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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 ـروزیرمـان : خاطـرات خـوبِ د 

 

 Zeynab_bbcقـلـم : بـانـو  بـه

 

 میستین طونی(ما ش3سرنوشت ،  ی( باز2،   انتیخ(1:  ےرمـان ها خـالق

 

 ـاوشی، زهـرا ، سـ ـدیهـا : وحـ ـتیشـخـصـ

 

در حفظ  یو دروغ ، سع یدختر که با پنهان کار کی یزندگ داستان:  رمـان از ےا خـلـاصـه

 شهیاش هم هیکه سا یخود و همسرش دارد. اما او غافل از گذشته ا نیو عشق ب یرابطه و زندگ

 کی. اما سرانجام در کندیم یآسوده زندگ یالیو با خ زیاعتنا به همه چ ی، ب کندیم بیتغ را ےآدم

و نقاب از صورتش  شودیبرمال م شیها و دروغ ها یرازها و پنهان کار ی، تمام زیانگ نفرتشب 

 نیدر رقابت ب ڪکه دختر دید دی. حاال باشودیاو آشکار م یقیو چهره و ذات حق رودیکنار م

 اش ےزندگ یمردها نیداستان ما از ب ڪدختر دید دینه. با ایخواهد شد  روزیعشق و نفرت ، پ

ها و  هید را که باعث تمام درد ها و گرعشق اول خو ای. آندیگزیبرم شهیهم یرا برا کی کدام

http://www.romankade./
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ماند که تمام عشق و عالقه اش به نفرت و  یم یبا همسر ای کندیاو بود ، انتخاب م یها ییتنها

سه فرد زخم  نیاز ا کیعشق و نفرت کدام  نیکه در جدال ب دید دیشده است؟ با لیانتقام تبد

 خواهند شد ... روزیخورده ، پ

 یقرار داده شده است. برا میستین طونیرمان در رمان ما ش نیمهم : دوستان جلد اول ا نکته

رو مطالعه  میستین طونی، حتما اول رمان ما ش دیاریسر در ب شتریرمان ب نیا یاز ماجرا نکهیا

 //zeynab_bbc. دی... با من همراه باش دیکن

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

از  دیوح هوی. کردیبودم که پاهام درد م دهی. انقدر رقصمیوارد خونه شد دیته و کوفته با وحخس -

 . دیپشت بغلم کرد و با عشق گونه ام رو بوس

 

 یی: آقا -

 

 : جونم خانومم دیوح

 

 .ادیهم خوابم م یلیخسته ام ، خ یلی، بخدا خ یطونیش یب یطونی: امشب ش -
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 جوجو؟ یایتو هم با من ب یخوای، م رمیدوش بگ رمی: چشم عشقم ، من م دیوح

 

 برووو. ااایح ی: ب -

 

رو  شمیآرا نکهیدراوردم و بدون ا یکرد و رفت حموم. منم لباسام رو با خستگ یبلند یخنده  -

بلند  مهی، سراس می. با زنگ خوردن گوشدمیتخت دراز کش یموهام رو باز کنم ، رو ایپاک کنم 

هم فشار  یدندونام رو رو یناشناس ، عصب یهمون شماره  دنی. با درو برداشتم میشدم و گوش

نرسه. وارد تراس شدم و  دی. در اتاق رو بستم تا صدام به گوش وحرونیاز اتاق خواب زدم ب ودادم 

 جواب دادم.  یعصب

 

تو مگه ناموس  ؟ییییداریچرا دست از سر من برنم ؟یلعنت یخوایاز جووون من م یییی: چ -

 جون مادرت ، خواهرت ، عشقت دست از سر من بردااار.  ؟ییییندار

 

 برام آشنا بود یلیمردونه اما آشنا ، تمام تنم به رعشه افتاد. صداش خ یصدا هی دنیبا شن هوی -

 کرده بود. خیو تمام بدنم  کردیاما فکر و مغزم کار نم

 

 : سالم @

 

زن شوهر دار  هیز سر دست ا یکشیمحترم ، خجالت نم یآقا یکیچه عل ؟ی: چه سالم -

 ؟یداریبرنم
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 ام. یکه ک یبد صیتشخ یصدامم نتونست یاز رو یشدم که حت بهی: هه جالبه ، انقدر غر @

 

  ؟یهست یآروم زمزمه کردم : تو ک -

 

 . یرو پر کردن ، چه زود نامرد شد گاهمیزهرا خانوم ، چه زود جا گمیم کی: تبر @

 

 ؟ییییهست یییی: گفتممم تو ک -

 

 .اوشیعشق اول و آخرت ، س:  @

 

. تمام دیچرخیداشت دور سرم م زی. همه چنیزم یها و آروم نشستم رو لهیدستم رو گرفتم به م -

شده بود.   ریمجددش ، ترس و وحشت به تمام وجودم سراز یصدا دنیکرده بود و از شن خیبدنم 

 . ستهیکه از حرکت با دادمیو هر لحظه امکان م دیکوبیم نمیبه قفسه س یقلبم به طرز وحشتناک

 

 کدومش زهرا؟  ؟یخوشحال شد یادیز ای ؟یدیترس ؟یخانوم هی: چ اوشیس

 

باره و دو ختندیریگونه هام م ی. اشکام روارمیرو به زبون ب یرو نداشتم که کلمه ا نیتوان ا یحت -

 به جونم افتاده بود.  دیترس از دست دادن وح
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 نامرد.  یدیرقصیتو بغلش م بای، چقدر ز ی: چقدر امشب خوشگل شده بود اوشیس

 

 و االنه که از هوش برم. ادیکه نفسم باال نم کردمیحس م -

 

هرا ، ز یندار شتری، دو راه ب امتیبمونه واسه ق دارمونیبگم د ستمی: شرمنده که من بلد ن اوشیس

،  فتهیکه ب یو هر اتفاق نمیشیساکت نم نباری، ا ی. اگه باز رهام کنیضد من باش ای،  یبا من باش ای

 . شب خوش. یمقصرش خودت

 

. دستم رو دور گلوم حلقه کردم و ادیبوق ممتد حس کردم که نفسم باال نم یبوووق ، با صدا -

صورتم زده شد ، بغضم  یکه تو یلی. با سدادمیداشتم جون م ژنیاکس یذره ا دنیواسه بلع

آغوش  یو شروع کردم هق هق کردن توشدم  دهیشکسته شد و راه نفسم باز شد. به جنون کش

چکار  دیچکار کنم؟ خدااا با دی. حاال باگرفتیدادنش داشت جونم رو م تکه حس از دس یکس

 کنممم؟ ...

 

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  1 

Channel :  @Roman_bbc 
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 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

من و  سر ییچه بال خوادیبرگشته؟ م اوشیبگم؟ چرا دوباره س دیبه وح دیچکار کنم؟ با دیخدا با -

 .ریچکار کنممم؟ خدا کمکم کن. خدا بهم رحم کن. خدا عشقم رو ازم نگ دیخدا با اره؟یب میزندگ

. مراز عشقم بگذ تونمیرو از دست بدم. من نم دیوح تونمیدل بکنم. نم دیاز وح تونمیخدا من نم

نداره؟؟؟ چرا غم و  یمن تموم یچرا دردات برا ؟؟؟یشنویرو م منو؟ صدام ینیبیخداااااااا. م

 نداره؟؟؟ چراااااااااا؟  یمن تموم یها بتیمص

 

 یافتاده؟ ک یزهرا؟ چه اتفاق شدهیجونم ، چ ری، آروم بگ دی، آروم باش نفس وح سسسی: ه دیوح

 . زمیکن عز فیبهم بگو زهرا ، برام تعر ؟یختیبهم ر نطوریگلم که ا یدیشن یبهت زنگ زد؟ چ

 

 : م ، من ، من  -

 

 م؟یزندگ ی: تو چ دیوح

 

 دی: وح -

 

 گلم؟ شدهی، چ رمیمی: به فدات ، بگو نفسم ، بخدا دارم از استرس م دیوح
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  یچی: ه -

 

 بهت زنگ زده بود؟ یک ؟یچ یعنی:  دیوح

 

 .کردیم هی: خب خب فائزه بود ، گفت با ستار دعواش شده و داشت گر -

 

 ؟یزیریمثل ابر بهار اشک م یموضوع دار نیا یدلم ، تو برا زی، عز یییی: اله دیوح

 

 : آ ، آآره  -

 

نداره. نگران  یو ناراحت هیگر گهید نکهیتمام زن و شوهرا هست ، ا نیدلم ، دعوا ب زی: عز دیوح

 .هی. دعوا نمک زندگکنندیم یزود دوباره آشت یلی، مطمئنم خ زمینباش عز

 

 : آره ، حق باتوئه -

 

 ، پاشو گلم. میبخواب میبر ای، پاشو ب شدهیمنو دختر ، گفتم حاال چ ی: کشت دیوح
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 : باشه -

 

از  المیرو خاموش کردم تا خ می. گوشمیبلند شدم و به سمت اتاق خواب رفت دیبه کمک وح -

دور  دیوح یتاشده؟ دس بهیراحت باشه. چطور صداش رو نشناختم؟ انقدر برام غر اوشیجانب س

و خاطراتمون. دوباره  اوشیشد سمت س دهینداشتم. دوباره ذهنم کش یکمرم حلقه شد اما حس

برگشته بود به ذهن و  اوشیس الیروح گذشته. دوباره فکر و خ یسابق و ب یشدم همون زهرا

چکار کنم؟  دیمن با یشد. خدا ری. اشکام سرازکردمیم انتیخ دیقلبم. دوباره داشتم به وح

اال بودم؟ ح چشیچرا برگشته؟ مگه ازدواج نکرده بود؟ مگه از من نگذشت؟ مگه نگفت باز اوشیس

ن م یوقت بهش دروغ نگم. ول چیافتادم. گفت ه دیبا وح میواستگارروز خ ادیبرگشته؟  یواسه چ

خودم حفظ کردم. چرا احتمال ندادم که  یرو برا دیوح یمدت با دروغ و پنهون کار نیتمام ا یتو

همه  دیاگه وح شه؟یآشکار م قتیدرصدم احتمال ندادم تمام حق هیچرا  شه؟یخره رازام فاش مباال

گفت اگه ازم متنفر هم بشه ،  دینه نه امکان نداره. وح کنه؟یم رهام کنه؟یرو بفهمه چکار م زیچ

کار چ دیبشه ، من با لیتمام عشق و عالقش به نفرت تبد می. اما اگه مرد زندگکنهیهرگز رهام نم

 ایصورت معصومش اشکام شدت گرفت. خدا دنی. خوابش برده بود. با ددیکنم؟ برگشتم سمت وح

دم. رو از دست ب دیوح تونمیاز عشقم بگذرم. من نم تونمی. من نمگذرمب میاز مرد زندگ تونمیمن نم

وح و ر قلب و دمیانجام بدم. اجازه نم اوشیبسته نگه داشتن دهن س یبرا تونمیکه م یهر کار دیبا

رو نسبت به  تشیذهن دمیغرورش رو بشکنه. اجازه نم دمیرو خرد کنه. اجازه نم دیاحساس وح

حالت تهوع هم بهم  یهم نزاشتم. از استرس و نگران یچشم رو حمن عوض کنه ... تا خود صب

 رو صدا زدم.  دیو رفتم وح دمیصبحونه رو چ زیم یدست داده بود. عصب

 

 .شهیم رتیاره د، عشقم ، پاشو د دی: وح -

 

 .کمیبخوابم ، فقط  گهید کمی:  دیوح
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 نینشستم و سرم رو ب یصندل ی. رورونیو از اتاق زدم ب رونینفسم رو آه مانند فرستادم ب -

 وشایس یشماره  دنی. با ددمیدو زیپرواز کردم و به سمت م میدستام گرفتم. با زنگ خوردن گوش

و تمام بدنم به رعشه افتاد. امام  دیرو خاموش کردم. رنگم پر میگوش عیقلبم به وحشت افتاد و سر

. دمیکش قیبرگشتم و چندتا نفس عم عیاز اتاق ، سر دیاومدن وح رونیزمان به دادم برس. با ب

 اومد و با لبخند نشست کنارم. قهی. بعد از چند دقادیب دینشستم و منتظر شدم تا وح یصندل یرو

 

 ری: صبحت بخ -

 

 پرنسس من. ریشما هم بخ: صبح  دیوح

 

. پس از میسکوت صبحانه رو صرف کرد یرو گذاشتم جلوش. تو یزدم و چا یزورک یلبخند -

بلند شد و به اتاق رفت تا آماده بشه. امروز دانشگاه دارم اما بخاطر حرف  دیصرف صبحانه وح

قانعش کنم که دست از سر من و  دیحرف بزنم. با اوشیبرم و با س دیبهتره که نرم. با اوشیس یها

 به خودم اومدم. دیوح ی. با صدابرداره میزندگ

 

 .شهیم رمی، داره د ی! پاشو آماده شو خانومی: عه ، تو که هنوز نشست دیوح

 

 استراحت کنم.  خوامی، م کنهی، سرم درد م امی: تو برو من نم -
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 ؟ی: مطمئن دیوح

 

 زمی: آره عز -

 

 .می: باشه گلم ، پس من رفتم ، مراقب خودت باش زندگ دیوح

 

 : چشم -

 

 : خداحافظ دیوح

 

 : بسالمت -

 

. کتش رو براش گرفتم تا بپوشه. دیجلو اومد و گونم رو بوس شیشگیطبق عادت هم دیوح -

زنگ خورد. با  فونینگذشته بود که آ دیاز رفتن وح قهیبه روم زد و رفت ... چند دق یلبخند

 ؟یچ یعنینبود؟ وا؟  یکس فونیباشه؟ پشت آ تونهیم یک یعنیتعجب به سمت هال رفتم. 

 

 ه؟ی: ک -

 

 : باز کن ، منم @
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 کرده؟ ... دایرو از کجا پ نجایا اوشیامام زمان. س ایشد.  ریوحشت و ترس به تمام بدنم سراز -

 

Roman :#رید_خوب_خاطرات 

part:  2 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 ؟یکنیم یچه غلط نجایبا وحشت گفتم : تو ا -

 

 .یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ ای،  یکنیدر رو باز م ای:  اوشیس

 

 : ب ، باشه -
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سرتاسر بدنم رو فرا  یبیعج ی. وحشت و دلشوره دمیدر رو باز کردم و رفتم لباس پوش عیسر -

رو  اوشیس خوامیدوباره م شدیگرفته بود. حس نفرت و عشق به سراغم اومده بود. باورم نم

به سمت هال  عیزنگ ، ترس و استرس به وجودم رخنه کرد. سر یصدا دنیمالقات کنم. با شن

اسات پشت در ، احس اوشیو چهره س کلیه دنیکردم. با د رونینگاه به ب یچشم یرفتم و از تو

 یقیساله دست و پام رو گم کرده بودم. نفس عم 1۶ یبه قلبم وارد شد. مثل دختربچه ها یبیعج

 روز هیکه  یرنگ یمشک لهیاون دوتا ت یو آروم در رو باز کردم. با باز شدن در ، نگاهم رو دمیکش

د. دست چشمام حلقه ز یقامتش ، اشک تو دنیشد. نگاه اونم به من بود. با د معاشقش بودم ، زو

مرد بودم. هر چه قدرم از اون زمان گذشته باشه ، هر چه  نیعاشق ا یزمان هیخودم نبود. من 

شه صداش ، تنم به رع دنیتفاوت باشم. با شن یمرد ب نیمقابل ا تونمیباشم ، نم دیقدرم عاشق وح

 افتاد.

 

 داخل؟ امیب شهی: م اوشیس

 

داخل.  ادیکنار تا ب دمیآره تکون دادم. کش یکلمه حرف بزنم. فقط سرم رو به معنا هینتونستم  -

 خیم اوشینشه. نگاه س داشیسرزده پ دیوقت وح هیکردم تا  دیوارد خونه که شد در رو بستم و کل

 هیعصب یلیمشت شده اش حدس زدم که خ یدستا دنی. با دمیقاب عکس عروس یشده بود رو

  رو نباختم. ماما خود

 

 نسکافه؟ ای ی: چا -

 

 ؟یدونینم یعنی:  اوشیس
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که مربوط به تو و  یزی، چون من هر چ یخوشحال باش دیخودت رو تونستم بشناسم با نکهی: ا -

 سپردم. یرو به فراموش شدیخاطرات تو م

 

 کردم حفظ ظاهر کنم. یبهم قالب شد اما سع یپوزخندش ، ترس و استرس بد دنیبا د -

 

 .یاریب ادتیدوباره خاطرات فراموش شده رو به  دیخانوم کوچولو ، آخه با ی: اشتباه کرد اوشیس

 

 کنم؟یرو م نکاریمن ا ی: و چرا فکر کرد -

 

 .گمیساده است ، چون من م یلی: خ اوشیس

 

چشم ، چشم  گمیهم نم یکردم. به هر کس ریی، تغ یسپهر یآقا ستمیسابق ن یمن زهرا ی: ول -

 .شنوهیمن رو فقط عشقم م یگفتن ها

 

 خانوم کوچولو. ستیکردن من اصال به نفعت ن کی: تحر اوشیس

 

 گهیو د یریخونه م نی. بعد از حرفات از اشنومیبگو ، م یدار یرفتن بسه ، هر حرف هی: حاش -

 گفتم؟ یچ یدی. فهمیکنیپشت سرتم نگاه نم
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 ؟یکشی: تو واسه من خط و نشون م اوشیس

 

 قای: دق -

 

، واسه من شاخ و شونه  یاز ترس و لرز رو به موت باش نکهیا ی: هـــه ، جالبه ، جا اوشیس

 ؟یکشیم

 

 بترسم؟ دیبا یبترسم؟ از ک دی: چرا با -

 

 .یهمسرت باز نکرد یکه پرونده اش رو برا ی: از من ، از خاطراتمون ، از گذشته ا اوشیس

 

 ؟یکنیم دی: من رو تهد -

 

، اون وقت  یمن قدم برندار یبزار ، اما اگه طبق خواسته ها یخوایم ی: اسمش رو هر چ اوشیس

 .یزاریکه ازش ب شمیم یاوشیس

 

و  یکه سرم اورد ییکه بعد از اون همه بال ؟یخودت فکر کرد شیپ ی. چزارمی: من االنم ازت ب -

و تا اخر عمر  کنمینم انتیبه تو و خاطراتت خ ای مونم؟ی، بازم عاشقت م یکه در حقم کرد ینامرد

 به و یمن مرد یوقته که برا یلی، تو خ یسپهر یاقا یاشتباه متوجه شد کنم؟یم یزندگ ادتیبا 

 یکه جا ی. با کسونمیرو بهش مد میکه زندگ ی. من ازدواج کردم ، با کسیسپرده شد یفراموش
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 برد و نیز برو ا یکه تو باعثش بود ییها و تنها هیتو رو به نحو احسنت برام پر کرد. گر یخال

،  دنمهینفس کش لیلبام برگردوند. من عاشق همسرم هستم ، نفساش دل یلبخند رو به رو

هامه. من  یوونگید لیهامه ، لبخنداش دل هیگر لیهاش دل یقرار یهامه ، ب یعاشق لیلچشماش د

. من با وجود یستیمن ن یدارم که تو هرگز قادر به برقرار کردن اون آرامش برا یآرامش دیبا وح

 دارم.  زی، انگار همه چ دیوح

 

 انیبا وجود دونستن رابطه ما و جر دیخانوم کوچولو ، آقا وح یکنیم ی: قشنگ سخنران اوشیس

 دونه؟یاصال نم ایعاشقته؟  نجوریمن ، ا

 

 جوابش رو بدم؟ یچ دیجملش سکوت کردم. با دنیبا شن -

 

 شد؟ی: چ اوشیس

 

 دونهی: م -

 

 : جدا؟ اوشیس

 

 : آره -

 

 : پس بزار منم مطمئن بشم. اوشیس
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 ؟یچکار کن یخوای: م -

 

 .ادشیب دی: زنگ بزنم آقا وح اوشیس

 

 ؟یرو دار دی: مگه ، مگه تو ، تو شماره وح -

 

 خانوم کوچولو. یمن رو دست کم گرفت یلی: خ اوشیس

 

 بتونم عقب بکشم ، دستاش نکهیرو ازش گرفتم. قبل از ا شیبا وحشت به سمتش رفتم و گوش -

دستاش رو پس بزنم اما  کردمیم یشدم. سع رهیرو دور کمرم حلقه کرد. با وحشت و ترس بهش خ

کم اش گهیتنگ تر شدن حصار دستاش بود. د جشی، نت کردمیتقال م ی. هر چدیرسیزورم بهش نم

کردم در  یطخدا چه غل ی. افشردمیو به خودش م دیکشیگردنم نفس م یگود یتودرومده بود. 

رو پس زدم و به سمت  اوشی، وحشت زده س فونیزنگ آ یصدا دنیرو به روش باز کردم. با شن

چکار  نجایا دیمن ، وح ی، حس کردم که نفسم رفت. خدا دیچهره وح دنی. با ددمیدو فونیآ

 کنه؟؟؟یم

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  3 

Channel :  @Roman_bbc 
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 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 االن سرکار باشه؟ دیمگه نبا کنه؟یچکار م نجایا دیخدا وح یشدم. ا رهیخ اوشیبا استرس به س -

لبش ترس و  یپوزخند رو دنیرو به سمت اتاق مهمون هول دادم. با د اوشیبا ترس و لرز س

 نگفتم.  دیبه وح میدر مورد نامزد یزیبود که چ دهیوحشت تمام وجودم رو گرفت. فکر کنم فهم

 

 دونه؟یرو نم زیهمه چ دتونیمگه اقا وح ؟یدیچرا ترس ه؟ی: چ اوشیس

 

 .این رونیاز اتاق ب کنمی، االن فقط بمون تو اتاق ، التماست م میزنی: ما بعدا باهم حرف م -

 

در رو بستم. شال و مانتوم رو دراوردم و پرت کردم رو کاناپه. چند  عیهولش دادم تو اتاق و سر -

کردم به خودم مسلط باشم و آرامش رو به خودم برگردونم. با  یو سع دمیکش قیبار نفس عم

در  یجلو دیقامت وح دنیدر ، دوباره ترس و وحشت به قلبم هجوم اورد. با د یتو دیچرخوندن کل

گردنش  یگود یآغوشش انداختم. تو یو خودم رو تو دمیتش دوچرا بغض کردم و به سم دونمینم

 یدست ها دنی. با دفرستادمیهام م هیو عطر تنش رو به درون ر دمیکشیم قیعم ینفس ها

حرکتم متعجب شده. باالخره به  نیحرکت مونده بود ، حدس زدم که از ا یکه ب دیخشک شده وح

و موهام رو  فشردمیحکم به خودش مدور کمرم حلقه شد. م مردونش یخودش اومد و دستا

ممکنه ازم متنفره بشه  نکهی. فکر اکردیم وونمیداشت د دی. فکر از دست دادن وحکردینوازش م
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 دیوح نکهیآغوشش هق هق کردم. فکر ا ینتونستم خوددار باشم و تو گهی. دکردیداشت داغونم م

 کنه داغونم کرده بود.  نمیگزیرو جا گهید یکس ای هممکنه رهام کن قتیحق دنیبعد از شن

 

 گلم؟ شدهی: زهرا چته؟ چ دیوح

 

 یکشیوقت ازم دست نم چی، بهم قول بده ه یکنیوقت رهام نم چی، فقط بهم قول بده ه یچی: ه -

 .دی، بهم قول بده وح

 

رو رها کنم؟ مگه از جونم  دنمینفس کش لیدل دیاخه من چرا با ؟یباز شروع کرد وونهی: د دیوح

 شدم؟  ریس

 

که آروم شدم از  قهیو هق هق کردم. بعد از چند دق ختمینتونستم بزنم و فقط اشک ر یحرف -

 و با نگاه نافذش قدرت تکلم رو ازم گرفته بود.  کردیاومدم. با لبخند نگاهم م رونیب دیآغوش وح

 

 نرم سرم کار؟ یقرار ی: اگه ب دیوح

 

 ؟یجا گذاشت یزیدوباره؟ چ ی: نه نه من خوبم ، چرا برگشت -

 

 پرونده و مدارک مربوط به شرکت رو جا گذاشتم.  یسر هی: اره  دیوح
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به سمت اتاقمون ضربان قلبم باال رفت. با وحشت  دیتکون دادم. با رفتن وح ینزدم و سر یحرف -

 یبه رو دیکنار اتاقمون بود. با نشستن دست وح قایشده بودم. اتاق مهمون دق رهیخ دیبه وح

 دیبتونم مانعش بشم ، وح نکهین ، وحشت زده به سمتش رفتم اما قبل از ادر اتاق مهمو رهیدستگ

کردم که هق هقم رو خفه کنم. با  یدهنم گذاشتم و سع یاتاق شد. دو تا دستام رو رو اردو

 اوشیتا س کردمیاتاق نبود. چشم چشم م یتو اوشیوحشت وارد اتاق شدم اما برخالف تصورم س

شده بود ، به خودم اومدم.  رهیبرگه دستش بود و به من خ یسر هیکه  دیوح دنیکنم. با د دایرو پ

 خونه نمونه.  نیاز ا شتریسر اجبار زدم تا نگران حال و روزم نباشه و ب از یلبخند

 

 حالت خوبه؟ ی: مطمئن دیوح

 

 : اره عشقم ، برو به کارات برس. -

 

 : باشه گلم ، مراقب خودت باش. دیوح

 

 : چشم توهم مراقب خودت باش. -

 

در رو باز کنه ، اروم صداش  نکهیبهم زد و با لبخند به سمت در سالن رفت. قبل از ا یچشمک -

 زدم.
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 دی: وح -

 

 شد.  رهیچرخش کوتاه به سمتم برگشت و با لبخند بهم خ هیبا  -

 

 : جانم؟ دیوح

 

 دوستت دارم یلی: خ -

 

 خنده. منم خندم گرفته بود. رینتونست تحمل کنه و زد ز گهید -

 

لقمه چپت  هی امینرم شرکت ها ، اگه نرم م یکنیم یکاری یخودت دار نی: اهلل اکبر ، بب دیوح

 . از ما گفتن بود.کنمیم

 

 ایح ی: گمشو ب -

 

استرس و وحشت تمام وجودم  دی. با رفتن وحرونیکرد و باالخره از خونه زد ب یبلند یخنده  -

که  اوشیس دنیبا د هوی. دمیدر سالن رو قفل کردم و به سمت اتاق مهمون دو عیرو گرفت. سر

. نرویو از اتاق زدم ب دمیکش یفیخف غیشده بود ، ج رهیبود و بهم خ دهیتخت خواب دراز کش یرو

مانتو و  عیسر اوش؟یس یرفتم جلو ینجوریتازه متوجه سر و وضعم شدم. خاک بر سرم ، من ا
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مرم دور ک ییدستا هویخواستم مانتوم رو بپوشم  نکهیبرداشتم و به محض ا کاناپه یشالم رو از رو

 ترسناک و خشنش کنار گوشم نواخته شد. یصدا هویبزنم که  غیحلقه شد. اومدم ج

 

 .یبشه ، مقصرش خودت ختهیکه ر ی، هر خون فتهیب یهر اتفاق یری: اگه خفه خون نگ اوشیس

 

 نه؟ ای میکنیگناه م میهردومون دار یهمفی، م ی: بزار لباسام رو بپوشم لعنت -

 

رو به همسرت  تیقبل ینامزد انیجر یخانوم کوچولو ، وقت ی: شما که به گناه عادت کرد اوشیس

 نایا یو همه  یدروغ گفت یعنی،  یکرد یپنهان کار یعنی. یکرد انتیدر حقش خ یعنی ینگفت

  گم؟ی، درست م شهیگناه محسوب م

 

 : خفه شو ، فقط خفه شو. -

 

 کردمیتقال م یکرد و حلقه دستاش رو دور کمرم محکم تر کرد. هر چ یبلند یخنده  -

 ام گرفته بود ... هیگر گهی. دامیب رونیاز آغوشش ب تونستمینم

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 
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 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

داشتم  ازیاون همه وقت که به وجودت ن ؟یلعنت یخوایاز جون من م ی، چ ی: ولم کن عوض -

با تو بودن رو فراموش کردم سر و کله ات  یحاال که خودت و تمام خاطرات لعنت ؟یکدوم گور بود

هان؟ اون  ؟یکجا بود خواستمتیشده؟ اون موقع که م داتیشده؟ حاال که ازدواج کردم پ دایپ

و خبر  یترکم کرد یرحم یبا کمال ب ؟یبود یکدوم گور سوختمیتب عشقت م توموقع که 

به عشقت  یکه هنوز بهت وفادار بمونم؟ انتظار داشت ی، بعد انتظارم داشت یازدواجت رو بهم داد

م؟ کرد یدوبار بخاطر تو نامرد خودکش یدونیاصال م ؟یدونیاز من م یتو چ یبمونم؟ عوض بندیپا

 یچینه تو ه ؟یچ یعنیباشه  گهید یکی ریفکر و قلبت درگ یول یباش سرتتو آغوش هم یفهمیم

ن و سر م یتا آوار بش ی. حاال باز برگشتدیکه عشق منو ند یمرد خودخواه و نامرد هی. تو یفهمینم

چرا؟ مگه گناهکار من بودم؟ مگه من بد کردم؟ مگه من ترکت کردم؟ حرف بزن  م؟یزندگ

 . یلعنتـــــ

 

شده بودم. اونم با  ریآغوشش اس ی. از عقب تودمیلرزیم دینشستم. مثل ب نیزم یبا هق هق رو -

 کرده بود.  رمیآغوشش اس یو تو نیزم یمن نشست رو

 

برگشتم ، برگشتم که  نیهم یعشق من ، برا ری، آروم باش نفسم ، آروم بگ سسسی: ه اوشیس

، به  ی، فقط مال من یتم زهرا ، تو فقط عشق منبرگش نیهم یهام رو جبران کنم ، برا ینامرد
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 و االن یکه ازدواج کرد ستی، اصال برام مهم ن رهیرو که بخواد تو رو ازم بگ یکس کشمیم شیآت

 .زمینکن عز هی، گر میریم رانیاز ا شهیهم یو باهم برا یریگی، طالقت رو م یارشوهر د

 

 یمن مثل تو نامردم؟ اره؟ فکر کرد یدهنتو ببند ، فکر کرد ؟یدی: خفـــــه شووو ، فهم -

بخوام تن به  نکهیرو بهش بگم تا ا قتیتمام حق دمیم حیهرگز ، ترج کنم؟یهمسرم رو رها م

 تو بدم.  فیکث یخواسته 

 

،  ، نه نه یرو بهش بگ قتیتا حق شمیو منتظر م رمیگیرو م دی: باشه ، پس من شماره وح اوشیس

 ه؟ینظرت چ ؟یرو براش فاش کن قتیشرکتش و در حضور من تمام حق میبر گهیاهمداصال چطور ب

 

ولم کن ،  ؟یخوایاز جون من م یچ ؟یلعنت یداری: خـــــفه شو ، چرا دست از سر من برنم -

 .رمیبزار به درد خودم بم

 

 : من هرگز ازدواج نکردم. اوشیس

 

سرم رو اوردم باال که حس  یشدم ، انقدر ناگهان رهیبا بهت و تعجب سرم رو اوردم باال و بهش خ -

 یچ ؟یچ یعنیشدم.  رهیو دلخورش خ نیغمگ یکردم گردنم رگ به رگ شد. با تعجب به چهره 

 گه؟یداره م
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،  به تو بود دنیفکر کردم تمام مشکالتم حل شده و به آرزوم که رس مینامزد کرد ی: وقت اوشیس

خونه دعوا بود و بحث  یمن شروع شد. هر روز تو یدردسر ها میکه نامزد کرد ی. اما از روزدمیرس

مخالف بود و منو تحت فشار گذاشته بود.  یرو بهم بزنم. مادرم بدجور ینامزد دیبا نکهیسر تو و ا

 ای. دوست نداشتم عشقم بفهمه و نگران بشه. پدرم هم خواسته یاما هرگز اجازه ندادم تو بفهم

روم بود. هرگز دوست نداشتم مادرم از  یادی. فشار زرهیناخواسته مجبور بود طرف مادرم رو بگ

 کی. مکرده بود ریهم حاضر نبودم تو رو از دست بدم. انگار که تو برزخ گ یمن برنجه ، از طرف

رفت که من از خونه  شیپ ییاومد. دعوامون تا جا شیمن و مادرم پ نیب یسخت یلیخ یشب دعوا

ها تا خود صبح تو  وونهی. اون شب مثل دکنهیو مادرم گفت اگه رهات نکنم آقم م رونیم بزد

ابا ب نکهیغلط. تا ا یدرسته و چکار یچکار دونستمیها قدم زدم. مغزم قفل کرده بود. نم ابونیخ

 رو سرم ایبابا ، دن یحرفا دنیو با شن مارستانیحال مادرت بد شده. رفتم ب ایزنگ زد و گفت ب

. نمارستایب برشیو بابا م رهیگیقلب مامان م رونیمن از خونه زدم ب یوقت نکهیب شد. مثل اخرا

 ددا تیبود بابا رضا یباالست. به هر سخت یلیخ سکشیعمل کنه و ر نهیدکترا گفتن تنها راهش ا

بهوش اومد با حرفاش  یهمراه بود. اما مامان وقت تیو عملش کردند و خداروشکر عملش با موفق

نبود که بتونم تو رو  یجور طی. شرایانتخاب کن دیرو با یکیمن و زهرا  نیزد. گفت ب شمیآت

 نیکه از ا کنمیم یاما کار کنمیباهاش بحث کنم. بهش گفتم زهرا رو رها م ایانتخاب کنم 

مامان  یحال و هوا نکهیا ی، برا میبود گهیکه باهمد یبشه. بعد از روز اخر مونیپش مشیتصم

 حالت یایجو دیسع قیخارج از کشور. هر روز از طر میبر یمدت یبرا میگرفت میبهتر بشه تصم

اما با  شتیکردم قانعش کنم که بزاره برگردم پ یبهتر شد سع کمیحال مامان  نکهیبودم. بعد از ا

کنار. اون روز  دمی. باالخره انقدر بهم فشار وارد شد که کششدمیرو به رو م دشیشد یمخالفت ها

و  یازم متنفر بش شهیهم یباهات حرف بزنم که برا یگرفتم جور میبهم ، تصم یکه زنگ زد

م نکرد یتالش گهید انیبود که بگم ازدواج کردم. بعد از اون جر نی. تنها راهش هم ایفراموشم کن

 گهیکه د دمیبرام ، فهم گردهیداره دنبال دختر م دمیفهم یکه مامان رو قانع کنم چون وقت

. مطمئن بودم هرگز فراموشم یکه نسبت بهم داشت یو عشق یتو بود دمیام ندارم. تنها یشانس

 . اما ...یکنینم نمیگزیرو جا یو کس یکنینم
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Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  5 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

بهم زنگ زد و خبر ازدواجت رو بهم داد ، خرد شدم. کمرم شکست. خودم ،  دیسع ی: وقت اوشیس

سرعت فراموشم  نیزهرا به ا شدیغرورم ، عالقه ام ، قلبم ، روحم ، جسمم شکست. هرگز باورم نم

 و رانیا امیگرفتم ب میشدم. اول تصم دهیشدم و به جنون کش وونهیکرده و تازه ازدواجم کرده. د

نار تو رو ک تونمیکه بازم نم کردمیفکر م نیبه ا یبه عزا کنم. اما وقت لیدرو تب تیعروس مجلس

. دنیکش گاریو مست کردن و س هی. کار هر شبم شده بود گرشدمیم مونیخودم داشته باشم ، پش

 ددا تیو باهات ازدواج کنم. باالخره رضا رانیازم خواست برگردم ا دیمامانم که حال و روزم رو د

 ی. مامان و بابا وقتیشده بود گهید یکیو مال  ی. تو ازدواج کرده بودرید یلیبود. خ ریاما د

منو ازم گرفته بودند ،  یتمام فرصت ها و ارزو ها نکهیشکستن. از ا یازدواج کرد دنیفهم

 دست یدست رو تونستمیبرام نمونده شکستن. اما من نم یراه گهید دنیفهم یشکستن. وقت

 نهی. و االن واسه همرمیو دوباره عشقم رو پس بگ رانیم برگردم اگرفت میتصم نیهم یبزارم. برا

 کشمیبشم اول تو رو م وونهیزهرا ، پس بدون اگه د یمن شک ندار یوونگی. تو به دنجامیکه ا

 یو بگ یکه تو راحت تو چشمام نگاه کن دمینکش یهمه عذاب و سخت نیبعدش خودم رو. من ا

زنده بزارم ، رهاش کن.  دهیرو که جسم عشقم رو دزد یکس یخوای. اگه میکنیهمسرت رو رها نم

از دست دادن ندارم ، پس  یبرا یزی. من اخر خطم زهرا ، چکشمشیوگرنه به هم اسمت قسم که م

، تا ابد. انقدر عاشقت هستم که مرگت رو به موندنت  شهیرو رها کن و با من بمون ، تا هم دیوح
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 رو قطع میزندگ یخودم نفس ها ینکن که با دستا یر... پس کا دمیم حیترج گهیمرد د هیکنار 

