداره یبه من ربط گهیخب اون د-

رفتم سمت در پارک و ازپارک خارج شدم  رونیاومدم ب قیبلندشدم رفتم کفشامو پاکردمو از آالچ بعدشم
 میپدال گازو حاال برو که بر یزدم سوار شدم پامو فشار دادم رو موتویر نمیورفتم سمت ماش

 

 

 نیماش یها شهیشدمو درو بستم که احساس کرم ش ادهیپ نیازماش یجلودره خونه ترمز زدم جور  
 خودت پشتو پناهم باش تا مامان منو نکشه ایترک برداشت دره خونه رو باز کردم و وارد شدم خدا

 باز کردم و رفتم که از پله ها برم باال ویدزدا دره ورود نیا مثل

 _روناااااااااااک

 یمعاخضه حکومت نظام رمیاالن م رشدمیدستگ ایخدا خوب

 جونم یبرگشتم سمت مامان آروم

 رمی_کالغ پر باشه نم
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 یگیم ینگام کردوگفت:چ یجیباگ

 که... شنهاددادمیکف پاهام پ یزنیبا چوب م یکنی_گفتم االن فلکم م

 یقرصاتونخورد یگیچرتوپرت م ی_بروخدا شفات بده نصفه شب

 ضیخداجون االن به من گفت مر ایب

 نیداشت کارمی_بله حق با شماس حاالچ

 ایبروتواتاقت واسه شام ب یچیبهت بگم ....ه خواستمی_م

 نگاش کردم مشکوک

 ایبگ یخواسیم یز یچ ی_

 شدم برو مونیپش یبگم ول خواسمی_م

 قانع نشده بودم ینجور یقانع شدم که تاحاالا یجور 

تا ۴واسه شام بعد شام اومدم تواتاقم و  نییتواتاقم و لباسمو با تاپ شلوارک عوض کردم و رفتم پا رفتم
 دمیرهام بودو شمردم و خواب شونیکیگوسفند که 

به زور بلندشدم دستو صورتمو شستم و رفتم حاضرشم که برم آموزشگاه   میآالرم گوش یبا صدا صبح
برم  خوامیم گهیبعله د یو ساپورت مشک یبرداشتم با مقنعه مشک یمانتومشک یبپوشم  یاوووووم چ

وارد  زشگاهو رفتم آمو رونیبادو از خونه زدم ب رونیزدم و از اتاق اومدم ب مویگریاسم خطم رژ لب جمر
بدبخت ازاون دفعه که زدم پاشو چالق مردم  یآخ نجاسیپسره هم که ا نیآموزشگاه شدم اوه اوه ا

 ششششششینداره خالصه رفتم نشستم سرجام استادم اومد درس دادو رفت آخ یباهام کار  گهید
بشم  نمیماشرفتم سوار  رونیکارش از آموزشگاه زدم ب یکنکور تموم شه بره پ نیا شهیم یخسته شدم ک

 لهیگور نکهیعععع ا دمیکنم که د یکیبرگشتم تا جدوآبادشو  دمیاز پشت سرم شن نویماش یکه بوق 
 خودمونه 

 یای_مامانت گف بامن ب

 یزنیبوق م ینجور یچراا ستریوسفند نه مادر نه سبگم آخه گ گهید یچ ی_آقا قبلش که بپرسم کجا 
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افتادم عقل درست و  رشیگ هومنیک گهید نیا گهیرهام دهنش باز مونده بود االن تو دلش م چارهیب
فقط تنها  زنهیشمال که م-زبونم که داره اندازه اتوبان تهران ستیکه نداره درس خونم که ن یحساب

 �😳�مخودم گفت یبرا نارویلحظه صبرکن من االن ا هی نیکه سالمه بدنش هم نهیکه نداره ا یمرض

گذاشته همش  ریتاث میروح یچرتو پرتارو بهم گفتن که خودمم باور کردم و رو نیچقدر ا نیخداااا بب یا

 ��احساسه یپدرومادر ب نیا ریتقص

 روناک خانوم حالتون خوبه؟-

 شمینم نیبهترازا نیکه شما زد یبوق نیباا-

 شیکچل ا یالیگودز خندهیم زیر زیر یچجور  نیبب شعووووررریب

 بازم شرمنده دیترسیم دونستمینم دیببخش-

 بخشمیم دیکنیباشه چون اصرار م-

 یالیگودز یسربه سر من نزار  یکرده خو به من چه تاتو باش یچشاشو باز چپک نیبب افشویق خخخخخ
 کچل

 میبر دییخب حاال بفرما-

 کجاااا-

 گهیخونه پسر شجاع منزل ما د-

 چه خبره منزل شمااا-

  هیمهمون-

 ستیتنم ن یمن که لباس مهمون نیااااا خو چرا زودتر نگفت-

 خونه من خوبه میریخونه شما عوض کن لباستو بعد م میریم  

 ��خوبه آره��امممممم- 
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ظهر  یکایباخنده تکون دادو راه افتاد سمت خونه ماا چون نزد یسر  هیکردم  دییحرفشو تا نکهیبعداز ا 
 نیاز ماش یفور  میدیتارس دیطول کش یساعت کیخونمون  میتا برس نیهم یبود برا کیتراف یلیبود خ

هارفتم باالو  هاز پل یدروباز کردم بادوو خودمو رسوندم به عمارت بعدشم فور  دیباکل رونویب دمیپر
درو کمدو باز کردم  نمیبپوشم بزاربب یپووووف حاال چ دددینفسم بر یخودمو پرت کردم تواتاق وااااا

 ��زدن دیشروع کردم به د

 یپاشنه سانت یکفشا دیو شلوارسف دیتنگو کوتاه باشه شال سف یاسمون یمانتو آب هیخودشه  آهااااااان
زدم  یرژ کالباس هیبا یخط چشم مشک هی نهییآ یبرداشتم و رفتم جلو ممیآب یدست فیپاکردمو ک ممیآب

و دوباره  ییروناک خانوم که بدجور هلو بپر توگلو شد میشدم بوچ بوچ بزن بر یگر یامممم چه ج

 ��نیزم یرو امیبود بامخ ب کیتوراه چندبار نزد گهیشدم بماند د اطیح یباحالت دو راه

جهش خودمو انداختم  کیوبا دمیدرومحکم بستم که خودم از صداش ترس رونیاز خونه اومدم ب یفور 
 نیتوماش

 شد رید کمیتوروخدا  دیسالم ببخش-

 ن؟یشما خوب کنمینه خواهش م-

 من اره خوبم چطور-

 شده یز یفکر کردم چ نیایباعجله م یلیخ دمیآخه د-

 رتشهیتا زود برسم د دمینشده فقط دو یز ینننن چ-

بامافاصله نداشت دوتا چهارراه  ادیروشن کرد ورفت سمت خونشون خونشون ز نیگفتو ماش یآهان هی 
پرت  شیداخل بازار ماچ و بوسه شروع شد از توبغل مام میرفت یوقت میدیزود رس نیهم یباالتر بود برا

 ��کردن یمنو آبپاش یوهردوام به اندازه کاف شیتو بغل دد شدمیم

 هیرفتم و  یچشم غره توپول به مام کیمراسم ماچوبوسه تموم شد رفتم کنار بابانشستم و  نکهیا بعداز
 شششیادبا ا یب دنیم یبامن قول مهمون یپشت چشمم براش نازک کردم واال بدون هماهنگ

 هاااان یکنیواسه من پشت چشم نازک م دهیچته ورپر-



 

38 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یزنیم غیااااا چته مامان کر شدن چرا ج-

 هیدوس دارم مشکل-

 بزن مامانم غیج ینه واال چه مشکل-

 ��یپشت چشم نازک کرد یواسه ک نمیحاالبگو بب-

 ؟کیی��من یک-

 االنن نیهم-

 گلم یمام یدیننننن من نبودم اشتباه د-

 کنمیم تیخونه حال میبر سایوا دمیااااا که اشتباه د-

توبگو  یکردن ه دامیاز تو کارتون پ ستمین نایبچه ا گمیم یخدااااا من ه یکرد ا دیباز تهد ییییوووو

 ��کننیم دمیتهد یچجور  نینه حاال بب

 

بنفش  غیج هیمنم  دیپهلوم سوووراااخخ شدددد شد ییهوی رفتمیکه داشتم باخودم کلنجار م نجوریهم
 غمیباال باج رفتیرهام داشت از پله ها م چارهیکه تادوتا کوچه باالترم صداش رفت ب دمیفراسرخ کش

 ��حال اومد گرمیحقش بود ج یخخخخ ول یافتاد اول یکنترلشو از دست داداز پله سوم

 گل دختر؟ یشدیچ زمیاک جان عزرون یوااا-

 دیخاله جون کمرم خورد به دسته مبل ببخش یچیه-

 برات؟ ارمیپماد ب یخوایخاله االن م یدورت بگردم خوب یاله-

 نه نه خاله جون خوبم -

 خاله ینشست نی:اوا خدا مرگم بده رهام جان چرا روزمایمامان رو-

 خاله حواسم نبود افتادم ستین یز یچ-

 ��کچل یالیگودز گهیم یچه دروغ خخخخخخخ
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 رهام: اززبان

بود آخخخخ کمرم خدا لعنتت کنه دختر  ینبود که بمب هسته ا غیزد؟؟؟!!اصال ج غیبود ج یک اااخدای
 رهیچجور قربون صدقش م نیبلندگوااا المصب مامانه منم سااااادههه بب ای یصداست تودار  نیا
 یییییا گرفتیسراغمو نم یوگرنه تاصبحم کس دیمنو د اجونیخوبه رو غووووویج غیدختره ج شششیا

 ��چارهیب یدخترپرستا

 خودشووو لووووس کنهیچجورم ناز م نیبب

 پسرم؟ ینیتاصبح همونجابش یخوایرهام مادر م-

 امیاالن بااجازتون برم لباسمو عوض کنم م امینه مامان جون م-

 شهیاالغذاسرد م ایبرو پسرم برووو زود ب-

 امیچشم االن م-

 زبان روناک: از

 یمثل دخترا نیافتاده اونم همچ لیپسررو انگار از دماغ ف نیا کننیچقدر لوسش م ششششییا
کچل  کلشیاز ه کشهیهرکووللل خجالت نم یالیگودز رهیگیکه ادم اوقش م کنهیچشم چشم م یخجالت

 ��بدبختن ینداره که مامان باباش پسر پرستا یر یتقص

 ��شده ییجوووننن عجب هلو دهیپوش یخیباشلوار  دیسف زیزده بل یپیرفته چه ت نیبب اوووووووو

کچل بدبخت چشماتو  یالیگودز کنهینگام م یخاک تو سرم اون موقع تاحاال داره بالبخنو کجک اواااا
 بدبخت اممم  زی(هخوردمشااایاون موقع تاحاال من داشتم م ییخدا یکن)ول شیدرو

 دیخودش برنج کش یردن غذام اونم اومد روبروم نشست براشروع کردم به خو نوییانداختم پا سرمو
واالاا خرس  انهیکنه  ریس جوری دیگندرو با کلیه نیا گهیحق داره د خورهیبامرغ ماشاال اندازه خرس م

به  شاالیاکچل  الیهرکول گودز کنهیبعدشم مثل دخترا خودشو لووووس م خورهیگنده سه برابر من م

 ��نننیییآممم ییییاله ادیجال ب گرمیمن ج زهیفرم صورتت بهم بر یبخور  نیماش
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ناهار تموم شد بلند شدم ظرفارو جمع کنم که نگار جون نزاشت گفت خدمتکارشون هست جمع  یوقت
آخر هفته  یبا بروبچ وبرا یباز  امیمبل نشستم شروع کردم به پ یمنم از خدا خواسته رفتم رو کنهیم

 وهوووویتوپ گذاشتم  یکوه نورد هیقرار 

 ره؟یم شیدرسا خوب پ-

 ��هااااا-

 ره؟یم شیدرساخوب پ گمیم-

 جا؟ی نیمثل جن ظاهر بش نیآقا رهام شما عادت دار-

 ��ییچ-

 جا؟ی نیمثل جن ظاهر بش نیشما عادت دار گمیم-

 گفته من جنم؟ یک رمینخ-

 من-

 ؟یچ یاونوقت برا-

 نیامروز دوبار منو تا لبه سکته برد نکهیا یبرا-

 ستیواااا به من چه شما حواستون ن-

 بوق خوشگل آقا هیکنارش  ایباالسرش حرف بزنن  انینم هوی ستینفر حواسش ن هی یخب وقت-

 کنن؟یاظهار وجود م یاونوقت چجور  دیببخش-

 ادیب رونیتا ازاون عالم ب دنیو تکونش م زننیآروم صداش م یلیخ-

 ؟ییچ ومدین رونیکارا اراون عالم ب نیشخص باهمه ا واگر اون-

 زننیدارن صداش م فهمهیخروخنگه که نم یلیاون خ گهید-

 وونهید اخدای زنهیچجور دلشو گرفته قهقه م نیشد جلل خالق خرس گندروبب ینجور یچرا ا نیا واااا

 �😰�ییییروان کنهیم ینجور یشده چرا ا
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 زشته خاک توسرم نیکنیم ینجور یاوااا آقا رهام چرا ا-

 �😂😂�یدختر معرکه ا یباحال یلیخ یییوااا-

 بپرسم چرا؟ تونممی��هااااا-

 ��خره خنگ یگیچون خودت به خودت م-

 یچیشده بچه ه یبه خودم گفتم خره خنگ جلل خالق روان یگفت من ک یاالن چ نیا یییییچ

 ��ستین شیحال

 زدم؟ یحرف نیهمچ یواااا من ک-

 یاالن گفت نیهم-

 خودمو نگفتم که اون آدمارو گفتم من-

 یدینفهم یدستتم تکون دادم ول یچون چند بار صدات زدم حت گهید ییاز اونا یکیخو خودتم -

آخه  یزنیخاک توسرت روناک که هنوزم شش م یییا دمیصدام زده تکونم داده من نفهم یییییییچ
به سرم  یهااا حاالمن چه گل ستتتیکوه رفتن چقدر ذوق داره که حواست به اطارفت ن هی یدختره روان

 ��که دادم یسوت نیباا رمیبگ

 نجوریکه ا شهیحواسم نبود هم زدمیحرف م یاااخب من،من داشتم بادوستم درمورد مسئله مهم-
 ستمین

 �😉�بله بله حق باشماست-

 

 

 ?یماه بود ی_دوس داشت 

 گهی_االن هستم د
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پسره دلقک  یمنم ماهم مگه کور  هیدولت آزاد کرد خوب مگه چ ۷نگام کرد منواز  نیکه ا یجور  یعنی
 یدیچرا آفر وینیزم بیس نیا اآخهیخدا کنهیداره به اونجا نگاه ن نهیبیکنارش نم ویقشنگ نیماه به ا

 خوانوادت رفتن یغرق بود یادی_فک  کنم ز

 دمیرفتن که من ند یخاک توگورم ک اوا

 سوزعیم یقدرم که دار  نیهن ارین ادفشاری_ز

 چقدر کرمهههههههه نیا اوووووف

 هیبمونم مشکل نجایاصن ا خوامیمن م ی_اخو

 !?!یبمون یخوای_ععععع روناک جان م

 بود  یک نیاهلل ا بسم

 یبگم بهش وا یبشرو دوس دارم حاال چ نیخدا من چقدر ننه ا ییییییسمت صاحب صدا هع برگشتم
 مثل خرتوگل گسرکردم

 !!?یمونی!!!میبمون یخوایم دمی_روناک دخترم?!!?شن

مامان  یمقدمه حرف زد یکه مهربون شده باشه نگاه کردم بازتو ب دبودیبع ادیننم که امشب ازش ز به
 اه

 بمونه خوادیم احونی_آره رو

 کردمااااااا یمن شوخ بابا

 سمتش دمیدرجه چرخ ۱۸۰نقاله  مثل

 .....یخوام مزاحمت ینم رمی_نه م

برو روناک امسب درخدمت  اجونیو بعد رو به مامان گف:رو یییییتومراحم ایحرفو نزن نیا گهی_اوا د
 ماس

 نیدیپاسم م یمن توپم کنه ه بابامگه

 _باشه پس فعال
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نزااااااااااار رو قلبم پا نزاااااااااار هووووووو ننه نروووووووهاااااااااا باتوام  نجاینررررررو منوا مامااااااااان
 مادررررررررررر دیبخشب یییییییاو للللللللللیگور

 یییشدکه ننم رفت و من موندگار شدم هع نگونهیا و

 

 

 توخونه میجون مامان روناک رفت یمان با

 دهی_دخترم روهام اتاقتونشونت م

 جون یمان ی_مرس

 گلکم و رو به روهام گفت:ببرش دخترمو فسی_وظ

 ستادمیازش ا تیبه طبع ستادیدایدرسف ی یباال روهام رو به رو میاز پله ها رفت باروهام

 اتاقتون نمی_ا

 _آها ممنون شرت کم

حرص نخور بدونه توجه بهش مثل گاو  نقدریجوجو ا رهیمادرت برات بم  نیبچم چشاشو بب ییییییاو
تخت دونفره وسطش بود آخجوووونم مثل  یکه  دیسف یاتاق بزرگ به رنگ صورت یوارد اتاق شدم 

دره  یییییییرو تخت که دومتر پرتاب شدم روهوا اووووووم االن لباس ندارم چ دمیگوسفندا پر نیا
 ی??!?شونه هاموباالانداختم و نجایهس ا یلباسا ک ییجونم چه لباسا یبه به ا دمیکمدوباز کردم که د

رغتمو خودمو پرت کردم  روتخت و  پرتمهیو دوباره مثل اسب  دمیو پوش رونیب دمیلباس خواب کش
 دمیخواب

 تقققققققققق تققققققققققققققققق   تققققققق

 ریازروتخت بلندشدم  که پتواومد ز یباخوابالودگ نایا کننیهم ولم نم یبابا سره صبح اتاقاااااااانی یا
نزنم? بزنم? نه نزنم?  ایبزنم  غیاالن ج یییییییییپام آ ییییییآ نیبه زم دمیپام و مثل مگس چسب
خونه اومد  ها شهیزدم که احساس کردم ش یغیآنچنان ج حهیصح نهیگز نیاوووووم بزنم? آره هم

  دمشیدیبودنم نیینفر اومدداخل چون سرم پا یدرباز شدو  نییپا
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 ییییع ینقدردستوپاچلفتی_روناک تو چراا

 ییییییدار یاز من چه انتظار  ییییزنیدرم یاونجور  یبلندکردمو به روهام نگاه کردم آخه االغ وقت سرمو
 گف نویشلغم به من ا نی? ادمیاشتباه شن ای? گفت یبه من گفت دستوپا جلفت نیش اولل نویاصن ا

 اضافه شد هاتیماریب هیخداروشکر به بق میماریب نیا ی_روناااااک کررر 

 رهیورم نیا یع گمینم یه گمینم یز یمن ج یه نایحاالتو بب ایخدا

 ?یباگاو دار  ی_تونسبت

 نگام کرد یمنگ باحالت

 ?ی_چ

 یمثل بز داخل شد یدفعه درو باز کرد ی یباگاو دار  یکه نسبت گمی_م

  دتوهمیکه اخماشو کش گمیم یگرفت چ تازه

 بلندشو خرس گنده می_صبحونه حاضره دوساعته منتظره توا

 یراس ههههههههههیچ نیبه من گفت خرس گنده اگه من خرسم ا نیبک بزن ا ی یآقا رونیاز در زد ب و
 سکته نزد بچه میوهام بودم? شانس آوردسرو وضع جلو ر نیمن باا

 رونیو زدم ب دمیپوش یسورت زیبل یصورتمو شستم و موهاموشونه زدم و  دستو

 

 

مثل  یرفتارا نیبهتره مثل آدم از پله ها برم و ا رهینداشتم م یاز رو پله ها سربخورم که گفتم آبرو رفتم
 زایلبخند مونال لهیبلندگفتم:دل یبودن باصدا زیثبت کنن رفتم تو سالون همه سرم نسیتوگ دیآدم منو با

 اومددددددد

 کودک درونم هنوز فعاله هیسرا برگشت سمت من که گفتم شکست گردناشون بابا خو مگه چ آنچنان

 کنار خودم ایدخترم ب ایب نهیریدختر بگردم که چقدش نیدور ا یجون:ا یمان

 زدم و کنارش نشستم یلبخند
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 جواهر یکالس ندار  روهام:امروز یبابا رآقایام

 یروز جمعه کالس چ نیشتیان آخه

 :چرا بابا دارهروهام

 یزنیچغندر چرا زرم یبه روهام نگاه کردم کالس چ تند

 موندنننن هیتازه تموم شده بانو بق تی:درس عربروهام

 خوامیاصن من م نمیوببیک دیبابا من نخوام درس بخونم با یییییانداخت ییخداااااا مارو به چه کسا یا
 قطار بشم منو چه به وکالتتتتت ریپنچرگ

 ?میری_مگه امروز کوه نم

 معرکس یلیآزاد درس خوندن خ یاما علم ثابت کرده که توهوا میری:بله مروهام

 ....استغفراهللیلیخ یزنیحرف مفد م یلیخ یزنیزر م یلیثابت کرده که تو خ علم

 _بله بله علم ثابت کرددددده

 گفتم که خندش گرفت بخند بخند دارم برات زیجمله رو باغ نیا ونچنان

هم بود باز بخش  یا گهیاتاق د یاتاق من  یبلندشدم و رفتم باال رو به رو زیاز سرم یخواه باعذر
 سین یچکیشروع کرد به کار کردن رفتم دم در اتاق درو آروم باز کردم خوب خداروشگچکره میفضول

بود و  یا سرمه دیچه قشنگههههههه اتاق به رنگ سف ییییییییییواردشدم که دهنم باز موند چه اتاااااااق
عکس روهام در  گهید نیاتاق هلو فرض کن یندارم خودتون  فیبود حاالمن حوصله توص کیش یلیخ

 گفتنمو بگردم خوب آقاروهام برات دارم یخخخخخ فارس دیدرخشیم یتختش به مانند ستاره ا یباال

 ینگاه به ظرف مربا ی  ارمیب نایهم سرا ییبال یباشه بعدا  ادمی ییبه به چه  عطرا زشیسر م رفتم
و مربا رو  ییزد به کلم  رفتم تو دسشو یطانیفکر ش یبودم کردم و  دهیدزد زیکه ازروم یتمشک قرمز 

دم و یرفتم تو اتاق و لباسامو پوش رونیاومدم ب یبخش تیتو مسواکش و بالبخند رضا ختنیر
به در اوه اوه  دمیبا داد روهام چسب نهیچشتون روز بعد نب یآ رونیموهاموجمع کردمو زدم ب

 ��درامانم نجایفعال ا ستادمیجون ا یو کنار مان نییبادو از پله ها رفتم پا دههههیفهم

 زلزله? یدیجون:توهم شن یمان
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 دنیاطراف تهرانم شن یبود که فک کنم روستاها ادیز نقدری_واالاکوش ا

پاش  یشلوار کتون مشک ی رونیاومد ب یعصب یخندش روهام باچهره و همزمان با دیجون خند یمان
 مارو به گناه وادار نکن نقدریلخت بپوشون برادر بپوشون ا یبود با باالتنه 

 

 

 ��کشمتی:روناک مروهام

مثل مو ش  کنهینابودم م یاز صفحه هست زنهیاالن م یاعلیحرف اومد سمت من  نیبه دنبال ا و
شذم حاال من بدو روهام بدو کلن شده  اطیو وارد ح رونیاز درخونه رفتم ب دنییشروع کردم به دو

 موش و گربه میبود

 ��کنمی:روناااااااک بدبختت مروهام

 ��پنبه دانههههه ندیپشتمونگاه کنم گفتم:روهام در خواب ب نکهیبدونه ا دمییدویکه م همونجور

 لیعزرائ یییییییپام آ یدستم آ یکرد و افتادم رو چمنا و ریحوض بپرم که پام گ یجا رفتم از رو ی
 یصدا گهیکنه که پاش رفت روگال و پرت شد رو من احساسم م ستیاومددددددددد روهام رفت ا

 ستون فقراتم یکمرم آ یآ دمیخورد شدن استخونامو شن

 بلندشو هرکول له شدم یییع یبار ب یبلندشو ازرو من فکرکرد لیگور ی_هوووو

 کنمیم یکردوگفت:نگفتم تالف طونیش وچشاش

 رهیخ کردیرو به اون روم نیتو صورتم و حالمو ازا خوردیگرمش م یصورتم بود نفسا هیمتر مین صورتش

 ��یبود اصن صحنه رو داشت رهیمن خ هیوزغ یچشا یاونم تو شیعسل یشدم توچشا

 ��فک کنم هی:االن وقت تالفروهام

 قلمع یلیبلندشو ازرومن شکستم فک کرده خ یغیجوجه ت ینی_توخواب بب

 کرد کمینزد طتریب صورتشو

 ��:هنوزم زبونت درازه هااااروهام
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 رو چه به من  ۱۸بابا صحنه مثبت  رفتیچشمام داشت م گهید

 سیمترم ن یسانت ۲زبون من  ریماست موس فهیضع تیاضی_تور

 ذره خودشو از روم فاصله داد یگذاش کنار سرم و  دستشو

 ��حاج خانوم ینیخوابشو بب زارمیزدوگفت:نم یپوزخند

 از روم بلند شدو رفت توخونه و

 تو شوک حرفش بودم هنوزم

 ?یچ خواب

 گفت? یچ نیا

 گور باباش هیچ یدونیم اصن

 کارکردیمانتومو چ نیخدا بب یوا

 برم خونه یبا چ االن

 بلندشدم و لباسمو تکوندم و رفتم توخونه نیروزم از

 بود یشیآت نقدریروهام ا یبود کارکردهیچ یشد روناک یجون:چ یمان

 جون  یمان یخبرندار 

 ساده بود هیشوخ ی یچی_ه

کنآسرمو براش تکون دادم و رفتم  زیاول بروخونه لباساتو تم طونی:بروشدوگفتیجون خند یمان
شلوار کتان سرمه پاش بود با  ینخورنت شفتالو  یپیبعد روهام اومد جوووووون چه ت قهید ۲ اطیتوح

 سوار سانتافش شد که منم سوارشدم و رفت به سمت خونه ما دیسف شرتیت
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کلمه هم  یحال مغرور توکله راه  نیباشه ودرع طونینقدرشیروهام ا کردمیفکرنم چوقتیه اووووووف
 ادهیپ نیداشتم سر به سرش بزارم از ماش نقدردوسیچرا ا دونمیحرف نزد جلو دره خونه ترمز زد نم

 پول خورد ندارم ددیشدم و گفتم:ببخش

  کنهیرنگ عوض م عیچه سر نایآفتاب پرستو بب ییییییا

 پشتمو بهش کردمو رفتم تو خونه دمویخند

 رونیب دیدرو با لگد باز کردم که مامان از تو آشپزخونه پر یجور 

 شده جنگ شده ی:چیمامان

 آورده فیشر_نه مادر زلزله ت

 روناک یاومد  یی:از بنایمامان

 نی:نه خوردم زمدموگفتمیخند

 یبه اون عمه هات رغت گهید یخنگ گمی:میمامان

 پشت خواهرا من حرف زد ی_ک

 کردیسمت بابا که باخنده به ما نگاه م برگشتم

 :من حرف زدمیمامان

 �😂�که جرات مخالفت داشته باشه هیک ی:بله بله خوب کردییبابا

 ��لیزن ذل یبابا یا

 کوه برا درس رمی_مامان من دارم با روهام م

 نییپا ی:پرت نشیمامان

 منظور داشتااااا یلیجملش خ نیا یعنی

 _ماماااااااااان

 یخنننننگول مامان گهید گمی:خو راس میمامان
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 گهیم یچ نیبب یی_بابا

 کنمیبابا من دخالت نم هی:برو پدرسوخته برو چشم آبدوگفتیخند ییبابا

 پاش درخت سبز شد رهیبادو رفتم باال اوه بدبخت روهام ز دمویخند

رژ  دمیپوش یو شال و شلوار نشک یصپرت یمانتو یدرآوردم و شوت کردم تو حموم و  مانتوشلوارمو
 رونیقرمزمم زدم موهامم فرق باز درست کردمو زدم ب

 یاند دد یماما ی_با

روهام سرش رو فرمون بود و چشماش بسته باز کرمم  فعال شد رفتم  رونیکردمو اومدم ب یخدافظ
 دمیدرو کبوندم به هم که خودمم ترس یدو سه جور  کیو رو آروم باز کردم و نشستم  نیسمت ماش

خنده حاال نخن  ریزدم ز نیماش شهیجن زده ها بلند شد تا بلندشد کلش خورد به ش نیروهام مثل ا
 بسته شد شمیدستم برگشتم سمت روهام که ن یرو یرفتن دستبخند  با احساس قرار گ  یک

 آرام زمیباش عز آرام

  یکنیرم م چرا

 آرااااام

 بکش قیعم نفس

 مارو یبکش ینزن یاخو

 کشعینفس م یاوه چجور  اوه

 بود نخور منو یشوخ بابا

 یکردن دوس دار  تیی:اذروهام

 الحمدهلل زبون باز کرد خوب

 ی_مفتش

 :نه من روهاممروهام

 جالب چون منم دختره بابامم _چه
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 آی:عععع من فکرکردم دختره مامانتروهام

 پسر گل زننیبابا جهنم از موهات دارت م رهیچرابامن ورم گهید نیبابااااااا ا یا

 

 

 نگفتم روهامم دهنه گشادشو  بست پسره زباله  یز یچ گهید

 میشد ادهیکوه ترمز زد و پ یجلو

 یدفعه نر  ی نییپا یمثل گاو سرتوننداز  ادندادنیبرم باال که گفت:اهم اهم بهت  رفتم

 نکرده بودن که کردن همیخداجون به گاو تشب ایب

 !ینفرو صدانکن یدفعه  یندادن مثل گوسفند  ادی_به تو 

 ی:به تو باد ندادن با بزرگ تراز خودت درست برخورد کنروهام

 یخانم درست برخورد کن یکه با  ادندادنی_به تو 

 نمیبیمو نم:کو کو خانروهام

 خودم اشاره کردم به

 یییییع یخنگ دستوپاچلفت ی یسی:تو!?!توکه خانم نروهام

 هاااا داکنهیدرصحبت کردن پ یبزنش که ناتوان یبرو جور  گهیم طونهیش

 ینیزم بی_حاال چرا نرم باال س

 دیسف جیهو ومدنی:هنو بچه ها نروهام

 ادیقراره ب یحاال ک ماااایدیبه هم م یلغبا قشنگ چه

 _به به داداش روهاااااااام

 سمت صاحب صدا برگشتم
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 کلیه شیبور و ته ر یبا موها یپسر چشم آب ی یدیقشنگ آفر نقدریناروایتوچراا ایخدا جوووووون
 پاش بود دیو شلوار سف یمشک شرتیت یداش  یالعاده افوق

 نگاه به من کردوگفت:باربد هستم یجلو روهام و باهاش دست داد  اومد

 ینگو بگو فرشته بگو جوجه رنگ باربد

 _روناک

کردو به من گفت:روناک  یاز پسرا باروهام سالم احوال پرس یکیبا دو اومدن سمت روهام  گهینفر د ۳
 درسته

  شناسهیمنو از کجا م نیا ععععععع

 خنده رفت روهوا کیپسره که شل یبا پاش زد رو پا روهام

 ناز بود نمیپاش بود ا یبا شلپار مشک یکت تک مشک یبود و  یچشم ابرومشک پسره

 کردن یار یهم بودن که ازهمون اول منو آب گهیدخترد دوتا

 داداش باربد امی_من برد

 خورد پشت کلم یکیبزنم حخخخخ ندا آمد و  خوامیامروز موخ م جوووون

 _خوشبختم

 _منم بهار هستم 

 یاستخون ینیو ب کیکوچ یو لبا ییبور طال یو موها یآب یدختر جذاب چشما ینگاه کردم  بهش

 _روناک

 من داد لیلبخند گشاد تحو یو  سامی_منم آ

 و قده کوتاه یقهوه ا یسبز داشت باموها هیوحش یچسا

 نیشماره شناسنامه هم بد نیخوایم سیکه ن ی:اووووو مراسم خواستگار ایبرد

 امروزو آدم باش ی ای:بردباربد
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 الیبه هم چه شود وا و وفتنیدوتا زلزله ب ی:واروهام

 هیک یزلزلمونه دوم نیاول ایبرد دونمیکه م نجای:تااسایآ

 هیآتش فشان ینگاش نکن  ینجور یبه منه مظلوم اساره کردوگفت:ا روهام

 رمیگیزبونت باز شده روهام آقا حالتوم یتخم کفترخورد ععععع

 یداره گوگول یچه چهره مظلوم نینگاکن نینگ ی:وابهار

 �😂�زنهیبابچه گربش حرف م انگارداره

 

 

به خودم  یمشت بدتراز خودم افتادم ول هی ریتوروخدا گ دینیبیم گهیخخخخخ بچه گربم شدم د 
 انگار خل تراز منم وجود داره دوارشدمیام

 میبر یایروناک جونن نم-

 چرا چرا اومدم یچ-

پسرام از پشت ازمون  میرفتیکردم مادخترا جلوتر م ساحرکتیرفتم سمت باال و وسط بهار و ا بعدش
 کردنیحفاظت م

 واال بوخدا رنمونیبگ میبزار حداقل پشت سرمون باشن اگه افتاد خورنیکه نم یا گهیبه دردد واال

 روناک جان چند سالته گلم؟-

 شما چندسالتونه؟-

 سایمنآ-

 ن؟ییدانشجو-

 گلم یتوچ یمعمار  سانیآ خونمیم یآره من پرستار -

 اتمیادب-
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 از دادگاه رونیب کننیبشه همون روز اول پرتش م لیاگه وک نی_ا

 گهیم طونهیساکت بودم فک کرده چه خبره ش یلیپشت سرم و به روهام نگاه کردم امروز خ برگشتم
 تاازاون خوشگالرو بارش کنم۴

 دمیبشم شک نکن همون روز اول حکم قصاصتو م یاگه قاض یدونی_امام

 ورنره باشه با من نیخنده حقشه تاا رهیزدن ز همه

 جونم دراومد یکه بهارگفت:وا میباالرفت گهیذره د ی

 _کجا رفت?

 گفت:روناک تو سر به سرم نزار تروخدا بهارباخنده

 سرموتکون دادم دمویخند

 :روناک بدو درسروهام

  یخیب گهینجارودیروهام ا ی_وا

 پس ی:قبول کن تنبلروهام

 بود باتو ی_تنبل حسن

 ارمتیبه زپر ب ای یای:عاقالن دانند مروهام

 آقا معلم گهیداشته باشم د حمی_آقا پس زنگ تفر

 پسره نچسب شیسرشو تکون داد ا دویخند

بزاراونجااونو  نویا نجایال کن اونجا بل کن ا نجایدادن ا حیبازکردم و روهام شروع کرد به توض کتابمو
 اه خسته شدم زنمیکه من م زدینقدرخرنمیبااون همه هوشش ا نیشتیبابا ان

 یی:جوجه باتوام کجاروهام

 _خروس تو لباسامم

 :ععععع هل کن زرنگروهام
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 سخت تره نمیزم یاز فرمول شکافت هسته  نکهینگاه به سواله انداختم بابا ا ی

 سیاپلو که ن یسوال هل کن یخوای:روناک مروهام

 هل کنم نویکه بتونم ا سین می_بابا من هوشم اندازه ماه

 یکودن ی:پ قبول دار روهام

 باتو درمن اثر کرده ینیگفتم:آره همنش باحرص

 یشیجغدم ی:حاالحرص نخور شبروهام

 ینگاه کرد ی نهی_خودتو تو آ

 ۱۰۰۰:موشت اول باربد

 برگشتم سمتش  باخنده

 زنمی_من بچه نم

 یبا عصات بزن یخوایمثال م ی:نه که ننه بزرگروهام

 برم بزنمش دلقکوووو دمییهم سا یرو دندونامو

 نجایاایب یدرس بسه روناک:بابا بهار

 یزودتربگ شدیقوربونت نم یا

 

 

که اون  یشاپ یسمت کاف میبدو رفتم سمت دخترا باهم رفت دمیگفت مثل کانگورو از جام پر نویبهار ا تا
شاپو  یتو کاف میداشت بادخترا رفت یآرامش خاص ومدیبودازش خوشم م یدنج یجا یلیباال بود خ

 میادد یشکالت کیپسرام اومدن لبه تخت نشستن همه سفارش قهوه با ک میاز تختا نشست یکی یرو
 نیپسرام درباره کاروبورس ب میمادخترا درباره درسو دانشگاه حرف زد ارنیکه سفارشامونو ب یتاموقع

شرکت عمران داره وباربد سن روهامه و  ایروهام وباربد شرکت مد دارن مثل بابا وبرد دمیحرفاشون فهم

 ��چقدر اطالعات جمع کردم نیبه خودم بب کیبه به بار کترهیدوسال کوچ ایبرد
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 گلم؟ یقبول بش یخوایم یروناک جان چه رشته ا-

 حقوق بهارجون-

 کمکت کنه تونهیم یلیخوبه گلم روهام پس خ یلیاااا خ-

 آره اگه کمکم کنه-

 کنمیدست که نمک نداره من کمکت نم نیروهام:اااااا بشکنه ا-

 نه-

 که کنمیو تست کارم نیمن هرروز باتو دارم تمر دددیچشم سف یییا-

 هر روز بوده؟ یک یماه کال دوجلسه باهام وارکرد کی نیتوا-

کودن آقا  یبه من نگ یحال اومد تا تو باش گرمیشکل لبو شدهه خخخ ج نیبب افشویق خخخخخ

 ��روهام

 خوبه؟ میکنیتست کارم نویساعت تمر یکارکردم اره باشه از فردا روز  نیدوروز باهات تمر ینجور یاااا ا-

کنم که  نیساعت تمر یغلط کردم شکر خوردم من اگه روز  اینهههه خدا سااااعتتتیگفت روز یییییچ

 ��خونهه وونهیبرم د دیجلسه کنکور با ریبرم  نکهیا یبجا شمیتااخر سال خل و چل م

 هعالی خوبهههه��ااممممم-

 میکنیپس از فردا شروع م یاوک-

 یلیتر ریز یبر  یخپل اله یالیگودز یکچل بش یاله رونیشاپ رفت ب یگفتو بلند شد باپسرااز کاف نویا

 �😭�من از دستت راحت بشم

 بهار زنگ  خوردو جواب داد هیگوش

 یکوه ..بابا نیایب ی....ععععع اوکدیعضو جد ی:سالم ....آره ....روهامو بچه ها و بهار

 کوچولو کنجکاوم یمن فضولما نه اصال فقط  نیفک کن نیونیوخ مد ی

 بود بهار ی:کسایآ
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 کایاوالی:محبهار

 نیک نایبهار جونم ا دیببخش ینی_تابستون جون 

 انیباحالن االن م یلی:دخترخاله هام خدوگفتیبهارخند

 _آخجونم خوبه

 نیسوسک بش نیکنیم بتی_تنها تنهاااااا غ

 میتازه وسطاش ایب یسمت باربد و گفتم:خوب شد اومد برگشتم

 عی یکنم بخت برگشته ا بتی:حاال غباربد

 _اصغر آقا بغال

 رمیمن سرکار نم گهیشون بغاله د یدد گهیبرم توکارشون د نیدختراش چجور نمی_عععع خوبه پس بب

 رخندهیز میزد همه

 :باربددددددددایبرد

 ��️☺منو:اوا آقامون دعوام کرد ببخش باربد

 دمیخدا چقدر خند یوا

 _سالمممممم من اومدممممم

 دمیسمت دره کافه که دوتا دخترو د برگشتم

 ناناز بود یلیهم داش و خ یسبز  یتنش بود چشا یباشال و شلوار مشک دیمانتوکوتاه سف ی شونیکی

 گل سر سبد کامیرو به من گفت:من ال یبعده سالم احوال پرس اومدجلوو

 امیجذاب بودگفت:منم مح یلیدختره که خ یکیاخل سبدآاون _منم روناکم گل د

 _خوشقلبم

کم حرفم همش  یلیحرف زدن منم که نه خ یتا پنجره ا ینشستن به صحبت کردن از هر در  دنویخند
 ساکت بودم روهام فدام شه خخخ
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ساعت بعداز ظهر بود  یکاینزد گهیدل دردگرفته بودم د گهیکه د میدیخند مویحرف زد نقدررریبادخترا ا 
دخترارو بغل کردم شماره هاشونم  میاومد نییکه از کوه پا یسمت خونه موقع میبر میگرفت میکه تصم

  امیمنم ب زارنیم حیتفر ایگرفتم قول دادم هروقت قراره کوه 

 یشوخ دنویخند قهیبعداز دق بایتقر ادیروهام نشستم تاب نیرفتم تو ماش مویکرد یخداحافط بعدشم
 کردو اومد سوار شد وراه افتاد سمت خونه ما یکردن باپسرا خداحافظ

 چطور بود؟ نمیخب روناک خانوم بگو بب-

 ؟یچ-

 ویک یآ گهیگردش د ینچیلئوناردو داو یچیپ چیپ-

 خوش گذشت یلیبود خ یآهاان عال-

 من خوشت اومد؟ یخب از دوستا-

 سایخوب بودن معرکه بوووودددن بخصوص بهارو آ یلیآرههه خ-

 میدیخب پس خداروشکر بفرما خانوم رس-

 یسالم خاله جونو باعمو برسون بابا یمرس-

 روناک؟ یراست نطوریتوام هم-

 بله-

 خودتو واسه فردا آماده کن-

 فردا؟چه خبره؟-

 ��یساعت تست بزن دیفقط با ستین یخبر خاص-

 ��سرم یتو زمیبر ینبودم حاال چه خاک ادشیخدا نههه اصال  ییییواااا
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 نرفته ادمیاهااان نه -

 یخوبه پس فعال با-

  یبا-

 ایاز آنتال کهیکوچ ییرفته بودن خونه مامان جونم چون دا ادینبود احتمال ز چکسیتوخونه ه رفتم
 آخه هیرفتنش چ دنیعشقو حال د ایحاال انگار رفته بود مکه واال رفته انتال دنشیاومده رفتن د

 یلیدختر خ دیتختم فکر نکن یرو دمیگفته بودن رفتم لباسامو دراوردم نمازمو خوندم بعد پر اذانو
 خونمیم شهیهم نیواسه هم دهینماز خوندنو دوست دارم بهم حس آرامش م یهستما نه ول یمذهب

 تمکرد رف دارمیشام ب یساعتشب بود مامان برا دونمیتا خوابم برد فقط م دیچقدر وقت کش دونمینم
 نیپس بزار افتمیم الیگودز نیا ریخستم تازه از فردام گ نقدریواال ا دمیشام خوردم دوباره اومدم خواب

 ��فردا یخرخون یداشته باشم برا روین رهیاالن بخوابم ذخ

 

 

 نگگگگگگگگگگگید نگگگگگگگید 

  شییا گهیمن راحت بشم اههه بزار بکپم د یبشکن یکوفت اله یدرد ا یمرض ا یا

 ساعتدختر  دارشویروناااااااکککککک ب-

 داربشمیآخه چرااااااا ب-

 امروز ادیآقا روهام ب ستیمگه قرار ن-

 مثل هرروز ادیقرارهتاب-

 آره دیساعت درس بخون یرفته قراره از امروز روز  ادتیخانوم انگار  رینخ-

 آخه رمیبه سرم بگ ینبود اصال حاال چه گل ادمی ییییواااا یییییییهههههه
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دستو صورتمو شستم  ییکچل بلند شدم رفتم سمت دستشو یالیکنه گودز کارتیخدا بگم چ ههههها
شلوار قرمز  زیدست بل هیصبحانمو خوردم اومدم باال لباسامو با  نییبعداز نرده ها سر خوردم رفتم پا

 وسطشون نشستم منتظر آقاکچله دمیراحت عوض کردم موهامم بافتم کتابامم چ

 یکه اماده ا نمیبیم یدختر حرف گو کن سالام به به چه-

 سالم بله امادم مگه قرارنبود باشم-

 یقولتو فراموش کرد دیگفتم شا-

 ادمهیفراموش نکردم  رمینخ-

 م؟یخوبه خب شروع کن-

 اتیاره از ادب-

 ؟یلیتکم یعرب-

 اهوم-

 بدو دختر خوب یتا تست بزن دیبا گهید نیتا م اریب اتتویخب پس ادب-

کردم  یمن راحت بشم ساعت تمام تست زدم بعدشعر معن یکچل بش یخداااا باز شروع شد اله یا

 ��کار کرد نامرد اتیساعت امروزو فقط ادب ییییمفهوم دراوردم واااا

 یخسته نباش هیواسه امروز کاف گهیخب د-

 استاد نیهمچن-

 ��داشت یخواه یتا فردا استراحت کن روزه سخت رمیخب پس من م-

 لیبروتا نزدم چالقت کنم بدبخت گور الیا لعنتت کنه گودزخد یا

 چشممممم-

 بال خدانگهدار تا فردا یب-

 یبااا-
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 دمینفهم یاز خستگ رمیمیواالدارم م دمیراحت خواب یلیتخت خ یزوم رو رجهیرفت دراتاقو بستم ش تا

 ��دیچسب یخوابم برد ول یک

 

 

  نگگگگگگگگگگگید نگگگگگگگید نگید

 ادیونگ ونگ نکن باباخسته شدم اه خوابم م نقدرینادر شاه ا الیبیجونه س یا

 مثل خرنگام کنه  نیبزنم ا غیمن ج یرفت هوا حاال ه غمیزپر ال چشامو باز کردم که ج به

 که زدم در باز شدو روهام مامان و بابا واردشدن یآخر  غیباج

 نجایآورده ا یک نوی_ا

 نجایااینچ نچ پشمک ب نجایاومده ا یچجور  نی:ععععععع اروهام

 که رو به روم بود با حرف روهام رفت کنارش خودشومالوند به پا روهام یپاکوتاه سگ

 یز یچ یزباله چندشم شد حاال  یییا

اومده به  یپاداشته اماچجور  نجاالبتهیپا درآورده اومده ا یچجور  نیوسط مجهولهاااااا ا نیا یز یچ ی
 روهام کشمتیم یعنی کردیروهام نگاه کردم که با خنده نگام  م

 سگه سی:دختر اژدها که نیمامان

 گهی:لوسه دییبابا

 تمیحما نیکشته مرده ا تتونیواقعا ممنانم از حما یعنی

 نویدرو باز کرد یگوسفندم شماهم که چوپان مثل چ نجایمنم ا لسیطو نجایبعله ا گهی_بعله د
 نیواردشد

 یستین یفک کرد ی:پ چیمامان

 میسرراه داکردمیپ نیقی گهیننه ماروباشا د یذک
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 رونیب نیریحاالم نیگی_بعله بعلههههه درس م

 سین نجای:نامحرم که ایمامان

 رونیافتاد و رفت ب وشیک یدسته......پوووووف با جشمام به روهام اشاره کردم که مامان تازه آ روهام
 رونیبه ساعت نگاه کردم که چشمام زد ب نییو رفتم پا دمیرنگمو پوش یشلوار طوس زیبل

 مننننن دمیبوووووود چقد خواب ۱۲

 دلقکککککک گرشدهیروهام نشستم امروزچقدرج یحال شدم و رو به رو وارد

 نیابراز عالقه منو دار اصن

آزمون کنکورته  گهیماه د ۱?!?یآماده ا یواسه امروز چ نیبدنبود یا میکارکرد روزیروهام:روناک خانم د 

 �😏�ها

رفتنمم  ییپسره شتر کم مونده تو دسشو لیآخه به توچه گور زنهیجوش م نیآزمون بدم ا خوامیم من
 خاصژت یدخالت کنه جلبکه ب

 _آقا روهام امروز خودم کالس دارم

 شد یبچم کامال قهوه ا شیآخ

 گهید رمی:پس من مروهام

 کم شررت

 بد بگزرون نجایروزم ا ی:عععع بمون روهام جان مامان

 ی:توهم مثل پسرنداشتمییبابا

 مونمیم نیحاالکه اصراردار هیحرفاچ نی:اروهام

 واقعا خداروشکر یعنی سمایاز خداخواسته خداروشکر امروز من ن ایب

 رمیمنم م گهی_خوب د

 خوشحالمون کن  دخترم یخدافظ ی:با یمامان
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 �😭😭�خواممممیمومیگناه آخه بابا من پدرمادر اصل نیبه کدام اااااایخدا

 

 

 رمیپس م چونمیمن که امروز قراره بپ دمیکوتاه و شال و شلوار قرمز پوش دیمانتو سف یتواتاقم و  رفتم
 یمیتا دوست صم۲ گهیداشتم اما نشد د یمیدوست صم یدوست داشتم  شهیعشق و حال هم

 داشتم که...

 کنمینم هیمن گر میمن قو فهیضع یکارآدما هیچشمام نه گر یاشک نشست تو یها پرده

برداشتم واز دراومدم  مویخط چشمم کشژدم وگوش دمیلبام کش یمورویشیقورت دادم رژ لب آت بغضم
  رونیب

 رهیداره  م تیجذاب ی_خدا

 برگشتن سمتم  همه

 دمیاخم کرد که ترس یجور  روهام

 ریپسره خوددرگ وا

 دوست داشتم قدم بزنم اطیکردم و رفتم توح یخدافظ ازشون

بود اووووف چه زود گذشت  ۷ ای ۶ یساعتو نگاه کردم طرفا رونیدرو برام باز کردو رفتم ب دارعمارتیسرا
دستامو باز کردم و سرمو گذفتم به سمت باال بارون نم نم  شیکامال خلوت بودو هوا گرگوم هیاله ابونیخ
لخ تر تلخ ت یها تهگذشته ها هجوم آوردن به سمتم گذش کردیتپ صورتم و حالمو دگرگون م خوردیم

 کردم و شروع کردم به راه رفتن یدرآوردم و آهنگمو پل مویاز اسپرسو گوش

 �💧�نم نم  بارون

 �💧�️☔ابونیخ چترو

 ⛈��دلم بازم

 �💧💧�☂بارون رهیز هواتوکرده
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 ��️❤من هیتنگ دل

 �💔�شهیکمترنم

 �💔💔😔😔�شهیهم شمیپ یبمون یایب یکاشک

که باهاش  ییو واقعا شاد بودم اون روزا زدمینم یکه لبخن مصنوع ییشد به اون روزا دهیکش ذهنم
که دوس دارم دوباره تکرار  ییهمونا یمیقد ینفرمون همون روزا ۳نفره و  ۲ یبودم باهام بود اون روزا

 ��اول اومد جلو چشم رهیبشن  نم اشک تو چشمام نشست و تصو

 ��دونمیم

 �🁣👣�راهه یتو یخوب یروزا

 �💔�من ی واسه

 �😔😭�گاهه هیعشق تو تک فقط

زانوهام سست شد و   یسوم یدوم یطور پشت سر هم اول نیدوم جلو چشمم رژه رفت هم ریتصو
 خدا یتوهم دلت گرفته توهم از من کله دار  ایمرده بود خدا سیبارون لباسامو خ نیافتادم رو زم

 .....چرا

 من........ چرا

 

 

 ?یتاک ایخدا

 ?ینیبیمنو نم ایخدا

 ?یبا من قهر  توهم

 ?شایگرفت خداازم

 حواست به منم هس? ایخدا
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 دلت بزرگع?! گنیکه م یسین ییهمون خدا تومگه

 ?!?یمیرح گنیم

 ?!?یا بخشنده

 المصب جوابمو بده? د

 شروع به بارش کرد اشکام

 شدیتر م دیلحظه له لحظه شد بارون

 بره جرا اومد? یبزار  یخواستیاگه م ایخدا

 نابود کرد مویزندگ چرا

 ?دهیم یسواالرو ک نیا جواب

 اه یاه لعنت شمیکردم  دارم خفه م احساس

 دیدیتارم چشمام

 شد ریسراز مینیاز ب خون

 االن نه یلعنت اه

 پام سرد شدن  دستو

 شد و...... نیپلکام سنگ و

 :روهام

خودشو له  انهی? بارون وحشکنهیکارمیبود کجاست االن چ رشیو ذهنم درگ شدمیداشتم ردم نیباماش
 نظرمو جلب کرد ابونیکنار خ یز یچ یسرعتمو کم کردم که  کوبوندیم شهیش

 شدم ادهیپارک کردمو پ نویماش

 که جلوم بود رفتم یسمت شخص به

 ?!?روناک
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 روناکه??? نکهیا

 زود ییگرفتمش تو بغلم لباساش مامال خ عیسر

 دست و پاش سرد بود و

 ومدیم شینیاز ب خون

 دمیترس

 شده یچ ایخدا

 نیکردم و با عجله بردمش تو ماش بلندش

 یلعنت اه

 یلیکند بود خ یلیچک کردم خ نبضشو

 از جاش کنده شد نیروگاز فظار دادم و ماش پامو

 ترمز زدم مارستانیدرب جلو

 بغلش کردم و

 نییییییاری_بالنکارد ب

 پرستار اومدن سمتم و روناکو گذاشتن رو بالنکارد و بردنش چندتا

 ضرب گرفتم نیو با پام رو زم نیرو زم نشستم

 بود? ینجور یبود چراا چش

 نمیبب طیشرا نیروناکو توا کردمیفکرشو نم چوقتیه

 ساعت دکتراومد به سمتم۴ بعده

 شده ی_چ

 منتظرتونه ی:خانم تهراندکتر

 سست وارد اتاقش شدم به دستش سرم بود یبعد رفت با قدما و
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 _روناک...........