 یعاقالنه ا میکه تصم دوارمی، ام یکه فکر کن دمی، تا اخر هفته بهت فرصت م رمیکنم ... من م

رو که بخواد تو رو از من  ینفس کس رمیگی، م یهک ذهنت کن ، تو فقط مال من نوی، فقط ا یریبگ

 ... خداحافظ ... رهیبگ

 

 اوشیس ی. حرفادیچرخیدور سرم م ایخوردن در سالن به خودم اومدم. انگار دن تق ... با بهم -

 انیبرام به پا ایوقت تجربش نکرده بودم. انگار دن چیبه جونم انداخته بود که ه یوحشت و ترس

 راه هی. پس تنها کنهیم یرو عمل دهاشیتمام حرفا و تهد اوشینداشتم که س یبود. شک دهیرس

 یکس تونمی. اما اخه چطور؟ چطور مدهیکه برام مونده ، جدا شدن از وح یمونده ... تنها راه مبرا

چقدر  دمیخدا؟ ... نفهم یبگذرم؟ چطور دیرو که عاشقانه دوستش دارم ترک کنم؟ چطور از وح

چرخش  یشده بود. با صدا کیکاناپه و زار زدم. زمان از دستم رفته بود و هوا تار ینشستم رو

سکوت خونه و خاموش بودن برق ها جا  دنیاومد داخل اما با د دی، به خودم اومدم. وح دیکل

چشمام تا نور  یدستام رو گزاشتم رو عیرفت و برق ها رو روشن کرد. سر دیخورد. به سمت کل

چشمام برداشتم و به  ینکنه. کم کم چشمام به نور عادت کرد. دستام رو از رو تمیالمپ ها اذ

اراده بغض به گلوم چنگ  یقامت و لبخندش ، ب دنی. با لبخند به سمتم اومد. با دمشد رهیخ دیوح

حال و روزم به  دنیبا د دیبه من باشه. وح دیوح یلبخندها نیلبخندها ، اخر نیا دیانداخت. شا

اغوشش زجه  یهق هق منم بلند شد و تو ی. همزمان صدادیو محکم به اغوشم کش دیسمتم دو

گرمش ،  یدست ها گهی. دشدمیاروم نم کردیم یهرکار دیهق کردم. وح هقکردم و  هیزدم. گر

 ارومم کنه.  تونستیاغوشش نم یعاشقونش ، وجودش و حت یحرفا

 

 چت شده اخه؟ ؟یکنیم یقرار ی: زهرا! عشق من چت شده؟ چرا از صبح ب دیوح

 

 دی: وح -
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 دلم. زیجانم عز د؟ی: جان وح دیوح

 

حرف بزنم ، تو رو خدا سکوت کن ، به حرفام  خوامیمشب فقط من منگو ، ا یچی: تو رو خدا ه -

 ؟ی، فقط قول بده قضاوتم نکن کنمیمن قبولش م یریبگ یمیگوش بده ، بعدش هر تصم

 

 .یترسونیمنو م یزهرا؟ کم کم دار هیحرف ها چ نی: ا دیوح

 

 کنم. یلطفا ساکت باش و بزار حرف بزنم ، بزار خودمو خال دی: وح -

 

 : باشه گلم ، بگو ، گوشم باتوئه. دیوح

 

 به ...... گردهیبرم انی: من ، من ... من قبل تو نامزد کردم. جر -

 

رفت؟ چرا  شهیهم یرفت؟ برا یعنی شد؟یاالن چ یعنیشد.  ریبا بهم خوردن در ، اشکام سراز -

 یبرارو براش گفتم اما فقط سکوت کرد. اگه  قینگفت؟ چرا فقط سکوت کرد؟ تمام حقا یچیه

 دمی... نفهم اااایخدا ؟یاصال اگه طالقم بده چ ؟یاگه ازم متنفر بشه چ ؟یرفته باشه چ شهیهم

رو  دیبار هزارم شماره وح یچشمام خشک شده بود. برا نهیچقدر رو کاناپه نشستم و زار زدم. قر

 رو خرد میگوش تیباشد ... دوست داشتم از عصبان یگرفتم ... مشترک مورد نظر در دسترس نم

فکر  . هزارتاشدندیمتوقف نم یلعنت یاشکا نیبلند شدم و شروع کردم به قدم زدن. ا یکنم. عصب
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و  دمیدو زیوحشت زده به سمت م میهجوم اورده بود. با زنگ خوردن گوش ذهنمبه  الیو خ

 .دمیشک ادیسرش فر تیشد و با عصبان زی، صبرم لبر اوشیشماره س دنیرو برداشتم. با د میگوش

 

 ؟یلعنت یخوایمن م یاز زندگ یییی: چ -

 

 ییییچ ییییشنوی، م نییپا ایبکشت ، بجنب ب خوادیم دی، وح نییپا ایب عی: زهرااا سر اوشیس

 گممم؟یم

 

 ... ؟یگیم یدار ی: چ چ -

 

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  6 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان
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 .نییپا ایب یییی: د لعنت اوشیس

 

. با دمیدو نییو به سمت پا دمیشال و مانتو پوش هیرو خاموش کردم و  میوحشت زده گوش -

  شده؟یچ یعنیمن  یشد. خدا ریکه پشت در خونه بود ، اشکام سراز اوشیس دنید

 

 شده؟ یکه به مرگ من راض یگفت دیبه وح یپست فطرت ، چ ییی: عوض -

 

آغوشش فرو رفتم. وحشت زده به  یتو امیبزنه به جلو اومد و تا به خودم ب یحرف نکهیبدون ا -

 هویشده بودم. شروع کردم به تقال کردن تا از حصار دستاش خارج بشم که  رهیصحنه خ نیا

 و هیافتاد. حس کردم االنه که از حال برم. افتادم به گر دیبه خون نشسته وح ینگاهم به چشما

زدم و خودمو کنار  غیج اوشیکه حمله ور شد به سمت س دیوح دنیزدن. با د غیبه ج کردمشروع 

زدن من مردم جمع شدند  غی. با جزدندیرو به قصد مردن م گهیشدن و هم د ری. باهم درگدمیکش

 اوشیس یکردم از رو یرفتم و سع دیرو نداشتند. وحشت زده به سمت وح یاما جرعت کار

 بلندش کنم.

 

ولش  دییی، ولش کن مرگ من ، وح شیکشیاالن م دیییتو رو خدا ولش کن ، وح دی، وح دی: وح -

 کننن. 

 

 فقط خفه شو ، گمشو تو خونه ، گمشووووووو. یکی: تو  دیوح
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به سمت ساختمون رفتم. با استرس  عیدهنم خفه کردم و سر یهق هقم رو تو یبا دستام صدا -

رو از هم جدا کرده بودند و  اوشیو س دینگاه کردم. وح رونیوارد خونه شدم و از پنجره به ب

که به سمت  دیوح دنیخارج شد. با د ابونیشد و به سرعت از خ نشیسوار ماش عیسر اوشیس

کاناپه نشستم. با  ی، ضربان قلبم باال رفت. وحشت زده پرده رو انداختم و رو شتخونه قدم بردا

سرم  ییتنها شدن باهاش وحشت داشتم. اگه بالهم قفل کرده بودم. از  یاسترس دستام رو تو

شد. با باز شدن در ، استرسم  ریاراده اشکام سراز یقدم هاش ، ب یصدا دنیبا شن ؟یچ ارهیب

 رهی. وحشت زده بلند شدم و ملتمسانه بهش خومدیاروم داشت به سمتم م روماز قبل شد. ا شتریب

 .دمیشدم و نال

 

 ترکم دمی، به جون خودت چندبار خواستم بهت بگم اما ترسغلط کردم ، اشتباه کردم  دی: وح -

 قضاوتم نکن من ... دایجون مامانت و و دی. وحینسبت بهم سرد بش دمی. ترسیکن

 

 اشغال؟  ییییدی. فهمارررین فتی: اسم مادر و خواهر منو به دهن کث دیوح

 

که دستش رفت  یو زمان دیپوزخندش رنگم پر دنیکرد. با د دایکالمش اشکام شدت پ یاز سرد -

حد  نیکمربندش چشمام تا اخر دنیبه سمت شلوارش ، حس کردم که روح از بدنم خارج شد. با د

منو بزنه؟ با باال اومدن دستش ، چشمام رو بستم و با فرود اومدن  خوادیواقعا م یعنیگشاد شد. 

 زدی. با تمام قدرتش مزدیبه آسمون رفت. با خشم و غم م غمیناله و ج یبازوم صدا یبه رو ندکمرب

 یو از زور درد و ضعف ، ب سوختیناله کردن هم نداشتم. تمام بدنم م ینا ی. حتدادیو فحشم م

 دیتوجه بهم وارد اتاقمون شد و درو کوب یحال شده بودم. انقدر کتکم زد تا خسته شد. بعدشم ب

م چشمام نهیشده بودم. قرزده بودم صدام دو رگه  غیبلند شدن نداشتم. از بس ج ینا یبه هم. حت

ضعف کرده  یحال بودم و بدجور ینکردم بلند بشم. چون واقعا ب یسع یخشک شده بود. حت

ام به  هیگر یها ، هق هق ب لهیشکستن وس یاهنگ از اتاقمون و صدا یصدا دنیبودم. با شن
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 ی، صدا دیوح یعربده ها یصدا دنیکردم. با شن هیبا متن اهنگ ، خون گر اهآسمون رفت و همر

 و خدا گفتناش از خودم متنفر شدم. شینالش ، گر

 

 

 یخود دار یجا گهیننه بابامم زدم تو که د دیمن ق نیبب

 حاللت یزد یهر چ یبرد یهر چ یشکست یچ هر

 

 منو یامشب بد پاچوند کنمیامشبمو حاللت نم یاشکا فقط

 نمیآروم بش تونمیام که نم یعصب نقدیا

 

 رهینم ادمیتا ابد  که فتمیم ییروزا ادی امشب

 رهیمیباشه بعد تو مهراب م ادتی نویبرو فقط ا یریم

 

 همو مینینب چوقتیه گهید دیبرو فقط حاللم کن شا یریم

 میبرو بر یخستمو , حاج عل یکه ندارم کنترله صدا دمیمسمو پاچ نقدیا امشب

 مهرابو رهیبگ یکی گفتیم زدیداد م دیکش ریخورد قلبه من ت نیزم مادرم

 

 دستامو رهیبابام اومد جلو تا بگ کستیش واریزدم به در و د عکستو
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 سر داد هیتو خونه آواز گر وونهید هیبعد تو  ادیو فر یخونه خودزن نیتو کارم شده تو ا بعد

 دادیمنو شکنجه م ادتی رفتمیکه م ییتو هر جا بعد

 

 دارمیبعد تو آوارم بعد تو هر شب کنار عکسات ب وارمیتو د بعد

 دوست دارم یلیخ گمیبعد تو هنوز م زارمیبعد تو ب گارمیتو س بعد

 

 ندارم رتیغ یچکسیخرابم بعد تو رو ه ادتیتو هر شب با  بعد

 دوسش ندارم شکدومشونویه یول پرمیم یتو با هر کس بعد

 

 هاشو عشقه قهراش قشنگ بود دروغاشو عشقه هیعشقه گر خندهاشو

 ود رفتنشو عشقهعشقه چشماشو عشقه رفتنش قشنگ ب اخماشو

 

 یباز وونهید یمهراب و رضا گردش دیآهنگ جد شعر

 

 مهراب خم شد هیزانو گنیم ینیبب یستیرفت شهر پر غم شد ن یکی یوقت از

 کنهیم یزیتو خونه خاطراتت داره تو مغزم خون ر زهیتو هنوزم عز یایادگاری

 

 وونهیقلب درد د نیهنوزم دوست دارم با هم دونهینم یشکیو ه یقلب درد دار یعنی ییتنها
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 خونه ... یعاشقه ب نیتو به ا یداد یقلبم رو زخم من مرهم چه زجر دردونه

 

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  7 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 : دیاز زبان وح رمان

 

 دوست دارم یبار بگ هی یحت یزبونت نتون ادیبند ب شینیبیم یوقت شده

 دوست دارم یبگ ینیبیکه هر کسو م یبش یعقده ا نقدیاون روز ا بعد

 

 یکرد یکه خداحافظ یدیاز همون لحظه بر یگردیبرنم گهیحرفا گذشته تو د نیاز ا کار

 خوندمیچشمات ته قصه رو م هیکه از تو یچشم به راه تو بمونم وقت یدیبگو با چه ام تو

 

 یلیدوست دارم خ یلیتا ابد بدون خ یمرد یلیآره خ گهید بعله
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 بگم تنهام نذار خاستمیم یلعنت یکه فکر کن یزیاز اون چ شتریب یلیخ

 

 نابود شدیاز ما نم یکیکاش  یبود ا مایمثه قد یکاش همه چ یا

 شهر خواب بود یپارکا هیتو یکیاون  شیاز ما فکر لباسه عروس یکی

 

 برمیبا هم امشب رگامو م میکه قدم زد یهمون کوچه ا تو

 خورمیهمه قرصا رو م کنمیم هیخون گر شکنمیتو بغضمو م یعکسا جلو

 

 زمونه نیتو رو از ا رمیاومدم اومدم پس بگ رید یلیبد آوردم خ یسر نیا

 بمونه ادتی یومدین یکه ماله خودم ش اومدم

 مونم یعاشق م شهیاما هم دمیبهت نرس نشد

 

 دونمیم نمیخدا نخواست ا یگیم یتکرار یاز حرفا خستم

 یبرگرد یروز یبخونم تا  دیچقدر با یشهر خودم منو آواره کرد تو

 

 یکردیداغونم م شهیاگه هم دیمنو ببخش ینشناخت چوقتیاگه ه دیببخش

 یکس رهیگیهنوزم جاتو نم یبدون ییبعد چند سال جدا یعنی بغض
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 یه مرسدوست دارم فقط بگ یبهش بگ یپرسیهر وقت حالشو م یعنی بغض

 پرسه زنمیم یه داریتا خود صبح ب گاریس نیالکلو ا یعنی بغض

 

 ترسهینم یچیعاشق که از ه هی ماریب هیروان هی یعنی بغض

 که مسته یبسته عاشق یچشا نیخسته ا یصدا نیا یعنی بغض

 

 دسته هیحلقت تو ینیبیم ییبعد چند سال جدا یعنی بغض

 

 یقلبه شکستم تو مثه فرشته بود نیواسه ا ینوشته بود یینامه وقت رفتن از جدا هیتو

 رهیکه م یبه راه اون سمیخ یچشا نیحاال ا رهینم ادتی امتیتا ق مونیعاشق یگفتیم تو

 

 یگردیبرنم گهیحرفا گذشته تو د نی, کار از ا نیاز ا کار

 یکرد یکه خداحافظ یدیهمون لحظه بر از

 

 ... وندمخیچشمات ته قصه رو م هیکه از تو یچشم به راه تو بمونم وقت یدیبگو , تو بگو با چه ام تو

 

. به جنون مونیرو پرت کردم به سمت قاب عکس عروس یگاریس ریز تیبا خشم و عصبان -

رو  هنیآ نباریکارام نداشتم. با نفرت قاب عکس رو برداشتم و ا یرو یشده بودم و تسلط دهیکش

ها  یاما لعنت زدمی. اشکام رو پس مشدیتموم نم تمیخشم و عصبان کردمیم ینشونه گرفتم. هرکار
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ا . بدیدور سرم چرخ ایبسته زهرا ، دن یچشما دنیو با د رونیاز اتاق زدم ب ی. عصبومدندیبند نم

. سر و صورتش رو غرق بوسه کردم و دمشیبه آغوش کش هیبه سمتش و با گر دمیوحشت دو

 حال بود.  یفقط بنشده بود و  هوشی. بزدمیباهاش حرف م

 

نکن ، زهرا  هی، دور چشمات بگردم گر می: زهرا جونم! عشق من ، غلط کردم ، غلط کردم زندگ -

 ، زهرا بگو منو گهیشرف دروغ م یب اوشیدروغن ، بگو اون س نایکابوسن ، بگو همه ا نایبگو همه ا

 نعشق اولت به سمت م ، بگو بخاطر فراموش کردن ی، بگو عاشقم ی، بگو دوستم دار ینداد یباز

 زهرا ، مرگ من حرف بزن. شمیم وونهیخانومم. دارم د شمیم وونهی. دارم دیومدین

 

 : م من ، دو دوست دارم ، عا عاشقتم ، آخ ... زهرا

 

دورت بگرده ، دستم بشکنه عشقم ،  دیوح یاله م؟یزندگ یدورت بگردم؟ درد دار شدی: چ -

،  یییییینکن. بغض نکن لعنت هیعشقم ، فقط گر مارستانیب برمتینکن ، االن م هیمرگ من گر

 بزن. شی، کم منو ات گهیبسسسسه د

 

 اره؟ یاز من متنفر دییی: وح زهرا

 

 بهت ادتهی،  میکنیو مشکلمون رو حل م میزنیحرف م گهی، باهمد میزنی: بس کن زهرا ، حرف م -

، پس بدون هرگز رهات  یز عشق من، با یدادم؟ گفتم اگه ازت متنفر هم بشم باز مال من یقول هی

 . کنمینم
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 و گرفتیدستام بلندش کردم. از زور درد لباش رو گاز م یو رو دمیرو بوس شیشونیبا حرص پ -

رفتم. زهرا  نیو به سمت ماش رونیشده بود. به سرعت از خونه زدم ب یخوشگلش بارون یچشما

 روندم ... مارستانیبه سمت ب یخودم سوار شدم و با سرعت سرسام اور عیرو خوابوندم جلو و سر

 

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  8 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 دمیو تار بود ، چند بار پلک زدم تا د رهیبرام ت زیچشمام رو باز کردم. همه چ یبا سردرد بد -

را چ مارستان؟یمنو اورده ب یتخت نشستم. ک یافراد دور و برم وحشت زده رو دنیبهتر بشه. با د

 ارمیب ادیکردم به  یدستام گرفتم و سع نیهمه دکتر و پرستار دور و برم جمع شده. سرم رو ب نیا

 شد و ری، اشکام سراز دیو کتک خوردنم از وح دیو وح اوشیس یدعوا یاور ادی. با شدهیکه چ

م کردند. تمام بدن قیتخت و بهم مسکن تزر یهق هقم بلند شد. پرستارا بزور خوابوندنم رو یصدا

 دیسرم اومده. اما وح ییکه متوجه شدند چه بال دمیدکترا فهم زیترحم آم یکبود بود. از نگاه ها

 .کردمیرو زمزمه م دیلب اسم وح ریکرد و مدام ز دایام شدت پ هیکجا رفته؟ اصال کجاست؟ گر
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 کجاست؟ دیییییکجاست؟ شوهرم کجاست؟ اخ خدا ، وح دی، وح دی: وح -

 

 .رهی، نگران شوهر عاشقتم نباش ، رفته داروهاتو بگ زمی: آروم باش عز پرستار

 

که در حال زنگ خوردنه ،  دیوح یگوش دنیکه کنارم بود. با د یزیسرم رو چرخوندم به سمت م -

رو برداشتم. شماره ناشناس بود.  یبا ترس و لرز گوش. یمتعجب شدم و دستم رفت به سمت گوش

 جواب دادم. یعصب ه؟یک یعنی

 

 د؟یی: بفرما -

 

 : به به زهرا خانوم ، احوال شما؟ @

 

 اوش؟ی: س -

 

 : خودمم خانوم شجاع. اوشیس

 

اصال چرا به  ؟ییییداریچرا دست از سرممم برنم ؟یخوایاز جون من م یاشغااااال چ ییییی: لعنت -

 بود؟  ختهیکه بهم ر یبهش گفت یهان؟ چه مزخرفات ؟یزنگ زد دیوح
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کن ترم ن وونهیعاشقم ، پس د وونهید هی، بهت گفتم من  ی: زهرا خانوم منو دست کم گرفت اوشیس

 .یراه دار هیشوهر عاشقت زنده بمونه تنها  یخوای، اگه م

 

 توست؟ باشه منم االن باور کردم. شیپ دیوح ؟یگیم یدار هیمزخرفات چ نی، ا نی: ا -

 

و ت یمنه ، اوم فکر کنم طفلک رفته بود داروها شیشوهرت االن پ ی: باورش با خودت ، ول اوشیس

کرت رو باز کن زهرا ، به  یبه انتظارش نشسته. خوب اون گوشا بشیرق دونستیو نم رهیرو بگ

خوب  یلیو خ کشمشی، م یزنرو ن دیوح دیاگر ق یامیجان مادرم ، به جان خودت که همه دن

 دیبه حرفم عمل نکنم. پس از وح ای امیبلوف ب یکه الک ستمین یو ادم کنمیم نکارویکه ا یدونیم

ز دادم ، بار بعد ا تیبه کتک خوردنش و چاقو زدنش رضا نباریبهش ببخشم. ا شویجدا شو تا زندگ

اگه  مطمئن باش یول یبد سیپل لیتحو یمنو االن ببر یصدا یتونی. مکنمیلطف ها بهتون نم نیا

 . خدانگه دار.یخود تو هست کنهیکه ضرر م یبفهمه تنها کس یزیچ سیپل

 

رو کتک زده ، گفت چاقوش زده. خداااااااااااا ، چرا من  دی. گفت وحادینفسم باال نم کردمیحس م -

کردن و هوار  یشدم و شروع کردم خودزن دهی. به جنون کشییییکشی، چرا منو نم رمیمینم

رو  میاروم باشم؟ عشقم ، تمام زندگ شدی. مگه مشدمیاروم نم کردندیم ی. پرستارا هرکاردنیکش

. بخاطر حفظ کردنش برمیم نیرو از ب دی، بخاطر خودم دارم وح کنمیخودم پر پر م یبا دستا مدار

 یبه زندگ زنمیم شیات ی، ول رمیم دیوح ی، از زندگ رمی. مرمیگیم شویدارم زندگ میزندگ یتو

ندارم ، من زاده  یچیه اقتیرو ندارم ، اصال ل دیوح اقتی. من لشیسر زندگ شمی، خراب م اوشیس

 یپرستارا رو کنار زدم و گوش یمرگم. عصب قیمرگم ، اره من ال قیام ، ال یی، زاده تنها غمم ی

. بعد از چندتا بوق زدمیقدم م یرو گرفتم و عصب اوشیرو برداشتم. با استرس شماره س دیوح

 .دیچیپ یگوش یتو زشینفرت انگ یبرداشت و صدا
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 : بگو عشقم اوشیس

 

 لشیو سالم تحو حی، صح یرو رها کن دیوح نکهیشرط ، ا هی، تنها به  کنمیم یبخوا ی: هرکار -

 و تو. دونمی، اگه برنگشت من م یچیسالم برگشت خونه که ه دی، اگه وح یبد

 

 ؟یکنیم دیمنو تهد یولو ، تو دار: استپ خانوم کوچ اوشیس

 

 .یخوایکه تو م شهیم یزی، همون چ ی، اگه ولش کرد دمی: دارم بهت هشدار م -

 

 ؟یگیراست م ی: از کجا معلوم که دار اوشیس

 

 .ی، فقط ولش کن عوض گمی، به خدا قسم که دارم راست م دی: به جون وح -

 

 .یباهاش تنها بش دینبا طیشرا نیدنبالت ، تو ا امی: پس م اوشیس

 

، نگران نباش ،  میجدا بش یکه توافق خوامیو ازش م زنمیباهاش دارم ، حرفامو م ییحرفا هی: نه ،  -

 ندارم. یجز چشم گفتن به تو عوض ی، چون چاره ا زنمیبهت حقه نم
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 دیا. شمارستانیب ادی. ازش خواستم بنیرو قطع کردم و بالفاصله زنگ زدم به مع یگوش یعصب -

از  بود. و نیمع گرفتینم یمیو تصم زدینم یمنطق حرف یداشت و ب ییکه درک باال یتنها کس

، تنها  دیوح یو جسم یو اوضاع بد روح تیموقع نیجور بود و تو ا یلیخ دیهمه مهم تر ، با وح

 افهیمن و ق دنیشد. با د داشیهراسون پ نیساعت مع میتونست کمک حالش باشه. بعد از نیاون م

 و به سمتم اومد. دیم رنگش پرداغون

 

 کجاست؟ دیوح ؟یکنیچکار م نجایزنداداش؟ خدا بد نده؟ ا شدهی: چ نیمع

 

فاطمه کجاست؟ حالش  ی، راست کنمیم فیبرات تعر زویخونه ما ، بعدش همه چ می: اول بر -

 خوبه؟

 

 ؟یبزن یحرف یخوای: اره اره خوبه ، نم نیمع

 

 .گمیخونه برات م می: بر -

 

رو انجام داد و بعد از مرخص شدنم به سمت خونه  صمیترخ ینزد. کارها یتکون داد و حرف یسر -

 حرکت کرد ...

 

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 
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part:  9 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 یسکوت کرد. از رگ ها کردم. فقط گوش داد و فیتعر نیمع یرو برا زیهمه چ یبا حال داغون -

 .هیحدس زد که تا چه حد عصب شدیو گردنش م یشونیپ یباد کرده 

 

 .میخبر بد سیبه پل دی: با نیمع

 

 خوامی، نم رمیم دیوح ی، من از زندگ خوامیرو ، نم دیوح کشهیم اوشی، س شششهی: نهههه ، نم -

 بشه. نیداغون تر از ا

 

که  یهست ی، دختر ی، عشقش یدیتو زن وح ؟یکجا بر ؟یبر ؟یاریدرم ی: چرا بچه باز نیمع

 که نابود بشه؟ که بشکنه؟  یبر ؟یبر یقلبشو لرزوند ، حاال بزار

 

 : من ، من مجبورم که برم. -
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تا  یکشکهههه؟؟؟ هااااان؟ اون وقت که قسم خورد یمگه زندگ ؟ییییی: چرااااا مجبوووور نیمع

اون عاشقته ،  ؟یفهمیدوستت داره ، م دیوح یلعنت ، یکردیم نجاشمیفکر ا دیبا یاخرش کنارش

، مملکت  خودهیب تینگران ی، ول یترسیم اوشیاز س دونمی. مشکنهی، م شهینابود م یاگه بر

کنه ، فقط  تتیاذ یکس میدی، اجازه نم ی، ناموس من یدی، قانون داره ، تو ناموس وح رهصاحاب دا

 .شهیم ریختم به خ زیو همه چ کنندیم دایرو پ اوشیراحت س یلی، خ میبگ نیبه افش هیکاف

 

،  وونسید اوشی، س شششهی، نم رههههید یلی، خ رهید گهی، د شششهی: نه نههههه نههههه ، نم -

 .اوشیندارم جز ازدواج کردن با س یبعدشم ، بعدشم من راه

 

 هااااان؟ ؟یگیم یکه دار هیمزخرفات چ نی: دهنتوووو ببند احمق ، ا نیمع

 

کارم ،  انتیخ هیتو شکممه ، چون من  اوشیازدواج کنم ، چون بچه س اوشیبا س دی: من ، من با -

ه ر ز م ،  هیزن خراب و فاسدم ، چون  هیکردم ، چون  انتیو عشقش خ دیچون به وح

 ؟ییییدیفهم

 

 که دیشدم. حاال فهم رهیخ نیکنترل اشکام رو نداشتم. به چهره هنگ کرده و داغون مع گهید -

 جدا بشم. دیاز وح خوامیچرا م

 

 اوش؟یاونم از س ؟یتو ، تو حامله ا ؟یگیم یدار یچ چ ؟یگفت ی: چ نیمع
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 نگاه یسمت در و نگاهمون ، تو میهردومون برگشت یشخص یتا خواستم دهن باز کنم ، با صدا -

 قفل شد. دیخسته و داغونه وح

 

دروغ و مزخرف سر هم  ستی، الزم ن یدوستم ندار گهی، بگو د ی: بگو از من خسته شد دیوح

 .یکن

 

 دی: وح دمینال هیبا گر -

 

وز حال و ر دنی. با دنهیکاناپه بش یرفت. کمکش کرد رو دیبلند شد و به سمت وح عیسر نیمع -

 از قبل از خودم متنفر شدم.  شتریب دیوح

 

 خوامی، منم م خوادیبچشو م اوشی، س میجدا بش یتوافق دیهمش ، با قتهی، حق ستی: دروغ ن -

 . میاز هم جدا بش یکنار بچم باشم. بهتره هر چه زودتر توافق

 

 : خفهههههه شوووووو زهرا نیمع

 

 یبزنه. من چ شمیات شتری: ولش کن داداش ، بزار حرف بزنه ، بزار از شاهکاراش بگه ، بزار ب دیوح

واسه فراموش شدن عشق اولت بودممم  لهیوس هیتو بودم هان؟ من مسخره تو بودم ارهههههه؟؟؟ 

 دهیکش ییبرات مرد؟ ارهههههه؟ کثافت کارت به جا دیکه عشقت برگشت وح یارهههه؟؟؟ زمان

و اصال ت اوش؟یاونم از س یباردار ییییگیو م یکنیمن نگاه م یتو چشما ؟یکنیم انتیمن خ بهکه 

باشه ، باشه زهرا خانوم ،  یعوض یتو وجود تو تیشک دارم به خدا ، شک دارم که انسان ؟یادم
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،  ستین یحرف یبر یخوای، اما حاال که خودت م کنمیبهت گفتم ازت متنفر هم بشم رهات نم

و ت ادینحستو ببر ، بدم م فی، زودتر تش رونیرو جمع کن و از خونه من گمشو ب لتیزودتر وسا

 یکنه ، برو که سپردمت به اون باال سر یزن ه ر ز ه نفس بکشه ، چه برسه بخواد زندگ هیخونه ام 

 ییبدون هرگز از اشنا نوی، ا دمیتمام و کمال م تمی، مهر مینیبی، وعده ما روز دادگاه ، اونجا همو م

 و ازت یبهم داد یقشنگ ی، درس ها یمیاشتباه زندگ نینشدم چون تو بزرگ تر مونیباهات پش

 یکه من عادت ندارم خوب یدونیع کن ، مشرو دیجد یباز هیممنونم. در ضمن خودت رو واسه 

 جبران کنم برات.  یحساب خوامیرو بدون جواب بزارم ، م یکس یها

 

چشماش  یبه روش زدم و تو یکردم به خودم مسلط باشم. پوزخند یاشکام رو پس زدم و سع -

 شدم. رهیخ

 

 از من نبود. شتریتوهم ب اقتی: ل -

 

د س دیکنه وح یبتونه کار نکهیسرخ شد و به سمتم حمله کرد ، قبل از ا تیاز عصبان نیمع -

 راهش شد و جلوشو گرفت.

 

 ه ر ز ه. کهی: دهنتوووو ببند زن نیمع

 

زن فاسد بخوره ، ارزش کتک خوردن هم  نیبه ا دیدستت هم نبا یداداش ، حت الشیخی: ب دیوح

 نداره.
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الزم بود رو جمع کردم و قاب عکس  یرو جمع کردم. هر چ لمیوارد اتاق شدم و وسا یعصب -

رفتم. با  یتوجه بهشون وارد سالن شدم و به سمت خروج یچمدون. ب یدونفرمون هم گزاشتم تو

 اما برنگشتم. ستادمیسرجام ا نیمع یصدا

 

ه ب ، زهیبابات خونت رو بر دمی، تازه شا چیه دنی: فقط خونه خودتون نرو ، چون راهت که نم نیمع

، وگرنه  یریهم نم نبی، سمت ز یکه به فاطمه زنگ بزن هیی، خدام اون خدا یزنیزن منم زنگ نم

 .ییییییییییییبهت نرسه. حاال هم هر یچکسیگم و گورت کنه که دست ه یجور گمیم نیبه افش

 

شدم و بدون  یسوار تاکس عی. سررونیاز خونه زدم ب یبهش انداختم و عصب یبا نفرت نگاه -

ر من بخاط ؟ینیبیاصال منو م ایبدبخت تر از منم هست؟ خدا ای. خداهیگر ری، زدم ز یتوجه به کس

 زدم ... یبه خودم عنگ هرزگ میعشقم ، بخاطر مرد زندگ
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بخت و اقبالت. دستم رو گزاشتم رو  نیسرنوشت شومت زهرا. لعنت به ا نیت به تو و العن -

نت ، مبادا ماما زمیعز ییمن تو دیکوچولو. تنها ام ییفقط تو ایدن نیمن تو ا یشکمم. تنها دلخوش

و با  میو مشکالت در انتظارمون هست رو تحمل کن یهر چقدرم سخت دی. بایکن دیرو نا ام

هاشو ندارم ، اما تو رو  تیبابات و حما گهی. درسته دمیغم ها رو پشت سر بزار ی همه گهیهمد

و ارامش خودم به  ی. از زندگکنمی، بخاطرت همه کار م یاز وجود پدرت یکه بخش ییدارم ، تو

 نکن ... دی. فقط مامانت رو ناامگذرمیخاطر تو و پدرت م

 

 

 :  دیاز زبان وح رمان

 

به زبون اوردن اسمشم برام سخته. خانوادش و  یهمه جمع شده بودند خونه من و زهرا. اه حت -

برسونند. پدرش تو  انیرو تموم کنند. تا عشقمون رو به پا زیخانوادم االن جمع شدند تا همه چ

 مدت کوتاه ، هممون رو نابود کرده. کمر من و نیچطور ظرف ا دونهیچشمام نگاه نکرد. فقط خدا م

، غرورم رو لگد مال کرده و از  ختهیمنو ر یپدرش رو شکسته ، دل مادرش رو به درد اورده ، ابرو

که گذاشت  شهیرو پرت کردم. باورم نم زیم یرو لیوسا یکرده و بارداره. عصب انتیهمه بدتر خ

 راچ ییییبودم؟ من لعنت چشیبودم براش؟ من باز یتعارف رفت. واقعا رفت؟ چرا؟ من چ هیرفت. با 

 رحمن ، هه ... یاهنگ ها ب یعاشقش شدم؟ چراااااا خدااااا؟ چقدر بعض

 

 یسخت شدیتو آسون م شِی، پ یهر وقت یآروم بود بودم

 

 یکه تو رفت یتو بودن سوختم وقت یِدستام چفتِ دستا آخه
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 یکه تو رفت یوقت

 

 نمونده از همه خسته ام شمیپ یرفتن ، کس همه

 

 که دو تا چِشماتو روم بستن ییچقد خسته ام ، کسا اینامهربون نیا از

 

 و کبودن سیهنوزم توو دلم واسته تو ، چشمام خ شهیآت

 

 نبودم چهیروزا چطور باور کنم باز نیا شمیآب م دارم

 

 و کبودن سیهنوزم توو دلم واسته تو ، چشمام خ شهیآت

 

 نبودم ... چهیروزا چطور باور کنم باز نیا شمیآب م دارم

 

اشکام نداشتم.  یرو یکنترل گهی. ددادمیم رونیو با درد دودش رو ب دمیکشیم گاریغم س با -

وله ت هی. با کردینم انتی. اگه مرد بودم عشقم بهم خستمیاما من مرد ن کنهینم هیمرد گر گنیم

 یب هی. اره من بستیمن نم یچشماش رو رو ی. به راحترفتیو نم کردیسگ تو شکمش رهام نم

 ... رتمیغ
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 تمی، روشنم کن بگو ک تمیزندگ یِکجا من

 

 شمیم وونهیبه من بگو باز ، من دارم د حستو

 

 نمونده از همه خسته ام شمیپ یرفتن ، کس همه

 

 که دو تا چِشماتو روم بستن ییچقد خسته ام ، کسا اینامهربون نیا از

 

 و کبودن سیهنوزم توو دلم واسته تو ، چشمام خ شهیآت

 

 نبودم چهیروزا چطور باور کنم باز نیا شمیآب م دارم

 

 و کبودن سیهنوزم توو دلم واسته تو ، چشمام خ شهیآت

 

 نبودم ... چهیروزا چطور باور کنم باز نیا شمیآب م دارم
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هام را برداشتم. با  لهیشدم و وس ادهینگه داشت. با ترس و لرز پ نبیدر خانه ز یجلو نیماش ـ

من را  چکسیه گهیکرده بودم. د ریگ یدو راه نیرفتم. ب نبیلرزون به سمت خانه ز ییقدم ها

 ندهما میبرا قیتنها دوتا رف ای. نه همسرم ، نه خانوادم ، نه خواهر ، حاال از کل دار دنخواستینم

 ادهیپ نشیکه از ماش نبیز دنیبرگشتم و با د یینه که با صدا اید بودم که زنگ را بزنم است. مرد

و خودم را در آغوشش انداختم.  دمیبه سمتش دو زیتوجه به همه چ یشد و ب ریشد ، اشکام سراز

 داشتم. با هق هق ازش جدا شدم. اجیهمدم احت هیداشتم. به  ازیاغوش خواهرانه ن نیبه ا

. دوست گریدر مهار کردنش داشت. مغرور بود د یسع یبارش بود اما به سخت یچشمانش اماده برا

در  یخودش کشاند. بدون حرف نی. دستم را گرفت و به سمت ماشندیبب یرا کس شینداشت اشکا

نشست و حرکت کرد.  نیدر عقب ماش لمینشستم. خودش هم بعد از گذاشتن وسا نیداخل ماش

 به روم زد و گفت. ینگه داشت. لبخند کیآپارتمان ش هی یقه جلویبعد از چند دق

 

 شو ... ادهی: پ نبیز
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بشه دستش را گرفتم و نگاه متعجبم را بهش  ادهیپ نکهی. قبل از اکردمیبا تعجب نگاهش م -

 انداختم ...

 

 کجاست؟ نجای: ا -

 

 : خونه من. نبیز

 

را برات  زیهمه چ نیمطمئنم االن افش ؟یبهم کمک کن یخوایچرا من؟ چرا م نجا؟یچرا ا ی: ول -

 درسته؟ ؟ینیکرده که من رو نب دتیگفته و تهد

 

نم نگرانته و او یلی، فاطمه خ شهیتموم نم هیبق ی: حرف باد هواست ، رفاقت من و تو با حرفا نبیز

 ریبهت بکنه ، پس ازش دلگ ینتونست کمک نیمزخرفات را قبول نداره اما بخاطر مع نیمثل من ا

 ی. مدتنیافش ی، حت ستیجز خودم از وجودش با خبر ن چکسیخونه خودمه و ه نجاینباش ، ا

،  یشیادما دور م نیکنم ، اونجا هم از ا دایشمال برات پ یخونه خوب تو هیباش تا بگردم  نجایا

 .یاریب ایرو بدنعشق خاله  یارامش و بدون تشنج یتو یتونیداره و م یخوب یهم اب و هوا

 

دوتا فرشته را  نیا ایشد. خدا ریلحن و کالمش ، اشکام سراز یو مهربان یهمه فروتن نیبخاطر ا -

 .ریاز من نگ

 

 ییتفرقه و جدا نتونی، دوست ندارم بخاطر من ب یدچار مشکل بش نیبا افش خوامیمن نم ی: ول -

 ، من ... ادیب شیپ
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 شدم. رهیلبم و به سکوت وادارم کرد. با تعجب بهش خ یدستش را گذاشت رو -

 

 چکسیو به ه کنمیکه بخوام م ینداره ، من هرکار نیبه افش یارتباط چیمن ه ی: کارها نبیز

 و یریگیرا تمام و کمال م تی، تمام مهر رهیبگ لی. از احمد خواستم که برات وکدمیجواب پس نم

 . یشیجدام دیبعدش از وح

 

 من  ی: ول -

 

 دمی، من اجازه نم دهیوح اقتهیل یب کهی، اون دهیتو رو نداره وح اقتیل کهی، اون سی: هـــــ نبیز

 ، تنها و اوشی، نه مال س یدیلحظه به بعد ، تو نه مال وح نی. از ایبش ی، تو قربان یباز نیا یتو

ق عاش هی دی. وحیبگذر زتیاز همه چ دیحفظ ارامشش با ی. برایتنها مطلق به اون بچه تو شکمت

. با هکنیبهش شک نم هی. با حرف بقگذرهیاز عشقش نم هیبا حرف بق ی، عاشق واقع ستین یواقع

باور کنه که از عشقش بشنوه. زمان ادم ها و  دیبا ی. زمانکنهیباور نم نهیهم بب شیچشم ها

هم  . االن همه بخاطر حفظ ابروشون تو رها کردند. هم خانوادت ،کنهیمرامشون را بهت ثابت م

 دی. زهرا تو نبایاز دست بد دیرا نبا شهیباهات همراه م یتو سخت کهیهمسرت و هم آشناهات. اون

نگه داشتنت  یتو رو بخواد برا ی. هر کیکوچولو فکر کن ین یجز اون ن یچکسیو ه زیچ چیبه ه

 یو عشق پاک تو پ یگناه یکه همه به ب رسهیم یکه روز دمی. امروز بهت قول مکنهیهمه کار م

. پس بجنگ و تحمل فتندیکه رهات کردند ، به پات م ییادم ها نیکه تمام ا رسهیم ی. روزبرندیم

 ی. توشتیپ امیو روز دادگاه م دمیطالقت را انجام م یاون روز. تمام کارا دنیو د دنیرس یکن برا

با  عادت کن. بعدش ییتنها نیبه ا کمیهست و اصال نگران نباش. تا زمان طالق  زیخونه همه چ

که سخت و محکم  خوامی. پس ازت ممیزاریرقمه تنهات نم چیشمال. ه فرستمتیاحمد و گلنوش م

. بخاطر عشقت و حفظ یتمومش کن دیپس خودتم با یکه خودت شروعش کرد یباز نی. ایبش
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 ای رهایکم م اوشیس نی. ببکنندیاونا برات چکار م نیو بب نی، حاال بش یهمه کار کرد شیزندگ

که  ریبگ میاون وقت تصم یدیکه فهم یهستند. زمان یکدومشون عاشق واقع نی، بب دیوح

 خواهند بود. یبچت پدر بهتر یکدومشون برا

 

 یکرد که تمام فکرا ریارامش را به قلبم سراز یحرفاش ارومم کرده بود. الحق که معلم بود. جور -

 هلیخونه را ازش گرفتم و وس دیشدم. کل ادهیبه روش زدم و پ ی. لبخنددیاز ذهنم پر کش یمنف

 یفاقبچه ام ات یبرا دمیاجازه نم یطیشرا چی. تحت همیدر زندگ رییهام را برداشتم. از امروز تغ

. به نفع بچه ام شود دیمن با یها میو تصم ی. از امروز به بعد تمام زندگگهیراست م نبی. زفتهیب

بود. به  یعال زشیو دو خوابه. همه چ بود یمتر 1۰۰ بایوارد خونه شدم و در را بستم. خونه تقر

 .دمیکش ازتخت در یهام را در اتاق گذاشتم و بدون عوض کردن لباسم رو لهیبود. وس ادیسرمم ز

 ماهم ... کی نیشکمم گذاشتم و شروع کردم حرف زدن و درد و دل کردن با جن یدستم را رو
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طول و عرض اتاق را  ی. عصبهیبق یها و حرف ها حتیحوصله خودمم نداشتم. چه برسه به نص -

شده  وونهیغلط. د یدرسته و چه کار یچه کار دونستمیقرار بودم. نم ی. آشفته و بکردمیم یط

 چیکلمه نابودم کرده بود. ه یواقع یبه معنا حرف هام و رفتارام کنترل نداشتم. زهرا یبودم و رو

 تباه شده. بخدا همه رقم بال یزندگ هیقلب شکسته و  هیمرد تنها ، با  هینمونده بود.  یازم باق زیچ

از پاکت دراوردم و  گاریس هی یعصب ؟یاریبه سرم ب یمونده که بخوا یچ گهی. دیسرم اورد

و با اهنگ لب  دمیتو موهام کش یدست ی. هه ... عصبیروز هی. من همون که خوش بود دمیکش

 .ردمک یخون

 

 زمیکه بهم بگه عز دمیتو رو ند هیشب

 بمیته قصه بره و بده فر یول

 چشام بازم جمع بشه اشک تو

 چشاشه پره درد دلم ... دنید واسه

 

من  ادم مثل هی هیدستم حرکتش دادم. کاف یرو برداشتم. بازش کردم و رو غیلرزون ت ییبا دستا -

 نداشته باشه.  زهیانگ

 

 تو مرگ منه رفتن

 تو ، تو دستامه یدستا

 میجداش دیکه با نگو

 تو ، نبودمه نبود



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روزیخاطرات خوب د

telegram.me/romanhayeasheghane 57 

 ارمیتو کم م بدون

 جون دوستت دارم یپا تا

 یتو از من جداش اگه

 موندن ندارم ...  دیام

 

 رینگذشت که خون از دستم سراز یزی. چدمیدستم کش یرو رو غیتوجه به دردش ، محکم ت یب -

 مدیرو دستم کش غی. انقدر با تدمیو اشکام رو پس زدم. دوباره و دوباره کش دمیشد. با درد خند

 ، ونمشیبرام نمونده. با باز شدن در اتاق ، سرم رو بلند کردم. نگاه خسته و پر یکه حس کردم جون

رو محکم از  غی. تدیو به سمتم دو دیکش یدلخراش ادینشست. فر نیمع ینگاه وحشت زده  یتو

 گوشم.  یو با تمام قدرتش خوابوند تو دیکش رونیدستم ب

 

: کثافتتتتتتت نفهمممم ، مگه داداشت مرده؟ مگه خواهرت مرده؟ مگه مادرت مرده؟  نیمع

ارهههههه؟  گرده؟یهاااااان؟ چه مرگتهههه؟ رفت که رفت ، بدرک که رفتتتت. با مرگ تو برم

حال  نیتمومشششش کننننن ا ؟یکنیبا خودت چکار م یدار یدونیم چیهاحمق نفهم ، 

 داغونوووو. 

 

که مرد و زن  یکه شاخ و دم نداره. دلتنگ یهق هقم بلند شد. دلتنگ یشد و صدا ریاشکام سراز -

و به سمتم  یو زار ونیشروع کردند ش دایحال و روز من. مامان و و یعنیبودن نداره. دلتنگ 

ندم بل نیو مع نیبود. افش تمیاز ظرف شیهمه درد ب نیتحمل کنم ، تحمل ا تونستمیاومدند. نم

 زهرا ، ی. بد کرددمیبابا رو د یاشک ها یوقت دمیکش یبردنم. آخ که چ نیو به سمت ماش ندکرد

ه بود. شد پی. انگار گوشام کدمیشنینم یزیچ چیبود و ه نیپا مع ی. سرم روییییلعنت یبد کرد
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 نیو افش نیدلخراش مع یها ادی، فر ادمهیکه  یزیچ نیو تار شد و اخر رهیبرام ت زیکم کم همه چ

 بود ...

 

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  13 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 : دیاز زبان وح رمان

 

 یی. مامان و بابا باال سرم بودند و با چشمادمید مارستانیب یچشمام را که باز کردم ، خودم را تو -

 هیشاهد خرد شدنم و ترحم بق نیاز ا شیتا ب نیی. سرم را انداختم پاکردندیسرخ شده نگاهم م

اشه. ب ونحد اوضاعم داغ نیتا ا کردمیشده بود. هه فکر نم هیبه دستم انداختم. بخ ینباشم. نگاه

اغوشم  یطاغت خودش را تو یشد و بهق هق مامان بلند  یتخت نشستم. صدا یاروم رو

 هیگر دنیکه به تو داشتم. لعنت به جنس خرابت. با د یانداخت. لعنت به تو زهرا ، لعنت به احساس

تا بتونم به خودم  دمیکشیو تند م قیعم یشد. نفس ها ریمنم سراز یو هق هق مامان ، اشکا

عاشقش بودم  یروز هیکه  یا لهیاون دو جفت ت یمسلط باشم. سرم را اوردم باال و نگاهم تو

 نههههههههههههههه؟یمنو بب یاومده بدبخت کنه؟یم هیهه چرا داره گر نجا؟ینشست. چرا اومده ا

تخت بلند شدم و با دو سه قدم  یجهش از رو هیداغون مامان رو پس زدم و با  یو با حال یعصب
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و به داخل  دمیرو کشو وحشت زدش ، دستش  دهیتوجه به رنگ پر یرسوندم. ب هشخودم رو ب

. داشت تقال واریگلوش گذاشتم و چسبوندمش به د یاتاق اوردمش و در رو بستم. دستم رو رو

شدم.  رهیاشک الودش خ یکارام نداشتم. به چشما یرو یکه دستم رو بردارم اما کنترل کردیم

  زه؟یریکرده ، پس چرا داره اشک م مخودش داغونم کرده ، نابود

 

 ؟یکنیم یطچه غل نجای: ا -

 

 .یلعنت شمی: تو رو خدا ، تو رو خدا دستت رو بردار ، آخ ، دارم خفه م زهرا

 

 

 : جوابببب منوووو بدهههههه. -

 

نداره واسه کارام به تو جواب پس  یلی، دل مارستانیب نیا امی: به تو چهههه؟ دلم خواسته ب زهرا

 .یتهران یآقا ای، پس با خودت کنار ب میبدم. من و تو قراره جدا بش

 

کرد و  کیشدم. سرم رو به گوشش نزد رهیچشماش خ یو تو دمیبلند خند تیاز حرص و عصبان -

 اروم زمزمه کردم.

 

 یاز تو میاشتباه زندگ نیزودتر بزرگ تر یهر چ خوامی: من ازت متنفرم خانوم زهرا لک ، م -

، اما  دادمیجونمم برات م یزمان هی، خونم و شناستامم خط بخوره. اره من عاشقت بودم ،  میزندگ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روزیخاطرات خوب د

telegram.me/romanhayeasheghane 60 

. پس منتظر عواقب تمام کارها و گهیآدم د هیکه بشم  یاالن عوض شدم ، خودت باعث شد

. حاال هم ارمیدر م تی. حتما از شرمندگزارمیجواب نم یادم ها رو ب یو بد یرفتارات باش. من خوب

، پس تا زمان دادگاه دور و برم  نمیرو بب ختتیریب افهیدوست ندارم ق گهی، در ضمن د ییییهر

 ؟ییهرجا کهیزن یدینشو ، فهم یآفتاب

 

 نیحرف ها رو بزنم. از درون شکستم و خرد شدم تا تونستم ا نیگرفتم تا ا شیاز درون ات -

دختر همون  نیشد. اما اخه چرا؟ مگه ا کهیت کهیاشکاش ، قلبم ت دنیمزخرفات رو بگم. با د

د. زد و سرش رو به سمت گوشم بر ینیگرفته بود؟ لبخند دلنش یبازرو به  میکه تمام زندگ ستین

 کرد. زمهاروم زم

 

 من احمق ، هنوز دوستت دارم. ی: ول زهرا

 

دم. ش رهی. ناباورانه بهش خزنهیدهنم م یکه قلبم داره تو کردمیضربان قلبم باال رفت و حس م -

زم جدا شد و به سرعت از اتاق . اروم اشدیاشکاش متوقف نم انیشده بود و جر یچشماش بارون

 تیباز خوادیخر نشو باز م دی. رفت؟ چرا؟ اصال چرا گفت دوستم داره؟ راست گفت؟ وحرونیزد ب

 یبرا یا لهیو وس چهیباز هیاون جز  ی. من برانهیخرت کنه. اره مطمئنا هم خوادیبده. باز م

توجه  ی، اخمام توهم رفت و فکم منقبض شد. ب اوشیس ادیفراموش شدن عشق اولش نبودم. با 

با  نیو افش نیمع کنند؟یچکار م نجایا نای. هه ارونیمامانم از اتاق زدم ب دهیبه چهره رنگ پر

 . خوبه هنوز نمردم که همه جمع شدند. دایبه همراه بزرگ اقا و و نهمسراشو

 

 هاتون. خونه  دیکه زندم ، پس برگرد دینیبیم د؟یکنیچکار م نجای: ا -
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 که داغون شد؟ یبه زهرا گفت ی: چ نبیز

 

 نب؟ی: ز نیافش

 

 بدهکار شدم؟ زمیچ هیانگار  د؟ی: ببخش -

 

 ؟یبه خواهرم گفت ی: چ نبیز

 

 : زنداداش اسم اون هرزه نیمع

 

 : خفهههه شووو ، خببب؟ خفه شو. نبیز

 

 د؟ش یعصب نیچرا به مع کنه؟یم نطوری. چشه؟ چرا امیشده بود رهیخ نبیبا بهت و تعجب به ز -

 

 نهههه؟ ای یشی، خفه م نبی: ز نیافش

 

 نه؟یچه طرز برخورد با مع نیا ؟یکنیچکار م یدار یفهمیم ه؟یچه رفتار نیا نبی: ز مامان
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حسش به زهرا  یهم مطمئنم از رو نبی، ز دیهست یتو رو خدا ، االن همه عصب الیخی: ب فاطمه

 نب؟یحرف ها رو زد ، مگه نه ز نیا

 

 رفتار و نیاز ا یروز هی، مطمئن باش  ییزهرا رو نداره تو اقتیل کهی، اون دی، اقا وح ری: نه خ نبیز

 . خداحافظ.یشیم مونیپش متیتصم

 

 یچ نیافسوس تکون داد و رفت. ا یاز رو ی. سرمیشد رهیخ نبیهمه با بهت و تعجب به ز -

 ستانماریاز ب هیتوجه به بق یو ب ی؟ عصبمن رو نابود کنند خواهندیچرا بنده هات م ااااایگفت؟ خدا

به سمت  ی، ذهنم رو بدجور مشغول کرده بود. عصب نبیز ی. حرف زهرا و حرف هارونیزدم ب

بشم ، دستم رو گرفت و دنبال  یسوار تاکس نکهیبه سمتم اومد و قبل از ا نی. معفتمر نیماش

 حرکت کرد. نیمع یشدم و بدون حرف نیخودش کشوندم. سوار ماش

 

 کرد؟ نطوریچرا ا نبی: ز نیمع

 

 طالقم رو انجام بده. یبود. زودتر کارا نیدوست داره ، مطمئنم سر ا یلی: زهرا رو خ -

 

 : باشه ... نیمع
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part:  14 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

. امروز روز دادگاهمون بود. روز نابود شدن قلب و احساسم. روز زدمیراهرو قدم م یتو یعصب -

 ومدنیامروز هم ن یاما نشد. خانوادم حت رمیاشکام رو بگ یکردم جلو یسع یلیتنها شدنم. خ

و  بنیاومده بود به همراه داداشش. اگه ز نبیسخت کنارم باشند. تنها ز طیشرا نیا یتا تو شمیپ

سرم رو برگردوندم و  ییقدم ها یصدا دنی. با شنکردمیدق م ییرو نداشتم حتما از تنها طمهفا

به همراه تمام خانواده اش اومده بود.  دیرنگ نشست. وح یمشک لهیاون دوتا ت ینگاهم تو

ن به خو ییبود. احمد با چشما نطوریکس و تنهام. و واقعا هم ا یبه من بفهمونه که من ب خواستیم

توجه به همشون به سمت من اومد و دستم رو گرفت.  یب نبیشده بود و ز رهیخ نیافش بهنشسته 

هستش چون اجازه  نیشکراب شده. و مقصر احتماال افش نیو افش نبیز نیمتوجه شدم که ب

 به خودم اومدم. دایو یدعوا کنه. با صدا نبیبخواد با ز نکهینفس زدن هم نداشت چه برسه به ا

 

ات از  هیزودتر سا یهر چ دوارمی. اممونمیپش یلی، خمثل تو اشنا شدم  یبا دختر نکهی: از ا دایو

 داداشم برداشته بشه.  یزندگ یرو

 

 . رندیدستام رو مشت کردم و لبام رو گاز گرفتم که اشکام راه نگ -
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 .میستیبا شما چندان خوشحال ن یی: و ما هم از آشنا نبیز

 

 . یبش الیخیجان ، بهتره االن ب نبی: ز احمد

 

 نیشده دخترم؟ اخه ا یزیچ ؟یدخترم ، چته تو مادر؟ انگار با ما سر دعوا دار نبیخانوم : ز دیناه

  ه؟یحرکات واسه چ

 

 .نیهستم هم یعصب کمیاگه تند حرف زدم ،  دینشده مادرجون ، ببخش یزی: چ نبیز

 

ه شد رهیپوزخند حرص درار بهم خ هیبود. اونم با  دی. فقط نگاهم به وحدمیشنینم یحرف گهید -

شدش ، قلبم به درد اومد. با  یچیدست بانپ دنیشد به سمت دستاش. با د دهیگاهم کشبود. ن

شدم که  رهیخ یبه مرد یبه اون سمت. با ناباور دیهمه سرها چرخ ییقدم ها یصدا دنیشن

. ناخودآگاه ومدندیداشتند به سمت ما م دیسع قشیبه همراه رف اوشی. سومدیداشت به سمتم م

دستاش رو مشت کرده بود. انقدر بهم  ی. سرخ شده بود و عصبدیشد به سمت وح دهینگاهم کش

 به عقب برداشتم.  یاراده قدم یشد که ب کینزد

 

 ای دیاهان نگران خانومتون بود کنه؟یچکار م نجای، شاه دوماد ا نجاستیا یک نی: به به بب دیوح

 اون توله تو شکمش؟

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روزیخاطرات خوب د

telegram.me/romanhayeasheghane 65 

رو کشوندم به سمت خودم تا  نبیشد و ز ریکام سراز، اش دیرحمانه وح یب یاز درد حرف ها -

 شدم. رهیخ اوشیبه س یمخم. عصب یدرست نشه. پچ پچ هاشون رفته بود رو ییدعوا

 

 ؟یکنیم ی، چه غلط نجای: تو ، ا -

 

کنارت  خواستمیکه همه رهات کردند م تیموقع نیا ی: اومده بودم تا کنارت باشم. تو اوشیس

 باشم.

 

 شدم. رهیو با نفرت بهش خ دمیبا درد خند -

 

 . پس گورت رو گم کن. ییکس بشم خود تو یباعث شده من تنها و ب کهی: اون -

 

 من دوستت دارم زه ی: ول اوشیس

 

که  ارندیبه سرت ب ییبال گمیم نمتیدور و بر زهرا بب گهید کباری،  یغلط کرد یلی: شما خ نبیز

 کنند.  هیاسمون به حالت گر یمرغ ها

 

 خف باش. یکیتو :  اوشیس

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روزیخاطرات خوب د

telegram.me/romanhayeasheghane 66 

 ؟یکن یچه غلط یخوای: اگه خف نشه مثال م نیافش

 

 ندارم. ی: من با شما حرف اوشیس

 

 حرفا دارم. یلیمن با تو خ ی: ول نیافش

 

 گرفتنش. نیو مع دیخراب بشه ، وح اوشیسر س نکهیمشتش رو اورد باال و قبل از ا نیافش -

 

 ندارند. یزیچ چیه اقتیدوتا ل نیداداش ا الشیخی: ب دیوح

 

 .ابونیب یبه گرگ ها یحالش سپرد نیکه زنت رو با ا یتو بود اقتیل ی: ب اوشیس

 

 دهنتو ببند. یکی: تو  دیوح

 

 ی. بعد از کلمی. باالخره نوبتمون شد و وارد اتاق شدرونینفسم رو با حرص فرستادم ب یعصب -

 شیاشنا احمد برگه ازما قیطالق رو اوردند. از طر یبرگه ها خودیب یها دنیحرف زدن و حرف شن

 . ستمیهستش و باردار ن یمنف دادیباردار بودنم هم اوردم که نشون م

 

 ؟یخوایرو نم تی: خب دخترم مهر یقاض
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 دمشی: بخش -

 

 یستی: باردار که ن یقاض

 

  رییی: نه خ -

 

 رو امضا کن. نجای: ا یقاض

 

 ییهمه جاها یبا حال داغونو  دنیحس کردم که نفسم رفت و برگشت. دستام شروع کرد لرز -

 دای. نجایتا ا دارید نیچشمام رد شد. از اول ینوار از جلو هیکه گفت امضا کردم. تمام خاطرات مثل 

 رابهم بدهک زمیچ هیرفتار کردم که انگار  یرو خرد کردم و جور شیافتادم. گوش دارمونید نیاول

. اشکام راه شدیداشت برام زنده م زیبود. خاطرات شمال ، استانبول ، کوه رفتنمون ، همه چ

شدم. با بهت و تعجب  رهیخ دیاراده سرم رو بلند کردم و به وح یکرده بودند. ب دایخودشون رو پ

 شدم. با غم نگاهم کرد و زمزمه کرد. رهیخ شدیم بهیغر هیکه از امروز برام  یمرد یبه اشکا

 

 .میداشت یبهتر انی: کاش پا دیوح

 

بهم  ی. نگاه کوتاهزیم یصدام اوج گرفت. حلقش رو اورد و گذاشت رو یب و هق هق دیچونم لرز -

تموم شد؟ پس چرا من  زیانداخت و به سرعت ازم فاصله گرفت و رفت. رفت؟ واقعا رفت؟ همه چ
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ت رف جیسرم گ ؟ینیبیمنو م ااااایکنم؟ خدا یچ خوامیپدر م یمن بچه ب یزندم؟ بخاطر بچه ام؟ ول

 ی. گرمنیزم یحال افتادم رو ی. تعادلم رو از دست دادم و بدیچرخیسرم مداشت دور  ایدن انگارو 

 هم افتاد ... یلبام حس کردم و کم کم پلکام رو یرو رو یزیچ

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  15 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

. نمیو تار بود. چندبار پلک زدم تا بتونم بهتر بب رهیبرام ت زیپلکامو باز کردم. همه چ یاروم ال -

 یشکمم. نکنه اتفاق یبودم و بهم سرم وصل شده بود. با وحشت دستم رو گذاشتم رو مارستانیب

. یو زار ونیواسش افتاده باشه؟ نکنه بدبخت شده باشم؟ هق هقم اوج گرفت و شروع کردم ش

در اروم کردنم  یاغوشش و سع یتو دمی. کشدیزده وارد اتاق شد و به سمتم دووحشت  نبیز

 داشت. 

 

 شده؟یجونم ، چته اخه؟ چ ی، اروم باش ابج زمی، اروم باش عز ــــسی: ه نبیز
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 ، بچه ام ، بچه ام نبی: ز ز ز -

 

که مامانش  یما بهتره. البته به شرط ی، حال عشقول خاله از همه  وووونهی: اروم باش د نبیز

 ارامشش رو بهم نزنه. 

 

 یزندگ نیا یمن تو دیدلم از خدا تشکر کردم. اون بچه تنها ام یکرد و تو دایاشکام شدت پ -

 اومدم. رونیب نبینابود شده بود. اشکام رو پس زدم و از اغوش ز

 

 رو ندارم. نجایخونه؟ حوصله ا میبر شهی: م -

 

 رو انجام بده.  صتیترخ یکارها گمی، االن به احمد م زمی: اره عز نبیز

 

 شد؟یچ اوشی، س نبی: ز -

 

، احمد باهاش حرف زد و بهش اخطار داد که اگه دست از سرت برنداره  زمی: نگران نباش عز نبیز

 .نهیبینم شیروز خوش تو زندگ

 

 چکار کنم؟ خواستمی: ممنونم ، واقعا ممنونم ، اگه شماها رو نداشتم م -
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 س خانوم.: خب بسه چابلو نبیز

 

 نبیدکتر اومد و اجازه مرخص شدنم رو داد ، به کمک ز نکهیکردم و بعد از ا یجون یب یخنده  -

و من عقب نشستم. احمد هم بعد از گرفتن  میاحمد رفت نیخارج شدم. به سمت ماش مارستانیاز ب

کرد. با  ادیضبط رو روشن کرد و صداش رو ز نبیحرکت کرد. ز یمن اومد و بدون حرف یداروها

دادم و تمام ذهن و  هیتک شهیشد و چشمام رو بستم. سرم رو به ش ریاهنگ اشکام سراز دنیشن

 داشتم ... دیکه با وح یپر شد از خاطرات خوب گذشته ا المیفکر و خ

 

 

 یعاد یزندگ هیبرگردم به  گهید محاله

 

 یبهم داد ی, چه بد درس رتیبا عشق نفس گ تو

 

 یزن معمول هیبشم  نیبعد از ا گهید محاله

 

 یتو مسئول نویکه اومد بدون ا یمن هرچ سر

 

 شمیرو به راه نم گهیحالم د شهیخوب نم گهید
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 گمیعادم د هی گهید شمیقبال نم مثل

 

 شنینم دایگم شدن پ گمیعالم د هی یتو

 

 شمیاما نم شمیخوب م کردمیساده فکر م من

 

 تو خواب چند بار اسمت رو صدا کردم شبید گنیم

 

 وا کردم هیگر ونیچشمامو م یوقت ینبود

 

 گم کردم یداریب یچشماتو تو وونهیرو تو خواب صدا کردم , منِ د تو

 

 گردمیچرا تو خواب , دنبال تو م دونمینم

 

 شمیرو به راه نم گهیحالم د شهیخوب نم گهید

 

 گمیعادم د هی گهید شمیقبال نم مثل
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 شنینم دایگم شدن پ گمیعالم د هی یتو

 

 

 ... شمیاما نم شمیخوب م کردمیساده فکر م من

 

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  16 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 نبیز دمید نکهیگذشت تا ا قهیکاناپه نشستم. چند دق یحال رو یو ب میوارد خونه شد نبیبا ز -

 شده بودم.  رهیبسته من از اتاق برگشت. با تعجب بهش خ یبا چمدون ها
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 ؟یکنینگاهم م نجوریچرا ا ه؟ی: چ نبیز

 

 ؟یبریمنو کجا م لیوسا ی: دار -

 

، بعدش با گلنوش و احمد  نایخونه احمد ا یبریم فیرفت بهت بگم ، االن شما تش ادمی:  نبیز

. تازه با وجود بچه احمد هم سرگرم میزاریتنهات نم طیشرا چیشمال. گفتم که تحت ه یریم

مدت کوتاه  نیهم یمدت بال سرت اوردند. تو نیا یتو ی. به اندازه کافیایدر م ییو از تنها یشیم

که  یضربه ها بهت وارد شد. اما گذشته ها گذشته. افسوس خوردن واسه گذشته ا نیبدتر

 یلع ای هیون بچه تو شکمت . پس بخاطر اندتیخودت و آ ینابود یعنی شهیو پاک نم گردهیبرنم

 یآشوب و سخت یها بجنگ. نزار اون بچه تو ییبگو و بلند شو. با تمام مشکالت و دردها و تنها

مادر  نهتویم یبخاطر بچت بگذر. هر کس تیو خوشحال تیکنه. از خودت و زندگ یدگو زن ادیب ایبدن

. نزار طعم نداشتن پدر رو یکن هم پدر ی. واسش هم مادرستین یبشه. اما مادر بودن کار هر ادم

، پس  کنندیبخوان م یو سرنوشت. اونا هر کار یرو واگذار کن به اون باال سر زیبچشه. همه چ

پر از فراز و  ی. زندگایو باهاشون کنار ب نیها رو بب تیاشتباه محضه. واقع هیبا اونا  دنیجنگ

ت کن استراح شتری. بیخودت رو بباز یربا هر تلنگ دینبا ی. ولستیبدون درد ن چکسی. هبهینش

 بده. حداقل بخاطر اون کوچولو.  تیاهم شتریو به خودت ب

 

 شدم. رهیاشکام رو پس زدم و با لبخند بهش خ -

 

 .یکه هست یتو. به قول فاطمه مرس ی: دمت گرم بابا خانوم معلم ، دهنم کف کرد جا -

 

 که احمد خشک شد.  نییپا میبر ایحاال ب کنمی: خواهش م نبیز
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رو  نبیو احمد اول ز میشد نیرفتم. سوار ماش نییبه پا نبیتکون دادم و به همراه ز یسر -

اشک هام رو  زشیر یبود جلو یرسوند به خونه اش. دل کندن ازش دست بود اما به هر سخت

احمد  یبودن. ول زونیداشتم. حس او یحس بد هیشدم.  نیسوار ماش یگرفتم و بعد از خداحافظ

. کنهینم یبیدارند که ادم احساس غر یبزرگ یهستند و دل ها یبزرگ یها ادمو همسرش انقدر 

و ر لمیشدم و به کمک احمد وسا ادهی. کالفه پمیدیرس یاحمد نگه داشت و چه زمان یک دمینفهم

 یحوصله رو یبه باال بردم. وارد خونشون شدم و بعد از حال و احوال با گلنوش وارد اتاق شدم و ب

کوچولو بهشون داده  هیخدا  یبود و گلنوش همسرش بود. به تازگ نبیتخت نشستم. احمد برادر ز

هستش. خوش بحال  یبچه دوست داشتن یلی. چهره اش به احمد رفته و خرضاستیو اسمش عل

و بغض به گلوم چنگ انداخت  اریاخت یب ؟یاون بچه که پدر و مادرش رو باهم داره. اما بچه من چ

رو  زیخودم سوخت. چرا من احمق از اول همه چ یکس یبچه ام و ب حالشد. دلم به  ریاشکام سراز

 دیرو نابود کردم؟ چرا از اول با وح زیبکشه؟ چرا همه چ نجاینگفتم؟ چرا گذاشتم کار به ا دیبه وح

م. هم من اوشیصادق و راستگو نبودم؟ مقصر حال خراب خودم و اون ، منم. مقصر حال خراب س

که به در خورد اشکام رو پس زدم. سرم رو بلند کردم و برخالف  یا همنم. با تق زیمقصر همه چ

 شدم.  رهی. با شرم و خجالت بلند شدم و با تعجب بهش خدمیچارچوب در د یتصورم احمد رو تو

 

 باهاتون صحبت کنم؟ قهی: ممکنه چند دق احمد

 

 زن ... هیکه گلنوش خانوم ناراحت بشه. اخه من االن  ترسمیم ی: بله چرا که نه ، ول -

 

ما  یقبول داره. همه  یلیداره ، و شما روهم خ یادی، گلنوش به من اعتماد ز یکنی: اشتباه م احمد

 . میقبولت دار
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 هاتون رو بدم.  یجواب تمام خوب تونمیچطور م دونمی: ممنونم ، نم -

 

 .نی: راحت باش ، بش احمد

 

 تخت.  یاز من نشست رو ادیتخت نشستم. احمد هم با فاصله ز یتکون دادم و دوباره رو یسر -

 

 : زهرا خانوم احمد

 

 : بله -

 

مهمه و مثل ناموسم  یلیبرام خ تیو زندگ ندتی، پس بدون آ یمونیم نبیمن مثل ز ی: برا احمد

 یریگب یمیشتاب زده تصم با عجله و دیبرات سخته. نبا طیشرا نیکنار اومدن با ا دونمی. میمونیم

، متوجه شدم هنوز هم عاشقته.  دمیرو د دیدادگاه وح یتو ی. وقتیبش مونیکه بعدها ازش پش

 دیبشه ق یباز رتشیبا غ یمرد وقت کیشده و  یو غرورش باز رتیهم دوستت داره اما با غ وزهن

هستش.  یعیطب زیچ کیپس گذشتن از عشقش  گذرهیاز خودش م ی. حتزنهیرو م زیهمه چ

بهش  گهیکه د ییزایبا زور اون چ خوادیمنطق هستش که م یمرد شکست خورده و ب هی اوشیس

رو  زیهمه چ یقدرت سرنوشت و اون باالسر نکهیتعلق نداره رو ، به اسم خودش بزنه. غافل از ا

. ادیهم به خودش م دینشه. آقا وح ریاون روز د دوارمیاما ام ادی. به موقعش به خودش مزنهیرقم م

 . درسته که خطاشهیو پاک بودنت به همه اثبات م یگناه ی. بکنهیزمان تو رو به همشون اثبات م

اون بچه تو شکمت باشه. ما  اتیو دن نی. تمام دیستیداستان ن نی، اما تنها تو گناهکار ا یکرد
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. در عرض چند روز یاز درون داغون دونمیرو نخور. م زیچ چی.پس غصه همیمونیهمه کنارت م

از  یتا بتون ی، روح و جسمت رو کشت ی. غرورت رو له کردیخانوادت و عشقت رو از دست داد

 ... یعشقت مراقبت کن

 

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  17 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

ت معرف ی. بخاطر بیرو نداره. تو بامعرفت عالم یودگذشتگهمه از خ نیا ییتوانا ی: هر عاشق احمد

هاشون رو با  یبد نداشته باش. جواب بد یبه آدم ها ی. تو خوب بمون و کاریمرام بش یب دیها نبا

زمان همه  دمیحال داغون و فاز غم رو کنار بزار. بهت قول م نیبده تا شرمندت بشوند. ا یخوب

 .کنهیرو درست م زیچ

 

 .دمیاشک هام رو پس زدم و نال یعصب -
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رو زنده کنه؟ زمان  دیمن و وح نیعشق ب تونهیغرور منو بهم برگردونه؟ زمان م تونهی: زمان م -

 .توووونههههههی، نم تونهههی، نم تووونهینـــــه ، نم تونه؟یعشقم رو بهم برگردونه؟ م تونهیم

 

و گلنوش  رونیاز اتاق زد ب ی. احمد عصبزدمیبلند زجه م یشروع کردم هق هق کردن و با صدا -

 نیو اشکام رو پاک کرد. لعنت به ا دی. به آغوشم کشدیوحشت زده وارد اتاق شد و به سمتم دو

و هق هق  دمیلرزیگلنوش م یدستا ی. تودارندیوقت دست از سرم برنم چیکه ه یلعنت یاشکا

و بدستم داد. با  ختیاب برام ر نوایل هی. گلنوش مییزاده غمم ، من محکوم به تنها ن. مکردمیم

 . دمشیاب رو گرفتم و تا اخر سر کش وانیلرزون ل ییدستا

 

 کوچولوت بده ها.  ین ین یهمه استرس برا نی، ا زمی: اروم باش عز گلنوش

 

ارزش کردند؟ چرا  ی: چرا من انقدر بدبختم؟ چرا گلنوش؟ چرا همه رهام کردند؟ چرا انقدر منو ب -