 

 

 :روناک

 ? دهیفهم

 ?خورهینم افشیبابا به ق نه

 زنهیمشکوک م نمیبب سایوا

 ?دهیفهم

 ��کشمشیو م دزدمشیباشه شبانه م دهیفهم اگه

 نیهم خودتون  یجان قاتل

 _هنو نمردماااا 

 کردمیتعجب م یمردی:اگه مروهام

  دهیخداروشکر نفهم خوب

 رمیمیتا چالت نکنم نم یدونی_خوبه م

 م ریمی:منم تاحلواتونخوذچرم نمروهام

 یکنیم  ی_ععععععع خوب کار 

 شدنو تو تموم سلوالم احساس کردم یحد نیا یعنیشد  یجد روهام

 یو خون دماغ شده بود یولو بود ابونی:چراتو وسط خروهام

 تره زمشیبردن جهنم گفت ه بابافضولو

 ?ی_دکتر 

 :نه دام پزشکمروهام
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 ��پزشکش نه یول یباش دی_دامش شا

 بچک باز سرخ شد یآخ

 سگ بشم ای یگیم :روناکروهام

 ?یع ی_پس االن چ

 :روناکمککککمروهام

 _کوفت

 ?گهید یگی:نمروهام

 _نوچ

 ادیدکتذت ب گمی:االن مروهام

 نمیبب ایزرنگ بگو ب عععع

 _منتظرم

 بدتربشه واال شااهللیکه شده ا تی:اصن هرمرگروهام

 بارهااااایبارون نم اههیگربه س ی_به دعا

 یبود پووووف چ سیلباسام که خ رونیبا من از اتاق رفت ب یر یخنک شدم خو بچه چرا ورم یآخ
 بپوشم

 _روهاااااااام

 اومدداخل تند

 ��:چت شدهروهام

 سهیکردموگفتم:لباسام خ خودمومظلوم

 ارممممممیلباسامودرب یبعن یییییییییج یعنی:االن روهام

 امیتماشا کن لخت م سای_نه وا
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 ایلحظه غم نشست تو دلم خدا ی دهینفهم یز یکرچرفت خداروش رونوینفسشو باخرص فرستاد ب روهام
 انصافع پوووووف نیآخه ا

 کرمتو شکر ایخدا

 رونیتودستش بودشوتش کرد رو پام و رفت ب کیپالست یبرگشت  قهید ۱۰بعده  روهام

 ��دفعه فکم بسته شد یکه  رونیب ختمیبا ذوق ر لباسارو

 یمانتپ یگرفته بود با شلوار زرد که روش پولک قرمز داشت و  ینارنج یشال سبز شبرنگ با کال ی
 گشادو کوتاه بنفش کامال دلقک به تمام معنا

 کنمیم تیبعدا حال یفعال که مجبورم ول کشمتتنننتتتتتتتیم روهااااااام

 خنده رهیزد ز دیروهام تا منود رونیو رفتم ب دمیپوش لباسارو

 _کوفت کدو سبز گمشو

 کردنینگفتو راه افتاد همه باخنده نگام م یز یچ

 کشمتتتتتیخداااااا روهام م یا

 

 

که فک کنم دل و  دیتو راه خند نقدریسوارکه تشدم خودمو پرت مردم روهام ا یعنیشدم  نیسوارماش
 خورد  چیرودش پ

 _بزغاله ساعت چنده?

 گوسفند ۹:روهام

 رونمممممممیمن ب ۶ اووووووواز

 کوش? میدراز دست گوش مونی_م

 درآورد و پرت کرد رو پام بشیازتوج مویگوش



 

69 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ییییوحش

 لباس خوشگلم و چشاموبستم بیگذاشتم توج مویگوش

 میدیرس زهی:دوشروهام

 خوردندارمااااا دپولی_ببخش

 شو تا شتکت نکردم لدهی:روناک پروهام

 یکس رهیآبروم م یتکون دادم اونم رفت وا تیروهام د یشدم و برا ادهیانسان پ یبچه  مثل
 نهیبب ینجور یمنوا

 زنگ فشاردادم دستمورو

 هی_هاااااا ک

 گهیباز کن د لمی_عزرائ

 شما? دی:اوا ببخشمامان

 پاک شوما یندگینما

 بع من نیبد نیکف دست نون ندار ی_گداهستم 

 سای:چراچرا وامامان

 رممممممیبم دبرمیمن با یعنینشناااااااخت  یییییییخدا یانی

 نون و رفت بره تو که پاموگذاشتم ال در نمیتا درو بازکرد گفت:خانماا مامان

 منم روناک یکنیم ینجور ی_مامان چراا

 هیچه سرو وضع نی:اوا خاک توسرم امامان

 _مدروزه

و  دمیپوش دیلباس جد ینثارم کردو ربت منم رفتم داخل تند رفتم باال و لباسارودرآوردم و  وونهید ی
 تخت یخودمو پرت کردم رو



 

70 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آهنگ توپ گذاشتم یبوکموروشن کردم و  نوت

 .....غلط کرد شوور کرد....وشی.....پرمهوش

 دادمیخودموروتخت تکون م خوندمویبلند م یباصدا

 زد غیج مامان

 نکرت ی:ععععععع روناکککککک باز موج گرفتت ببند بااون صدامامان

 خانوم بزاربخونه یدار  کارشی:چبابا

 نفر از من دفاع کرد یبه باالخره  به

 کردمو گذاشتمش سرجاش ینت گرد ی میبوکو خاموش کردم و رفتم سراغ گوش نوت

 تو فکر رفتم

 ماه? ۶

 ماه? ۶ فقط

 نفر? ۳

 مجهول? یخاطره  ۳

 ?بیتا رق۴

 ?شهیم یچ آخرش

 سال دوباره شروع شد?۲بعده  چرا

 کجا خورد? استارتش

 بود? یک مقصر

 ?من

 ?یک

 بغض گلومو به درد آورد دوباره



 

71 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 روشن کردم  و صداشو بردم باال کرارویاسپ موتیر با

 ?فمیضع نقدریمن ا چرا

 ?چرا

 کردن دایراهشونو پ اشکام

 کردم دنیشروع به بار و

 ....رانگریبه اون شب نحص اون شب و برگشنم

 تو هیسرگرم

 خستم نویدله غمگ نیباا یباز  شده

 ادینم ادتی

 که باتو بستم ییهمه قول و قرارا اون

 گونم یرو ختیدوم اشکم ر ی قطره

 عمقش غرق شدم یتو

 رفت و جاش اشک توچشمام نشست لبخندم

 هم فشاردادم یرو شتریب چشمامو

 واضح ترشد...... ریتصو

 همه ظلم نیا با

 یباز چجور  نیبب تو

 همه قولوقرارا من نشستم نیا یپا

 دلمو نشکن

 دامنتو آه هرگز رهیگیخدا آهم م به

 یخبر  یب نگو



 

72 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 سوز نهیس نیتفر یدلم پره از  یدونینگونم

 دل عاشق شبو روز نیشده کارا هیکر یستین یوقت یدونینگونم

 زدم غیصورتم گذاشتم و ح یرو بالشتو

 بلندتر بلندو

 آهنگ گم بود یتو صدا صدام

 .....زدمیم غیمن ج و

 

 

چشمام  ییتخت و رفتم تو دسشو ریپرتش کردم ز یبود اه لعنت یاز روصورتم برداشتم خون بالشتو
 سرخ سرخ بود و صورتم کبود

 یزجه ها یچشمام  ک یو دستاموگذاشتم رو نیزم یوب له صورتم زدم و نشستم رو چندموشت
 پنهونه یکه پشت لبخندم چ دیفهمیم یاز دل من باخبربود?ک یک دیدیمنوم

کشوندم سمت تخت و بدون خودمو  یختیازجام بلند بشم به  تونستمینم یول خوردیزنگ م میگوش
 نگاه به شماره جواب دادم

 _ب...ل.....ه

 حبس شد نمیتوس نفسم

 رفتیم یاهیداشت س چشمام

  دمیدیتارم

 _روناک

 اومد رونیبا صدا ب نفسم

 دیلرزیو دستام م زدمینفس م نفس



 

73 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یبام تهران با گهید قهید ۳ نمتیبب خوامیم ای_روناک ب

 ....بوق....بوق

 زده بود خشکم

 کارکنمیچ دونستمینم

 خودم اومدم به

 انتقام  یفرصت مناسب برا یفرصت بود  ی

 تف بندازم تو صورتس نکهیا یبرا

مامان توجه نکردم و پامو کذاشتم روگاز  یو نشستم پشت فرمون به صداها دمیلباس پوش ی یسرسر 
 و رفتم سمت بام تهران

 نهک ستیبودا کیضربان قلبم رفته بود باال و هرآن نزد دمیرس

 باال رفتم

 له من بود پشت

 سست شد زانوهام

 سمتم برگشت

 مثل قبل بود مثل همون موقع ها هنوزم

 باالخره ی_روناک اومد

 شد کمینزد

 رفتم عقب دمویکش غیج

 یخوااااایاز جونم م یچ ییییببببیی_آشغااااااال عوض

 _روناک آروم باش

 شدت گرفته بود میگر نیرو زم افتادم



 

74 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و با دستام پرتش کردم عقب دمیکش یبلند تر  غیو جلوم نشست گ کمینزد اومد

 کییییینزد این یییییییمن نشو عوض کی_نزد

 بدم حی_روناک بزار توض

 زدم غیج

 _دست از سرم بردار برداررررررررر

 عقب رفتم عقب

 _رونااااااک نروووووووو

 شد و....... یپام خال ریز

 

 

 :یراو

 دهد یخاتمه م یمرگ به همه چ و

 عشق به

 یزندگ به

 ایدن نیا به

 گهید یایبه دن یا چهیدر و

به دوست دوران  نیزانوهاش افتاد و دستاشو گذاشت رو  سرش ارغوان و آروشا از توماش یرو آرتام
 آرتام به خودش اومد و با دو رفت به سمت روناک کردنیجسد بود نگاه م یکه حاال فقط  شونیکودک

 !???روناک

 ?!??رونام

 ?ییروشنا ای روناک



 

75 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نیقلب غمگ یبا  طونیش روناک

 از درون داغون یشاد ول یا چهره

 پراز درد یول شوخ

 حاال و

 افتی خاتمه

 مرگ با

 باور ریمرگ غ ی

 بست ایدن نیا یرنگشو به رو یآب یچشما روناک

 باالسر جسد روناک زانو زد آرتام

 غرق خون بود روناک

 با داد گفت:ارغوااااااان آروشاااااااا آرتام

 ستادنیکنار آرتام ا هیشدن و باگر ادهیپ نیاز ماش ارغوانوآروشا

 بلندش کنم نی:کمک کنآرتام

 :آرتام ولش کن مردهارغوان

 :آرتام بلندشوآروشا

 وسوسه

 تر کرد کینزد یکه آرتامو به نابود یا وسوسه

 بلندشد

 همراه ارغوان و آروشا رفت و

 روهام

 کارکنهیچ دونستیفرمون ضرب گرفته بود و نم یرو کالفه



 

76 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رونیرفته ب یبهش خبرداده بود که روناک با وضع وحشتناک ایرو

 حس یکه سردرگم بود با  روهام

 حس ناشناخته ی

 فرمون کبوند یرو باموشت

 دیچیپ یگوش یمادرش تو هیگر یجواب داذکه صدا تیزنگ خورد با عصبان شیگوش

 شده ی_مامان چ

 دینشن یبازم جواب و

 ی_د خرف بزن لعنت

جلودر  نویرفت و ماش مارستانیدستوپاش سست شد با سرعت له سمت ب دیکه شن یبا حرف روهام
 رفت مارستانیپارک کرد و بادو به سمت ب

 کردنیم یو زار  هیو پدرروناک و روهام پشت در اتاق عمل بودن و گر مادر

 رفت روناک

 رفت شونیزندگ ییروشنا

 .......و

  یدل هوا دوباره

 کرده باتوبودن

 هیدل دور نیا نگو

 باور کرده عشقتو

 نیمن خسته ازا دل

 به دعاها بردن دست

 آرزوهام ی همه



 

77 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 �😔😔�))بارفتن تو مردن((

 ایرو

 با دستاش کفن کنه شوینور زندک خواستیم

 بشوره

 نیزینر گفتیو م زدیم غیج

 ��نیزینر اید لعنت ترسهیم یکیروناکم از تار نیزینر

 رفت روناکش وجودش رفت..... یول

 

 

 کنار ستادنیدایناام دکترا

 کردیبه روناک نگاه م روهام

 باروناک اج بود درسته

 یول

 سیسنگ ن از

 انسانه  ی

 داره احساس

بود و خودش مردونه اشک  اروگرفتهیرو یدستا نیرام زدیو خودشوم زدیبه صورتش چنگ م غیباج ایرو
  ختیریم

 دادیضربان قلب صاف رو نشون م دستگاه

 با داد وارد اتاق شد روهام

 :روناااااکروهام



 

78 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 برگشت  ضربان

  معجزه

 معجزه بود ی نیا و

 کردن رونیبه خودشون اومدن و روهامو ب عیسر یول کردنیبه هم نگاه م دکترا

 کردیخودشو شکر م یو خدا کردیسجده م نیزم یرو ایکردروینگاه م توریهاجو واج به مان روهام

 رونیساعت از اتاق اومدن ب ۵از  دکترابعد

 به سمت دکتررفتن همه

 دکتر دخترم ی:د خترم وقانیرام

فک نکنم  مهیبدخ یلیو درضمن سرطش خ میکشیدستگاهاروم ادیروز اگه بهوش ن ۴۰:کما.....تا دکتر
 زنده لمونه

 

 افتاد نیزم یو رو دیسرش چرخ یدنبا رو ایرو

 هست یدیکه جاب ام کردیهنوزم تو دلش خداروشکر م یول کردیدکتر نگاه م هیخال یبه جا روهام

 روز ۴۰ یول

 ?شهیم یروز ج ۴۰ نیا تو

 ......ای رهیم روناک

 

 

 :روهام

 روز گذشت ۳

 یبلند بش یخواینم



 

79 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ?یچشماتو بازکن یخواینم

 روناک

 گهیبلندشود

 دمیم قول

 باهات بحث نکنم گهید

 نکنمآروناک تتییاذ گهید

 وعهیس یتو آ مامانت

 ?یچرا پنهون کرد روناک

 یسرطان دار  یچرانگفت

 خودتو نیبب نهییآ یتو

 روده زپود چه

 کنه رتیغصه اومد سراغت پ یجوون یتو

 غبار غم یکه تواوج جوون نزار

 کنه رتیگ نیزم رویپ هویرو دلتو نهیبش

 زنمیباهات حرف م نجایا امیروزه م ۳

 دونمینم

 اما

 دارم یحس ی

 نداشتم یکه به کس یحس ی

 که فقط نسبت به توعه یحس ی

 کنمیفرارم ازش



 

80 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ارمشیبه زبون ب یحت خوامینم

 سر به سرت نزارم روناک!!!!! گهید دمیبلند شو قول م تو

 سیتنها ن گهینباش اون د منتظرش

 ادیاون نم یاگه تنهاباش تاآخرعمرت

 گفتیم خودش

 ااااااااادیاز  برهیخاطره هاروم تونهینم گهید

 یهنوزم باما قهر  وناکر

 یکنیکاروم نیدامون برا چشمات تنگ شده چرا باماا یلعنت د

 دل من آخه

 من یساذه  دل

 وارید یبه عکس رو یبمون رهیخ یخوایم یم تا

 دل من آخه

 من وونهید دل

 عمر آزگار یاونم تنهات گذاش بعد  یدید

 من وونهیدل من دل د آخه

 واااارید یب عکس رو یبمون رهیخ یخوایم یک تا

 و رفتم دمیلبام کردم و بوس کیتو دستام کرفتم و نزد دستشو

 

 روز بعد:۱۰

 ?یروناک

 هاااااا فهیقلبش ضع مامانت



 

81 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 طاقت ندارها  گهید بابات

 باتو بودن کرده یدل هوا دوباره

 عشقتو باورکرده هیدل دور نیا نگو

 گهیبلندشو د یروز شدا روناک ۱۳ یروناک

 

 

 روز بعد:۲۰

 گهیبلندشو د ید لعنت روناک

 ااااایوقت ندار شتریب گهیروز د ۸

 یکنکور بد یخواستیتومگه نم بابا

 ?یروناک

 یتنهامون بزار  یخوایم

 شد ینجور یشد که ا یچ دونمینم

 شمیپ یستیچند روزه ن دونمینم

 یکه فقط بدون گمینارومیا

 شمیم وونهیدارم د واشی واشی

 دنبال تو بکردم دیال یتاک رمیدوبارت تو کوچه ها خسته بشم بم دنیبه عظق د یک تا

 رمیسراغتوبگ دیبا یک از

 روناااااک

 منو جادو کرده  تیآب یاون چشا یلعنت

 رمیمنم م یتو بر  یروناک



 

82 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :گهیروز د ۸

 :یراو

 آخر روزه

 یعکس العمل چیروناک ه کردنیرپهام پشت در نشسته لودن و فقط دعا م ریام یمان نیرام ایرو
 دادینشون نم

 بود دهیناز خواب یبچه گربه  یآروم مثل  و

 رفتیروناک مرده حتمااونم م دیشنیبود که اگر م فیصع تقدریقلبش ا ایرو

با سرعت از اتاق خارج شد و بعد همراه چنددکتروارد اتاق شد همه بااضطراب به هم نگاه  پرستار
 صاف شد و..... توریخط مان کردنیم

 یسادگ نیبه هم رفت

 اول شوک

 دوم شوک

 سوم شوک

 ستادنیکنارا دکترا

 کردیبامرگ دستوپنجه نرم م روناک

 

 

 یبره روناک بمب انرژ  شهیمگه م یول 

 بابا زدردونهیعز

 مامان زدلیعز

 دختر باخت کیبار دلشو به  نیاول یکه برا یمهمتر عشق پسر  وازهمه



 

83 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ...دیبره نبا دیروناک نبا شهیو بسوزونه نه نمهمه عاشق نیدله ا ادیروناک کوچولو دلش م مگه

 به خودش اومد باسرعت خودشو به اتاق رسوندو خودشو پرت کرد تواتاق روهام

 اون زندستت نینننننن نکش-

بره  دیصاف بود ننن روناکم نبا توریمان یدست نگه داشتن دستگاه ها هنوز روشن بود خط رو دکترا
 دینبا

نداره ها  تویطاقت دور فهیمامانت حالش بده قلبش ضع نیبلندشو بب یبر  ادیدلت م یروناک خانوم-
 ها  شهینابود م اشیدن یدخترشه بر  اشیبابات دن

 نفسم  یشد روناک

 رهینفسم م یبر 

 وجودم یشد

 رهیوجودم م یبر 

 نابود بشه نزار تا عاشق شدم عشقمو از دست بدم نزار ملکه قلبم نزار میبرگرد نزار زندگ روناکم

دستش انگشتاش تکون خورد خط صاف  یرو دیگرفتم سرمو گذاشتم روش قطره اشکم چک دستشو
کردنو پرده رو  رونیپرستارا منو از اتاق ب یروناکم تکون خورد فور  یشکسته شد وووو پلکا توریمان یرو

  شهیکه تنهام نزاره م شهیکه برگرده م شهیبرگشت م یعنی ااااایخدا دنیکش

 لباش بود دلم اروم شد یلبخند رو رونیآخر دکتر از اتاق اومد ب یدلهره و نگران بعدازساعت

 شد؟ یشده دخترم چ یدکتر چ ی:آقانیرام

معجزه  گمینظرمو بپرسه م یاگه کس یول جمیمادر واقعا گ یدعا ایبگم معجزه،عشق  یچ دونمی:نمدکتر
 عشق دخترتونو برگردوند

 ؟یچ یعنیمعجزه عشق -

 معجزه عشق یعنی نیدسته دخترتون برگشت ا یرو ختیجوون ر نیقطره اشک ا یوقت-

 :روهام
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 خدااااا یسرطانش چ یبرگشت ول امیاخه دن شدیتو دلم قند اب م یول نییخجالت سرمو انداختم پا از

 :یراو

 اومد رونیاز کما ب روناک

 یول

 روهم پشت سر بزاره یسخت نیسرطان به ا تونهینظرتون م به

 ....؟کنهیعشق معجزه م ادوبارهیآ

 

 

 باال سرش میو اروم رفت میاجازه گرفت رونیدکترا از اتاق اومدن ب نکهیبعداز ا 

گود  شیآب یچشما ریالغرو زرد شده بود ز دشیصورت نازو سف دیکشیبسته بود اروم نفس م چشماش
 جون شده بود مهیرفته بود جسمش ن

 دستام نیخوشگلشو گرفتم ب فیظر یدستا ستادمیکنارش ا رفتم

 رمشوناینتونم بگ گهیکه د ینکن یمنن کار  یایدستادن نیا ایخدا

 نمشوناینتونم بب گهید ینکن یمنن کار  یچشما هست نیاایخدا

 کیگوشمو بردم نزد دمیفهمینم گفتیلب م ریز ییزایچ هیدستاش تکون خورد چشماشو بازکرد  آروم
 آب گفتیلبش م

به  دمیخودمو دراوردم نم دارش کردم کش یبیدستمال ج هی نیهم یبرا میگفته بود آبش ند دکتر
 لباش 

 روهام فداش بشه یترک خورده بود خشک شده بود اله شیقلوه ا یلبا

 برگردون  نبارمیا یبرگردوند مویزندگ باری ایخدا

همه  یرفتم سمت نمازخونه توعمرم نماز نخونده بودم ول رونیاز اتاق اومدم ب یلیبد بود خ حالم
  خوندمینماز نم یداشتم ول رتیروناموسم غ کردمیم تیورعایچ
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بار به خودم  نیاول یاون روز برا خونهینمازشو م یول گردهیازادو راحت م یلیخ نکهیروناک باا دمید روزی
 خدام قافلم نقدرازیلعنت فرستادم که چرا ا

 بار باهام شرط ببند نیبه ا رهیتن بم نیا یحرامه ول یشرط بند دونمیم ایخدا

 به موقع خونمیاز االن به بعد نمازمو م من

 خداجون فقط روناکمو خوبش کن خوامینم یچیه گهیفقط روناکمو خوب کن د توهم

 ...؟باشه

 بوداز اشکام سیصورتم خ همه

 روناکمو خوب کن تیبه بزرگ دمیقسمت م ایخدا

 کن باشه؟ خوبش

 خدااااااا...؟؟ باشه

 

 

  ستادمیدر اتاقش ا پشت

 زدنیو لبخند م رونیب ومدنیم یبا شاد دکترا

 و منگ رو به دکتره گفتم:چه خبر شد جیگ

 آقا منتقل شدن بخش به هوش اومدن نی:مژده بدپرستار

 متر عقب تر یپرستاره بدبخت پرت شد  دمیکش یباداد

 _ک....ک...کدوم بخشههههه

 رفتم سمتش دمیگردشدش سمت راستونشون دادبادو به اون سمت رفتم مامانمو د یباچشما پرستاره

 _مامان

 :مژده بده پسرم مژدهیمامان
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 روناک.... ی_مامان

 شکرتتتتت اشکرتیدستاشو رو به باال گرفت و گفت:خدا هیوسط گر مامانم

 ......و.. رفتنیباال سرش بودن و قربون صدقش م یتهران یخانم وآقا میواردشد بامامان

 :روناک

 شدم  یار یاه آب گهیول کن د هیکشاورز نهیبابا مگه زم یآ یننه آ یآ

 که..... یشیم نقدرمهربونیا دونستمی_مامان اگه م

 :رونااااااااکبابا

 کههههی ستویقرن ب ی دهیجز پد نی_خو باباا

 قیخر چه ال قیخال یندار  اقتی:برو لمامان

 پام چالقه خر نبودم که شدم یدستو  ی_مامان من که فعال 

 یشد راس یهند لمیخودتونو ف نیخوبه خوبه جمع کن هیگر رهیاشک نوچشماش جمع شدو زدز مامان
 یدلم آ یپام آ یننه سقط شدم آ یآ رمیحسسشو بگ نیدوم نیسیو ناله کنم وا یرفت آ ادمی
 کبدم  یآ افراگممید

 سبک شدم  کنمیاحساس م_مامان قطعه مطعه که ازتو بدنم ور نداشتم آخه 

شده  یکوچک خان جنگل رزایم یخنده باچشمام دنبال روهام گشتم عععع نگاش کنا شب رهیزدن ز همه
 سکته کردم شارویبابا بزن اون ر

 رزایم نجایا ایب سیپ یی_پ

چالق  یدختر باذستوپا ی یدیتاحاالند هیهاچ کردینگام م یجور خاص یخنده روهام  رهیزدن ز همه
 جلوت باشه

 کن گوسفند شیچشاتودرو

 سبزتم کج شدن به موال ی_نگرانه اون چشا

 که روهام..... یجون:نگودخترم اگه بدون یمان
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 شررت کم بود یکن تمییاذ یسیجقد خوشحال بودم ن یخرفشوگفت:ذکه بدون دوسطیپر روهام

 دلقک کنهیدمیحرفا منم تلق مونیم ایب

 عذابت اومده هاهاهاهاهااهاها یبعد ملکه _شادباش االغ اما ازاالن به 

 عذابم فعال چالقه هاهاهاهاهااهاها ی:ملکه روهام

 

 

 هییایمثل االغه در قویته سالون پسره ر نیبزنم بچسبه به هم یا

 ?ییایدر االغ

 شگفتا

 گمیمن م هیچ نایا

 :روناکیمامان

 توچشماش بود یخاص یلیغم خ ینگاش کردم  برگشتم

 نه یییییییوا

 یباسه چ دهیفهم اگه

 کنمممممیباشه خودمو سقط م دهیاگه فهم ییوااااا

 چه خبره نجایا یامام اول ای رونیو ننه باباش رفتن ب روهام

 ی:روناک چرا پنهون کردییبابا

 بفرس لویرو به قبله تو عزرائ رمیمن االن م ایخدا

 ییبابا وی_اووووم چ

 چپ سمت راسته هاااا حواستون باشه یعل کوچه

 :روناک دکترت گفتیمامان
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 زشت هیکه الل بشه کبوترچاه یاله

 معجزستااااا یاالن زنده موندنه من  ی_خوب مامان

 اتفاقات حالم بدشد هیادآوریبا

 ?ایخدا

 ?آرتام

 ?آرتام

 ندازهیبه زبون آوردن اسمشم تنمو به لرزه م یحت

 ....تیدرمان یمی:شیمامان

 کنمینم یدرمان یمی_مامان من ش

 بابا آرام باش آراااااام نیپرت شدم رو رم بایکه بابا زد تقر یباداد

 زمینکن عز رم

 رنخی توعه دستع مگه��کنمینم یدرمان یمیش یچ یعنی:ییبابا

 داشته که من..... یحکمت ی_باباحتما 

 ....یبه اسم توندارم اگه بخوا یدختر  گهیخداد هی:روناک به خداوندییبابا

 شکست مییبابا بغش

 بودم دهیروناکآمن تاحاالاشک باباموند یر یبم یاله

 اومد چالغم ادمیازروتخت بلندبشم که  رفتم

 یی_بابا

 ...گهید ی:روناک اگه بر بابا

 رونیدسته باباروگرفت و رفت ب مامان

 کارکنمیچ ایخدا
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 شهیم یچ آخرش

 دختر یسیکه آدم بشون یروناک بتر  یا

 

 

 یخودکش یسراغ روش ها رمیم خوب

 ��بود? یکنم ک یکه مبخواستم خودکش یبار  نیاول

 افتمممممی آها

 ��خودموداربزنم میاضیبه خاطر نمره ر خواسمیبارم یکه بودم  کیکوچ

 آخرش شال پاره شد نمردم ریبخ ادشی ییییییهع

 سیخوب ن نیا کنمآنهیم یخودکش خورمیباپشمک م ییساق طال رمیم خوب

 مردشوربرده ارهیمبارکشوم فیجان تشر لیعزرائ یک نمیبب نمیشیاصن م اه

 گفتم:ماماااااااان مامااااااااان غیباج

 داخل ختنیگله گوسفند ر یمثل  همه

 یشددرددار  ی:چیمامان

 کردم مانیمن مگه زا مادره

 نجایمودنا نشستم ا نیکنکور دارم اونوقت مثل ا گهی_نه مامان خانم چندروز د

 �😒😒�نییپا یکردیکه خودتو از باالکوه پرت نم ی:اگه کودن نبودروهام

 ... یدونیبروتا نزدم بدرقت نکردم عجبا تو چه م بروعموجون

 ��میزنی:بعدا راجبش حرف مییبابا

 آرامش قبل طوفانه هاااااااا نیاوه ا اوه
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 یترو به امام اول ایخدا

 حواست بهم باشهااااا یبه امام دوم ترو

 

 

بشم  یخر زدم که کنکور تک رقم نهمهیکنه من ا یمنو راز  یبابا نیادایشه ببلندب یکیخدااااا  ییییا 

 ��دمیخواب مارستانیتخت ب یاالن مثل معلوال گرفتم رو یول

کارو  نیاگه ا دینیبیحاالم زنمیدار م الرویکنکور بدم بخدااگه نزارن کنکور شرکت کنم گودز خواااااامیم من

 ��نکردم

 گلم روناک فدات بشه نگاهم کن یجونم بابا یییبابا-

 زلزله یکوفت خدانکنه فدام بش-

 ��رهیگیدلم م گهیقربونت برم من قهرم نکن د یاله-

 ��گربه شرک نکن افتوشکلیباشه حاال ق-

 یه ستمیها ن نیبچه ا گمیشکل گربه شرک نکن من م افتویق گهیتازه م دمیهمه نازشو کش نیا اااایب
 نه اه  نیبگ

 یییییییییبابا-

 یزنیم غیاااااچته بچه چراج-

 ��گربه شرکه هاااا هیآخه من کجام شب-

 ��بابا گریهمه جات ج-

 ��ییبابا یبد یلیخ-

 بگو ییبابا یخوایم ینکن گل دخترم چ هیآخ بابا فدات بشه گر-

 برم سرجلسه کنکور یزار یم ییاااا خدانکنه بابا-
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 بزار سال بعد برو گرگوشمیج شهیروناک دخمل بابا حالت بدم-

روهامو کم کنم بزار برمم  نیا یبشم رو یهمه خوندم که برم رتبه تک رقم نیخوبم من ا یینه بابا-
 باباجونم؟ گهید

 شرط کیباشه برو فقط به -

 ییبابا یچ-

 که حالت بدبشه باشه یار یبه خودت فشار ن ادیز-

 ��باشههههه باباجونممم عاشقتم-

  گهید یکن یچاپلوس خوادیخوبه خوبه نم-

 کنمیمنو بگو ابراز عالقه م شششیییا-

 ��وروجک ستیآخه ابراز عالقه هاتم مثل ادم ن-

 ��یکرد زادمونمیآدم ریباباجون غ گهیدستت دردنکنه د-

 ��کی��من��یک-

 ��بله شما االن-

 بابا یدخمل گهیاااااا خب راست گفتم د-

 ��باباااااااا-

 ��فرشته است ستیآخههه دخترم آدم ن-

 تتیچندوقت اذ نیا دیببخش ییبابا کنمیعوضش نم ایمهربونه بادن نقدریبابام بشم که ا یفدا ییاوخ

 ��دیکه کمرتوشکوندم ببخش دیکردم ببخش

 ��دخترش فرشته نباشه یخوایبابام فرشته است پس م یوقت-

 ��وروجک چاپلوس بابا یییا-
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چشمام  یجلو لویلحظه عزرائ هیدر چنان محکم باز شد که من  ییهویکه  میدیخندیبا بابا م میداشت
 زد  غیمامان ج هووویهنگ کرده بودم  دمید

 ��هااااا نیکنیکارمیشمادخترو پدر چ-

 ��نیبزاره برم کنکور شرکت کنم هم گرفتمیبه خدا فقط داشتم از بابااجازه م یمامان یچیه-

 ��یمطمئن-

 ��کردمیم دیبا یا گهیآره مگه کاره د-

 یکن یدرمان یمینزاره ش یزنیگولش م یدار  دیگفتم شا-

 رزررمممممینخ-

 دهیورپر یزنیم غیبااشه چرا ج-

 چون دوس دارم-

 روناک کنمیحرومت م رموشی��دیچشم سف یا-

 ��خشک خوردم ریمن که ش یمامان-

 ��تادرست کنم دمیهمونم که زحمت کش-

 �😂�که داره یفکر درخشان نیمن عاشق مامانمم باا یعنی خخخخخ

 

 

 وقت ی یخسته نش دهیجا دراز کش ی:مثل کواال فقط یمامان

 بنده دیصفت جد خوب

 کواال

 ادیم تمیبه شخص کامال
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 نیباش داشته

 کامالاااااا

 برقصم ی_مامان االن بلندشم عرب

 یبه من نشون بد یخوایومیمشت چرب یمثال  ی:نه که چیمامان

 به من گفت بشکه رسما

 دیکن توجه

 بشکهههههه

 نیدانکردیپ ییمنو از جا نی_مامان شما مطمئن

 میکرد داتیپ ییجا یاز  میریگیم جهیپس نت سیما خوشگل ن نیکه ع افتمی:واال شکل و قیمامان

 داکردمیدر سخن گفتن پ یکه ناتوان یمردجور  میتیترور شخص رسما

 یبا من سخن نگو گری_مامان د

 یکنیفقط ماما م یدونیانسانارونم:من سخن بگم تو که زبون یمامان

 دوستان خوب

 گاوم هستم دییفرما دقت

 خنده که بعدش مامانم زد رهیبلند زد ز یبا صدا بابا

 ایخدا

 شفا بدع عایجم

 تو انیبگو ب رشونیبه ام ای:روییبابا

 بله بله

 شهیرو کم داشتبم که االن مقدمش گلباران م یفراهان فتهیاون خودش فقط

 جونو اون کدو قل قله زن برگشت  یرآقاومانیبعد همراه ام قهیو چندد رونیرفت ب مامان
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 جون:خدا شفات داددخترم یمان

 جون یممنون مان یلیخ میکه شد مینبود ضمیمر ایب

 شفادادفقط گف قرصاتوادامه بده گهی_آره د

 یدار  یچه حس قایقله زن:االن دق کدوقل

 حسودارم که بزنم تورو شتک کنم جلبک نیا

 

 

 بلندشو یروز ماروزابرا کرد ۴۰:بلندشو بلندشو یمامان

 دسته من بوده واال به خدا انگار

 داد شوی:دکترش اجازع مرخصییبابا

 الحمداهلل خوب

 یکن یخودکش یخواستیم یجون:حاالدکترم جد یمان

 ایب

 یخودکش گهیم نیا

 ایبرم اون دن خواسمیمادرآره کرم دارم م آره

 نبی_امان از دل خون ز

 ایب رخندهیزدن ز همه

 نایدارن ا یدل خجسته ا چ

 خندنیم نایسرطان دارم ا من

 ?وانیح ایمن انسان  ایعا ایخدا

 وانمیکه ح نداآمد
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 هستم میبینج وانیبله ح بله

 گهید می_خوب بر

 یدررفت ییجا یمارستانیاز ت کننیفک م ایفقط کنارمن راه ن یایلباسا ب نیبال یخوای:اگه میمامان

 شگفتا

 نگاه به لباسام انداختم که بلههههههه ی

 یلباس گشاد صورت ی

 گعید گمیم یگشاد شما بفهم چ گمیم

 نیبب ایب یییییکجا عموپورنگ

 اون شدم یشب یگوسفنده هس توکالقرمز  نیا یشب

 پرستاراومدداخل و کمک کرد لباسامو بپوشم  یو  رونیرفتن ب همه

 رونیبردنم ب لچریو با ب دمیپوش لباسارو

 االن احساس اون معلوالرودارم قیدق

 هستما اما یمن خودم معلول ذهن البته

 معلولم به لطف اون شتر شدم نجوریا

 باحال واسم پرونده درست کردن یلیخ

 یخودکش پرونده

 ثابت کن بابا ایب حاال

 عمتتتتتتت یخودکش

 فهمنننننینم گهید فهمنینم

 سمت خونه میو راه افتاد میشد نیسوارماش

 هزیر زهی_ر



 

96 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زهیر حاال

 دست کوچولو پا کوچولو.... یا

 دنیصداتونشن یکه مردن ول یی:اهههه ببند روناااااک خوش به حاله اونایمامان

 یکرد تیکه منو ترور شخص یگرام یممنون ننه  یلیخ

 کردن ادهیترمز زد و اومدن منوپ جلودرخونه

 هام افتادم یبچگ ادی یآخ

 ?یداشتم چ شیاگه ج االن

 برهیمنوم یک

 :روهاموجدان

 دونمیم خوادمنیوجدان کتک م نیا

 یصاف بش یبزنمت به صورت عمود ی_باز تتوحرف زد

 هاااا دهی:اماحال موجدان

 کنمیخودم خفت م ینشد یکه شد یخفه شد گهید قهید ۲_وجدان تا 

 کارساز بود خفه شد دمیتهد بعله

 �😃😃�دوارشدمیخودم ام به

 

 

االن ازخونه بزرگ متنفرشدم واالااا مردم  شیییمبل آخ یبه کمک بابا رفتم توخونه خودمو انداختم رو 

 ��پله هارو برم باال نیحاالاا چجور ا ییرایپذ یتو دمیتارس

 ��رمیمیم دونمیم رمیمیامروز م من



 

97 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

حداقل حرفامو گفته باشم  دمینرس مارستانیحالم بد شد به ب وقتیکه اگه  سمینامه بنو تیوص دیبا
بگم تاهم جگرشون کباب بشه وهم هرکدومشو  دیبرندارن خاکم کنن واال آرزوهامو با یالک یتاالک

 برآورده کنن  توننیم

 ��سمممیبنو یچ حاال

 ��زد تو سرم هااااا نجوریبود ا یک دیمخ نداشتم پوک آخخخخ

 هااا یکشیم یچه نقشه ا یباز دار  دهیورپر یچته توفکر -

 یبه کلمه واقع یعنی کنهیدشمن بهم نگاه م کیبه شکل  رسهیمامانه مارو باش هروقت به من م یزک

 ��میمن سره راح

 کردمینامم فکر م تیمامان جون به وص یچیه-

 ��دهیورپر یکه دربارش فکرکن کاریچ یخواینامه م تیباعمت وص یتوغلط کرد-

 دمیخدااا غلط کردم شکر خوردم جون من نزار بکشتم قول م کشهیبدبخت شدم االن منو م یییییه
 دستش به من برسه نزاررررر نیفقط نزار ا زمینکنم کرم نر تیاذ ویآدم بشم کس گهید

  ینطور یهم یمامان یچی...ه چیه-

 یدیفهم یبهش فکرکن مینطوریهم یکنیجامیتوب-

 دمیفهم دمیفهم یآ..آر...آرهه مامان-

حرف  نایا اوینامه و مرگو اون دن تیاز وص گهید باری ینمیزتریخودت که عز روناک به خدا به جونه-
 ؟یاوک کنمیم کتیت کهیخودم ت یبزن

 یاوک یمامان یاوک-

 تامن برم ذادرست کنم نیبب لمیف نیخوبه حاالم بش-

 چشم-

 دمیفهم یز یچ هی یول گهید کردمیداشتم سکته م یگل یلیخداجون ممنونتم خ پوووووووفففف
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 ��ستمین یراه سر

 زترممیگفت ازهمه براش عز بهم

 خدااااجووووون عاشقتممممم ییییواااا

 روناااااااککککککک-

 دینه تماشا کن نیگیم رمیمیم کنمیمامانمم شده سکته م یغایج غیخدااا آخراز دست ج ییییییه

 جوووونم مامان-

 مگه نگفتم فکر چرتوپرت نکن هااااا-

 که جلل خالق کنمیوااا فکرچرتوپرت نم-

 یکنیم یپس چه غلط-

 ��ستمین یکه سر راه کنمیفورم نیدارم به ا-

 آخه یبچه بود به من داد نمخداای��نه گنیم یا وونهید گمیم-

اه اصال باهاشون  شمیم تیهمش ترور شخص کننیچجور ذوق آدمو کور م نیباز شروع شد بب اااایب

 ��قهرم

 

 

 ?کنمیدنمیتول ژنینشستم پس چرااکس نجایدرخت االن ا مثل

 یز یچ ی یراس

 کنکوره نه? گهیهفته د۱ ی گهیم احساسم

 ندارم? یتفاوت چیکودن ه یمن با  گهیم احساسم

 ستمین شیخر ب یمن  گهیم احساسم
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 زنمیزر م ادیز گهیم احساسم

 دینظررادار نیشما هم هم ایآ

 میمارستانیت کیمن واقعا  ایآ

 _رونااااااااک

مرگم نشدا اماآخراز دسته  چیبابا از باال کوه پرت شدم ه کشهیداداش م نیننه منو باا نیآخرا یذک
 کنمیسنگ کوب م نیغاایج

 _روناااااااااااک

 سلوال بدنم دگرگون شد گهیاحساسم م غشیج نیباا

 _بلهههههههههه مامان

 لیگور یشنویدختره االغ صدامونم ی:مگه کرررررررر یمامان

 شهیلقبم عوض م هیبه ثان هیمن ثان کلن

 ارمیبه سرت م ییبال هیآخر من  شهیکرم دمیزی یزنیکه شمام ییدادا نی_مامان واالباا

 یدونستیومیزیچ ی:روناک یمامان

 یدیپرسیم نوازمیشمااالن ا دونستمی_اگه م

 :روناک جواب منوندهااااااایمامان

 _چشمممممم

 نه? ای یدونستیم ی:حاالنگفتیمامان

 نگفتم چیه

 :رونااااااااکیمامان

 گونه ساکت بودم نیهم و

 :گوسفندددددددددیمامان
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 داستان ادامه دارد نیهمچنان ا و

 یییییی:روناک اللیمامان

 خفه بشم یبابا خودت گفت ی_ا

 یکرد زوگوشیچ ی:چه عجب تو یمامان

 برم زنده ب گور بشممممم  دیبا من

 نه ای یدونستیم ای:حاالنگفتیمامان

 وی_چ

 تواندبکندینم یغلط چیه کایآنر نکهی:ایمامان

 قانع شدم که نگو و نپرس یکور  یعنی

 

 

داره که من کودن نباشم هاااا  یچه توقع شیمغز فندق نیمامان من باا نیا دونمیمن نم اییخدا یول 
 سواله واقعاا هی

 رووووناااااکککک-

 کشهیباز م یها ول شهیعمرم کرم غاتیج نیاالن بهش گفتم باا خوبه

 یییکر شدروووناااااکککک دوباره -

 جانم مامان جان جاااانم -

 هااا یچرااااساکت-

 بگممم یخوچ-

 انهی یزنده ا نمیبب اریصداازخودت درب هی یگاه دونمینم-

 ��نه انسان وانمیگفت بنده ح یبه طور رسم یعنیدوباره ابراز عالقه کرد  ایب
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 چشم مامان جان -

 خودم دهیبر دختره فهم نیآفر-

 دهیفهم یعنیبگه  یز ینکنه چ تیبودن بدن واون جر وانیبه ادم لقب ح دونمیسوال من نم هی

 پاسخه منو بده یکی لطفا��است

 مامانننن قهرررممم-

 سرم عشق مامان یفدا-

 چرااا کشهههینازه منو نم یکیمنو دوست نداره چرا یشکیچراه ااااایخدا

 یبد یلیخ ششششییا-

 گلم یخودت-

 ه؟یچ یدونیاصال م-

 ه؟ینه چ-

 سمینویناممو م تیوص رمیمن م-

 ��دهیورپر یکنیتوغلط م-

 کنمیموضوع استفاده م نیکنن ازا تمیحساسن پس اگه اذ نیا یرو ادیخوشم م خخخخخخ

 ��نیشما که منو دوست ندار کارکنمیخوچ-

 گفته یک-

 یخودت گفت-

 یغلط کرد-

 ادب شد اه یدوباره ب ااایب

 خوبه گمینم یچیباشه اصالمن ه-

 هیعال-
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 نه  نینگ میسر راه گمیم یوقت 

مورد عالقه منو  یمامانمم مثال داره غذا کنمینگاه م واروینشستم دارم درود شهیم یکساعتی هی االن
 کنهیدرست م

شادبشه  میکنم روح تشیاذ کمیرهام کجاست  نیا ضمایمثال مر دنمید ادینم چکسیچراه ااهه
 ادیکنکورندارم پس چرانم گهیهفته د هیمگه من  ستیمن ن یمگه معلم خصوص نیا نمیاصالبزاربب

 �😡�بامن کارکنه هاااا

 ماماااااان-

 بللهههه-

 کجاست الیگودز نیا-

 ��یییک-

 کجاست گمیمنظورم رهامه م دیببخش-

 السیگودز هیکجاش شب یماه یخوشگل نیوااابچه به ا-

 همه جاش-

 قهیسل یب شیا-

 باشهه حاال کجاستتت-

 خونشون-

 ادیچرانم-

 تو دنید ادیب کارهیمگه ب-

 ضمایاااا مامان مر-

 یخب باش-



 

103 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ستیمن ن یمگه معلم خصوص نیا یچیه نایاصال ا-

 چراهست-

 مگه من اون هفته کنکور ندارم-

 یچرادار -

 باهام درس کارکنه ادیپس چرانم-

 دونمینم-

قانع نشده بودم  نجوریبدجور قانعم کرد که توعمرم ا ییمن کشته مرده جوابه مامانم خدا اصال
 دونهینم نیدیهمف

 ادیمامان زنگش بزن ب-

 بشه یکه چ وونهیتو د شیپ ادیاوااا بچه کارداره زنگش بزنم ب-

 باهام تست کارکنه ادیاااا مامان خو بگو ب-

 قدرکه کارکرده بسه نیهم خوادینم-

نشم شرطو ببازم  یمن تک رقم خوانیم رمیمن دق کنم بم خوانیم دنیچجور منو حرس م نایبب خدااا

 ��خداااااا

 

 داکردمیپ نیقیجا به جا شدم  مارستانیتوب نکهیبه ا یکیمن  اصن

 _مامااااااان غذا آماده شد صدام کن

 :شرت کمیمامان

 بود یچ یبود ? نه جد یمن چ دنیازآفر زتیانگ ایخدا

 پله ها برم باالاااا نیازا ی_ماماننننننن من پامو دستم شکسته هااااااااا چجور 

 امیم سااالنیبابا دختره معلول وا ی:ایمامان
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 ضرب گرفتم نیاومد و کمکم کرد برم باال روتخت نشستم و باپاهام روزم مامان

 ?آرتام

 منوازکجا آورده? شماره

 همه سال برگشته?!?? نیبعدا چرا

 ختیر میگوش یصفحه  یبود خون رو نییپا سرم

 کوووووفت اااااااه  یدردددددد ا یا

 و صورتمو شستم  ییرفتم تودسشو بلندشدم

 و رونیب اومدم

  دمیتخت دراز کش یرو

 افتادمیجنازه م هیکه مثل  شدمیم جونیاونقدر خسته و ب ومدیخون م مینیازب یوقت

 ناهار صدام زد یبودم مامان برا دهیتخت خواب یحال رو یکه ب نطوریهم

 جون جواب دادن نداشتم  یول

 جواب ندادم یصدا زد ول گمید ندبارچ

 که حس کردم مردم خبر ندارم واال دیکش یغیج هیباترس وارد اتاق شد  دمیهودی

 یشد یمادر به فدات ها چ یشد یروووووونااااااکککک چ-

 جواب دادم یفیضع ینکن باصدا هیگر یاشکات بشم مامان یفدا یاله کردیم هیگر داشت

 دوباره خون دماغ شدم حال ندارم یمامان ستین یز یچ-

 گرگوشمیج یفدات بشم خوب یاله-

 آره خوبم نگران نباش یاااا خدانکنه مامان-

 نییپا یایب یبلند بش یتونیم-

 کنمینه حال ندارمن بعداز ظهر ناهار م-
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 باشه گلکم بخواب روناکم بخواب دخترم-

 ایشده خدا دهیچندوقته چقدر صورت چروک نیا رمیبم یرفت اله رونیروم و از اتاق ب دیپتوروکش
 و غصه نخورن ننیمامان بابام نب دنمیتا عذاب کش ریزودتر جونمو بگ اهرچهیبده  اشفامی

 ساعتشب بود دارشدمیب یوقت دونمیچجور خوابم برد فقط م دمینفهم

 

 لبه تخت نشستم بلندشدم

 دیتابیبود فقط نور مهتاب از پنجره م کیتار کهیتار اتاقم

 داشتم یاحساس بد ی

 ندیحس ناخوشا ی

 یکیحس تار ی

 باشم? یکیدتوتاریبا شهیمن هم چرا

 بوده? یچ گناهم

 کجابوده? اشتباهم

 روز از ته دل بخندم ی تونمیچرانم

 ?یمصنوع کیف یهمش لبخندا چرا

 ختیچشمم ر یاز گوشه  یاشک مزاحم ی قطره

 با دستم پاکش کردم عیسر

 برگشتم به اون زمانا باز

 زمانا? اون

 مونده? یهم باق یزمان گهید مگه

 بودم دور? ختهیمن اون زمانارو نر مگه
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 بودم ییتو تنها شهیکه هم یمن

 تونمیاالنم م پس

 دخترم یمنم  اما

 دارم احساس

 دخترونه فیروح لط ی

 ینیبیمنو م ایخدا

 رسهیبهت م صدام

 گهیصدام د گمیم یچ من

 رسهیخداهم نم به

 کجا بگم? از

 اولش? از

 حماقتم? از

 نه نه

 آخرش? از

 کنمیاز اولش شروع م نه

 اشتباه ی

 یدوست ی

 یمیعشق قد ی

 کرد نابودم

 کرد که لبخند ازرولبام رفت یکار 

 نه نه
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 به گذشته ها برگردم خوامینم

 هم هس? یا گهید زیمگه چ یبه جز تاربک توگذشته

 سین نه

 شدیروشن خاموش م میگوش ی صفحه

 و جواب دادم دمیدست به صورتم کش ی

 _بنال

 بمالم وی:چروهام

 ندارم شیمنحرغه منه بدبخت کار نینگاا ایخدا

 _روهااااااااام

 :مرگ کر شدم حاالحالت خوبه جنازهروهام

 لیفس گنیکه انگاربهم م رمیجنازه بم گنیبهم م مویانمردیب

 لیبیچشمات هنوززندم س ی_نه به کور 

 :روناکروهام

 شدم یجور  ی چرا

 یلحن خواص چ

 _بنال

 !رونیب یای:مدوگفتیخند

 

 _اووووووووم آررررررره

 جلودرتونم گهید قهید۵:روهام

 شپلق
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 کنم یادب بزار من خدافظ یب پسره

 االغ

 مونیم

 سرکمدم اووووووم رفتم

 بپوشم???????? یچ

 یا روزهیف یوب هیو روسر دیدر آوردم با شلوار تنگ سف یا روزهیف یمانتو آب ی

 مننننننننن شمیم ییهلو چه

 زدمو باال سرم بستم موهاموشونه

 دمیدور چشمام کش ممیو خط چشم مصر دمیلب قرمزمو رولبام کش رژ

 ستامیا نهییوجلوآ دمیپوش لباسارو

 آبقند بده یکی یوااااا

 یگررررررر یج چه

 ریبگ لیذره تحو ی:وجدان

 _بروبابا

 :زن باباوجدان

 اررررررمیکه عمرا کم ب منم

 رفت بابا می_تالقش داد

 یشعور یب یلی:خوجدان

 ری_حرف نزن ماست موس

 شد که وجدان خفه شد نگونهیا و

 رونیو از دررفتم ب فموبرداشتمیتک خورد ک میگوش
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 مامان مواجه شدم نایرو پله ها سرخوردم که بانفر از

 روزا خودم با دستا خودم خفت کنم نیهم شاهللیا یا یر یسرکه بگ یبو یتوخونه ا یلمون ی:ایمامان

 رونیدستمو براش تکون دادم و زدم ب دمویخند

 دمیباز کردم که بعلهذجنابود اطویح در

 نانازش مثل خرس لم داده بودbmw تو

 کارا نینکن ازا آقا

 کنهیکار م یمن با باطر  قلب

 شدم که نگام کرد نیسوارماش رفتم

 یومدینم ی:دوست داشتروهام

 مجبور شدم یاصرارکرد گهی_نه د

 کنمااایشل و پلت م زنمی:روناک مروهام

 نگات مبکنمااااا ستمیم ی_منم وا

 روشن کرد نویماش دویخند

 زنمیدارت م التیبیتارمو از سرم کم بشه از س ی لی_به جانه عزرائ

 دیخند

 چال داررررره نمیا یوااااا

 چااااااال آخجون

 

 روهامممممم گمااااایم-

 ��؟؟؟؟یخوایم ی:چروهام

 دههههههیبزنم لهش کنم پسره شلغم گند ایخدا
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 جلبک یر یکجام-

 :قبرستونروهام

 کنهینگاه دهن منو باز نم ایخدا

 سرقبرتو؟؟؟؟-

 میحلوا بخور میری:نه قبرتومروهام

 گهیم یچ رمیقبربم گهیم نیمن نمردمو ا ایخدا

 نگرداشت کیرستوران ش ی جلو

 ?!?نجای_ا

 گهید نجایا :نه دوقوز آباد خوبروهام

 شلغم پسره

 میشدم و باهم وارد رستوران شد ادهیپ نیماش از

 ��نفر آشنات کنم یبا  خوامی:مروهام

 نیمن آشنا کنه ا خوادبایومیخر کدوم

 پسرنشسته بود پشتش به ما بود ی زیم ی یجلو میرفت

 :به داداش گلمممممممروهام

 بلندشد و....... پسره

 شل شد دستوپام

 ایخدا یوا

 و طپش قلبم رفت باال دنیشروع کرد به لرز دستام

 کردیهمونجورمات منونگاه م اونم

 رفتیم جیگ سرم
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 ?نیشناسی:روناک و رو به آرتام گفت:همومروهام

بود  یخواننده ا ی هیشب یلیخا...خانم خ نیا زهیگفت:نه نه چ یبه خودش اومد و با دست پاچگ آرتام
 ماتش شدم

 زد رو شونه آرتام دویخند روهام

 شدیمترم جا به جا نم یلیم یآرتان  یچشمم ازرو مردمک

 زده بودن خی دستوپام

 تا من باهم آشناتون کنم ینیشی:روناک نمروهام

 دادمونشستم سرموتکون

 ادیب مینیبد بود که هر موقع احتمال داشت باز خون از ب نقدریا حالم

آرتام داداش من که از چندسال  نمیروناکه شاگرد خنگ من و رو به من گفت:ا نی:خوب آرتام اروهام
 کایرفت آمر شیپ

 ?داداش

 روهام? داداش

 ?ایخدا یوا

 به زور گفتم:خو....خوشبختم دیلرزیم صدام

 لبخند کم جون زدم ینگام کرد که  روهام

 میکن زیسورپر ناروی:روناک قراره فرداشب مامان اروهام

 کردمیخونمو حس م نیآدرنال باالرفتن

 دادم سرموتکون

 .روناک حالت خوبهروهام

 که جلوم بود یاون پست فطرت هیعسل یو فقط ذل زده بودم توچشا دمیفهمینم یچیه
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که من  یدوست بابام همون نیپسر بهتر یعنیمن برادر روهامه  هیمیآرتام عشق قد شدیباورم نم 
 دیهرروز با یعنیکه افسردم کرد آرتام برادر روهام چجور باور کنم  یروز افتادم کس نیبخاطرش به ا

 وونهید شمیم وونهید نجوریتحمل کنم خدااا بکشم راحتم کن من ا افشویق

 دختر ییروناک روناک روناک کجا-

 نجامیهاا بله ا-

 دهیچرارنگت پر یخوب-

 فشارم افتاده کمی ستین میزیاره خوبم چ-

 رمیبگ وهیبرات آبم یخوایم-

 نه خوبم-

 نیخوریم یچ نیباشه پس بگ-

 من جوجه-

 داداش یخور یم یآرتام توچ یاوک-

 داداش خورمیمنم جوجه م-

 پس منم جوجه یاوک-

 ادیاز گارسونا اشاره کرد ب یکیبه  بعد

 پرس جوجه باهمه مخلفاتش سفارش داد سه

 ارهیکه گارسون غذاهارو ب یتاموقع

  مینگفت یچیه چکدومیه

 گهیبهتره د رمیمن بم ایآرتاننن نه خدا شدیحضمش کنم باورم نم تونستمیمغزم هنگ کرده بود نم من
 ندارم نمشویچشمام باشه و هرروز بب یجلو نکهیتحمل ا
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 یبگ یز یچ یخواینم یروناک چه مظلوم شد-

 بگم  یچ-

 یگیم یچ ینیشیجمع م یهروقت تو دونمینم-

که االن  یروناک نیا دونهینم ارمیدرب یاالن مسخره باز  خوادیداره م یرهام چه دله خوش نیا هه
  هیروبروش نشسته روناک واقع

 ندارم یاالن حاله مسخره باز -

 زبون رهام: از

دوتا همو  نیمن االن گفتم تاا نطوریآرتامم هم نیا نجورشدیا دیدختر چش شده چرا تا آرتامو د نیا
 سرشون  یرو زارنیباهم آشنابشن رستورانو م ننیبب

 اوردنیاز تعجب شاخ درنم دنیدیمطمئنم اگرنه تاهموم شناسنیهمو م نایا نه

 بوده آره یچ نشونیبفهمم ب دیبا

اون  دمیخندیوم گفتمیم یز یچ هی یاز اول تاآخر هردوشون ساکت بودن فقط من گاه غذاهاروآوردن
 نشونیشده ب یکمکم کن بفهمم چ ااایخدا زدنیجون م یلبخند ب هیدوتام 

 نیخب بچه ها ناهارتونو خورد-

 بهم انداختن  یرچشمینگاه ز هیگفتن آره بعد هردوباهم

 دور دور میبر نیخب موافق-

 یشهرباز  میروناک:بر-

 یآرتام توموافق یاوک-

 آره-

 یمنم رفتم تا غذارو حساب کنم وقت نیماش یاونارفتن تو میموافقتشونو اعالم کردن بلندشد یوقت
 ینگفتمو حرکت کردم روبه شهرباز  یز یروناک عقب آروم نشسته وآرتامم جلو منم چ دمیاومدم د

 آخه طونهیش نقدریدختر چراا نیا ااایخدا
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 ��خداااا ینه قهر کرده ا گمیداده به استخرتوپ بهش م ریرو سوار شدتازه گ یباز  لیوسا همه

 یروناک خانوم وروجک خوشگل خانوم قهر -

-...... 