حالم رو  زنندیزنگ نم هیچرا  نجام؟یمگه من پدر و مادر ندارم؟ پس چرا ا ستم؟یبراشون مهم ن

 م؟بجنگ دیبا یچ یمن برا کرم؟یدر و پ یشهر ب نیا یمردم ، زندم ، اصال کجا نندیبپرسند. بب

که  ی. بچه همون مرددهی. اون بچه وحخوامیبخاطر اون بچه؟ اصال من اون بچه رو نم ؟یبخاطر ک

 یکی شهیبزرگ بشه ، م ی. خون اون تو رگاشه. اونم وقترونیانداختم ب شیندگمثل اشغال از ز

 . کنهیم رونیب شیلنگه باباش. اونم منو از زندگ

 

. یکن یازش مخف یزیحق بده. انتظار نداشته تو چ دیاروم باش. به وح زمی: زهرا ، عز گلنوش

 .ادیروز به خودش م هیهم اونو به شک انداخته. من مطمئنم اون  اوشیبرگشت س
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کس و تنهام.  ی، االن که تنهام ، االن که ب خوامشششیمن االن م خوووره؟ی: به چه درد من م -

 رو ندارم.  چکسیاالن که ه

 

 اد؟یب نبی، زنگ بزنم بگم ز زمیاروم عز سسی: ه گلنوش

 

، فقط شوهرمو  خوامی، بابامو نم خوامی، من مامانمو نم خوامینم نبی: نههههه نههههه ، من ز -

صدامووو ، من  ییییشنویخدااااا م ی. آخواااامی. فقط پدر بچمو مخوامی. فقط عشقمووو مخوامیم

 . خدااااااااا. خوااااامشی. از تو مخوامیعشقمووو م

 

 : تو رو خدا اروم باش. گلنوش

 

بچههههههههه رو  نی، من ا خوامشششی، نم خوااااامیبچه رو نم نی، من ا خوامشی: من نم -

 .خوااااااااااااامینم

 

و هق  زدمیکردن. با مشت به شکمم م یشدم و شروع کردم زجه زدن و خودزن دهیبه جنون کش -

توجه به همه  یاحمد رو صدا زد. ب هیو گر غی. گلنوش وحشت زده به سمتم اومد و با جکردمیهق م

ال ح یکردم که ب هیزدم و گر ادیو فر غی. انقدر جزدمیو با مشت به شکمم م زدمیم غیفقط ج زیچ

و  یکیتار یهم افتاد و دوباره تو یرفت. کم کم پلکام رو یاهیتخت افتادم و چشمام س یرو

 یچشما دنی. با ددمید مارستانیب یسکوت مطلق فرو رفتم ... چشم که باز کردم باز خودم رو تو

گذاشتم و با وحشت به  شکمم یسرخ گلنوش ، شرمنده نگاهم رو ازش گرفتم. دستم رو رو

بچمو بکشم؟ من  خواستمیکنم؟ من ، من م یچه غلط خواستمیم نشدم. م رهیگلنوش خ

 براش افتاده؟ یاون طفل معصوم رو بکشم؟ من چکار کردم؟ نکنه اتفاق خواستمیم
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 : گلنوش ، بچه ام؟ -

 

 : زهراجان اروم باش  گلنوش

 

 یخواستیهان؟ مگه نم ؟یاز شرش خالص بش یخواستی: مگه برات مهمه؟ مگه خودت نم احمد

  ش؟یبکش

 

 : من ، من -

 

 ؟ی: تو چــــــــــــــ احمد

 

، تو رو خدااااااااا  رمیمیزنده است ، من بدون اون م دی: غلط کردمممم ، غلط کردم ، تو رو خدا بگ -

 زنده است ... دیبگ
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 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

، خداروشکر خطر رفع شده ، اروم باش ، بچه ات سالمه ،  زمی، اروم باش عز سسسی: ه گلنوش

 .گهینکن د هیگر

 

 سرمم تموم نکهیممنونم ، ممنونم ... بعد از ا ایشکست و به هق هق افتادم. خدا نمیبغض سنگ -

هفته استراحت مطلق داشته باشم. به کمک  کیتا  دیدکتر گفت با شد ، احمد داروهام رو گرفت و

خوابش برده بود. صورتش مثل  رضای. علمیشد نیخارج شدم و سوار ماش مارستانیگلنوش از ب

احمد  یقیگونه اش کاشتم. بعد از دقا یرو یفرشته ها تو خواب معصوم بود. خم شدم و بوسه ا

 شد و حرکت کرد.  نیسوار ماش

 

 هی. ستین زیتو تهران موندن جا نیاز ا شتریبه سمت شمال. ب می: بهتره فردا حرکت کن احمد

 ، بهتره.  یمدت از تهران و خاطراتش دور باش

 

 : باشه ، شرمنده که اسباب زحمت شدم. -

 

 ، پس راحت باش. ینبیتو برامون مثل ز وونه؟ید هیچه حرف نی: ا گلنوش
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 یکنه برا دیسوپر مارکت نگه داشت و رفت خر هی یمد جلونزدم. اح یتکون دادم و حرف یسر -

، با  دیچهره وح دنیبلوار زده بودند. با د یکه در انتها یشد به سمت بنر بزرگ دهیخونه. نگاهم کش

لب نوشته ها رو  ری. زدمیشدم و به سمت بنر دو ادهیپ عیشدم. سر رهیبهت و تعجب به بنر خ

 کردم. مزمهز

 

 یعنی. شدی، روز دوشنبه در سالن ... باورم نم 1۶ساعت  یتهران دی، کنسرت وحبار  نیاول ی: برا -

وج ا عیتونسته انقدر سر نیمن ... حتما به کمک مع یخواننده شده؟ کنسرت گذاشته؟ خدا دیوح

تونم یهستش که م یروز نی. فردا اخرنمشیبرم و بب دیکنسرت. منم با نیبرم به ا دی. منم بارهیبگ

 شدم. نی. عقب گرد کردم و سوار ماشنمیچهره اش رو بب

 

 تو؟ ی: کجا رفت گلنوش

 

 : خوبم ، گلنوش -

 

 : جانم؟ گلنوش

 

 خواننده شده ، فردا هم کنسرتشه. دی: وح -

 

 نداره زهرا خانوم.  یبا شما سنم گهی، اون د یتهران یاقا یبگ دی: با احمد
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 : احمد گلنوش

 

و قبولشون کنه. هر چند که  نهیها رو بب تیواقع دیتلخه گلنوش جان. زهرا با تی: واقع احمد

 .ستین رممکنیسخته اما غ

 

 کنسرت برم.  نیبه ا خوامی: من م -

 

 کنند. شیکاریکه  زنمیهاش تموم شده ، اما اونجا آشنا دارم ، زنگ م طی: باشه ، بل احمد

 

خواننده  دیوح نکهیا لیفرو رفتم. دل الینزدم. باز به فکر و خ یا گهیسکوت کردم و حرف د -

 دمیتو دلش رو به من بزنه. شا یحرف ها نکاریبا ا خواستهیم دی. شاکردمیشده بود رو درک نم

 دمیتخت دراز کش یوارد اتاق شدم. رو یو بدون حرف میدیبخاطر عالقه خودش بوده. به خونه رس

با سر و  خوابم برد. صبح یچه زمان دمیحال بودم که نفهم یافکارم غرق شدم. انقدر ب یو تو

تخت بلند شدم و به سمت  یقرار بود. از رو یو ب کردیم هیشدم. داشت گر داریب رضایعل یصدا

 رو گرفته بود بغلش و رضایرفتم. دست و صورتم رو شستم و وارد سالن شدم. گلنوش عل ییروشو

 یلبام لبخند نشست. دستم رو رو یصحنه به رو نیا دنیچرا با د دونمیتا اروم بشه. نم زدیقدم م

منم قراره طعم مادر بودن رو  یعنیقراره منم مادر بشم؟  یعنیشکمم گذاشتم و اروم حرکت دادم. 

شد. اشکام رو  سیصورتم از اشک خ یک دمیمادر بودن. نفهم هیمن ، چه حس خوب یبچشم. خدا

 گلنوش رفتم.  متپس زدم و به س

 

 .ریبخ ، صبح زمی: عه ، سالم عز گلنوش
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 .ری: سالم ، صبح شماهم بخ -

 

 تا من برم صبحونت رو اماده کنم. ریرو بگ رضایزحمت عل ی: ب گلنوش

 

 : ممنون -

 

احمد  یمن ، چقدر به پدرش رفته بود. انگار فتوکپ یرو از گلنوش گرفتم. خدا رضایعل اطیبا احت -

بغلم  ی. تودمیمثل احمد ، اخم داشت. دلم براش ضعف رفت و اروم گونش رو بوس یبود. حت

مت به س رضایپسر بچه خوشگل. با عل نی. چقدر ناز و معصوم بود ادادمیگرفتمش و اروم تکونش م

از  گپ زدن. بعد میشروع کرد گهیرفتم و به گلنوش دادمش. اونم نشست کنارم و باهمد زخونهاشپ

کردم. ناخوداگاه  شیارا کممیو  دمیصبحونم رو خوردم وارد اتاق شدم. لباسام رو پوش نکهیا

 دیکه وح یبودمش. حلقه ا وردهیشد. هنوز از دستم در ن دهیدستم کش ینگاهم به سمت حلقه تو

مال من نباشه و اسمم از شناستامش خط  گهیاگه د ی. حتمونهیدستم م یاخر عمر تو تابهم داد 

احمد ، سرجام موندم و اروم سالم  دنی. با درونیرو برداشتم و از اتاق زدم ب فمیک خورده باشه.

 کردم.

 

 ؟یریم ی: سالم ، کجا دار احمد

 

 دی: کنسرت وح -
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 .مییای: ماهم باهات م احمد

 

 .شهیم تیاذ رضای، عل ستی: نه ، الزم ن -

 

 یتو اوشی. وجود سمییایباهاتون ب دیخونه مادر من ، من و گلنوش با میزاریرو م رضای: عل احمد

 گم؟یم یچ یفهمیتهران برات خطرناکه. م

 

 .یگیشما م ی: اره ، باشه هر چ -

 

 .میری: خوبه ، بعد ناهار همه باهم م احمد

 

بلند  یناهار صرف شد ، همگ نکهیوارد اشپزخونه شدم. بعد از ا یتکون دادم و بدون حرف یسر -

. احمد اول به سمت خونه میو حرکت کرد میشد نیار ماش. سومیرفت نییو به سمت پا میشد

 نیبا گلنوش برگشت و سوار ماش قهی. بعد از چند دقششونیرو برد پ رضایمادرش رفت و عل

 یرو داشتم. احمد جلو دیبا وح مینامزد یروزا یحال و هوا قایداشتم و دق رساست یلیشدند. خ

 ... میشد ادهیپ یسالن نگه داشت و همگ
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Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 هیازش نبود.  یاما فعال خبر نمیرو بب دیتا بتونم وح کردمیو چشم چشم م میوارد سالن شد -

صحبت کردن  قهیبا احمد حال و احوال کرد. بعد از چند دق ییبه سمت ما اومد و با خوشرو ییآقا

و بعد از  مینیاول بش فیسالن. ازمون خواست رد یکرد به سمت باال تیبا احمد ، ما رو هدا

 تبیشدم. مص رهیرفت. با بهت و تعجب به گلنوش خ یکردن با احمد ، به سمت خروج یافظخداح

نه ما زوم ک یرو تونستیم دیکه وح ییجا قایدق م؟ینیاول بش فی. حاال واجب بود ردنیاز ا شتریب

 یحوصله رو یبرام نمونده. ب یا گهیراه د ایاما گو نهیاون منو بب خواستمی. من نمنهیو منو بب

ب هم قال یدستام رو تو جانینشستم. گلنوش کنارم نشست و بعدش احمد نشست. با ه یصندل

 ضرب گرفته بودم. نیزم یکردم و با پام رو

 

 : زهرا گلنوش

 

 : بله؟ -

 

 انجیه ادیو ز یتفاوت باش یکن ب یش ، استرس واسه بچه مثل سم هستش. سع: اروم با گلنوش

 .یزده نش
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ساعت سالن مملو شد  میتفاوت بود؟ بعد از ن یب شدینزدم. اخه مگه م یتکون دادم و حرف یسر -

سکو روشن شد. با  یبرق ها خاموش شد و تنها رو هویها پر شده بود.  یو تمام صندل تیاز جمع

سکو و  یاومد رو دیشد به سمت سکو. وح دهیست دادن دخترا و پسرا ، نگاهم کشزدن و د غیج

به احترام مردم خم شدند و  دیو وح نیاومد. سالن به لرزه افتاده بود و مع نی، مع شپشت سر

اومد و به سمت مخالف ما رفت و  نییاز سکو پا نیبراشون دست تکون دادند. برخالف تصورم مع

. حس دمیدیرنگ نم یمشک لهیجز اون دوتا ت یزیچ چیاول نشست. ه فیرد یها یصندل یرو

جلوتر اومد  دیآمده. وح جانیپدرش به ه دنیخودم آشفته شده و از د مثلکردم حال بچه ام هم 

شده  رهیمن بود. خ یمرحم تمام دردا یزمان هیکه  ییو با شروع آهنگ ، شروع کرد خوندن با صدا

 یدست مشک هی پیالغرتر شده. ت یلیکه خ کردمی. حس ممداشتیبودم بهش و چشم ازش برنم

من. با  یزوم رو دینگاه وح هویمتنفره.  یمشک پیچه حد از ت تا دیوح دونستمیزده بود و خوب م

لباش داد.  یپوزخند رو هیصورتش جاش رو به  ی. کم کم تعجب توکردیبهت و تعجب نگاهم م

 زده اش گرفت و خیسرد و  یدستا ی. گلنوش دستم رو تورمیاشکام رو بگ یکردم جلو یفقط سع

. با شروع مجدد اهنگ ، نگاهم ادیدر ب یتا از نگران زدمبه روش  یشد. لبخند رهیبهم خ یبا ناراحت

 شد.  ریبم شده و مردونه اش ، اشکام سراز ی. با نواخته شدن صدادیشد به سمت وح دهیکش

 

 خوبم یعشق روزا خداحافظ

 دورم یلیت خخاطرا خداحافظ

 کورم یاشک چشما خداحافظ

 تنها سنگ صبورم خداحافظ

 

 رهید رهید رهید گهید
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 رهیتو س یاز برگشتن چشا دلم

 رهید رهید گهید

 رهیس گهید گهید

 رهیاز اون نگاه سرد چشات س دلم

 رهیس گهید گهید

 رهید رهید گهید گهید

 رهیخاطراتمون داره از تو خاطرات من م ی همه

 رهید گهید گهید

 رهید گهید گهید

 ... رهید گهید گهید

 

بشم. خدا  شیشونیشده بودم. قربون اون رگ باد کرده پ رهیخ دیبه وح ونیگر یبا چشما -

 تی. نگاهش رو از جمعخونهیاهنگ رو م نیداره ا یچقدر تحت فشاره و با چه حال داغون دونهیم

 چشمام ، ادامه اهنگ رو خوند. یشدن تو رهیگرفت و برخالف تصورم با خ

 

 

 یاز همه دروغا که گفت گذرمیم

 یوفتیاگه به پام ن یحت گذرمیم

 پارم یحنجره  نیمن از ا گذرمیم
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 دوست دارم یلیآخه هنوز خ گذرمیم

 از اشکا گذرمیاز دردا م گذرمیم

 تنهام یلیبدون خ یاز خودت ول گذرمیم

 سرم یکه آورد ییاز هر بال گذرمیم

 زنمیتو م دیق یاز همش ول گذرمیم من

 خوادیمنو نم یشکیه گهید یرفت یوقت از

 ادیمثه قبل بهم نم گهید لباسام

 گارهیس صبحونم

 گارهیس نهارم

 بارهیو آسمون واسم م نیاز زم یستین

 رگام پر شده از الکل یخون تو یجا

 دوست دارم دوباره منو خر کن بگو

 یکه همش شده بردگ یزندگ نیبه ا تف

 ... یزندگ یریکجا م ؟یولم کن ادیم دلت
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Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

به  یمن! چ یزدم و اشکام رو پاک کردم. خدا نشیگرفته و غمگ یچهره  یبه رو یلبخند تلخ -

 روز عشقم اورده بودم؟

 

 رهید رهید رهید گهید

 رهیتو س یاز برگشتن چشا دلم

 رهید رهید گهید

 رهیس گهید گهید

 رهیاز اون نگاه سرد چشات س دلم

 رهیس گهید گهید

 رهید رهید گهید گهید

 رهیخاطراتمون داره از تو خاطرات من م ی همه

 رهید گهید گهید
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 رهید گهید گهید

 ... رهید گهید گهید

 

چرا با  دونمیداشت که تو چشماش حلقه زده بود. نم ییدر پنهون کردن اشکا یبه شدت سع -

عکس العمل  دنیو شروع کردم به هق هق کردن. دخترا با د هیگر ریاهنگ ، زدم ز یسکانس بعد

 کردند و هق هق اونا هم سالن رو به لرزه دراورد.  میمن ، همراه

 

 نوازم نوازش چشات  مهمون

 من بود یآرزو یروز هی

  شیدارگلم اونکه االن  برادر

 دارو ندار من بود یهمه  یروز هی

 کن یتو بغلت مردم مهمون نواز اگه

 مردم  یگوشه ا هی یدید

 کن یصحنه ساز تو

 رمیمیم یگفته بودم تو نباش بهت

 کن یمادرمو تو به مرگم راض حاال

 به همراهت... خدا

 

  یدوست دار اخماشو
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 یدوست دار قهراشو

 باشه امیکنار م یخوابیم کنارش

 یشد وابسته

  یخندیم واسش

 باشه امیکنار م یدوستش دار یلیخ

 داره روت رتینه غ ایمنه  مثه

 اشهیمثه من تموم دن دستات

 شده واسم یسرت همش عاد فدا

 قد خودم دلشکسته باشه ... دمیند مرد

 

 شهیتنگ م شهیوقتا دلت سرد م یگاه

 شهیعالم و آدم مثه سنگ م یهمه  با

 یریروزتو دلگ همون روز به بعد هر از

 یریمیتو خودت م کیخونه تار نیا کنج

 تو همون خاطره ها یشیخودت گم م تو

 شونت سواره ها یغصه ها رو ی همه

 دادیقرصاتو داد و ب شهیروزتم م شبو

 ... دادیپا نم یخودش بود دل من به زندگ با
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 شدیزدم م خی یاز دستا نویکرده بودم و ا دای. به شدت افت فشار پادیحس کردم نفسم باال نم -

وقت فکرش رو  چی. هدیکردن وح قی. با اتمام اهنگ همه شروع کردند دست زدن و تشودیفهم

. هریحد مورد توجه و عالقه مردم قرار بگ نیحد صداش قشنگ باشه و بتونه تا ا نیتا ا کردمینم

 نیاز بهتر یکیو  کنهیم یکه انگار سال هاست خوانندگ کردندیم قشیتشو یدخترا و پسرا جور

که داشت ، انقدر مورد توجه  ینیبخاطر متن اهنگ و فاز غمگ دیکشور هستش. شا یخواننده ها

 قرار گرفته بود.

 

. خداروشکر ، که امروز تونستم با شما ستمیهمه لطف و محبت شماها ن نیا قی: من ال دیوح

 انیبه خودشون ب یینامردا هیکه حرف دل خودم هستش رو بخونم تا  ییباشم و اهنگ ها زانیعز

دوست دارم. عاشقشم ، باهاش شب و روز  یلیرو خ یکردن بکشند. اهنگ بعد یو دست از نامرد

فرد نامردِ  دونمیمن هستش. م یتلخ و جهنم یبه زندگ هیشب ییجورا هیاهنگ  اونکردم.  هیگر

به  دوارمیخودش. امدل منه به  یاهنگ ها ، حرفا نیا دونهیکه م دونمی. و منجاستی، ا میزندگ

 . انیبه خودشون ب یروز هیتمام نامردا  دوارمی، ام ادیخودش ب

 

ها رو  قتیاز من عشقم؟ اگه حق یدونیم یزدم و اشکام رو پاک کردم. اخه تو چ یلبخند تلخ -

درکم  کمی شدیمن. کاش م شدمیتو و مظلوم م یشدی. نامرد مشدیجامون عوض م یدونستیم

مال من  گهیمتوقف بشه. من چطور باور کنم د نجایبگذره. کاش زمان هم ری. کاش ساعت دیکن

ما  نیب یعشق گهیقبول کنم که د یبا چه منطق ؟یستیهمسرم ن گهیچطور قبول کنم د ؟یستین

، پس چطور فراموشت کنم؟ چطور  یمن یشکم منه. تو پدر بچه  یتو ، تو یبچه  یلعنت ست؟ین

راحت ازت بگذرم. من هنوز دوستت دارم. هنوزم عاشقتم. مثل خودت  تونمیازت بگذرم؟ من نم

 اریقلب و روحم که خط نخورده. اخت یخط خورده ، از تو تامم. اسمت از تو شناسیهنوزم مرد من

 ـــد .... تا ابــتپهیقلبم با خودمه. تا ابد قلب من ، به عشق تو م اریاخت یشناستامم با تو بود ، ول
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د رو نابو میکه قلب و روح و جسم و زندگ یبه اون کس کنمیم میرو تقد یباز وونهی: اهنگ د دیوح

 کرد.

 

نسبت به من  دی. اعتماد وحزدمیپلک هم نم یشده بودم و حت رهیاشک الود بهش خ ییبا چشما -

 رو داشت. تیتصورات و ذهن نیذهنش از من بدتر یمنو باور نداشت و تو گهیرفته بود. د نیاز ب

 

 دویوح رهیبگ یکی گفتیم زدیداد م دیکش ریخورد قلبه من ت نیزم مادرم

  کستیش واریزدم به در و د عکستو

 دستامو رهیاومد جلو تا بگ بابام
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  ادیو فر یخونه خودزن نیتو کارم شده تو ا بعد

 سر داد هیتو خونه آواز گر وونهید هیتو  بعد

 دادیمنو شکنجه م ادتی رفتمیکه م ییتو هر جا بعد

 

 بعد تو آوارم  وارمیتو د بعد

 دارمیتو هر شب کنار عکسات ب بعد

  زارمیبعد تو ب گارمیتو س بعد

 دوست دارم یلیخ گمیتو هنوز م بعد

 م خراب ادتیتو هر شب با  بعد

 ندارم رتیغ یچکسیتو رو ه بعد

  پرمیم یتو با هر کس بعد

 دوسش ندارم شکدومشونویه یول

 

رو سرم خراب شد و تمام سالن به لرزه درومد. چه پسر ،  ای، دن دیوح یشدن اشک ها ریبا سراز -

که  یونیگر یبا چشما دی. وحکردندیم هی، خون گر دیوح یافتادن و با صدا هیچه دختر به گر

 یادامه اهنگ رو خوند و به معنا یگرفته و لرزون یشد و با صدا رهیبه قلبم ، بهم خ زدیم شیات

 زد. شمیکلمه ات یواقع
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 عشقه  خندهاشو

 هاشو عشقه  هیگر

 قشنگ بود  قهراش

 

 عشقه دروغاشو

 عشقه  اخماشو

 عشقه  چشماشو

 قشنگ بود  رفتنش

 عشقه ... رفتنشو

 

،  ای. خداشدندی، خشک نم دیوح یمن و نه اشکا ینه اشکارفتنش قشنگ بود ، رفتنشو عشقه.  -

من ، چکار کردم با غرور  یبود. من چکار کردممم؟ خدا میزندگ یکه همه  یمن چکار کردم با کس

لعنت بهت زهرا ، لعنت به ذات خرابت  زه؟یریملت اشک م هی یداره جلو ینجوریکه ا میمرد زندگ

 به نامرد بودنت. لعنت به وجودت. عنت، ل

 

 رفت شهر پر غم شد  یکی یوقت از

 خم شد دیوح هیزانو گنیم ینیبب یستین

 تو خونه  زهیتو هنوزم عز یایادگاری

 کنهیم یزیداره تو مغزم خون ر خاطراتت
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  دونهینم یشکیو ه یقلب درد دار یعنی ییتنها

 وونهیقلب درد د نیدوست دارم با هم هنوزم

 قلبم رو زخم من مرهم  دردونه

 خونهیعاشقه ب نیتو به ا یداد یزجر چه

 دوست دارم یبار بگ هی یحت یزبونت نتون ادیبند ب شینیبیم یوقت شده

 که  یبش یعقده ا نقدیاون روز ا بعد

 دوست دارم ... یبگ ینیبیکسو م هر

 

 حرفا گذشته  نیاز ا کار

  یگردیبرنم گهید تو

  یدیهمون لحظه بر از

 یکرد یخداحافظ که

 چشم به راه تو بمونم  یدیبگو با چه ام تو

 ... خوندمیچشمات ته قصه رو م هیکه از تو یوقت

 

 بود  مایمثه قد یکاش همه چ یا

 نابود شدیاز ما نم یکیکاش  یا

  شیاز ما فکر لباسه عروس یکی
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 شهر خواب بود یپارکا هیتو یکی اون

 برمیبا هم امشب رگامو م میکه قدم زد یهمون کوچه ا تو

  شکنمیتو بغضمو م یعکسا جلو

 خورمیهمه قرصا رو م کنمیم هیگر خون

 زمونه نیتو رو از ا رمیاومدم اومدم پس بگ رید یلیبد آوردم خ یسر نیا

  یکه ماله خودم ش اومدم

 بمونه ادتی یومدین

  دمیبهت نرس نشد

 مونم یعاشق م شهیهم اما

  یتکرار یاز حرفا خستم

 دونمیم نمیخدا نخواست ا یگیم

  یشهر خودم منو آواره کرد تو

 یبرگرد یروز یبخونم تا  دیبا چقدر

 یکردیداغونم م شهیاگه هم دیمنو ببخش ینشناخت چوقتیاگه ه دیببخش

  ییبعد چند سال جدا یعنی بغض

 یکس رهیگیهنوزم جاتو نم یبدون

 یدوست دارم فقط بگه مرس یبهش بگ یپرسیهر وقت حالشو م یعنی بغض

  گاریس نیالکلو ا یعنی بغض
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 پرسه زنمیم یه داریخود صبح ب تا

  ماریب هیروان هی یعنی بغض

 ترسهینم یچیعاشق که از ه هی

 خسته  یصدا نیا یعنی بغض

 که مسته یبسته عاشق یچشا نیا

  ییبعد چند سال جدا یعنی بغض

 دسته ... هیحلقت تو ینیبیم

 

  ینوشته بود یینامه وقت رفتن از جدا هیتو

 یقلبه شکستم تو مثه فرشته بود نیا واسه

 

  رهینم ادتی امتیتا ق مونیعاشق یگفتیم تو

 ... رهیکه م یبه راه اون سمیخ یچشا نیا حاال

 

 حرفا گذشته  نیکار از ا نیاز ا کار

 یگردیبرنم گهید تو

  یدیهمون لحظه بر از

 یکرد یخداحافظ که
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  یدیا چه امبگو ب تو

 به راه تو بمونم  چشم

 چشمات  هیکه از تو یوقت

 ... خوندمیقصه رو م ته

 

، بلند شدم و به سرعت از سالن خارج  دیوح ونیگر یشکست و در مقابل چشما نمیبغض سنگ -

 یم یو هق هقم به اسمون رفت. با حال داغون هیگر یدهنم برداشتم و صدا یشدم. دستم رو از رو

 یاشکا شدیو دم نزد؟ مگه م دیرو د دیوح یغرور له شده  شدی. مگه مکردمیو هق هق م دمیدو

غلط کردممم ، اشتباه کردممم ، من بد بودممم ، من  ااااااینگرفت؟ خدا شیو ات دیرو د دیوح

ن رو داغو میزندگ ینابود کن. عشقم رو پر پر نکن. همه  دمویکن. وح یینکردم اما تو خدا یبندگ

 یکاری . اصالادیکنار ب طیشرا نیبده که بتونه فراموشم کنه. بتونه با ا یمانیقدرت و ا نکن. بهش

 ری، پ شکنهیم ینجوریا دمینکن. وح رشیحال و اوضاع اس نیا یمن متنفر بشه. فقط تو زکن ا

. پس مراقبش باش. سپرمی. پدر بچمو به تو مسپرمیعشقم رو به تو م ای. خداشهی، داغون م شهیم

 تار مو از سرش کم بشه. مراقب عشقم باش خداااا. هیتار از موهاش ، شاه رگ منه ، نزار  هی
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 از زبان زهرا : رمان

 

 و میگذشته بود. با احمد و گلنوش روز بعد از کنسرت به شمال اومد دیچند ماه از کنسرت وح -

و دور بودن از تهران و خاطره  ایدر دنی. با اومدن به شمال و دمیباش نجایقراره ا یمدت طوالن یبرا

 گهید ونفکر نکنم. ا دیبه وح گهیکه د کنمیهاش ، حال و هوام بهتر شده. تمام تالشم رو دارم م

فکر کردن بهش گناهه. از امروز شروع کردم به نماز خوندن. انقدر سر سجاده  . پسستیمال من ن

ها به ذهنم  الیسرگرم شدم و کمتر فکر و خ رضایهق هق کردم که اشک گلنوش هم درومد. با عل

حالش  نیبه کمک مع ای. گوشمیبا خبر م دیوح یهر روز از حال و هوا نبیز قی. از طرارهیهجوم م

زمان  هی. یتهران دیو قراره مطب بزنه. دکتر وح یکرده با خوانندگ ریبهتر شده و خودش رو درگ

ماسه ها نشستم. اهنگ  یرفتم و رو ایبود. به سمت در میاسم من و زندگ یمرد رو نیا هیسا

تا  میبر ر. امروز قرار بود با احمد و گلنوش به بازاختمیریو اشک م خوندمیلب م ریرو ز یباز وونهید

دکترم رفتم و از سالمت بچه  شی. چند روز قبل ، پمیکن هیته یسمونیو س لهیبچه ام ، وس یبرا

 نی. اکنهیم تیرو اذ یمامان یلیماهشه و خ ۷ بایمامان دختره و تقر گولیخاطر جمع شدم. ج

در  ور یحال و اوضاع خودم و بچه بد بود. اما احمد برادر یلیمدت همش حالت تهوع داشتم و خ

خترت د گهی. احمد مدیدکترها ، حال بدم رو بهبود بخش نیبهتر شیحقم تموم کرد و با بردنم به پ

 دوارمیکه من و گلنوش هم باورمون شده. فقط ام زنهیحرف م یجد ی، عروسه خودمه و جور

، اخمام توهم  دیوح یاداوردیچهره دخترم به پدرش بره. اخه پدرش از من خوشگل تره. باز با 

لم گل از گ رضایعل دنیرفتم. با د الی. بلند شدم و به سمت ودمیکش یدلتنگ یاز رو یو آه ترف

و  دیبتونم بغلش کنم ، گلنوش از پشت دستم رو کش نکهیشکفت و به سمتش رفتم. قبل از ا

 نگاهم کرد.  یعصب

 

 بغلش کنم که. خواستمی، من اصال نم زهی: اوم چ -
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 : باشه منم خرم. گلنوش

 

 : بالنسبت -

 

 : زهرااااااااا گلنوش

 

 .می: باشه باشه من تسل -

 

، وارد خونه شد.  چارهیرو بلند کرد و با غر زدن و فحش دادن به احمد ب رضایعل یگلنوش عصب -

ود ب یمرد واقع هیرو دراورده و کالفش کرده. احمد  چارهیکه حرص گلنوش ب طونهیش رضایانقدر عل

و اجازه  دیورزیوار به همسر و فرزندش عشق م وونهیو پسرش بود. دگلنوش  یو تمام وقتش برا

داشت ،  رونیکه در ب یدلشون تکون بخوره. برعکس اخالق و رفتار خشن و تند یاب تو دادینم

د که داشتن یعاشقانه ا یزندگ نیا ی. واقعا براشدیم طونیخوشرو و مهربون و ش اریخونه بس یتو

درد  یدلم بدجور ریمبل نشستم. از سر صبح کمر و ز یرو خوشحال بودم. وارد خونه شدم و

شد و درد  سیحس کردم پاهام خ هوی. شدیبهش فکر نکنم ، نم کردمیم یسع یاما هر چ کردیم

زدم و گلنوش رو صدا زدم. گلنوش وحشت زده در  غیج اریاخت یکمرم حس کردم. ب یتو یبد

ا زد. بود رو صد الشونیبغلش بود به سمتم اومد. بلند گندم خانوم که خدمتکار و رضایعل کهیحال

 گونش زد و وحشت زده به سمتم اومد.  یو روزم محکم رو الح دنیگندم خانوم با د

 

 ؟یدرد دار یلی: اروم باش ، خ گلنوش
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 گلنوووش. رمیمیدارم م ی: اره ، آ -

 

 به احمد. زنمیاروم باش ، االن زنگ م سسی: ه گلنوش

 

بلند شد و به سمت تلفن رفت. نگاهم رو ازش گرفتم و با وحشت به شکمم  مهیگلنوش سراس -

شکمم حس  ریز ی. دوباره درد بدادیسر دخترم ب یی. نکنه بالستیشدم. االن که وقتش ن رهیخ

که داشتم  ییشد. نه بخاطر دردا ریبکشم. اشکام سراز یدلخراش غیکردم که باعث شد ج

ه که ارومم کنه ، ک ستیاالن شوهرم کنارم ن نکهی. بخاطر امییو تنها یکس ی، بخاطر ب دمیکشیم

 نیزم یشد و رو لیتبد غی. اه و نالم به جامیب رونیبده ، ازم بخواد سالم از اتاق عمل ب یبهم انرژ

 ارومم کنه.  کردیم یافتادم. گندم خانوم به سمتم اومد و سع

 

 مردمممم. دیخدا مردممممم. آخ مردم خدا ، وح یییییی: وا -

 

 بکش ، اروم باش.  قی: اروم باش مادر جان ، اروم باش دخترم ، نفس عم گندم

 

به صورتم تا از حال نرم.  زدیحال شدم. گندم خانوم مدام م یزدم و ناله کردم که ب غیانقدر ج -

 شدیبچه ، نفسم رفت و برگشت. باورم نم هیگر یصدا دنیو بعدش با شن دمیکش یبلند غیج هوی

 مفرصت نکرد یبودم که حت دهی، تو خونه. انقدر درد کش نجایاومد. اونم ا ایکه بچه ام االن بدن

 هم افتاد ... یشد و پلکام رو نی. سرم سنگنمیچهره دخترم رو بب
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 از زبان زهرا : رمان

 

ه ک ییلحظه تمام اتفاق ها هی. نیکه از اسمون افتادم زم کردمیپلکامو باز کردم. حس م یاروم ال -

 .دمیچشمام رد شد. اروم نال یاز جلو لمیف هیافتاده بود مثل 

 

 : د دخترم -

 

 نکهیمن و تو سرحال تره. بخاطر ا، دختر کوچولوت حالش خوبه و از  زمی: اروم باش عز پرستار

و هردوتون مرخص  گردهینرمال برم طیزود به شرا یلیاومده تو دستگاه هستش و خ ایزود به دن

 . دیشیم

 

 شد و هق هقم به اسمون رفت. ریاشکام سراز -
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 زدم؟ یمن حرف بد ؟یکنیم هیعه وا چرا گر ؟یخانوم شدی: چ پرستار

 

 .نی: نه نه ، فقط خوشحالم ، هم -

 

 . نهیپس شوهرت کجاست که قند عسلش رو بب گمی: خب خداروشکر ، پس اشک شوقه ، م پرستار

 

 دارند.  یحرف ها چه درد و عذاب ی. بعضدیکش ریبا حرف پرستار حس کردم که قلبم ت -

 

 ، خارجه. ستین نجای: پدرش ا -

 

 یچطور نیاومده بب اینداره ، زنگ بزن بگو دخترش بدن بیبابا ، ناراحت نباش ع ی: ا پرستار

 .رسونهیساعته م هیخودش رو 

 

 هویکه  کردمیم یداشتم قات گهیبود. د ینزدم. چقدر پرستار وراج یتکون دادم و حرف یسر -

 کردم بلند بشم اما گلنوش مانعم شد. یگلنوش وارد اتاق شد. سع

 

م ان قند عسلت، نگر یاستراحت کن شتریب دیبا ؟یدی، فهم یخوری: از سرجات تکون نم گلنوش

به  زشیخودتهههه ، همه چ ی، فتوکپ شهیزهرا باورت نم ی، وا مشیدید مینباش ، با احمد رفت
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عروس  نیا گهیحالت صورتش هم به خودت رفته. احمد م یخودت رفته ، موهاش ، چشماش حت

 . شهیداره باورم م گهیهستش که منم د ی. انقدر جددمشینم چکسیخودمه و به ه

 

 یلیبزنم که صدام رو بشنوه. خ ادیبزنم و اسم خدا رو فر غیانقدر ج یاز خوشحال خوادی: دلم م -

 حد لذت بخش باشه. نیمادر بودن تا ا کردمیوقت فکر نم چیخوشحالم ، ه

 

. میدیتو رو د یهمه مدت ما خنده  نی، خداروشکر که بعد از ا ی: خداروشکر که خوشحال گلنوش

 ، باشه؟ مییایتا ما ب یخوریز سرجات تکون نما ی، ول ارمیقند عسل رو ب رمیم

 

 .ارشی: باشه باشه ، فقط زودتر ب -

 

افتادم  دیحرف وح ادیشد.  ریرفت اشکام سراز نکهیتکون داد و رفت. به محض ا یگلنوش سر -

 هیبدختر ش هیکه خدا  ینیبب ییکجا دیبه تو بهم بده. وح هیدختر شب هیخدا  دوارمیکه گفت ، ام

 یتو باالسر زندگ هیسا دیچرا نبا م؟یتنها باش دیچرا من و دخترم با ؟ییبه خودم بهت داده. کجا

گلنوش و دخترم  دنیکه به در خورد ، اشکام رو پس زدم. با د یمن و دخترم باشه؟ چرا؟ با تقه ا

خت. دادم به ت هیکه تو آغوشش بود ، اشکام دوباره راه گرفت. آروم از سرجام بلند شدم و تک

آغوشم قرار داد. بدن سردم ، گرم شد و حس کردم تمام ارامش  یدخترم رو تو اطیگلنوش با احت

صورت دخترم و اروم گونش  یآغوشم قرار داده شد. اشکام رو پس زدم و خم شدم رو یتو ایدن

. چهره اش کامال به خودم رفته گفتیبود. گلنوش درست م دهی. مثل فرشته ها خوابدمیرو بوس

 یتو شخص هیکم بود. نبود  زیچ هیجهان به من تعلق گرفته بود. اما  نیا یانگار تمام خوشحالبود. 

 بود.  میزندگ یخال ممکن تو نیبدتر دیبود. نبود وح دایکامال هو میگزند
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 ؟یبزار یچ یخوای: حاال اسم عروسم رو م احمد

 

اسم  کیاسم براش در نظر داشتم اما چشمم رو فقط  نیزدم و سکوت کردم. چند یلبخند -

 گرفته بود.

 

 اسمش رو؟ یبزار یخوایم ی: چ گلنوش

 

بود از طرف خدا ،  هیهد هی،  میو جسم یسخت روح طیشرا نیا یمن تو ی، دخترم برا هی: هد -

 . هیهد زارمیاسمش رو م نیهم یبرا

 

 ، خدا برات حفظش کنه. هی: واقعا اسم قشنگ احمد

 

 .زمی: مادر شدنت مبارک عز نوشگل

 

 . شدمی: ممنونم ، ممنون از هردوتون ، من اگه شماها رو نداشتم نابود م -

 

قرار  یب هویشدم. اروم چشماش رو باز کرد و  رهیشدن دخترم ، ذوق زده به چهره اش خ داریبا ب -

ام  نهیرفت و گلنوش کمکم کرد تا دخترم س رونیبه ب عیکردن. احمد سر هیشد و شروع کرد گر

ام رو گرفت ، حس کردم که  نهیس کشیخوشگل و سرخ و کوچ یکه با لبا ی. لحظه ارهیرو بگ

خورد و خوابش برد ،  ریدخترم ش نکهیهستم. بعد از ا نیزم یکره  یزن رو نیترخوشبخت 
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. که در انتظارم بود یسخت ندهیاو به فکر فرو رفتم. به  دمیپرستار اومد و بردش. دوباره دراز کش

که دخترم نبود پدرش  دادمیاجازه م دی. نباکردمیبه خودم ، به دخترم ، به سرنوشتمون فکر م

بشه.  تیرحم ، اذ یب یایدن نیا یتو دمیبراش هم مادر باشم هم پدر. اجازه نم دیباکنه.  تشیاذ

رو  یزیچ چیحسرت ه دمیو اجازه نم جنگمیم شیو خوشحال یو سالمت یحفظ زندگ یمادرانه برا

شدم و  الیبخوره ... بعد از چند روز باالخره دکتر اجازه مرخص شدنم رو داد. وارد و شیزندگ یتو

ته پام کش یجلو یشده بود و گوسفند نیتزئ اطیشدم. تمام ح رهیبا تعجب به صحنه رو به روم خ

دوتا فرشته رو به  نیا یپا نکهینم از اممنو ایشدم. خدا رهیبه احمد و گلنوش خ یشد. با قدردان

. گندم میو به داخل رفت میخون رد شد یبغلم بود ، از رو ی. با دخترم که تویباز کرد میزندگ

مات و مبهوت سرجام خشک  هویاما  می. وارد خونه شددیچرخیاسپند دورمون م باخانوم هم 

 ... کردمیشدم و با تعجب به صحنه رو به روم نگاه م

 

Roman: #روزید_خوب_خاطرات 

part:  24 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

رو دادم به  هیچطور هد دمینفهم نم؟یبیدارم خواب م ای نجانیواقعا ا نجان؟یا نبیفاطمه و ز -

اغوش فاطمه. اونم  یخودم رو انداختم تو هیگلنوش و به سمتشون پرواز کردم. با هق هق و گر

 رفتم.  نبیبه آغوش ز نباری. با لبخند ازش جدا شدم و ازدیمثل من داشت عر م
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 حالت تهوع گرفتم. گهی: خب بسه بسه د نبیز

 

 زدم تو سرش. دونهی یعصب -

 

 احساست. ی: خاک تو سر ب -

 

 بخورمش. خوامیخانوم کجاست که م هیبسه ، هد ی: شوخ فاطمه

 

 لنوشه.: اوناها ، بغل گ -

 

 رهیبه سمت گلنوش. هاج و واج بهشون خ دنیزده منو پس زدند و دو جانیو فاطمه ه نبیز -

خفشون کنم. با  خواستی. دلم ممیدیشده بودم. انگار نه انگار که من ادمم و بعد از مدت ها همو د

  .کنندیباهم لج م شهیخندمو گرفتم. مثل بچه ها هم ی. بزور جلوهیدعواشون بود سر هد گهیهمد

 

 زهرا چقدر خوشگله؟ ی: وا فاطمه

 

 داشت.  ازی: خداروشکر به خود زهرا نرفت وگرنه دماغش به سه تا عمل ن نبیز
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 ن؟ی: باز شما دوتا جفت شد -

 

 : عره عره فاطمه

 

 چه طرز حرف زدنه. نی: زهرمار ، ا -

 

 ریخ ، گهی، زود باش د یرو ببر کیبزار تا ک یزیچ یاهنگ هی عی، سر الیخیفاطمه رو ب نی: ا نبیز

 سرت تولد بچته.

 

 اخه؟ ی: تولد چ -

 

 .شهیگرم نم یاب نی، از ا نبیز الیخیب نویمرده شور ، ا ی: ا فاطمه

 

 خواستیدلم م گهیرو دادن بهم و شوتم کردند تو اتاق. د هی. هدکردمیبا دهن باز نگاهشون م -

 یعبرادر واق هیشده بودم. احمد  رهیخ هیبهشون بزنم. با لبخند به اتاق هد یکتک حساب هیپاشم 

تخت گذاشتم و به سمت  یرو رو هیبود. هد یدست صورت هی شیسمونیس لیبود برام. اتاق و وسا

بتونه  یپنهان کار هی کردمی. فکرشم نمزدمیهدف قدم م یو ب دمیرفتم. کفشامو پوش رونیب استر

 زامیروز خانواده ام ، همسرم و همه عز هیکه  کردمیرو از هم بپاشونه. فکرشم نم میزندگ ینجوریا

ماسه ها  یرفتم و رو ایبکشه. به سمت در نجایکه کارم به ا کردمیرهام کنند. فکرش رو نم

کردم. اروم  یکنسرتش خوند رو پل یاون روز تو دیکه وح یرو دراوردم و اهنگ می. گوشتمنشس
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بود فراموش بشه؟  میکه همه زندگ یمرد شهی. مگه مختمیریو اشک م کردمیاهنگ رو زمزمه م

 فراموشش کرد. شهی، به خدا که نم شهیعشقت فراموش بشه؟ به خدا که نم شهیمگه م

 

  ییبعد چند سال جدا یعنی بغض

 یکس رهیگیهنوزم جاتو نم یبدون

 یدوست دارم فقط بگه مرس یبهش بگ یپرسیهر وقت حالشو م یعنی بغض

  گاریس نیالکلو ا یعنی بغض

 پرسه زنمیم یه داریبح بخود ص تا

  ماریب هیروان هی یعنی بغض

 ترسهینم یچیعاشق که از ه هی

 خسته  یصدا نیا یعنی بغض

 که مسته یبسته عاشق یچشا نیا

  ییبعد چند سال جدا یعنی بغض

 دسته ... هیحلقت تو ینیبیم

 

 دسته. یحلقت تو ینیبی، م ییبعد چندسال جدا یعنیهه ، بغض  -

 

 بهش فکر نکن. گهی: د نبیز
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 شدم. رهیخ نبیسرم رو بلند کردم و به ز ونیگر ییبا چشما -

 

 ؟یاومد ی: ک -

 

 .یزدیبا خودت حرف م یکه داشت ی: از وقت نبیز

 

و مرور خاطرات. همون  هیفراموشش کنم ، هر روز کارم شده گر تونمی، بخدا نم تونمینم نبی: ز -

 زنده نگهم داشته. دیخاطرات تلخ سر پا نگهم داشته. عشق وح

 

 نامزد کرده. دی: وح نبیز

 

 امکان نداره.  نیشدم. نه ، نه ، ا رهیخ نبیبا بهت و وحشت به ز -

 

 ، درسته؟  یکنیم یشوخ ی، دار شهی: نه ، باورم نم -

 

 ام. ی: نه ، من کامال جد نبیز
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 منو دوست  دی، وح دیامکان ندارهههه ، وح نی: نهههههههه ، ا -

 

و جات عیکه سر یارزش بود یدوستت داره؟ نه ، ندارههههه ، انقدر براش ب ؟ییییییچ دی: وح نبیز

براش که راحت  یارزش بود ی، انقدر ب یفراموش شد عیکه سر یارزش بود یپر کردند ، انقدر ب

براش. پس  ی. انگار مردشناسهینم یزهرا ا گهیدوستت داشت ، اما د یزمان هیازت گذشت. اره ، 

ارزش کن. فراموشش کن. حست رو دفن کن. ازش بگذر ، بخاطر خودت ، بخاطر  یاونو ب وهمت

 شهی. خراب مرشیگیدخترشه ، ازت م هیبفهمه که هد دیوح ی. اگه روزیفراموشش کن دی. باهیهد

. یرو دار هی. تو فقط هدرندیهم ازت بگ هیاجازه نده هد ی، ول ی. همه رو از دست دادتیسر زندگ

 ؟یدیرو تباه نکن. فهم هیکه ازت گذشت ، هد یدبخاطر مر

 

ازدواج کنه؟  یزود نی، چطور تونست به ا نبیز شهی، باورم نم شهی: نـــــــه ، باورم نم -

 یفراموشم کنه؟ چطور دلش اومد تمام خاطراتمون رو به فراموش یراحت نیچطور تونست به ا

 یشیات یخودمو نابود کردم. من خودم رو سوزوندم تا تو شیبسپره. من احمق بخاطر حفظ زندگ

خاکسترمم بسوزه؟  ی. حاال چطور اجازه داد حتنهینب یبیراه انداخته بود اون اس هب اوشیکه س

 چطور از من گذشت؟ چرا؟ چراااااااااااااااا؟

 

رونده نه. پخوشحالت ک یدروغ نکهیازارت بده تا ا قتیبهت بگم ، اما بهتره حق خواستمی: نم نبیز

 دیدست بکش. اگر از وح یکه نسبت بهش دار یتو ، پس از حس و عشق یتموم شده برا دیوح

نه  ، ریبگ می. به حرفام فکر کن و عاقالنه تصمیدست بکش هیاز هد شهیهم یبرا دی، با ینگذر

 .یاحساس
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 گهی، اما د دیوح یحد پست باش نیتا ا شهیبلند شدم. باورم نم یاشکام رو پس زدم و عصب -

 تموم شد...

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  25 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 شی. به اتدیکشیخاطراتت نفس م ادیو به  کردیم یکه تا االن به عشق تو زندگ ییمرد اون زهرا -

 الیاشکام رو پس زدم و به سمت و یرو که بخواد به تو فکر کنه. عصب یقلب و احساس کشمیم

 رفتم.

 

 یوح انیجر خواستمینم دیببخش ؟یشد ی: زهرا چ نبیز

 

 یشخص یهم ارومم ، در ضمن زندگ یلی: بســـــــه خب ، بســـــه ، من حالم خوبه ، خ -

 من نزن.  یجلو شونیااز  یحرف چینداره ، پس لطف کن ه یاصال به من ربط یتهران یآقا
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 هیهد دیمن با یایبه راهم ادامه دادم. تمام فکر و ذکر و دن نبیبهت زده ز افهیتوجه به ق یب -

 هیرفتم. با لبخند به سمت فاطمه رفتم و هد الیو به سمت و دمیکش قیباشه و بس. چندتا نفس عم

. به سمت کاناپه رفتم و دمیصورتش خم شدم و اروم گونه اش رو بوس یرو ازش گرفتم. رو

. فاطمه بلند شد و اهنگ گذاشت و طبق زیم یتولد رو اورد و گذاشت رو کی. احمد هم کمنشست

 دنی. بعد از بردنیرقصیم ییکرد و دوتا شی. گلنوش هم همراهدنیمعمول شروع کرد به رقص

 انیبعد از پا و فاطمه نبی، همه کادوهاشون رو دادند و باز منو شرمنده خودشون کردند. ز کیک

 که ییاز من و اتفاق ها یزیچ نیو مع نیشام نموندند. دوست نداشتن افش یراجشن رفتند و ب

 خوابش هیهد نکهیو بعد از ا دمیرو چ هیبرام افتاده بدونند. بعد از شام به کمک گلنوش اتاق هد

بود. به  یطوفان یایاما ارامشم مثل ارامش در شدمیاروم م هی. با وجود هدرونیزدم ب الیبرد از و

 شدیو خاطراتش رو فراموش کرد. مگه م دیوح شدیبود. مگه م یهر لحظه اش طوفان اماظاهر اروم 

و لمس ر گهید یکی یدستا دیقراره وح یعنینشه.  دهیکش شیقلبم به ات شیخبر نامزد دنیبا شن

چطور تحمل باشه؟  گهید یکی ی، محبت هاش برا دناشیقراره خنده هاش ، عشق ورز یعنیکنه. 

ه ب ینشم. کمکم کن از هم فرو نپاشم. با حال خراب وونهیکمک کن د ایخدا م؟کنم؟ چطور باور کن

دستم گرفتم و هق هقم رو  یرو تو دشیکوچولو و سف ی. دستادمیخواب هیبرگشتم و کنار هد الیو

تمام احساسات و  ینابود یعنینامزد کرده. نامزد کردن پدرت  دیگلوم خفه کردم. پس اقا وح یتو

اگه  یعنیمرگ من و فراموش شدن من توسط پدرت.  یعنیمن دخترم. نامزد کردن پدرت  یباورها

پدرت از  دیوقت نبا چی. پس هزارهیتو رو به دلم م دنیو داغ د ردیگیاز من م یبفهمه تو دخترش

دخواهم و هرگز . اره من خودیبا خبر نشو گهیوقت از وجود همد چیوجود تو با خبر بشه. بهتره ه

انداختم و  هیبه هد یو تو رو از من دور کنه. نگاه رهیپدرت حق مادر بودن منو ازم بگ دمیاجازه نم

به خودم اومدم و از سرجام  میگوش یلبام اومد. با صدا یصورت معصومش لبخند به رو دنیبا د

 یک یعنیه ناشناس بود. اومده بود اما شمار امکیرو برداشتم و باز کردم. برام پ میبلند شدم. گوش

 رو زمزمه کردم. امیپ یاروم یرو باز کردم و با صدا امکیلرزون پ ییبا دستا ؟باشه تونهیم
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 ندیگویچرا م فهممیگاه نم چیاست. ه زیهمه غم انگ نیدوست داشتن چرا ا دمیوقت نفهم چیه -

 . کنمیاحساس م میعشق را در گلو شهیکه من هم ی، وقت شوندیعاشق م شانیادم ها با قلب ها

 

 نیا یعنیداخلش بود اما  یادیز یحرف ها امیپ نیشده بودم. ا رهیخ امیبا بهت و تعجب به پ -

 شماره اش رو گرفتم و بعد از دوتا بوق برخالف تصورم جواب داد. عیسر ه؟یشخص ک

 

 شما؟ دی: سالم ، ببخش -

 

 : سالم ؟

 

 یخودش بود. صدا یبود. صدا اوشیس یصدا نی، ا نیتخت نشستم. ا یبا ترس و وحشت رو -

 و احساساتم.  یقاتل زندگ ی، صدا یسپهر اوشیس

 

 ؟یلعنت یخوایاز جون من م یچ گهی: د -

 

 خوامیباهات ندارم ، فقط م ی، بخدا کار المی، دم در و رونیب ای، فقط چند لحظه ب یچی: ه اوشیس

 باهات ندارم.  یباهات حرف بزنم ، به جون خودت ، به جون مادرم کار

 

 . خورهیقسم نم یجون مادرش رو الک اوشیس دونستمیحرفاش باورش کردم. م دنیبا شن -
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 : باشه -

 

 

 اطیو به سمت ح رونیلرزون از اتاق زدم ب یی. با پاهادمیلباس پوش عیرو قطع کردم و سر یگوش -

و  داده بود هیتک نشیو به سمتش رفتم. به ماش دمیکش یقینفس عم نشیماش دنیرفتم. با د

هم فرود اومد. با  یقدم هام ، سرش رو بلند کرد و نگاهمون تو یصدا دنیبود. با شن نییسرش پا

 ... میداشتیو چشم ازهم برنم میشده بود رهیتعجب بهم خ وبهت 
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 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

قرمز و گود شده  یسابقه. چشم ها اوشیهمون س ستادهیمن ا یکه جلو یمرد نیا شدیباورم نم -

به روزت اوردم  یالغر شده ، چ کلی، ه دهیبلند و نامنظم ، صورت الغر و رنگ پر یها شی، ر
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و انگار توان حرف  دیلرزیشدم. لب هاش م رهیبهش خ یاشکام رو پس زدم و با ناراحت اوش؟یس

 . تاشزدن ند

 

 : س سالم اوشیس

 

 سالم  -

 

 دختر کوچولوت خوبه؟ ؟ی: خوب اوشیس

 

 دونه؟یاز کجا م اوشیشدم. س رهیبا وحشت بهش خ -

 

 ؟یدونی: تو از کجا م -

 

 ستی: مهم ن اوشیس

 

 نزدم. ی: سکوت کردم و حرف -

 

ما  یداغون لیدل نهیتو رو ، جالب تر ا دی: جالبه ، عشق تو منو از پا دراورده ، عشق وح اوشیس

 دوتا ، اونه اما خودش حال و روزش از همه ما بهتره.
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 . ییمن و عشقم تو یعذاب و داغون لی: دل -

 

 نیا دی. نبانییو سرم رو انداختم پا دمیلبم رو گز عیشد. سر رهیسرش رو برگردوند و بهم خ -

ش سرجام خشک اشکا دنیشدم اما با د رهی. سرم رو اوردم باال و بهش خزدمیحرف رو بهش م

 .دنیچکیگونه اش م یشده بود و اشکاش مثل بارون رو رهیشدم. با غم بهم خ

 

 .خوامیمن معذرت م اوشی: س زهرا

 

 : زهرا اوشیس

 

 : بله -

 

. من تو رو با ستیهمه عذاب ن نیدوستت دارم ، نامروت حق من ا یلی: دوستت دارم ، خ اوشیس

انقدر عاشقت  دی. وحخوامیکه از پدرش متنفرم م ی. من تو رو با همون بچه اخوامیم هیوجود هد

که ، تا  یدی، د ستیانقدر عاشق ن دیبخواد؟ نه ، وح گهیمرد د هی یهست که تو رو با وجود بچه 

 ینیبیو کنارت موندم. چرا منو نم دهیبچه از وح دونستمیمن م یبچه از منه رهات کرد. ول یفتگ

 ؟یقرارتم؟ چرا انقدر نامرد یب یهمفیزهرا؟ چرا نم
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 دمیرو نابود کردم ، وح اوشیس ی. من لعنتشدمیم وونهیاشکام رو پس زدم. داشتم د یعصب -

 رو نابود کنم.  هینابود کردم ، کال من ساخته شدم که بق

 

 امیو دن نیمن تمام د اوشی، س ستمیقطره اشک تو ن هی قیال ی: بسه ، بسه تو رو خدا ، من حت -

 چیپس ه ستیبچه تو ن هیرو به خطر بندازم. هد هیهد ندهیبخاطر خودم ا تونمیهستش ، نم هیهد

 تا اسمون برات فرق داره. نی. اون با بچه خودت از زمیکن یبراش پدر یتونیوقت نم

 

 . امیهم کنار م یطی، با هر شرا خوامی: اگه من هرگز بچه ازت نخوام قبوله؟ من فقط تو رو م اوشیس

 

 مرد چکار کردم. لعنت به تو زهرا ، لعنت بهت. نیمن با ا ایشدم. خدا رهیبا تعجب بهش خ -

 

  نو؟یا یفهمی، چرا نم رمیمی: زهرا من بدون تو م اوشیس

 

 باهات باشم. تونمی: من نم -

 

 ؟یدی: چرا؟ چون هنوز عاشق وح اوشیس

 

 نزدم. یسکوت کردم و حرف -
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عکس اونو  ای، عاشقش باش ، فقط با من ازدواج کن ، باهام ازدواج کن اما ب ستی: مهم ن اوشیس

زهرام احساس  خوامیباشه. نم هیام باال سر تو و هد هیسا خوامیسر در اتاقت نصب کن ، من فقط م

 کنه ، اصال منو مثل داداشت بدون ، خوبه؟  ییو تنها یکس یب

 

من چکار کنم؟ اصال چرا دارم  ایون رفت. خدانتونستم خوددار باشم و هق هقم به اسم گهید -

 سوزه؟یدلم م اوشیس یچرا برا کنم؟یم هیگر

 

 بس کن. خداااااااااا گمیبزن ، د م شمیکم ات ینکن لعنت هینکن ، گر هی: بسه ، گر اوشیس

 

 دستش دنیشدم. با کوب رهیوحشت زده سرم رو بلند کردم و با ترس بهش خ ادشیفر یبا صدا -

 .دمی. با هق هق نالدمیو به سمتش دو دمیکش یبلند غیج وارید یتو

 

 تا نکن. نطوریتو رو خدا با خودت ا اوشی، س ینکن لعنت نطوری، با خودت ا اوشی: نکن س -

 

 ؟یفهمی، م خوامی: زهرا من ارامش تو رو م اوشیس

 

 ؟یخوای: آرامش منو م -

 

 : اره اوشیس
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و  ، مونمیهستم و م دی. چون من تا ابد عاشق وحبرو و پشت سرتم نگاه نکن شهیهم ی: پس برا -

 .یندار ییجا چیمن ه یزندگ یتوهم تو

 

 موقع باز شود. یکه ب یدادم. لعنت بر دهان رونیو نفسم رو اه مانند به ب دمیلبم رو گز یعصب -

 چشماش از خودم متنفر شدم.  یجمع شده تو یاشک ها دنیشدم و با د رهیاروم بهش خ

 

 ، زارمی، راحتت م یزینه چ یشنویاز من م ینه اسم گهی، د شمیمزاحمت نم گهی: باشه ، د اوشیس

 لحظه هیمراقب خودت باش. فقط  یلیخ یلی. فقط خستین یاگه ارامش تو ، رفتن منه ، حرف

 

رو با خودش اورد. جعبه رو  یبزرگ یرفت و جعبه  نشیشدم. به سمت ماش رهیبهش خ هیبا گر -

 لرزون ازش گرفتم. ییبا دستا به سمتم گرفت.

 

 ه؟یچ نی: ا -

 

 یوکه ت دمیخر هیهد یناقابل هم برا هیهد هی،  نشونیخودت باز کن بب یتنها شد ی: وقت اوشیس

 . یباش یمحکم و قو نطوریا شهیمراقب خودت باش ، قول بده هم یلیاون جعبس. فقط خ

 

 ؟یتو چ ی: ول -
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 زهرا. ی، مراقب خودت باش ابج کنمیم ی، زندگ رمیمی، نم یچی: ه اوشیس

 

 ؟ی: ابج -

 

 یمشکل هی، هر وقت ، هر زمان ، هر ثان یمونیلحظه به بعد مثل خواهرم م نی: اره ، از ا اوشیس

و کمکت  رسونمیمن خودم رو م یکه باش ایدن ی، هر جا یگیو م یزنیبه داداشت زنگ م یداشت

 ؟ی، متوجه شد کنمیم

 

 پستم. یلین خم اوشی: س دمیبا هق هق نال -

 

زهرا خانوم؟  هیچ یدونی، خجالت بکش ، دختر گنده همش اشکش دم مشکشه. م سی: ه اوشیس

 ... شهینم یعشق و عالقه زور
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 از زبان زهرا : رمان

 

رو انجام  یجز عذاب و درد برات نداره ، پس کار یزیو وجود من چ یدی:  تو عاشق وح اوشیس

، مراقب  رمیم گهیسوختن خودم. خب من د متیبه ق یکه ارامش تو داخلش باشه حت دمیم

غلطم ، شرمندتم. منو ببخش زهرا ، حاللم کن ، اما  یخودت باش ، بابت تمام اشتباهاتم و کارها

و خودت مراقب  هیفقط صبور باش و از هد. تو کنمیکه تمام خطاهام رو جبران م دمیبهت قول م

 ؟یدیکن. بهم قول م

 

 ؟یدی، قول م فتهیبرات ن یاتفاق چیو ه یمراقب خودت باش یقول بد دی، توهم با دمی: قول م -

 

 من برم ، مراقب خودت باش ، خدانگه دارت. گهی، خب د دمی: قول م اوشیس

 

 : خدا به همرات -

 

خارج شد. هق هقم به صدا درومد  الیشد و به سرعت از و نیشدم. سوار ماش رهیبهش خ هیبا گر -

. سرم داشت منفجر زدمیتخت انداختم و با هق هق قدم م یوارد اتاقم شدم. جعبه رو رو هیو با گر

بود؟ شکستن غرور و قلب و عشقش کار  یکار درست اوشیکنم؟ رد کردن س دی. من چکار باشدیم

 هیکمر خم نکنم. با گر یو خم زندگ چیپ نی. کمکم کن تو اشمیم وونهید دارم ایبود؟ خدا یتدرس

پاکت بزرگ. اول  هیداخلش بود به همراه  یکیکوچ یبه سمت جعبه رفتم و بازش کردم. جعبه ها

از دست تو ، من  ی، وا اوشیس یطال بود. وا سیسرو هیهر کدومشون  یجعبه ها رو باز کردم. تو

ه روز ب یبود. من چ یخوشگل نیحلقه برال گهیجعبه د هیکنم با قلب پاکت؟ داخل  تونمیمچکار 

 شدم. رهیرو پاکت خ یاوردم؟ پاکت رو برداشتم و بازش کردم. مات و مبهوت به نوشته ها اوشیس
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 شیلرزون پاکت کنار یینمک ابرود شمال بود که به نامم زده شده بود. با دستا یتو الیو هیسند 

 و خوندم...  کردم زرو با

 و مجنون یلیل ینام خدا به

. من شرمنده ام بابت تمام یخوب و سالمت باش یکه هر جا هست دوارمیزهرا جان ، ام سالم

سند  نیرو نابود کردم. لطفا من رو ببخش و حاللم کن. ا تیکه انجام دادم و زندگ یغلط یکارها

نام خودش بزنم ، به نام تو زده شد.  به شدیچون نم یتولد دختر کوچولوت است. ول یبرا یا هیهد

من نداشته باش. اره  یبرا ی. نگران من هم نباش و لطفا عذاب وجدانیردش کن یندار حقپس 

 خوامی. از تو هم مکنمیبشه تحمل م ی. هر جورستیممکن ن ریبدون تو سخته اما غ یزندگ

 یپاک و معصوم باق نطوری. همیو از خودت و دخترت و ابروت محافظت کن یادامه بد ینجوریهم

به من زنگ بزن. شماره  یداشت ازین یرو نکش. هر وقت ، هر زمان به کمک یکس چیبمون و منت ه

 یشدم. اما گله ا یبودم و قربان یسه نفره من قربان یباز نیا یام همونه که بهت زنگ زدم. تو

 کشهی. اره منو ممدادیتاوان عاشق شدنم رو م دی. چون عاشق شدن تاوان داره و من باستین

. مراقب خودت و دخترت باش. کنمی، اما بخاطر خودت تحمل م ایین جدای، عذاب اوره ا ایادگاری

 یدخترت بساز یبرا یزندگ دوارمیندارم ، ام یحرف گهینفس دوستت دارم. د نیبدون تا اخر یول

عشق  نیو اخر نیو همراه خودت و دخترت ، خداحافظ اول اری یکه همه ارزوشو داشته باشند. عل

 ... اوشیمن ... س

 

و  دیترس هیمن ، هد هیگر یام اوج گرفت. از صدا هیتخت انداختم و گر یبا هق هق خودم رو رو -

بغلم تکونش دادم  ی. اروم تودمشیبه سمتش رفتم و به اغوش کش ی. با حال داغوندیاز خواب پر

 هی دیکردم. اما خودم اشوب بودم. با دادم و ارومش ریاروم شد بهش ش نکهیتا اروم بشه. بعد از ا

حقش  یباشه. اره بد کرده ول اوشیس یتمام درد و عذاب ها برا ستی. قرار نکردمیم یفکر اساس

اون ببازه و عذاب بکشه. خودم خراب کردم ، خودمم  یباز نیتو ا دمی. اجازه نمستین یزندگ نیا

 یابعذ اوشیو س دیوح دمیاما اجازه نم .دمیو تاوانش رو م رمیگیرو به گردن م زیهمه چ تیمسئول
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ه عذاب س نیدادن به ا انیپا یکه همه از دستم راحت بشوند. تنها راه برا کنمیم یکار هی. نندیبب

 نفره ...
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شدم. اما احمد نزاشت به سمتش برم و  شیقرار یو ب یتاب یزهرا و ب یها هیمتوجه گر شبید -

شکل  نیسرش اومد و به بدتر ییمدت کم هر بال نیا یدختر تو نیازم خواست تنهاش بزارم. ا

که  یصبحونه ا ینیبرگرده. س شیقراره چه وقت ارامش به زندگ دونمیممکن شکنجه شد. نم

گندم به خودم اومدم و به  یدادم تا براشون ببره. با صدابودم رو به گندم  ردهبراشون اماده ک

 سمت اتاق زهرا رفتم.

 

 گندم خانوم؟ هی: چ -

 

 ، زهرا خانوم رفته. می: خانوم بدبخت شد گندم
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 ؟یچ یعنی ؟ی: چــــــــــ -

 

نبود. با  هیاز زهرا و هد یرد چیشده بود و ه زیبا وحشت وارد اتاق شدم. همه جا مرتب و تم -

 رفتم و شماره احمد رو گرفتم. میوحشت به سمت گوش

 

 .زنمی: گلنوش جان االن جلسه ام بعدا بهت زنگ م احمد

 

 : احمد -

 

 حرف بزن. ؟دییییچرا بغض کرد شششده؟یخوبههههه؟ چ رضایگلنوش؟ عل شدهی: جانم؟ چ احمد

 

 اما می: همه خوب -

 

 .یتد حرف بزن لعن ؟ی: اما چـــــــــــ احمد

 

 : زهرا رفته ، جمع کرده و با دخترش رفته ، رفتهههه. -
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 ؟ی: چ احمد

 

 کن. یکاری: احمد تو رو خدا  -

 

 . رسونمیم عینکن ، خودم رو سر هی: باشه باشه ، تو فقط گر احمد

 

 : باشه خداحافظ ... -

 

 :  دیاز زبان وح رمان

 

رفتم. دست و صورتم رو شستم و از اتاق  ییاز خواب بلند شدم و به سمت روشو یبا سردرد بد -

. ومدیم نبیشدم. صدا از اتاق ز خکوبی، سرجام م هیو گر غیج یصدا دنی. با شنرونیزدم ب

و وارد اتاق شد. با ترس و دلهره به سمت اتاق رفتم. مامان  دیوحشت زده به سمت اتاق دو نیافش

وحشت زده وارد اتاق شدم و به سمتشون  نیدلخراش افش ادیهم وارد اتاق شدند. با فر او باب

 نیبه سمت افش تیبزنه. با عصبان نبیصورت ز یدستش رو بلند کرده بود که تو نی. افشدمیدو

 .میرفتم و با کمک بابا جلوش رو گرفت

 

 کرده بودم؟ تیترب نیچه طرز رفتاره با خانومت؟ من تو رو ا نی: چه مرگتهههههه پسر؟ ا بابا
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،  بنیز نی، منو بب کنمیبرخورد م نطوریبپرس ، از اون بپرس که چرا باهاش ا : از عروست نیافش

 .ینیبیمنو م یاون رو یهرزه بر یخدا قسم اگه به سمت اون زهرا یبه خداوند

 

 . دیکش ریاسم زهرا ، حس کردم قلبم ت دنیبا شن -

 

 : خفهههههههه شوووووو نبیز

 

 بره بازوش رو گرفتم و مانعش شدم. نبیبه سمت ز نیافش نکهیقبل از ا -

 

 شده؟ی: زهرا چ -

 

شدند. خب حق داشتند. من گفته بودم زهرا برام  رهیبا تعجب بهم خ هیبا پوزخند و بق نبیز -

 صاحاب خبر نداشت. یدل ب نیاز ا چکسیمرده اما ه

 

 ؟یپرسی: از من م نبیز

 

 .یقشیبپرسم؟ هه تو رف ی: پس از ک -

 

 .یخبر ندار یشوهرش : هـــه تو که نبیز
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 .ستمیاالن ن گهی: شوهرش بودم ، د -

 

 .ی، پدر بچش که هستــــــــــ ی: لعنتـــــــــ نبیز

 

ش پخ نکهیشدم. قبل از ا رهیسرخ شده بود خ تیکه از شدت عصبان نبیبا بهت و تعجب به ز -

رو  یزیچ هی نبی. فقط از حرف زنمیکاناپه بش یگرفتم و کمکم کرد رو نی، افش نیزم یبشم رو

 ... اوشیاون دختر بچه ، دختر منه نه س نکهی. ادمیفهم
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زهرا خانوم باز بهم حقه زده. باز دورم زده. باز دروغ گفته.  یعنی. دیچرخیداشت دور سرم م ایدن -

خدااااااااا. دختر منو برداشته و رفته؟ چطور دلش اومده؟ چطور تونست منو از وجود دخترم 

فرار  اوشیدخترم محروم کنه؟ هــــه حتما با اقا س دنیمحروم کنه؟ چطور تونسته منو از د

فراموش شدن عشق  یبرا لهیوس هی چه؟یباز هیراش؟ بودم ب ی. با عشق اولشون. من چکرده

 رهیخ نبیبه ز تیبودم برات زهرااااااا؟ لعنت بهت ، لعنت به نامرد بودنت. با عصبان یاولش؟ من چ

 شدم.