 یجوابمو ند ادیدلت م-

 آره-

 اصال احساس نداره نیا نیگفته دخترا احساسات یک ایب یزک

 خرمینم یباشه منم واسه ات بستن-

 گفته من قهرم یک یییییچ-

 شکمو یخخخخخ ا-

 ��شلغم یخودت-

 

 

 شده? ی:چآرتام

 بره استخر توپ خوادی_خانم م

 دمیگفت که نشن رلبیز یز یچ یبه روناک نگاه کردو  آرتام

 زننایمشکوک م نایا

  برمیم نجایآبروتو ا ای یبر یامنومی:روهام روناک

 ابرومودادم باالوگفتم:ببربببنم یتا ی

 ینگاه به من انداختوگفت:خودت خواص ینگاه به آرتام و  ی

 ستادمیجلوش ا نهیبه روس باپوزخنددست
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 کمینزد اومد

 نشونت بدم فمونگردارتایلحظه ک ی:روناک

زدن هل شده لودم  غیچندقدم ازم فاصله گرغت بعد شروع کرد به ج یاز ش گرفتم که  فشویک
 کارکنمیچ دونستمینم

نگاه به  یدزززززززد کممممممممک همه دورمون جمع شدن  دییییییفمودزدیدززززززد ک یییییی:آروناک
 کنهیگردشدش داره روناکونگاه م یباچشا دمیآرتام انداختم که د

 وانسسسسسید نی:بدوروهااااام اآرتام

بود رونااااااک  یوعض یحاالمابدومردم دنبال مااصن  میدییو دو دیحرف دستموکش نیبه دنبال ا و
 کشمتتتتتیم

 بزننننننن نوی:درماشآرتام

 نوگازشوگرفتمیتوماش میدیپر عیسر موتوزدمیر

 �😡�به حالتتتتتتتت یوا روناااااااااک

 زبون روناک: از

 نیبودم و افتاده بودم رو زم دلموگرفته

 دنییدویآهو م نیخدا ع یوا

😂😂😂 

 �😂�کشهیروهام منوم یوا

 یدلم چجور  یرفتم واااا یکه کنارم بود گرفتم و به سمت در خروج یخانم فموازیبلندشدم وک نیازروزم

 �😂�دنییدو

 �😌�با من درافتاد بدجور برافتاد هرکس

 و شمارشو گرفتم مودرآوردمیگوش
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 �😡�زنمیسروته دارت م یفتیب رمنیگ ینیروناک  کشمتتتتتتتتتی:رونااااااااک مروهام

 �😂😂😅�رخندهیو زدم ز شکنهی_جوش نخور النگوهات م

 ��ییکجا جیکنم هو کارتیچ دونمی:روناک مروهام

 ��خودم برم دمیم حیخونم هالله ترج امی_نوچ نوچ باتوب

 ��یوقت شب تنها برررررر  نی:اروهام

 شد یرتیبچک غ یآخ

 دنبالم ای_جلودرم ب

 شپلقققققققق

 قطع کرد کثافت یبازبدونه خدافظ لیگور

 حقت بود اصن

 

 هی کاشیترمز الست یرنگش جلوپام زدرو یمشکBmwبا دادمیکه تودلم داشتم فحشش م نجوریهم 
 یبود سکته کنم روان کیآن نزد هیوحشتناک دادکه  یصدا

 چه طرز ترمز کردنه نیا وونهیچته د-

 اتوی وونمیمن د-

 تو-

 هاااا یبود کرد یچه کار  نیا یغلط کرد-

 بهت اخطار دادم کهقبلش -

 یبگ یجد کردمیفکر نم-

 فکرت مشکل داره ستیمن ن ریتقص گهیاوت د-
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 دیپروووووو چشم سف یییا-

 هیچشمام آب-

 ایاریکم ن-

 هرگز-

 رمایم-

 به سالمت-

 شلغم یالیگودز کنهیم یقرمز شد به من چه خو خودش شروع کرد واال حاال سرمن خال اوووخ

 اه گهیسوار شو د ایب-

 شیبابابداخالق اباشه -

 کوف پرو-

لحظه نگام به آرتام افتاد سرش  هیخخخخ  شدیم یبامزه عصبان یلیگرفته بود از دستش خ خندم

 ��دیخندیکچل داشت م شعوریب دیلرزیبود شونه هاش م نییپا

 من دلم خنک بشه یکچل بش یاله ییییییعوض

 بالخانوم میدیرس-

 ییبعدش باکارها یآرتام حالم بدشد ول دنیدرسته باد کردم چقدر مهربون بود ممنونشم امروز نگاهش
 عوض کرد ممنونشم مویکه کرد روح

 ��شلغم جون یمرس-

 قربونت قورباغه جان-

 ��لغبو کم داشتم هی نیهم-

 یخسته ا روقتهیحاالم برو که د یندار  گهیخب د-

 گهیگورتوگم کنه د نکهیا یعنی نیا-
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 کالیآبار-

 شششششیا-

 شد وقتش ریداروهات د یخخخخ برو فسقل-

 بود یبابت امشب عال یباشه مرس-

 فدات خانوم خانوما-

 سالم برسون شب خوش-

 شبت قشنگ نیهمچن-

وارد خونه شدمو از                                                                                                             
 ریکه د فیح ومدمممممیهمون جا داد زدم:سالااااام من اومدمممم خوش اومدمممممم کاش زود تر م

 بوی��نبود یشکیه دمیبه سالن رس                                        اومدم.                                      
همه جا را گشتم فقط موند  ی.                                                           حمام، دستشوئادیتوطئه م

                                                                                 بودن.                  دهیخواب یبلهههههه راحت دمیاتاقشون آروم در باز کردم که د
زنونه  ینه اقا منو از کناردر دستشوئ دیگیم میبچه سر راه گممی من بعد��نگران من نشده بودند یعنی

 باال رفتم بستم درو اروم                                                                     ��کردند دایمونگلستان پ
و به اتفاقات امروز فکر کردم.     )ارتام برادره روهامه! چرا قبال متوجه  دمیلباسام دراز کش ضتعوی از بعد

در فکر کردم که به خودم اومدم روهام چقدر مهربون شده بوداااا!!!!(تا صبح اونق ینشده بودم؟ راست
 و باالخره خوابم برد. دمیو دراز کش خوندماذان گفته بودند بلند شدم نمازمو 

مامانم از  غیصبح با ج                                                                                                           

 غیج یو داره ه ستادهای��سوسک کی یمامانم جلو دمی. د نییپا  دمیو با ترس دو دمیخواب پر

 ترسهیوزن و  قد از سوسک م لویمن با  ک درما یعنی ��خنده ریسوسک و زدم ز ی. منم وقتکشهیم

مامانم  ینبود جز..... پس گردن یز یچ نیپشت گردنم داغ شد و ا دمید هوی.       �😂�خخخخخخ

 هویملکه عذابم . یحاال شد یدستم باش یرسوندمت که عصا نجایمن به ا دهیند ری:خاروی �😳😳�

( ��شپلق زدم تو سرش )تو سر سوسکه نه مامانم ودر آورد  ویروفرش ییآقا منم دمپا دیکش غیدوباره ج
 ی
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مگه  خونهیداره نماز م دمیرفتم دنبالش بگردم که د ادینم دمیخانوم صدا کردم که د یسبز  بعدش

 صبری ��میکن تیاذ کمی ابی کن ولش حاال �😳�ساعت  بعد از ظهره یوااااااااااااا یساعت چنده؟؟؟؟ ا
 یدلسجده که صن رفتی، داشت م خونهینماز م یصندل یرو کنهیپاهاش درد م نکهیا یخانوم برا

 اتاقم تو کردم فرار بعدشم ��شد  نیافتاد؟؟؟؟؟ هاهاها پخش زم اتفاقی چه نظرتون به️☺برداشتم

شب دعوتمون کرد.  یروهام زنگ زد و برا شیساعت پ میاخه ن شدمیشب آماده م یبرا دبای....... ��

 کی م؟؟؟؟؟؟بپوش چی��حاال نوبت انتخاب لباس بود رونیساعته گرفتم و امدم ب میرفتم حمام دوش ن
 رژ قرمز زدممممممم کیو  یزرشک یروسر  کیو  غعغغغغغغیبا مانتو قرمز ج یشلوار دم پا زرشک

 قرمززززززززز دیداشته باش توجه

 

نگاه  نهیخودمو تو ا                                                                                                            
شدم چه رعنا شدم مانند گلها شدم.وجدان:بسه بسه کم واسه خودت نوشابه  بایکردم به به چه چه چه ز

نبود راحت  داتیچند روز بود پ یشیمن م یآخه تو ک ؟یمفتش ؟یبه تو چه فوضول-باز کن !!!!

مامانم که  ی!!!! با صدابودی بخت بد نبودم من اگه خودت، روحت، وجدانتم، من-وجدان �😒�بودما

به  میو راه افتاد میجونم شد ددی پورشه سوار ️☺️☺️☺زر زر نکرد  گهیوجدانم د کردیداشت صدام م
 بله.-جوون یمان نگیب نگیب نگ،،یب نگیخانه روهام خرههههههه.     ب یسو

در  ی.... پدر و مادر روهام جلومیباز شد و ما وارد خانه شد کیت یجون ...در با صدا یمان مییما-ایرو
کردم و با  یجون و آبکش یخانم متشخص رفتم جلو و قشنگ مان کیمنتظر ما بودند منم مثل  یورود

پدر روهام فقط دست دادم...                                                               از زبان روهام:باالخره همه 

همه چشم ها با  میو به سالن رفت مشدی خانه وارد ارتام با️☺️☺من  زیآمدند و فقط مونده سوپرا

زده بود .                                                                   یزرشک-قرمز پی، روناکم مثل من ت روناک یمن رو چشمای و�😳�ارتام موند  یتعجب رو
ه از زبان روناک:                                                                                                         باالخر

و  یکت و شلوار زرشک کیپسره چلمنگ با من ست کرده  نیم و آرتام( بب)روهادندیدو کله پوک رس
 بود دهیپوش یزرشک-قرمز ونیاپپ کیقرمز پر رنگ و  رهنیپ

 کنهینگام م ینجور یگوجه چراا پسره
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 برو بزنشا گهیم طونهیش

 زنهیزرم یادیز طونهیش البته

 افتاد به آرتام  نگام

  شهینم باورم

 من بوده هیزندگ یروز  ی آرتام

 خدا یوا

 اشک یپرده  دوباره

 نشست توچشمام

 دلم رفت دوباره

 اون زمانا سمت

 احمق بودم یدختر بچه  یکه  یموقع

 

 

 دیجون کش یکه مان یغیباج

 خودم اومدم و چشم ازش برداشتم به

 زنهیم غیزن ج نیا چشه

 یراس آها

 دهیگرازو د نیا

 هیگر رهیآرتام و بغلش کرد و زدز دسمتییجون دو یمان

 نمیتوببینه گر یبابا من اومدم خوشحال بش ااااایکن عی:مامان قرارنبود گرآرتام

 من دورتو بگردم چقدرالغرشده بچم یجون:اله یمان
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 الغر شددددددده نیجاااااانآا

 الااااغره نیا یکجا

 خرسهههههه مثل

 �😒�والیه پسره

 اه گهید بسه

 بدشد حالم

 چندشا

 داره یسوسکم خوشحال نیا دنید آخه

 دراز شترمرغ

 که رفت تو پهلوم چشم ازشون برداشتم و به مامانم نگاه  کردم یز یچ با

 سوراخ شد به خدا رمیگیازتون م مویکل نیا هی_مامان من آخر د

 نایبه ا یذل زد ینجور ی:آبکش بشه به حق پنج تن چراایمامان

  ها

 یچ

 ?ای_به ک

 یکنی:به عمه....دهن منوبازمیمامان

 _اوا

 چشم حسودکور گرترهیج یکیاز  یکی:مرگ ماشااهلل ماشااهلل یمامان

 با من بود فکرکنماااااا قایدق االن

 و بغلش کرد دیرآقاروبوسیو رفت دست ام رونیحون اومد ب یاز بغل مان آرتام

 بابا زسه
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 شد یهند لمیف

 اوق

 رفت سمت مامانش و باهم رفتن طبقه باال آرتام

 اداااااایطوطعه م یبو

 یسادیوا نجایجوب خشک  ا_چرامثل 

 خدامرگت بده یا

 اه

 عجل معلقه دمآمثلیترس

 کنم تیذره احساس امن یمن  یوقت نزار  یبابا  دمی_روهام ترس

 یپا زلزله ا یچپ چپ نگام کردوگفت:برو برو توخودت  روهام

 یتوهم آبتاز  پس

 بزارم نیکالس براا یباشه  ادمی

 بدم ادشیدوصفتارویق

 توسالون می:برروهام

 یدار  کایبا من چ خوتوگمشوبرو

 می_بر

 

با هم وارد سالن                                                                                                             

همه مهمان دعوت  نیچغندر ا کیواسه  کارنبی چقدر�� دادنیبه به همه وسط داشتن قر م میشد
 کی ،یالک یبدون خوش ،یمصنوع لبخندبدون  ،یدارم برم تو جلد روناک واقع کردن .امشب دوست

ورود  ی)چقدر همه شادن ، برا کردمیتماشا م هیگوشه مبل نشستم و بق کی...یروناک واااااااااااااقع
ربات دلقک ساخت منو و گذاشت و  کیکه از من  یکه منو گذاشت و رفت، عشق یعشقم...عشق ؟یک



 

123 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

سال ها که من تازه داشتم فراموشش کردم  ازبرگشته بعد  ی، و حاال بعد از سال ها دور  کایرفت آمر
حالم بد بود  خواستیم هیمن(دلم گر یدوست بابام و برادرمعلم خصوص نیبرگشته و شده پسر بهتر

و گفتم :پدر گرام من حالم بده  نیبابا رام شیرفتم پ نیهم یهر آن ممکن بود خون دماغ بشم برا
 تونیمهمون خوامیبرم نم خوامینه من خودم م-.میبر همبا  دیبا شهیبرم خونه؟؟؟؟؟؟ پدر:تنهانم نمتویم

برسونتت ).اهههههه پسره گنده دماغ ، مغرور، خل و چل ،  گمیبه روهام م یخراب بشه!!! پدر:باشه ول
 یچشم دد-.( الیگودز

نگاه نگران به من انداخت و به بابا  کیگفت که روهام  یز یچ کیاز اون بابا کنار گوش روهام  بعد
.و امیروناک خانوم؟ پاشو آماده شو تا منم به مامان بگم و ب یخوب-گفت و اومدبه من گفت یچشم

خش  ییصدا تم..... ........از پشستادمیبرداشتم و داخل باغ منتظرش ا فمویرفت باال منم مانتومو و ک

پاهام جنگل  ریز یگفتم:وااااااااااااا نیهم برای روهامه کردم فکر  �🍁🍃�خش برگ ها آمد

 ارتام شدم نهیبه س نهیبرگشتم س وقتی و�🌲🌳🌲🎄🌴�درآمدااااا

 

: 

 بابا یبدتر ا یکیاز  یکی

 جنن مثل

 کردمی:فکرشم نمآرتام

 فاصله گرفتم و توجلدمغرور و خشکم فرورفتم ازش

 دمیموندم و چشماموازش دزد ساکت

 :روناک آرتام

 کردم برق غرور نگاش

 توچشماش بود هنوزم

 کردیمنوجادوم یروز  یکه  ییچشما

 نیپوزخندزدوگفت:باداداشم آفر آرتام
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 شروع کرد به دست زدن و

 شدم یعصب

 نرفت باارغوان نیا مگه

 نکرد انتیبه من خ نیا مگه

 سرجات نیبش رینخ یدور برداشت گمیبهت نم یز یساکتم چ یواسه خودت فکرکرد یگیم ی_تو چ

 دوستم نیبا بهتر یرفت تو

 یباارغوان رفت تو

 فطرت پست

 ازش کم داشتم هاااااان یچ من

 یییییلعنت یچ

 ییییییچ

 رفتیم جیسرم گ تیگرفته بوداز شدت عصبان نفسم

 بادادگفت:اوناگذشتههههه آرتام

 نااااااااایشلغمو بب پسره

 زدموگفتم:خفه شو خفه شووووو غیج

 نگذشتهههههه برامن

 دمیچقد عذاب کش یدونیم

 کثافتتتتتتتت

 آوردم باال که بزنم توگوشش دستمو

 چوندیدستمو گرفت و پ که

 آخرت باشه یقرمزگفت:دفعه  یو صورت بااخم
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 دستم شترمرغ یباشه ول کن آ لیگور باشه

 دلقک دستم شکست ی_هووو

 واریول کرد و چسبوندم به د دستمو

 آورد جلو صورتم صورتشو

 خوردیم صورتم یداغش تو ینفسا

 کردیحالمو بدم و

 یبا روهام باش زارمی:نمآرتام

 ابوی نیا خورهیمدفوع م یچ

 یچ روهام

 ینیبیگربه کوچولوم ینیبیگفتم:م ارمیحرصشو درب نکهیا یبرا

 ول کرد و پوزخندزد دستمو

 ��یجوجه رنگ زارمی:نمآرتام

 �😒�یمدفوع باقال ابرویب

 تکوندم مانتومو

 رونیاز دررفتم ب و

 تادمییروهام ا نیماش جلو

 بعد اومد سوار شدم قهید دو

 افتاد راه

 دکتر می:برروهام

 ابویاون داداشته  ضیمر
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 _نوچ

 :خداشفات بدهروهام

 شغاااااااال ریبرو بم ضیگفت مر رسما

 

 

 نگفتم یچیه گهیتا خونه د 

 نداشتم  چکسویو ه یچیه حوصله

 پسره شلغم کنهیم دمیکرد هه بعداز سالها برگشته تازه تهد دمیتهد اون

 یکه روز  کنمیم یکار  نشونمتیم اهیتماشاکن به خاک س نویبش کنمیم تیآقا آرتام حال کنمیم تیحال
 یزنده بش ویریصدبار بم

 میدیروناک رس-

 یمرس-

 دکتر؟ میبر یخواینم یخوب یمطمئن-

 خوبم-

عمارت پشت  اطیح یشدمو رفتم سمت  خونه دروباز کردمو خودمو انداختم تو ادهیپ نیاز ماش یفور 
  یلیبد بوددد خ یلیکرد حالم خ دنیدر زانو زدم بارون نم نم شروع به بار

 کردیبغض داشت خفم م یلیدلم پربود خ رشدیاز گوشه چشمم سراز اشکام

  ختمیریکردن باهرقطره بارون منم اشک م هیبارون شروع کردم به گر همراه

  ینیبیم یراحت بشم خداااا دار  کشهیچرا خدا منو نم زدمیم زجه

 افتادم یبه چه روز  ینیبیم یدار 

 نابود شدم ینیبیم یدار 
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 شکستممم ینیبیم یدار 

 یمگه تو بنده هاتو دوست ندار  چرااااا

 یدیپس عذابشون م چراا

 یار یاشکشونو درم چرا

 طاقت ندارم گهید خداااا

 راحتم کن بکشم

 وینکبت هیزندگ نیکن ا تموم

 کن تمووومششش

 شدم هوشیکردم که همونجا کنار در ب هیزجه زدمو گر اونقدر

 

 

 چشماموباز کردمآروهام بود ینوازش با

 ��گفتم حالت بده  یدیزدوگفت:د یلبخند

 غمناک بود صداش

 نجایاومده بود ا یچجور 

 صحبت کردنم نداشتم حال

 کردم نگاش

 ربخته بود شیشونیشده بود و روپ سیخ موهاش

 کرد بغلم

 نشیبه س سرموچسبوندم

 دمیشنیم یقلبشو به خوب ضربان
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 تاب یرو اطیح یگفتم:برو گوشه  یخسته ا یباصدا

 :اماروناک....روهام

 _روهام لطفا

 عمارت رفت یگوشه  یداد و به سمت تاب دونفره  سرشوتکون

 روتخت خودشم کنارم نشست منوگذاشت

 بود دترشدهیشد بارون

 �💧💧💧�نم نم بارون

 ☂☂��ابونیچتروخ

 �💔💔�بارون رهیدلم هواشوکرده ز بازم

 ��من هیدلتنگ

 �💞�️☹شهیکمترنم

 �💔👫�شهیهم شمیپ یبمون یایب کاش

 روشونش سرموگذاشتم

 کردنآاصال برام مهم نبود سیاشکام صورتموخ دوباره

 کنمیم هیدارم گر یجلوک که

 مهم نبود یچیه

 �👣👣🚶�️❤راهه یتو یخوب یروزا دونمممممیم

 ��من ی واسه

 �😔�گاهه هیعشق تو تک فقط

 کرده بود سیتموم لباساموخ بارون
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 ی:روناک توچته لعنتروهام

 سمتش توچشماش غم بود برگشتم

 دمیدیم ینجور یطونوایپسره ش نیباربود ا نیاول

 _برو 

 �😡😒�تنهات بزارم عمرا نجایحال ا نیشدوگفت:باا یعصب

 دمیکش غیج

 نمتیبب خوامی_روهاااااااام برووووو بروووووو نم

 وگفت:روناک حرف بزن  ستادیا جلوم

 و به طرف درهولش دادم نشیروس دمیمردم وکوب دستامومشت

 بروووووو تنهام بزار نجای_گمشوووووو ازا

 دیدادکش

 رمینم یتانگ رمممممی:روناک نمروهام

 هیرگریو بلند زدم ز نیرو زم نشستم

 _تورومرگ روناک برو بروووو

 ییییییلعنت ی:لعنتروهام

 تکون داد دیبه ثورت تهد دستشو

 :حواسم بهت حسروهام

 رونیبعد رفت ب و

 خدااااااا دمییدویو م دمیکشیم غیبلندج یباصدا

 رسهههههیبهت م صدام

 اااااااایخدا
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 زانونشستم پشت در۴

 ��بس توخونه از

 ️♣دیچیعطرتوپ

 �💚�دیدیعاشق من جزتونم یچشما

 به زور بازکردم و خودمو پرت مردم داخل درو

 خانم بادواومد به سمتم یصبر 

 خانم:خدانرگم بده چت شده  روناکککککک یصبر 

 کرد بردم باال کمکم

 روزگچاروبازکردمید حاالخوبه

 خوابم برد دهینرس ۳درازم کرد و به  روتخت

 

  

 

بودم هر وقت قرار بود  نیهم شهی؟؟ خداداند . هم یبا ترس چشمامو باز کردم . حاال ترس از چ صبح
واال . تو حال خودم بودم که  گرفتمیمن دلشوره و استرس و کوفت و درد و با هم م وفتهیب یاتفاق
که با  بدم ارویبه  یفش اساس هیو برداشتم که  ی، گوش دمیزنگ خورد . چون حواسم نبود ترس میگوش

که  ییزد : دلت و سوزوند و ترکت کرد . تو بیشماره نفسم بند اومد . ارتام بود . وجدانم بهم نه دنید
. با  شدیسرم اکو م یاخر تو ی؟ محکم باش و عذابش بده . جمله  یفهمیو ترک کرد م یعاشقش بود

 و برداشتم . یگوش یناگهان میتصم هی

 :بله ؟؟ لکسیر یلیمن خ 

  نمتیبب خوامی: م ارتام

 نداره  ی: به من ارطباط من
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  یشگی: همون پارکه هم دیکش داد

 یو صورتم و شستم و بعد تو  یی. هوف . رفتم تو دستشو یجوابشو بدم که قطع کرد . عوض اومدم
و به خودم گفتم  نهیا یرو دمیمشت اب پاچ ی.  یافسردگ پیتر افمیشدم . ق رهیبه خودم خ نهییا

 .  یشاد باش دیبا

کردم . و به سمت کمد  لباسام  ادیاهنگ دبش گذاشتم و صداشم ز یلبتابو روشن کردمو  رونویرفتم ب 
رونم  نییوجب پا هیمانتو جذب و کوتاه تا  یبزنم  پسر کش .  غیج پیت هی خواستمیبه راه افتادم . م

ساده . و اما  یورن یو کفشم مشک فیالبته ک غهیهم ج یلیکه خ یو شال و شلوار فسفر  یبه رنگ مشک
 هیچرا دلم خواست کاله کپ بزارم . رفتم سمت کمدمو  دونمیو سرمه . نم ملیو ر یرژ عناب هی شیارا

 داشت و برداشتم و گذاشتم سرم .  غیو ج یفسفر  یکه روش طرح ها  یکاله کپ مشک

 نکم ریشدم باووو . تو حلق ملت گ یخودمو نگا کردم . اوفف چع داف یقد نهیا یتو

 

  

 

م خرهه خودمونه باو . جوابشو دادم که روها نیزنگ خورد . ا میسمت در اتاقم حرکت کردم که گوش به
 : جونم 

  یبال خانوم ی: جونت ب روهام

 شما  ی: فدا من

 : جمع کن باوو خودتو . فاز گرفته  روهام

  یخودم اقتیل ی: گمشووو حقا که همون ب من

 اومد  ادمی شبتی: اااا حالت خوبه ؟ تازه حاله د روهام

  یچقد خنگ گهی: تو د من

 ؟  گهی: مثله تو د روهام
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 مثله داداشت  ری: خ من

  نمتیبب دیاومده باشه گفت : با ادشی یز یکه چ یانگار  روهام

  ی: چه ساعت من

 : االن ؟  روهام

 قرار دارم  یبا کس تونمی: نم من

 ؟؟  ی؟؟ با ک ی؟ غلط کرد ییییییچ روهام

 شد ؟  یرتیغ ینجور یا نیچرا ا اوه

 نداره  یربط چی: به تو ه من

 کردم و به سمت سالن حرکت کردم  لنتیسا ممیقطع کردم و گوش عیسر و

 کوشن پس ؟؟  نایخونه نبود ؟ وا . ا یکس چیه

 هیباز کنم که چشمم به  خچالویباال انداختمو به سمت اشپزخونه حرکت کردم .اومدم در  یا شونه
 افتاد  اداشتی

 : اداشتی

حالش بد شده . مردشور  خورهیدکتر . اخه بس که بابات م شیپ می، من و بابات رفت یگور به گور  سالم
  یر یکوفت کن زخم معده نگ یز یچ هیبرده 

 طرف ننت  از

 

در اوردمو  ینیریذره ش هی خچالی. از تو  دونمممیاخه من که م میسره راه دونمیمن که م ااااایخدا
 قرمز .  یفرار  یبه سو شیخوردم و بعد پ

 هول کردم .  دمیبه پارک رس یتو راه بودم . و وقت یساعت مین هی بایتقر

 زد : محکم باش ، وا نده  بیدوباره نه وجدانم
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 نیا قهیراه افتادم و روش نشستم . بعد از پنج دق یشگیهم مکتیپارک کردمو به سمت ن نویماش
 فرما شدن فیتشر لیگور

 

  

 

اخر و  میکردمو زدم به س یقاط قهیهم نگفتن منم بعد پنج دق یچیخان نشستن بغل منو ه مغروررررر
 برم ؟   ای یگیگفتم : کارتو م

 : چرا ؟ ارتام

 چرا ؟  ی: چ من

 کرد: د اخه المصببببب با داداشم ؟؟؟؟ یقاط هوی ارتام

 خونسرد گفتم : مگه داداشت چشه ؟؟ یلیخ من

 یکه با داداشم باش ستین نیمن ا ی، اما سزا تیمی: درسته من ترکت کردم . اونم با دوسته صم ارتام
 زن داداشم . المصب من دوست دارم  یو بش

هم   یچکیگفتم : ارهههه . ه کمیریستیه یخنده وسط خنده ها ریزدم ز یجمله اخر پرت دنیبا شن من
 نه توووو . 

رفت  یرفت . وقت یحرف چیبدون ه نیهم یبرا ارهیکرد نتونست خندمو بند ب یهر چقدر سع ارتام
 .  یارومم کن یاالنم نتونست ی. حت یازت متنفرم عوض یخندم بند اومد . لعنت

رفتم و روش نشستم . اهنگ  مکتیبرداشتمو دوباره به سمت همون ن تارمویعقب گ هیاز صندل رفتم
هوش شدم .  یکارو ادامه دادم که همونجا ب نیساعت برگرد از سوگندو هم زدم هم خوندم و انقدر ا

 یلیسرم نشسته بودو دستامم تو دستاش بود و ه یکه باال دمیمامو باز کردم روهامو دچش یوقت
بود وارد شد و با لبخند بهم  یساله ا ٣۰بود . همون موقع پرستار که خانوم حدودا  دهیمظلوم خواب

 .  یبد نگرانش کرد یلیگفت : شوهرت خودشو کشت هااااا  ، خ

 چندوقته روهام همه جوره هوامو داره .  نینداشتم که بگم . ا یز یچ ینینگفتم ،  یز یچ
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 دمیکش غیمنم از درد ج دویهوا سوزنه سرمو از دستم کش یب پرستار

 دیمن از خواب پر غهیج یبا صدا روهام

 

 

 

  گهیکرگدن خوابالوووو پاشو د دیببخش ی: وا من

 ؟ یدیتو کپ ضمیمر من

 چفت و چل  یتو  شیم پ: خاک هفت اسمون تو سرم که اومد روهام

 منگل یتو سره تو زهی: اوالااا از خدات باشه دوما اخه اسگووووول اسمون خاک داره که بر من

 جوجه ؟  یمنو از خواب پروند یدیکش غیج یهاااا . حاال واسه چ یگی: اوااااا راس م روهام

 و ......  دی:اخه خانوم پرستار سرمو از دستم کش من

داشتن مارو  ننیبیم یینمایس لمیتا پرستار جلو در اتاق بودن و انگار دارن ف ۶_۵خاک تو سرم  یواااا
:  دمیو صدا زدم و ازش پرس دویاون ها اون پرستاره که سرممو کش نی. از ب دنیخندیو م کردنینگا م

 ؟ نجایاومد ا یاقا چجور  نیا

اقا برداشتن و ماهم  نیا میکه بهتون زنگ زده بود تماس گرفت یشماره ا نی: واال ما با اخر پرستار
 خودشو رسوند .  عیاقا هم سر نیشده و ا یکه چ میداد حیبراشون توض

 هم هستن المصبا .  یحرفه ا یکرههههه خررررراااا چه پرستارا یا

 لباس هام .  ضیو منم با کمک پرستار شروع کردم به تعو رونیرفت ب روهام

 . واالاااا به خدا دیلباسشو و عوض کن یادم برسه بعد زرت دیبزار اخه

 

 



 

135 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

بهم  یاخم خرک هی دیاومدمو به سمت روهام راه افتادم . منو که د رونیپرستاره از اتاق ب نیهمراه ا به
 ی: چته اسگل اونجور  دمیپرس میدیرس نیو به ماش میاز اونجا خارج شد ی. وقت یخره خاک کهیکرد مرت
 ؟ یاخم کرد

و زد  نیدفه ماش هینگفتم .  یچیه گهینگفت و به سمت ناکجا اباد راه افتاد . منم لج کردم و د یچیه
 کنارو و برگشت سمت من 

 ؟ یبود رونیب ی: با کروهام

  یچکی؟؟؟ من ؟؟؟ با ه ی: ک من

 : روناکه کره خربگوروهام

 بدم  حیبرات توض دی: چرا با من

 : چون . روهام

 

 زبان روهام : از

 

هودس . اما  یبدون اون پوچ و ب میبدونه زندگ خوستمیبهش بگم ، گم که دوسش دارم . م خواستمیم
 ، لعنت .  دیترد نی، نزاشت که بهش بگم . لعنت به ا دیبازم ترد

  الیخی: اصال ب من

 :ههههه روناک

 تو ؟ ی:وا چرا هره کره راه انداخت من

 تغس شده یبچه ها هیشب افتی: اخه ق روناک

 هههه :  من
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 زبان روناک : از

 

  افتیبا اون ف یچلغوز . مردشورتو ببرن اله خندهیم یچجور  نی. بب کوفت

 : کوفت  من

 : تو دلت  روهام

ادبه و رفتم باال و  یو تشکرم کردم که نگه ب یخداحافظ هیو  نییپا دمیدر خونه ترمز گرفتو منم پر جلو
 تخت خوشملم الال کردم یتو اتاق خوابم رو

 

 

 رونااااااااااااک

 زاده هاشممممممن اامامی

 شددددده جنگ

 ازروتخت بلندشدم عیسر

 پشه له شدم ومثلیزیچ یپام رفت رو  که

 ننه یآ

 کمرم یآ

 افراگممید یآ

 ستونه فقراته زبونم یآ

 رونیکه از در برم ب رفتم

 دربازشدو خورد توصورتم که

 از دستش افتاد ینیزدم که مامان س یغیج آنچنان
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 مممممممینیب یآ

 شکستتتتتتتتتت یییییییآ

 ییواااااا

 آخه یکردیکامی:توپشت درچمامان

 درداشتم.... پشت

 توبه توبه

 اه

 دماغمممممم

 لهههههعیکه خرتم ف سی:ماشااهلل ماشااهلل دماغم نیمامان

 نیکردن تعجب نکن دامیزباله پ سهینامنوازتوکیا خو

 روسرتون نینجاروگذاشتیشده جراا ی:چییبابا

 معلوم شد نجایا شیمشکل نقص نینه حاالبب یگفت شهیبچه مر نیبهت گفتم ا یه نی:رامیمامان

 چرخ۱۸ ریمن برم ز ینی

 نینشسته روزم نی:حاالجرااییبابا

 جبهه گرفت مامان

لگم  یاالن من ج ستادهیبکو نه اومده پشت درا یهس ه شیمرگ ی نیا گمیم یه نی:د رامیمامان
 لهش

 به نقطه انفجااااار دمیرس گهید

 بلندشدم نیازروزم

 رمنههههیام تغص یشاه صفو نی_نه تروخدا قتل ناصرالد

 به من هههه یتودروبازکرد مامان
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 شدم ضمینبودم که مر ضمیمر

 یجانیمو قرصاتو برات آورده بودم دختره ه ی:خوشغاله بیمامان

 میام شد یجانین ایب

 نننننیسیسرطان دارم چرا به فکرم ن بابامن

 

 

 نییبفرما خورمیمن قرص نم رونیب نیی_اصن بفرما

 و دروبستم رونیمامانوازاتاق هل دادم ب بادستم

 رنیخانواده من خوددرگ کلن

 بابا یا

 هاااا وونهید

 کردم ساعتمونگاه

 بود ۱۲

 اووووو

 کردن? دارمیزود ب نقدریچراا

 زده شد دراتاق

 دربزنه ادگرفتینفر  یچ عجب  عععع

 دیی_بفرما

 بالبخندواردشد ییبابا

 وروجک ی:بهتر ییبابا

 ستین یغم گذردیچون م ی_ه
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 :بلندشو کره خر بلندشوییبابا

 دمیخند

 :روناکییبابا

 _جونه دل روناک?

 بابا!?!? یبر  یدرمان یمیواسه ش یخوایم ی:کییبابا

 بازشروع شد پووووووپف

 هم که افتاد اصن وقت نکردم که.,.. یاتفاقات نی_بابا من کنکوردارمممممم باا

 روهام باهات همه روکارکرده دونمیارمی:بهونه نییبابا

 روهام کالغ یا

 اونور میدبریدرمان کردبا شهینم رانیاماا سی:دخترم دکترت گفت فعال تومرحله اولییبابا

 بابا گرگوشهیدارم ج یفکر  ی من

 _جونم?

 یبد خوادکنکوری:نمییبابا

 کردم یو قاط دیاز سرم پر برق

 ییییییییییگفتم:چ غیباج

 :آروم دخترآرومییبابا

 یچ ینیحرف  نی_باباا

 اونور کنکورنداره گهیاونور آب دانشگاتو شرط معدله د یر ی:مییبابا

 بابا ععععع

  گهید یگفتیازاول م خوب

 کردم سکته
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 اه

 _بابا....

 گمی:گل دخترواسه خودت مییبابا

 پس ی_خوب شماچ

 خدابزرگه :واسه اونشمییبابا

 ازروتخت بلندشد و

 رفت ببرون و

 بودم که نگووووو نقدرخوشحالیا

 داشتم یحس ی اما

 حس بد ی

 افتاد میگوش یزنگ خورد اسم شرک رو میگوش

 روهامه ععععع

 جواب دادم عیطر

 نییبفرما ی_همراه تهران

 خنده رهیبده بزرگترت جوجه و زدز وی:گوشروهام

 گفتم:روهااااااااام باحرص

 

 

 نه? گهید کنمیشقه شقت م ینیروهام کفتنت  نی:اروهام

 الدنگو نگاپسره

 شرک
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 _بگوکاردارم

 نه ای یای:امشب تولده دوستمه مروهام

 ممممممممیرایپذیباکله م یدهیابول لهب م سنهادیمن پ به

 _آره امالباس ندارم

 دنبالت امی:حاضرشومروهام

 شقققققققق

 فرهنگ  یب پسره

 ادندادنی یخدافظ نیا به

رژمو زدم و از دررفتم  دمیدرآوردموپوش یر یباشال و شلوار ش دیسف ینخ یمانتو یسمت کمدم و  رفتم
  کشتمیرونرده ها که برم ننم م رونآخوازیب

 ازروهمون پله ها برم میریگیم جهینت پس

 نییآدم ازرو پله ها اومدم پا مثل

 رمیلباس بگ یباروه رمی_ماماننننن من م

 هههههههیک ی:روهیمامان

 _همون روهاممممم

 چه طرز صدامردنه اسمشه نی:اواایمامان

 یمن رفتم بابا رندهی_ععععع گ

 ومنتظرش موندم رونیب ازدراومدم

 یاه کدوم گور  گهیدرخت دراومدد یا

 بوووووق

 هوا دمیفنرپر مثل
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 ابویاه  دهیمنوسکته  م نیآخرا

 بستم ضیشدم ودرو باغ نیسوارماش رفتم

 راحت باش گهید هی:درع گارروهام

 جه وعظشه نیتوووووو ا ییییییی_راحت

 بوق بزنم خوامیرمیگوشاتوبگ امیبگم که روناک خانم من دارم م رمیبلندگوبگ تونمیبابانم ی:اروهام

 رمیمیم وفتمیگفتم:آخرمن م باخنده

 خوبه میخوریهم م ییحلوا ی: روهام

 

 

 شلغوز  پسررررههه

 شلغم کچل یتو حلوا کوفت کن رمیباش که من بم الیخ نیهم به

 دیپاساژ خر میدیساعت رس مین بعداز

 اومده خرپوووول میچه پاساژ اووووو

 ��چه خوووووب کنهیاون حساب م خرمویم یز یخوبه تادلم بخواد چ خب

 گهید ایروناک ب-

 اومدم بابا داد نزننن-

 طبقه اول که همه کفش بود  میوارد پاساژ شد باهم

 داشت یطبقه دوم که لباس مجلس میرفت

 نکردم دایپ خواستمویکه م یکردم بازم اون رورویساعت تمام طبقه رو ز کی

باساتن قرمز  رشیقرمز چشمامو گرفت ز ریلباس شب حر هی هویکه  میگشتیبرم میداشت دیناام گهید
 کارشده بود نینگ نشمیس یقرمز بود رو ریمچم حر یزانو دوخته شده بود وروش تارو یتاباال
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 ناااااز وخوشمل بودچشمموهمون لحظه گرفت یلیخ

 خوشگله-

 یلیاوهوم خ-

 یپرو کن میبر یخوایم-

 میآره بر-

 ارهیبرام ب زمویتومغازه رهام به فروشنده گفت سا میرفت

 ناز بود به تنم یلیخ دمیآورد رفتم پوش یوقت

 یدیروناک پوش-

 آره-

 نمیدروبازکن بب-

 ینیبیشب م شهینچ نم-

 نکن دروبازکن تیااااااا روناک اذ-

 نچ نچ-

 رونیلباسو درآوردمو اومدم ب بعدش

 اااایمنو بخوره چه خشن شده تازگ ادیب دمیلحظه ترس هیچپ چپ نگام کرد که  نیهمچ

 نیداریبرم نوی:همفروشنده

 یبله مرس-

 یلباسو برداشتو رفت پسره رواااان دویروهام کارت کش ارمیکارتمو درب تارفتم

  نییپا میرفت مویدیروهام خر یقرمز برا زیبل هیبا  یکت شلوارمشک هی میاون رفت بعدار

 نانازبود یلیخ دمیداشتم خر یوپاشنه سانت شدیکفش قرمز که بندش دور مچم بسته م هی
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کرد و قرارشد  ادهیبعدمنو دم خونه پ میرستوران جوجه سفارش دادم خورد میبود باهم رفت کی ساعت
 دنبالم ادیشب ساعتب

 

 

 شدم دروبازکردمووارد

 جوانان اروپا اومددددددد نگی_اسوه مدل

 �😐�عذاب اومد ی:ملکه یمامان

 ��محبتشم نیمرده ا کشته

 بود ۶پله ها رفتم باال و لباسارو پرت کردم رو تخت ساعت  بادواز

 چقدرزودگذشتتتتتت اووووووف

 رونیدوش گرفتم و اومدم ب ی عیسر

و  هیبعد سا دمیاول ازهمه خط چشمموکش نهییو باالمحکم بستم نشستم جلوآ دمیسشوارکش موهامو
 درآخر رژ لب قرمزمو زدم

  دادمیکه قرم همونجور

 سراغ لباسا رفتم

 کمیعل سالم

 کمیعل سالم

 خانم سغرا

 ااهللی

 مش ماشااهلل یوالده  کمیعل سالم

 وراونورش ننداز نیا
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 منوسرلج ننداز رمیمن بم آخ

 رمیگیارمی رمیم

 ستادمیا نهییو جلوآ دمیلباساروپوش

 یوااااا

 ییییییییهلو چ

 ییییییییمدله مو عجب

 ییدختر هلووووو چه

 شالم انداختم روکلم یهم تنم کردم  یمانتومشک ینازکموانداختم و  سیسرو

 تک خورد میگوش

 نییرفتم پا اطیوبااحت دمیشلغمشع کفشاموپوش خوده

 :رون.....یمامان

 موند به من رهیخ نجوریهم و

 حاج خانم شیدرو چشما

 ی:چه خوشگل شدیمامان

 عجببببب

 عجبببببببببب

 شگفتااااااااا

 رونیکردمواومدم ب یبوس فرستادموخدافظ براش

 سوارشدم عیبود سر یروش اونور  روهام

 اومدددددد یر یمیکه واسش م ی_اون

 یتر  مونیم یازاون که هست نمیبیذره نگام کرد بعدگفت:نه م ی اول



 

146 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد ادهیپ نونگرداشتویزدم تو سرش که ماش فمیک با

 پسره خل وعض وا

 شمیمن سوارنم ی:تودست به زن دار روهام

  نیابشی_روهام ب

 :من هنوز جوونمروهام

 زدم غیج

 _روهاااااام

 سوارشد و راه افتاد دویخند

 نگرداشت کیش یخونه  ی جلو

 نجاسی_ا

 اونورتر کمی یوراس ول نی:نه همروهام

 دیچپ نگاش کردم که خند چپ

 خندهیامشب م نیچقدرا

 یرابیس نقدرینخندا شهیلترمیهوا ف بابا

 داخل میو رفت دستموگرفت

 بودن گهیهم د یتو ستیعالمه دختر پسر وسط پ ی

 استغفراهلل

 کننیمنوبازم چشموگوش

 _سالم

 مگس نیبابا بازا یا

 گرشدههههههیآرتام نگاه کردم کثافت چقدر ج به
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 پاش بود یبا شلواراسترج مشک یکت تک سرمه ا ی

  کردینگام م یثیخب یلیجور خ ی

 ترسمیننه من م یوا

 لباس عوض کنم رمی_م

 کردنیکه لباس عوض م ییروهام درآوردم و رفتم به سمت جا دستموازتودست

 رونیو اومدم ب مانتووشالمودرآوردم

 شد خیم درومیتامنود روهام

 نکن ذوب شدم بابا اوانگاه

 کردینگام م یچندش یلینگاه خ یافتاد به آرتام با  نگام

 ستادمیلحظه حالم بد شد نگاموازش گرفتم وکنارروهام ا ی 

 شروع شد یمهمون

 کردمیکودنا مهمونارونگاه م نیازدوستاش منم مثل ا یمیکردو رفت سمت  یازم عذرخواه روهام

 ییبایز شهی_مثل هم

 شد مشروبش روم چپه وانیسمتش که ل برگشتم

 آرتام یر یبم اه

که لباساموگذاشته بودم رفتم و  یبه سمت اتاق شیرینگفتم پسره س یز ینگاش کردمو چ باغضب
 ستادمیا نهییجلوآ

 بود به بدنم اه دهیبودرو لباسم و لباس چسب ختهیکامال ر مشروب

 زدم و برگشتم که ........ غیکه پشت کمرم قرارگرفت ج یبا دست یلعنت
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 لبام قرارگرفته ینفر رو یداغ  یلبا

 بدشد حالم

 گرفتم که ازم جداشد لبشوگاز

 شدم یکه رو به روم بود عصب یشخص دنیباد

 کردم ی_توچه غلط

اومد که رفتم عقب تر توچشمام ذل زدو گفت:مونده بازم خوشگله به سمت دررفت ودروقفل  کنینزد
 کرد

 دمیآن ترس ی

 زدم غیسمتم اومد و دستاموگرفت ج به

 یکن عوض_ولم 

 یبا روهام باش زارمی:نگفتم نمآرتام

 کردم دستاموآزاذکنم که محکم ترگرفت یسع

 _آرتام ولم کن کثافتتتتت

 دیخند

 چندش آور یخنده  ی

 صورتم کرد کینزد سرشو

 من  یجوجه  میلذت ببر مونییتادوتا ی:امشب شبه ماس بهتره آروم باشآرتام

 هیگر رهیشکست و زدم ز بغضم

 ولم کن _آرتام تروخدا

 ادیدردت ب زارمیجوجه نگران نباش نم ی:آخآرتام

 کردمیم هیزدموگریم غیبلند ج یباصدا
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 گردنم گذاشت و شزوع کرد به خوردن یلباشو رو آرتام

 ....ن....ه ...هامیبه س... دیتا رس ومدیترم نییپا نوییپا نجوریهم

 که دستاموباالگرفته بپد بلندم کرد و به سمت تخت بردو روتخت درازم کرد همونجور

 نداشت دعیفا یزدم ول غیج

 دیمن خند یاون تنها درمقابل التماسا یکردم ول التماسش

 جون ولم کن آرتاااام ی_آرتام مرگ مان

 حرکت پارش کرد  ینگفت لباسمو گرفت و با  یچیه

 شدت گرفت میگر

 که دراومد دیرموکشیحرکت لباس ز ی با

 _آرتام تروخدااااا

 :بهت هشدارداده بودم نداده بودممممممآرتام

 هااااااان

 زدم غیج

 ندارم آرتام تروخدا بدبختم نکن ی_آرتام من باروهام کار 

 آره یندار  ی:که کار آرتام

 لباسوکامال از تنم درآورد و

ندشد تندازروتخت بلندشدم و به سمت و ازروم بل دیدستم که آزاد بودموهاشوگرفتم که عربده کش ی با
 دررفتم که از پشت موهاموگرفت

 زدم یبلند غهیج

 زارممممممینم یماله روهام بش زارمی:روناک نمآرتام

 تروخدااااا میکنیآرتام اصال ازدواج م خورمیندارم آرتام قسم م یباهاش کار  گهی_آرتام به قران د
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 :عععع کوچولو عر عرآرتام

 ترو خداااااا_آرتام قسم خوردم 

 کنمیمطمئن باش باردومم م کارکردمیبار باهات چ ینره  ادتی:روناک آرتام

 هم فشار دادم  و سرموتکون دادم یچشمامورو

 هیگر رهیبسته شدن در زدم ز یباصدا

 کردمیم هیو گر دمیکشیم غیبلندج یصدا با

 رونیردم و تومدم بشالموسرم ک دمیومانتومم روش پوش دمیکامال پاره شذه بودوپوش لباسموکه

 _روناک روناااااااک

 برنگشتم سمتش دستشو رو شونم گذاشت که حالم بدشد یحت

 کنار دمیکش ردستشیخودمو ازز و

 شده یچ هیجه سرو وعظ نی:اروهام

 نگغتم یز یچ

 بردتم و سوارم کرد نیبازوموگرفت و به سمت ماش یعصب

 

 

گاز داد باترس گفتم: آرومتر  تونستیروشن کردو تا م نویتوجه ب من ماش یب ی: ولممم کن ولروناک
 آرومترررر یلعنت

  میریمیهردومون م ایشده  یچ یگیم ای: روهام

ب  نیبزار نیولم کن نیخوایاز جونم م یو گفتم: توروخدا چ هیگر ریاراده زدم ز یبد بود ب یلیخ حالم
نگه داشت صورتمو ب طرف خودش بر گردوندو  نویفک کنم دلش سوخت چون ماش رمیدرد خودم بم

 گفت 
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 بگو  کنمیروناک خواهش م کنهیم تتیاذ یچ ه؟؟ی: منظورت چروهام

  گفتمیم یاون داداشت... اون ب من...چ گفتمیشدت گرفت م میگر

  نیب ماش دمیک زد چسپ یداد با

 د بگو المصببب من طاقت اشکاتو ندارم  یییی: بگوووو لعنتروهام

توجه ب لحن التماس گونش گفتم:خفههههه شو  یاز خودش ب نمیشدم اون از داداشش ا یکفر  گید
داداشم؟ بابام؟  ؟یهاااااا؟ ک ؟یکنیک تو کارام دخالت م یمن هست ینداره اصال تو ک یربط چیب تو ه

 یستیکس ن چیتو ه

  شناسمتینم گید شهی: باورم نمروهام

 گرانویخسته شدم از بس د گید یدروغ یخسته شدم از خنده ها گید مهیخود واقع نی: االن اروناک
 غم بزرگ دارم تو دلم  یک خودم  یشاد کردم در حال

بازم نتونستم نفس بکشم انگار  یهر چقد خواستم ول ومدیزده بودم ک نفسم در نم غیو ج هیگر انقد
 دادیداش گلومو فشار م یکی

 : روناااااک روناااااک چت شد دختر؟؟ روهام

  خوروندیشد ک راه نفسم باز شد انگار آب بود اره آب بود ک روهام داش بهم م یچ دونمینم

 ؟ی: خوبروهام

 : ا..ره..روناک

 حرکت منو تو بغلش گرفت سرشو گذاشت رو شونه هام یگرفتو با  دستمو

تا  زنمیمورد حرف نم نیدر ا گید پرسمینم یک خودت نخوا یاروم باش  تا وقت زمی: باش عزروهام
 باشه؟ یک خودت بهم بگ یوقت

 بسههه گید کشمینم گی: دروناک

 نکن  هیگر شیییی: شروهام
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 تمونینگاه ب موق یآرومتر شدم  یوقت شدیاراده خفه م یداشت ک ادم ب یخره چ نیا دونمینم
 انداختم 

 یواااااااا

  یواااااااا

  �😱�میشدیکال تو هم حل م میموندیم تیتواون موق گید کمی نایمامانم

  ادیزره تکون خوردم ک اونم ب خودش ب ی

 انگار ن انگار  یول

 ��: اهوم...اهوم روناک

 ��بابا پرورو نگا یا

 ولم کن خفه شدم  گیبسه د ی: هووروناک

 : هاااا؟روهام

موضوع آرتامو فراموش کرده  گدی انگار �� نیها خودتون شاهد کنهیپسره ....دهن منو وا م زهرماررر
 ک زدم  یبا حرف یبودم ول

  وونسید اون

 خفه شدم  گمی: مروناک

 ک باز شد  نیب خودش اومد دستاشو دور کمرم شل تر کرد تا ا انگار

 ..من .....زی...چزهی: چروهام

 ه؟ی: چروناک

 م؟یبر یچی: هروهام

 : اره زودتر منو ببر خونه روناک

  می: راننده ام ک شدروهام
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 فتهی: وضروناک

 شام خرسا بشه  نجایولش کنم ا گیم طونهی: شروهام

خرسش کجا بود آخه کودن؟ روهام: روتو برم  نجایبا تو دوما ا کنهیغلط م طونهی: اوال شروناک

 �😡�بشر

 خخخخخ

 

  

 

 : رومو بروووو روناک

 نه ؟؟؟  یبد دیبا یجواب هی شهی: هم روهام

 : ارعععععه روناک

 : ناغاره  روهام

 ره تا بچه دا ٣٢: مارههههه ،  روناک

 : خدا صبر به شوهرت بده  روهام

 یییی، به حق عل شاهللی: ا روناک

 ��: جان ؟ روهام

  ی: جوووووونت دراد اله روناک

 : بسه بابااا ،  روهام

 : نبسته  روناک

  ��؟ ووووی: چ روهام

 گهید شویمنی:بدبخت منحرف ، کمربنده ا روناک
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 نکنه . ابونتیگرگه ب بی: واه واه ، خدا به دور ، خدا نص روهام

  شاهللی: ا روناک

 نایکارشون از قرص و دوا و ا نایا ااااایبه موالااااا . خدا نی. وا . ملت روان دددددیروهام از خنده ترک هوی
 گذشته ، خودت ظهور کن 

 : چتهههه بابااااا ؟؟ روناک

 ؟؟ یهست یچقد موج ی: دقت کرد روهام

 ؟؟  ییی؟ سونام ااااایمثال موج در ینی؟؟  یچ ینیاصال  یکه موج کردمیبا خودم فکر م داشتم

زار زار ، عر عر ، االن هر هر ، کر  شیکه دو دقه پ نهیعقل کل ، منظورم ا ی: بسه بابا خودتو کشت روهام
 کر 

 : به تو چه ؟؟؟؟  روناک

 : من الل خوبه ؟؟  روهام

  هی: عال روناک

 ،  میدی: رس روهام

  ممممیسواره الکپشت بود میخوش بود میتو راه بود میدیرسینم یکاشک میدیو رس میدی: رس روناک

 : ارهههههععع ، الکپشت ؟  روهام

 : پول خورد ندارم شرمندهههه  ممیشگیکالم هم کهیشدم و ت ادهیو پ دمیخند

تو سالن  یشکیدم در خونه رفتم تو ه دمیدروباز کردمو رفتم تو ،  . رس عیبگه . سر یز یچ نکهیاز ا قبل
که ارتام  کردمیباور نم یامروز اومد تو ذهنم حت یبودن رفتم تو اتاقم تمام اتفاقا دهیک کنم خوابنبود ف

با تو  یگذاشتم .دوباره دل هوا نیاهنگ غمگ هیرو بکنه لب تاپ مو روشن کردم  یکار  نیبا من همچ
 بودن کرده

 عشقتو باور کرده عیدل دور نیاماا
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که تو سن کم عاشق بشم بعد با  نیبه ا ختیریخودم اشکام م هیبه بدبخت خوندیم کهیعر اهنگ با
بد  یلیحال خ کردمیداشتم هق هق م گهید رمیکنه تو سن کم سرطان بگ انتیدوستم بهم خ نیبهتر

مگه  ااااکرد اخه خدددااا انتیبود چرا بهم خ میتمام زدگ یروز  هیکنم ارتام  کاریچ دیبا دونستمیبود نم
 خوامیکه ازت م یز یتهنا چ ایدوباره خون دماغ شدم خدا یاومد وااا یز یکردم از دماغم چ کاریمن چ

 رمیخودم بم هیکه منو بکش راحتم کن بزار به بدبخت نهیا

 دمیخوابیدر اومدم داشتم م ییقرمز شده بود از دست شوو میاب یصورتمو شستم چشا ییدستشو رفتم

جواب  وگوشی بود روهام همون شرک شماره��سمتش رفتم بع  ومدیم فمیکه از ک میگوش یکه با صدا
 صدام گرفته بود جواب دادم ادیز هیدادم از گر

 :الوووروناک

 ��یکرد هی:الو روناک گرروهام

شده  یبود که بغضم بترکه روهام نگران از اون طرف تلفن گفت روناک ترخدا چ یجمله کاف هی نیهم
 از االن نمیا یاون از وضع تو مهمون

پره من االن  امیمن دلم به خاطر تموم بد بخت اریو ن یلرزونم گفتم اسم مهمون ی:با همون صداروناک
  ستمیمن ن خندهیم شهیکه هم یاون میروناک اصل

 شیچ هی نیزود باش شتلق تلفنو قطع کرد واااا ا نیپاي ایجلو در تونم ب گهید قهی:روناک دودقروهام
 ها...... شهیم

 

 

 اااااااایُخــــــــــــــــــــــــــــــدا

 َمنو؟؟؟ ینیِببیم

  نجام،یِ ا

 آوردم.... مڪَ  ایَزَدم ُخــــــــــدا سَتم،زجهڪَ َزَدم، شِ  نْت،زانویَزمِ  یرو

ـــــدا ـُ   ایخــــ
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 تو.... یڹمن،ا یڹا

 ...میخالِ  یدستا َنمیِ ا

  ؟یَهست یچ ُمَنتظر

  ؟ینیرو بب یچ یخوایمِ 

دا ؟؟ینیبب یخوایرو م یچ یڹاز ا شیِ ب ـُ بشنوم  یز یچ خوامیَندارم،نم یار ڪَکس  چیبا ه ایخـــــــــ
  الم،ڪ یڪفقط 

ــــدا ـُ  ؟؟یــــــــــڪتا  ایخـــــ

 بود... ادیز یلیخ ڹم ْت یبرا َظرفِ  ـــــشتیآزما

ـــــــــسه.... ایُخــــــــــدا ـَ  بــــ

با شال و  یمانتو مشک هیحاضر شدم  عی... سرایدن یڹا یایلعــــــــــنْت به باز ایُخــــــــــدا
 هیکه حالم بد شد  رونیبرداشتم جلو در خواستم برم ب مویمثل عزادارا شده بودم گوش یشلوار مشک

 نداشتم از حال رفتم .... یتو پاهام جون گهیبعتر نشد د یول ستادمیلحظه ا

 روهام

روناک افتاده  دمید نیافتاده جلو در از ا یکی دمیخواستم بهش زنگ بزن که د نایجلو در روناک دمیرس
 نیافتاده بود زم حالیب یمن با لباس مشک هیتمام زندگ یشدم وااا ادهیپ عیکرد سر خیبدنم  نیزم
نشسته  کترچند ساعت بعد...تو اتاق د مارستانیکردمش بردم به سمت ب نیبلند شدم سوارماش عیسر

 یدرمان یمیش یهرچه زود تر بع خارج از کشور بار  دیدکتر هنگ کرده بودم دکتر گفت با یبودم از حرفا
رفتم تلفن و در اروردم و زنگ زدم به  اطیبه سمت ح رونیبره چشمام پر لز اشک بود از اتاق اومدم ب

 افتاده پسرم  یاتفاق دیروناک تلفن جواب داد با استرس پرس یبابا

 مارستانیب ادیب شهی:سالم مروهام

رفتم طرف اتاق روهام حالم اصال  امی.... چشم االن ممارستانیروهام ب مارستانیروناک:کدوم ب یبابا
خدا من عاشق  یبود وا دهیمثل فرشته ها خواب کنمیدق م نمشینب روزیخوب نبود اگه روناک بره من 

 .... کنمیدق م نمشیروز نب هیدخترم اگه  نیا یچشما
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 روناک

لبخند  هی یدیخوشگل ند هیروهام باال سرم نشسته زل زده به من گفتم چ دمیکه باز کردن د چشمامو
 چیتو چشاش بود من ه یز یچ هیکه گفت  نهیا دمیفرشته ند میدیمحو نشت رولباش گفت خوشگل د

تو چشاش بود داشتم  یبیحالت عج هی یرو بخونم ول یز یچ یکس یاز چشا تونستمیوقت نم
 که در باز شد مامان و بابا اومدن تو اتاق  کردمیم هاش نگاتوچش

 من االن دیخو باباجان شا شنیمن مثل گاو واردم یننه و بابا نیجاها حساس بحث ا کلن

 به توبه تو

 تذکرات الزموداد نکهیبعده ا دکتر

 بودم رونیجراتااالن ب نکهیمامانم بعد محاخضه کردن من واس ا و

 زبون بلندبشم برم خونه یگذاشتن منه ب باالخره

 خونه میدیرس یوقت

 رفتم تواتاقم عیسر

 داشتم یبد استرس

 به فردا فک کنم نکعیا بدون

 و چشماموبستم

 شب نحسو پشت سرگذاشتم نیا

 

 

  دارشدمیکه از خواب ب صبح

 دمیدوباره خواب نیهم یبلند بشمو نداشتم برا نکهیکوفته بود جونه ا کردیبدنم دردم همه

 ظهربود که مامان صدام کرد۱۲ساعت
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 رووووونااااااااااککککک-

 جونم مامان-

 یخوابیباندشودختر چقدر م-

 شو المیخیجون ندارم ب یمامان-

 یناهاربخور  دیبلندشو با شهیشو نه نم المیخیجون ندارم ب ویچ یچ-

 رمیس خوامینم-

 سرم یرو دمیپشتمو به مامان کردمو پتوروکش بعدشم

 براات ادیقراره خواستگار ببلندددددشووووو شب -

 دمیمامان گفت مثل فنر از جام پر نویتاا

 خواستگااااار یییییییییچ-

 آره خواستگار یزنیم غیگوشم کرشد چرا ج وونهیچتهههه د-

 من هیخواستگار ادیقراره ب یچه خر -

 تیخواستگار ادیب گریج هیقراره  هیادب خرچ یب یا-

 ییییییییییک-

 آرتااااااااممم-

من باهاش ازدواج کنم نننننهه خداااااا منو  خوادیواقعا م یعنی ادیب خوادیگفت آرتام م یمامان چ یچ
 نزار بدبخت بشم نزااااارر یبکش ول

 مگه نه یکنیم یشوخ یمامان دار -

 گفت رونیب رفتیکه داشت از اتاق م یدرحال مامان

 انیبدو آماده شو شب م کنمینم یشوخ رمینخ-
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دوش آب سرد  ریتخت بلند شدمو رفتم توحموم ز یباحال زار از رو دیچرخیم داشت دور سرم ایدن
کت دامن کرم رنگ  هیرفتم سمت کمد لباسام  رونیتنم کم بشه بعدش اومدم ب یگرما کمیتا  ستادمیوا
 شیآراحوصله  ستادمیا نهیآ یجلو دمیمامانو نداشتم پوش یشال کرم برداشتم چون حوصله غرغرا هیبا

 یاول مان ستادمیبودن رفتم کنارشون ا ییرایدرپذ یمامان باباجلو نیینداشتم زنگه خونرو زدن رفتم پا
لبخند کج  هی روزوینگاه پ هیآرتام با  یلیجون بعد پدر آرتام وبعد خودش روهام نبود دلم گرفت خ

 کردینگاهم م

 یکوچولو آخرماله خودم شد یدید-

 باش الیخ نیهه به هم-

مبل روبروم نشست و باغرور  یجلوترار اون رفتم سمت بزرگترا وکنار بابانشستم اونم اومد رو بعدشم
 کردینگاهم م

 تمومش کنننن اااایخدااااا یلعنت

 

 

همو دوست دارن و  یلیروناک و آرتام خ گهیکه آرتام م نجوریا میماهمه شوکه شد تشی:راسترآقایام
 به هم اعتراف کردن نویا

 ییییییییچ

 ه آرتام نگاه کردم که شونه هاشو باالانداختب تند

 بهت آرتام لعنت لعنت

 لبالبه اشک شد چشمام

 همه شهیدلشون پ یخوب وقت یبود ول ی:برا ماهم شوک بزرگییبابا

 نییپا سرموانداختم

 بلندموتو دستم فروکردم یناخنا و
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 بشکنه دوس نداشتم یجلوکس گهینداشتم غرورم د دوس

 صدام کرد مامان

 بلندشدم و رفتم توآشپزخونه عیسر

 .....یعل ی:روناک به والیمامان

 قطع کردم حرفشو

تو  کنمیروش چپه نم وییبدبخت نکنمش چا هیمثل اون خواستگارا دمیقول م دونمی_آره مامان م
اومدتواتاقم سطل چسبو روش  یوقت زارمیمارمولک خشک شده نم شینیریال ش زمیریشربتش نمک نم

 خوبه? کنمینم یکار  چیه پاشمیگچ روش نم کنمینم یخال

 شهیخانوم کوچولوم داره عروس م شهی:باورم نمدوگفتیخند یمامان

 راحتم کن رویاجونموبگیخدا نییسرموانداختم پا دوباره

 کرفتم و رفتم توحال به همشون تعارف کردم وییچا ینیس

 شده رهیخ ییجا یلبخند محوداره و به  ی دمیبه آرتام د دمیرس یوقت

 نگاهشوگرفتم که... رد

 سرخ شدم تیعصبان از

 هارو چپه کن روشا ییچا گهیم طونهیش

 کردیم شدنگاهیهام معلوم م نهیبازبود و س یلیبه قسمت لباسم که خ داشت

 ��یی_چا

 رو برداشت ییکردو چا نگام

 ازجلوش ردشدمو رفتم تو وشپزخونه عیسر

 حالم بده ایخدا

 کمکم کن خودت
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 روهام شیرفت پ فکرم

 کنمیبهش فکرم چرا

 ?چرا

 کنم رونشیازتو سرم ب تونمیچرانم

 ختیاز چشمم ر یاشک ی قطره

 رونیپاکش کردم و رفتم ب عیسر

 نشستم ییکناربابا

 صحبتا متفرقه بازم

که بسم اهلل برن سنگاشونووا  خوانیدوتا جوون هموم نیاگه ا یچیق نمیا شیر نیگفت:ا رآقایام آخر
 بکنن

 ییییکنیم ییو رو به من گفت:آرتام جانوراهنما نیارداری:اختییبابا

 ��کنمینم ییتا جهنمم راهنما نویا من

 مجبورم فیح

 و رفتم به سمت اتاقم بلندشدم

 تخت نشستم یشدم و لبه  وارد

 به روم نشست اومدرو

 درسته می:ماحرفامونوزدآرتام

 نگفتم یز یموندم چ ساکت

 ی:تو فکرروهامآرتام

 دینگاش کردم که خند بااخم

 پسره نجس اه
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 نیرو زم وفتهیب نیاالن  بشکنه ا یاون صندل یکاشک

 کن رونی:روهامواز سرت بآرتام

 پرررررر روهام

 اوا

 کالغ پرررره مگه

 ریخوددرگ پسره

 ?میبلندشدو گفت:بر یازرو صندل آرتام

 رونیب میو رفت بلندشدم

 میرفتیم میپله ها داشت ازرو

 طاقتم سر شد کهید مه

 ساکت موندم یه بسه

 براش گرفتم  ییرپایز

 شپلقققققق

 توپ قل خورد مثل

 حقته

 اومدن به سمتمون همه

 باغضب نگام کرد که شونه هاموانداختم باال مامان

  دمینگام کردکه ترس یجور  ی آرتام

 یگفتم:دستوپاجلفت یصورت لب خون به

 دمیگفت نشونت م که

 یانگور  لیبابا گپر برو
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 بزغاله

 

 

لحظه  هی یمتفرق شروع شد ول یسالن دوباره حرفا یتو میکمکش کردن و بلند شد رفت نکهیبعدازا
منو توچه  نیبب ایبرم خارج خدا یعوض نیمن باا گنیم یچ نایا دیسووت کش دمیکه شن یز یمغزم از چ

 کنمیخوب بشم دق م نکهیا یبرم اونجا بجا نیآخه من باا یانداخت یبدبخت

 داحت تره  المیوهم من خ ستی:منم موافقم که بعداز عقد باهم برن اونجا هم روناک تنها ننیبابارام

 دانشگاه نیدرسشو بخونه تو بهتر تونهیخوبه تازه روناک جانم م ینجور یآقا:آره ا ریام

 یمن کنکور بدم خوبه روناک موافق نیشما نزاشت دهینم ریگ یبعدشم ه گهی: آرره دایرو مامان

بگم موافقم آخه چرا همش نظر  گفتنیمامان بابانگاه کردم باچشم ها شون داشتن م یچشما تو
 ینجور یبخداااا زندم زنده عاقلم چراا رمیبگ میتصم میزندگ یخودتون مهمه منم آدمم دوست دارم برا

 باهام نیکنیم

 نییاز مامان بابا گرفتم سرمو انداختم پا چشم

 بله موافقم-

لبخند داره  هیمندانه و  روزینگاه پ هیآرتام با دمیسرمو آوردم باال د کردم وینگاه ینیسنگ احساس
 یماله خودم شد یدیگفت د یبالب خون کنهینگاهم م

 یمرگ بکن یآرزو اریصد  یروز  کنمیم یداره کار  یچه دل خجسته ا هه

اسرارکردن شام بمونن نموندنو  یآخر هفته مامان بابا هرچ یبرا میگذاشت ویقرار عقدو عروس نکهیبعدازا
 رفتن 

بازش  رانسلیاس ام اس برام اومد از ا هی دمیرفتم تو اتاقمو لباسامو عوض کردمو دراز کش یفور  منم
 "رانسلیا میکنیعرض م تیتسل زتانیمحرم رابه شما وخانواده عز امیکردم نوشته بود"ا

 خدا ممنونتم یوا میعقب بنداز دیو با یشروع شد پس عروس نیامام حس یعزادار  محرم
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)ع( نیاز حضرت فاطمه و امام حس یروزها هرچ نیا یتو گفتیبودم مادربزرگم م کیکوچ یوقت ادمهی
 یبخوا

 دنیم بهت

 هی دمیشن یمهربون یشما بخشنده ا یپراز گناهم ول دونمیم ستمین یآدم خوب دونمیم نننییحس اامامی
)ع(تورو قسم به دختر سه سالت نزار نیحس اامامی یدوسش داشت یلیکه خ یدختر سه ساله داشت
 چشمم اشک باشه نزا هیچشمم خون  هیبشم نزار  تیبدبخت بشم نزار اذ

آروم  یلیعاشورارو خوندم خ ارتیالتماس کردم بعداز نمازمم ز نیکردمو به امام حس هینماز صبح گر تا
 دمی)ع(و رفتم خوابنیخداوامام حسسپردم به  ویجوونه زد همه چ دیام هیته قلبم  کردمیشدم حس م

محلمون بود بلند شدم  ئتیه ومدیو روضه م یزن نهیس یشدم جمعه بود از توکوچه صدا داریکه ب صبح
مشهد  شیکه چندسال پ یو چادر مشک دمیپوش مویمشک یخونه نبود رفتم لباسا یکس نیرفتم پاب

بودنو  ستادهیتو کوچه پربود از آدما زنا به گوشه وا رونیبودمو سر کردم هنوز اندازم بود رفتم ب دهیخر
 یلیبود مثل دله من آروم رفتم جلوتر شروع کردم خ یهوابارون زدنیم نهیمردام وسط س کردنینگاه م
 التماس کردم  نیکردم به امام حس هیزدمو گر نهیچادر س ریآروم ز

نبود وسط کوچه نشستم زجه زدمو امامو صدا زدم گفتم  گهیپاهام د یشد جون تو دتریشد بارون
 گوشه افتادم یکه آخر  دمیکش غیکردمو ج هیکنه اونقدر گر اکمکمی رهیبگ اجونموی

 

 

 هدف راه افتادم  یزور از سرجام بلندشدم و ب به

 کیپارک کوچ یبه  دمیچقدرراه رفتم که آخررس دونمینم

 و رفتم داخل پارک دمیمماخموباالکش

 خلوت بود خلوت

 شدت گرفته بود  بارون

 نشستم مکنایاز ن یکی یرو
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 هیگر رهیروچشمام و زدم ز دستموگذاشتم

 بغضم ابره بهاره پره

 بباره گهید خوامینم بسه

 ارهیب ادمینم نم بارون خاطره هاشو  نیا خوامینم

 ارهیب گهید خوامینم

  ارهیب گهید خوامینم

 سیاشکام دست خودم ن گهید

 سیواسه غصه و غم ن جا

 به حزاون یچکیهمه مدت ه نیبعدازا آخه

 سیدلم ن یتو

 سیواسه غم ن جا

 ایخدا

 رسهیبهت م صدام

 محرمم شروع شد ایخدا

 یکنیبخوان بهش گوش م یماه ازت هرچ نیتوا گنیامیخدا

 سمیمگه من بندت ن ایخدا

 سیمرگ حق ن مگه

 خوامیمن حقموم ایخدا

 ابوووونیتوخ ابونیشور بارون توخ شور

 خاطره هامون رازیغ یچ مگه

 ابونیخ نیما بود توزمستون ا مال
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 مونییدوتا یمن بود که چشا ریتقص

 بارون ندفعهیا

 خدابود تودلماون اشک

 شده زندون یستیشهرتوکه ن ی همه

 پاک کردم موینیپوشت دستم خون ب با

 نیخودتون چندشم

 دسمال نداشتم یوقت

 باال و توشکمم جمعشون کردم پاهاموآوردم

 شده یاونجور  یدیآرتامود یکه چراوقت فهممی_حاالم

 شدم نیو پخش زم یبه صصندل رگرفتیجن زده ها رفتم بلندبشم که چادرم گ مثل

 لجن اه

 شنیخر واردم چرامثل

 شترا

 یاوهون ی یان ی بابا

 لحظه کاااااات ی آقا

 گفت یچ نیا

 آرتام

 داکردهیپ یمنوچجور  نیا اصن

 :کالغ دم سبا غاروغاروسرکنوجدان

 لیبابا ازگ خفه

 _رو....روهام
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 سادیبلندشدو رو به روم وا یازروصندل

 چشمام یزد تو ذل

 شمینگاه نکن ذوب م یبابااونجور 

 روهام: اززبونه

 دوباره با نگاهت باز

 و رو شد ریدل من ز نیا

 ❣قلبم درس عاشقے شروع شـــــــــد السڪسر  باز

 رو شد..... ریدوباره ز دل

 تموم سادگے تو با

 تو گےیدارے م حرفتو

 ❣مونــــــــــــــــــمیعاشقت م گےیم

 عشق آخرے توووو گمیم

 توووو گےیدارے م حرفتو

 روزا بدتر از همس نیحالم ا دونےیم

 ��دل ساده ے من رو شکست دیرس ےڪهر آخه

 نرے شمیتو از پ هڪبده  قول

 ��ست ظرفهیڪعاشقے جاده ے  گهیمن د واسه

 دفعه ست نیبرے آخر ـــــــــــــــرمیــــــــــــمیم

 ��تو قفس شدم بے نفس شدم پرواز

 ��بدون خودم ایتنها شدم توے دن گهید
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 هیباز هی نیبگو ا راستشو

 هیهمه حرفاے تو مث حرف همه صحنه ساز نهڪن

 ��هیباز هی نیا

 نڪهوا نوازشم  بے

 نڪ مڪو غصه هامو  ڪاش

 ��نگاه بے قرارت با

 نڪدوباره عاشقــــــــــــــم  باز

 ❣نڪ مڪو غصه هامو  ڪاشـــــــــــ

 ��من بهونه داره قلب

 عاشقــــــــونه داره حرف

 اے نداره گهید راه

 ��باز دوباره هڪنیاز ا ریغ

 رو شونه هات بزاره سر

 ��روزا نیحالم ا ــــــــــــدونےیم

 از همس بدتر

 ��دل ساده ے من رو شکست دیرس ےڪهر آخه

 نرے شمیتو از پ هڪبده  قول

 ❣ست طرفهیڪعاشقے جاده ے  گهیمن د واسه

 برے رمیمـــــــــــــــیمــــــــــــــــــــ

 دفعه ست نیآخر
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 ��تو فقس شدم بے نفس شدم پرواز

 ��بدون خودم ایتنها شدم توے دن گهید

 ��تو مث حرف همه یهمه حرفا نهڪن هیباز هی نیبگو ا راستشو

 ��هیباز هی نیا هیساز صحنه

 ️❤️❤ــــــــــــــــــــــــــــــــدونےیم

 شدینم باورم

 دیچرخ ادورسرمیدن  میکه شند یموقع

 ?آرتاموروناک

 من? عشق

 اعتراف نکردم چرابهش

 من دوسش دارم دونستیدخترم نیا

 بود دهیفهم

 ...اما

 نگفت

 وابستش بشم شتریب گذاشت

 سرخ سرخ بود چشماش

 ازدواج کنه خوادباعشقشینم نیا مگه

 زاربزنم نه تو دیبا من

 نه توووووو یییییلعنت

 گمیم کی_تبر
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 :رو...ها....مروناک

 اریمنون اسم

 سختترنکن نیبه خدا کاروازا ترو

 زور لبخندزدموگفتم:زن داداش به

 خوندمیم وتوچشماشیو ناباور بهت

 نییپا سرموانداختم

 شد زن داداشم عشقم

 معرکس

 هیعال

 هیگر رهیکردم که زد ز نگاش

 ریدختره خوددرگ وا

 بده نوشفایا یکی

 یکنیم ینجور یکه طاقت اشکاتوندارم چراا یمن آخه

 _روناک

 دیکش غیج

 :ازتون متنفرمروناک

 دنییکرد به دو وشروع

 بهت بودم تو

 ها شهیکالغ م یشب دوعهیم یوقت

 چادرسرش بود? نیا یخفاشآراس دینه ببخش نه

 شگفتا
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 ظهور آقاامام زمانه هاااااا ینشانه ها نیا

 کردیعرعرم حاالچرا

 سنگ سخت(( یسنگ بشه  گهیدوستان روهام باخودش عهدبسته د نی))تعجب نکن

 هاموباالانداختم و شروع کردم به قدم زدن شونه

 

 ابونایتو خ چکسیافتاده اون موقع روز ه ابونینفر گوشه خ هی دمیراهه خودمو د رفتمیکه م نجوریهم 
 بهش روناک بود دمیرس یوقت هیزنه چادر هی دمیبودن رفتم جلوتر د ئتینبود همه ه

 باچادر ناز تره مثل فرصته ها شده چقدر

  ومدیخون م شینیب از

عقب خوابوندمشو  یصندل یرو نیخودمو رسوندم به ماش یاز هوش رفته بود بغلش کردم و فور  دوباره
 گاز دادم شدیکه م ینشستم پشت فرمون تا حد

  ژهیو یبردنش تو بخش مراقبت ها تارایپر یفور  مارستانیب میدیرس یوقت

 ساعت دکتر اومد  مین بعداز

 هیک ماریب نیهمراه ا دیببخش-

 دکتر یمنم آقا-

 شما رفتن توکما ماریب یمتاسفم ول-

 یوقت یبازم عاشقم چجور  یاز سنگ بشم ول خوامیممکن خدااااا گفتم م ریروناک رفت تو کما غ یچ
 نگم  یچیه نمیتخت بب یجون رو یعشقمو ب

 کارو نکننننن نینکن باهام ا خداااااا

 ویدادم بهشونو گوش مارستانویآدرس ب نیبرداشتم زنگ زدم آقارام موینشستم گوش واریجون کنار د یب
 رمیاگه بره منم م یلیکم آوردم خ گهیقطع کردن د

 یبگووو لعنت یز یچ هیشده ددد  یگوشم چ گریشده ها ج یرهااااام دخترم چ-
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  دهیگوشت رفته توکما خواب گریج نیآقارام-

 روبروم زانو زد  نیاز حال رفت آقا رام اجونیگفتم رو نویا تا

 ینیپدرو بب هیچقدر سخته کمر خم شده  هیمرگو زندگ نیگوشت ب گریج یپدر بگ هیسخته به  چقدر

  ششونیو بردن تو بخش و سرم بهش وصل کردن خواهرش اومد پ اخانومیرو

  کردینشسته بودو فقط به خدا التماس م یصندل یرو نمیرام آقا

 رهام-

آرتام تو چشماش  یول کردنیم هیآرتامو مامان بابان همشون گر دمیسمت صدا کردم د نگامو
 ینجور یمگه عاشق هم نبودن پس چرا ا اوردمیدوتا سر در نم نیا یبود چرا من از کارا یمونیپش

 کشهههههیمغزم نم گهید اااایخداا کننیم

 بله مامان-

 دهیپسرم چرا رنگت پر یخوب-

 خوبم-

 روناک کجاست-

 ژهیو یتوبخش مراقبت ها-

 خدامرگم بده چرا-

 رفته توکما -

  نیگفتم مامان از هوش رفت اااهه چقدر نازک نارنج نویتاا

 خواستمینم نویا خواستمینم نویلب گفت ا ریدادو نشست ز هیتک واریبه د تامآر

 حوصله ندارم الیخیب خواستینم ویاکی ویچ دمینفهم قایدق

  دمیروضه شن یساعتشب بود که صدا بایتقر
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وسط  یزن نهیبزرگ س ئتیه هی رونیب میتابلند شدم آرتامم دنبالم بلند شد باهم رفت ومدیم ابونیخ ازتو
 بود

 کارو کرد نیدرآوردم باجورابام آرتامم هم کفشامو

  میستادیدسته وا یتو میرفت بعدباهم

 زدن نهیبه س میکرد شروع

 هنوز دلم پربود یشده بود ول سیلباسامون خ ومدیهنوز م بارون

 مثل من کردیم هیآرتام نگاه کردم گر به

 به مادرت دمی)ع(قسمت منیحس اامامی

 برگردون  روناکمو

 توروخدا برش گردون توروخداااا رمیمیروناک م یب من

 

 

  میآب بود سیتوبدنمون نمونده بود خ یجون گهیکه د میگفت نیاحسی مویزد نهیاونقدر باآرتام س 

 سیتو سرو میرفت مویلباسارو برداشت نطوریدست لباس داشتم آرتامم هم هی نمیتوماش شهیهم من
 میعوض کرد مارستانیب یبهداشت

به خداو  ینماز نخونده بودم ول چوقتیه میلباسامو عوض کردم رفتم تو نماز خونه تو زندگ نکهیبعدازا
  خوندینمازشو م یآزاد بود ول یلیبودم برعکس روناک که خ یرتیناموسم غ یداشتم و رو مانیاماما ا

 چادر سر کرده  کردمیباور نم روزید

 شهیفرشته ها م هیشب ادیچادربهش م یلیخ یول

 شونم قرارگرفت  یرو یدست هی هویکه  کردمیباخودم فکرم داشتم

 شده بود چشماش پف کرده بودو قرمز شده بود  دهیآرتامه موهاش ژول دمیآوردم باال د سرمو
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 کردمویم تیافتادم که همش ازش حما امیبچگ ادهیداداش کوچولوم سوخت  یلحظه برت هی دلم
 االن حاله خودم بدتراز اونه یول گرفتمیطرفشو م

 مارستانیاز جام بلند شدمو رفتم سمت در ب آروم

 یر یم یرهام کجا دار -

 رستوران-

 تیوضع نیتو ا یبخور  یز یچ یتونیرستووورااان؟؟!!االن م-

 برادره من نیداره ا یچه دل خوش هه

 برم غذاسفارش بدم خوامینه م-

 بود  مارستانیب کیکه نزد یازش باشم رفتم سمت رستوران یمنتظر جواب نکهیبدون ا بعدشم

 یهمه به جز آرتان رو مارستانیعاشورا سفارش دادمو رفتم سمت ب یسرباز کربال برا تتنیغذا به ن تا
  کردندینشسته بودنو دعام یصندل

 چوقتیه رشیازم نگ اااایبود خدا دهیآروم خواب میزندگ شهیپشت ش رفتم

 

 

 حالم اصال خوب نبود دلم آشوب بود  

 سمت نمازخونه تا نماز بخونم رفتم

 هروقت استرس داشتم  ادمهی

  یدورکعت نماز بخون تاآروم بش گفتیمامان اون بهم م شیپ رفتمیم

 به حرفش گوش نکردم چوقتیه یول

 به خدا قول بدم که ازاالن به بعد نماز بخونم خوامیبرم نماز بخونم م خوامیاالن م اما

 شروع کردم به نماز خوندن  ستادمیگوشه وا هیمهر برداشتم رفتم  هینماز خونه و  یتو رفتم
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 نمازمو خوندم دوباره بغضم شکست  نکهیا بعداز

 مردم ستیبرام مهم ن اصال

 محکم باشم دیبا ستیبرام مهم ن اصال

 رسوالیز رهیداره م میمردونگ ستیبرام مهم ن اصال

  ستیبرام مهم ن گهید یچیه

 که روناکم برگرده نهیمهمه اونم ا زیچ هی فقط

سرمو آوردم باال  یشونم نشست وقت یرو یدست هی زدمیخدارو صدام کردمویم هیکه گر ینجور یهم
  کنهیپوش باعصا داره بالبخند نگاهم م کیش رمردیپ هی دمید

 نیبه خداو آقام امام حس یکنیالتماس م ینجور یشده باباجون که ا یچ-

 ادیجز التماس از دستم برنم یجون افتاده کار  یب مارستانیتخت ب یرو میعشقم وجودم زندگ-

 پس باباجون  یعاشق-

 آره-

 زنهینم یچکسیه نهیدست رد به س نیپسرم امام حس یدرخونه خوب کس یاومد-

 داومدمیام نیبه هم گنیهمه م-

 نتیبه س زنهیدست رد نمخوبه پسرم دعاکن -

 دیشماهم دعاکن شهیم-

  کنمیبازم چشم دعام یکه دعاکنم ول میمن ک-

 ممنون پدرجان-

  اریپسرم توام مرد باشو محکم کم ن فمهیوظ-

 چشم-

 بال باباجان خدانگهدارت یچشمت ب-
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 خدانگهدار-

 دل داغونم یکردم انگار حرفاش مسکن بود برا یرفت احساس سبک رمردیاون پ یوقت

 عاشورا برداشتمو شروع کردم به خوندنش یدعا هیکه اونجا بود  یشدم رفتم سمت کتابخونه ا بلند

 عاشورام تموم شد  ارتیز نکهیا بعداز

 رونیخوندمو رفتم ب گهید ینماز دورکعت هی

 دمیکش خودم و روناک اونجا بودن به زور فرستادمشون خونه و خودم پشت در انتظار یمامانوبابا هنوز

  نمشیلحظه بب هیساعتکه دکتر اومد ازش خواهش کردم که بزاره برم  صبح

 اجازه داد رفتم تو  دیکه حال زار منو د اونم

 رفتم داخل دمویمخصوصو پوش لباس

 عالمه دستگاه بهش وصل بود رفتم کنار تختش نشستم هیبود  دهیکوچولوم آروم خواب فرشته

 ستایبرات خوب ن ادیآخه خواب ز یبش داریاز خواب ب گهید یخواینم یمن خوب یسالم فرشته کوچولو-
 آرتام داغونه نیهمه نگرانتن بب نیبلند شو بب

 نهیبب ینجور یقلب من طاقت نداره توروا گهید دارشویروناکم ب کنمیدا م دق م نیبلندشو بب یخانوم
 کن تمیکن دوباره اذ یطونیبلند شو دوباره ش

بگو فقط چشماتو باز کن جون رهام چشماتو باز کن  خواددیدلت م یشلغم کچل هرچ الیبگو گودز بهم
 عسلکم چشماتوبازکن

 نیزم یکردن پشت دراتاق رو رونمیکردم که آخر پرستارا به زوراز اتاق ب هیصداش زدمو گر اونقدر
 کردم ینشستمو زارزدمو التما

 کابوسو تموم کن نیکن تمومش کن ا طاقت ندارم تمومش گهیبسته بسته کم آوردم د گهید خدااا

 

زجه  یصدا                                                                                                             

و  گفتنیم تیتسل یکی یکی�😭�آروم یکیبلند  یکی کرنیم هگری داشتن همه�😭�ومدیم
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**جوان ناکام  وندمقبرو خ یبه قبر اسم رو دمیداشتم رس یحس بد کی جلوتر رفتم�🚶�رفتنیم
دفعه با  کیاسم و  یشدم رو رهیخ یبا بهت و ناباور  نیزم یجون شد افتادم رو یروناک...**بدنم ب

 پشت واریگوشه د دمپری خواب از    �😔😔😔😔😔�نهههههههههه  دمیداد کش یبلند یصدا

بلند شدم و باهاشون  دمیخانوم د ایآقا و رو رینشته بودم از دور ام واریگوشه د ژهیو یمراقبت ها در
..... چند تا پرستار با دو به سمت بخش هویکه  میساعت همه تو فکر بود میکردم ....ن یاحوال پرس

دست خودم  لمحا گهدی�😔�رونیاومدند ب یدیقرن گذشت با نا ام کیمن  یبعد که برا یو کم دنیدو
متوجه شدم  دمیرس یسمت تخت روناک و وقت دمیمسئول بخش دو دادینبود بدون توجه به داد و ب

 شده و روناک سالمه یخال شیتخت کنار

 

 داشتم  دیچرا ته دلم ام دونمیآروم شدم نم دهیهنوز آروم خواب دمید یوقت 

 گردهیروناک برم گفتیبهم م یحس هی

عاشورارو هم خوندم رفتم  ارتیو گرفتم و رفتم نمازخونه نمازمو خوندم زرفتم وض گفتنیبود اذان م ظهر
  اطیتو ح

فکر کنم از  خوردنیرو و داشتن غذا م ادهینشسته بودن کنار پ اهیس یصورتا فویکث یبچه بالباسا چندتا
دخترساله کنارشون نشستم گل  هیپسره ساله با هیگرفته بودن رفتم کنارشون دوتابودن  ئتیه
 فروختنیم

 نیخوشگل خوب یسالم بچه ها-

 عمو یدختره:مرس-

 پسره:ممنون-

 هیاسماتون چ-

 صدف-

 صالح-

 نیخونه ناهار بخور نیریمثل خودتون عموجون چرا نم یقشنگ یچه اسما-
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 عمو میخونه ناهار ندار-

 نگو یز یدستش گفت چ یزد رو یکیحرفو زد صالح  نیا تاصدف

دوتا  یپولمو درآوردم نفر  فیک بمیبلند شدم از تو ج میفسقل یبچه ها نیشدن ا یرتیعاشق غ من
کارتم نوشتم گفتم  یخوشگل بخرن شمارمم رو یبهشون دادم گفتم برن لباس ها یطالور هزارتومن

 بدن به خانوادشون و بعدرفتن 

داشت  اجونیرو ژهیو یغروب بود رفتم سمت بخش مراقبت ها یکاینزد مارستانیب یبرگشتم تو منم
  کردیم هیگر خوندویم قرآن

 گفتیذکر م فرستادویصلوات م نمیآقارام

 نکرده بود یر یتغ چیروناک هنوز همونجور بود ه شهیپشت ش رفتم

 زدن کردم نهیدوباره شروع به س ئتیتو ه رونیب رفتم

 داشیحوصله هم نداشتم بهش زنگ بزنم ولش کن پ یکجاست ول دونستمیاز آرتان نداشتم نم یخبر 
 شهیم

 قبل  یبود مثل شب ها یتاسوعا بود هوا بارون فردا

عاشورا خوندمو رفتم پشت دراتاق روناک  ارتیکردم بعدهم رفتم تو نماز خونه نمازموباز هیزدمو گر نهیس
 بود نیشبم هم نیکار ا

 داشتم دیهنوز ام یول

 

 شبا  هیتاسوعا شب گذشت مث بق 

 پخش کردم  ریفق یبچه ها نیو ب ئتیه یعاشورا غذاهارو تو ظهر

 همه اونجا بودن به جز آرتام مارستانیخوندم و رفتم ب ئتیظهرمو باه نماز

 دمیخودمو رسوندم به اتاق د یتو اتاف روناک فور  ختنیشد که همه پرستارا ر یدفعه چ هی دونمینم
 دور روناک جمع شدم دستگاه خطش صاف بود 
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 به خودم اومدم داد زدم هوی

 روناااااااااککککک نههه-

 نیارامیآ کردیم شیالتماس به ائمه مامانم همراه کردویم هیگر اجونیکردن رو رونمیبه زور ب رستاراپ
 خواستینشسته بودو از خدا روناکشو م واریکنار د

 من از همه زارتر بود حال

که همه دکمه هام  زدمیم نهیزدن اونقدر محکم س نهیزنا شروع کردم به س نهیتو دسته س رونیب رفتم
 کنده شد 

 دادمیقسم م نویامام حس زدمویم نهیس

از درخونت برم  دیناام نیحس ای رپامیگذاشتم ز بارغرورمویعاشق شدم فقط  باریفقط  ایتودن نیاحسی-
 دمینکن توروقسم به مادرت ناام دمیناام نننیییاااحسیکار دسته خودم بدم  ینگردون نزار اول جوون

 نکن

 مارستانیزار رفتم تو ب یکردمو زجه زدم که جوت نداشتم باحال هیگر اونقدر

 ادیصدا از تواتاق روناک م دمیتو راهرو نبود باتعجب د چکسیتو بخش ه دمیرس یوقت

 شاخ درآورده بودم  دمیدیکه م یز یتو اتاق از چ رفتم

 روناک باز بود یچشما

 گفت ریبه همه نگاه کردم باباام باتعجب

تارفتن دستگاهو قطع کنن  یصورتش ول یرو دنیشدن مالفه رو کش دیدکترا ناام رونیب یرفت یوقت-
معجزه  گفتنیضربان قلبش برگشت و بعداز دوتا شک روناک چشماشو باز کرد همه تو شک بودن م

 است 

 جواب دعاهامونو داده روناک برگشته پسرم برگشته نیمعجزه شده امام حس رهام

 داد زدملحظه به خودم اومدم و فقط  اون

 دمممیقول م کنمیم توینوکرتم تاعمر دارم نوکر نیاحسی
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 :روناک

 کردم که قلبم گرف چشماموباز

 ننه یآ

 چه وعضشه نیا

 مثل جغد ذل زدن به من چرا

 زنمیکه بدترمن سکته م ینجور یا

 عالم اواخاک

 شنیرمیممنوع التصو نینگاه نکن ینجور یا بابا

 ادیصدام درنم چرا

 جده سادات ای

 شدم الل

 هاهاهاهاهااهاها ی:الل شدوجدان

 یر یدرصحبت کردن بگ یبزنمت که ناتپان یجور  خوادیدلت م یخودت الل بش هی_الل چ

 شاپانزه یانگور  لیگور

 نی:تکون....بدومدگفتمیکه ازته چاه درم ییباصدا

 قورباغه نیع رونیچشاشون زد ب همه

 به هم نگاه کردن یجیباگ

 خداااا یو گفت:بچم خنگ بود بدترشد ا هیگر رهیدفعه مامانم زدز ی

 ?جانم

 من نه اللم نه کور آقا
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 چه وعضشه نیا

 ضمیمن مر بابا

 نیکن مراعات

 ?میتکون بد ویچ ییگفت:روناک بابا یذل زدتوچشمام وباحالت منگ ییبابا

 نی_باسناروتکون بد

 خنده  رهیدفعه همه به هم نگاه کردنو زدن ز ی

 ضیمر گنیتازه به من م ایب

 ترن ضیدرجه از من مر۱۰۰که  نایباباا

 دیداشتم ناام گهیمن به دورت بگردمممممممم د یاومدجلوموصورتموبوس کردوگفت:اله مامان
 شدمیم

 رمیمینم سمینامموننو عتی_اوووو مامان من تا وص

 شاهللیا یناممو بگم برا دفعه بعد عتیوص نیبزار قهیدود

 ��️☝نامه من  تیوص

 

 

   

 

(ツ ) 

>) )< 

  /\ 
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 نیمخصوص بد تزاپی  هفتم شب☆

 

 ��...دیبشور Gucciراباعطر قبرم�� اد،یگالب بدم م ازبوی☆

  

 

 �� نیالمصب روالاقل تاشب هفتم برندار یاون ابروها لیفام دخترای☆

 

 ��......!!!!زنیمردم نم نم اشک بر نی.فقط اهنگ بزارادیبدم م نیودادنکن غیبلندوج هگری★

 

 �😆�بخندم روحم شاد بشه. نیمردم بخورند زم دیسنگ قبرم اب و صابون برز روی☆

 

 ��....واالدینکن سیپ سیپ یالک دبخونی فاتحه هم سرقبرم★

  

  ��دوست دارم. یلی.آخه قهوه خنیبد انسکافهی قهوه☆

 

 ��باکالسه. نیبد بهیس یکه اسمش پا ییکایک نازی☆
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 ��...شهیخز م ن،شکلشیزینر لیخرماهاپودرنارگ روی★

 

 ��کباب بشه  قامیرف گریباال.ج ادیب نیپست بد هیباهاش  ین،گهگدار یمنو  پاک نکن نیال-

 

 ��.گمی!!!! واسه کالسش مرهیمیقبل ازمرگش بهش الهام شده بود م نیکن عهشای☆

 

 راحت شد، امرزدشیهم تو مراسم ختمم گفت:خدا ب هرکسی★

من  جای واالاااا ��من..... شیپ ادیحلوا چنان بکوبين دهنش تا اونم راحت شه ب ینیس ی بالبه

 ��....کنهیاظهارنظر م

 

 �😂😅�✋تشكر روح مرحومم با

 

 دنیخندیدالشونوگرفته بودن  وم همه

 نفر ی جز

 رهام

 کردم نگاش

 اهلل بسم

 جیباب الح ای

 شده یکوچک خان جنگل رزایم یچراشب نیا

 یچ یعنی نیا ایخدا
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 ?!ی_ازجنگل دررفت

 نگفت یز یکردو چ نگام

 اللم شده الحمدهلل

 

 

 یزنی_خو تخم کفتربخور زبونت بازبشه چراحرف نم

 توپ بهم رفت یچشم غره  ی

 دمیناترسیمامانم ا یوا

 اردک بروجوجه

 شیا

 تختم کیاومدنزد

 ایپسرن این

 زننیسروته دارت م جهنم

 بود حاالازماگفتن

 کننیباخنده نگامون م دمیکه د ناانداختمینگاه به مامان ا ی

 زمیکن عز نوجمشیاایجون ب یمان

 زنهیم ۶ یادیز

 :خودت بهش فکرکنرهام

 کنمینم لیذهنموبه باغ وحش تبد یمن با فکرکردن به هراالغ اصوال

 ��فک کنم? یبه چ حاال

 ?ی_ها به چ
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 زنمیچرا حرف نم نکهی:به ارهام

 تعجب نداره نکهیا خو

 خوادینم فکرکردنم

 یفقط ماما مبکن یگاو تو

 که یحرف بزن یتونینم

 چپ نگاش کردم که شونه هاشوانداخت باال چپ

 نگاه به دورو برم انداختم ی

 کو? لیگور اون

 پاچه کو کله

 آرتام فرشتس هاااا نیا دونمیمن م ایخدا

 دهیترک افشیق نیدفعه پرت شده زم یبال نداره  اما

 به خدا واال

 _آرتام کو!!???