 

 . درسته؟یاون دختر منه اما سکوت کرد یدونستی: تو م -

 

 : اره نبیز

 

 : چــــــــــــــرا ، هــــان؟ -

 

. زهرا از همتون دیترسی. زهرا ازت می، خودخواه شد ی، نامرد شد ی: چون عوض شد نبیز

. تو ، خانوادش ، همتون با دیدرد و عذاب بهش داد انوسیاق هی. از همتون متنفره. به اندازه ترسهیم

 .دیسئوال بردن پاک بودنش ازارش داد ریکردنش. با ز ریتحق

 

 کرده؟ یــطهر غلــ اوشی: بسه بسه ، اون پاکه؟ پاکه که با س -

 

حرف نزن ، قضاوت نکن خب؟ بپرس و  یدونینم ینگو ، خب؟ وقت یچی، ه سی: هـــــ نبیز

تو.  یهست یعادل یعجب قاض ؟یکنیکه زهرا رو قضاوت م یهست یک یگوش بده. تو فکر کرد
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زهرا  ، کردمیسکوت م دی، با گفتمیم دینبا ؟یکنیو حکم صادر م یدوزیو م یبریو م یگیخودت م

 زی، پس همه چ شهیوضع و فکر خراب تو نم نیبا خودم به گور ببرم اما با ا روراز  نیازم خواست ا

 اوشیمن. س یخبر نداشته ، حت چکسینامزد بودند. اما ه یمدت کوتاه اوشی. زهرا و سگمیرو م

 یکرده. ول ازدواج گهیبه زهرا م یو حت رهیم شهیهم ی. برارهیو م زارهیم یو ناگهان بیبطور عج

نبود. زهرا عاشقت شده بود ، دوستت داشت و جز  اوشیفراموش شدن س یبرا توازدواج زهرا با 

حس زودگذر و  هیجز  اوشی. زهرا به فاطمه گفته بود که سدیدیرو نم یزیچ چیو ه چکسیتو ه

جاشو پر کرد.  عیچرا؟ چون زهرا سر یدونیعشقش نبود ، م اوشینبود. س یا گهید زیبچگانه چ

کنه. تونست دوکلمه  نشیگزیرو جا یا گهیشخص د ونستچون تونست فراموشش کنه ، ت

 گهید چکسیرو به ه نایبعد از تو نتونست ا یبگه. ول یا گهیدوستت دارم رو به مرد د یعاشقانه 

و ت دینه اقا وح ؟یعاشق بود یلیخ یفکر کرد ؟یدار رتیغ یفکر کرد ؟یمرد یبگه. تو فکر کرد

. اونقدر عاشق یو حفظش کن یکه زهرا رو ببخش ید. تو اونقدر عاشق نبویمرد خودخواه بود هی

دنبال  تهفیم اوشیکه س یرتیغ ی. انقدر بیکه حاضر به مجازات کردنش و انتقام گرفتن نش ینبود

کردن خودش بشه. زهرا سکوت کرد و اجازه داد  دیزن و بچه ات تا زهرا هم مجبور به فرار و ناپد

 یکه ب یعاشقت بود. عاشق تو ، عاشق مرد ونچرا؟ چ یدونیهمه در موردش قضاوت کنند ، م

 ورکیویخونه شهر ن وونهید یتو یمدت اوشیکرد. س رشیرحمانه رهاش کرد. خردش کرد ، تحق

هرا با ز نیهم یقابل تصور هستش. برا ریو غ یروان ماریب هیبوده.  یاونجا بستر یبوده. مدت کایامر

تو از  یحفظ جون و زندگ یکشه. برایکرد که تو رو م دشیتهد اوشی. چون سدینجنگ اوشیس

و  قیگذشت. از خودش ، عشق و احساسش ، غرورش ، جسم و روح خستش ، از رف زشیهمه چ

هاشو.  یاز خودگذشتگ یدی، ند یدیتو نفهم یبخاطر تو گذشت. ول زشیخانوادش ، از همه چ

. یریبگاما تحمل نداشت دخترشم ازش  یرو ازش گرفت زشی. همه چیچشمات رو به روش بست

بر خ یرو با تو شروع کنه ، اما وقت یدیجد یزندگ خواستیبا تو بودن بجنگه. م یبرا خواستیم

، شوهرش  ، عشق براش شد تنفر یتهران یبراش شد اقا دی، داغون شد. وح دینامزد کردنت رو شن

احساسات درونش رو کشت. اگه فرار کرده  یشناستامش. تمام یاسم خط خورده تو هیشد براش 

 نیا ی. اگه االن همسر و دخترت تویریرو هم ازش بگ هیبوده که تحمل نداشته هد نیا خاطرب

اقا  ایجا و دل سنگ شده و نامرده خودته. به خودت ب یآواره اند بخاطر غرور ب کریدر و پ یشهر ب

و . تدهبا زهرا بو یلج و لجباز یفقط از رو میدونیاما ما م ی. نامزد کرددهیاز هم پاش تی. زندگدیوح
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 . تو االنریبگ یعاقالنه ا میو تصم اینشده به خودت ب ری، پس تا د یبه نامزدت ندار یحس چیه

 گهی. االن دستین یکردن کار هر شخص یاما پدر بودن و پدر شنیها پدر م یلی. خیپدر شد

شده. دخترتون. ثمره عشقتون.  تونیهم وارد زندگ هی، حاال هد شهیماجرا به تو و زهرا ختم نم

که اون دختر عذاب بکشه. در مقابل اون بچه ، تو و زهرا  دیریبگ یمیو تصم دیخودخواه باش دینبا

ن اون بچه رو که از گوشت و خونته نگذر. بخاطر خودتو ی. بخاطر خودت از بچه ادیدار یفیوظا

، تا  تهشنشده ، تا کار از کار نگذ ریکن. بگرد دنبالش تا د داشی. بگرد دنبال زهرا و پدیتباه نکن

نکن شرمنده  یکاری ی، ول ستیمهم ن یبه زهرا ندار ی. اگه حسدهیبهشون نرس اوشیدست س

تو و  ی. من فقط ارامش زندگدی. به حرفام خوب فکر کن داداش وحیمردانت بش رتیدخترت و غ

. روزتونی. به خاطرات خوب دتونیخوب زندگ یبه روزا دی. دوست دارم برگردخوامیزهرا رو م

 میتصم دوارمی. امروزیخوب و تلخ د یدفتر پر از خاطره ها هیبشه  تیکه تمام زندگ ننک یکار

 . خداحافظ ...یریبگ یعاقالنه ا
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به  هیبهت زده و متعجب بق یها افهیتوجه به ق یکرده بودند. ب دایاشکام راه خودشون رو پ -

گفت  ی. چدیچرخیداشت دور سرم م ایبهم. دن دمیسمت اتاقم رفتم. وارد اتاق شدم و درو کوب

زهرا  یعنیزهرا رو شکنجه دادم؟  لیدل یمدت ب نیتمام ا یعنیبود که زد؟  یاون حرفا چ نب؟یز

. چطور باور کنم؟ اصال اااااااااااااااایگذشت؟ خدا زشیمن از همه چ یبخاطر حفظ زندگ است؟گن یب

سرشون اومده؟  ییرو باور کنم؟ االن زهرا کجاست؟ حالش خوبه؟ دخترم سالمه؟ چه بال یچ دیبا

توالت. به جنون  زیم ی شهیبه ش دمیبلند شدم و دستم رو کوب ی، خداااااا. عصب خداااا ، خداااا

عربده هام سکوت خونه رو بهم  ی. صدافرستادمیو خودم رو لعنت م زدمیم ادیشدم و فر دهیکش

 یول دمیشنیباز کردن در م یرو برا نیو افش نیمع یمامانم و التماس ها هیگر یزده بود. صدا

ادم بازنده که همه  هی. یلعنت یزندگ نیزخم خورده داغون از ا هی. داغون بودم. دادمینم تیاهم

. همه پشت در صف رونیرو برداشتم و از اتاق زدم ب چمیسوئ عیرو از دست داده. سر زشیچ

 بودند.  دهیکش

 

زن و دنبال  رمی، م کشممممیکه زندممممممم ، نفس م دینیبی، هاااااااان؟ م دیینجای: چراااااااا ا -

مادر  گفت پدر ، شهیشماها. به شما م دی. نابودمممم کرددیهم بهم بزن ییییکوفت یبچم ، اون نامزد

. انقدر بهم فشار متا رهاش کرد دیو از زهرا بد گفت دی، برادر ، خواهرررر؟؟؟ انقدر تو گوشم خوند

تا نامزد کردممم. حاال االن خوشبختممممم؟ اره مامان؟ االن پسرت خوشبختههههههههه؟  دیاورد

نه. زنداداش  ایسالمه  دونهههههیو نه م دهیهستممم که نه دخترش رو د یعرضه ا یپدر ب هیاالن 

از شما نظر  مداشتم که واسه نگه داشتن زن رتی. اگه غرتمممممیغ یب هی. من گهیراست م

 دنبال زن و فتادینم زیییییهمه چ یب اوشیداشتم که اون س رتیاگه مرد بودم و غ. خواستمینم

هرگز مردددد  یول دمیکش دکیبچم که از ترسشون فرار کنند. ارههههه من فقط نر بودن رو به 

هم  یخودمممم ، همسرم و دخترم. هر کس یمرد باشم. برا خوامیلحظه به بعد م نینبودم. اما از ا

 کنهیخط قرمز بکشه. برامم فرق نم هیدور اسم منو  دیبه زهرا تو بگه با ایخالفت کنه بخواد باهام م

 یوت نمیانداخت مایمستق دیراه رو از چاه نشونم بد نکهیباشه. دمتون گرم که به جا ا خوادیم یک

که بعد خودم  یهست یمرد نیتر اقتیل یهم به تو بگم. تو ب یزیچ هی نیچاه. فقط داداش افش

زن و بچم رو  کهیکه ازت داشتم. تا زمان یتصور ی، متاسفم برا یرو ندار نبیز اقتی. تو لدمید
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خودم رو از چشم همتون  شهیهم یبرا ای،  گردمیو برم کنمیم داشونیپ ای. گردمینکنم برنم دایپ

 . خداحافظ همتون. کنمیپنهون م

 

تو  دیپر یکیحرکت کنم  نکهیشدم. قبل از ا نمیسوار ماش عیو سر رونیاز خونه زدم ب یعصب -

 افتاد. نیافش ی. برگشتم و نگاهم به چهره عصبنیماش

 

 شدای. تا پمیو گناهکار می، من اشتباه کردم در مورد زهرا. هممون اشتباه کرد امی: باهات م نیافش

 که دنبالش بگردند.  دمی. به تمام واحد ها خبر مرهیگینکنم دلم اروم نم

 

 ؟یدیرو ازار م نبی: چرا ز -

 

 دایپ ماریاز دلش در ب نکهیا یبه رخم نکش بد بودنمو. تنها راه برا گهیبدم ، تو د دونمی: م نیافش

 . کهیهم خانومم ببخشم ، هم داداش کوچ ینجوریا دیکردن زهرا و دخترشه. شا

 

 . روندمیم یگاز. با سرعت سرسام اورد یزدم و پام رو گذاشتم رو یلبخند تلخ -

 

 ؟یریم ی: کجا دار نیافش
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مشخصات زهرا رو بدم  دی، با قمهیرف سشی. رئکنمیکه داخلش کار م یمارستانیب رمی: اول م -

بهم اطالع بدن.  مارستانهیداخل ب یشخص نیها بسپره که اگه همچ مارستانیبهش تا به تمام ب

 که االن زهرا داره.  یبراشون افتاده باشه. اونم حال داغون یممکنه هر اتفاق

 

 تهرانه؟ ی: از کجا معلوم اصال تو نیافش

 

 یناموس باشه. به خداوند یب اوشی. فقط حواست به اون سهیکیتار یتو یریت هی،  دونمی: نم -

  .شررررفیکثافت لجن رو. پسره اشغال ب کشمشششششیم ارهیخدا قسم که اگه اسم زهرا رو ب

 

من  یلبرو و ایاون دن یتو دلته بر ، یکنی: عه باشه باشه ، خودتو کنترل کن. االن تصادف م نیافش

 ارزو دارم. هنوز بچه دار نشدم.  یکل

 

 روزا ازت جدا بشه. نیهم نبیز ترسمیم یکه تو درست کرد یوضع نی: هه ، با ا -

 

 نزن. شمی: بسسه ، خب؟ بسه ، ات نیافش

 

شدم. به سمت  ادهیپ عینگه داشتم و سر مارستانیب ینزدم. جلو یسکوت کردم و حرف -

با  هویکنم که  دایرو پ قمیتا رف کردمیو وارد بخش شدم. داشتم چشم چشم م دمیدو مارستانیب

اومد و از وحشت تمام بدنم به رعشه افتاد.  جانیدختر ، قلبم به ه هی ونیو ش هیگر یصدا دنیشن

خوردم. با بهت و  نیرو به روم با زانو به زم ریتصو دنیسمت صدا برگشتم و با د هوحشت زده ب

. دمیرس ریبودند اما انگار باز د میکه همه زندگ ی. به زن و بچه اکردمیجب به رو به روم نگاه متع
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داشت دور  ای. دنکردیبود و زهرا داشت خودش رو پر پر م یدخترم خون از سر و صورتش جار

طور چ دمیگلوم چنگ انداخته بود. نفهم یو بغض تو ادینفسم باال نم کردمی. حس مدیچرخیسرم م

 بلند شدم و به سمت زهرا پرواز کردم ...

 

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  31  

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 : دیاز زبان وح رمان

 

. کم کم بغض کردیجا خورد و با بهت بهم نگاه م دنمیبا وحشت به سمت زهرا رفتم. با د -

اما  رمیکردم دخترم رو ازش بگ ی. با وحشت سعشکست و هق هقش شدت گرفت نشیسنگ

 .زاشتینم

 

، اصال غلط کردمممم ازت پنهون کردم. اشتباه کردمممم ، تو رو  رشی: نه نه ، تو رو خدا ازم نگ -

 یتهران یاقا دی، نه ببخش دی. تو رو خدا وحرممممیمیم هی. من بدون هدریخدا دخترم رو ازم نگ

 نجاتش بده. دخترمممم از دست رفتتتتت. خدااااااا. کنمیمنظورم بود. بهت التماس م
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نشده  ری، اروم باش خانومم ، اروم دردت به جونم ، بدش به من ، بدش تا د سی، ه سسسی: ه -

 . رمشیگیزهرا ، بخدا ازت نم

 

 .شیریگی، ازم م یگی: نههههههه ، دروغ م زهرا

 

 .رهههههههههههیبدش من داره ازش خون م ییییییییییی: د لعنت -

 

زهرا وحشت زده دخترم رو داد به دستم. سکوت کرد و هق هقش بند  دمیکه کش یبا عربده ا -

ه ک رهیتخت خوابوندم. پدرت بم یبه سمت اتاق رفتم و دخترکم رو رو عیسر یاومد. با حال داغون

ن اون همه خو دنیدخترم. تمرکز نداشتم و با د رتتیغ ی. لعنت به پدر بادیبال سرت ب نیا دیبا

. کنند نشیدکترا معا هیو اجازه دادم بق دمیبه خودم تسلط داشته باشم. عقب کش نستمنتو

 یرو . زهرارونیاز اتاق زدم ب نیهم یو داغون کننده بمونم. برا نیسنگ یاون فضا یتو تونستمینم

 به سمتش یرو گرفته بود. با حال داغون مارستانیهق هقش تمام ب ینشسته بود و صدا یصندل

 .کردیم هیبود و اروم گر نیینشستم. سرش پا رشرفتم و کنا

 

 .نمتی: سرتو بلند کن بب -

 

 هم قالب کرد. ینداد و دستاش رو تو یجواب -
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 : با شمام زهرا خانوم. -

 

نامرتب ، صورت  یشد. چقدر الغر و داغون شده بود. ابروها رهیاروم سرش رو بلند کرد و بهم خ -

تاوان گناه  دیسرخ و گود شده. چکار کردم باهات زهرا؟ چرا با ی، چشم ها دهیداغون و رنگ پر

  ؟یدادیرو م یکه انجام نداد ییها

 

  ؟ی: چرا انقدر داغون شد زهرا

 

 ؟ی: تو چرا انقدر داغون شد -

 

 رسه؟ینم نامزدتون مگه بهت ؟یکس و تنها بودم ، تو چرا داغون شد ی: من ب زهرا

 

 

 زن بودم. نیا یصورتم. عاشق حسادت ها ینشست رو یلبخند پهن -

 

 ردش کردم رفت. نی، واس هم رسهیخانومم نم ی: نه اخه به گرد پا -

 

 لرزون زمزمه کرد. یشد. با چونه ا رهیاشک الود و سرخ شده بهم خ ییبا چشما -
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 چقدر دوستت دارم. یدیوقت نفهم چی: ه زهرا

 

 . نییشد. شرمنده سرم رو انداختم پا یگونه هام جار یو رو دیچشمام جوش یاشک تو -

 

 معروف.  ی، خواننده  ی، دکتر تهران یتهران دیوح ی: با شمام ها اقا زهرا

 

 ؟ی: ازم متنفر -

 

 اقا ، ازتون متنفرم؟  کشمی: من با عشق شما نفس م زهرا

 

 زهرا پنهون نموند. دیکه از د دیدرخش یاز خوشحال یچشمام برق یتو -

 

 ؟یاز من متنفر ؟ی: شما چ زهرا

 

ز عاشق ا هی نکهیا ه؟یچ یدونیم ایدروغ دن نی. بزرگ ترکنمیم ی: هنوزم با عشق به تو ، زندگ -

 وار عاشقتم. وونهیعشقش متنفر بشه. من هنوزم د

 

 هم هست. ییافتاد زهرا ادتی یدختر دار شد یدیحاال که شن ای ؟ی: عاشق من زهرا
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که باشه از وجود  ی. اون توله هر چکنهیام که آغوش و چشمانش ارومم م یی: من عاشق زهرا -

 نه؟یا ریخانوممه. غ

 

 هم قالب کردم.  ینزد. با استرس دستام رو تو یسکوت کرد و حرف -

 

که کم عذابت نداد. داغونت کرد. غرور و قلب  یمرد شیپ یبرگرد یحاضر ؟یبخشی: زهرا منو م -

 ؟یمرد نیچن شیپ یبرگرد ی. حاضریمرد نیجسم و عشقتو نابود کرد اما هنوزم عشق او روح و 

 باز شوهرت بشه؟ یحاضر ؟یباز باهاش ازدواج کن یحاضر

 

. یو رهام کرد یازم گذشت یبه راحت ستیشد ، برام مهم ن یگذشته چ یتو ستی: برام مهم ن زهرا

بدم.  گهید یجاتو به کس تونمیبشم. نم یعاشق کس تونمیمهمه که من بعد تو نم نیتنها برام ا

تو  . فقط نگاهدهیتو بهم ارامش م ی. چون فقط دستارهیبگ گهید یکیاجازه بدم دستامو  تونمینم

 یزندگ لی، عشقم ، پدر دخترم ، دل یتهران هی، پدر هد یتهران دی. نگاه تو ، وحکنهیم رومما

جز  یدوستت دارم هام رو به کس تونمی. من نمایدن نیکردنم. همه باور و اعتمادم. همه سهمم از ا

 تو باشم.  ریغ یا گهید یزن کس تونمیتو بگم. پس نم

 

 زدم. یشدم و لبخند کج رهیبا عشق بهش خ -

 

 خانومم. پس عروس خانوم بله رو داد؟ یزنیم ی: چه قشنگ حرف -
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 شرط. کی: تنها به  زهرا

 

 باشه قبوله. یهر چ ؟ی: چه شرط -

 

 نسبت به دخترم. یحسودم ، حت یلی، چون من خ رهیمنو تو قلبت بگ یجا هیهد دی: نبا زهرا

 

 آغوشم.  یتو دمشیخنده و محکم کش ریبلند زدم ز -

 

 : عاشقتم حسود خانوم.  -

 

 خجالت زده شدم.  کمی. زهرا سرخ شده بود و منم میجداشد گهیپرستار ، از همد یبا صدا -

 

 . دینیدخترتون رو بب دیتونیدکتر ، حال اون دختر کوچولو خوبه ، خانوم شما هم م ی: اقا پرستار

 

. میدستم گرفتم و به سمت اتاق رفت یزده اش رو تو خیدست  عیبلند شد. سر یزهرا با نگران -

هق هقش بلند  یازم جدا شد و به سمت دخترمون رفت. اروم بغلش کرد و صدا اریاخت یزهرا ب

 کردم ارومش کنم ... یبه سمتش رفتم و سع یبشد. با حال خرا

 

 Roman :#روزید_خوب_خاطرات 
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part:  32 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 فتادین هیهد یبرا یدر اروم کردنم داشت. خداروشکر که اتفاق یبه سمتم اومد و سع دیوح -

 نداره.  یزدن و گفتند مشکل جد هی. سرش رو بخشدمیوگرنه نابود م

 

 کن.  هیتخت و کم گر ینداره ، پس بزارش رو یکه حالش خوبه و مشکل یدی: زهرا جان د دیوح

 

 . چقدر از بچم خون رفت. خدا منو بکشه.شمیم وونهی، دارم د تونمی: نم -

 

 . ایتخت و دنبال من ب ی: خفه شو عه ، بزارش رو دیوح

 

 م؟یتنها کجا بر میراخه بچه رو بزا دی: وح -
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 نباشه. تیکار ای: تو ب دیوح

 

از  یکیبه سمت  دیرفتم. وح رونیاز اتاق ب دیتخت و به همراه وح یاروم دخترم رو گذاشتم رو -

 گفت. یپرستارا رفت و با لحن جد

 

. گردمیو زود برم ییجا رمی، من م دیباش ۴تخت شماره  یمراقب دختر بچه رو ی: خانوم حق دیوح

 د؟یمتوجه شد

 

 دکتر. ی: بله ، چشم اقا پرستار

 

 یقراره اتفاق بد کردمیچرا حس م دونمی. نممیرفت یو به سمت خروج میاز پرستارا جدا شد -

 . اروم زمزمه کردم.فتهیب

 

 دلشوره دارم. یلیخ دی: وح -

 

 اشه؟، ب یسبتر یزیچ چیاز ه دینبا کشمیکه من نفس م ی، تا زمان خودهیدلشورت ب زمی: عز دیوح

 

 منو؟ یبریم ی: باشه ، حاال کجا دار -
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 خانومم.  ی، فشارت افتاده ، رنگ به رو ندار یبخور رمیبگ یزیچ هی:  دیوح

 

 من حالم خوبه. ی: ول -

 

 .بگو چشم گمیم یخانوم خوب هر چ هی، پس کم لج کن و مثل  خورهی: گفتن تو بدرد من نم دیوح

 

 .یگی: خب همش زور م -

 

 خودته. ی: مطمئن باش برا دیوح

 

 یاه مکتین یو ازم خواست رو میرفت مارستانیب رونینگفتم. به سمت ب یزیزدم و چ یلبخند -

. اروم پاهامو تکون گردهی. خودشم به سمت سوپر مارکت رفت و گفت برمنمیمحوطه بش یتو

ند و برخالف تصورم که ارزو نموند یی. به ارزوهاکردمیقشنگ امروز فکر م یو به اتفاق ها دادمیم

، به خودم اومدم.  یشخص یخودم و افکارم گم شده بودم که با صدا یشدند. تو لیتبد قتیبه حق

 لرزون زمزمه کردم. ییشخص رو به روم متعجب شدم. با صدا دنیسرم رو بلند کردم و با د

 

 ن؟ی: داداش افش -

 

 زنداداش؟ ی: سالم ، خوب نیافش
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 خوبه؟ نبیز ؟ی: س سالم ممنونم ، شما خوب -

 

 باهام قهر کرده.  نبینه ، سر شما ، ز ی: اگه راستش رو بخوا نیافش

 

تا خانومت  ینکن تیزنداداشت رو اذ یخواستیکردم و گفتم : خب حقته ، م یجون یب یخنده  -

 که باهات قهر کرده.  میباهات قهر نکنه. اصال خوب کرده اج

 

گور به گور شده کجاست  دی: بله دست شما درد نکنه ، خب برادر زاده گلم کجاست؟ وح نیافش

 به الو ترکوندن؟ مارستانیب یخودش اومده تو نییاصال؟ منو کاشته پا

 

فرشته نجاتم لبخند  یبا صدا هوی. نییاز زور شرم و خجالت سرخ شدم و سرم رو انداختم پا -

 لبم. یاومد به رو

 

 .کشهیاونطور با خانومم حرف نزن خجالت م یهو ی: هو دیوح

 

 . کهیداداش کوچ می، ما چاکر شما و خانومتونم هست می: بله بله تسل نیافش

 

 : عاشقتم به موال دیوح
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 عمو کجاست؟ گریج نمینکن ، حاال بگو بب شی: خب بسه هند نیافش

 

 مارستانی: داخل ب دیوح

 

 ؟یچ یبرا مارستانیداخل ب ن؟یحس ای:  نیافش

 

 گذشت و االن حالش خوبه. ری، خداروشکر به خ ستین یزی: چ -

 

 د؟یچرا بچه رو تنها گذاشت د؟یینجای: خب پس چرا ا نیافش

 

 پرستارا مراقبش هستند. گهیم یگفتم ول دی: منم به وح -

 

. برادر من دهیعقل از سرش پر دهی، باز شما رو د شناسمشی، من که م گهیچرت م دی: وح نیافش

 ، چه وقته خلوت کردنه االن؟ یسرت پدر شد ری، خ ستین یاالن وقت نامزد باز

 

 بخوره. ییهوا هی رونیزهرا حالش خوب نبود اوردمش ب ؟یگیچرا چرت و پرت م نی: افش دیوح
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 و منم باور کردم. ی: اره جون عمت ، تو گفت نیافش

 

و ر نشونیب تیمیصم یوقت کردمی. چقدر ذوق مدمیخندیاروم داشتم به کل کل برادرانشون م -

 مارستانیبه سمت ب دنیحرف زدن و خند یها و بعد از کل مکتین یرو مینشست کمی. دمیدیم

و اخمو  یمغرور و جد نیاز اون افش یخبر گهیشاد و سرزنده شده بود و د یلیخ نی. افشمیرفت

. میروش خواب بود رفت هیکه هد یو به سمت تخت خواب میو خنده وارد اتاق شد ینبود. با شوخ

. وحشت زده میدیخواب بود د هیکه هد یهمون تخت یرو ، رو یدر کمال بهت و تعجب پسر بچه ا

 هیتک وارینبود. با ترس و لرز عقب عقب رفتم و به د هیاز هد یتمام تخت ها رو نگاه کردم اما خبر

 دادم.

 

 پرستارا بردنش. دی: زهرا ، زهرا جان اروم باش ، شا دیوح

 

 .دمیو نال دمیبا اومدن پرستار به داخل اتاق ، وحشت زده به سمتش دو -

 

مراقبش باش ، با توام  میهان؟ جواب بده؟ مگه نگفت ست؟ی: دخترم کجاست؟ چرا سر تختش ن -

 .یلعنت

 

 دخترمون کجاست؟ ؟ییییی: د مگه کر دیوح

 

 یقتبرگشتم. اما و عیو سر رونیلحظه رفتم ب هین . مستیمن ن ریدکتر ، بخدا تقص ی: ا اقا پرستار

خانوم هستند  نیاومده و گفته همسر ا یمرد هی هی گنی. پرستارا مستیدخترتون ن دمیاومدم ، د
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بود  اوشیانجام داده. اسمش ، اسمش اهان اسمش س صشمیترخ یو بچه رو با خودش برده و کارها

 .یسپهر اوشی، س

 

 نیکه اخر یزیکه بهم وارد شد از حال رفتم و تنها چ یو با شوک بد دیدور سرم چرخ ایدن -

 بود ... دیوح یعربده و خدا گفتن ها ی، صدا دمیلحظه شن

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  33 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 : دیاز زبان وح رمان

 

نبود. از درون داغون  اوشیاز س یو رو کردند اما خبر ریرو ز مارستانیتمام ب سیو پل نیافش -

 قی. از حال رفت و بهش سرم تزردادمیبودم اما بخاطر زهرا خودم رو اروم و خونسرد نشون م

به  ی. با حال داغونزنهینم یشده و حرف رهیگوشه خ هیهم که بهوش اومده به  یکردند. از وقت

 رفتم. نیافشسمت 

 

 ازش نشد؟ یخبر شد؟ی: چ -
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 خوادی. احتماال ممینگران نباش ، راه فرار نداره. به تمام مرکزها و واحد ها خبر داد ی: نه ول نیافش

 از مرز خارج بشه.

 

 بره اونور؟ ارههههه؟ خوادیم یعنیعبور کنه؟  یچ یزهرا ، از مرز برا نیحس ای:  -

 

ها همه  سی. پلکاستیاز امر یتیو جاسوس امن ینفوذ هی اوشی: اروم باش داداش ، س نیافش

اجازه  نیما بهش همچ یاونور. ول یبرا برهیاز کشور رو با خودش م یدنبالشن ، داره اطالعت مهم

 ینامزد کرده ، اما تو رانیا یتو یدختر هی. قبال با کاستیجاسوس از امر هی اوشی. سمیدیرو نم یا

 یبستر ورکیوین مارستانیت یتو یمدت نیهم ی. برادهینامزدش به فتل رس یریگروگان گ هی

و  نیمرگ نامزدش رو مسئول لیچون دل شهیم کایامر یتیبوده. از اون روز به بعد جاسوس امن

 رو یرانیدختر ا چیحق ازدواج با ه یول شهیدلباخته زهرا م ی. بعد مدتدونهیم یرانیا یها سیپل

 هکنیزهرا رو رها م نیهم بسته بوده. سر یکه با اون گروهک جاسوس یمانیطبق عهد و پ ،نداشته 

ز نقاب ا گهیببره. االن د ورکیویتا زهرا رو با خودش به ن رانی. االنم برگشته به ارهیو به خارج م

بده چون دستش  بیزهرا رو فر تونهینم گهیکنه. د یغلط چیه تونهیچهره اش برداشته شده و نم

 ما رو شده. یابر

 

سر دخترم  ییخل و چله؟ اگه بال یگیمگه نم وونس؟یطرف د یگی، خدااااااا. مگه نم ی، وا ی: وا -

 کنمممممم؟  دیبا یچه غلط ارهیب
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 .ستیاز شما ساخته ن یکار گهی. دمیدیرو بهش نم یغلط نی: نگران نباش ، اجازه همچ نیافش

زهرا در دسترس باشه  ی. فقط گوشدمیبشه بهت اطالع م یزهرا رو بردار و برگرد خونه. هر خبر

 .رهیگیبا زهرا تماس م اوشیدرصد س ۹۰احتمال چون به 

 

 دست بزارم و منتظر خبر بشم. یدست رو تونمی، نم امی: من من نگرانم ، منم باهات م -

 

و فاطمه  نبی. اونجا زشهیم تیاذ نجایتر ببرش خونه. ا عی، بخاطر زهرا. سر ی: مجبور نیافش

 حواسشون بهش هست.

 

 .یگردونیو سالم بهم برم حی: بهم قول بده دخترم رو صح -

 

 هی، پس مطمئن باش بدون هد بخشمیم نبیرو سالم برگردونم ز هی، اگه هد دمی: قول م نیافش

 .گردمیبرنم

 

 : مراقب خودت باش جناب سرگرد. -

 

 راحت. التی: چشم برو خ نیافش

 

 ، خداحافظ. ارتی ی: باشه عل -
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 : خداحافظ نیافش

 

 یزدم و رو رونیب مارستانی. از بدمشیبه سمت زهرا رفتم و به اغوش کش یبا حال داغون -

 یحرکت کردم. انگار خوش یشدم و با اعصاب داغون نیجلو نشوندمش. خودمم سوار ماش یصندل

ساعت نتونستم از همسر و بچم مراقبت کنم. حق داره زهرا  کی یبرا ی. حتومدهیبه من و زهرا ن

به دور بازوم حلقه  ییدستا هویفرمون.  یتو دمیبا مشت کوب ی. حق داره. عصباشهازم دلخور ب

 شد. 

 

 تو عذابم نده. گهیداغونم ، د ی: من به اندازه کاف زهرا

 

 منه.  ری: شرمندتم زهرا ، همش تقص -

 

وسط؟ همش  نیا هیتو چ ریهان؟ تقص ؟یتو؟ مگه تو کف دستت رو بو کرده بود ری: تقص دیوح

 ارهیسر دخترم ب ییباعث ازار و عذابم بوده. اگه بال شهی. همزهیهمه چ یب اوشیساون  ریتقص

 کم بشه. هیتار مو از سر هد هیاگه  دیوح کنمی. حاللش نمبخشمشینم

 

بغلم اروم گرفته بود  ی. تودمیرو کنار جاده متوقف کردم و زهرا رو به اغوش کش نیماش یعصب -

کنار  یاروم ی. اشکاش رو پاک کردم و اهنگ مورد عالقه اش رو با صداکردیم هیاما بازم گر

 گوشش زمزمه وار خوندم. 
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 زنمیعمره من کنار تو قدم نم هی

 زنمیلحظه دم نم هی شکنمیعمره م هی

 محبته کمیعمره حسرتم فقط  هی

 عادته هیعمره بودنت کنار من  هی

 یبشه دوباره عاشقم ش دیبا

 یها شبشه مثل گذشته دیبا

 ارمیبتونمو دووم ب دیبا

 ندارم ... یادارم که چاره دوست

 

دادم و دوباره  یاش رو به صندل هیرو با لبام مهر کردم. تک شیشونیاشکاش رو پاک کردم و پ -

رفتم تا زهرا تنها نباشه و بتونند ارومش کنند. با  میبه سمت خونه پدر مایحرکت کردم. مستق

به سمتم  نمیماش دنینشسته بودند و با د اطیح یرد شدم. همه تودر رو باز کردم و وا موتیر

متعجب  ییها افهیبشه. همه با ق ادهیشدم و کمک کردم زهرا هم پ ادهیداغون پ ی. با اعصابدنداوم

هراسون به سمت  نبیدادن نداشتم. ز عیتوض یبرا یشده بودند اما توان رهیو بهت زده بهمون خ

 .دشیو به اغوش کش دیزهرا دو

 

حرفت درست از اب  نبی، دخترممممم ، اخ خدا دخترم. ز یییییییی، خواهر نبببببببی: ز زهرا

. اخ خدااااا دهیپاره ام رو دزد گری. جدهیدخترم رو دزد زیهمه چ یب اوشیدرومد. اون س

خدااااا دخترم.  ی. ااوشینه. اخ لعنت بهت س ایاالن کجاست ، حالش خوبه  دونمیدخترممممم. نم

 .ترمدخ نبیز
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 .ستیببرش داخل ، اصال حالش خوب ن نبی: ز -

 

داغون همه ماجرا رو  یداغون ، زهرا رو به داخل بردند. خودمم با اعصاب یو فاطمه با حال نبیز -

 کردم ... فیخانواده ام تعر یبرا

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  34 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 : دیاز زبان وح رمان

 

 نیفرستادند. مع نیو خودشون رو لعنت و نفر ختندیاز اول تا اخر حرفام اشک ر دایمامان و و -

که با زهرا داشت.  یچقدر داغون و شرمندس بابت رفتار دونستمیدپرس شده بود. م یهم بدجور

شدم.  رهیا خداغون به زهر یتوجه بهشون به سمت خونه رفتم. وارد اتاقم شدم و با اعصاب یب

شربت وارد اتاق شد و زهرا رو  وانیل هی. فاطمه با کردیم هیبود و داشت گر نبیز یپا یوسرش ر

که به در خورد نگاه هممون به سمت در  یتقه ا یمجبور کرد تا قطره اخر شربت رو بخوره. با صدا

 شد. دهیکش
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 داخل؟ امیب تونمی: م نیمع

 

 : اره داداش -

 

 منقبض شده به سمت زهرا رفت.  یو فک ناراحت یبا چهره ا -

 

 : سالم زنداداش نیمع

 

 : س سالم زهرا

 

 ؟ی: خوب نیمع

 

بچم االن در چه  دونمی. نمدنیداداش. دخترم ، پاره تنم رو دزد ستمی: نه ، نهههه ، خوب ن زهرا

 مردسسسس ، خداااااااااااا. ایزندسسسس  دونمی. اصال نمهیحال

 

 ی. عصبکردیم یو دوتا دستاش رو محکم گرفتم. داشت خودزن دمیبا وحشت به سمت زهرا دو -

 شدم و کنترلم رو از دست دادم.

 

 ارههههههه؟ شه؟یدرست م زیهمه چ یکن یهان؟ خودزن ه؟یچه کار نی، ا شعووووووری: احمق ب -
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 یحاالتش ، تو چ نیا ستیمادره ، دست خودش ن هیاقا اروم باش. زهرا  دی، وح دی: وح نبیز

 مادر؟ هان؟ هیاز حس  یمفهیم

 

 که انگار مادر شده. زنهیجور حرف م هی: خوبه حاال توام ، فاطمه

 

 نزاشت که بشه. ینامرد هی یبشم ول خواستمی: م نبیز

 

بلند شد و از اتاق زد  ی. عصبمیکردیشدم. همه با دهن باز نگاهش م رهیخ نبیوحشت زده به ز -

 . رونیب

 

 گفت؟ یچ نبی: ز ز فاطمه

 

، توهم مراقب زهرا باش ،  دیوح رونیب میری. من و فاطمه مستی: فاطمه جان االن وقتش ن نیمع

 . شهیدرست م زیبه خدا باشه. انشاهلل همه چ دتونی. امدیکمتر حرص بخور

 

زهرا  یتخت نشستم و اروم موها یدست فاطمه رو گرفت و باهم از اتاق خارج شدند. رو یعصب -

و  میبود داریبودند. تا خود صبح ب یو همچنان جار شدندیک نم. اشکاش خشکردمیرو نوازش م

 ی. با زنگ خوردن گوشمیبود نیو منتظر زنگ از افش میدیچرخیمثل مرغ سرکنده دور خودمون م

 رو برداشت.  یگوش عیاما قبل از من ، زهرا سر دمیدو شیبه سمت گوش زدهزهرا وحشت 
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 اروم باش ، خودشه؟ سسسی: ه -

 

 : ا ، اره زهرا

 

 بلندگو. ی: بزار رو -

 

 و جواب داد. دیکش یقینفس عم -

 

 د؟یی: بفرما زهرا

 

 ؟ی: سالم ، خوب اوشیس

 

کردههههه  یهااااااان؟ دخترم چه گناه ؟ییییی: کثافتتتتت اشغال دختر منو کجا برد زهرا

 تههههه؟یحال تیانسان ؟ییییییتو اصال انسان ؟یییییاخهههههه؟ تو مرد

 

 ؟یی: زهرا بسه ، کجا اوشیس
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 ؟ی: قبرستووووونم ، به تو چه کجام ، بگو دخترم کجاستتتتتت ، کجاستتتتتت لعنت زهرا

 

 یاون شوهر ب ای یایخودت م ای،  سی، تنها ، بدون پل گمیکه م یادرس نیبه ا یای: م اوشیس

 .رتتیغ

 

دهنم و به  یدستش رو گذاشت رو عیسر نیعربده ام رو بشنوه مع یصدا اوشیس نکهیقبل از ا -

 سکوت وادارم کرد.