 دمیکرد که ترس یاخم نیهمچ رهام

 بابا شوورمه خو

 مثال یاخم که چ نیا

 �🔔�:شوور?وجدان

 ��گمشو مارمولکه گوسفند ی_بازتواومد

 ��مارمولک گوسفندمون گم شد و

 دمشیند دونمیجون:نم یمان
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 که گرگا خوردنش شاهللیا

 گوسفندو

  ستسیناراحت بود ن یلی:آقاتون نه که خرهام

 ینداز یم کهیمن ت به

 االغ ندازمیپارچه م بهت

 یدونستیومیچ ی_رهام 

 وی:چرهام

 شهیم میبه توحسود یلیمن خ نکهی_ا

 :اونوقت چرا?رهام

 من خودموندارم یول یکه باهام حرف بزن ی_چون تومنودار 

😈😈 
 هاهاهاهاهااهاها

 یفسقل یوفتیبامن درن یتاتوباش

 گذاشته یشرط یاما  یشده مرخص بش یراض ی:خوب روناک جان دکترت به بدبختیمامان

 مامان رفت توهم ی چهره

 یدرمان یمیبرا ش میحتما بر گهی:که تاچندروز دییبابا

 ....چون

 ....چون

 میریم گهیندارم د یمن مشکل دونمیخودم م مهیبدخ یلیخ میضی_چون مر

 خونه میرفت نایو با مامان ا دمیپرستاره اومد کمکم کرد لباساموپوش یساعت ۲بعده

 کردیبدنگام م یلیرهام خ یخدافظ موقع
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 کمک کن اخودتیخدا

 طانههههههیش ی نیا

 

 توخونه و وارد اتاقم شدم رفتم

 زیبه چقدرتم به

 روتختم و شروع کردم به بپربپر کردن رفتم

 شد سمت آرتام دهیذهنم کش کردمیبپربپرم همبنجورکه

 یمتنفرش یکه عاشقش یچشم به هم زدن از کس ی یتو شهیکه م دمینوفهمیا من

 شهیکه م نجاسیا اماسوال

 ?یشد که ازش متنفربود یکس عاشق

 عاشق آرتام بشم? یازدواج اجبار  نیا یتو شهیم ینی

 نفر که قبال دوستش داشتم ی عاشق

  هیتوروح آرتام و بق یخورد و شپلق ازروتخت پرت شدم ا زیجا پام ل ی

 رنیاصن پسراهمشون ماست موس اه

 و پاهاموماساژ دادم نیروزم نشستم

 رخاکیز بردمیماساژم جدوآباده پسراروم باهر

 زنگ خورد میگوش

 حناق یدرد ا یکوفت ا یا

 _هان

 :هاپوآروم هاپو خون سردرهام

 _زهرمار
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 ادب ی:هاپوبرهام

 _رهااااااااام

 :هاپو سگ شدهرهام

 _حال ندارمااااا

 مارستانیمن تازه مرخص شدم از ب بابا

 که کننینم درک

 نفهما

 گمایم ی:روناکرهام

 کرده بود نه به االنش رپارهیبه اون موقش که زنج نه

 _بنال

 بزغاله شهیم یک تیدرمان یمیجلسات ش گمی:مرهام

 بع بع

 دکترم گف گهیماه د ی_حدود 

 دور دور میبر زیبرنامه بر ی لیگور گمای:مرهام

 عر عر

 _نهههههههههههه

 ایاون گفت یبود اسمش پو بود شب هی:مثل بازرهام

 یاون یشب هیمونیتو اون م یکردیآزادم ووناروازتوقفسیبود ح هیاون باز ی_رهام توهم شب

 :مرگرهام

 _توگلوبوال قرمزت
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 یشوخ یبز ب-روهام                                                                                                             

 بد حالم من بعدشم��و        داداشت یبز خودت زمیاوال عز-کوه؟؟؟.......... میبر یایم
 گهیساعت د کیتا -فسنجون....روهام گمشو-.....نداره افت بم بامجون نترس-روهام.....نشه؟؟؟؟؟

قطع  یگوش ینجور یشرک ا نیلب خونه منتظرتم کدو قل قله زن )شلپپپپپ (اهههههه دوباره ا

 یود انترش که ابخ از �🎈🎈🎈🎈� نجوووووووووووو اخخخخخخخ��گفت کوه راستی�😡😡�کرد

 خب�😄😄😄�هورااااااااااا میکه اون دفعه با هم رفته بود گرشیج یاون دوستا یول شهیگرم نم
و همراه کاله گپ خوشگلمو که همش  بمویو مانتو چهار ج بیج شیشلوار ش کیک پمونیبه ت میرسمی

رفته  یروهام سرباز  یگفتم سرباز  یسربازا داشت برداشتم)راست نیبود و مدل ا یبه رنگ خاک

 یمو با کفشا یسرباز  ولهک �💄💋�رژقرمززززززززز زدم کیسرم کردم و در اخر  موی(شال مشکا؟؟یا
ربعه روهام بد بخت   کی.خخخخخ یچه باحال شده بودم قربون خودم برم اله یاسپرت پام کرد وااااااااا

 منتظر منه نوایب

داده بود.اروم رفتم پشتش و پخخخخخخخخ بنده  هیدر خونه  کرده بود و بهش تک یجلو نشیماش

شدم  نماشی سوار ��دلم حال اومد ششششیییییبه قرمز شد اخخخخخخ لیما دیخدا صورتش سف
 نیکوه ترمز کرد بچه ها ماش یراه بنداز.........روهام جلو ابوتوی-شد گفتم نیروهام سوار ماش یوقت
 یکم گهیشون جمع بود فقط گلشون کم بودم که با ورود من دبودند جمع ییجلو

 پهیچقددددرخوشت باستیچقدرررر ز ایبرد نی،باربد و ..... همه بودند اخ که ا ابردی️☺️☺️☺️☺نداشتن
در  یکردم )برا یبا همهه دست و روبوس کیخو(رفتم نزد خوامیشورر من شوهر م یب یخودت زی)ه

با اون بوداااااا به جان  یبوس اضافه کردم فقط قصدم لجباز  کی ااوردن لج روهام پسر
البته بگم خودمم جزوشون  نایا یاز دست کارا دمیدلم چقدر خند یییییییآرتام!!!(آخخخخخخ دلم ا

                                                            خخخخخخخخ                                              میگرفتیم ییپا ریز شونیکه رد م ییپسرا یبا دخترا برا یبودمو ه

 رفته سر همه حوصله�😃😃� میمن همه نشست شنهادیبه پ میخسته شده بود میاز بس راه رفته بود
....همه با  قتتتتتتیحق ایجرءت -گفتم غیبا ج دمویرس جهیبودم که من به نت بازی دنبال و بود

 یمانده اب ها رو رو یدر اوردم و نصف باق فمویداخل ک یمن بطر  نیهم یبراموافق بودند  شنهادمیپ
 اتیح هیاب ما رمینخ-اخه؟؟؟؟ یشوووور مگه کرم دار  یاااااا دختره ب-کردم..روهام یسر روهام خال

-خورد اخخخخخخ جوووون  ایبه من و برد یشروع شد بعد از چند دست باز  بازی حب�😅😅�است
لبخند  کیپس جرءت... دهیاز تو بع یز یچون هر چ شهیکه نم قتیحق-ایقت؟؟؟؟؟بردیحق ایجرءت 



 

190 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

من سوارت بشم و منو  یبزار - یخودت انتخاب کن دیبا زهیدو تا چ قتیخب حق-زدم هاهاهاها ثیخب

بعد  ولی شد وزغ اندازه چشما اول�😳😳😳😳�روهام ببوس لبای- و�😳😳�یدور بچرخون کی
و باالخره منو  نداختینگاه به وهام م هینگاه به من و  کی ایبرد خخخخخخ    دنیاز خنده ترک هوهمهی

 ��یانتخاب کرد هوراااااا اسب سوار 

 

 

 ?یسوارش یخوایم یی:روناک خداایبرد

 هی_پ خر برا چ

 خنده رهیزدن ز همه

 کنم یبارکش خوامیسوارشو که م ای:جهنم بایبرد

 کثافت خخخخخ

 کوه خطرناکه یدختر باال نییپا ایب طونی:روناک از خره شرهام

 نییپا امی_وا من که هنوز سوارخر نشودم که ب

 محکم زد پشت کلم که مغزم جا به جا شد یکی ایبرد

 یییییییی_وحش

 ��گهیباتو درمن اثرکرده د ینی:همنشایبرد

 باباته گوسالع یوحش

 دلم گفتما نوتویا البته

 منو...., هیناح۶۹از  گفتمیبلندم

 توبه توبه

 سیبخشش درکارن یاما دفع بعد بخشمتیروم ندفعهی_ا



 

191 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کناررهام دونشستیخند

 دوباره شروع شد یو باز  نشستم

 _بهارباربد

 قتی:جرات حقبهار

 نییبه بهارنگاه کرد که بهار سرشوانداخت پا یجور خاص ی باربد

 بله بله

 یذهن یتلپات

 دمیمن نفهم سین قبوووول

 آقاازاول

 :جراتباربد

 ��برنگرده گهیبزنش که د یجور  گمیجا بهارباشم م من

 بره اونور نیراست پرواز آنال ی

 بمالم رو صورتت مویبستن یبزار  دی:بابهار

 �😳�جاااااان

 یبست

 وانهید دختره

 دوستممممممیم یبستن من

 کاروووو نیا ینکن

 کشمتتتتتتتتیخدام به

 :گررمژده گر جان فشانم رواستباربد



 

192 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جااااان

 نیشد شاعر

 نگاه به روهام انداختم ی

 جمله ها به من بگو نیذره توام ازا ی خواالغ

 هاهاهاهاهااهاها

 میبش یفلسف

 فقط بلده بامن کل کل کنه اورانگوتان

 خرمگس شیا

 به صورت باربد بخ بخ دیمال ویشماره بهار بستن۳ با

 بچک یآخ

 چقدربهارو فوش بده نیبب

 مینبود نجاینظرمن اگه مااالن ا به

 کردیم لیبه تابستون تبد بهارو

 به خدامردم اعصاب ندارن واال

  یچنددورباز  بعد

 افتاد سایمنو آ به

 مظلومه سایآ یآخ

 بگه یز یچ تونهینم

 هاهاهاهاهااهاها

 قتی:جرات حقسایآ

 _صددرصد جرات



 

193 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد یطانیش سالبخندیآ

 ترسمیلبخندام نیمامانآمن ازا یواااا

 مرموز دارن ی نقشه

 سرررررررررخ نیاطیش

 بهت بده یاالغ سوار  یگی:خوب خوب به داداش من مسایآ

 گهید خورهیدردم نیاالغ به هم خو

 ریاز رهام لب بگ قهید ۲:به مدت سایآ

 ییییییچ

 یییییییک از

 سمت روهام برگشتم

 کردینگام م طنتیباش که

 رممممممیبگ لب

 عمرااااااااااا

 ��خدااا یا

 کشوننیبه راه کج م نامنویا

 

 ندارررره یراه چیه ینی

 یییییچیه

 نانووووو اندازه

 ?یچ یبه امام اول ترو

 ?یچ یبه امام دوم ترو



 

194 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خدا بخ بخ تراز منم مگه هس یا

 ��:بدو روناکسایآ

 سی_دارم برات آ

  سایآ یقبرخودتوبا دستات کند ینیحرف  نی:اایبرد

 خنده رهیز میزد همه

 نگاه به روهام انداختم ی

 من ن? ن

 کردینگام م طونیش کثافت

 رمیاز شماها بگ یحال کیمن بعدا  بزغاله

 جلو روهام نشستم رفتم

 میکه همه در انتظارش بود ی:و لحظه اایبرد

 خنده رهیزدن ز همزمان

 شعورااااایب

 روز .... ستتتتتی:ذمروز چه روزروهام

 محکم از پاش گرفتم که خفه شد شگونین ی زادستم

 ?یدوست دار  یآقاروهام باز  عععع

 میبچرخ تا بجرخ پس

 + میدار یفول اچ د لمیف ی:باربدتخمه بده که ایبرد

 برگشتم سمتشون باخندع

 چقدر مشتاقن نایا

 انگال



 

195 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 برگشتم سمت رهام تا

 شدم ریگ غافل

 بند اومده بود نفسم

 رو لباش قرارداده بود لبامو

 حرکت مونده بودم یب

 کنم یکار  تونسمیشوک زده لودم که نم نقدریا

 دیبوسیلباموم  یخشونت خاص با

 شیاالغ کند یهو

 هااااا شهیخوانواده ردم نحای:خو بسه اایبرد

 به خودم اومدم و روهامو از خودم جداکردم ایحرف برد نیباا

 نگاه کردم توچشماس

 توش بودآبابا نکن پرژکتور روشن شد یبرق خاص ی

 دمیآن خجالت کش ی

 نییپا سرموانداختم

 خنده رفت هوا کیشل که

 ها نهی_زهر انار بوز

 :اوووو روناکو خجالتتتتتایبرد

 ثبت کرد نسیدتوگیبا نوی:ابهار

 دمیشنیاز حرفاشونو نم کی چیه یرولبام بود ول لبخند

 بوسه بودم توفکراون

 نبود یمعمول یبوسه  ی



 

196 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود یچ دونمینم

 به خودم اومدم ونگاش کردم سایآ یباصدا

 یکشینقشه م یینوا یواسه کدوم ل ی:االن دار سایآ

 االغ ی_واسه 

 :فاتحه اون االغ خوندس نه?بهار

 :شک نکنباربد

 میهوا لهتره بر کهیتار گهی:درهام

 کردم ریسمتش که نگاشو غافل گ برگشتم

 نییپا سرشوانداخت

 لبخندزدموبرگشتم

 میاومد نییها از کوه پا بابچه

 رهام شدم نیکردمو سوارماش یخدافظ ازهمشون

 شدیآهنگ بودکه توفضا پخش م یو فقط صدا میزدیحرف نم چکدوممونیه نیتوماش

 هست یخاص یجادو یتو  یچشا تو

 هست یاحساس ینگاه تو انگار  تو

 کنمیم اروفراموشیدن غم

 کنممممممیبه تونگاه م یوقت

 دمیعمر مثل تو ند ی توهمه

 زمیعز زهیخاطرت عز ییجورا ی

 تو دنید از

 چشم من شهیسرنم



 

197 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنمیتونگاه م به

 لرزهیبه توانکارآدلم م کمینزد یوقت

 بار۱۰۰ هردفعه

 که به تودارم یحس واسه

 کنممممممیتونگاه م به

 جونمممممممم آروم

 تونمممممینم گهیتود بدون

 دل خونم نیخستس ا بخدا

 زمممممیعز یوا

 حواسم اومدسرجاش نیماش باترمز

 شدم ادهیکردم و پ یسرسر  یخدافظ ی

 

 

 بودن ونیزیخونه شدم مامان و بابا جلوتلو وارد

 اومدم امااااااا زی_شکوفه ر

 اومدممممم زیعز

 من آمدهممممممم یوا یوا

 خونه اومد چراغ

 ی:چراغ نفتیمامان

 قانع نشده بودم ینجور یقانع شدم که تاحاالا یجور  ینی

 یموقع کجا بود نیتاا ییبابا ی:خوش اومدییبابا



 

198 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کوه می_بارهاموبچه ها رفته بود

 زد روصورتش مامان

 یپخش بش  یمثل چ نییپا یخدامنومرگ بده توعه خنگو برده بودن کوه نگفتن پرت بش ی:ایمامان

😐 
 گهید نیمنوتصورکن افهیخودتون ق دوستان

 میمن در چه وعض نیبفهم االن

 نکن دخترمو تشی:اذدوگفتیخند ییبابا

 شگفتا

 از من دفاع کرد یکی باالخره

 ظهور آقاامام زمانه ها یاز نشانه ها نیا

 :آرتامم بودییبابا

 خبرمرگش یا

 سر عذاش برم

 بپوشم غر بدممممم یعرب لباس

 _نه

 یگورمممم شوهرت نبوده هو تو بابرادرشوهرت رفت یخاک توگوره ب ی:ایمامان

 لحظه داغ کردم ی

 آرتام مغصرافتادن من از کوه نبود مگه

 نکرد بهم تجاوز کنه یسع مگه

 شوهرمن بشه دیبا چرا

 نبرد مارستانیمنو به ب یکوه جون بدم ول نییاون نزاش من پا مگه



 

199 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شههههههیستونمیگفتم:آرتام شوهرمن ن غیباج

 پله ها رفتم باال بادواز

 تواتاقم و درو بستم رفتم

 دیشپلق ترک نهییو آ نهییپرت کردم که خورد به و فمویک

 پول خورده بوس که نخورده راونایدختره خوددرگ یدادزد:هوووو نییازاون پا مامان

 استغفراهلل

 کننیمنوباز م دهن

 طانیبر ش لعنت

 و خودمو پرت کردم تو بالکن اتاقم لباسامودرآوردم

 بود الدیبرج م یرو به رو قیدق

 صورتم خوردتویم میمال مینس

 ادبردمیاز زویچ همه

 و چشامو بستم دستاموبازکردم

 قینفس عم ی

 قینفس عم دو

 سمت اون بوسه شد دهیکش ذهنم

 یمعمول یبوسه  ی

 نه نه

 بود یرهام معمول یبرا

 من..... یبرا یول

 بود یحس خواص ی



 

200 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تکون دادم سرمو

 خوردنیصورتم م یتو موهام

 باشه کوتاشون کنم ادمی

 چرا دونمینم

 دوباره گذشتمو تو ذهنم مرور کردم باز

 آرتام

 ارغوان

 آروشا

 یمیتادوست صم۳

 شدن یدوتاشون قربان که

 نفرشون سالم موند ی یول

 گذشته رومرور کنم خواسیم دلم

 هم فشار دادم یرو شتریچشماموب

 

 نشیدیامروز د ی:واااااااآروشا

 وی:کارغوان

 _همون مغروره

 خنده رهیز میزد

 کردیم سیو لباسامونو خ دیبارینم نم م بارون

 رونیب می:بالباس مدرسه اومدآروشا

 ��رنی_االن پسرا درم



 

201 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 لوهایبی:خفه سارغوان

که کنار  یو چندتا پسر  نیآزادمو بلندکردم و زدم پشت سر ارغوان که با صورت پرت شد رو زم دست
 خنده رهیرو بودن زدن ز ادهیپ

 شاتونوین نی_هرهر ببند

 یخواهر  الیخیبلندشدوگفت:ب ارغوان

 ?یخواهر 

 من خواهرش نبودم? مگه

 صورتم درویاز بارون چک یدرشت ی قطره

 چشمموبازکردم

 خوردتوصورتم نورمهتاب

 زدم یقیعم لبخنده

 اتفاقات بالبخند رد شد نیازا دیازموقع ها با یبعض

 دشمنامون خوش حال نشن تا

 ساعتم نگاه کردم به

 شب بود۱۱

 برم زارنینم دونستمیبود م رونوکردهیب یهوا دلم

 تواتاقم رفتم

 عوض کردم یو شلپارمشک یو شال پرتقال یمانتومشک یبا  لباسامو

 درو باز کردم واشیبرداشتم و  فمویک

 نییدزدااز باال پله هااومدم پا نیا مثل

 رونیدره خونه رو باز کردم و زدم ب نیپاورچ نیپاورچ



 

202 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  زدمیقدم م ادهیپ

 کرده بود سیلباسامو خ بارون

 بام تهرانوکرده بود یهوا دلم

 کرفتم وگفتم بره بام تهران یتاکس ی

 تخته سنگ نشستم ی یو رفتم باال و رو نییپا دمیپر عیسر دیرس یوقت

 شد ینجور یچژ شد که ا دونمینم

 شمیپ یسیجندروزه ن دونمینم

 یکه فقط بدون گمینارومیا

 شمیم وونهید واشی واشی

 دوبارت دنیبه عشق د یک تا

 رمیها خسته بشم بم توکوچه

 توبگردم ددنبالیبا یک تا

 رمیبگ دسراغتویبا یک از

 نجایا یایهنوزم ب کردمی_فکرنم

 شتاب برگشتم سمتش با

 تعجب کرده بودم که زبونم بنداومده بود نقدریا

 _....تو.....تو.....

 

 

 یزنده بمون کردمیوقته دنبالتم فکرنم یلی:تعجب نکن خارغوان

 ارغوانه نیمودایچشمام داشت درم ینی
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 دختر پاک معصوم همون

 شده بود یچ االن

 هم برات دارم  گهید زهیسورپر ی:تازه ارغوان

 امشب آروشا ژهیو زهیراست برد و گفت:و سورپر متیبه  دوتادستاشو

 کنار ورفت

 ...که

 قدم رفتم عقب  ی

 نه نه

 نداشت امکان

 بود آروشامرده

 زنده نبود آروشا

 .....منمن

 _آ....آ....روشا

 دنیخندیبلندم یخندهآباصدا رهیز زدن

 متنفرشدم ایدن نیا یتو یلحظه ازتمام آدما ی

 دمیکش غیج تیباعصبان

 نیچطور تونس ااااای_عوض

 نفر نگرم داشت یبه سمتشون که  دمییدو

 ?!??ایبرد

 !!??کنهیکارمیچ نجایاایبرد

 سیقشنگه امااالن اصال درست ن اریبس اریدعوادخترا بس نکهی:روناک بااایبرد
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 درست فکرکنم تونسمینم یچیه به

 محکم کبوندم روداش  باپام

 یییییییدختره وحش ییییی:آایبرد

 زدم غیج

 _ولم کن کثافتتتتتت

 :اواآش نخورده هو دهن سوخته به من چ اصن برو بزن لتوپارش کنایبرد

 کنم آشغاالرووووو شونیکثافت بزار حال یییییییی_ولم کن عوض

 دونمینم نجانیگذاشتم جلودر حاال چرا االن ا ۹مجهوله من آشغاالرو ساعت  نجایا یز یچ ی:ایبرد

 بودم ینقدرعصبیا

 دادمینم صیتشخ ویجد ویفرق شوخ که

 هولش دادم که ولم کرد رفتم سمت ارغوان آخرمحکم

 کردیم باپوزخندنگام

 تومن۱۰۰:مشت اول ایبرد

 نیبه ارغوان زدم که پرت  شد رو زم یا دهیشدم آنچنان کش یعصب

 کردیوحشت زده نگام م آروشا

 _ازجلوچشمام گمشو

 تا خفت نکرده یچشماش گم ش:خانم بهتره ازجلو ایبرد

 که دستاشو برد باال سرش ایبرگشتم سمت برد بااخم

 :غلط کردم عفوکنایبرد

 سمت آروشا:واقعا برات متاسفم برگشتم

 کردیپاک م شوینینگاه به ارغوان کردم که داش خون ب ی



 

205 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفتم ایتکون دادم و به سمت برد سرموبراش

 _بکش کنارنفله

 ننه ی:واااایبرد

 جلوم دمشیوکش کروباتشوگرفتم

 یکشی:بابامگه گاومایبرد

 یدار  یماجرا چ ارتباط نیتوباا نمیتا بب میگمشوبر ای_برد

  میشد نیو سوارماش میکنار اون دوتا رد شد از

 زدن غیحرکت کرد که شروع کردم به ج ایبرد

 ااااااایبرد یاصال چرااونجا بود یییییچبکاردار ای_توبااون عوض

 شد ادهیزد روترمز و پ میآخر غیباج

 کر شدم وانهی:برودختره دایبرد

 شدم ادهیفرمونوبرداشتم و پ قفل

 مسلحم هس که نیحس اامامی:ایبرد

 دنییسمتش که شروع کرد به دو دمییدو

 ایبرد سای_وا

 یضیبابامگه مر وانمیکنم خونم حالله مکه د ستی:اایبرد

 سااااااایگفتم:وا دمییدویکه م همونجور

 نفس کششششششششش ی:آایبرد

 سیخ نیخسته شدم و نشستم روزم آخر

 ایتوروحت برد یا

 شالم قرمز شده دمید
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 خون مماخ شددذددم پوووووف

 انهی ی:االن آرامایبرد

 نگفتم که اومدکنارم نشست یچیه

 

 بندهیدستوپاموم نجااسالمیکه ا فی:حایبرد

 _ببنددهنتو نفله

 و بلندش کرد رچونمیگذاشت ز دستشو

 برادرمن نکن

 نکن

  رنمونیگیم انیم االن

 نکن

 کرده یقاط مامیامشب س من

 هیهند لمیبرادرمگه ل نکن

 یدار  یی:چه چشماایبرد

 شمیاالن کور م یوا

 دستشو پس زدم و بلند شدم بادستم

 _حرف نزن جنازه

 اومذه باشه قفل فرمونوانداختم و گوششو گرفتم ادمی یز یچ ی بعدانگار

 ?یکاداشتی_توبااوناچ

 کنده شد ینکن وحش یگوشم آ ی:آایبرد
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به خدا من بام بودم که  یحلواموبخور  ننیکه گلت:بچه هام به عذام بش چوندمیپ گوششو
 شااااااایول کن کند ییییآ شناسمشونیبه خدا من نم دمواومدمیصداشن

 نیول کردم و قفل فرمونو برداشتم و رفتم سمت ماش گوششو

 یجانی:دختره هایبرد

 و سوارشدم اوردمیخودم ن یرو به

خوردا فک کنم ستون فقرات صورتش ترک  یبودن چ چک یاصالاونا ک یساعتونگاه کرد ی:راسایبرد
 برداشت

 سیحرف نزنااااا واس پوستت خوب ن ادیز ای_برد

 :اواچراایبرد

 فهیح شهیروش کبودم خورهی_م

  �🙄�:خشنایبرد

 گفتیم یز یبودم که اگه ج یعصب نقدریا دینپرس یازم سوال گهید

 کردیهمونجا خفش م خورمیم قسم

 خونمون ترمز زد جلودره

 مزاحم گهی:خوب برو دایبرد

 ااااااینکن امشب کامال سگ شد یسمتش که کفت:غلط کردم آب روغن قاط برگشتم

 شدم ادهیجپ نگاش کردمو پ چپ

 کردمو مثل دزدا واردخونه شدم یخدافظ ازش

 دمیعوض کردم و صورتمو شستم و خوابتواتاقم و لباسامو رفتم

 دختررررررررر یحنجرم جرررررر خورد مگه کرررررر  رونااااااااک

 نشستم روتخت که مامان با مالقه وارد شد غیباج
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 خدا ای

 روتخت بلند شدم از

 یگفت ی:چیمامان

 شکرخوردم یمامان

 عفوکن

 مدفوع مردن است زولیجا انسان

 بابا یا نییپا رآقایجونوام یباش رهام و آرتامو مان عیساکتم گفت:سر دیمه د مامان

دوماه  یبابا  نمینارونبینحس ا ختیروز من ر ی شهیندارنآنم یخونه زندگ نجانیکه همش ا ناهمیا
 که دهیادنمیدرس  ارهیدرم یذلقک باز  ادفقطیرهامم که م نیدارم ا یکنکوره من درس دارم زندگ گهید

 دمیگوش م یلیکه من خ نه

که روش کت  یتاپ صورت یو  یو دامن کوتاه صورت دیساق سف یبستم و  یخرگوش موهامو
 نییرژ شبرنگمم زدم و رفتم پا دمیپوش خوردیدمیسف

 خنده رهیوارد شدم همه زدن ز تا

 مار زهر

 نیبه عمه هاتون بخند نیبر

 جون:به به عروس گلم یمان

 غضب به مامان نگاه کردم با

 نفله یمگه حرف نزد ینینگاه  نیا

 یبانفرت به آرتام نگاه کردم پسره کدوقل قله زن شب زنمیمگسا بپرن حرف م ینیسرشوتکون داد  مامان
 ایاونه لوب یشب یدبرفیجادوگره بود تو سف نیا

حس بچه بودن بهم دس  نآکامالیبزن یدور  ی اطیتو ح نیچطوره با رتامو آرتام بر گمی:روناک میمامان
 داد
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 زیعز یممنون ننه  یلیخ

 رونیب نیگمش ینیبه اون شترااشاره کردم که  باکلم

 شهیحالم بدم وفتمیاون شبم م یزجه ها ادیو  مردمیبه آرتام نگاه م هروقت

 اطیتوح میرفت رهیبم  وفتهیبخندمو شاد باشم که آرتام آخر دق کنه ب نقدریباخودم عهد کردم ا اما

 دادیم مونوازشینینرگس ب یگال یبو

 :خانممآرتام

 باشم یکردم عاد یسع

 نکاروکردمیکه جراا مونمیپش یلیسوال دارم آخه خ یسمتش و گفتم:آرتام ازت  برگشتم

 کاریگفت:چ باتعجب

 مثل توجاشون اونحاس ییوونایح ی_که چرا در قفستوباز کردم و از باغ وحش در رفت

 دمیخند یحال اومدم آ یآ

 

 تابه یب همه

 وونهیدل د نیخودکار دوباره شده همدم ا هیکاغذ  هی

خونه سرنوشت بدنوشت ي سرنوشت سياه ي  یبازم اون و نم یپر از اشکه و کس سهینامه که خ هی
 سرنوشت غيرقابل وصف

 

 

 رفت توهم  افشیآرتام کم کم ق 

 شد رنگ لبو  صورت

 وروجک یزبون درآورد-
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 ینیبب ینداشت رتیداشتم تو چشم بص-

 ستینکن به نفعت ن یبلبل زبون ادیز-

 یکارکنیچ یخوایممثال -

 کنمیکارمیچ یدونیخودت م-

 سرمو باغرور آوردم باال زل زدم تو چشماش و گفتم ستادمیروبروش ا رفتم

 یبکن یتونینم یغلط چیه یتو مشتمه پ تیپسر جون تا عشقم پشتمه دن نیبب-

 هردوباهم ساکت شدن هویرهام  خودشو

 گشاد زل زد تو چشمام یباچشما

 یگفت یتو االن چ-

 تومشتمه ایتا عشقم پشتمه دن گفتم-

 ��:عشقتروهام

 آره عشقم-

 پشتمو به هر دوشون کردمو رفتم بعدشم

 خنگه گهید الیگودز نیا چقدر

 شلغم عشقم کجا بود آخه

 کردمینرگسو استشمام م یگال یبو رفتمویکه داشتم کنار باغچه راه م نجوریهم

 شد دهیدستم به عقب کش هوی

 کنمیم اهیس تویرندگ یمن جواب مثبت بد رازیغ یخدا اگه به کس یروناک به خداوند-

 کنهیم دیکه دوناک و تهد هیپشه فکر کرده ک نیا گهیم یچ نیبب هه

 پوزخند نگاش کردم هیغرور و  با

 بفهمه ویکه کرد ییچون اگه بابام کارا یبکن یتونینم یغلط چیه-
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 کنهیدوتات م ازوسط

 سرخ شده بود نگاه کردم حق داشت تیصورت که از عصبان به

 دهیخواسته رس یبه هرچ تاحاال

 که قبال عاشقش بوده نرسه یبه دختر  ادیم زورش

 روناک  گنیبه من م یول

 ادیب نیبه زم اآسمونیبه آسمون بره  نیزم اگه

 شمینم ابوی نیزن ا اهیس صدسال

 راهمو کج کردم رفتم سمت عمارت بعدشم

 چهره همه گرفته است دمیشدم د ییرایپذ تاوارد

 جون:روناک جان چرا نه مگه آرتام چشه یمان

 کنم یباهاش زندگ تونمیفقط من نم ستین شیزیجون آرتام چ یمان-

 آخه چرا گلم-

 بگم شرمنده تونمینم-

 و از پله ها باال رفتم و خودمو انداختم تو اتاق نییانداختم پا سرمو

 حالم داغون بود  کردیداشت خفم م بغض

 ادیم مینیداغ داره از ب عیما هیدم کر حس

 باز خون دماغ شدم  دمید دمیکش دست

 اوردیداشت کفرمو درم گهیبود بهم د ختهیر عصابم

 صدبار به خودش لعنت بفرسته یآرتام تو کف من بمونه روز  نیکن ا یکار ی ایخدا

 صورتمو شستم  ییتو دستشو رفتم

 گرفتم آخه چند شبه از نمازم قافل شدم  وضو
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 گلدارمم سرم کردم  دیکه مادربزرگم از مشهد آورده بود رو انداختم چادر سف جانمازمو

 کردم به نماز خوندن  شروع

 گهید کردمیم هیگر خواستیهمه وجودم ازخدا کمک م یباهر کلمه عرب خوندمیداشتم نمازمو م یوقت
 نماز جون نداشتم  یآخرا

 که تموم شد دستامو آوردم باال  نمازم

 نیبه امام حس دمیقسمت م ایخدا-

 تو خوب باش کمکم کن تنهام نزار ینن بدم ول دونمیبه فاطمه زهرا م دمیم قسمت

 از االن به بعدم کمکم کن یبشم تااالن کمکم کرد دینزار ناام ییتو دمیجونم همه ام خدا

 والتماس کردم  هیچقدر گذشت چقدر گر دونمینم

نگاه به ساعت کردم  کردیم هیکه داشت گر دمیبخودم اومدم مامانو کنار دراتاق د یوقت دونمیم فقط
 نصف شب بود

 ها یکنیالتماس م ینجور یباهات که ا کارکردنیچه به روزت اومده چ یروناکم مامان-

 دونهیخودش م ییاون باال یمامان یچیه-

 دلت بشه مادر یفدا یاله-

قربون صدقم  کردیاون نوازشم م هیگر ریز میبود بامامان باهم زد یجلو بغلم کرد چه حسه خوب اومد
 کردمیم یمنم همه بغضمو تو بغلش داشتم خال رفتیم

 یشدم رو داریصبح که ب دونمیبغل مامان خوابم برد فقط م یتو یچجور  دمینفهم کساعتی بعداز
 پتو هم روم هیبود  رسرمیبودم بالشت ز نیزم

 نییموهامو باکش شل بستم رفتم پا دمیقرمز پوش یلباس راحت هیدستو صورتمو شستم  بلندشدم
 مامان تو آشپزخونه بود

 سالاااااام من اومدم-

 خودم یسالم وروجک شلغم-
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بودنمو بهم  ینه هنوزم همون گونه احساس سره راه یمامانم خوب شده ول شبیمن فکر کردم د ایب
 داره

 شلغمه آخه هیمامانننن من کجام شب-

 همه جات-

 کدوقل قل زنه هیاااااا پس اون رهام شبا-

  دهیااااانگو ورپر-

 شیا-

 

 نشستم ونیزیتلو یجلو رونویبعدم از آشپزخونه اومدم ب 

 نداشت اه یچیشبکه هارو عوض کردم ه یهرچ

 روناک-

 یجونم مامان-

 میباهم حرف بزن یوقت دتر -

 آره مامان جونم-

اگرنه  یچیمحضر که ه ادیجون زنگ زد گفت آرتام گفته اگه روناک بازبون خوش ب یروناک امروز مان-
 ارمشیبه زور م

 یگفت یخب شما چ-

 بگم-

 مامانننن جونم گهیبگو د-

نه  یعنینه  گهیروناک م یوقت شیبزور ببر یایکه تو ب ستیکسو کارن یگفتم به آرتام بگو روناک ب-
 کرد یکردو بعدشم خداحافظ یجونم معذرت خواه یمان
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 ییییآخخخخ من فدات بشم مامان-

 یخودتو لوس نکن آبکشن کرد گهیخبه خبه حاال د-

 احساس یب شیا-

 دهیورپر شیم شیک-

 دمیدیبلند شد رفت تو آشپزخونه تا ناهار درست کنه منم زدم شبکه دو عموپورنگ م بعدشم

 باتا تماس از رهام دارم امیتا پ دمیرفتم باال د میبابا اومد ناهاروکه خورد ساعتبود

 زدم زنگش

 تو هااا ییکجا-

  دیگوشم پوک یزنیچته شلغم دادم-

 یدادیدادم چرا جواب نم امیچقدر زنگ زدم چقدر پ یدونیخب م-

 بودم خو نییپا-

 یخب باش خوب-

 یتو خوب یمرس-

 دیآرتام به گوشت رس یخوبم حرفا-

 آره-

 باشه الشیخیب-

 باشه-

 گردش میبر یایم-

 پارککککک میبر-

 یباشه فسقل-

 یخودت-
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 اونجام گهیساعت د میباشه تان-

 شپلققققق

 وونهیقطع کرد د ابویمثل  دوباره

 یرژ قرمزمم زدم کفشا دمیپوش یشال مشک هیو دیمانتو سف هیتنگ با یشلوار مشک هیشدم  بلند
 نییرفتم پا دمیپوش ممیمشک یعروسک

 رونیماماننننن من بارهام رفتم ب-

 باشه مواظب باش-

 یباشه بابا-

 خخخخ چه باحال دهیاااا اونم مثل من لباس پوش دمید رفتم

 سالم شلغم جان-

 یسالم کدو جووون خوب-

 کدوعمته-

 داداشت وییتو-

که دالمون  میدیخند مویرفت سمت پارک تا اونجا چرتوپرت گفت میچپ چپ بهم رفتو سوار شد هی
 دردگرفته بود گهید

 

 تو پارک  میدیرس یوقت 

 ساله ذوق کردم یبچه ها مثل

 زد سرم یکیکه  کردمیها نگاه م یذوق داشتم به باز  با

 یزنیچرا م یچته روان-

 ااااا یکنینگاه م ینجور یچرا ا-



 

216 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ��کنمینگاه م یمگه چجور -

 دنید یبچه ها که تازه شهرباز  نیمثل ا-

 چپ چپ بهش رفتم  هی

 گمیمگه دروغ م هیچ-

 آره-

 بودم جانیعاشق ه یبهش کردمو رفتم سمت ترن از بچگ پشتمو

 رهاااااااام-

 بلههههههه-

 ترن میبر-

 نه-

 چراااااا-

 شهیچون حالت بد م-

 ��بار نیا هیتوروخدا  شهینه نم-

 ��نه گفتم-

 ��منم قهلم کشتیباچه باچه دلم ش-

 مکتیرفتم سمت ن زونیآو یباشونه ها بعدشم

 ناز نکن ایپووووووف باشه ب-

 ماچش کردم هیبغلش  دمیپر باذوق

 ییییییییییمرس-

 یزشته آبرومونو برد نییپا ایباشه بابا ب-
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 دیباشه ببش-

 میجلو سوارشد فیرد میاومد رفت دویترن خر طیرفت دوتا بل بعدش

 داره یفیچه ک یواااااا

 حرکت کرد  ترن

 دهیم یفیچه ک وووهوووووی-

 دمیکش غیباز کردم از همو ج دستامو

 وونهید نییپا اریروناکککک دستاتو ب-

 هههینه خوبه عال-

 ��نییپا اریدستتو ب گمیبهت م-

 باشه باباخشن-

ترن تموم شد  یبه رهام نگفتم وقت یول رفتیم جیسرم داشت گ گهیدور آخر د نییآوردم پا دستمو
 رفتم  گروهمید یها یهمه باز 

 که نگو دیچسب نقدریا میتزاخوردیپ میباهم رفت بعدش

 خونه میدیساعت دوازده بود رس بایتقر

 خوش گذشت یلیشلغم جونم خ یمرس-

 قابلتو نداشت وروجک-

 دونمیم-

 پرووووو -

 به تو رفتم-

 نییتا ننداختمت پا نییبرو پا-

 شددد یعصب خخخخخ
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 یباشه رفتم سالم برسووون بابا-

 یبا نطوریتوام هم-

 

 

 رفتم تو خونه همه خواب بودن چراغا خاموش بود  

 از پله ها رفتم باال وخودمو انداختم تو اتاقم آروم

 تخت یرو دمیعوض کردم پر لباسامو

 تا خود صبح  دمیخواب راحت

 دنیشروع کردم به دو اطیرفتم تو ح دمیمو پوش یشدم لباس ورزش داریزود ب صبح

انو مام دمیسمت عمارت د گشتمیبعدشم نرمش کردم داشتم برم دمیدویتو گوشم بودو م یر یهندزف 
 کننیبابا با دهن باز دارن نگاه م

 چتونه هیچ-

 ییروناک تو-

 پ ن پ روحمه-

 ستتتین دیبع-

 مامااااان-

 ینشده بود داریزود از خواب ب نقدریا تیتو زندگ گمیوااااخب راست م-

 هیزیخو االن شدم چ-

 ستین یز ینه چ-

 دونممیم-
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دوش آب گرم گرفتم حال  هیاز کنارش رد شدم رفت باال تو اتاقم حولمو برداشتم رفتم حمام  بعدشم
 اومدم

 صبحانه خوردم نییرفتم پا دمیلباسامو پوش بعدش

 به رهام دمیتو اتاق زنگ اومدم

 بنااااال-

 هیفرهنگ بنال چ یب تیترب یب-

 یدیم ادمیادب  یزنگ زد یاول صبح-

 سااااعتصبحهههه-

 اااادیبااااااشه کپم مخب -

 دور دور میبلندشو زنگ بزن بروبچ بر خووووودیب-

 سر جدت بزار بخوابم-

 جد ندارم بلند شووو-

 روناااااک یر یبم یا-

 بارهیبارون نم اهیبه دعا گربه س-

 عمته-

 عمم مال تو-

 ااااایاریکم ن-

 نننن هرگزززز-

 پروووو قطع کن برم آماده بشم-

 اااایینخواب-

 خوابمینمننننن -
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 باش  نجایا گهیساعت د کیباشه -

 باششششهههه-

 یبابا-

 باشم اونا خواب واالا داریمن ب یچ یعنی ششششییقطع کردم مثل خودش آخ شپلق

 روووووناااااااک-

 جونممممممم-

 نایباخاله ا دیخر میبر یایم-

 روووونیبارهام برم ب خوامینچ م-

 داره ولش کن یبچه کارو زندگ نیا نیبود رونیب شبید-

 شهینه نم-

 نجات بده یروان نیخداااا منو ار دست ا یا-

 مامااااااان-

 ��کوفت-

 پشتشو به من کردو رفت تو اتاقشون  بعدشم

 ��نینجوریپرا ا نایا ااایخدا

 رفتم باال تا آماده بشم منم

 ��بپوشم یچ نمیبزاربب

 کمرنگ یرژ صورت هیزدم با ینفت یآب پیت آهااان

 کردمو یخداحافظ یبامام نییرفتم سمت پا بدو

 به درخونه رسوندم بادوخودمو
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 سالم-

 ...یول یچیه یاالنم ساعت ملطلم کرد یچیه یکرد دارمیسالمو...ساعت صبح ب-

 یچ یول-

 یچیاه-

 شهیم وونهید گردهیبامن م یخل شد رفت واال هرک نمیا خخخخخخ

 میبر ایکوفت نخند ب-

 شهیخراب مخخخخخ جوش نخور پوستت -

 پروووووو-

 میخخخخخخ بر-

 حرکت کرد سمت بام تهران  مویسوارشد

 بام میریم میدار-

 اونجا میآره بچه ها گفتن بر-

 خوبه-

  مینزد یحرف میتا برس گهید

 شاالپ شاالپ بوسشون کردم که صداشون دراومد نقدریا سایباذوق رفتم طرف بهار و آ میدیرس یوقت

 شدم یتف مال گهی:اه روناک بسته دبهار

 یعبض ی:روناااااک آبکشم کردسایآ

 امروز همه از دستم تو عذابن خخخخخخخ خخخخخخ

 کردیپاک آرومم م یسمت باال هوا خوب بود صبح زود هوا میباهم رفت یهمگ

 

 یدوست دار -
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 ویچ-

 آزاد یآزتد تو جا یهوا-

 ییییلیخ-

 میایهرروز صبح ب-

 میاریم-

 آره گلکم-

 میایباششههه ب-

 میناهار خورد میبعدش رفت میاونور تا ظهر اونجا گشت میو رفت نیطرف تله کاب میبا ذوق رفت بعدش

 دااددد فیک یلیخ یشهرباز  میرفت عصرم

تا صبح  دمیساعت دو بود رفتم خونه همه خواب بودن رفتم لباسامو عوض کردم گرفتم خواب شب
 بشه ریشدم که ساعت خوابم نبره قرارم بارهام د داریصدبار ب

 

 

 رفتم دوش گرفتم صبحانمو خوردم  دارشدمیصبح ساعت ب 

 رفتم دم در دمیپوش ساعتلباسامو

 نیتو ماش دمیپام ترمز کرد باذوق پر یجلو قهیدق بعداز

 ��چته-

 دارم یچه ذوق یدونینم-

 چرا-

 آزاد یتو هوا یرو ادهیقراره برم پ-

 یخل-
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 یذوق یشماب رینخ-

 دونمیم-

 شیا-

 زنگ خورد آرتام بود جواب دادم هوی میگوش

 بگو-

 یدیبه من م یبچه جواب منف یدم درآورد-

 یسونینبود اد ادمی دیببخش-

 فراتراز اونم-

 نکنه زشیر ریاوهو سقفو بگ-

 کنهینترس نم-

 یدار  کاریبنال چ-

 فقط زنگ زدم بگم منتظر آخر هفته باش-

 ادبن یابن دوتا برادر هردو ب شپلقققق

 که داغون کرد اعصابمو نمیا اه

 کنه کاریچ خوادیآخر هفته م یعنی

 بکنه خوادیبزار هرکار دلش م هههه

 ازش ادیبدم م ابویزشت  کچل

 شششششیییییییاااا

 ستادمیباال کنار دره ا میبام رفت میدیرس

 پاهام بود ریتهران ز همه

 امیبدون تا نخوام از پا درنم اااایخدا
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 میراه رفت کمی میتو سفره خونه صبحانه خورد میرفت

 خونه میبرگشت بلد

 الیگودز یمرس-

 خواهش زلزله-

 یسالم برسون با-

 یبا نیهمچن-

 کردم و رفتم توخونه یبا یبا باهاش

 دیخوردم چسب یو یت یسرخ کردم نشستم جلو ینیزم بیبود واسه خودم س دیخر مامان

 دمیم خوابرفتم  بااللباسامو عوض کردم گرفت بعدش

 خانوم واسم غذا گرم کرد خوردم  یگشنم بود صبر  نییرفتم پا دارشدمیب ساعتبود

 دارم امیاز آرتام پ دمیباال د اومدم

 ��نره ادتیبگم آخر هفته  خواستمیفقط م-

 وونهیبابا د برو

 

 

 نییقطع کردم رفتم پا ویگوش 

 نشستم ونیزیتلو یجلو

 دمیدیم یاسفنج باب

 برسون یفرج هیخودت  ایخدا-

 چرا مامان گهید-

 ینیبیم یباب اسفنج یسنت نشست نیآخه باا-
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 گهیچشه برنامه کودکه د-

 یقد چنارت کودک نیبرنامه کودک تا باا یگیم یخوبه خودتم دار -

 یبه قدم دار  کاریوااا دلم که کودکه چ-

 دلت نه مغزت کودکه-

 ��دیاووووممممم شا-

 دل خوش کرده نیا یآرتام به چ دونمینم وونهیدختره د-

 کنهیدانمیتو عالم پ گهیکچل مثل من د نیا-

 کنه فیتعر یک ینکن فیخودت از خودت تعر-

 باباااااااام-

 گهیاونم مثل خودته د-

 ادیاااااا مامان دلت م-

 آرررررههه-

 همه مادر دارن منم مادر دارم واال شیا

 کننیم فینداشته دختراشون تعر یاز استعدادها همه

 کشهیداشته دخترش خجالت م یاز استعدادها مادرمن

 از خلقت خودم دمینفهم زتویمن هنوز انگ ایخدااا

 رفتم باال دموید ونیزیتلو گهید خوردهی

 دنننیگذاشتمو شروع کردم به رقص یآهنگ توپ عرب هی

 وهووووی دهیم یفیچه ک یوا

 زنگ خورد میگوش دادمیکه داشتم قرش م نموریهم

 آرتام شلغم بود نیا باز
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 چتهههه-

 ییییچیه-

 یزنیزنگ م یپس چراه-

 ارمیب ادتیپنجشنبرو  خوامیآخه م-

 یبکن یتونینم یغلط چیسرجات بچه ه نیهه بش-

 مینیبیحاالم-

 قطع کرد شپلقققق

 فرهنگ یب شعورررریب

 گمشه اه  بره

 داغون کرده عصابمو

 دمیخاموش کردم رفتم گرفتم خواب وترمویکامپ

 دمیدوباره خواب خوامیکرد واسه شام گفتم نم دارمیمامان ب ساعتبود

 شدم  داریساعتب صبح

 صبحانه خوردم داروهامم خوردم نییپا رفتم

 بود فردا آخر هفته است چهارشنبه

 شور افتاد دلم

 کنه کاریچ خوادیم یعنی

 خداازت نگذره پوووووووووووف

 برام  یآرامش نزاشت که

 کچلللووووووو
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 رونیزدم ب دمیبود بلند شدم لباسمو پوش ختهیعصابم بهم ر 

  ومدیم بارون

 آسمونم مثل دل من گرفته دل

 نه شهیتموم نم یباز  نیا ایخدا

 تمومش کن خداجون دمیخسته شدم کم آوردم بر من

 تمومش کن یباز  نیا کنهیم وونمیداره د گهید

 ختمیریهمراه آسمون اشک م رفتمویخلوت راه م یکوچه ها تو

 جون نداشتم  گهید

 میشگیتو پارک هم دمیخودم که اومدم د به

 نشستم دستامو تو بغلم جمع کردم سرمو بردم باال  مکتین یرو رفتم

  شدیبااشکام مخلوط م بارون

 از سرما دیلرزیم بدنم

 بود شیدرونم آت یول

 کنارم نشست یکیچقدر وقت گذشت که احساس کردم  دونمینم

 بابا-

 جانه دل بابا-

 دیکنیکارمیچ نجایشما ا-

 گوشم گریج شیاومدم پ-

 نیکرد بمیتعق-

 آره-
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 چرا-

 چون نگرانت بودم-

 چرا-

 یکنیخودتو داغون م یچون دار -

 ستیمهم ن-

 هست نفس بابا-

  ییبابا-

 جان دلم-

 کرده دمیآرتام تهد-

 گهیم یغلط کرده چ-

 منتظر پنج شنبه شب باش گهیم-

 یکن کاریچ یخوایروناککک م-

 کنمیگرفتم باهاش ازدواج م مویتصم-

 یگوشه اونوکه دوست ندار  گریج یول-

 مجبورم-

 ابونیبلندشدمو رفتم سمت خ بعدشم

 رونااااااک صبر کن -

 ییتنها باشم بابا خوامیم-

 یخور یسرما م وونهیآخه دختره د-

 شهینم میزینه چ-

 باباروبدم رفتم  یجواب صدازدنا نکهیا بدون
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 بودم ابونایساعت شب توخ تا

 بود یو گل سیخونه همه جونم خ دمیرس یوقت

 خورده بودم سرما

 باخودت یکارکردیروناک چ-

 خوبم مامان خستم فقط-

 دمیتخت خواب یباال لباسامو عوض کردم رو رفتم

 دادم امیآرتام پ به

 عقد یسالم فردا محضر بسپر برا-

 داد جواب

 یایسر عقل م دونستمیم-

 دمیجوابشو ندادم خواب گهید

 غرغر اجازه داد برم حمامو آماده بشم یکرد بعداز کل دارمیان بمام صبح

 دمیپوش دیسف یو کفش پاشنه سانت دیباشالو شلوار سف ییمانتو طال هی

 بابا باهام قهربود نییپا رفتم

 بود یچشماش بارون مامانم

 نداشت یشیآرا چیه صورتم

  میساعت محضر بود میبعداز ن میشد نیماش سوار

 مامان بابام منو

 مامان باباش اونو

 نبود رهام

 راحت ترم خوبه
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 سکه بود میمهر

 

 

 سفره عقد نشستم سر

 خوندمیو باز کردم داشتم م قرآن

 رهیمراسم سر نگ نیا کردمیتو دلم دعام باهرکلمه

 دفتر دار اومد خطبه عقد رو بخونه تا

 آرتام زنگ خورد یگوش

 رونیکردو رفت ب یخواه معذرت

 رهیگیعقد صورت نم گفتیبهم م یحس هی

 باصورت اخمو اومد تو قهیدق بعداز

 برم دیاومده با شیپ یمشکل هیمن برام  دیببخش-

 یچ یعنیجون: یمان

 حتما برم دیاومده با شیپ یمشکل هیمامان جان -

 یجون:پس عقد چ یمان

 شرمنده بااجازه میکنیبعد صحبت م-

 کردو رفت یخداحافظ باهمه

 شدهیچ یعنی

 بهش زنگ زده یک

 ارغوان بوده نکنه

 ارغوان زنشه گهیبهم م یحس هی
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 ازدواج کنه خوادیم یبخاطر لجباز  بامن

  هیچ یدونیم یول

 از اون لجبازترم  من

 یر یم یکار یم نجایا منو

 به تو جواب بله بدم امیبرات حاال بدووو تامن ب دارم

 شلغم هههههههه

 خونه میگمشد میتپل مپل به عاقد بلندشد مهیجر یو پرداخت  یبعداز خداحافظ ماهم

 خوش حال بودم که نگو نقدریا

 داده بودن لیپاست لویک میبهم ن انگار

 رونیدوش گرفتمو اومدم ب یمضحکودرآوردم و  یتواتاقم و اون لباسا دمیپر عیسر

 قفس آزاد شده بودم انگاراز

 رفتم رو شماره رهام دیبرداشتم و با ترد مویگوش سرعع

 شلغم

 بزنگم?!? پوووووف

 ?!??نزنگم

 کاکنمیچ

 باالخره زنگ زدم بهش و

 دادیجپاب نم یول خوردیم بوق

 دیلرزیکرده بود و م خی دستام

 نداد جواب

 حس کردم ناراحت شدم یچرا ول دونمیشدم نم ناراحت
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 شمارشو گرفتم دوباره

 بوق کی

 بوق دو

 بوق سه

 هی_چ

 بزنش صدا وزغ بده االغ یجور  ریبگ گهیم طونهیکثافت زباله ش هیچ مرگه

 کردم شوخ باشم یسع

 بهت زنگ زده هاااااااا زایلبخن مونال لی_تنها دل

 :هه....مبارک باشهرهام

 لیشتر گور زهر

 رد شد یکمپرس دبایبا نیازروا

 یشلغم کرفس کلم بروکل نمتیبب خوامی_رهاااااام م

 :باآقاتون!???!!رهام

 یفوت کردم توگوش یعصب

 یانگور  لیپشت تلفن موشت بزنم له بشه گور از

 ارمتیبه زور م یاین یگل لیا گهید قهید ۲۰_رهام 

 قطع کردم مویمن شپلق گوش ندفعهیا و

 شلغم پسره

 گوسفند

 دمیفقط پوش هیتوجه نکردم چ دمیاز تو کمد لباس درآوردمو پوش عیسر
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از کفشامو پام کردم و  یکیهم زدم و دکنندهیکرم سف یرو لبام و   دمیمال یچ رنگ دونمیرژ نم ی عیسر
 من ساکت شد دنیبا د یمامان دراومد ول غیاز رو پله ها سرخوردم که صداج

 دیکش غیدفع ج ی

 نگاش کردم که لنگه کفششو درآورد باتعجب

 امام زاده ها ااکثری

و افتاد شکست  که لنگه کفش مامان انگارخورد به گلدون اطیو رفتم تو ح دمیقاپ نویماش چییسو عیسر
 چقدر جدو آبادمو فوش بده نیاوه اوه بب

 رفتم یگل لیقرمز مامان شدم و با سرعت به سمت ا یسوار پورشه  عیسر

 باز چراغ قرمز اه

 زدم رو ترمز یعصب

 _خوشگله

 خنده اومد یبعدش صدا و

 دنیخندیکه م ییها نهیسمت بوز برگشتم

 عجله نیکجا باا گری:اوووووجپسره

 نگفتم یز یبرگردوندم و چ سرمو

 دوباره صداش اومد که

 یجواب بد یتونینم ی_آخ

جواب  کننیواق واق م ابونیمثل تو که کنار خ ییبه سگا نمیبینم یبرگشتم سمتش و گفتم:لظوم یعصب
 بدم راتو بکش برو

 سرخ شد تیاز عصبان چشماش

 سبز شد چراغ
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 به جهنم داریسمتش و دستمو تکون دادموگفتم:د برگشتم

 پامو رو گاز فشار دادم و

 بودم یگل لیبعد ا قهید ۲

 خنده رهیز زدیم ای زدیم غیح ای دیدیمنوم یچرا هرک دونمینم

 رفتم سمت تاب و نشستم روش سربع

 زنگ خورد میگوش

 نمتیبی:نمرهام

 منو نهیبب نیبا ذره ب دیبا زمیر یلیکه من  خ نه

 _روتاب

 شپلققققققق

 دمیشپلق قطع کردنارو بهت نشون م نیا ایب توفقط

 زنگ خورد میگوش دوباره

 ینیبیتومنو نم نمتیبیمن دارم م یکور  یلی_رهام خ

 کنارگدا نشستم کننیمردم فک م شتیپ امیمن نم یکه تو اومد ی:بااون سرو وعظرهام

 من چشت مگه سرووعض

 ومدمیتا من ن ای_رهام ب

 بازم شپلققققققققققق و

 تخم مرغ یکه فقط خودت بلد یفک کرد هاها

 

 

 فاصله نشست کنارم یبا تعجب و کم رهام
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 دارم روسیمگه و وا

 امبل پسره

 دکتر یوبا?کدومش آقا ای_رهام طاعون دارم 

 تو? ی:خوبرهام

 تو? ی_دکتر 

 :نه دام پزشکمرهام

 پزشکش نه یول یباش دی_دامش شا

 هاها

 شودیسرخ م تیکه از عصبان نگونسیا و

 شتونیو گفت:فرما دتوهمیاومدچون اخماشوکش ادشی یز یچ ی انگار

 قشنگه تتمیعصبان جیجان هو یا

 نمیچیابرهاتوم نیفقط بدو اخم کن من آخر با موچ تو

 !?ی_خوب

 ?ی:دکتر باپوزخندگفت

 گردونهیحرف خودمو به خودم برم اهیس جیهو یا

 ی_رهام موج

 ترسمینگام کرد غضب نکن بابا م تیعصبان با

 لکسیر_رهام آروم رهام 

 شیجیهو یتو موها دیدستشوکش تیعصبان با

 روز کاهو یروز شلغم  ی جیروز هو یجاته  یفیمثل مزرعه س نیکله ا کلن

 یمن  شیپ دوننی:آقاارتام مرهام
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 پس بگو یآخ

 نکن  یحسود

 نکن باباجان یحسود

 لوچندهیک آرتام

 ?هی:مگه سبزوجدان

 دسیگند موهی_نه م

 _رهام

 نگام کرد برگشت

 بنال ینی نیا

 بزن زر

 یگیم یچ

 وارد بشم یکردم از در شوخ یسع

 نه? یدوس دار  یتو خورشت سبز  گمای_رهام م

 تعجب نگام کرد با

 یدونیرفته باشه گفت:آره تواز کجا م ادشی یدفعه ذوق زده انگارهمچ ی

 ی_چون توش علف داره توهم که بز 

 هاهاهاهاهاهاها

 چه رنگ عوض کرد نگا

 آفتاب پرستاس نیا نیع درست

 برم یچرتوپرت بگ یخوای:مرهام

 شهیخرم که نم پووووف
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 میامتحان کن گهیبارد یبزار  حاال

 یدونینقلوم متی_رهام ق

 گفت:نهههههههه بااخم

 یییییییی_نباتتتتت چ

 سمتم برگشت

 :نههههههههرهام

 نقل و نبات متیخر چه داند ق یندون ی_خوب حقم دار 

به ته باغ و  دنییبعدش دستشو به سمتم آورد که شروع کردم به دو یلحظع باتعحب نگام کرد ول ی
 اونم به دنبالم

 کشمتتتتتتیم رمتی:روناااااااک بکرهام

 که از پشت گرفتتم دمییدو یشتر یسرعت ب با

 نیخوردم و شپلق پرت شدم رو زم زیرو گال ل منم

 ۱۸صحنه مثبت  و

 من بود یرو قیدق رهام

 ننه له شدمممممم یآ

 ذل زدم به چشماش یطونیوچشمام منم با شزد ت ذل

 :که من خرم آرهرهام

 بگم من باآرتام ازدواج نکردمااااا گهید یچ یبدم بزار  نوبهتیجواب ا نکهی_قبل ا

 خنده رهیلحظه مات نگام کرد و بعد زد ز ی

 من بلند بشم بابابزار

 عیفک کرده بارب لیگور
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 نگام کرد طونیس دوباره

 یییییییی_و سواله خودت آره خر

 میشد سیدفعه احساس کردم هم من هم رهام خ ی

 داشتن وسط  ایح کمی می_جوونم جوونا قد

 کردمیکه شلنگ آبو گرفته بود رومون نگاه م یمرد باغ بون ریتعجب به پ با

 شد نیبا سرعت از روم بلندشد که چون گل بود دوباره مثل بز پخش زم رهام

 زور نشستم به

 شده بود یلباسام کل تمام

  نیاکنی:حرمردهیپ

 سیخط امام ن رویو به رهام اشاره کردموادامه دادم پ اروی نی_حاج آقا خو به من چه ا

 یغمبر یخودت انگار زچه پ زی:زبون نررمردهیپ

 بگم یهاف هافو چ نیبار کم آوردم به ا نیاول برا

 باالخره رفت نینفر یهم باکل رمردهیکرد و پ یعذرخواه رهام

 منو یانداخت یجه روز _نگا به 

 خراب شد نتونینازن یلباسا دی:ببخشدوگفتیخند سرخوش

 

 

 گفتمو بلندشدم  یشیا

 میکه گفت برم خونه لباسامو عوض کنم تا بعدش باهم حرف بزن میمن رفت نیرهام به سمت ماش با

 کردموسوارشدم یخدافظ

 کشهیمنوم مامان
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 وارد شدم عیبه سمت خونه رفتم و سر باسرعت

 من زد تو سرش دنیو با د رونیاز آشپزخونه اومد ب مامان

 بردم باال میبه حالت تسل دستامو

 با مالقه اومد سمتم مامان

 با دو رفتم باال  که

 رفتم تواتاقم و درو بستم لباسارو عوض کردم و رفتم تو حمام عیسر

چقدر گذشت که  دونمینم یتو وان و شروع کردم به آب باز  دمیبازکردم و پرکفش کردم پر وانو
 که چشمام اندازه وزغ شد رونیبستم و اومدم ب یکوتامو به صورت لباس یو حوله  تمیخودموش

 یکنیکارمیچ نجایگفتم:توا غیح با

 تورو صداکنم امیگردشده گفت:مامانت گف ب یبا جشا رهام

 نگاه انداختم که سرخ شدم یسرووعضم  به

 خجالت نهااااا از

 تیعصبان از

 نگم بهتره یچیکه ه ازباال

 که قربونش برم نمییپا از

 شیبود به نما ختهیتمام داروندارمو ر کلن

 رونی_رهام برو ب

 گرفت وابروهاشوانداخت باال طنتیرنگ ش چشماش

 یباحرص رفتم طرفش که بلندشد و  دمییسایهم م یبستم و با حرص بازکردم دندونامورو چشمامو
 ستادیا میقدم

 نگا ایخدا
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 نایا هیپا گناها

 رونیگفتم بره ب من

 آوردم باال که احساس کردم حوله افتاد دیبه صورت تهد دستمو

 دستموگذاشتم رو چشما رهام غیج با

 و منم  بادستام چشما رهاموگرفته بودم نیافتاده بود رو زم حوله

دستاموبرداره که هلش داذم که پرت شد روتخت  و منم چون چشماشو گرفته  کردیم یقهقهه سع با
 بودم پرت شدم روش

 رهام بودم یبدبود من لخت مادرزاد رو یلیخ تمونیوضع

 کنم یکار  دونسمینم ومدیداشت اشکم درم گهید

 کمرم یدستشو گذاشت رو رهام

 برخورد دستش با پوست بدنم داغ شدم از

 به خود دستمو ازرو چشماش برداشتمشد که خود  یچ دونمینم

 و ذل زده بود به چشمام دیخندینم گهید

 نه فقط چشمام کرداینگاه م گهید یبه جا یفک کن یونیمد

 قلبم رفته بود باال ضربان

 کردمیله وضوح حس م نویا و

 چرا دونمیشل شده بود نم بدنم

 حس خاص داشتم ی اما

 لختم یرو بدنم حرکت داد و گذاشت رو سرشونه ها دستشو

 گرفتمیم شیآت داشتم

 دهنمو قورت دادم آب
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 لبام و چشمام بود ینوسان رو نیب چشماش

 صورتم یآورد باالتر و گذاشت رو دستشو

 شدمیم وونهید داشتم

 حس نا آشنا نیدست ا از

 رهام که االن توآغوشش بودم و

 داغش و زمزمه کرد: یکرد و گوشموچسبوند به لبا کیبه صورتم نزد صورتشو

 

 من چقدر دلم تنگ شده یبدون اگه

 آهنگ شده ی نیهم میدلخوش ی همه

 رو یاشک منه احساس یار یدرنم

 رو یشناسیاون که نم یکنینم بغل

 روزا چقدر داغونم نیا یبدون اگه

 خونم نیا لیمواظب وسا همش

 خوبمون برگرده یاون روزا دعاکن

 شکستم کرده خستم کرده دنتقدریند نیبب

  گفتیبهم م یحس ی

 دونماینم گفتویم یحاالچ

 گفتیم یز یچ ی فقط

 هم گره خورد یمنم دستامو گذاشتم رو صورتش که نگاهامون تو اریاخت یب
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 گفت:روناک یکش دار  بالحن

 درد

 ته احساسات منه نیا ینی

 کردم نگاش

 شدمیداشتم از خجالت آب م نباریا

 ?یدونستیم ویزیچ ی:رهام

 بهم یگفتیکه االن تونم دونسمیزر بزن اگه م ینی نی_هوم?آا

 هیسکس یلی:بدنت خرهام

تخت و حوله رو گرفتم دورخوردم و مثل جت خودمو  نییخودمو انداختم پا غیخنده با ج رهیزد ز و
 پرت کردم توحمام

 زدمینفس م نفس

 ومدیرهام م یخنده  یصدا هنوز

 اااااه مررررررض_کوووووفت مررررررررگ ااا

 سین نیزم یاومد بدبخت تراز من رو ادمی تازه

 بهم لباس بده ادیگفتم:رهام به مامانم بگو ب باعجز

رفته خونه عمت باباتم  گهیصدات کنم د امیگفت:مانکن جون گفتم بهت مامانت گف من ب باخنده
 اونجاس

 واررررید

 وووووارید

 که من سرمو بزنم بهششششششش وارکوید االن

 به سرش نزنه یطانیکردم خودمومظلوم کنم که فکرا ش یسع
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 رونیب یبر  شهیم ی_رهام

 :نهههههههههرهام

 مرررررگ

 بزنشاااااا گهیم طونهیش

 اه

 میندار یا گهید ی خوانگارچاره

 _رهام پس بهم لباس بده

 چشم یبه رو یگف:ا باخنده

 درحمام زده شد قهید ۱۰گرفته بود بعد حرصم

 رااااااااایازش بگ یگاز درست و حساب یگف  طونهیآوردداخل که ش دستشو

 گرفتم و درو بستم که دستش موندال در و داد زد لباساروازش

 و منم دوباره بستمش دیدستشوکش عیبود درو باز کردم که سر حقش

 لباسا که نگاه کردم اصال مردمو زنده شدم به

 غغغغغغغیقرمز ج نیشورت و سوت ی

 دهیچقدر لباساموگشته و خند نیبب کثافت

 که دستم بودنگاه کردم ییو بادهن باز به لباسا دمشونیپوش

 یصورت هیتاپ لخت یبا  دیدامن کوتاه سف ی

 زدم غیج

 کشمتتتتتتتتتتتتی_رهام م

 خندش اومد یصدا فقط

 گهیمجبور بودم د انکار
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 کردینشسته بود و نگام مروتخت  رونیاز تو حموم برداشتم و رفتم ب شویو کف ر دمیپوش لباسارو

 بود ختهیخجالتم ر گهید

 کشهیبار خجالت م ی آدم

 کشهیخجالت م دوبار

 کشهیسوم که نم بار

 ستادمیجلوش ا رفتم

 آره یکنیم تیی_که منو اذ

 :اوه اوه هرکس باروناک درافتاد بدجور ور افتادرهام

 کردم روش یخال شویزدم و کف ر ثامیتکون دادم و از اون لبخن خب سرمو

 دیکانگرو از جاش پر مثل

 حقته

 یبا من ور نر  یتاتوباش

 و رفتم توآشپزخونه رونیبا دو از اتاق رفتم ب عیسر

 

 

 رونیاونم پشت سرمن اومد ب 

 میزدیم غیج مویگشتیآشپز خونه م زیدور م هردوتامون

 کشتمت رمتیروناکککک بگ-

 پمبه دانه ندیشتر درخواب ب-

 اااااا من شترم آره-

 آررررررررره-
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 از پله ها رفتم باال یفور  بعدش

 انداختم تو اتاق خودمو

 اتاق روهم قفل کردم در

 درو بازکن یروناک اگه مرد-

 به جون رهام دخترم-

 ��ها-

 یچیخخخخخ ه-

 روناککککک باز کن دروووو-

 نچ نچ-

 باشه دارم برات-

 ومدین ییازش صدا گهید بعدشم

 دمیراهرو سرک کش یدرو باز کردم تو یال آروم

 نبود

 ��رفته یعنی

 رونیاز اتاق اومدم ب آروم

 رفتم سمت نرده ها نیپاورچ نیپاورچ

 دمیسرک کش نییپا به

 نبووووووود

 لوووووسه نقدریا یعنی رفت

 کچل یالیکف قهر کرده رفته گودز هیاه اه پسره لوووووووووس بخاطر -
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 کردم یقلب ستیلحظه ا هیکه  کردمیداشتم غرغرم نجوریهم

 زد خیبدنم  همه

 سرم یکرد رو یخال خویسطل آب  شعوووووووریب

 کوب کردم سنگ

 کشمتتتتیرهااااااااااام م-

 بووود یشوخ هی زمیآآآآآ آرام باش عز-

 بود یشوخ یگیشد بعدتو م سیهمه جونم خ یییشوووووخ-

 اوهوم-

 دمینشونت م-

همراهش بپرم تو کوچه  خواستمیتو کوچه منم م دیپر یفور  اطویافتادم دنبالش که رفت تو ح بعدش
 دمیکه د

 تاپ دامن کوتاه تنمه هی

 به بدنم دهیشده چسب سیاالنم خ که

 شدم و برگشتم توخونه یتالف الیخیب

 دوش گرفتم لباسمو عوض کردم  هیتو حمام و  رفتم

 زنگ خورد میکه گوش نییبرم پا اومدم

 کچل بود رهام

 بنااااااااااال-

 چه طرز حرف زدنه نیا تیترب یب یا-

 تا خفت نکردم یکاردار یرهام بگو چ-

 کوه میبر میخوایآماده باش م گهید نیبگم تا م خواستمیفقط م یچیه-
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 فرهنگ یقطع کرد ب شپلقققق

 ��کوه گفت

 جووووووون  آخخخخ

 دممممیوقته بچه هارو ند یلیخ

 نییو رفتم پا دمیرفتم لباسامو پوش یفور 

 کوه رمینامه واسه مامان نوشتم وگفتم بارهام م هی

 درخونه ومنتظر رهام موندم رفتم

 

 

 تو فکر تابستون امسال رفتم

 واقعا هیتابستون چه

 خواسم ازدواج کنم که بهم خورد چندبار

 بهم تجاوز شه که نشد خواسیم

 ��بشه نه ی:دوس داشتوجدان

 _خفه باووو

 فک کنم خفه شد و

 دراومدم الیجلو پام از فکروخ ینیماش باترمز

 من سکته بزنم یشیباعث م شهینکنه رهام که هم خدالعنتت

 رمیمیم وفتمیم نیاز دست ا رمیسرطان نم آخرازدست

 چپ نگاش کردمو سوارشدم چپ
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 :به به خانم سک.....رهام

 من خفه شده غیباج

  کشهیخجالتم نم کثافت

 حرکت کرد دویخند

 توفکر امروز رفتم

 دستاش با بدنم برخوردکرد یوقت

 بود یکه دم گوشم زمزمه کرد چ یاون آهنگ هیمعن

 باهام برخوردکرد یچرااونجور 

 کوه یتو یسمت اون بوسه  دیپرکش فکرم

 بوسه که از نظر من خاص بود ی

 پراز احساس یبوسه  ی

 یچه احساس اما

 که رهام زد دستموگذاشتم روقلبم یبوق با

 خدا نکشتت رهامممممم یا

 زنمیآخر سکته م من

 ی_رهام تو کرم دار 

 یخوایم لوی:آره چندکرهام

 یا وونهید یلی_خ

 دیایخوشش ب ندیبب وانهیچو د وانهی:درهام

 داره یر یاون داداشته که مشکل خوددرگ وونهید

 امبل پسره
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 هس شیچه مرگ ین معلوم

 یسمت شهر باز  رهیداره م دمیاطراف نگاه کردم که د به

 کوه میمگه قرارنبود بر ایگرفت مرمی_رهام آلزا

 دنده رو عوض کردوگفت:کنسلش کردم رهام

 شفا بده ضارویخدا همه مر وا

 نویا مخصوصا

 میذره بخند یشفانده بزاره ما  البته

 

 میشد ادهیترمز زد ماهم پ یشهر باز  جلو

 بود بپرم رهامو ماچ کنم کیدستگاها ذوق زده شدم نزد دنید با

 یشلغم یلیرهام خ ی_وا

 :اون عمتهرهام

 یا گهید زیچ ی_آره عمم هس اما تو 

 طنابه سی:زبون ک نرهام

 _آره طناب داره تو

 دمیچپ نگام کرد که خند چپ

 دمشیو به سمت رنجر کش دستشوگرفتم

 برگشتم نگاش کردم خورهیتکون نم دمید

 چنار یستادیچرا مثل ستون ا هی_ها چ

 شهی:روناک حالت بدمرهام

 شهی_نه نم
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 که بازم تکون نخورد دمشیکش و

 رمایم یی_رهام تنها

 ی:توغلط کردرهام

 بابا باشه

 یزنیم چرا

 که بازم تکون نخورد دمشیسمت ترن کش دمویکش یپوف

 یستاددددددددی_باز چراا

 :ترنم نهرهام

 بزنم غیهمون وسط ج خواسمیم ینی

 گناه نیبه کدام ایخدا

 زاهاااااایبزنش که بشه علل لبخند مونال یجور  گهیم طونهیش

 ?میبش دیبا یسوارج نییبفرما شهی_پس م

 :اسبرهام

 رو سرم دیبهش نگاه کردم که دستشوکش باتعجب

 :عععع خومناسب سنته عمورهام

 مناسب سنه منه  که

 ?آره

 زدم ثانهیدادم و لبخند  خب سرموتکون

 نه? هیطانینقشه ش ی ینیلبخند  نی:پشت ارهام

 دادم سرموتکون

  یخوایم یهرچ میبر هیروناک جان غلط کردم نظرت چ گمی:مرهام
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 و خلوت بود میها بود ییدسشو یجا قینگاه به درو برانداختم ما دق یباال انداختم و  ابروهامو

 یکیرمانت یبه چه جا به

 آب دهنشو قورت دادوگفت:خدا به دادم برسه رهام

 دمیزدم که خودمم ترس یغیدادم و آنچنان ج سرموتکون

 و لباشو گذاشت رو لبام کمیدست پاچه اومد نزد رهام

 خفه شد غمیج

 الل شدم ینی

 کردم شیشد که دستمو گذاشتم پشت کمرش و همراه یچ دونمینم

 دهیبود که تازه به آب رس یتشنه ا مثل

 

 

 میدیبوسیم گرویبا ولع هم د 

 خودم نبود دست

 کردمیم شیهمراه ناخودآگاه

 کردیم وونمید داشت

 از لبام جدا کرد لباشو

 موهام نیفرو کرد ب گردنشو

 کردیم وونمیداغش داشت د ینفسا

 شدمیحال م یداشتم ب گهید

 صداش زدم باناله

 رهاااااام-
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 جانم-

 بسه-

 روناک-

 بله-

 یامیدن یدونیم-

 یییییچ-

 یامیدن ینفسم یعشقم یدونیم گمیم-

 رونیموهام آورد ب نیب سرشواز

 خماار بود چشماش

 چشمام یزد تو زل

 یخانوم یچرا تعجب کرد-

 یگفت یرهام تو االن چ-

 تعجب داره ینفسم یگفتم عشقم-

 یآخه من از ک-

 تز روز اول که اومدم باهات درس کارکنم-

 مهربون شده بودا نگو عاشقم بوده گمیتوبه م ایاز اون روز تاحاال عاشق منه خدا نیا ییییییچ

 ییییگیدرووووووغ م-

 نه به جان تو-

 عمتجانه -

 خخخخخخ باشه-

 ابربمیخب حاال ب-
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 کجااا-

 ترننننن-

 باهات کار دارم اینه خانوم کوچولو ب-

 داره باهام کاریهاشم چ یقمر بن ای

 دهنمو قورت دادم باترس نگاش کردم آب

 یدار  کارمیچ-

 خنده ریزد ز دیحالتمو د تا

 بخورمت که خوامیچته دختر نم-

 ستین دیبع یچیه الیچرا از تو گودز-

 اینترس خانوم گل ب-

 اییدستشو واریرفت پشت د بعدش

 من یرفت تنها ب اواااا

 شینبود عاشق من کن نیتراز ا وونهیآخه د ااااایخدا

 که رهام بود یهمون طرف رفتم

 مطلق بود یکیاونجا تار یول

 دیلحظه همه وجودم از ترس لرز هی

 ییرهام...رهام کجا-

  دیلرزیصدام از ترس م-

 لحظه  هیجلو که  رفتمیجور داشتم م نیهم

 اطرافم روشن شد همه

 معرکه بود ییییییوااااا
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 اونورش نوریا یبادوتا صندل کیدونفره گرد کوچ زیم هی

 بود یصورت یقلب کیک هیروش پربوداز گل رز و وسطص  که

  زیبودم تا کنار م ستادهیکا وا ییاونجا از

 قرمز روشن بود یعطر  کیکوچ یرز سنگ فرش شده بود و کنارش شمع ها باگل

 رسوندم زیخودمو به م یباناباور 

 معرکه است نجایرهاااام ا-

 خوشت اومد گلکم-

 رهینظ یآره ب-

 قابلتو نداره-

 داشت ینگاه کردم برق خاص توچشماش

 تو بغلش دمیطرفش پر دمیدو باذوق

 الیعاشقتممممممم گودز-

 منم عاشقتم وروجک-

 

 پارا

 گفتم? یاالن من چ یواااااا

 عاشقشم???? گفتم

 عاشقشممممم? من

 یاز همون اول عاشقش بود گهینکن د شی:هندوجدان

 _زر نزن بزغاله

 توچشماش بود یخاص طنتیش یرهام نگاه کردم  به
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 طاقت ندارم روناک گهی:درهام

 ی_طاقت چ

 کمینزد اپمد

 صحنه + شد نیچشماتونو ببند خوب

 نیگناها پاا ایخدا

 نیجهنم اما حاال بازم با ا رمیم یحساب کن یکه از هر در  من

 ستادیا میقدم ی

 ?یبشه واسه خوده خودم بش ی:کرهام

 حرفشو گرفتم منظور

 نییپا سرموانداختم

 گفتا یچ دمیفهم کامال

 ایح یب پسره

 سرمو آورد باال باخنده

 میآسمون یزد تو چشما ذل

 پام زانو زد یجلو

 خر نیکردم ع ذوق

 بردم جلو دهنم دستامو

 قرمز مانند رو جلوم گرفت و بازش کرد هیقلب یجعبه  ی

 وفتادمیانگشتر داشتم پس م دنیباد

 داده باشن ذوق کرده بودم تابیکه بهش ت یخر  نیع

 ?یشیمهمون خونم م یشی:روناک خانمم مرهام
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 ذوق نگاش کردم با

 دستمو بردم جلو و

 که تعجب کرد دمیآرتام دستمو کش هیآور ادیلحظه با  ی

 وناک!!'!!!'!!:ررهام

 عقب رفتم عقب

 تو چشمام  حلقه زد اشک

 نگامو بهش انداختم نیآخر

 شدم  مونیلحظه پش ی

 کردیبا تعجب نگام م هنوز

 منم دو طرف صورتشو گرفته بودم دادیکمرم تکون م یسمتش و بغلش کردم دستاشو رو دمییدو

 ازش جدا شدم هیچند ثان بعد

 بغض نگاش کردم با

 دمییول کردم و دو دستشو

 اشکام اجازه بارش دادم دمآبهییدویسرعتم م نیپشتمو نگاه نکردم با آخر گهید

 بود ییاز دوستام که تو آژانس هوا یکیدرآوردم و زنگ زدم به  مویگوش

 بوق جواب داد نیدوم با

 برا فردا ریبگ طیبل ی عیسر هی_الو روق

  شهیروناک نم رمیبگ طیبل ی:من چجور هیرق

 بکن گمویکه بهت م یکار  هیگفتم:رق غیج با

 بلند کردمو یبراتاکس دستمو

 شذم سوار
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  دادمیرد م یول زدیزنگ م میبه گوش رهام

 خاموش کردم ویدرآوردم و گوش مکارتویس

 روش که متوجه شدم خونه دمیرو لباسم دستموکش ختیداغ ر  ی هیما یکردم  احساس

 شدت گرفت شتریب میگر

 :دخترمراننده

 نگاه کردم بهش

 دستمال گرفتع بود سمتم ی

 و تشکر کردم دستمالوگرفتم

 :کجا برم بابا جانراننده

 هتل یهق گفتم:  باهق

 تکون داد و حرکت کرد سرشو

 شدم ادهیهتل ترمز زد تشکر کردمو پولشو حساب کردمو پ ی جلو

 تو هتل رفتم

  ستادمیا رشیپذ جلو

 پسر جوون پشت صندوق بود ی

 تایورینیکنم س تونمیم ی:چه کمکپسره

 خواسمیاتاق م ی_

 شناسنامه ی:کارت ملپسره

 ندارم دمیکه د فموگشتمیک تو

 عجز گفتم:ندارم با

 زدو گفت:متاسفم یلبخند پسره
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 _خانم با منن

 گفت نگاه کردم نویکه ا یپشتم و به پسر  برگشتم

 ستادیا اومدکنارم

 اوردمی_به جا ن

 میشی:آشنامپسره

 اتاقه باشه ۲گفت  رشیو رو به پذ 

 اتاق باشم یبا شما تو  تونمیمن نم ی_ول

 نی:نگران نباشپسره

 میریرستگار چرااتاق خودتون نم یبود گفت:آقا رشیکه داخل پذ پسره

 رستگاره شیلیفام پس

 :اونجاهم خوبهرستگار

 سرشو تکون داد ریبخ  دنیرس ی:راسپسره

 نییگفت:بفرما کردمیاالغا نگاش م نیرو به من که ع و

 تعجب دنبالش راه افتادم با

 اتاق داشت یکه فقط  میراه رو شد یباال و وارد  میرفت باآسانسور

 میاتاقرو باز کردو داخل شد دره

 بود اتاقه ییچه هلو نیکردنو ندارم خودتون تصور کن زیآنال حوصله

 نیگی:خوب خانم اسمتونونمرستگار

 نیکرد نکاروی_چراا

 درآورد بشیاز تو ج کارتشو

 رستگار مانینر دکتر
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 شناس روان

 تعجب نگاش کردم با

  مهیوعضت وخ یلیخ دمی:از حالت فهممانینر

 بهت اعتماد کنم تونمی_من نم

 از جام بلند شدم و

 سمین یمن اونجور آدم نیفرانسه بودم نترس میسالگ۱۳لبخندگفت:من از  با

 سر جام دمیتمرگ دوباره

 شهیشب که هزار شب نم ی بابا

 مزاحمتونم_امشبو فقط 

 برابر کرد۱۰۰ شوییبایزد که ز یلبخند

 یبمون یتونی:من فردا پرواز دارم ممانینر

 بده تویلحظه گوش ی یگفتم:وااااع عیگفت پرواز سر تا

 داد بهم شویگوش

 گرفته طیصبح بل ۱۰روگرفتم که گفت برا فردا ساعت  هیشماره رق عیسر

 برگردوندم ویقطع کردم و بعدگوش تشکرکردمو

 فردا پرواز دارم شمیمزاحم نم_منم 

 له کجا? ی:جدمانینر

 سی_فرانسه_پار

 همونجام میگفت:منم مق یلبخنه آرامش بخش با

 حرف زدنو بهم نداد و کفت برو استراحت کن مهلت

 درم قفل کن و
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 از اتاقا رفتم و درم قفل کردم و باهمون لباساافتادم رو تخت یکیسمت  به

 تو فکر رهام رفتم

 آرتام

 مامانم

 بابام

 ارغوان

 آروشا

 دور زمیبر ویعهد بستم که همه چ باخودم

 برم خواسمیم

 کردمیم میدرمان یمیش اونور

 خوندمیم درسمم

 رو سرم و خوابم برد دمیمامانم و بابام و کل کالمون اشکم دراومد پتوروکش عیادآوریبا

 

 

 شدم داریصبح که از خواب ب 

 رونیلباسامو عوض کردمو رفتم ب یفور 

 خوردینشسته بود صبحانه م مانینر نیا

 رستگار یآقا دیببخش-

 نیدیخوب خواب ریسالم صبح بخ-

 سالم بله ممنون-

 صبحانه دییبفرما کنمیخواهش م-
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 نیتلفنتونو بد دیفقط اگه لطف کن ینه مرس-

 چشمام یرو نیخواست یبعد هرچ دیاول صبحانتونو بخور-

 یمرس-

 مو خوردم چندتا لقمه صبحانم خوردم  یینشستم چا زیپشت م رفتم

 نیبد تونویگوش شهیحاالاگه م-

 دییبفرما-

 درآورد داد بهم بشیاز ج شویگوش بعدش

 هیرفتم زنگ زدم به رق منم

 ههههیالو رق-

 جانممممم-

 شدددد یچ-

 یدار  طیفدات جور کردم ساعت شب بل یچیه-

 یخواهر  یفددااااااتم مرس-

 فداتم عشقم روناک؟-

 جونم-

 یبر  یخوایم یفقط مطمئن-

 آررره-

 باشه پس مواظب خودت باش-

 یندار  یباشه عشقم کار -

 خبرم نزار ینه فدات فقط ب-

 یباشه خواهر -
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 پس فعال-

 یباااااا-

 جونو ازش تشکر کردم و رفتم تو اتاق تا آماده بشم یدادم به نر  ویگوش

 اتاق بودم یساعت تو تا

 رفتم فرودگاه یدنبال نر  رونویب اومدم

 ساعت پرواز داشت بامن اونم

 میشد مایسوار هواپ باهم

 پنجره نشستم کنار

 بستم چشمامو

 به گذشته برگشتم

 دیبابا ببخش مامان

 دمیبستم خواب چشمامو

  دارشدمیدوساعت ب بعداز

 میدینرس-

 گهیدوساعت د-

 آهان-

 خوردم  ناهارمو

 زود گذشت دوساعت

 هتل میرفت یبانر 

 واسه خودش گرفت یکیاتاق واسه من  هی

 تو اتاق رفتم
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 دمیتاصبح خواب تخت

 

 

 

 هی؟؟؟ ناخداگاه  کنممممیم کاریچ نجایکه چشمامو باز کردم ، از تعجب شاخ دراوردم ، وا من ا صبح
از اتاق  عیاومده بود ، سر ادمی شبیتو . من که تازه اتفاقات د ددددیپسره پر نی، ا دمیبنفش کش غیج
 دمیسرمو دو تمشالمو انداخ عیپروازه ، سر گهیساعت د میخاک تو سرم ن ییییییکردم ، وا رونشیب
جلوم واستاد . واااا االن چه وقته مزاحمته ؟ پسره  نیماش هیکه  دمیدوی. داشتم وسط کوچه م رونیب

اومد که من نه  ادمی میدیکه رس یسوار شدم وقت عیبود گفت : پروازمون با همه . منم سر میکه هم اتاق
به همون پسره هم  عیکار کنم ؟ سریخاک تو سرم . حاال چ یه با خودم اوردم نه پاسپورت واشناسنام

.  دیبه ذهنم رس نیکارو کردم اما اون لحظه فقط ا نیچرا ا دونمیگفتم بره سمت خونمون . نم میاتاق
،  یشدمو به سمت خونه راه افتادم . دل تو دلم نبود ، وا ادهیپ نیدر خونه که توقف کرد از ماش یجلو

 که  کردمیفک م داشتم.  ننیبیخداااا ، االن که برم همه منو م یا

 ؟  یخوایپسره صدام زد: کمک م نیا

 ؟؟؟  دیبه فکر خودم نرس چرا

 باال ؟؟  یواشکیاز اون ساختمون  یبر  یتونی: م روناک

کارو بکنه  .  پسره بعد  نیا دیبدم که چرا با حیبور شدم براش توضنگام کرد که مج یبا حالت گنگ پسره
شد  نیباشه قبوله . و ا یداره . منم چون عجله داشتم گفتم هر چ یمکث قبول کرد و گفت شرط کمیاز 

کنه و  کاریچ گفتمیلبخند به سمت در خونمون راه افتاد . منم از پشت تلفن بهش م یکه پسره با 
اقاااا ، البته همراه همه مدارکم و لبتابم  نیفرما شدن ا فیساعت تشر میکجارو بگرده ، خالصه بعد از ن

. 
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و باز کردو برام  خچالیدر  میتا وارد شد میبعد هم به سمت هتل حرکت کرد. باهم داخل اتاق شد و
گشنم بود شروع به خوردن کردم  یلیکاکاو اورد گفت :بخور رنگت مثل گچ شده . منم که خ ریو ش کیک
 . 

و به لطف ارث و درس خوندن  کنمیم یزندگ سیرستگار هستم ، من پار مانی: راستش من نر پسره
شرکت معتبر ، خودمم اونور  کیسهام  %٨۰دارم و  رانیدارم ، حدودا دوتا کارخونه ا یوضع خوب ادیز

کنم  جعالقه داره که من ازدوا یلیکرده و خ ریشرکت دارم . راستش من مادرم چند وقته که سوزنش گ
 هیکه دمبال  رانیاومدم ا نیهم یو معتقدم ازدواج فقط و فقط دردسره برا ستمیاما من اهل ازدواج ن

 طیبگم که با توجه به شرا دیخانوم با دمیشمارو د نکهیازدواج کنم . تا ا یدختر بگردم که باهاش صور 
قولم هر  دیو در ضمن گفت ، دیاز کشور خارج بش دیتونیشوهرتون نم ای، شما بدون اجازه پدر و  یفعل
 .   نیکنیباشه قبول م یچ

.  نیریبگ میبا من تصم یو بعد در مورد ازدواج صور  نیمساعل و بدون یسر  هی دی: شما اول با روناک
اونم اشکش دراومد و  گهیکردم که د فی. انقد تعر میماری، از همه کس ، از ب زیبراش گفتم از همه چ

از خارج  د. بع یبهداشت سیدستمال اوردو کمکم کرد تا برم سمت سرو ی عیمنم خون دماغ شدم سر
 .رونیتخت دراز بکشم . و بعد خودش از اتاق رفت ب یکمکم کرد تا رو ییشدن از دستشو

 

درو باز کردو داخل  مانی. نر دمیدرو شن رهیچرخش دستگ یتا صبح که صدا دمیگرفتم تخت خواب منم
 شد . 

دادم از اتاق رفت  یاوک یدمبال کارامون . وقت میبر دی، پاشو برو اماده شو که با ری: صبح بخ مانینر
و شال ستش همراه مانتو  یشلوار دمپا مشک یو منم رفتم حمومو خودمو گربه شور کردم ، بعدم  رونیب
روح بود رفتم و  یب یلیداشتم اما چون صورتم خن شیکه قرمز بود . حوصله ارا فمیروشنم کفش و ک یل

داد  یو ران کیک هی عیشدم ، سر مانینر نیا نهیبه س نهیکه س رونیرژ قرمزم زدم و بعد از در رفتم ب ی
من منتظرتم . سرمو تکون دادم و رفتم رو کاناپه نشستم و مشغول  نییپا  ایدستمو گفت بخور بعد ب

حرکت  مانیخوشگله نر اهیس ینیمبرگراه افتادم و به سمت ال نییبه سمت پا قهیشدم و بعد پنج دق
به محضر انقد فک زد که داشت خوابم  دنیباورتون نشه اما تا رس دیجلو . شا یکردم و نشستم صندل

فک کرده  فتهیحرف زد ، منم فقط نگاش کردم . واالااا ، پسره خودش طشی. همش در مورد شرا بردیم
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عشق شوهر دارم ،  یلیبگه نه که من خ سین یکی،  هیازدواجمون فقط صور گهیم یعاشقشم ، حاال ه
 . میشد ادهیمحضر و پ میدی. باالخره رس شیبهت ، ا ندازمیخودمو م امیم

 حضور خوانواده عقدمون کنه .  یکه ب میکن یحاج اقارو راض میهزار تا ترفند تونست با

 نشم .  مونیکه گفتم بله ارزو کردم که بعدا از کرده خودم پش یموقع

حرف بلند شدمو از اونجا دور شدم ، حالم بد بودو هر ان ممکن بود خون دماغ بشم . باالخره  بدون
کجاست ، وااا خو من که  دونمیکه من نم ییجا یو اورو حرکت کرد به سمت  فشیفس الدله تشر نیا

 ندارم بیعلم غ

 

  

 

 ؟؟؟  یر ی: کجا م روناک

  میحلقه بخر میری: م مانینر

 ؟؟؟ ی: واس چ روناک

 نگام کرد که از عمق نگاش خوندم دوس داره شل و پلم کنه .  یجور  هی

ترمز و برگشت سمتم و  یزد رو عیبلند گفتم . چون سر نویفک کنم ا یییی،وا یروان کهیدرک مرت به
 ابونیشدمو ناخداگاه به سمت خ ادهیپ نیبلند گفت که من از ترس از ماش نویانقد ا ؟؟یگفت یگفت چ

 . دمینفهم یچیه گهیخورد بهم و د یز یچ هیرفتم ک احساس کردم 

 : مانیزبان نر از

 

با سرعت زد بهش و  نیبا سرعت به سمتش حرکت کرد ، تا خواستم بگم که نره ، ماش نیماش هی یوا
. به  نیبه سمتش رفتمو بغلش کردم و گذاشتمش تو ماش عیخدا . سر یشد ، وا نیروناک پخش زم

دکترو صدا  عیسر دیبه سمت ارژانس بردمش پستار تا وضعشو د عیرفتم و سر مارستانیب نیتر کینزد
 .  زد
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 زبان روناک :  از

 

که اومد تو و  یرستار اتاقااا . اه اه اه ، پ نیباز نکرده مجبور شدم دوباره ببندم . اه اه دوباره از ا چشمامو
خله هااا . همه  نمیممکن و زد . واااا ، ا غیج نی، اول کپ کرد و بعد بلند تر دیباز منو د یچشما

 .  زدیداشت بال بال م مانمی. نر کردیتو اتاق ، پرستارا که غش کردن ، دکترم که داشت سکته م ختنیر

 شفا بدههه ، شفاااا نارویا اااایخدا

دکتر خله داد زد :معجزهههه  هویشد .  یسکته ا افشونیبدتر همشون ق دمید نیدیجن د گفتم
 شدههههههههه . معجزه 

 شده؟؟  ی. چرا ؟؟؟ مگه چ اوردیو تند تند اسم خدارو م هیگر ریزد ز بعدم

 چه خبره ؟  نجایبگه ا یکی:  روناک

،  یر یتا بم میرو ازت بکششب دستگاه ها خوستمی، ما م یکامل بود دی: تو قطع ام هیهمراه با گر دکتره
 نماز شکر بخونم . رمی. معجزه شده ، معجزه ، من م ییروزه تو کما ۴۵تو 

 

 شدن ... وونهید نایا وااااااااااا

 روز تو کما بودم؟۴۵...۴من ...م...من  نمی_صب کن بب

 .وفتادمیپس م ی.من که داشتم از نگرانگهید نهیهم یشما که مراقب نباش ی:بله خانوممانینر

رو برو  نایو ا شیهمه ر نی؟ایرو افتتاح کرد یکوچک خان جنگل رزایدوم م ی_حاال چرا تو شعبه 
 درست کن.

 نوینداشتم بعد تو ا یروز من خواب و خوراک درست و حساب۴۵ نیتو ا گمیمن دارم م زی:بابا عزمانینر

 �😑😒�.یزنیم یخودتو به خنگ ای یواقعا نفهم ای؟یگیم

 نفهم. شعـــــــــــــــــــــــــوریاالن به من گفت خنگ .ب اروی نیا
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 . کنهیبهتر کار م ـــــــــــــــــــــــــــــــبیب یمن مخم از تو ی_خنگ خودت

 �😠�نابودم َشل و َپِلش کنم. یدست و پا نیبزنم با هم گهیم طونهیش

 �🔔�پام نابود شده هااااااااا؟ ی_ِا من ک

 ها. مارستانهی:داد نزن دَهه.بن

چشماش گرد شد و پس  دیگاو و دوباره منو د هیکه غش کرده بود اومد تو مثه  یاون پرستاره ا هوی

 �🔕🤔�افتاد.

 جمش کنه. نویا ادیبگو ب یکیجون برو به  ی.نر کنهیغش م وفتهیم یزارت یه نمی_واااا ا

 ��جــــــــــــــــــــــــــون؟ ی:نر ن

 حاال . گهیبود فقط د برو د مانیم....منظو....منظورم نر زهی_اووووم چ

 رفت. شیاخ

 ی.خانوادت دارن از نگرانیاومد تو و گفت:دخترم واقعا خدا دوست داره و شانس اورد هوی دکتره
 .کننیخودشونو نابود م

 �🔔�_چے خانوادمممممممممم؟

 هاش.با یکه تصادف کرد یمامان و بابا و فک کنم همون زمی:اره عزدکتر

😑 
 ان؟ی:بگم بد

 خبر داده؟ یک نی_نهههههه فقط بگ

 به تو بر خورد کرد. نشیکه ماش ی:هموند

 

 تو. ادیکه باهاش تصادف  کردم ب یاون نی_فقط،بگ

 :باشه دخترم.د
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 ... ارویهمون  ینیاوووم  مانینر نینزار ی.آها راستی_مرس

 باشه. هیک دونمی:باشه دخترم مد

 ��.رفت

 .نمشونیبب خوامیاومدن من نم نامیمامان ا یواااا

 .شد کنده کنم ��باز شد که فک یدر جور  هویفکرا بودم که  نیهم تو

 . روهااااااااام�� یبابا و صدا یممتد و پشت سر هم مامان اومد و دادا یغایج یصدا

 نه. یکابوسه واااا هی نیا

 زنده شدم ..مردم و یشعور یب یلیخ یجون به لبم کرد کشمی:دختر من تو رو ممامان

بدون  یکردم که رفت کاریهاااااا ؟من تو رو چ یکرد که رفت کارتیکردم .مامانت چ کارتی:من مگه چبابا
 هاااااااااا؟ یاجازم ازدواج کرد

گوشمو بدون توجه به خونه دماغم فقط و  یتحمل نداشتم.چشامو بستم و دستامو گذاشتم رو گهید

 ��.یاهیزدم.بعدم س غیفقط ج

 

 :رهام

 .نمونیب یشده  جادیتو فکر اون بوسه بودم و سکوت تلخ ا گهیکه رفت د یقتو از

 گهیهم ندارم.د یخواب و خوراک درست و حساب گهیباهاش تصادف کردم،د نمیکه با ماش یوقت از
 .شهیداره جلو چشمام پر پر م میهم ندارم و زندگ یزندگ

 جونش. یب یغایتو گوشمه.اون ج غاشیج یصدا

عقد کرده دلم  دمید ی.وقتسادیلحظه وا هی ایزنگ زدم به خانوادش و گفتم تصادف کرده انگار دن یوقت
 خودمو بکشمو به خودم لعنت فرستادم که گذاشتم بره. خواستیم

 کرد اون عشقمو ازم گرفت. انتیمن بهم خ یمیدوست صم مانینر
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 روناک مامان

شهر هرته  ی.فک کردیدرمان یمیش فرستمیمن تو رو به زور م یایبه خدا فقط به هوش ب روناک
 ارههههههه.

 کل: یراو

 ��مامانش گند زد به کل داستان همون روناک خودمون بهتره. اوه

 :روناک

 بزنم بهتر شم.  غیج هی.بزا کنهیسرم درد م یـــــــــــــــــــــــــــــــــــیآ

 ننههههههههههه سرمـــــــــــــــــــــــــــــ. ےییی_آ

 با شدت باز شد و .... رد

 .یییییی:روناک ت....تو ...تو ز...زن...زنده ارهام

 ممنون. ایخدا ــــــــــــــــــــےیمرس یشکرت وااااا ایداد ادامه داد خدا با

 .یی.اووووزنهیداد م نمیا کنهیببره سرم درد م نویا ادیب یکی_

 یمیبا دوست صم یکنیعقد م یر یو تو م کنمیخر ابراز احساسات م ینفهم من به تو ی:دختره رهام
 من؟

 شل و پلت کنم؟ بزنم

 .شششششیسه سر اردک بدشکل.ا یالیگودز مونی_برو گمشو م

 ببرمش عقدش کنما. ینجور یهم گهیم طونهی:شر

 .یغلط کرد با تو با هم.عوض طونهی_ش

 .یدرمان یمی:حاال هم حاضر شو واسه شر
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 ¿بکنم خدا جون در برم و فلنگمو ببندم یننه من نموخوام.چه غلط یوووووو

 تماشا کنم؟ دنمویدر کش نمویبش

 ��چکدامیه نهیگز نیسوم

 _رهااااااااممممممممم.