 

 .امی: ادرس رو بفرست ،م زهرا

 

 ؟یاوک ، ینیبیوگرنه جسد دخترتم نم یایب دیبا سی: خوبه ، فقط فراموش نکن بدون پل اوشیس

 

 .یییی: باشههههه ، باشه لعنت زهرا

 

 ، فعال. کنمی: خوبه ادرس رو اس م اوشیس

 

ها رو شروع کردم به خورد  لهیممتد کنترلم رو از دست دادم و تمام وسبوق  یبووووق ، با صدا -

 میکردم و زدم به س یقات گهی. با حرف زهرا ددمیچرخیو دور خودم م دمیکشیکردن. عربده م

 اخر.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روزیخاطرات خوب د

telegram.me/romanhayeasheghane 158 

 

 که فرستاده. یبه ادرس رمی: من م زهرا

 

در انق گهی، هان؟ د یییییییی، مگه شوهر ندار یصاحاب ی: بتمرررررررگ سر جااااااااات ، تو مگه ب -

 زهرا خانووووووم.  ستممممممین رتیغ یهم ب

 

 نبود. نی: ب بخدا منظورم ا زهرا

 

 .ی: بسسسسسسه حرفتو زد -

 

چرا؟ زورت باز به زهرا  یکشیعربده م ؟یدار چارهیدختر ب نی: د چه مرگته؟ چکار به ا نیمع

رو  انیو جر نیبه افش زنمی، زنگ هم م میری. من و تو مرهینم ییجا چیاروم باش ، زهرا ه ده؟یرس

 .گمیم

 

 .فتهیدخترم به خطر ب یزندگ خوامینگو ، نم یزیهم چ نی،به افش رمی: نه نه ، خودم تنها م -

 

 ؟ییییفهمی. مههههی، روان ووونسی،اون د کشتیم اوشیس یاگه تنها بر ؟یییییچ ییعنی:  زهرا

 

 و سالم بهت برگردونم.  حیرو صح هیهد دمی: نگران نباش ، قول م -
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 ؟یشد وونهیبزرگه ، د سکهیر هی:  نیمع

 

 .کشمیم یچ یداداش که بفهم ی. پدر نشدشهیهم م وونهی: ادم پدر بشه ، د -

 

 نرووو دی: وح زهرا

 

 : مراقب خودت باش ،اگه برنگشتم حاللم کن.  -

 

 دییییییییییییی: وح زهرا

 

 . دی: بسسسسسه تو رو خدا ، بس کن وح مامان

 

 .دیکنیم نطوری: باشه بابا ، حاال نمردم که ا -

 

 .امی: منم باهات م نیمع

 

 بهتره. مراقب زهرا و دخترا باش.  ی: نه ، تو خونه باش -
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 .رمردمی: مراقب خودت باش ش بابا

 

 : چشم -

 

 نرو ، نرو پسرم ، تنها نرو حداقل. دی: وح مامان

 

 برگردم. هیبا هد دمی. قول مدی: مراقبم مامان ، شما هم مراقب زهرا باش -

 

 ؟یبر یتونیتنها م ی: مطمئن نیمع

 

 : اره خداخافظ -

 

 بشم نیسوار ماش نکهیاشکاشون رو نداشتم. قبل از ا دنی. طاغت درونیاز خونه زدم ب یعصب -

 به دور شکمم حلقه شد ... ییدستا

 

 

 روزید_خوب_خاطرات
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part:  35 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 : دیاز زبان وح رمان

 

طاغت برگشتم و زهرا رو به  یو ب دمیکش یقیبه دور شکمم حلقه شد. نفس عم ییدستا هوی -

بود که به قلبم  ییرهایهق هقش مثل ت یکردنش رو نداشتم. صدا هی. تحمل گردمیاغوش کش

 .خوردیم

 

روز از عمر منو  هیبا هر قطره از اشکت  یدونی، بسه خانومم،بسه فداتشم. مگه تو نم سسسی: ه -

 گردونمیرو برم هیهد دمینکن فدات بشم. بهت قول م هیگر ؟یدیپس چرا عذابم م ؟یکنیکم م

 .شتیپ

 

رو  هی. بدون تو هدگردهیبا تو برم هیهد یقول بد دی. باستین یبرام کاف نی: نــــــه ، ا زهرا

چکار کنم؟ هان؟  خوامی. به فکر منم باش. من بدون تو مشمیپ یبرگرد دیبا ؟یدی. فهمخوامینم

 هم. قول بده بیبرگرد دیپس با میرو شروع کن دیجد یزندگ هی، من منتظرتم. قراره  یبرگرد دیبا

 .یگردی، بهم قول بده که برم دیوح
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 هی. واقعا کارم دهیحد ترس نیکه چرا تا ا کردمیدادم. درکش م رونینفسم رو اه مانند ب یعصب -

رو کنم. من  نکاریبخاطر دخترم و زهرا مجبورم ا یبزرگ. ول یلیخ سکیر هیبود.  سکیر

کردم زهرا رو اروم  یارزشه. سع یب یزی، از گذشتن جونم که چ زمیریرو بهم م ایبخاطرشون دن

 دادم که خودم بهش مطمئن نبودم. یلکنم و قو

 

 که زنده برگردم.  دمی، بهت قول م دمی: قول م -

 

، قوله. مگه  دیقول وح دونمیندارم چون م یترس گهیراحت شد. االن د المی، خ شششی: اخ زهرا

 دکتر؟ ینه اقا

 

و محکم به خودم  دمیطاغت به اغوش کش یکردم. ب دیزدم و با سر حرفش رو تائ یلبخند تلخ -

م و رو مهر کرد شیشونیبشه. با لبام پ یکیاغوشم گم بشه و باهام  یتو خواستیفشردمش. دلم م

به  نطوریا تونستمیبار بود که م نیاخر یبرا دیشدم. شا رهیاروم ازش جدا شدم. به چشماش خ

زدم و به سرعت  یهردو چشمانش بوسه ا یبشم. رو رهیکه قلبم رو لرزوند ، خ یخترد یچشما

کردم بغضم رو قورت بدم.  یو سع دمیکش قیا نفس عمعقب گرد کردم و ازش دور شدم. چندت

 لرزون و بغض کرده اش یصدا دنیقدم برنداشته با شن کیپا تند کردم اما  نیبه سمت ماش عیسر

 سر جام خشک شدم. 

 

 دی: وح زهرا

 

با  مدونستیکه برگردم اما م دیلحظه دلم لرز هیدستام رو مشت کردم.  یفکم منقبض شد و عصب -

به  نیهم یازش دل بکنم. برا ینگاه کردن به اون چشم ها ممکنه دلم بلرزه و نتونم به آسون
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رو روشن  نیماش عیو سر دمیکش قیرفتم و سوار شدم. چندبار نفس عم نیسرعت به سمت ماش

 نیزم یشدم. با زانو نشست رو رهیبه زهرا خ نهیا یاخر از تو یخارج شدم. لحظه  خونهکردم و از 

تلخ و خورد شدنش  ییجدا نیهق هقش به اسمون رفت. نگاهم رو ازش گرفتم تا شاهد ا یداو ص

 یفرستاده بود انداختم. شمال ، نوشهر ، روستا اوشیکه س یزهرا و ادرس یبه گوش ینباشم. نگاه

ناموووووس دختره منو با اون حالش برداشته  یب کهیدارند. مرت فی. هه پس اقا شمال تشنگانیلت

بط ض ی. عصبویپسره الشــــــ کنمیشمال. اخ خدا که اگه دستم بهش برسه نابودش م و رفته

عقل و قلبم بهم  یکردم که صدا ادیضبط رو ز یکردم. انقدر صدا ادیرو روشن کردم و صداش رو ز

. روزیشد به سمت خاطرات خوب د دهیکه پخش شد ، ذهن و قلبم کش ینرسه. ناخداآگاه با اهنگ

رحم  یب یایدن نیو باورم از ا دیام یکه همه  یکردنم بود. خاطرات زن یزندگ لیکه دل یخاطرات

 بود. 

 

 کوی... شان گهینکن د سختش

 

 شه یروزا واسه تو عاد نیا دمیم قول

 شه یباز هیعشق من واست  دمیم قول

 فکر من یاز فردا به جا دمیم قول

 من ... ایاون بهتره  نکهیبه ا یکن فکر

 

 گهینکن د سختش

 مویجداش دیبا

 یبده بهم هرچ پس
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 ... مویادگاری بود

 

 نکن عشقم سختش

 اخر یبر دیبا

 با اشکات دمیم قول

 من اخر ... رمیمیم

 

 گهینکن د سختش

 مویجداش دیبا

 یبده بهم هرچ پس

 ... مویادگاری بود

 

 نیپدال گاز فشار دادم. داغون بودم از دست ا یرو شتریاشکام رو پس زدم و پام رو ب یعصب -

، خودم رو  گردوندمیرو به زهرا برنم هیبودم. اگه هد یشکسته خورده واقع هیو ادماش.  یزندگ

 ییخطا یجا گهیکه عاشقشم. د یو احساسات زن میگند زدم به زندگ ی. به اندازه کافزدمیم شیات

دانشگاه اتفاق  یتو گهیکه با برخوردمون بهمد یینمونده. غرق خاطرات شدم. از اول اشنا یقبا

و طالق گرفتنمون. هنوزم  زیاون شب نفرت انگ تیافتاد تا ازدواج و لحظات باهم بودن و در نها

که هم خودم رو  یدادگاه طالق از خاطر نبردم. همون روز یلرزون زهرا رو تو یسرخ و لبا یچشما

. روندم کیتار یو جاده  یتوجه به خستگ یاحمقانه. ب میتصم هیکردم ، هم زهرا رو ، اونم با  ابودن

شق پرونده ع شهیهم یو برا فتندیاتفاق ن گهیبود که ممکن بود د یخاطرات ریتمام مدت ذهنم درگ

. مدیخسته کننده ، به ادرس مورد نظر رس یمن و زهرا بسته بشه. بعد از چند ساعت رانندگ نیب
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لرزون شماره  ییستاشدم. با د ادهیپ نیکتم چنگ زدم و از ماش یزهرا رو از رو یگوش یعصب

 . دمیرو شن فشیکث یرو گرفتم. بعد از چندتا بوق صدا اوشیس

 

 ؟یدی: رس اوشیس

 

 ام؟یکجا ب دی: با -

 

 ومدند؟یزهرا جان ن د؟ی: عه؟ اقا وح اوشیس

 

 .اریرو اب بکش بعد اسم زن منو ب فتی: دهنت کث -

 

 رت؟یغ یاره ب ؟یافتاده زن دار ادتی: او الال تازه  اوشیس

 

 و هفت جد و ابادت ... یخودت یرتیغ ی: ب -
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 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 : دیاز زبان وح رمان

 

 مردا دست به دست بشه. نیب دیکه زنت با ییتو رتیغ ی: ب اوشیس

 

 .یدختر بچه رحم ندار هیکه به  ییتو رتیغ ی: ب -

 

 ای سیاونجا. بدون پل اریب فیروستا هست ،تش یابشار باال هی،  یکنیم یوراج ادی: ز اوشیس

ت دختر یخودته اما اگه دوست دار لیاونجا که گفتم ، البته م یایم رنگی. بدون کلک ونیشخص

 .یانجام بد گمیم یزنده بمونه به نفعته هر چ

 

به  یرفتم و لگد محکم نیموهام چنگ زدم. به سمت ماش یرو قطع کردم و تو یگوش یعصب -

ر ربع به ابشا هیشدم و حرکت کردم به سمت ابشار. بعد از  نیسوار ماش یزدم. عصب نیبدنه ماش

زنگ خورد. خود  میشدم که گوش ادهیپ یاونجا پارک شده بود. با حال خراب ینی. ماشدمیرس

 بود. شرفشیب

 

 : بگو -

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روزیخاطرات خوب د

telegram.me/romanhayeasheghane 167 

 ؟یدی: رس اوشیس

 

 پارک شده درسته؟ نجایا نیماش هی: اره ،  -

 

 به سمت ابشار. من اونجام. ای: اره ، ب اوشیس

 

 : دخترم کجاست؟ -

 

 ، نگران نباش. ستین یبد ی: جا اوشیس

 

 : گفتم دخترم کجااااااااست. -

 

 ابشار تا بهت بگم. ای: ب اوشیس

 

 : لعنتتتتتتتتتت به ذاتت. -

 

تا بتونم خودم رو کنترل کنم. قدم تند  دمیکشیم قیعم یرو قطع کردم. نفس ها یگوش یعصب -

 نجا؟یمن رو بکشونه ا دیاصال چرا با ؟یکنیم یچه غلط نجایا شرفیکردم و به سمت ابشار رفتم. ب

ش به سمت یفکم منقبض شد و عصب زشینفرت ام افهیق دنی. با دگذرهیتو اون مغز خرابش م یچ
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من نشونه گرفت.  یدراورد و به رو یه ابتونم سرش خراب بشم ، اسلح نکهیپا تند کردم. قبل از ا

 زدم و با تاسف بهش نگاه کردم. یپوزخند

 

اقا  یو ترسناک یقو یلی. پس فکر نکن خترسندیبچه ، همه ازش م هیدست  ی: اگه اسلحه رو بد -

 مردونه بجنگ.  ،یاعلی ینر باشند. اگه مرد تونندینرها م نیاز ا ی، اما اندک ادهی. نر زاوشیس

 

 . تو رو به چه جنگ کردن با من؟یسرجات بچه سوسول مامان نی: االن خر شدم ،بش اوشیس

 

 : دخترم کجاست؟ -

 

 ، ستیزهرا تو روز دادگاه گفته بود باردار ن ادمهیکه من  یی: دخترت؟ کدوم دختر؟ تا جا اوشیس

 طونا؟یش دینکنه بعد از طالق باز باهم بود شده؟یحاال چ

 

 حرکت رو ازم نیبه سمتش حمله کردم. انتظار ا یحرکت ناگهان هی یوشدم و ت دهیبه جنون کش -

نداشت. تعادلش رو از دست داد و اسلحه از دستش افتاد. اسلحه رو پا دور کردم و اوار شدم 

. اونم به خودش اومد و زدمیم رتیسرش. با مشت و لگد افتاده بودم به جونش و با تعصب و غ

 گهیو به همد میاون. به جون هم افتاده بود یکی زدمیتا من مدفاع کردن از خودش. دو دشروع کر

 . میدادیفحش م

 

 اشغال؟  یدی، فهم مونهی: کثافت لجننننن ، زهرا عشق من بوده و م اوشیس
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 . اریاسم زن منو ن فتی: با دهن کث -

 

 .ستین نتونیب یزیچ گهی، پس د دیجدا شد گهی: زنت؟ کدوم زن؟ شما از همد اوشیس

 

نداره ،  یاز من تو قلبش جا ریغ ی، چه من باشم ، چه نباشم. کس مونهی: زهرا تا ابد زن منه وم -

 وطن فروش؟ یدی،فهم هیاشغال ، چه بق یچه تو

 

 از وطن فروش؟ هی: منظورت چ اوشیس

 

 میدونیما م یصورتت برداشته شده. همه  ینقاب از رو یعنی،  اوشیدستت رو شده اقا س یعنی:  -

 جوجه؟ یدی. فهمیهست ییکایکار امر انتیجاسوس و خ هیکه تو 

 

، وحشت زده به سمت صدا برگشتم. با  یدختر ادیو فر غیج یدهن باز کنه ، با صدا نکهیقبل از ا -

شده بود ، قلبم به درد اومد. به سمتش قدم برداشتم که  ریاش نیمع یدستا یزهرا که تو دنید

 و غیج یصحنه ، صدا نیا دنیگردنم قرار داد. با د یرو ییچاقو خفتم کرد و اوشیاز پشت س هوی

 خالص بشه. نیداشت از دست مع یکرد و سع دایزهرا شدت پ هیگر

 

 وجبم جنم و جربزه نداره.  هیاندازه  نی: اروم باش زهرا ،اروووم باش. ا -
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 نه؟ ای یشی: خفه م اوشیس

 

 : دخترم کجاست؟ -

 

 اره؟ یخبر کرد سمی: پل اوشیس

 

 ،تنها اومدم. ی: نههههه ، کور که نبود -

 

 کنند؟یم یچه غلط نجای: پس زنت و داداشت ا اوشیس

 

 منو نداره. یکردند. اخه زهرا نفسش به نفسم وصله ، تحمل دور بمی، حتما تعغ دونمی: چم -

 

 : خفه شوووو اوشیس

 

 دییییییییی: وح زهرا

 

 : جانم عشقم؟ -
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 گلوم فشار داد.  یرو محکم تر رو شد و چاقو یعصب اوشیس -

 

 ولش کن. یولش کن ، عوض اوشی: س زهرا

 

 : بهت اخطار داده بودم زهرا خانوم. اوشیس

 

 ، اما روح و قلبم تا ابد با زهرا خواهد بود. یجسم من رو بکش یبتون دی: تو شا -

 

 هم باشه.  یا گهیمال شخص د زارمی: اگه قراره مال نباشه ، نم اوشیس

 

 چیادما ، ه هی، زایچ یسر هی یشیچرا متوجه نم ؟یکنیم ییکه عشق رو گدا یری: انقدر حق -

 فکر یبه حالت نداره ، زهرا جز من به کس ی. بود و نبود من فرقشنیوقت به نام تو سند زده نم

 .کنهینم

 

 : هه ، همش چرته. اوشیس

 

 : زهرااااا -

 

 . اه ولم کن داداش ، ولم کنننن.دیوح اری: جانممم ، تو رو خدا دووم ب زهرا
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 بزن. ادیرو فر کنهیکه قلبم رو اروم م یبار بگو. باز اون جمله ا نیاخر ی: زهرا ، برا -

 

 زد. ادیزهرا اشکاش رو پاک کرد و با هق هق فر -

 

 نفس دوستت دارم. نی،تا اخر دی: دوستت دارم وح زهرا

 

 : منم دوستت دارم -

 

 داستان ما.  انیپااخر خطه و  نجای: ا اوشیس

 

 توئه ... یزندگ  انیپا نجای. استیمن و زهرا ن انی: پا -
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 : دیاز زبان وح رمان

 

تنها من  دمی. اجازه نممیکه هر سه تامون داخلش غرق شد یسه نفره ا یباز انیپا نجای: ا اوشیس

زهرا رو  دنید ی. ارزوبرمیم ایچون عشقمه ،اما تو رو با خودم به اون دن گذرمیغرق بشم. از زهرا م

 . دیاقا وح یبه گور ببر دیبا

 

و اون  میباز من و زهرا کنار هم ایاون دن دونمیچرا؟ چون م یدونیندارم ، م ی: من از مرگ هراس -

 .ییکه باز تنها ییتو

 

شدم.  زیبه خودم اومدم و باهاش گالو عیو با مشت و لگد افتاد به جونم. سرهولم داد  یعصب -

. اما دیچربیم اوشی. زورم به سخوردیبود که به قلبم م ییرهایزهرا مثل ت هیو گر غیج یصدا

 . با مشت و لگد افتادم به جونش. ارهیکم ب خواستینم

 

 شرررررررف؟ی: دخترم کجاستتتتتتتتتت ب -

 

زنگ  شی. گوشدمیچیکردم و از درد به خودم پ یپهلوم. ناله ا یبه خودش اومد و با لگد زد تو -

اما مشخص بود بدجور اعصابش بهم  زنهیداره حرف م یبا ک دمیجواب داد. نفهم یخورد و عصب

 حمله کرد سمتم. ی. تلفن رو قطع کرد و عصبختهیر
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 خودت ؟باشهییییکنیخبر م سیمن؟ پل یبرا یاریهان؟ ادم م ا؟ی: مگه نگفتم تنها ب اوشیس

 .ی. من قصد گرفتن جون اون دختر بچه رو نداشتم ،خودت وادارم کرددیاقا وح یخواست

 

 خبر نکردم. سی: خفهههه شوووووو زر نزن. من پل -

 

 . لمهیرو انجام بدم که برخالف م یکار ی: دستت رو شده ، خودت وادارم کرد اوشیس

 

 ؟یچ یعنی:  -

 

 تونهیم یکار ک یعنیرو خبر نکرده بودم ، پس  سیشده بودم. من پل رهیبا بهت و تعجب بهش خ -

 یکیجعبه کوچ هی. هیچ انیخبر نده. پس جر نیو افش سیهم اخطار دادم که به پل نیباشه؟ به مع

 رهیحال بلند شدم و با تعجب بهش خ یدراورد. ب بشیج یکه چندتا دکمه روش نصب بود رو از تو

 شد. رهیبرگشت و به زهرا خ ی. عصبمشد

 

 عاشقت بودم. اما  نکهیدخترت رو بهت ببخشم. فقط بخاطر ا ی: خواستم زندگ اوشیس

 

 زد و ادامه داد. یشد. پوزخند چندش اور رهیبه من خ نباریبرگشت و ا -

 

 خودتونه. یپا هی. پس خون هدزیگند زد به همه چ دی: اما اقا وح اوشیس
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 . کشونمتیم شیتار مو از سر دخترم کم بشه به ات هیت ، : زر نزن کثاف -

 

 نگاه کن. نی: به اون ماش اوشیس

 

 شدم. رهیکه پارک شده بود ، خ ینیبا تعجب به همون ماش -

 

 پدر و مادرش بشه. یخطاها ی، اما مجبوره قربان نهیاون ماش ی: دخترت تو اوشیس

 

. اوشیزهرا به اسمون رفت. وحشت زده برگشتم سمت س هیو گر غیج ی، صدا اوشیبا حرف س -

 کلمه الل شده یواقع ی. بغض به گلوم چنگ انداخته بود و به معناخوردیلبام از ترس و لرز بهم م

دم ش دهیاز پشت کش هویپرواز کردم. اما  نیگرفتم و به سمت ماش اوشینگاهمو از س عیبودم. سر

رو بهم  یحرکت چیسرم و اجازه ه یذاشته بود روپاش رو گ اوشیخوردم. س نیبه زم کمو مح

 . کنارم زانو زد و موهام رو به چنگ گرفت. دادینم

 

مره گرفتن دخترت ، ث شی. اتینیرو بب نیگرفتن ماش شیات خوامیکن. م نی: نگاه به ماش اوشیس

 .نمیخورد شدن کمر و غرورت رو بب خوامی. منمیگرفتم قلبت رو بب شیات خوامیعشقتون. م

 

پهلوم احساس کردم.  یرو تو یدیسوزش شد هویشدم. اما  زیو باهاش گالو دمیکش یعربده ا -

 چاقو زد بهم.  ی. لعنتدمیچیپ ینفسم رفت و برگشت. از درد به خودم م
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به زن و بچم نداشته باش. بهت  ی، اما کار اریسر من ب یخوایم یی: کثافت ، ل لجن. هر بال -

 .یم نداشته باش لعنتـــــــــــــــــبه دختر یکار کنمیالتماس م

 

 شده. ریالتماس د یبرا گهی: د اوشیس

 

شدم. دستش به سمت جعبه رفت و دکمه رو فشار. از ترس و وحشت  رهیوحشت زده بهش خ -

، وحشت زده چشمام رو باز  یزیمنفجر شدن چ یو چشمام رو بستم. با صدا دمیکش یبلند ادیفر

 ادیشد و فر ریگرفتن بود ، اشکام سراز شیکه منفجر شده بود و در حال ات نیماش دنیکردم. با د

رو پس زدم و با تمام توانم به  اوشیچطور جون به تنم برگشت که س دونمی. نمدمیکش یبلند

 زجه و التماس زهرا ، از خودم متنفر شدم. ی. با صدادمیدو نیسمت ماش

 

تو رو خدا نجاتش بده.  دیییییییییییممممم. وح: نـــــــــــه ،خدااااااااااا ،دخترم زهرا

 دخترمممممممم. اااااایخدا

 

 که از پشت بهم اصابت یرینفسم حبث شد. با ت هویبرسم که  نینمونده بود که به ماش یزیچ -

 یراحت نیبه ا دیرو از دست دادم. زانوهام خم شده بود اما بخاطر زهرا نبا میکرد تمام توان و انرژ

. از تبرگشکه به بازوم اصابت کرد ، نفسم رفت و  یریبا ت نباریقدم برداشتم اما ا هی. زدمیزانو م

شد و هق هقم به اسمون رفت. با  ریحال افتادم. اشکام سراز یخوردم و ب نیزور درد با زانو به زم

 یو زار هیگر یبودم و با غم به صدا رهیکه دخترم داخلش بود خ یگرفته ا شیات نیدرد به ماش

سکوت و  یایدن بههم افتاد و  یو تار شد و پلکام رو رهیبرام ت زی. کم کم همه چدادمیزهرا گوش م

 فرو رفتم... یکیتار
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Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  38 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 و وحشت دمیکش یبلند غیگرفت ، ج دیکه اسلحه رو برداشت و به سمت وح اوشیس دنیبا د -

 کیشل یپرواز کردم اما با صدا دی. به سمت وحدمیکش رونیب نیاغوش مع یزده خودم رو از تو

شدم.  رهیخ اوشیبه س یطوفان ییگلوله ، سرجام خشک شدم. وحشت زده برگشتم و با چشما

 مجدد کی. اما با شلرمیتا اسلحه رو ازش بگ اوشیبه سمت س برگشتمو  دمیکش یبلند غیج

ام به  هیو گر غیج ینشستم و صدا نیزم ی، وحشت زده رو دیخوردن وح نیو به زم اوشیس

رو پر  میزندگ یچشمام گل ها یچشمام دختر و همسرم رو ازم گرفتند. جلو یاسمون رفت. جلو

سته ب که چشماش یدیگرفت و وح شیکه کامل ات نیماش دنیبا د ؟ینیبیپر کردند. خداااااا منو م

 نهیشدم و با مشت به س دهیحمله کردم. به جنون کش اوشیو به سمت س دمیکش یبلند غیشد ج

و  نداختمیاش چنگ م نهی. با ناخنام به صورت و سگفتمیبهش م راهیو بد و ب دمیکوبیاش م

 کرد.  کی. دستام رو گرفت و سرش رو به گوشم نزدکردمیم نشینفر
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مرد بودم. بهت اخطار دادم اگه به  شهیتو هم یلجنم ، اما برا دونمینامردم ، م دونمی: م اوشیس

  ه؟یچ یدونی. مستمین وونیح ی. من بد هستم ولکشمشی، م یبر دیسمت وح

اما /  دمی، در چشم تو عشق را ند دمیو اضطراب را فهم دنی/ رنج دمیشدم و عذاب را فهم عاشق

 یا گهیبا شخص د نکهی. اما همیجیمرگ تدر یعنیطرفه  کی. عشق دمیدل کباب را فهم یمعنا

 . کنهیارومم م ینباش

 

 .یا وووووونهی، به خدا قسم که تو د یا وانهههههههههی: تو د -

 

 : حاللم کن زهرا. اوشیس

 

 ؟حاللت کنممممم کثافتتتتت ییییییگی. می، دختر و همسرمووو ازم گرفت کنممممی: حاللت نم -

 

، جرم من دوست داشتن  هی. جرم من عاشقستمین ادیز یلهستم ، و یعنی،  ستمی: من بد ن اوشیس

 نفس نی. من دوستت دارم ، تا اخرخوادیخدا هم منو نم یحت نکهیبود. و ا میتوئه. گناه من سادگ

 که بهت داشتم. یعشق و عالقه ا یکه کردم بزارش به پا ی. هر کارمیزندگ

 

 .یطوووونیبچه ش، تو  ییییییطانی، تو ش ی: بسههههه ، ازت متنفرم لعنت -

 

 بخاطر هوا به آدم سجده نکرد. طانیش دیکه شا دینفهم چکسی: و ه اوشیس
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شدم و اروم ازش جدا  رهیهق هقم خفه شد. با بهت و تعجب بهش خ یحرفش صدا دنیبا شن -

و و چشمام ر دمیکش یبلند غیگلوله ج کیشل یبا صدا هویپا تند کردم اما  دیشدم. به سمت وح

 دمیشنیرو م هیو بق نیمع یها ادیگلوله و فر کیشل یشدم. صدا ریاغوش اس هی یتو هویبستم. 

 اوشیاغوش س ینمونده بود. اروم چشمام رو باز کردم و برخالف تصورم خودم رو تو امبر یاما توان

شدم که تمام بدنش پر شده بود از گلوله و خون از بدنش  رهیخ ی. با بهت و تعجب به مرددمید

سرخ شده و اشک الود  ییخودش رو سپر من کرد؟ خداااااااااااااا. با چشما اوشیس یعنیبود.  یجار

هق هق بلند شد و با وحشت به  یپاهام. صدا یحال شد و سرش افتاد رو یب هویکرد. ینگاهم م

 نیا شد؟یتموم م نطوریا انمونیپا دیچرا با شد؟یم نطوریشدم. خدا چرا ا رهیجسم در خونش خ

 دندکریشدم. داشتند بلندش م رهیافتاده بود خ دیکه وح ییبا وحشت به جا ههههه؟یچه سرنوشت

مچ دستم رو  اوشیس هویکردم بلند بشم که  یداغون سع ی. با حالزاشتنشیبرانکارد م یو رو

بزنه. سرم رو به  یحرف خواستیو انگار م دادیشدم. لباش رو تکون م رهیگرفت. با تعجب بهش خ

 کردم. کیلباش نزد

 

 ؟یبگ یخوایم ی: چ -

 

 : اگه تو بغلت مردم  اوشیس

 کن ینواز مهمون

 مردم  یگوشه ا هی یدید

 کن یصحنه ساز تو

 

 شد. ریبغضم شکست و اشکام سراز -
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 و ، ت ی، همسرمو ازم گرفت یتو دخترمو ازم گرفت بخشمت؟یم ینجات داد مویزندگ ی: فکر کرد -

 

 . مونهی، دخترت زندست. نگران همسرتم نباش. اگه شانس منه زنده م سی: ه اوشیس

 

 شدم. رهیزندست؟ مات و مبهوت بهش خ هیهد ؟یچ -

 

پسر بشه؟ اره؟  یمادرت ب ادیدلت م ؟یچرا خودتو نابود کرد ؟یکرد نکارویچرا ا اوش؟،ی: س -

 داغ دار جوونشون بشن؟ ادیدلت م

 

. کردندیم نجاشمیفکر ا دیند و عزادار عشق تو شدم ،بامنو داغ دار عشقم کرد ی: وقت اوشیس

 .کردندیبه اخرشم فکر م دیتو رو ازم گرفتند ، با یوقت

 

 ؟ی: چرا خودتو سپر من کرد -

 

 .ی: چون عشقم اوشیس

 

 . ییییلعنت یکردیم نکارویا دی. نبایکردیخودت م ونیمنو مد دی: نبا -
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فقط  .ستیمنتظر برگشتنم ن چکسی. بخاطر دخترت. من هیموندیزنده م دی، تو با سی: ه اوشیس

 سخت بود برام. یلیخ یزیچ هی

 

 ؟ی: چ -

 

 .یدوستت دارم فقط بگه مرس ی، بهش بگ یهر وقت حالشو بپرس نکهی: ا اوشیس

 

شد و چشمام  ریچشمش سراز یاز گوشه  یشد و هق هقم به صدا درومد. اشک ریاشکام سراز -

 بسته شد. اروم زمزمه کرد.

 

 : حاللم کن ... اوشیس

 

. وحشت زده ازش جدا دمیکش یبلند غینفسش ، ج یبا بسته شدن چشماش و قطع شدن صدا -

م به سمتش رفت هی، با گر نیمع دنیشدم. چند نفر اومدن باال سرش و ضربانش رو چک کردند. با د

 اغوشش انداختم. یو خودم رو تو

 

 دیییییییییی: وح -

 

 . اروم باش زنداداش.شهی. مطمئنم خوب ممارستانیاروم باش. بردنش به ب سسسی: ه نیمع
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 کنمیبهت التماس م ایشدم. خدا رهیخ اوشیجدا شدم و به جسم غرق شده در خون س نیاز مع -

 ، زنده بمونه ...

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  39 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 .ادستیحرف دکتر حس کردم قلبم ا دنیرفتم. با شن اوشیو به سمت س دمیکش یقینفس عم -

 

 : تموم کرده دکتر

 

لرزون به سمتش رفتم. کنارش  ییبه گلوم چنگ انداخت. با پاها یشد و بغض بد ریاشکام سراز -

 . کاشومدمینم تیتو زندگ یوقت منه لعنت چیشدم. کاش ه رهینشستم و به چهره معصومش خ

وم به گل یکه تو دستش بود ، بغض بد مونیحلقه نامزد دنی. با دیشدیوقت با من اشنا نم چیه
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. خداااا. اخه نیمثل مرده متحرک نشستم رو زم دندیرو روش کش دیسف پارچه ینشست. وقت

. اروم هگیمشکل د هیمشکله ،نبودنم  هین که بودنم شد؟ لعنت به من. لعنت به م نطووووریچراااااا ا

 شدم و سرم رو به سمت گوشش بردم. کینزد اوشیبه س

 

 

 

 ی: حالل -

 

لش بغ یتو هیکه هد نیافش دنیبلند شدم و از اون جو ناراحت کننده فاصله گرفتم. با د عیسر -

 یشکست و ب نمیگدخترکم ، بغض سن دنیچطور به سمتشون پرواز کردم. با د دمیبود ، نفهم

 ی. سر و صورتش رو بوسه بارون کردم و دستادمشیگرفتمش و به اغوش کش نیطاقت از افش

 تو دستم گرفتم. کشویکوچ

 

نکن  هیجونم گر یا ؟یدیترس یلیخ یمامان ، نفس مامان ، فدات بشه مامان زی: دخترم ، عز -

 نکن قندعسلم. هینکن دار و ندارم. گر هیمامان دورت بگرده. گر

 

 : زن داداش اروم باش. نیافش

 

رو  دیکه وح یمارستانیب میببر شهی. میرو سالم بهم برگردوند هیداداش ، ممنون که هد ی: مرس -

 کنار همسرم باشم. دی. بادیوح شیبرم پ دی. من بارهیگیم شیبردند؟ قلبم داره ات
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 .میبر ای: باشه ، ب نیافش

 

عقب  هیجلو نشستند و من به همراه هد نیو افش نی. معمیشد نیمع نیسوار ماش عیسر -

 روند.  مارستانیبا سرعت به سمت ب نینشستم. مع

 

 سالمه. هی: خداروشکر که هد نیافش

 

 : خداروشکر نیمع

 

 ... دی: اما وح -

 

 .مونهیهم شده زنده م هیسخته. بخاطر تو و هد یمرد روزا دی: نگران نباش ، وح نیمع

 

 .شهیم تیاذ مارستانیو بده ببرم خونه ، بر هی: هد نیافش

 

 ارومم. نطوری. اتونمی: نه نه ، نم -
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 : پوووف نیافش

 

قرار و اشفته بود. انگار اونم از حال پدرش خبر داشت که  یشدم. اونم مثل من ب رهیبه دخترم خ -

شدم و  دهایپ نیطاقت از ماش ی. بمیدیرس مارستانیساعت به ب می. بعد از نکردیم یتاب یب نطوریا

 مونده مارستانیدر ب یو خانواده خودم که جلو دیخانواده وح دنیرفتم. با د مارستانیبه سمت ب

. تمام دمیام حبس شد. اول از همه مادرم به سمتم اومد و به اغوش کش نهیبودند نفس تو س

 . دیهاشون از قلب و عقلم پر کش یها و گذشته و نامرد یدلخور

 

همه  نیا دیکه تو با رهیسرت اومده؟ مادرت بم ییمن ، چه بال یدور دونه  زیز: دخترم ، ع مامانم

 .یبکش یسخت

 

 نکن تو رو خدا. هی: مامان جان من خوبم ، گر -

 

 دختر کوچولوته؟ نی: ا مامانم

 

 است. هی: اهم ، هد -

 

 پر برکت رو. یدختر کوچولو نیا نمی: بدش بب مامانم
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حرف بزنم.  تونستمیبه اغوش پدرم پناه بردم. از زور هق هق نم هیرو به مادرم دادم و با گر هیهد -

 رو مهر کرد و کنار گوشم زمزمه میشونیبزنه. فقط پ یکه داشت نتونست حرف یپدرمم بخاطر بغض

 کرد.