 رهام اومد تو درو محکم باز کرد. هوی

 .سای.واادیدکتر ب گمینداره االن م بیع ــــــــــــــــــــــــزمیکنه؟عززززززی؟کجات درد م هی+چ

.چرا کنمینم یدرمان یمیمنم سوار شم کجا؟صدات زدم بگم من ش سایعمو وا ی_هووووووووووو

 �😰�هااااااا؟ نیفهمینم

عشقم جلو  خوامی. من نمیکن یدرمان یمیش دیبزنم نابودت کنم ؟د نفهم خر با امیب یکنی+تو غلط م

 ��.قسمم خوردم.یخور یم دهیکش هی یعل یبه وال خوامینم یبگ گهیبار د هی.بفهم.رهیچشام بم

 الل شدم. یواقع ی!به معنا اخدای

 که کتک بخوام. میمگه روان من

 �😡�مونیم یکتک بخورم.روان الیگودز نیمن از مامان بابام کتک نخوردم که از ا اصال

 رهام: 

 .دمیمردم م لیتحو یلبخند مصنوع هیو  شمیدارم نابود م من

 ��کنه. یدرمان یمیش دیاز روناک که با نمیو ا مانیاز عقد روناک و نر اون

 .گمیبه خودت م مایمستق امیکنم ؟اصن االن م کاریصبر بده بهم چ ای.خدا رمیمیم دارم

 کل: یراو

 ��.دیخودتون ببخش بزرگی به شما��منظورش خوندن نمازه یو برادران گرام خواهران

 

 :روناک
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 کنه؟؟؟؟؟یم نیروه همچ نیخدا چرا ا یییاا

بر  یمسکن بزنه)البته تو سرمم بزنه وا کیبهم  ادیبه پرستاره گفتم ب نیهم یدرد داشتم برا یلیخ
 منحرفان(

 .کنهیداره موهامو ناز م ینر  دمیشدم و د داریب یناز کس با

فقط به خاطر  دونهنمی��کردم انتیبهش خ کنهیروهامه؟؟؟؟؟روهام فکر م یمیدوست صم نیا واقعا
 .رمیگیو از خانوادم فاصله م رمیخودش دارم م

 .دییبفرما-تق تق تق

 با دخترم تنها باشم؟؟؟؟؟ شهیم-گفت مانیاخم بزرررررگ اومد داخل و رو به نر کیبا  مامان

 من پشت درم. زمی.وناک عزدیبله ببخش-مانینر

 مزمن داره. یر درگی خو��زمممممیعز

 ؟؟؟؟؟یدختره نفهم چرا بدون اجازه شوهر کرد-یمام

 کار واجبش دارم. ادیب دیبگ مانیبه نر شهینده م ریمامان جون گ-

 وارد شد. مانیبرام تکون داد و رفت و پشت سرش نر یاز تاسف سر  مامان

بگو  هیبرو ه بق کنهیدارم که همرو قانع م یلیدل کیمن  میفکر کردن و واقعا ازدواج کرد نایا مانینر-
 .انیب

 ربع با خانواده و روهام اومدن داخل. کیو بعد از  رونیرفت ب مانینر

 یاز ارتام متنفرم و دوست ندارم باهاش ازدواج کنم و از طرف یلی.من به دال دیخوب گوش کن یهمگ-
 .رهیجلومو بگ تونهینم یشکیو ه رمیم مانیبشم.پس با نر یمیش دیهم با

 که. شهیاخه دختر بابا نم-باب

 ؟؟؟؟؟ شهیچرا نم-

 هم نکنا!!!!! هیوقت فکر بق هیبره .روناک  شهیهه بزار عاشق پ-روهام
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 خودش بود هاهاها . هیاز بق منظورش

 د؟؟؟یمنو با روهام تنها بزار شهیم-

 و فقط من موندمو اون. رونیرفتن ب همه

همه ماجرا رو برات  نجایفرار کردم و اومدم ا لیدست عزراء ریاز ز کیمن مجبورم برم اگه  نیروهام بب-
 .کنمیم فیتعر

 اخه...-روهام

 ه.روهام جان اخه ندار-

 سوال دارم کدو جون!!! کیفقط  -روهام

 بنال-

 دوست من؟؟؟ نیچرا با بهتر یاخه لعنت مانیچرا با نر-روهام

 .میبا هم اشنا شد یدوست تو نرفتم که کامال اتفاق نیمن از قصد با بهتر یروح جن هرچ-

 بود رد شد و از اتاق خارج شد انیکه از چشماش نما یبا غم روهام

 

 

 هفته بعد کی

 . دمیمرخص شدم و االن تو اتاقم دراز کش مارستانینه نه از ب مارستانیباالخره از ت ششششششیاخ

 .میکنیپرواز م مانیو ساعت  با نر ادیساعت  قراره مهمان برامون ب شب

 بود( مایمنظورم با هواپ دیعشقوالنش نکن یادی)بچه ها ز

 شدم تا اماده بشم . بلند

مو  ییطال یپاشنه  سانت یداشت همراه کفشا ییطال یکه روش طرح ها یبلند مشک یماکس کی
 .دمیپوش



 

273 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زدم. یرژ مشک کیکردم.و در اخر  یو مشک ییخوشگل طال شیارا کی

 !!!!!(دینیبب دیخواستیدارم شماهم م یبه من چه من رژ مشک د؟؟؟خبیدیند ی)تا حاال رژ مشک

 .نییپا رفتم

 !!؟؟دم؟؟یاومدن من نفهم یک نایا ااااااا

 عجوج و مجوج اومده بودن.اااا پت متم که هست )منظور از پت و مت روهام و ارتامه( قوم

 .یمشک پیزده بود و روهام ت یمشک- یزرشک پیت کی ارتام

 نیو با بهتر کنمیبودم عاشقشم و دارم رها م  دهیکه تازه فهم یناراحت شدم روهامم ،کس واقعا
 که ارتام و ارغوان با من کردند یخارج.کار  رمیدوستش م

 

 روهم یچندتا پله آخر  

 نییپا رفتم

 سرا برگشت به طرفم همه

 روناک برات ررررررهههیبم یاله

 کردیعشقمو چجور با برق غم نگام م نیبب

 گماااایم رهاممو

 شدهههه پیبچم چه خوشت نیبب

 شیبسه خورد-

 دوختم یاز رهام گرفتم به نر  نگامو

 شده ها یگر یج نمیا

 بوددد دهیپوش یکاربن یبا کت آب یشلوار مشک زیبل هی

 رسنیعشقم نم یبه پا چکدومشونیبازم ه یول
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 شهیم تیحسود هیچ-

 ؟من؟عمرااااایک-

 پس چته-

 عذاب بکشه نیاز ا شیداداشم ب توامیفقط نم یچیه-

 عذاب-

چه  کردمینگاهت نم چوقتیه ییتو کردیم فیازش تعر نقدریکه رهام ا یاون عشق دونستمیآره اگه م-

 ��ازدواج بدم شنهادیبرسه بهت پ

 باهم قنیرف نقدریا کردمیفکرنم ننننن

 نگاه به طرف رهام کردم هی

 نبودددددد

 کجااا رفته یعنی

 کردیباپوزخند نگام م آرتام

 دلم خنک بشه یکچل بش یاله

 اومد جلو ییهوی

 اااااین اخداااااای

 سالم عروس خانوم-

 سالم شلغم آقا-

 خنده ریگفتم زد ز نویکنارم بود تا ا ینر 

 چپ چپش رفت  هی آرتام

 آروم گرفت اونم

 زنگ خورد  ینر  هیگوش
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 اطیح یرفت تو بعدشم

 رهام شیکنم رفت پ فکر

 رهیم یلیو یلیق یدلم دار  یییواااا

 ششیبرم پ خوامیم

 عشقت رفت هیچ-

 هان؟-

 جونت رفت مانینر هیچ گمیم-

 حتما کار داشته که رفته-

 آورد کنار گوشم سرشو

 مهم تراز محافظت از فرشته نازش یچه کار -

 آوردم عقب باپوزخند نگاهش کردم سرمو

 زدم تو چشماش زل

 ستنیهمه مثل تو پست فطرت ن-

 از کنارش رد شدمو رفتم بعدشم

 آخر نگاهش کردم لحظه

 شده بود قرمز

 گردنش متورم شده بود رگ

 یر یگیم شیآت یدار  هیچ

 نوش جونت ررررریبگ
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 جونو مامان یرفتم کنار مان 

 که باهام قهر بود مامان

 کردیجونم باغم نگاهم م یمان

 یازدواج کرد مانیپس چرا با نر یرهامو که دوست داشت یول یآرتامو دوست ندار  دونستمیم-

 باشه؟ کنمیم فیبراتون تعر زویبرگردم خودم همه چ یجونم وقت یمان-

 زکمیباشه عز-

 جون روناک نیقربونتون برم حاال بخند یاله-

 اااا قسم نده دختر-

 گهید نیخو بخند-

 خوبه��ایب باشه

 ��فداتون بشم ههههییییعال-

 خدا نکنم جانکم-

 جون موندمو یمان شیپ گهید کمهی بعدم

 اطیح یتو رفتم

 زدیشور م دلم

 نبود دمیعمارتو د اطیح کل

 یپشت اطیرفته ح حتما

 مثل بهشت بود  یپشت اطیح

 گل کاشته شده بود رهیدا رهیدا

 تاپ بزرگ بود هی رهیدا نیا وسط
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 شده بود نیتزئ یصورت یبا گل اا که

 ها رهیدا نیبهش وسط ا دنیرس یوبرا

 سنگ فرش شده بود باچمن

 سنگ فرشا رفتم سمت تاپ از

 فرشا پشت تاپ بود سنگ

 تاپ نشسته بودن یرو مانیبانر رهام

 زدنیحرف م باهم

 داداش مانینر-

 جونم داداش-

 مراقب عشقم باش-

 روناکم دارم  یدارم رو رتیغ شیاین یرهام بخدا همون قدر که رو-

 ممنونتم-

 گردونمیسالم برات برش م کنمیمثل خواهر خودم ازش محافظت م-

 یمرد یلینوکرتم به موال خ-

شرط  هیتخت فقط  التیخ کنمینگو داداش عشق تو زنداداش منه مثل خواهرم ازش مراقبت م-

 ��داره

 ��یچه شرط-

 ��یکن دایزن خوب واسم پ هی-

 چشمممم روتخم چشمام-

 فدااااااتم-
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خودم جوون مرگش کردم  نیبچم سکته کرد ، بب یاله یبغل روهام ، اخ دمیو پر ووردمیطاقت ن گهید
کار داره  دید گهید مانمیپاش ، نر یهاااا . فک کنم به خودش اومدو منو محکم بغلم کرد و نشوندم رو

. روهام شروع  ااا، واالااا خوامیسرخر نم یدم اخر  نیگذاشت رفت ، بهترررر ، ا کشهیم کیبار یبه جاها
 یحس کن زارمی، نم ینبودمو حس کن زارمی، نم زنمیبهت سر م امیکرد به حرف زدن : من هر ماه م

 ، به خدا ..... ییتنها

ها( لباشو باتموم  خواستمیمن نم دیفک کن دیونیخوشحالش کنم ، )مد نکهیا یبرا وردمویطاقت ن گهید
،  کردیبود که ولم نم قهیدق ۵ کی، نزد دمیبوسیکرد ، بالذت و ولع م می، و اونم همراه دمیتوان بوس

به صحبت : تو  کردمنفس کم اوردم ، ولم کرد . منم شروع  دید یبه غلط کردن افتاده بودم . وقت گهید
دووم  نمی، منم اگه حال بد تو رو بب یشیداغون م ینیبب تی، اگه منو تو اون وضع ینیمنو بب یایب دینبا
، به خودم که  شدمیکرد ارومم کنه ، اما مگه اروم م ی. بغم کردم و سع رمیمیبه خدا م رمیمی، م ارمینم
 .  میبه سمت سالن به راه افتاد همدروغ بگم دوستش دارم . اروم تر که شدم با  تونمینم

دو قلو ها  لبخند زدن  ،  یمن ، بابا ی، بابا  مانیجون ، نر یما پوزخند زند ، مامان و مان دنیبا د ارتام
. به سمت مامانم حرکت کردم ، بوسش کردم . انگار نه انگار فک کنم باهام قهر  هیمن کاف یبرا نیهم

 کرد . یشتقربونش رفتم تا باالخره ا ی، بغلش کرمو کل شهینم ینجور یا دمیبود ، د

 

: 

 

به  دیو در اخر رس وفتادیهم ن یاتفاق خاص چیو روهام بودم ه مانینر شیهمش پ یاخر مهمون تا
ها هم  یبعض کردمیتک تکشونو بغل م کردمیم هیکه داشتم گر نطوریلحظه بود هم نیکه بدتر یخدافظ

مثل  همها  یبعض میگردیاونجا سالم سالمت برم یر یم شاهللینداره که ا هیگر گفتنیمن م یدلدار  یبرا
ازش گذشتم به  عیفقط باهاش دست دادم و سر دمیبه ارتام که رس کردنیم هیجون داشتم گر یمان

که ناراحت  دمیخواست بغلش کنم اما تو جمع زشت بود فهم یدلم م یلیروهامم فقط دست دادم خ
و  ندمکارا همه مهمون ها رفتن من مو نیبد از ا کرد شیکار شدیبغلش نکردم اما نم نکهیشده از ا

 و مامان و بابا  مانینر

 رفع زحمت کنم گهی:با اجازتون من دمانینر
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  نجایبمون هم ی:نه چه زحمتبابا

 رمیممنون م گهی:نه دمانینر

 کردم  شیکرد منم تا دم در همراه یمامان و بابا خدافظ از

  یخور یسرده سرما م گهی:برو تو دمانینر

 .:باشه مواظب خودت باش 

 :باشه خانوم کوچولو خدافظمانینر

 .:خدافظ پدر بزرگ

گفتم و رفتم اتاقم همش به فکر روهام  ریرفت در و بستم و اومدم داخل به مامان و بابا شب بخ یوقت
 ادیفکر نکنم روهام خوابالو ب میوفتیبزارم برم فردا هم که صبح زود راه م ینطور یهم تونستمیبودم نم

 مونیو پش شهیم ییچون دلم هوا نمشیاونجا بب خوادیدلم نم ادیرودگاه البته من که از خدامه نف
 شد داشیوجدان ما پ نیبودم که ا االمیفکر و خ نیاز رفتن تو هم شمیم

 ش؟ینیبب یر ی:خب چرا االن نموجدان

 هااااا یگی.:اومممم بََدم نم

 حرفام درسته  شهی:من هموجدان

 بوده  نیهم یکه زده باش یحرف نی.:تو عمرت درست تر

در و باز  واااااشی نوییو اروم اروم از پله رفتم پا دمیرفتم لباسامو پوش عیبده و سر ینزاشتم جواب گهید
 نایمامان شدم و راه افتادم سمت خونه روهام ا نیسوار ماش عیسر اطیتو ح دمیکردم دو

 خلوت بود  یلیخ ابونایخ

 باشه ابوناشلوغیخ یانتظار دار  رونیب یاومد:خب خره ساعت نصفه شب وجدان

  یالل گنینم ی.:وجدان جان تو حرف نزن

 نایخونه روهام ا یجلو دمیرس قایفک کنم خوب بهش گفتم چون ساکت شد همون موقع هم دق عهههه
برداشتم و پرتاب کردم سمت پنجرش چند  زیسنگ ر هیالمپش روشنه  دمیبه پنجره اتاقش نگاه کردم د
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 نجرهپ دمیشو د هیزدم تا اخر سا گمینشون نداد چندتا سنگ د یعکس العمل چیه دمید سادمیوا هیثان
 دیفک کنم منو ند سیچرا لباس تنش ن نیانداخت عه عه عه عهههه ا نیینگاه به پا هیرو باز کرد و 

 دراوردم و زنگ زدم بهش  مویگوش دیکوره فک کنم که منو ند شییییپنجره رو بست و رفت تو چ

 ی.:سالاااااام چطوووووور 

  یحال منو بپرس یشب زنگ زد نموقعی:اخه خره بدبخت اروهام

 به پنجرش  زدمیسنگ م یه زدمیکه داشتم باهاش حرف م نطوریهم

 زنگ زدم عشقم مگه بَده هی.:خب چ

 عشقت قربونت بره پووووووف یروهام:اله 

 بود اخرش یپوفه چ نی.:واااا ا

 به پنجرمون  زنهیداره سنگ م یه یکدوم خر  دونمی:نمروهام

 شوریب ی.:هووووو خر خودت

  ندازهیکه داره سنگ م میمنگل جان با اون ستمی:من که با تو نروهام

 ؟یدار  یروهام شب کور  گمای.:م

 :وااااااا نه مگه من مث توام روهام

 غیییییییییییپام علف سبز شدددددد ج ریز نییپاب نیا یدی.:پس چرا منو ند

 ؟یخودت :واقعاروهام

 نمیبب نییپا ایب وونهی.:اره د

 :اومدممممممروهام

  

 

 ؟؟  ی؟؟ واقعااااا چجور  ی، اصالاااا کپ کردم هااااااا ، چجور  نییپا دیپر دهینکش قهیدق به
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به سمت خونشون و من و  دی، دستم و گرفت و کش یخور یباال االن سرما م میبا داد : گمشو بر روهام
باالاااا ؟؟  یمنو بکش بکش اورد یبرم ، حاال تو اومد نمتیبرد تو اتاقش ، اخه خل و چل من اومدم بب

 خنده . ریاز ز یروهام پرت هووووی

 ؟ یخندی: چرااااا م روناک

 روناککککک  ی: باز بلند فک کرد روهام

که پرت  دی. وبه حالت قهر پاشدم که برم ، دستمو کش خندهی: کوفت ، ادم که به عشقش نم روناک
کنم . اومدم از روش پاشم که  یچه غلط دونستمی. هل کرده بودم نم یوا یشدم روش ، خاک عالم ، ا

 هااا .  نمشیکردم اومدم بب ینزاشت . چشام گشاد شد ، وااا ، بزا برم ، عجب غلط

 فرودگاه . برمتیدم ممن ، تا فردا ، فردا خو شیپ یمونی: تو م روهام

دراوردو   شرتاشویاز ت یکیهم نبود ، منم که فرصت طلبببب قبول کردم . پاشد از تو کمدش  یبد فکر
بامزه بودددد  یلیتا من لباسم و عوض کنم . ههههههه لباسش خ رونیداد به من و بعدم خودش رفت ب

 لوارموپس ش ومدیتا زانوهام م بایخودش تقر زینصفه قلب بود مثل بل هیساده که پشتش  دی، سف
رو تخت  دمیدورم تا راحت باشمممم ، بعدم پر ختمیراحت شدم موهامم که باز کردم و ر یدراوردم . اخ

من و تو اغوش  دویبرگشت کنار من رو تخت خوب پدشیبعد روهام با ا قهی، چند دق دمیو دراز کش
 .  دارمیب نهیگرفت ، منم چشمامو باز کردم تا بب

  ؟؟یبود داریمننننن ب یکوچولو ی: ا روهام

 : الهههههه عقشم روناک

  یگرد نستایا میاوردم تا باهم بر پدی: ا روهام

  می: اخ جون بزن بر روناک

 هوی، من  میدیعکس د یو کل شیتو قسمت جهان میو رفت نستاگرامیبه ا میزدو وارد شد پدشویا رمز
، عکسارو رد   میشد جیو به روهام دادمو ، وارد پ یدیعاشقانرو دارمممم، ا جیپ هی یدیاومد که ا ادمی

 نیا حسرتبا اه و  نی، من همچ دیبوسیکه پسره داشت دختترو م میدیعکس رس هی، تا به  میکرد
و برگشت سمتم و گفت :  یو گذاشت رو پاتخت پدشیعکسو نگاه کردم که روهام متوجه حسرتم شدو ا

منم  دیداغ و اروم بوس یلیو بعد لبمو خ یو داشته باش یچیحسرت ه دینبا شتمیمن پ یتا وقت



 

282 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

همچنان  امروه یخوابم برد ، ول ومدیخوابم م یلیاز اونجا که خ یکردم ول شیچشمامو بستم و همراه
 . دادیداشت ادامه م

 دينگگ دووونگ ددنگ دوووونگ دنگگگگ

 مرض با دستم دنبال اين ساعت مزخرف گشتم تا پيداش كنم آه كدوم گوريه بتركه  اي

زوربازكردم اوا من چرا پایین تختم ازروزمين بلندشدم و اول يكي محكم كبوندم توسرساعت  چشمموبه
فك كنم خورد شد ي نگا به رهام انداختم وا پسره َخر خجالت نميكشه االغ منوپرتيده پایین رفتم بزنم 

 اكارش كنم كه ي فكرشيطاني زد به كلم هاهاهامنوپرت ميكني دارم برات پسره بزن

توحمام شامپوروبرداشتم و اومدم بيرون هاهاها دستوپاش نشكنه صلوات ريخم روپاركتا  رفتم
 هاهاهانابودميشه 

 پاركتاروكفي كردم و جلودرايستادم قشنگ

 معكوس شمارش

٥ 

٤ 

٣ 

٢ 

١ 

 ر شدم رهام مثل جن زده ها نشست روتختجيغي زدم كه خودمم كَ  انچنان

 ميخندم بادادگفت  ميكشمتتتتتتتت و رفت كه بياد پایین تامنوديددارم

 شپلققققققق

 پشه چسبيد به زمين مثله

 نخند كي بخند حاالمن

 بلندشدكه دوباره خورد زمين  دوباره
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 :رونااااااك ميكشمتتتتتتتتتتتتتترهام

 و من پرت شدم رو رهام و زبونموگازگرفتمزبونمودر بيارم كه دربازشد  رفتم

 اییییییییي

 پر اشك شد  چشمام

 جون:اواخدامرگم روناك تواينجا چيكاميكني  ماني

 ايش

 ميگه شيطونه

 توقدرمطلق درش بيارمااااا بزارمش

 ��بووووووق زني

 همونجوركه منوميگرفت تو بغلش گفت:خانم ايندم اومده مگه چيع رهام

 جون چشاش پر اشك شد ماني

 زر زروووووو ايش

 جون بادو إز اتاق رفت بيرون ماني

 :توچيكاكردي زلزلهرهام

 تادندونم نمايان شد٣٢لبخندازاون رهام خركنازدم كه  ي

 رهام من غلط كردم-

 و سرشوكرد توموهام خنديد

 االغ بو روغن حيواني ميده نكن

 :روناك چقدخوش بوييرهام

 وا

 ساديسم داره پسره
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  زب

 ان خجالت كشيدم سريع بلندشدم و نشستم روتخت ي

 خنديدوگفت ميره دوش بگيره رهام

 بازي با موهام شدم مشغول

 ان ي فكرشيطاني زد به سرم ي

 پایین و چندتاتخم مرغ گرفتم و اومدم باال رفتم

 رهام شكستم و ريزخنديدم توكفشا

 و رو تخت نشسم لباساموپوشيدم

 شازده بياد تا

 

 رونیاز حمام اومد ب 

 سمت کمد لباساش  رفت

 دیبراق برداشتو پوش یبا شلوار پارچه ا یکاربن یآب زیبل هی

 که براش آماده کرده بودم یپاکرد رفت سمت کفش جوراباشو

 انتخاب کرده یبه به خانومم چه کفش-

 باشه پیعشقم خوشت دیبا گهیبله د-

 کفش فرق داره نیا یبله بله ول-

 یچه فرق-

 دوست دخترم داده بهم-

 گفت خون جلو چشمامو گرفت نویتاا

 ��کچل یالیدخترت لط کرد باتو گودز دوست
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 ایپانکن-

 چرا-

 چوننن زشتههه-

 خوشگله بپوش یااااا خودت گفت-

 نه نظرم عوض شد-

 باش-

 گفت دیپوش یبراش آوردم وقت یمشک یکفش ورن هی رفتم

 یتاباشه تخم مرغ نشکن-

 دستم انداخت یعنی هاااا

 بوووو  دهیفهم یعنی

 رهام اه یکچل بش یاله

 قهر رفتم سمت در باحالت

  رونیبرم ب تاخواستم

 سمته خودش دیکش منو

 کجا عشق من-

 ولم کن-

 چراااا-

 یقهرم چون مسخرم کرد-

 دیفدات شم من ببخش-

 ��دمیااااا خدانکنه باشه بخش-

  نییپا میباهم رفت دیلپمو بوس بعدش
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 میکه خورد صبحانه

 سمت خونه میکردمو بارهام رفت یجون خداحافظ یبامان

 تامنو ببره فرودگاه مونهیمنتظر م گفت

 دنبالم ادینم ینر 

 باال رفتم

 یکجابود دهیورپر-

 رهام شیپ-

 پرووووووو-

 دونمیم-

  دمیمامانو بوس نییبرداشتم اومدم پا چمدونمو

 رفتم بغل بابا یفور  کردیم هیگر داشت

 رونیکردمو رفتم ب یطاقت نداشتم خداحافظ گهید

 شدم نیماش سوار

 نگفتم یچیفرودگاه ه تا

 :برام سخت بود جدايي ازمامانم

 بابام

 ...و

 عشقم

 سخت بود خيلي

 روي هم فشاردادم تامانع ريزش اشكام بشه اما.. چشمامومحكم

 قطره ي
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 قطره أشك سمج ي

 ي چشمم چكيد ازگوشه

 چشماموبازكردم باترمزماشين

 زنده موندم خيلي كمه ميدونستم

 ��خيلي

 سمت رهام برگشتم

 نگام ميكرد باغم

 ميكردم حس

 عسليش رنگ غم گرفته بودن چشماي

 رهام تروخداازاين سخت ترش نكن برو ديگه-

 :چجوري بزارم بري روناك منم ميامرهام

 گفتم:رهام نه نميخوام تواون وضعيت..... باتحكم

 دندون گرفتم لباموبه

 زبون اوردنشم ميترسيدم ازبه حتي

 دستاموگرفت رهام

 نگاش كردم باعشق

 :من توروهمه جوره ميپرستمت رهام

 پایین سرموانداختم

 نداشتم گريه كنم امامگه ميشد دوست

 ماشين پياده شديم از

 و راه افتاديم چمدونموگرفت
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 انتظارروبه روش ايستادم توسالن

 زدم توچشماي كسي كه برااخرين بارميديدمشاشارش كردم بره به سمت گمرگ ُذل  نريمانوديدم

 بار؟!!؟ اخرين

 واژه غريبي چه

 درسته اما

 باربود براآخرين

 دستاشوگرفتم

 آروم آروم-

 :اومد بارونرهام

 شديم عاشق -

 :زديم بيرونرهام

 اومدنم نم-

 :نشست شبنمرهام

 روموهامون -

 :روموهامونرهام

 نميتونسم تحمل كنم ديگه

 و دوییدم سمت گمرگ چمدونموگرفتم

 دقيقه ديگر١٠به مقصد پاريس تا ٣٨پروازشماره--

 رد شدم و كنار نريمان ايستادم ازگمرگ

 اشكام اجازه بارش دادم به

 دستموگرفت و راافتاديم نريمان
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 سوارهواپيماشديم

 نشستم  كنارپنجره

 لحظه دلم برا ارتامم تنگ شد ي

 و هواپيما به حركت دراومد كمربنداروبستيم

 نميشد اورمب

 ايران داشم ميرفتم ازخاك

 به پنجره تكيه دادم و چشاموبستم سرمو

 

 

 دستي چشماموبازكردم باتكوناي

 :روناك جان روناكنريمان

 مرگ ِد بنال ديگه اااه

 هووووم-

 :خانمم چشماتوبازكننريمان

 به كدامين گناه من بااين ازدواج كردم  خدايا

 بلهههههههههه-

 ان ديدم پام سوخت ي

 وحشي اییییيي

 به نري نگاه كردم باعصبانيت

 چشاشوهي چپ و راست ميكرد  كه

 چراچشاتواينجوري ميكني عين مرغ ميشي-
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 چي ميل دارين خانم—–

 وا

 صداكيه اين

 سمت صدابرگشتم كه باصورت خندون مهمان دار روبه روش شدم به

 يتركي نري اي

 جا ابرومنوميبره  همه

 چيزي چيزي نميخوام  فقط ي اوووووم—

 :چي عزيزممهماندار

 ميكشين پایین كي–

 چشماش شداندازه توپ وا مهمانداره

 سرخ ميشن  أينا   چرابرامن

 :خانم يني چيبيبییيمهمانداره

 اوا

 جرميخوره هنجرت دادنزن

 حرف بدي زدم مگه

 شگفتا

 چرادادميزني باالخره كه بايدبكشين پایین خانم–

 زدكه همه برگشتن سمتمون تقريباجيغ

 :خانم خيلي شما بي ادبينمهماندار

 داشت سيمام قاطي ميكرد ديگه
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 توقدرمطلق بزارمش

 هچندساعته پروازكرديم  يني نميخواين اين هواپيماروبكشين پایین لعنت به هرچي مغز منحرف خانم–

 امام نيسي تودرخط

 باحرص رفت دختره

 ديووانه

 ايش

 سمت نري ريزميخنديد برگشتم

 خنده داره شلغم زهرمار—

 :بدبخت دختره حق داش منم...نري

 زدم به بازوش بادستم

 بيشعورا

 ميرسيم كي—

 :نيم ساعت اينانري

 چشماموبستم و سعي كردم به چيزي فكرنكنم دوباره

 تو اوج خواب بودم 

 انداخت تیشلغم پاراز نیدوباره ا که

 چته گهید-

 میدیبلند شو رس-

 بخوابم گهید کمیبزار -

 میدیاست رس قهیدقننننن -

 یاااااا چرا نگفت-
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 یدارنشدیصدات زدم ب یهرچ-

 شلغم کچل یا-

 بلند شدمو رفتم سمت در ضیغ با

 نیبود بامخ بخورم زم کیعصابم داغون شده بود که نزد نقدریا

 روناک حواست کجاست-

 ااااادیخواااااابم م-

 ساعتم صبر کن مین نیهتل ا میریباشه االن م-

 بااااااشه-

 افتمیگرفتم که ن ویآروم رسته نر بعدشم

 رونیاز فرودگاه ب میرفت

 میشد یتاکس سوار

 سیهتل پار نیبهتر میدیرس

 خونه نداره نجایمگه ا نیا نمیبب بزار

 ینر -

 جانم-

 یخونه ندار  نجایتومگه ا-

 دارم-

 هتل میپس چرا اومد-

 خانوم آماده باشه یورود فسقل یخونه رو گفتم مرتب کنن تابرا-

 ��تهیآبج میفسقل راستی��آهااا-

 دووووونمیم-



 

293 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شلغممممممم-

 دیخندیبود م ستادهیپشتمو بهش کردمو رفتم سمت آسانسور اونم وا بعدشم

 زشتتتتت کچل

 یر یروناک کجا م-

 اه گهید رمیننم کجام سرقبر

 داخل اتااااق رمیم-

 که مینگرفت دویهنوز کل-

 ریبروبگ ااااایگیااااا راست م-

 رشیگفتو رفت سمت پذ یا باشه

 باهاشون حرف زد کمی

 گرفت و اومد دویکل بعدش

 یگرفت-

 آره طبقه چهار واحد-

 میخب بر-

 باال تاپامو گذاشتم تو اتاق میرفت

 تخت یبامانتومو درآوردم خودنو پرت کردم رو شالو

 دمیبکووووب خواب تاشب

 

 

 هووووي روناااااك روووونااااك روناااااك–

 ازروتخت پرت شدم پایین  باداداخري
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 به نري نگاه كردم باغيض

 چ مرگته چيهههههه—

 :خواخه تو روي خرسم كم كردياااا بابارهام ديوونم كردنري

 كه ديوونه نبوده داره ميندازه گردن رهام نه

 االن ك چي زنگ بزنم بيان ببرنت خوووووووو–

 هم فشاردادوگفت:بايدبريم خونه مامانم اينا وسايالتم جمع كن ميريم خونه خودمون دندوناشوروي

 خونه ننه اينات چرا-

 :ميخوان ببيننت گيردادن ببينيمش عروسي بگيريمنري

 من مريضم ميدونن–

 :اره ميدونن ي تخته كم دارينري

 كفشمودراوردم كه دوییدتواشپزخونه لنگه

 :چرارم ميكني گوسالهنري

 خجالت بكش گوزن ازسنت–

 تواتاق و چمدونموبازكردم  رفتم

 خدااااا اي

 چ كا كنم حاال

  وااااي

 ازمونم بدم بايدبرم

 چقدربدبختم من

 ي شلوارجين تنگ دراوردم با ي تاپ سرمه اي سريع
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 ديگه همينه

 خارج شدم  تاازايران

 امامو بردم زيرراديكال ارمانا

 لباساروپوشيدم و موهاموباال سرم بستم و ي رژ قرمز زدم سريع

 رفتم توحال و

 :ميگما رو....نري

 من حرفش نصفه موند باديدن

 دفعه باعصبانيت گفت:روناك رهام بفهمه اينجوري دراومدي منو دار ميزنه ي

 هاموباالانداختم كه يني نميفهمه شونه

 كشيد و چمدوناروبرداشت و اومدبيرون پوفي

 سوار ي پورشه شديم باهم

 ي عمارت بزرگ ترمززد جلوي

 شدمنم پياده شدم پياده

 رفتيم داخل باهم

 :كالرااااااا نريمان

 نفراز اينورواونورريختن بيرون١٠دفعه  ي

 جنگ جهاني سوم شده ياخدا

 جلومون ايستادن همه

 :خانم اين خونه و روبه من گف عشقم ايناهم خدمهنري

 اينا فارسي بلدن االغ–

 آروم گفتما خوبهحاال
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 داد سرشوتكون

بااونا ازپله ها رفتيم باال و وارد ي راه روشديم رفتم داخل ي اتاق كه نري گف ميره اتاق روبه  بعداشنايي
 رويي ولي كسي نبايدبفهمه كه جداميخوابن

 دراتاقوبستم و خودموشوت كردم روتخت سريع

 دمیراحت گرفتم خواب یلیخ 

 دمیدیخواب م داشتم

 بااااغ سرسبز بودم هی یتو

 میرفتیراه م میداشت بارهااام

 میستادیهم ا یلحظه روبرو هی

 نییآورد پا سرشو

 تو حس میرفتیم میداشت چشماموبستم

 نییشپلق از تخت انداختم پا یکی که

 ستون فقراتم شکست آخخخخخ

 آخخخخخ چتهههه-

 ییییییریمیم یخوابیم یروناکککک وقت-

 رمیکوووووفت نخ-

 یشیدارنمیب زنمیصدات م یپس چراهرچ-

 دمیدیداشتمممم خواب م-

 یچه خواب-

 چقدر منحرفه شلغم بدبخت نیتوسرش بب خاک

 میرفتیباغ بارهام راه م هیتو  دمیدیخواب م-
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 اومدمممم یاااااا پس بد موقع-

 آررررررره شتر-

 یدیبدترم م یبهم لغبا سمیوا گهید کمی گهیخب بسه د لهیخ-

 حقتهههههه-

 تیترب یب-

 روونیرفت ب بعدشم

 اه اه چقدر لوووووس اه

 که تواتاق بود یحمام یشدم رفتم تو بلند

 دوش گرفتم  هی

 دمیپوش دیتاپ سف هیبا یشلوار تنگ نقره ا هی

 نییبافتم رفتم پا موهامو

 شدنیپام خمو راست م یجلو همه

 ��کردمیخورده ذوق م تاپیمثل خر ت منم

  ییرایپذ یتو دمیرس یوقت

 بزرگ نشسته زیم هیپشت  ینر  دمید

 یرنگ یروش پرشده از غذاها که

 نشستم یکنار نر  رفتم

 شده بودم جیگ

 بودم دهیغذاباهم ند نقدریا توعمرم

 

️️ 
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 روصندلي و شروع كردم به خوردن جوري ميخوردم انگاراولين بارمه غذاديدم پريدم

 ان به نري نگاه كردم بادهن بازنگام ميكرد ي

 خوشگل نديدي ببندمگس ميره هاچيه—

 :وااااي روناك به يكي ازارزوهام رسيدممممنري

 چییییي—

 :اينكه يكي ازقحطي زدگان سوماليوببينم نري

 كثافتتتتت

 سكتش خيز بردم كه إز پشت ميزبلندشد به

 وايسا مردي—

 :وايسم كه خونم حالله بشين سرجات فسقلنري

 زدم:نريماااااااان جيغ

 ردم:باااااش غلط كنري

 مين سلح كرديم ٢بعد

 بوزينه پسره

 نشستم كه گفت بريم خونه ننش رومبل

 تواتاقم و ي لباس ابرومندپوشيدم و اومدم پایین رفتم

 اوهووووو

 ميره اين همه راهو كي

 هلوشدهههه چه

 توبه خداياببخش توبه

 منوبه گناه ميندازززززه خواين
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 سوار ماشين شديم باهم

 سمت ضبط و زيادش كردم  دستموبردم

 منو دوست داشت حاال رفته یروز  هیبود که  یکی

 خبر اون کجا رفته ینبود بدونه ب یکی

 بود چقد آسون چقد زود نیقصه ا ی همه

 آورده یقلبت برده سرمون چ یکی

 

 رمیتو س یاز قصه  رمیدست تو دلگ از

 رمیم یخونه شدم از دست تو م یشدم ب وونهید

 چقد کوتاست ینیب یما دو تاست م یقصه  نیا

 احساس یب ی وونهیتوهه اشک تو چشام د ریتقص

 

 بود که از امروز شده عکس تو اتاقم یکی

 سراغم گهید ادینبود بدونه نم یکی

 قصه تلخه به خدا اشتباهه نیا چقد

 گناهه یکه ب یدل نیبا ا یکرد کاریچ تو

 

 رمیتو س یاز قصه  رمیدست تو دلگ از

 رمیم یخونه شدم از دست تو م یشدم ب وونهید

 چقد کوتاست ینیب یما دو تاست م یقصه  نیا

 احساس یب ی وونهیتوهه اشک تو چشام د ریتقص
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 اشكاموپاك كردم باترمزماشين

 نميشدگريه كرده باشم باورم

 ازماشين پياده شديم و جلوي درويال ايستاديم سريع

 :روناك ياداوري نكنماااانري

 باشه من ليلي ام تومجنون ديگه پووووف—

 ظريقموتودستاي مردونش گرفت خنديدودستاي

 واردخونه شديم باهم

 بووووووو

 درازهههههه چقد

 بزرگه يني

 ي خانم شيك پوش اومدومنوكشيدتوبغلش اول

 وا

 كن خفه شدم گوريل ولم

 :مامانننننن من چينري

 منو ول كرد و نريوكشيدتوبغلش خانمه

 بگردمش هزارماشااهلل چ جواهره:چه عروسي خانمه

 داشت خندم ميگرفت ديگه

 بيادوانت بياره اين هندونه هاروباربزنيم يكي

 دفعه باصداي بلندي گفت:هانااااااااا مهشیییییییید دانيااااااااااال بياين ي

 حرفش انگارقوم مغول حمله ورشدن بااين
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 دوتا پت و مت نیا نیهمچ 

 کردن که سنگ کوپ کردم حمله

 باشن میواقع یخواهرشوهرا نایواه خدانکنه ا واه

 نینجوریا چرا

 رونیبغل پتومت که اومدم ب از

 گهید یکیتو بغل  رفتم

 داشت یهزارماشاال چه زور  ماشاال

 هام خورد شد دنده

 سالم عروس گلم-

 سالم-

 زد میشونیپ یبوس رو هی رونیب دیبغلش کش بعدمنواز

 خانوم کوچولو یخوب-

 خانوم کوچولو گنیبهم م ادیبدم م نقدررررریاه اه ا اه

 باباجون یمرس-

 فدات عروس گلم-

 ااااا بابا منم آدمما-

 یبابا توکجا بود یاااا سالم نر -

 دهید زرویخاله ر نیا یول دهیند کلیه نیماروباش منو باا یبابا یزک-

 یخودت زهیخاله ر-

 عشقم گمیواااا تومگه دروغ م-

 که میشیجان تنهام مانینر-
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 مامانم بخوابم شیپ خوامینننننن من امشب م-

 سمت مامانش دیدو بعدم

 خنده ریز میباهم زد همه

 بانمک شده بود یلیخ افشیق

 داخل میبر دیپانگه ندار یخبب بسه پسرموباعروس گلم رو-

 جون یجذبت تو حلقم دان اووووه

 مینشست ییرایباال داخل پذ میباهم رفت همه

 کردن ییرایازمون پز اومدن

 قرمز رنگ بود زیچ هیآوردن که داخلش  ییجام ها هی قهیچند دق بعداز

 شربت آلبالو فکرکنم

 داد زد یبردارم نر  تارفتم

 ننننننننن رونااااااک-

 زنهیم غیج یخشک شدم روان توجام

 چراااا-

 نیندار تیحساس نیخانومم مگه شما به شامپا-

 خوب شد گفت یوا یمشروبه ا نیا اووووه

 یانداخت ادمیاااا چرا خوب شد -

 نشستم سره جام دمویخند بعدهم

 دیخندیم یکه ه مینر نیا

 یعبض درددددددد
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  دادمیدلم فحشش م یکه داشتم تو نجوریهم 

 گذاشت جلوم وهیظرف پراز م هی یکی

 سرمو آوردم باال باتعجب

 بالبخند نگاهم مبکنه دهیمهش دمید

 کندهبخور خوشگل خانوم مامان پوست -

 گلم ییییمرس-

 ستمیکنارت اگه مزاحم ن نمیبش شهیم-

 یرفتم بگم نه مراحم تا

 انداخت تیشلغم پاراز نیا

 برو یچرا مزاحم-

 دمیمگه از تو پرس-

 من جواب دادم یول یدینه از خانومم پرس-

 کردنیداشتن کل کل م نجوریهم

 تو سرم زدیداشت با گوشتکوب م یکی انگار

 جان بسه مانینر-

 ستیحالم خوب ن دینگاه بهم کرد فهم هی ینر 

 یخوب یروناک-

 نه-

 یاستراحت کن کمی میبر یخوایم-

 آره-
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 اتاق هیرفتم باال تو یباکمک نر  بعدش

 دمیتخت دراز کش یرو آروم

 بستم چشمامو

 کردیآرووم موهامو نوازش م مانینر

 بود ییالال هی مثل

 خوابم برد آروم

 دمیخوابه رهامو د بازم

 کنارش آروم بودم چقدر

 داشتم ارویانگار دن کنارش

 انداخت تیپاراز ینر  نیخوابم بودم که باز ا تواوج

 دارشویگلکم ب یروناک روناک-

 هووووم-

 رهام دق کرد یبلند شو خانوم-

 شده شیگفت رهام چ یبلندشدم چ هوازجامی

 یییرهااااام چ-

 دق کرد یازبس زنگ زد هواب بود یچیه-

 تلفتننننن بده یواااا یا-

 ایب-

 چنگ زدم شماره رهامو گرفتم تلفنو

 سه تا بوق برداشت بعداز

 جانم-
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 رهااااااام-

 جانم نفسم-

 یخوب-

 یآره خانومم تو خوب-

 خوبم-

 من یخداروشکر خوابالو-

 ششششیا-

 یخواب بود دمیخو هر وقت زنگ هیخخخخخخخ چ-

 خوب کردم-

 شام یبرا نییپا میبارهام حرف زدم بعدش رفت گمید کمی

كنارنري بشينم كه ننش عين پيام بازرگاني گفت:بيااينجادخترم بيااينجاعروسكم ماشااهلل چ ساكت  رفتم
 چ مظلوم

 ي دفعه صداي پاشيده شدن چيزي اومدبعدش صداي جيغ هانا تااينوگفت

 :وحشي ببين چيكاكردییييهانا

 نري نگاه كردم به

 انگاردوغ توحلقش بوده ولي پاشيده روصورت هانا كه

 دفعه بادادگفت:نيلي جوووون اين مظلومههههه اين يك شيطانهههههه باباااااا ي

 دارم برات ببين چيكارت كنم من تورو  آي

 جون:عععع نگو بچم به اين ساكتي نيلي

 نريمان لبخندحرص دراري زدم و ابروهاموانداختم باال روبه

 كه حقتهشتربخور  بخور
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 :كودن اين چ كاري بودكرديهانا

 :خوب كردمنري

 جيغ زد هانا

 :چراتوبايدميمودییيي ازدستت راحت بوديممممهانا

 :توهم بري من ازدستت راحت ميشمنري

 جون:عععع بسه بازموش و گربه به هم افتادن نيلي

 خدايا

 ي تومورتوكلم دارم من

 ديگه چرا اينا

 توسرا خاك

 غذاهمه توحال نشستيم بعد

 كنارنري نشستم من

 جون:خوب دخترم نشدمابيايم خوايتگاري ايشااهلل ميريم ايران پدرمادرتوزيارت ميكنيم دانيال

 گفتم تودلم

 تنها بي من اره

 جون:حاالاينوبگين كي براما نوه ميارين نيلي

 سرمواوردم باالوبه نيلي جون نگاه كردم ازخجالت زردشدم باشتاب

 ني سرخي چيزه

 خنديدومنوكشيدتوبغلش وگفت:ازكجاميدونين روناك حامله نيس نري

 گردشده ذل زدم به نريمان باچشاي

 جون جيغ كشيد:واااااي حاملس نيلي
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 بگم نه كه نريمان گفت:اره رفتم

 چشمام داشت ميوفتادروزمين ازعصبانيت فقط دوست داشتم سريع تربريم خونه تاادمش كنم ديگه

 دفعه غوم مغول حمله ورشدن سمتم ي

 منوابياري كردن كلن

 ي رب منوول كردن بعد

 گرفتيم بريم خونه تصميم

 خدافظي كرديم و سوارماشين شديم ازهمشون

 زمان انفجار و

 گفتم:چرادروغ گفتي باجيغ

 كردوحركت كرد ماشينوروشن

 :مجبوربودمنري

 زدم:چ مجبوريتییيي جيغ

 ميكردم:قلبش ضعيفه بايدخوشحالش نري

 شدم ساكت

 نتونسم چيزي بگم يني

 

 خاص یلیخ یلحظه ها نیا یعنی عشق

 خدا هم فکر ماست که

 نجاستیا ایدن ی همه

 صداست ینگاه لبمون ب هیشروع  هی

 تاب یدو تا احساس ب نیا یعنی عشق
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 خواب هی یقشنگ به

 قاب هی ینفر تو دو

 نگاه تو چشات دل من تو رو خواست هی

 

 دلمه یهمه حرفا گمیم یچ هر

 حاال برو بگو به همه عاشقتم

 دلمه یتو یبیحس عج هی بگو

 تنمه یتب تو هی حس

 

شدن اهنگ ماهم رسيديم دلم هواي رهاموكرد اون روزي كه براي اولين باربوسيدم اون روزي  بإتموم
 كه ازحمام اومدم بيرون و.....

 رهام پياده شدم بغض داشت خفم ميكرد باصداي

 بدبود حالم

 دوییدم توخونه و رفتم تواتاقم و دروقفل كردم سريع

 روتخت وزارزدم خودموانداختم

 قلبم نیهست توا یکی

 و اون خوابه سمینو یهر شب واسه اون م که

 تابه یهمه ب نیبدونه واسه اونه که قلب من ا خوامینم

 وونهیدل د نیخودکار دوباره شده همدم ا هیکاغذ  هی

 خونه یبازم اون و نم یپر از اشکه و کس سهینامه که خ هی
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 رهیدفعه گفت داره م هیاتاقم  یجا تو نیروز هم هی

 رهینگفتم آخه نخواستم دلش و غصه بگ یز یچ

 رمیمیدونستم که م یبست م یدر و که م کردمیم هیگر

 رمیراش و بگ یتونستم جلو یبود نم زمیعز اون

 

 تنها رمیبم نمیبرسه که اون و نب یروز  هیترسم  یم

 نجایا کنمیبدونه دارم جون م خوامیکمک کن نم ایخدا

 واریتاک ساعت روا د کیشکنه ت یداره م شکنهیاتاق و داره م سکوت

 انگار ادینم گهیبشه باور من که د خوامینم دوباره

 

 رهیدفعه گفت داره م هیاتاقم  یجا تو نیروز هم هی

 رهینگفتم آخه نخواستم دلش و غصه بگ یز یچ

 رمیمیدونستم که م یبست م یدر و که م کردمیم هیگر

 رمیراش و بگ یتونستم جلو یبود نم زمیعز اون

 

 قلبم نیهست توا یکی

 و اون خوابه سمینو یهر شب واسه اون م که

 نیبدونه واسه اونه که قلب من ا خوامینم

 

 : 

 نريمان ازپشت درميومد صداي
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 توجهي بهش نميكردم ولي

 :روناك بازكن درو روناك اين روزاهم ميگذزه تموم ميشه بازكن اين درولعنتي نري

 برو برونريمان–

 :بزاصحبت كنيم بعدميرم نري

 زدم:نريمان بروووووو جيغ

 :روناك دروبازميكني يابازش كنم نري

 ندادم جواب

حوصلشونداشتم اينقدرعصباني و خسته بودم نميتونستم جواب بدم به سمت ميزمشروب كنار  يني
 اتاق رفتم و ي گيالس برداشتم و خوردم

 گيالس ي

 دو

 سع

 چهار

 پنج

 كه ديگه تعادل نداشتم اينقدرخوردم

 

 

 نريمان          

 

 داشتم كالفه ميشدم همه ي خدمه جمع شده بودن باال ديگه

 برين اتاقاتوندادنزن: باخشم
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 مثل موش دررفتن همشون

 درزدم دوباره

 تنها صداي كه اومدصداي شكستن ي شيشه بود ولي

 :احمق دروبازكن دادزدم

 نگفت با پام به درضربه واردكردم  چيزي

 بار ي

 دوبار

 باالخره درشكسته شد و

 واردشدم باعجله

 روي شيشه هاي شكسته ي روي زمين چرخيدوروي روناك ثابت موند نگام

 احمق دختره

 كامالمسته

 سمتش وبغلش كردم رفتم

 گردنم حلقه كرد دستاشودور

 توحمام و شيراب سردوبازكردم كه جيغش رفت هوا بردمش

 :سرررردهروناك

 نكردم  توجهي

 اب اوردمش بيرون لباسش كامال به بدنش چسبيده بودواندام ضريفشو به نمايش ميذاشت اززيره

 كردم نگاموازش بگيرم و گذاشتمش روتخت سعي

اينجوري كه سرما ميخورد حوله روانداختم روتنش و سعي كردم اززيره حوله لباسشودربيارم كه  خوب
 حوله روزدكنار و كروباتمو گرفت
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 ت ميكشي:عشقم ازمنم خجالروناك

 حالش دست خودش نيس و اخم كردم بليزتنگشودراوردم فهميدم

 چشماي خمارش ثابت كردم كه ي وقت كاردست خورموخودش ندم چشماموروي

 ي حركت كروباتموكشيدكه افتادم روتخت اومد روي شكمم و دستشو گذاشت روي صورتم تو

 بروكنار روناك–

 :ازمن ميترسي عشقم خنديدوگفت

 چي ميگي بلندشو نميفهمي روناك–

 كردم ازروخودم بلندش كنم كه با دستاش گردنمو چسبيد سعي

 كردم اخم

 باتوبودماااا تومستي نميفهمي روناك–

 خنده ي ريزكردوگفت:حالم خوبههههه ي

 شدم و تقريبا فريادزدم:ولم كن روناك عصباني

 خودم عصبي گفت:ميدونسم عرضشونداري مثل

 چي شد ولي نفهميدم

 بد بودخيلي هرچي

 گذاشتمش روتخت و تغريبا روش خيمه زدم بود

 هاي لباسموبازكرد خنديدودكمه

 وپرت كرد  پيرهنمودراورد

 كشيدروي بدنم دستاشو

 دگرگون شد نزديكش شدم و حالم

 گرفتم تودستام....... سرشو
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 ي ملوسي كردولباشورولبام گذاشت خنده

منوميبوسيدبلندش كردم وروي پام نشوندمش پاهاشودوره كمرم حلقه كرد دستاموگذاشتم  باعطش
 پشتش سرشوازم جدامردوذل زدتوچشمام و خنديد

 لحظه به خودم اومدم ي

 دارم چيكاميكنم من

 روهام دارم چيكاميكنم باامانت

 ما هاااااااان؟ میکنیم مـیدار ی_رونااااااااک چ غلط

 .میکنیحال م میه فقط دارک میکنینم ی+عشقم کار 

 .یزنیزر مفت م یدار  سی_روناک خفه شو تو حالت االن خوب ن

 ��یباش کیباهام شر دیحال کنم و تو هم با خوامی+ولم کن االن حوصله ندارم من که فعال م

 بخشمیدستت بدم خودم خودمو نم یدست من و اگه کار  ی_روناااااااک ولم کن بابا تو رو خدا تو امانت
 . کنهیرهام نابودم م چیکه ه

 بود خودمو از دستش آزاد کردم. یهر بدبخت با

همه راهو.اگه  نیا رهیم یهمون وضع ول کردم آقا ک توی روناکم��.دمااااایدویم دماااااایدویم فقط

 �😂�گفتم ی.چکشهیکنم که رهام منو م یخود کش دیشم با کشیدوباره نزد

 تواتاق و دروبيتموقفل كردم رفتم

 نداريم به موال امنيت

 كردم و خودم پرت كردم روتخت لباساموعوض

 فرارم كه يادم اومدازخنده غش كردم صحنه

 دادم و افكارمنفيو ازتوش ريختم بيرون و چشماموبستمو سعي كردم بخوابم سرموتكون
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 :روناک

 ��روز خوبه مطمعنًا. هی.امروز  شیآخ

  گهیصبح د هی

 گهیگوشم م ییصدا هی

 رهیداره م تو یها هیثان

 رهید گهیکن فردا د یزندگ امروزو

 . گمیدارم چرت م گهید خوب

 دلم گشنمه. یاووووو

 صبه.۱۱:خو گمشو برو صبونه بخور ساعتوجدان

 خفه باو. یاسکل اومد ی+ِدهه باز تو

 ��:من برم تو افق محو شم.وجدان

 ��خفه شد. یواقع یشد که به معنا نگونهیا و

 کل: یراو

و  تیترب یب یلیکوچولو که نه خ هیروناک  نیا دیببخش امیداداشام خانوما آبج ونیآقا

 ��.نیخودتون ببخش ی.شما به بزرگبهیبـــــــــــــ

 :روناک

 خره. ینر  کمهیزارت رفتم تو ش هویکه  نییپا رفتمیاز پله ها م داشتم

 ننه. ی+وووووو

 کوفت نعنا. ی_ا

 +تو دلت.
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 .گرتیج ی_تو

 ��من رفتم. نی+بب

 ¿در رفت هویها چرا  دهدی�💀👺👹👿😈� نیمث ا نیا وااااا

 ال؟یچ نیبگ شما

 کل: یراو

 :��() چرا؟ نهیا منظورش

 دمینرس جهیفکر کردم به نت یهرچ 

 نییشدم رفتم پا الیخیب نیهم یبرا

 صبحانه آماده بود زیم

 رنگارنگ یزایچ پراز

 مییزهایم نیمن عاشق همچ یووووو

 کردمینگاه م زیکه داشتم باذوق به م نجوریهم

 شکمم دراومد یصدا

 نشستم زیپشت م رفتم

 عسلمو خوردم ریش اول

 آب پرتغالمو بعدش

 شروع کردم به صبحانه خوردن بعدشم

 چقدر گشنم بود یدونیخدا نم ییواااااا

 خوردمیداشتم تندتند م نجوریهم

 کنهیداره نگام م یکیاحساس کردم  که
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 آوردم باال سرمو

 کنهیداره بادهن باز نگام م مانینر دمید

 یکنینگاهم م ینجور یهاااا چته چرا ا-

 یاومد یروناک از قحط-

 کککوووووفت شلغم گشنمه خو-

 خو بچه مثل آدم بخور-

 شنیفرشته ها آدم نم نهیبوز-

 یفرشته ا یمطمئن-

 میبهش رفتم که دستاشو آورد باالو گفت تسل یچپ چپ مشت هی

 ��جذبه ولیا

 نشست  زروبرومیپشت م اومد

 کرد به خوردن شروع

 کامل صبحانشو خورد بلند شد یوقت

 یندار  یخب بامن کار -

 کجااااا-

 گهیشرکت د-

 خو من چجور برم آزمون بدم-

 دنبالت ادیگفتم ب دیبه مهش-

 یمگه خودت چالق-

 روووناک کااااار دارم-

 یستیتو مگه روان شناس ن نمیبب سایوا-
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 هستم-

 کاریچ یر یپس شرکت م-

 کمک بابام رمیم-

 ایباشه عصر زود ب-

 بانو گهیچشم امر د-

 یبر  یتونیم ستین یامر -

 پروووووو-

 ییییخودت-

 یبااااشه با-

 یبابا نیآور-

 آماده بشم گهیساعت د میزنگ زد گفت تان دیرفت مهش مانینر نکهیا بعداز

 تو اتاقم رفتم

 دممیسف کهیکوچ فیک دمویهم پوش یصورت یکفش عروسک هیدویشلوار سف هیبا یتاپ صورت هی
 نییبرداشتم رفتم پا

 دانشگاه میبود باهن رفت دهیرس دیمهش

 سر جلسه آزمون رفتم

 کردم به تست زدن شروع

 

 

سواالش ازفرمول شكافت هسته اي هم سخت تره سعي كردم تموم اونايي كه روهام يادم داده  وااااي
 بودوبه كاربگيرم اخيششششش تموم شد
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 م و برگشتم خونه و واردشدمگرفت تاكسي

 ��.میدلمونو شاد کن یکمی میحرفا رو بر نیولش کن ا خو

 خوردن هله هوله. نیریبحث ش و

 هست و بـــــــــــــــــــله یخوراک یکمیکه  خچالی یتو خووووووووب

 ��من یمورد عالخه  خوراکی�� نوتال

 کل: یراو

 امیپ هی میکه داشته باش میریم ترکونهیحس و با نوتال داره الو م یرفته تو ـــــــــڪتا رونا دوستان

 ��توپول رو. یبازرگان

 ساعت بعد:روناک:۱/۵

 بااااابا چنگده خولدم. یا

 کل: یراو

 �🙄�ترجمه کنم.  دیمن با نیا یجمله  ای کلمه هر با��)چقده خوردم(.نهیا منظورش

 : روناک

 ؟یدیرو شن یراو ی:روناک حرفاوجدان

 .یبازرگان امیو پ تیباشه پاراز یخره ک یبابا راو _آره

 کل: یراو

 ��.من برم تو افق محو شمشهولیب یایعبض نیگمش نیقهلم بل گهید من

 روناک: 

 ��افکار من نیگمش نیبر یاومد ووووو مانینر

 .ی+رون
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 _عمته.

 ��+رهامه

 .ندتی_زنته البته زنه ا

 .شبتیاز کار د یکشیرو ولش کن تو خجالت نم نای+ا

 ��شد مگه؟ یشب؟چی_د

 ��.ی+کم مونده بود کار دسته خودمو خودت بد

 �🔐�_وااااا چ شده مگه؟

 �😕🙁�️☹یبود زن خودم بش کینزد یچی+ه

 ؟یگیچرا ِشـــــــــــــــــــــــــــــــر م یگمی چ�😨😮😯😦😧�_

 .آوره¿��شبید یخو مست بود گمی+راس م

 تـــ.... گهید زدیم رونیاز چشمات ب ،داشتیخورده بود نقدیا روزی+بدبخت تو د

 و دیزنگ شیگوش هوی

 _الو...سالم روهام 

 آخ جون  یهوا وووو دمیدو منر پر دمیاسم روهامو شن تا

 _بده من.

 .سای+نه وا

 بدم خودش بگو. ای...ب؟یییییی+چ

 ؟یخوف زمی_الو رهام جون سالم عز

 +روناک...

 گرفته بود  صداش



 

320 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده؟ ی_چ

 زهیخبر بد مامانت امممم چ هی+

 ��؟ی_مامان چ

 ��+سکته ...کرده.

 ��لبم حس کردم. یخون رو رو ی...فقط گرم دمینشن یز یچ گهید

 _آخه چرا ؟

 ��.یاهیس گهید

 :رهام

 ��به روناک بگم. یچطور  دونمیو نم سین شیبه زندگ یدیام گهیحاال د یواااااااا

 :نريمان

 چي شد واي

 روهواگرفتم وگذاشتمش روي تخت و گوشيوگرفتم روناكو

 رهام چي شده الو الووو–

 :بدبخت شديم نريمانرهام

 المصب بگوچي شده دِ –

 :مامانش رفت رفت نريمانرهام

 بنداومدبالوكنت گفتم:تو.  تو.  كه گفتي.  سكته.   زبونم

 :نميتونسم بگم مامانت رفت نميتونسم دادزد

 كردم و دوییدم سمتش وضعيت روناك گوشيوقطع باديدن

 باالمياورد ميلرزيدوخون



 

321 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده بودم بافرياد خدمتكاراروصدازدم هل

 اومدن باال  سريع

 وايساده بودن ي كنار همشون

 كمك كنين چراوايسادين–

 ايستادن همونجورسرجاشون

 روناكوبغل كردم و بردم توماشين پيرهن سفيدم قرمزشده بود باعصبانيت

 بيمارستان رسوندمش

 پرستاربا برانكارد بردنش پشت درنشستم و زنگ زدم به مامانم ايناكه بيان چندتا

 

️️ 

 اومدن مامانم گريه ميكرد سريع

 فقط ي جانشسته بودم تا دكتراومدبيرون منم

 حمله كرديم به سمتش تقريبا

 ..ك...ت...رد–

 گفت:سرطانش خيلي بدخيم شده اون تومورداره بزرگ ميشه و.... آروم

 و ازحال رفتنش حرف دكترنصفه موندمامانم  باجيغ

 چندتاپرستاربردنش توي ي اتاقي منم بادكتررفتم تابقيه حرفشوبگه سريع

 صندلي نشستم و منتظرموندم روي

:تا چندساعت ديگه به هوش مياريمش فقط بايدامادش كنين موهاشوخودتون ميزنين ياما و دكتر
 ونينمكثي كردوگفت:احتمال زنده موندنش صفردرصده گفتم بد

 ُشل شد بدونه توجه به دكتررفتم بيرون و زنگ زدم به رهام باصداي گرفته اي جواب داد دستوپام



 

322 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :چي شدرهام

 گفتم:بيچاره شديم بابغض

 دفعه بادادگفت:چي شده روناك چيزيش شده ي

 گفتم:فقط بيااينجا چون ممكنه اخرين ديدارتون باشه  آروم

 گوشيوقطع كردم رفتم توبخش و منتظرموندم به هوش بياد و

 ساعت ي

 ساعت دو

 ساعت سع

 چهارساعت

 ساعت پنج

 پرستاري سرمواوردم باال:بيماربهوش اومدن باصداي

 رفتم تواتاق باعجله

 گذاشته بودواشك ميريخت  دستشوروچشاش

 كنارش  رفتم

 كه نگام كرد دستشوگرفتم

 تروخداراستشوبگو��:حالش خوبهروناك

 ميگفتم ميگفتم مامانت رفت ميگفتم رفت زير ي خروار خاك چي

 سكوتموديدشروع كرد به جيغ زدن وقتي

 :دروغهههههه اشغاله عوضییییي دروغههههههه مامانم منوتنها نميزارههههه گمشوازاتاقم بيروننننننروناك

 روناااااااك-

 ديدنش خوشحال شدمسمت صاحب صدا رهام بود برااولين باراز برگشتم



 

323 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 وضعيت اشفته اي ببين چجوري ويزا بهش دادن چ

 رفتم بيرون ...... ازاتاق

 :رهام

 سمتش ودستشوگرفتم رفتم

 زد:توبگوتوبهم بگو جيغ

 كردم ارومش كنم ولي نشدنميشد  سعي

 كه بهش تزريق كردن خوابش برد اخربامسكني

 كه دكترش بهم زد باحرفايي

 لحظه به لحظه بدترميشد حالم

  رونیاز اتاق اومدم ب 

 بد بود حالم

 شدمیم وونهید داشتم

 فرستادمیخودمو نعلت م رفتمویسالن راه م یتو

 چرا بهش گفتم آخه

 چرا گفتم تیوضع نیتوا

 نگهم داشت یکیکه  فرستادمیبه خودم نعلت م رفتمویداشتم راه م نجوریهم

 گرفتم جهیسرگ سایلحظه سر جات وا هیرهام بابا-

 تونمینم مانینر تونمینم-

 مگه نه یسخت یتوام مرد روزها یسخته ول دونمیم-

 نه-

 ارخیکه رناکم کم م یار یاگه تو کم ب یدددددد روان-



 

324 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دهیمغزم ارور م دونمینم یچیه دونمینم-

 چرااااا آخه-

 یفهمیچشمام م یجلو دهیداره جون م میعشقم زندگ-

 د ین ب ا  یار یکم ب دیبدون نبا نویا یول فهممیخوبم م فهممیآرررررره م-

 تونمیبفهم نم تونمینم-

 ییرناک االن تو دیچون همه ام یبتون دیبا-

 چرا من-

 رانهیا ستینجانیچون اون فقط تورو باپدرش داره پدرش که ا-

 یبد یبهش دل گرم یتونیوم یو کنارش یینجایتو ا فعال

 دکترش جوابش کرده-

 ستیخداکه نکرده باشه اون دکتره -

 یچ یعنی-

 خداهست اون که هنوز جوابش نکرده نکهیا یعنی-

 گفتیفکرکردم راست م کمی

 رفتیم ادمیداشت خدارو  دوباره

 هنوز هست اون

 رناکو برگردوند هنوز هست باریکه  ییخدا اون

 گردونهیرناکو برم دوباره

 کنهینم دیبنده هاشو ناام چوقتیخدا ه مطمئنم

 داهست اون هنوز هستخ یگیآره آره راست م-

 ستیآره پسر خداهنوز ه-



 

325 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مگه نه گردونهیاون رناکو برم کنهینم دمیاون ناام-

 گردونهیبهش آره برم یاگه توکل کن-

 یچ یعنی-

 کنهینم دتیاونو برگردونه ناام تونهیکه م یوباورش کن یداشته باش یقلب مانیاگه بهش ا نکهیا یعنی-

 دارم بهش مانیا-

 داشته باشپس توکل کن صبر -

 باشه-

 اااایخدا

 بدم من

 نمید یب من

 یبزرگ تو

 یمیتورح

 یمیتوکر

 فدات  من

 برگردون رناکمو

 از همه دمیبر ایخدا

 فقط به توا دمیام ایخدا

 نکن دمیناام

 دمیم مویزندگ خداجونم

 ازم ریرناکمو نگ یول

 نکن دمیناام



 

326 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نکن خداجون دمیناام یدوست دار  یتوروهرک

 

 

 توحياط بيمارستان رفتم

 پاريس گروگوميش بود هواي

 نم نم شروع به باريدن كرد بارون

 شلوارجينم فروكردم و شروع كردم به راه رفتن دستاموتوجيب

 نم نم ميريخت بارون

 لباساموخيس ميكرد و

 دراوردم و اهنگ موردعالقمو پلي كردم گوشيمو

 بغضم ابره بهاره پره

 نميخوام ديگه بباره بسه

 اين نم نم بارون خاطره هاشويادم بياره منميخوا

 ديگه بباره نميخوام

 اشكام دست خودم نيس  ديگه

 غصه و غم نيس جاواسه

 بعدازاين همه مدت هيچكي به جزاون توي دلم نيس اخه

 جاواسه غم نيس ديگه

 كردم وگذاشتم گوشه ي لبم سيگاروروشن

 چ جوري شروع شد خدايا

 تموم شد چرااينجوري



 

327 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 روصندلي نشستم

 كه به سيگارميزدم به عقب برميگشتم باهرُپكي

 شد عاشقش شدم چي

 

 ُشربارون توخيابون توخيابون ُشر

 چيه غيرازخاطره هامون مگه

 مابودتوزمستون اين خيابون مال

 سمجي ازگوشه ي چشمم چكيدپایین  اشك

 دستي روي شونم سرموبلندكردم باقرارگرفتن

 :رفيق ياربيدارشده نري

 لبخندزدم

 خيلي ممنون بودم ازنريمان

 كرده بود كاربزرگي

 به سمت اتاق روناك راافتادم باهاش

 وايساد بيرون

 واردشدم تنها

 بود و دستش روصورتش بود چارزانونشسته

 كنارش  رفتم

 كشيدم روي موهاي ابريشميش دستمواروم

 بنچه مواومدتودستم ي

 فشرده شد قلبم



 

328 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 موهارو گذاشتم توجيبم سريع

 كرد نگام

 قرمز بود چشماش

 لبخندتونديدما نميخندي–

 گفت:كي  رفت كي تنهام گذاشت چرا بابغض

 پایین سرموانداختم

:رهام ميخوام برم ايران ميخوام خودم مامانموبشورم خودم غصلش بدم رهام اون چشم به راه روناك
 منه

 گفتم:بعدشيمي درماني آروم

 كرد به گريه كردن شروع

 كردم بغلش

 ميريخت و باموشتاي ظريفش ميكوبيدبه سينم اشك

 :لعنتي من ديگه برنميگردم نميگردمروناك

 توموهاش وسعي كردم ارومش كنم سرموفروكردم

 نگو روناكم نگو-

 گفت:تروخدابرام ي كاري كن بابغض

 جانم–

 :ميشه برام بگي ي نفرگيتاربزنه توبرام بخونيروناك

 ي تلخي گفتم:من كه صدام خوب نيس باخنده

 گفت:صدأت برام دلنشينه بابغض

 هم فشاردادم و گفتم نريمان بيادگيتاربزنه لباموروي
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 گيتارشواورد و نشست كنارمن نريمان

 چي بخوام جيگر خوب–

 :دقيقه هاي اخرروناك

 صدام رفت باال ُتن

 گفت:لطفا بابغض

 نري اشاره كردم بزنه و شروع كردم به

 از پيش من اي عشق من  ميري–

 همسفر بي

 سفر ريمي

 واسه ي تو دلواپسم

 قيچيوتيغوازش گرفتم و رفت بيرون پرستاراومدداخل

 ميخوندم نشستم پشتش همونجوركه

 دلواپسم

 تو عشق من واسه

 برو

 برو تنها

 لحظه هاي اخرو امابخنداين

 گرفتم و چشماموبستم موهاشوتودستم

 قيچيوفشاردادم

 موهاشوريخت روپام و

 نزار تروخدا



 

330 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 امشبم باگريه هاي من تموم بشه ي

 ديدنت ازامشب ارزوم شه قراره

 اشك من بريزه پشت پاي تو نزاركه

 كشيدم روسرش تيغو

 موهاش ريخت تموم

 پوست سرش ديده ميشد سفيديع

 نميزاشت نگاش كنم برنميگشت

 ازاتاق رفت بيرون آروم صداش زدم نريمان

 روناك–

 #به #قلم #نيلوفروساحل

 نکرد یحرکت چیتکون نخورد ه 

 صداش زدم دوباره

 روناکم خانومم-

 دیلرزیولس شونه هاش م دادینم جواب

 میزندگ یکنیم هیچرا گر-

 به هق هق شد  لیآرومش تبد هیگر

 نمیروزارو نب نیا رمیبم یاله

 برگردوندمش سمت خوردم آروم

 قرمز شده بود شیآب یچشما

 غم تونگاهش کردیم وونمید داشت

 نمیس یکردم سرشو گذاشتم رو بغلش



 

331 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نکن هیرهام گر یاینکن دن هیگر-

 خوامیرهام من مامانمو م-

 ها شهیباخودت مامانت ناراحت م یکنیم ینجور یا یخانوم-

 خواااامیرهااااام مامانموووو م-

 به خوابت ادیفداتشم م یاله-

 ششیپ رمیمن م خوامینم-

 خفه شو روناک خفه شو یییییچ-

 وانهیدختره د گفتیم نبود داشت چرت مصدام دسته خود تن

 رمیمیبشه منم م شیزیروناک چ اگه

 پرستارا اومده تو اتاق مانویدادم نر یباصدا

 یزنیچته رهام چرا داد م-ن

 گهیداره چرت م-

 یییییک-

 روناک-

 گفته مگه یچ-

 شهیهم یمامانم برا شیبرم پ خوامیم گهیم-

 ییییییییچ-

من الل شدم  غوایج غیدخترونه و ج نقدریصداش ا کلشیه نیباا یچجور  مانیمن موندم نر اوه
 کردینگاه م یآروم شدبادهن باز به نر  هیروناکم وسط گر

 بانمک شده بود افشیچقدر ق دیدونینم یوا

 چقدر باحال شده بود افشیق دیدونینم یواااا



 

332 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 باز مونده بود دماغش قرمز شده بود دهنش

 خخخخخ دیکشیباالش م یه

 چتونه شمادوتا-

 صدات زشته ها یلیخ مانینر-

 یر یکبیخودت زشته دختره ا یصدا-

 ستیصدام نازک ن نقدریدخترم ا رسرمیخ-

 �😂�از روناکم نازک تربود مانینر یصدا گفتیراست م شییخدا یواااا

 میدیخندیم میکه داشت نجوریهم

 حرفش افتادم رفتم اخم کنم ادهی

 منم به خندم ادامه دادم ومدیدلم ن خندهیداره م دمید

 

 

 روناک بغض کرد هویوسط خنده  

 هیگر ریزد ز هوی

 شد یروناکم چ-

 خوادیدلم مامانمو م-

 مامانت جاش خوبه یخانوم-

 خوچرا منو نبرد-

 کشمیخدا خودمو م ییییوااااااااا

 امیبرب نیصبر بهم بده من بتونم از پس ا هی

 ایکنیناراحتم م یدار  هیچه حرف نیخانومم ا-
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 زل زد تو چشمام شیبارون یاشک یباچشما

 کنهیبخورم چشماشو چه ملوس نگاه م آخخخ

 کنهیها نگاهم م یشیسرشم کج کرد مثل پ خورمشیم االن

 خورمتاینگاهم نکن م نجوریا-

 شال-

 یکنینگاهم م یدار  یشیآخه شکل پ-

 میشیمن پ-

 اوهوم-

 شلغم یخودت-

 لقباش نیا یبود برا دهیمن دلم تنگول اووووخ

 کرد االن قهر

 کردم یچندماه اندازه تموم عمرم ناز کش نیتوا ایخدا

 یقهر  یخانوم-

 سی-

 چرا نفسم-

 یشیپ یبهم گفت-

 دیاوخ من فدات ببخش-

 شهینچ نم-

 دیملوسک ببخش-

 نیاه اه حالموبهم زد-

 جان مانینر-



 

334 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جونم داداش-

 خفه شو لطفا-

 قهرم شیا-

 پشتشو به ماکرد رفت بعدشم

 :روناك

 بدبودااماسعي ميكردم لبخندبزنم حالم

 گفتم:رهام ایینه بابغض

 :روناك نمي...رهام

 كردم:لطفا حرفشوقطع

 رودادبهم ي نفس عميق كشيدم و خودموتوایینه نگاه كردم ایینه

 نميشد باورم

 من بودم اين

 چقدزشت

 گفتم:رهام روسري باگريه

 :چراعزيزمرهام

 زدم:تروخداروسريموبده  جيغ

 سرم كردم ازروسرم سر ميخورد به بدبختي نگرش داشتم روسريمودادسريع

 هايي افتادم كه مامان روسري سرم ميكرد يادموقع

 دكتربه خودم اومدم باصداي

 :حاضري خانوميدكتر

 رهام نگاه كردم خونسردبه



 

335 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ميرفتمم برام فرقي نداشت باالخره چيزي براازدست دادن نداشتم اگه

 رفت بيرون دكترازاتاق

 بارتودستم گرفتم  دستاعشقموبرااخرين

 طرف لبم و بوسيدمش بردم

 :اين كارابراچيه عشق من توبرميگرديرهام

 و سرموتكون دادم احساس ميكردم دارم خفه ميشم بغضموفرودادم

 هواي مامانموكرده بود دلم

 مواظب بابام باشياحاالكه تنهاس و منم شايد... رهام–

 خفه شدم بافريادش

 وجايي نميري:روناك ترهام

 راهشونوپيداكردن و روي گونه هام ريختن  اشكام

 داخل دكترااومدن

:گوش كن تروخداحواست به بابام باشه اون تمام دارونداره منه اون زندگيمه رهام يادت دستشوگرفتم
 نره دوستت دارم

 احساس سوزشي توي دستم كردم و كم كم چشمام بسته شد....... و

 

: 

 رهام: 

 شد هوشیب یوقت

 بردنش اتاق عمل عیسر

 مثل فرشته ها چشماشو بسته بود عشقم



 

336 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفتمیدراتاق عمل رژه م پشت

 داغون بود عصابم

 بدنم از استرس عرق کرده بود همه

 سخته یلیخ زتیعز تیزندگیپشت اتاق عمل اونم برا ییتنها انتظار

 کردمیدعام رفتمویدر اتاق راه م پشت

 نزر کردم دوباره

 رونیب ادیکردم اگه روناک سالم ازاتاق عمل ب نزر

 رمیپوششم بگ ریسرپرستو ز یب یبچه ها همه

 ساعت کی

 دوساعت

 ساعت سه

 چهارساعت

 ساعت پنج

 ساعت شش

 ساعت هفت

 رونیاز اتاق عمل اومد ب دکترش

 شدیدکتر چ-

 نیهست ضیشماهمراه مر-

 حرفنااااایم یسیانگل نای:ایراو

 بله من همراهشم-

 میکنیشروع م ویدرمان یمیازفردا ش میتومار رو بردار میبود تونستعمل خوب -



 

337 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ممنون ایدن هیممنون دکتر -

  شهیخدا باورم نم یییوااااا

 برگشت اون خوب شد روناکم

 ��یعالمه مرس هی خدااااجونم

 رهامم از بس باروناک گشته خل شده بچه نیتوروخدااا ا دی:ببخشیراو

 ژهیو یبردنش تو بخش مراقبت ها رونیروناکو آوردن ب قهیدق بعداز

 بهش گفتم عملش خوب بوده مانویزنگ زدم نر منم

 که گوشم منفجر شد دیدخترونشو کش یغایاز ج یکیدوباره  اونم

 رهیتو گوشش نم ینکشا ول غیصدبار بهش گفتم ج یروان ی پسره

 به روناک نگاه کردم شهیپشت ش رفتم

 بود خواب

 ادیبهوش م گهیساعته د میگفت تان دکتر

 ینزد نمیممنونتم که دست رد به س ااایخدا

 ینکرد دمیکه ناام ممنونتم

 ممنونتم

 شده  زونیبه گردنم آو لیگور هی دمید کردمیکه داشتم به روناک نگاه م نجوریهم

 نیبود بخورم زم کیلحظه نزد هی

 که تمرکزمو به دست آوردم نیهم

 شلغمه مانهینر نیا دمید

 چه طرز اومدنه نیآخه خرس گنده ا-

 گمممیم کیرهام بهت تبر یوااااااا-



 

338 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جون لیگور ییییمرس-

 کوفت یمرض ا یدرد ا یا-

 خخخخخخ چته-

 بامنه کنمیفکرم کنهیسگش م یصدا یهرک ابونیبخدا تو خ یآخه روناک کم بود توام اضافه شد-

 کرد وونهیبه عشقم توروهم د ولای�😂😂�-

 ��کوفت شلغم-

 ��یباحال بود نر  یلیخ ییخدا یول-

 .میو دست از کل کل برداشت میپرستار به خودمون اومد یصدا با

 د؟؟؟؟یکه به االن عمل بودند هست دیبود یخانوم نیشما همراه ا-پرستار

 !!!!میبله بله خودمون دیپ ن پ بخش-

 پ ن پ. گهیم یسیجون:ها ها ها به انگل یراو

 :رهام

 .قهیفقط  دق نندیبه نام روهام رو بب ییاقا خوانیبه هوش اومدند و م مارتونیب ونیآقا-پرستار

 و وارد اتاق شدم. دمیاتاق و لباس مخصوصو پوش رفتم

 .کردیم هیباز داشت گر روناک

 ( چرااااااااا؟؟!!د یمامانم چرا هنوز زندم.)داد کش شیبرم پ خواستیروهام من دلم م-روناک

روناکم، عشقم، من مادر تو مثل مادرم دوست -اروم گفتم نیهم یعادت کرده بودم برا کمیحرفا  نیا به
 یز یریکه م یبا هر اشک یدونستی! مشمی! هالک مشکنمیم ایتانیداشتم.با رفتنش داغون شدم.اگه تو بر

 اد؟؟؟؟یدلت م ؟؟؟؟یتنهام بزار  یخوایم ؟؟؟یبه قلبم.تو مگه منو دوست نداد زنهیچنگ م یکیانگار 
 .ارمیمن دووم نم یگه تو بر ا 

 .دادیفکر به نبودنشم عذابم م یحت
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 دادم ختنیبه اشکام اجازه ر نشویس یگذاشتم رو سرمو

 

 

 ختمیریکه داشتم تو بغلش تشک م نجوریهم 

 موهام حس کردم یدستاشو ال آروم

 رهامم-

-...... 

 عشقم یقهر -

 اهوم-

 چرااااا-

 یزنیچون همش حرف از مرگ م-

 روزی رنیمیخو همه م-

 یبگ دیتونبا یآره ول-

 چرا-

 یدیاز دست م دتویچون ام-

 دمینم-

 یدیم-

 زدیدادم ای کردیم اقهری یز یلوس شده بود سر هر چ یلیرهام خ ایشدم تازگ کالفه

 باشه حق باتو-

 حق بامنه شهیهم-

 پروووووونشو شلغم جان-



 

340 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قورباغه جان شمیپرووووووو م-

 پسره شلغووووز واریکلشو بکوبم به د خوادیچقدر دلم م یواااااا

 رهام-

 جانم-

 خوادیم یدلم چ یدونیم-

 ارمیبگو برات ب یخوایم ینه خانومم چ-

 واریسرتو بکوبم به د خوامیم-

 بچم کوپ کرده یشد اندازه وزغ اله چشماش

 یگفت ییییروناک چ-

 واریسرتو بکوبم به د خوامیگفتم م-

 چرا آخه-

 یلوس شد یلیچون خ-

 �😳�منننننن-

 آره توووووو-

 من کجام لوسه-

 همه جات-

 یدیعشقم اخالقه خودتو چرا به من م-

 لوس گهیشلغم به من م پسره

 نشونت بدم یلوس هی

 یباش دهیتو عالم ند که

 من لوووووسم-



 

341 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آرررررره نفس-

 دارم برات آقا رهام-

 پشتمو بهش کردمو چشمامو بستم بعدشم

 یروناک-

-....... 

 خانوممم-

-...... 

 گهینفسم قهر نکن د-

 من لوسم-

 نه عشقممم-

 من لوسم یچرا خودت گفت-

 گناه دارم گهیخانومم د دیمن غلط کردم شکر خوردم ببخش-

 خودشو شکل گربه شرک کرد بعدشم

 چه بامزه شده خخخخخ

 فداش بشم بچمو  یاله

 دمیباشه خودتو شکل گربه شرک نکن بخش-

 اون دل مهربونت بشه یآخ رهام فدا-

 خدانکنههههه-

 نکش غیباشه باشه ج-

 کشمیم-

 باشه بکش-
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 شد بچه از دستم وونهید خخخخخ

 مامانو کرد یدلم گرفت هوا هوی

 مامانمم بود شدیم یچ ییییییه

 روناکم-

 جانم-

 خانومم شدیچ-

 ییآقا یچیه-

 تو فکر یپس چرا رفت-

 ینجور یهم-

 یمادرت افتاد ادی-

 آره-

 ها کشهیفکرا مامانت عذاب م نیباا یخودتو عذاب بداگه همش -

 خودمو دمیعذاب نم گهیباشه د-

 خانوم خودمم نیآفر-

 دیبوس مویشونیآروم پ بعدشم

 :رهام

 به دردميومد قلبم

 ��مرتب كرد وگفت:بدون من خاكش كردين روسريشوروسرش

 ميگفتم چي

 منتظرش ميمونديم چجوري

 توبغلم و نوازشش كردم سرشوكشيدم
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 عزيزم اين روزاهم ميگذره ميگذره–

 گفت:بدبخت نريمان به خوانوادش چي گفت گفتش كه اينا... بابغض

 كردم حرفشوقطع

 چيوگفته همه–

 چيزينگفت قشنگ دركش ميكردم  ديگه

 درمانيشم كه شروع شده بودفقط ي شوك براش الزم بودكه بره كما شيمي

 دانشگاشوبامرخصيشوگرفته بودم براش انتقالي

 نگاه كردم بهش

 برده بود خوابش

 گذاشتمش روتخت و اومدم تو حياط آروم

 سمت ماشين و سوارش شدم رفتم

 سمت هتل رفتم به

 بودم اينقدرخسته كه حوصله خودمونداشتم خسته

 و وانوپراب كردم و رفتم داخلش لباسامودراوردم

 اب حالموجااورد سرديع

 ماومدم بيرون چندتاتماس ازايران داشت بعدچندديقه

 گوشيوپرت كردم و لباس پوشيدم روبه روي ایینه ايستادم  بيخيال

 بودم الغرشده

 گودافتاده بود زيرچشمام

 زدم و موهامو به سمت باالدادم پورخندي

 زدم به نريمان زنگ



 

344 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جواب داد بعددوبوق

 گفتم بره پيش روناك بهش

 بود١٠تيپ خفن زدم و رفتم بيرون ساعت ي

 وواردشدمسمت نزديك ترين باررفتم  به

 سلف كامل مشروبوسفارش دادم ونشستم ي

 پيك ي

 دوپيك

 ...و

 خيلي خوشگلي اومدكنارم نشست دختره

 كردم نگاش

 فرانسه گفت:تنها و ي خنده ي زيباكرد به

 كرد دستموكشيدوبلندم

 سمت ي اتاق رفت و دروبازكرد به

 .........و

 #به #قلم #نيلوفروساحل

 

 

 :مانینر 

 دهیجواب نم زنمیبه رهام زنگ م یهرچ

 خونه خودم که خبر داشته باشم ازش ادیقبول نکرد ب وونمید پسره

 بار هزارم زنگ زدم باز رد تماس کرد یبرا
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 شده بودم یواقعا عصب گهید

 حالش بد شده بود روناک

 شده بود هوشیب

 کما یتو رفتیم داشت

 شده بودم یواقعا عصب گهید

 وونهیپسره د نیروناک تامن برم دنبال ا شیپ ادیب دیزدم مهش زنگ

 دیالو مهش-

 جونم داداش-

 اینپرس فقط ب یز یچ مارستانیب ایزووووود بلند شو ب دیمهش-

 باشه باشه اومدم-

 قطع کردم تو راهرو شروع کردم به راه رفتن ویگوش

 دیرس دیمهش قهیدق بعداز

 به حرفاش گوش بدم  نکهیا بدون

 شدبهم خبر بده یو هرچ فقط مواظب روناک باشه گفتم

 روندم سمت هتل رهام رونوباسرئتیاومدم ب مارستانیاز ب یفور  بعدشم

 گفت  رشیپذ دمیرس یوقت

 رفت مارستانیاز ب نکهیساعت بعداز ا مین قایدق رونیاز هتل رفته ب شیساعت پ سه

 بارو گرفته نیکتریاز کارکنا بهم گفت که آدرس نزد یکی رونیب امیب خواستمیم یوقت

 رفتم سمت بار یآدرسو گرفتم فور  منم

 از دخترو پسرو پربود

 نکردم داشیرو کردم پ رویز بارو



 

346 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 طبقه باال که اتاق اتاق بود رفتم

 شونیشروع کردم به برس یتا اتاق آخر  یاول ازاتاق

  داکردنشیاز پ شدمیم دیکم کم ناام داشتم

 اتاقا صدا اومد هی یاز تو که

 آشنابود صداش

 ممکنه  رینه غ نه

 کنهینم ویکار نیهمچ رهام

 درو بازکردم اطیبااحت

  ومدیداشت از کاسه درم چشمام

 بود دهیتخت دراز کش یبا باال تنه لخت رو رهام

 بغلش بود یتو ریدخترم بالباس ز هی

 مست مست بود رهام

  شدینم باورم

 رهام

 کنهینم یکار  نیهمچ

 رونیداغون از باراومدم ب یباعصاب

 شدم نمیماش سوار

 ادیز یلیخ باسرعت

 نامعلوم یجا هیسمت  رفتم

 برام مهم نبود یچیاون لحظه ه یتو

 یچیه



 

347 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تاسرعت داشتم جلوي دربيمارستان١٢٠باالي

 زدم روترمزكه جيغ الستيكادراومد محكم

 نگران بودم هم ترسيده بودم هم

 رفتم پيش دكترروناك سريع

 بيهوشه گفت

 تواتاقش رفتم

 نشستم كنارش و

 كردورفت پرستارسرمشوچك

 نگاه به تخت كناريش انداختم ي دخترديگه روتخت بودكه بالبخند نگام ميكرد ي

 نزديكش و كنارش نشستم رفتم

بود    صورت گردي داشت و چشماي درشت ابيش توصورتش ميدرخشيد مو نداش ولي بازم  ريزنقش
 خواستني بود 

 سالم–

 فرانسه جوابموداد به

 چيه  اسمت–

  كالرا—

 و گفتم:تنهايي  لبخندزدم

 :ميانلبخندزدوگفت

 نريمان–

 :ي ايراني درسته؟!؟كالرا

 دادم سرموتكون
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 :چراجذابيت شماشرقيااينقدرچشم گيرهكالرا

 گفتم:نميدونم ولي شماهاكه نازترين  باخنده

 :شرقياغيافه غربياروميپسندن و غربياشرقياروخنديدوگفت

 روناك اشاره كردوگفت:ايرانيه ولي  اصالشبيهشون نيس به

 خنديدم

 :توخيلي خوشگليكالرا

 لرزيد قلبم

 حس ناب ي

 خنده بعدازاينهمه تلخي رولبم نقش بست  ي

 خوبي–

 ��كشيدوگفت:قطع اميد آه

 شدم  ناراحت

 چيكارميكنم نميدونسم

 عقل و احساسم بين

 احساس پيروزشد باالخره

 عشق دريك نگاه اعتقاددارين به

 عشق دريك نگاهه  اين

 مقدمه ي هويي گفتم:ميشه بامن ازدواج كني  بي

 نفهميدم چي گفتم خودم

 خنده:ديوونه زدزيره
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 گفتم مگه توازمن خوشت نمياد جدي–

 :چراولي من مسيحي امكالرا

 باالانداختم شونه

 ميشي مسلمون–

 گفت:تومنوكه دوس نداري ازرودلسوزي ميگي بااخم

 اخم كردم متقابال

 عشق درنگاه أوله نخيراين–

 :ولي به من اميدي نيس خولباشودادبيرونوگفت

 :هس مگه اوناخدان اخمموبيشتركردموگفتم

 :توكه زن داريلبخندزد

 من نيس زن–

 :پس زنه منهكالرا

 :نيس ميگم خنديدموگفتم

 ميكني؟!؟ قبول–

 رهگفت:ا بابغض

 بودم كه نميدونسم چيكاركنم اينقدرخوشحال

 اوه دخي جون غباله مرگتوامضاكردي مگه ازجونت سيرشدي اوه—

 برگشتم سمت روناك كه بالبخندنگامون ميكرد بابهت

 افتادم يادرهام

 شدم عصباني
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 خودموكنترل كردم ولي

 

 

 رفتم کنار روناک 

 یفسقل یخوب-

 خوبم بابابزرگ-

 مارو یترسوند-

 کجاسترهام -

 توفکر حالم بدجور گرفته بود رفتم

 آخه گفتمیبهش م یچ

 استراحت کنه کمیخوش نبود فرستادمش خونه  ادیحالش ز-

 مانینر-

 جان-

 که یگیدروغ نم-

 ننننننهههه-

 نزن سر جدت غیباشه باشه فقط ج-

 خنده ریکالرا زد ز نوگفتیا تاروناک

 زنمونم آبرو نزاشت برامون یدختر جلو نیا ایب

 یزد مخ-

 هان-

 یمخشو زد گمیم-
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 اوهوم-

 ببند پرووووو شتوین-

 چرا-

 یمخ زد یمواظب من باش یچون اومد-

 رهامم اومده بود درست بده مختو زد-

 ها گهیراست م امممممم

 گفتن یندارم برا یحرف

 زبونتو موش خورد شدیچ-

 کردمیداشتم فکرم رمینخ-

 یبه چ-

 به حرفت-

 روناک-

 یبل-

 یدار چقدر رهامو دوست -

 یلیخ-

 چقدر-

 اندازه عمرم وجودم نفسم-

 گفتیو مظلومانه م یجد چقدر

 کنه انتیچجور دلش اومد خ رهام

 رونیداغون رفتم ب یباعصاب

 کارکنمیچ ایخدا
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 باشم قمیهم راز دار رف یچجور  آخه

 محافظ خواهرم هم

 خودت کمکم کن ایخدا

 شدم رفتم سمت هتل نیماش سوار

 گفتم به رهام خبر بدن  یفور 

 گفت برم باال اونم

 باال رفتم

 یسالم خوب-

 یسالم تو انگار بهتر -

 یهه چه بهتر -

 یبهتر  دیگفتم شا مارستانیب یومدیتااالن ن روزید نمیبیآخه م-

 نمیبب هوشیروناکو ب تونستمینم-

 اون هوش اومده-

 واقعا-

 آررره-

 ششیپ میپس بر-

 دستشو گرفتم رونیتاخواست بره ب دیلباسشو پوش رفت

 تخت یرو نشوندمش

 ماجرارو براش گفتم  همه

 تیو جد تیباعصبان

 همرو گوش کرد اونم
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 ازت توقع نداشتم رهام-

 داشته باشه یمونینکردم که پش یمست روناکم نترس داداش کار  شترهیب یدرسته مست بودم ول-

 ؟یمطمئن-

 آره-

 دمینفس راحت کش هی

 مارستانیب میباهم رفت بعد

 و کالرا کنار هم نشسته بودن روناک

 دنیخندیم خوردنویم ینیریش

  دیتا رهامو د روناک

 اونطرف کردو محل به رهام نزاشت کلشو

 داداشم چااااارررررهههیب

 داشت گناه

 گناه داشت پسره شلغم حقشه ی:غلط کردیراو

 واال

 آدم یبرا زارنینم عصاب

 رهام-

 جونم داداش-

 یمنت کش یبر  دیفکرکنم با-

 اوهوم-

 برو هواتو دارم-

 روناك
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 يابو پسره

 رزونبود كل

 بي دندون ايكبيري

 :روناكيرهام

 ببندگاراجوبابا

 ��من شيطون عشق��:رهام

 باباته شيطون

 :اتيش پارهرهام

 كردم بغض

 نازك نارنجي شده بودم خيلي

 ميدونسم خودم

 بغض ميكردم سرهرچيزي

 كه  مامانمم نبود مخصوصااالن

 رهام به خودم اومدم باصداي

 :ببخش ديگهرهام

 زيره گريه زدم

 باتعجب نگام ميكردن همه

 حقم داشتن خو

 چ از دل خون من ميدونستن اونا

 :روناك چتهرهام

 شدت گرفت گريم
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 مامانموميخواستم

 بودم مثل ي بچه شده

 نوزاد ي

 توجه بهشون دستاموميزدم توسركچلم بدونه

 بودن بخندن ياگريه كنن بدبختامونده

 گفتم:جرات دارين بخندين باگريه

 كه بادوازاتاق رفت نريمان

 رفت زيرپتو كالراهم

 نشسته بودروزمين صورتشوبادستاش گرفته بود رهامم

 اگه مامانم بودميگفت دختره ديوونه شده االن

 گفتم:رهام باجيغ

 جن زده ها ايستادونگام كرد مثل

 :چته چرااينجوري ميكنيرهام

 نگفتم هيچي

 اومدداخل  نريمانم

 كم خوابم برد و خوابيدم...... پرستارداروهامودادكم

 

 

 رهام: 

 روناک خوابش برد یوقت

 تخت نشستم یرو کنارش



 

356 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دخترو دوست دارم نیمن ا چقدر

 اون مشروب اثر کرد شترازیعشق روناک ب هیکه اون شب مست کنمیم وخداروشکر

 تونستم بر هوسم قلبه کنم ومن

 کردمیکه داشتم نگاهش م نجوریهم

 در بوم صدا داد هوی

 باتعجب به طرف در نگاه کردم دمیجام پر از

 کنهیباز داره نگام م شیبان مانینر دمید

 یچه مرگته روان-

 خبر خوووووش هیرهااااااام -

 یچ-

 شههههههیروناک داره بهتر م-

 گفت یچ

 شهیروناک داره بهترم گفت

 رهیم یداره روبه بهبود یعنی

 شهیعشق من داره خوب م یعنی

 نوکرتم ایخدا یوااااا

 مانیبغل نر دمیپر باذوق

 میدیخندیم مویدیپریم نییباال پا باهم

 کردیباخنده نگاهموم م کالرا

 رفت کنار کالرا و بغلش کرد مانینر

 خانوم خودم دارم یخبر خوبم برا هی-
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 یچ-

 شدن دکترا دواریبه توام ام-

 کردینگاه م مانیبه نر یاول باناباور  کالرا

 مانیخودشو انداخت تو بغل نر غیباج بعد

 یاز خوشحال کردیم هیگر

 دنکنیناام ویضیمر چیه ایخدا

 دوتا درحال الو ترکوندن بودم اون

 لبخند بهشون زدم  هی منم

 دمیطرف روناک کردم د تاصورتمو

 باز زل زده به اون دوتا شیتخت نشسته بان یرو چهارزانو

 شره نقدریدختر چرا ا نیا ایخدا

 روناک-

 هوم-

 یتومگه خواب نبود-

 صحنه از دستم دربره نیبود ا فیح-

 ها هیعجب آدم خدا

 وونهیدختره د-

 به تو رفتم-

 ممنون-

 خواهش شلغم جون-

 میزدیحرف م میکه داشت نجوریهم
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 دیکش غیج هوی مانینر

 رووووونیب دیبر گهیبسه د-

 میکردیباز نگاهش م یروناک بادهنا منو

 چتههههه-

 رونیگمشو ب ریدسته زنتو بگ نیکرد وونمید-

 یه یدار  ییعجب رو-

 مثل توام-

 گمشو-

 تو-

 رونیب میدسته روناکو گرفتم اومد ارهینم پروووووکم

 بودپایین و راه ميومد سرشوانداخته

 خجالت كشيده فهميدم

 پشت بيمارستان و روي صندلي نشوندمش بردمش

 سرشوبه سمت خودم برگردوندم باانگشتام

 چشماي معصومش نگام ميكرد بااون

 روتك تك اعضاي صورتش چرخيدوروي لباش خيره شد چشمام

 صورتش كردم سرمونزديك

 خانم هنوزاثرداروتوبدنشه خطرناكههههه اقاااااااا—

 جوري منوُهل دادكه پرت شدم روزمين روناك

 نشمين گاهم اخي

 بشي دختر ذليل
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 به پرستاره نگاه كردم باغضب

 مسترايشون هنوتحت مراقبتن خوچيه—

 گفتم:باش برو بااخم

 گفتورفت ايشي

 كنارروناك نشستم بلندشدم

 سرخ شده نگام ميكرد  بالپاي

 كه نكشيدع خجالت

 مطمئنم

 ازخنده منفجرميشه حتماداره

 و خنديدم اونم خنديد سرشوبوسيدم

 روشونم وگفت:رهام سرشوگذاشت

 جانم–

 :كي ازدواج ميكنيم بعداينهمه فرازوفرودروناك

 :به محض اينكه برسيم ايرانلبخندزدموگفتم

 :خيلي دوستت دارمروناك

 بيشترخانمم من–

 نگفت منم ساكت موندم  چيزي

 هردوبه سمت بيمارستان رفتيم  بعدچنددقيقه

 داروهاشوكه خورد خوابيد روناك

 ازبس خسته بوديم همونجاخوابمون برد منونريمانم
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 پاياني ️

 ماه بعد: يك

 كل: راوي

 :روناكي مواظب باشروهام

 دستي روي  روسريش كشيد و باذوق ازهواپيماخارج شد روناك

 به اشتياق روناك لبخندي زد و چمدون هاراتحويل گرفت رهام

باخنده به كالرا كه دستش راگرفته بودگفت:مريم جان عزيزم اينجاايرانه ها ايناكه نميدونن  نريمان
 رديم ميان ميگيرنمونماعقدك

 اخمي بانمك كردوگفت:بكش جلواون روسريو و

 كالرا

 مسيحي دختري

 عشقي پايداردرقلبش بود  كه

 خودرا مريم نهاد نام

 شد ومسلمان

 دوباره روسريش راروي سرمحكم كرد و ازفرودگاه بيرون رفت روناك

رابازكرد و آروم زمزمه كرد:برگشتم باورم نميشد بعد ي ماه بعد ي سرطان بعد ي نااميدي  دستايش
 بازم به كشورم برگردم

 اروم گفت:روناك سمت چپ رهام

 پدرروناك

 رامين

 چپ فرودگاه ايستاده بودومنتظردخترش بود درسمت
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 كه اميدي به زنده بودنش نداشتن دختري

 باديدن پدرش روناك

 كه چقدردلتنگش بودهمتوجه شد تازه

 همچون مرواريدش به روي گونه هايش ميريختن و بادوبه سمت پدرش ميرفت اشكاي

 حل شد دراغوشش

 جايگاه امنش بعداز رهام بهترين

 كه حاميش بوده و خواهدبود  كسي

 دست هاي نوازش گرش را روي سرروناك كشيد رامين

 بالبخنداين صحنه رانگاه ميكرد رهام

 كسي ازپشت بغلش كرد كه

 به عقب برگشت و رخ به رخ مادرش شد باتعجب

 ....و

 باخنده رو به مريم گفت:انگارماتنهاییمااااا نريمان

 دست پدرش راگرفت و به سمت نريمان برد روناك

 بابت همه چي ازنريمان تشكركرد ومريم را پدرانه دراغوش كشيد رامين

 

 

 :روناك

 بعد: چندهفته

 جيگرتتتتتتت دربيااااااااد كه من بخندم بهت  الهي

 مرده به جون خودم ميكشمت ذليل
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 سرشوتكون دادكه ارايشگرگفت:تكون نخورخانم خراب ميشه اي بابا مريم

 روبه مريم گفتم:مري زامبي هسي داري زامبي ترميشي اروم

 دندوناشوروي هم فشاردادو چيزي نگفت مريم

 بچم اخي

 هنخور شيرت خشك ميش حرص

 دفعه ارايشگرمرهاموكشيدكه جيغم رفت هوا ي

باباجاج خانم چيكاميكني خوبه همش ي ذره مو دارم اي بابا كندي همون ي ذرشم مگه طناب  اي—
 داره

 گفت:تكون نخور ارايشگرباحرص

 عجوزه

 دارم وموهاشوتك تك بكنم ميمونكو  چقددوس

 و رفتم رو اسم رهام گوشيوبرداشتم

 سيوبود ديوونه

 ِاس زدم:كجايي حاج اقا بهش

 جواب داد:ديگه تمومه حاج خانم سريع

 نوشتم:طالفي ميكنم حاج خانم جدوابادته گودزيال  بأحرص

 ��داد:اي جوونم امشب طالفي كن جواب

 شدم سرخ

 اينبارخجالت كشيدم خدايي

 كردم ي كنار گوشيوپرت

 به مريم نگاه كردم و
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 ساعت باالخره ولمون كردن٦بعد

 پوستم داره كنده ميشه ميكردم احساس

 و جلوي ایینه ايستاديم لباسامونوپوشيديم

 دهنم بازمونده بوداااا يني

 دورت بگردم خدايا

 دربياااااد جيگرم

 منومري شبيه هم بود ي دكلته تنگ  كه ازكمربه پایین پف پفي ميشد لباس

 جيغ مريم دراومد صداي

 �😖�:بيشعووووور چراتواينقدرنازشدي نميخوااااممريم

 كردم صدبرابرمن زيباشده بود خنديدمونگاش

شنباروسرمون كرديم و به سمت پایین رفتيم دلم ميخواما فيلم برداره رو خفه كنم  خانماداماداپایینن—
 عنتر

 كنارهم بودن چراايناشبيه همننننننننن محوزيباییشون بودم كه يكي زدتوسرم روهامونريمان

 :خاك برسرت كنن خورديشونمريم

 هيچي نفهميدم بدونه اينكه جلوپامونگاه كنم رفتم سمت رهام كه.... ازذوق

 شپلققققققققق

 نشيمن گاهم خوردشد اي

 صحنه إحساسي اين جوب اينجاچيكاميكرد وسط

 باخنده كمكم كردبلندبشم رهام

 شديم سوارماشين

 :عشق شيطون منرهام
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 اقااااااا حاج–

 ��گفت:حاج اقارونشونت ميدم بالبخندشيطاني

نگفتم كه رفت اتليه عكساگرفتيم ورفتيم تاالرباغ باورودماهمه شروع كردن به  ووووووورچيزيبيشع
 دست زدن

 خوردبه ارتام چشمم

 أروشا

 ارغوان

 لبخندزدم بهشون

 روزي افتادم كه آزم معذرت خواستن ياداون

 بخشيدمشون ومنم

 نشستيم نريمانومري هم نشستن  توجايگاه

 اومدوتبريك گفت پدرم

 كه عاقدگفت وكيلم و من گفتم:بااجازه روح مادرم و پدرم بعله يادروزعقدافتادم

 سمت رهام داشت نگام ميكرد برگشتم

 چيه حاج اقا٠—

 نزد خنديدوحرف

 رقص زده شد همه ريختيم وسط اهنگ

 خانماناروچجوري ميرقصن بي

 من صدات ارامش محضه عشق

 من فوق العادس اون چشمام عشق

 من عشق
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 پشت كمرش دستموگذاشتم

 :اروم اروم رهام

 :اومدباروننريمان

 :شديم عاشقمريم

 بيرون زديم–

 نگام كردوگفت:اومدنم نم رهام

 شبنم  نشست—

 :روموهاموننريمان

 :روموهامونمريم

 چرخيدم  روپاشنه

 ازپشت بغلم كرد رهام

 شد و صداي جيغ برقاخاموش

 هميشه هستي تودلم

 روم اگه نباشي پيش

 كه ميشه باشم  عاشقت

 كه ميشه باشي ارزوم

 جدايي ولي كنج دل ي جايي مثل نبضي تووجودم ميزنيوبي صدايي دوريوازم

 روسينش  سرموگذاشتم

 كمرم كشيد دستشوتاروي

 :باورم نميشه تموم سختياتموم شدرهام

 اهوم—
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 :عشق شيطون منرهام

 زدمومحكم تربغلش كردم  لبخندي

 ......و

 كل: راوي

 بالباس عروس كه نميشه:بابا روناك

 :روناك اگه ساكت بشي من قل ميدم به بي خانمانازلزله بم كمك كنمنريمان

 پشت چشمي نازك كرد و سوارشد روناك

 رل نشست پشت

 كنارش مريمم

 رو به رهام گفت:داداش اينوانداختن بهتااااا  نريمان

 نشست پشت و گفت:ببندتانبستمش درخت عرعر رهام

 خنديدوسوارشد نريمان

 حركت كرد روناك

 خدافظي كرده بودن ازخوانوادها

 برن شمال وميخواستن

 ضبطو روشن كرد مريم

 كرد به قردادن عشرو و

 واااااي

 هلويي چ

 مدل مويي عجب

 دخترهلويي چ
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 اهنگوعوض كرد روناك

 درياكنار بيابريم

 درياكنارهنوزقشنگه

 ازسبزه زارشاليزار بيابريم

 هنوزقشنگه

 اشين وسط جاده ايست كرددفعه م ي

 :چي شد روناكرهام

 :بپرين پایین هل بدين كه خراب شدهروناك

 :اي بابااين پورشس يا گارينريمان

 نق پياده شدن بانق

 باخنده گفت:حاضري مري روناك

  ٣ ٢ ١:مريم

 جيغ الستيكا و

 ماشينوروشن كردورفت روناك

 باخنده به هم نگاه كردن رهامونريمان

 ركب خورديم:داداش نريمان

 زدن زيره خنده و

 

 سال بعد:٤

 به زمين گرم بشينییییيي الهي

 نيلوووووووفر
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 ساحللللللللل

 باجيغ گفت:مريم بچتوجمع كنننننننننن روناك

 :ساحللللل بيااينجامريم

 :دوج ندالمساحل

 كردي ورپريده ول كن موهاشوكندییییییيي غلط—

 موهاي نيلوفروكشيدوگفت:نميخواااااام ساحل

 به سمتش رفتم و موهانيلوفروازتودستاي ساحل دراوردم وباد

 ازتواتاق بارهام اومدبيرون و گفت:دختربابا نريمان

 بادوپريدبغل نريمان ساحل

 كردم و دادمش دست رهام نيلوفروبغل

 مبخنديد كه

 گورنشن اينا گوربه—

 نشستم روهام كنارم نشست و نريمان كنار مريم كنارمريم

 اينجوري به پايان ميرسونيمحاالمااين داستانو و

 و جدايي دوري—

 :تلخي و ناكاميرهام

 :غم و شادي مري

 زندگي نري؛فرازونشيب

 ولبخند گريه—

 :همه و همه روپشت سرگذاشتيمرهام
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 :ديگه قرارنبست به گذشته به اون روزاي پرگاليه برگرديم مري

 :دردديديم دردكشيديم ورنج زمانه روبجون خريديمنري

 بده قصه شديم آدم خوبه ي قصه هم شديم عاشق شديم امارسوا نشديم چرا... إدم—

 :اما بازم مونديم به عشق هم زندگي كرديم تابه ارامش برسيمرهام

 :هنوزم صداي پرنبض طپش قلبامون روبه رخ ميكشيم نريمان

 :به رخ هركي كه عاشقه مري

 وهرلحظه اززندگيمونوپرازاحساس پاك ميكنيم  ميمونيم—

 :چون خداهميشع هست هامر

 :بودنش تنهايي بين ماجايي ندارهرهام

 ماپاكيم

 :بدون غرورنري

 :چهارنفربدون گناه مري

 روناك:وماشيطنت ميكنيم وگناه درجدالي دراين راه-رهام-مري-نري

 

 پايان

 #به #قلم #نيلوفر #و #ساحل