 

 : منو ببخش دختر بابا. منو ببخش مامان کوچولو. بابام

 

اروم شدم از پدرم جدا شدم و با خواهر و شوهر خواهرمم حال و احوال کردم. به  نکهیبعد از ا -

. مدام ازم هیگر ریز میاغوشش انداختم و هردمون زد ی، خودمو تو دمیکه رس دیمادر وح

وقت بود که همشون رو بخاطر  یلیمن خ یحاللم کن دخترم. ول گفتیو م کردیم یعذرخواه

رفتم و باهاشون  دیجدا شدم و به سمت پدر و پدربزرگ وح دیح. از مادر وودمب دهیگذشته بخش

معرفتم ، به سمتش رفتم و محکم به اغوش  یخواهرشوهر ب دنیحال و احوال کردم. با د

 . دمشیکش

 

 معرفت یخواهر شوهر ب ی: ا -

 

 ی: ببخشم ابج دایو

 

 : خب بسه کم لوس شو. -

 

ه بودند ک میو مهم زندگ زی. دوتا فرشته عزشدم رهیگلنوش و احمد ، متعجب بهشون خ دنیبا د -

رو در حقم تموم کرد و گلنوش از خواهر خودم برام  یها کنارم موندند. احمد برادر یتو سخت
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دنم ش دیبه سمتشون رفتم و حال و احوال کردم. احمد سر ناپد هیدلسوز تر و مهربون تر بود. با گر

 سرزنشم کرد و بخاطر کار غلطم زبونم کوتاه شده بود.  یکل

 

 : حاال عروسم کجاست؟ احمد

 

 با خنده به مامانم اشاره کردم. -

 

 : اوناها تو بغل مامانمه. -

 

 .دیسالم هی: خداروشکر که تو و هد گلنوش

 

 شدم. رهیبه گلنوش و احمد خ یبا قدردان -

 

که خدا برام از  دی. شما دوتا فرشته نجات من بودکنمیوقت کمک هاتون رو فراموش نم چی: ه -

 اسمون فرستاده بود. 

 

ا رفتم و ب رشیشدم. به سمت پذ مارستانیقدم تند کردم و وارد ب مارستانیبه سمت ب عیسر -

 شدم. رهیدلهره به پرستار ها خ
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 رو کجا بردند؟ یتهران دی: وح -

 

 : طبقه سوم ، اتاق عمل.  رشیپذ

 

که  یصف طوالن دنینگ انداخت و وحشت زده به سمت اسانسور رفتم. با دبغض به گلوم چ -

بقه کردم و به ط یکیاسانسور شدم و از پله ها رفتم. پله ها رو دوتا  الیخیمنتظر اسانسور بودند ب

 هق هقم بلند یو فاطمه ، بغضم شکست و صدا نبیبه همراه ز نیو مع نیافش دنیسوم رفتم. با د

 داشتند ارومم کنند... ین به سمتم اومدند و سعشد. چهارتاشون نگرا

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  40 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 دییییییحالش چطوووره؟ عملش چطور بود؟ چرا ساکت شششد؟یچ دییییی: وح دمیبا هق هق نال -

 .دیبزن یییییحرف هی، د 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM روزیخاطرات خوب د

telegram.me/romanhayeasheghane 189 

 

 ، زنداداش اروم باش. سسسی: ه نیافش

 

 یدیاتاق عمله. هنوز عملش تموم نشده. چرا خودتو انقدر عذاب م یتو دی: زهرا جان ، وح نیمع

 اخهههه؟

 

 جونم. ی: اروم باش ابج فاطمه

 

. عشقم مرده. نتونست تحمل کنه. دونممممیمرده. من م دی. وحدیگی: نه نهههه ، شما دروغ م -

خودم انداختم رو  یهمه ارامشم رو با دستا کشم؟یخدا قلبم. چرا من زندم؟ چرا هنوز نفس م یوا

 . خدااااا...ششی. لعنت به من. خدا منم ببر پمارستانیتخت ب

 

تو  یمحکم یلیبه سمتم اومد و س نبیز هویکردن.  یو داد زدن و خودزن غیشروع کردم ج -

 .امیگوشم خوابوند که باعث شد به خودم ب

 

 ؟یاریدر م یباز ی. چرا کولفتادهین یاتفاق چی. تو اتاق عمله و هنوز های: بسهههه به خودت ب نبیز

ر بدت میگینم یچیه ی، هر چ گهی. بس کن دی، مراسم دفن و کفنشم گرفت یبدبخت رو کشت

 .ینیسگ منو بب یتا اون رو زیقطره اشک بر هی یاشکش دم مشکشه. جرعت دار ی. هکنهیم
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نگاه  نبی، جرعت نفس زدن هم نداشتم. همه با تعجب به ز چیام قطع که شد ه هیو گر هق هق -

 .بردندیکه همه ازش حساب م یریمعلم سخت گ هیمعلم باشه. اما  خوردی. واقعا بهش مکردندیم

 گهیفرصت د هی. رشیازم نگ ای. خدادیوح یبهبود یدلم شروع کردم صلوات فرستادن برا یتو

کرد اما  دایبه گلوم راه پ یبشه. بغض بد میتیخدا جونم به دخترم رحم کن. نزار  بهمون بده.

 . هیواقعا عصب نبیز دونستمیکردن نداشتم. چون م هیجرعت گر

 

 یو حرف دلت رو اون باال سر یسبک بش یخوایممنوع. م یزدن ممنوع ، خودزن غی: ج نبیز

 کن. پاشو. نمازخونه طبقه اوله. هیگر ریدل س هیبشنوه ، بلند شو برو دو رکعت نماز بخون و 

 

بلند شدم و به سمت نمازخونه رفتم. وضو گرفتم و وارد نمازخونه شدم.  عیبود. سر نبیحق با ز -

م چطور نماز خوند دمیشکست و هق هقم به اسمون رفت. نفهم نمیقامت بستم بغض سنگ نکهیهم

ذکر گفتم و صلوات  یومم کرده بود. کمو درد و دل کردن باهاش ، ار یاما حرف زدن با باال سر

که تو اغوشش  هیبه همراه هد نبی. چادر و جانماز رو جمع کردم و خواستم برم باال که زادمفرست

 بود به سمتم اومد.

 

 خوبه؟ هیافتاده؟ هد یچه اتفاق شده؟ی: چ -

 

. خب بچس ، گرسنشه. مامانشو فتهیب یاتفاق هی یچرا تو دوست دار ست؟ین یزی: چ نبیز

 بده. رشیش کمیبرو  ای. گناه که نکرده. بخوادیم

 

 دی: اما وح -
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 التونیبرو بچت رو اروم کن اول ، نترس اون گودز ایبخوره تو سر من. ب دی: اهههههه ، وح نبیز

 .  شهینم شیچیه

 

 .الیگودز یگیبه عشقم م ادیدلت م نبی، ز نی: ه -

 

 . خدا خوب در و تخته رو جور کرده.نمی: برو داخل بب نبیز

 

و با  زدیدادم. تند تند مک م ریش هیو به هد یگوشه ا هیدوباره به نماز خونه برگشتم و نشستم  -

 نبیبه ز یخاطر جمع باشه. نگاه زارمیتنهاش نم نکهیشالم رو گرفته بود تا از ا کشیکوچ یدستا

 یکوله بار ریز نبیکه ز کردمی. حس ممیشدم. چقدر از هم غافل شده بود رهیانداختم و بهش خ

شده بود و الت  ریشاد و سر به ز یلی، فاطمه خ نبیاز مشکالت و دردها قرار گرفته. اما برعکس ز

اما خب  کردمیرو درک نم راتییهمه تغ نیبود. ا افتهی انیپا کبارهیهاش به  یو سرکش یباز

 دخالت کنم و مجبور بودم سکوت کنم. یکس یشخص یزندگ یدوست نداشتم تو

 

 منو ، بخدا تموم شدم.  ی: خورد نبیز

 

 اروم انقدر اشفته شده. نبی: چرا اون ز -
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. بلند شو برو یو سکوت کن یریخفه خون بگ نکهیجز ا یندار یوقت ها راه ی: چون بعض نبیز

 هم بده به من. هیباال. هد

 

 : باشه -

 

 دنیو به سمت اتاق عمل رفتم. با د رونیاز نمازخونه زدم ب عیرو دادم به دستش و سر هیهد -

 یتو یحال یو ب ی. خستگدمیاومدند ، وحشت زده به سمتشون دو رونیدکترا که از اتاق عمل ب

 .دمیلرزون نال یی. با لب هازدیچهره همشون داد م

 

 شد؟یهمسرم چ شد؟ی: دکتر چ -

 

 یو از مرگ حتم میاریگلوله ها رو در ب میبود و تونست یزیام تیوفق: خداروشکر عمل م دکتر

وش نرمال نشه و به طشونیکه شرا یو تا زمان نهییپا یلیخ شونیاتی. اما ضربان حمینجاتشون بد

 .دی. فقط براش دعا کنمیرو بد ینظر قطع میتونی، نم ومدندین

 

 یجون و ب یب دیدر اتاق باز شد و وح هویشد.  ریو پشت بندش اشکام سراز دیکش ریقلبم ت -

 ییمعصوم به خواب فرو رفته بود ، اوردند. با قدم ها یتخت مثل پسربچه ها یحالم رو که رو

شده اش ، بغض به  دیخشک شده و سف یو لبا دهیصورت رنگ پر دنیلرزون به سمتش رفتم. با د

مهر کردم. دوست داشتم با رو  شیشونیصورتش خم شدم و پ یرو اریاخت ی. بنداختگلوم چنگ ا

 منتقل کنم. اروم کنار گوشش زمزمه کردم. دیرو به وح میو سالمت یتمام انرژ نکاریا
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 ادیدارم. پس ز مانیبودنت ا ی. من به تو و قویگردیبرم ینره مرد من. قول داد ادتی: قولت رو  -

 منه عاشق و خسته رو منتظر نزار.

 

و  هیشروع کردند گر دای. مادرش و ونندیرو بب دیهم وح هیو اجازه دادم بق دمیاروم عقب کش -

 ... ویس یرو انتقال دادند به آ دیدکترا اومدند و وح عیشدند. سر نیافش تیو باعث عصبان یزار

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  41 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

رو به زور و اجبار  هیبق نی. معویس یرو منتقل کرده بودند به آ دیکه وح شدیم یچند ساعت -

کرد نتونست منو قانع کنه تا همراهشون برگردم. دست خودم نبود.  یفرستاد خونه اما هر کار

 نجایاز ا ومدهیکه خوب نشده و بهوش ن یدور بشم. تا وقت دیلحظه از وح هیواسه  خواستمینم

اجازه نداد و بزور بردش.  نیکرد که بمونه ، مع یو زار هیگر یهر چ دی. مادر وحخورمیمتکون ن

ند چ نی. شام ، بزور و اجبار معمیتا من و دخترم تنها نباش مارستانیهم برگشت به ب نیخود مع

اق ات یدادم تو ریرو ش هیهد نکهی. بعد از ارفتینم نییاز گلوم پا یزینخوردم. چ شتریقاشق ب

هم خواستم مراقبش باشه. خودم به  نیگرفته بود گزاشتمش و از مع برامون نیکه مع یمخصوص
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ه ک ییاون همه دم و دستگاها دنیشدم. با د رهیخ میبه مرد زندگ شهیرفتم و از پشت ش ویس یآ

رو. من بدون اون  دیبهم برگردون وح کنمیبهت التماس م ایشد. خدا ریبهش وصل بود اشکام سراز

رحم کن. به دل شکسته شده و تکه تکه شدم رحم کن. به روح خستم  می. به زندگشمینابود م

تا  نکرد و یرییتغ دیوح تیبود. وضع دهیفا یبه انتظار نشستم ب شهیپشت ش یرحم کن. هر چ

اومدند و  مارستانیبه ب یو خانواده خودم چندبار دیموند. خانواده وح یباق ینطوریفردا شب هم

رو فرستاد به  نیموند و مع شمیپ نیزه نداد بمونند. امشب افشبازهم اجا نیبهم سر زدند اما مع

 یدلصن یتنها نباشه به خونه احمد رفته بود. رو نکهیا یهم برا نبیخونه تا فاطمه تنها نباشه. ز

پرستارا وحشت زده از  هویبغلم خوابش برده بود.  یتو هینشسته بودم و هد دیپشت اتاق وح یها

ارد و عیدکترا که سر دنی. با ددندیچرخیل مرغ سرکنده دور خودشون مو مث ومدندا رونیاتاق به ب

که اروم  دیوح دنیتوجه به پرستارا وارد اتاق شدم. با د یاتاق شدند ، وحشت زده بلند شدم و ب

. اروم به سمتش دمیکش یاسودگ یاز رو ینداشت ، نفس یفرو رفته بود و مشکل قیبه خواب عم

. چشماش ، مهیزندگ یادامه  لیکه نفس هاش دل یدکتر ی. به همون اقاشدم رهیرفتم و بهش خ

 لیو خنده هاش دل مهیعاشق لی. اغوشش پناهگاه جسم خستمه ، ضربان قلبش دلمهیارامش زندگ

 هامه. یوونگید

 

 .رونیب دی. لطفا بریداخل بخش بمون یحق ندار ؟یکنیچکار م نجایا زمی: عز پرستار

 

 .دمیبا بغض نال -

 

 .دهی، اخه همسرم هنوز دخترشم ند قهیتو رو خدا فقط چند دق:  -
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باشه تکون داد.  یکه دلش به رحم اومد و سرش رو به معنا دیدرونم د یپرستار چ دونمینم -

 کهنیبغلم خوابش برده بود و انگار از ا یتو هیشدم. هد رهیخ دیخوشحال برگشتم و دوباره به وح

کردم و کنار گوشش  کینزد دیدر کنار پدرش بود ، احساس ارامش داشت. سرم رو به صورت وح

 .ردمزمزمه ک

 

چشمات  نکهیمگه بهت نگفتم از ا ؟یکنینم ی: عشق من؟ عمر من؟ مرد من؟ چرا چشمات رو باز -

. پیخوشت یدکتر؟ خواننده  یاقا یتا ک ؟یقراره منو تنها بزار یمتنفرم؟ تا ک یرو به روم ببند

بخدا من هنوز عاشقتما. هنوز دوستت دارما. هنوز قلبم سنگ نشده عشقم که نسبت به حال و 

 .ییاقا یدار ادی، اره نازکش ز خرمی، باشه نازتم م یهست یپسر ناز ناز دونمی. میتیاهم یبروزم 

 ه دورتدختر و همسرت چطور مثل پروانه ب نیبعدش بب یچشمات رو باز کن دینه. با ینطوریاما ا

به غش و ضعف و من نازتو بکشم؟  یتو خودت رو بزن دی. چرا بانطوریا هی. اصال نامردچرخندیم

، منه  دیحواسش بهته. اقا وح یکلفته و اون باال سر تیها ، بازم پارت یباز نیا یتو یحت ینیبیم

 خسته رو به انتظار نزار. ی، عاشق چشماتم ، اون چشم ها ارامش منه. پس انقدر زهرا وونهید

 

صورتش خم شدم  یزدم و اروم رو یکرد. لبخند تلخ دایسکوت کردم و بغض به گلوم راه پ هوی -

شد. اشکام قطره  ریبغضم شکست و اشکام سراز هویچرا  دونمیبه گونه اش زدم. نم یو بوسه ا

، وحشت زده  دیوح یشدند. با تکون خوردن پلکا یجار دیگونه وح یقطره سر خوردند و رو

شدم. اروم چشماش رو باز کرد و با اون دو  رهیو مات و مبهوت بهش خ دمیشخودم رو عقب ک

 یاز رو نباریقرارم رو اروم کرد. ا یشد و قلب ب رهیکه تمام ارامشم بود ، بهم خ یمشک لهیجفت ت

 شد و اروم زمزمه کردم. ریاشکام سراز یخوشحال

 

 .دیشکرت ، عاشقتم وح ای: خدا -
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رفتند و به  عیزده وارد اتاق شدند و سر رتیبه سمت پرستارا رفتم و صداشون زدم. ح عیسر -

 ییرفتم و با پاها رونیبمونم. به اجبار به ب رونیهمراه دکترا برگشتند. پرستارا ازم خواستند ب

حال و  دنیبا د نیشد و بغضم شکست. افش ریاشکام سراز نیافش دنی. با دزدمیلرزون قدم م

 شد. رهیو هراسون بهم خ دیم وحشت زده به سمتم دوروز

 

 .یخوبه؟ داداشم خوبه؟ د حرف بزن لعنت دیو وح شده؟یشده زنداداش؟ چ ی: چ نیافش

 

 : خوبه ، باالخره چشماش رو باز کرد. باالخره ناز کردنش تموم شد. -

 

 ؟یکنیم ی: شوخ نیافش

 

 باز کرد. تمام دکترا هم رفتند باالسرش.  که چشماش رو دمی: نه به خدا ، بهوش اومد. خودم د -

 

 شکرت ، شکرت ...  ای: خدا نیافش
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 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 نطوریکه اون مرد مغرور داره ا شدیشدم. باورم نم رهیبهت زده بهش خ نیافش یاشکا دنیبا د -

. مثل مرغ سرکنده دور خودمون زهیریو سالمت برادر کوچکش اشک شوق م یبهبود یبرا

 چقدر و دمی. نفهممیحرفاشون بود دنیاومدن دکترا و شن رونیطاقت منتظر ب یو ب میدیچرخیم

 داریکه ب هیتوجه به هد ی. بدمیاومدند به سمتشون دو رونیدکترا ب نکهیا محضچطور گذشت ، به 

 .دمی، رو به دکترا نال کردیم هیگر شده بود و

 

 حالش چطوره؟ شد؟یدکتر چ ی: اقا -

 

بهوش اومد و سالمتش رو بدست اورد فقط  عیانقدر سر نکهیمعجزست ، ا هیفقط  نی: ا دکتر

جواب  عیدوستتون داره که انقدر سر یلی، خدا خ گمیم کیهستش. تبر یمعجزه اون باالسر

 . با اجازه.شندیمرخص م یدعاهاتون رو داد. بزود

 

واز پر دیو به سمت وح نیرو انداختم تو بغل افش هیلبام. هد ینشست رو یلبخند پهن و گشاد -

س بودم که نفس نف دهیتر شد. انقدر تند دو قیلبخندم عم اریاخت یب دمیکرده. به تختش که رس

 کیبهش نزد شد. اروم ریبازش ، ارامش به قلبم سراز یچشما دنی. به سمتش رفتم و با دزدمیم

 .ستادمیشدم و کنار تختش ا
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 ؟ی: باالخره اومد دیوح

 

مدت  هینرفتم که حاال اومده باشم. فقط  ییکردم و زمزمه کردم : من جا یجون یب یخنده  -

 کرد که حقمم بود. همیاقامون تنب

 

 : من شرمندتم زهرا ، بابت دیوح

 

 شدم. رهیلبش و با خنده بهش خ یاجازه ندادم ادامه حرفش رو بزنه. دستم رو گذاشتم رو -

 

 دیبود تموم شد وح یدر مورد گذشته بشنوم. گذشته در گذشته. هر چ یزیچ خوامی، نم شی: ه -

 دیو پر ام نیریش یتموم شده. روزا مونیتلخ و سرد و بارون یمنتظر ماست. تمام روزا ندهی، ا

ردن ب نیو از ب ندهینابود کردن ا یعنی کنهیم تتیکه اذ یمنتظر ماست. فکر کردن به گذشته ا

. همه دکترا ازت دیو ارزوهات. خدا تو رو از نو به من داد. تو رو بهم بخش تیصفحات زندگ گرید

 دیو تو رو بهم برگردوند با دیزجه هام و دعاهام رو شن یکرده بودند. حاال که خدا صدا دیقطع ام

 یتو یبهش فکر کنم. هر اتفاق ایبرگردم  روز از گذشته کیدوست ندارم به  ی. حتمیشکرگزار باش

ما و دخترمون.  یعنیمن و تو ،  ندهی. اندمونی. فقط االنمون مهمه. استیگذشته افتاد ، مهم ن

رو هک قلبت کن  روزیدور. خاطرات خوب د زیرو بر روزیتموم شد. خاطرات تلخ د یبارون یروزها

 یهال یاتفاقات امتحان ها نیمنتظر ماست ، باش. تمام ا ندهیا یکه تو ینیریو منتظر اتفاقات ش

. اگه میبودند. خدا عشق و احساس تو ، و مادر بودن من رو امتحان کرد. ما امتحانمون رو پس داد

 گهی. پس دمیاومد رونیب روزیامتحان هامون سربلند و پ یهستش که تو یمعن نیبه ا میاالن باهم

  .یزود خوب بش یلیخ دیندارم. پس با دنیحوصله نازکش از گذشته نشنوم. در ضمن من یحرف
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 من. یفرشته  یزنیحرف م بای: چقدر ز دیوح

 

بعد  یریطالق بگ یه دهیحال م یلی. خخوامیم ی، من عروس شمایخر نم نطوریمن ا ی: هو -

باشه.  مونیزندگ یکه تنوع تو میبار از هم جدابش هی یسال ایب دیوح گمی. میریبگ یدوباره عروس

مه ه یبرم و جلو یفرودگاه سراغم و نزار یایب یهند لمیف یجنتلمن ها نیبعدش تو دوباره مثل ا

 باحاله نه؟ یلیدستم. خ یو حلقه بنداز یزانو بزن

 

 هم مزخرفه. یلی: نه ، خ دیوح

 

 ذوق ی: ب -

 

 .ستین یبه عروس ازی: در ضمن ن دیوح

 

 ؟یچ یعنی: عه  -

 

 .رمیبگ یمن شما رو طالق ندادم که بخوام دوباره عروس یعنی:  دیوح

 

 ، من برگه ها رو امضا کردم. میما جدا شد ی: ول -
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رو نشون دادم تا  تی: درسته ، اما بعدظهرش برگشتم به محضر و جواب مثبت بودن باردار دیوح

 طالق باطل بشه.

 

 شدم. اروم زمزمه کردم. رهیبا بهت و تعجب بهش خ -

 

 ؟یرو کرد نکاری، اخه ، چرا ا: اما  -

 

 زد که باعث شد ضربان قلبم به باال بره. ینیشد و لبخند دلنش رهیبهم خ طونشیبا صورت ش -

 

 ریخواستم از ز نیهم ی، برا شتیپ گردمیخوردن و برم زیبه چ فتمیم دونستمی: خب م دیوح

 مجدد در برم.  یخرج عروس

 

 نکن ، راستش رو بگو. تیاذ دی: عه وح -

 

 کرد که باعث شد خندم رو در جا قورت بدم. یظیلبخندش اروم اروم محو شد و اخم غل -

 

 و با یتحمل کنم که بر تونستمیو نم کردمیرو صادر م تیحکم ازاد دادمی: چون اگه طالقت م -

 در یزیچ هی. اما اجازه ندادم بقکردیم وونمیفکرشم د ی. حتیازدواج کن زیهمه چ یب اوشیاون س

 نه. ای یریبه سمت ازدواج مجدد م نمیبب خواستیمورد باطل شدن طالق بهت بگن ، دلم م
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 پشت سر مرده حرف نزن. دی: وح -

 

 ؟ی: چ دیوح

 

 فوت شد. اوشی، س یدی: درست شن -

 

 ؟یکنیم ی: شوخ دیوح

 

ته لو رف اوشیس نکهیا انیمستقر بودند ، جر رانیا یتو اوشیکه با س کایامر  ی: نه ، جاسوس ها -

بشه ، به  ریدستگ نکهیقبل از ا کنندیم یسع نیهم ی. برافهمندیدنبالشن رو م یرانیا یها سیو پل

 یانریدختر ا هیزده و به  مانشیعهد و پ ریز اوشیکه متوجه شدند س ییقتل برسوننش. و از اونجا

هم  هیبرسه و بق کارش یبه سزا اوشیکردند من رو بکشند تا س یمن عالقه مند شده ، سع یعنی، 

خودش رو سپر من کرد و اون ادما به قتل رسوندنش. اما خداروشکر  اوشیحساب ببرند اما س

 ها گرفتند ... سیهمشون رو پل
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 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

بوده. پس سر اون پسره عذاب  یافتاده قسمت بوده و صالح اون باالسر ی: خوبه ، هر اتفاق دیوح

. از یبه گردنش ندار ینیوجدان نداشته باش. اره جونت رو نجات داد اما انقدر بال سرت اورد که د

 ؟یو گذشته بشنوم ، متوجه شد اوشیدر مورد س یزیچ خوامیامروز نم

 

  یی: چشم اقا -

 

که بهم زد حس کردم قلبم اومد تو دهنم. خب دست خودم  یکبه روم زد و با چشم یلبخند -

طالقمون رو باطل کرده بود انقدر خوشحال  نکهیکه کنارش نبودم. از ا شدیسال م کی باینبود. تقر

ند برگشتم و با لبخ نیافش ی. با صداکاشتمیگونه اش م یبوس محکم رو هیشدم که اگه جاش بود 

 ازش گرفتم. رو هیهد

 

 

  

 دکترمون حالش چطوره؟ ی: به به ، اقا نیافش

 

 بهترم. یلی: خوبم داداش ، خ دیوح
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ه . نگفتکشتیخانومت ما رو م نیا یومدیبهوش م رتریروز د هی: خب خداروشکر. پسر اگه  نیافش

که من جرعت  کردیم دادیسر پرستارا و دکترا داد و ب ی. جورهیحد خشن و عصب نیزهرا تا ا یبود

 نفس زدن نداشتم چه برسه به اون بنده خداها. 

 

 ، جوجه اردک زشت خودمه. گهی: عشق منه د دیوح

 

، مثل فرشته  یدار یعجب دختر گمیشروع شد؟ م تیبلبل زبون ی: تو باز بهوش اومد نیافش

بچه  فهایقو  پیت نی، من با ا شاالی. کوفتت بشه انهیریاز بس که ش شیبخور خوادیهاست ، دلت م

 خدا بهت داده. یقناصت چه دختر بچه ا کلیه نیندارم اون وقت تو با ا

 

 که دلم براش لک زده. نمشیبب اریبابا رو ب گولیاون ج یزر ی. هادی: تا چشتون در ب دیوح

 

ا بود ، ساکت بود و ب داریب نکهیرو گذاشتم کنارش. با ا هیرفتم و اروم هد دیبا خنده به سمت وح -

ش صورت یشد اما کم کم تعجب تو رهیهم اول با لبخند بهش خ دی. وحکردینگاه م دیتعجب به وح

 شد. انینما

 

 د؟ی: پس چتونه مثل منگل ها بهم زل زد نیافش

 

 شدم.  رهیخ دیخنده و با لبخند به وح ریزدم ز نیبا حرف افش -
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 زهراست. هیشب یلی: اخه خ دیوح

 

 عمت باشه؟ هیشب یخواستیپس م:  نیافش

 

 گفتم. نیرو به افش رفتمیم سهیاز خنده ر کهیقهقهه ام به صدا درومد و درحال -

 

 .ستایاز اون مرد خشن و مغرور ن یخبر ؟یکرد رییچقدر تغ نی: داداش افش -

 

 انقدر تابلوعه؟ یعنی:  نیافش

 

 : خفن -

 

 شدم که. چارهی: ب نیافش

 

 دنی. با ددشیبوسیرو گرفته بود و م هیهد دیکوچولو و سف یدادم. دستا دینگاهم رو به وح -

داره و تا چه  یچه حال دونستمیخوب م یلیزدم. خ یچشمش ، لبخند تلخ یجمع شده تو یاشکا

 خوشحال هستش.  هیحد از وجود هد
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 ، توهم مثل زنت اشکت دم مشکته.  گهی: خب بسه د نیافش

 

 مجبور بشه بخنده. یو حت ادیاش بند ب هیگر دیکه وح کردیم یکاربود  نجایا نبی: االن اگه ز -

 

بگم خونه رو واسه  یبرگردم به خونه تا به اهال دی. خب داداش من باگهی: خانوم منه د نیافش

برگزار  یکنند و مهمون زیبرگشتن خان داداشمون به همراه همسرشون و گل دخترشون تر و تم

 کنند. 

 

 کارا. نیبه ا ستی: نه الزم ن -

 

و  میریبگ یمراسم دیو تو و دخترت رو از نو بهمون داد. با دی: اتفاقا الزمه ، خدا وح نیافش

  . خبدی. مراقب خودتون باشادیکنم تا چشم حسودا و دشمناتون در ب یگوسفند جلوتون قربان

. رسهیهاتون بعدظهر از راه م یمالقات لیشما هم استراحت کن چون س دی، اقا وح رمیمن م گهید

 خداحافظ. فعال

 

 خداحافظ. یدی: ممنون زحمت کش -

 

 : خدا به همرات. دیوح
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 پرستار که باال سرش دنی. با ددیوح شیرو بدرقه کردم دوباره برگشتم پ نیافش نکهیبعد از ا -

 شیبود و بخاطر ارا زونیلوس و او یدخترا نیاخمام رفت توهم. از ا زدیبود و داشت سرم براش م

 . ختی، اعصابم بهم ر ادشیز یحجاب یو ب

 

 خوب یو برا میبود تونیدکتر. هممون نگران سالمت یاقا دی: خداروشکر که بهوش اومد پرستار

 .میشدنتون دعا کرد

 

 : ممنون دیوح

 

بهم انداخت و رو  یکردم. پرستار نگاه پرترحم فیسرد و خشک جوابش رو داد ک دیوح نکهیاز ا -

 به من گفت.

 

 و شدیم رهیبهتون خ شهیدوستتون داره ، مدام از پشت ش یلیدکتر خواهرتون خ ی: اقا پرستار

 . ختیریاشک م

 

مطمئن بشه که من  خوادیم زونیبدونه. دختره او دیداره من رو خواهر وح یچه عالقه ا نیوا؟ ا -

ناخنام چشماش رو در  نیبا ا خوادیو تور پهن کنه واسه شوهرم. اخ که دلم م ستمین دیزن وح

 .ارمیب

 

. اما متاسفانه دمیکشی، انقدر عذاب نم دنشی: کاش خواهرم بود ، اگه خواهرم بود از درد کش دیوح

 ، عمرمه ، عشقمه ، خانوممه. مهی. زندگستیخواهرم ن
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و بوس بارونش کنم.  دیبزنم سر وح رجهیمحاله. کم مونده بود ش یهمه خوش نیمن و ا یییییوا -

 خب جاش نبود. یول

 

 شما رو داشته باشند. اقتی: اهان ، انشاهلل که خانومتون ل پرستار

 

 دایزهرا پ نیمثل ا گهید ایدن نیزهرا رو داشته باشم. اخه تو ا ینگه دار اقتیل دی: من با دیوح

 .شهینم

 

سرخ شده بود و در حال  چارهیپرستار زدم. ب یبه رو یشدم. پوزخند رهیخ دیبا عشق به وح -

رفتم و اروم  دیکرد و شرش رو کم کرد. با لبخند به سمت وح قیرو تزر سرم عیانفجار بود. سر

 زمزمه کردم.

 

 و من خبر نداشتم. یبود ی: اهم ، خوب مجنون -

 

 زهرا؟ ... یباشه من مجبورم مجنون باشم. چرا انقدر آشفته ا یلیطرفم ل ی: وقت دیوح
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Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 اش گذاشتم. کنار گوشش زمزمه کردم. نهیس یزدم و اروم سرم رو رو یلبخند گشاد -

 

 تواند آشفته ام کند ینم یجزر و مد چی: ه -

 رود ! یم نییتو باال و پا نهیس یسرم رو یوقت

 

 : کنمیآغاز م نگونهی: من قصه تو را تا ابد ا دیوح

 بود یکی

 هست هنوزم

 چون …باشه  شهیهم ایخدا

 دوستش دارم. عاشقانه
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 ایدن نیاز ا یچ گهیشدم که خوابش برده بود. من د رهیخ هیارامش زدم. به هد یاز رو یلبخند -

 نعمته.  نیمن بزرگ تر یبرا نیسالم و سالمت کنارم هستند و ا میزندگ یفرشته ها خوام؟یم

 

 : زهرا دیوح

 

 : جونش -

 

 خوامیکه مرخص بشم م ی. عاشق جفتتونم. از روزیبرام اورد گهیزهرا د هی: ازت ممنونم که  دیوح

تو  یرو به پا میو زندگ ایتمام دن خوامیکه حسرتشون به دلمون موند رو انجام بدم. م ییتمام کارها

دور  موناز گذشته تلخ یمدت خوامی. چون ممیریم رانیاز ا یمدت طوالن هی ی. برازمیو دخترم بر

 .میبرگشت رانیبه ا دیبرگشت شا مونیارامش به زندگ ی. وقتمیباش

 

 خوامی. نمی، عاشق کشورت هست ی، کارت رو دوست دار یتو به خانواده ات وابسته ا دی: اما وح -

 .یبخاطر من تحت فشار باش

 

ارومم که  ی. زماندیو ارامش من هست ی: من عاشق خانومم و دخترم هستم. شما همه زندگ دیوح

 .فهیهم با من بحث نکن ضع گهی. ددیشما اروم باش

 

 دوستت دارم مرد مهربون من. یلی: چشم ، خ -
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 جوجه اردک خوشگلم. شتری: من ب دیوح

 

که به  ی، بابت ارامش از دست رفته ا ای. خدادمیکردم و اروم گونه اش رو بوس یبلند یخنده  -

 شکرگزارتم.  یبرگردوند میزندگ

 

 زهرا:  دیوح

 

 : هوم -

 

 : زهرا دیوح

 

 : بله -

 

 : زهرا دیوح

 

 : جونم -

 

 : زهراااا دیوح
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 : جون دلم -

 

 : زهراخانوم دیوح

 

 دی: جونم اقا وح -

 

 : خانومم دیوح

 

 میی، جونم اقا افتمی: اها  -

 

 م؟ی: عاشقتم خنگول من ، اون دکلمه معروف رو بخون دیوح

 

 ...  می: بخون -

 

Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  45 

Channel :  @Roman_bbc 
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 روزیخاطرات خوبِ د رمان

 

 از زبان زهرا : رمان

 

 . دیرو آفر ای: خداوند در هفت روز دن دیوح

 

 : روز اول آسمان را  -

 

 را  نی: روز دوم زم دیوح

 

 : روز سوم ستارگان را  -

 

 را  اهانی: روز چهارم گ دیوح

 

 را  واناتی: روز پنجم ح -

 

 : و روز ششم انسان را  دیوح
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 کم دارد. یخلقتش چ ندیتا بب ستینگر ی: کم -

 

  دیمن ، تو را آفر ی: آنگاه بود که برا دیوح

 خلقتش را کامل کرد. و

 

 گهیمردونه پدرش بود. همزمان با همد یدستا یدخترم تو گریرو گرفتم ، دست د هیدست هد -

ز ا یرو مهر کرد. چشمام رو بستم و لبخند میشونیاروم خم شد و پ دی. وحمیدیبوسرو  هیگونه هد

،  دیصورت خندون وح دنیو اروم چشمام رو باز کردم. با د دمیکش یقیارامش زدم. نفس عم یرو

 خنده باز شد. اروم زمزمه کردم. هلبام ب

 

 : دوستت دارم مرد من. -

 

 دوستت دارم.  شتریب یلیخانومم. من خ میزندگ لی: دوست داشتنت شده بهانه و دل دیوح

 

هر  دوارمی. امیباش میزندگ یمراقب دوتا فرشته ها نکهیجز ا خوامیازت نم یچیه گهید ایخدا -

، کنار هم موندن و از هم جدا نشدن بجنگند و در  دنیبهم رس ی، عاشقانه برا یو مجنون یلیل

 ت ...برسند. خداجونم ، عاشقتم ، شکر گهیبهمد تینها

 

 ... ـــــانیپــــــا
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Roman :#روزید_خوب_خاطرات 

part:  پارت آخر 46 

Channel :  @Roman_bbc 

 

 روزیخاطرات خوب د رمان

 

 خرداد 23رمان :  شروع

 

 / روز جمعه ... 1۶:8/ ساعت  وریشهر 31رمان :  اتمام

 

 (یس یب یب نبی)زیمیرح نبیو خالق رمان : ز سندهینو

 

 ... میستین طونیسرنوشت/ ما ش ی/ باز انتی: خ یرمان ها خالق

 

. ممنون از زمیعز یدوستان گلم و دنبال کننده ها ی: سالم خدمت تمام سندهیاز طرف نو یامیپ

عاشق و  دی. خب داستان زهرا و وحدیو صبور بود دیکرد یتا اتمام رمان بنده رو همراه نکهیا

قدرت عشق و مادر بودن رو به قلم  شتریرمان ب نیا ی. دوست داشتم تودیمجنون ماهم به سر رس

 ایدروغ کوچک و  کی نکهیبود و ا نیزوج نیصداقت و اعتماد ب انیداستان ب نیبکشم. و هدف از ا
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 یدر رابطه ها زیعز نیتمام زوج دوارمیشود. ام یمنجر به چه فاجعه بزرگ تواندیم یپنهان کار

ن که هما یزندگ کی یاصل یها ادیها و بن شهیر یخود محتاط باشند و با گفتن دروغ و پنهون کار

رمان خوشتون اومده  نیداستان و ا انیاز پا دوارمیانهاست را نابود نکنند. ام نیو صداقت ب ماداعت

 خواهم بود. زانیبا رمان جدال مجنون وار با شما عز نیباشه. بعد از ا

 

 ادتیمان قرارمون ( و رنیو افش نبیشده)زوج ز رینکته مهم : دوستان رمان قلب تسخ هی

شده به اسم رمان جدال مجنون وار. چون  یکیدو رمان  یعنیشده ،  یکی( نینره)زوج فاطمه و مع

، مجبور شدم دوتا  دیوقت بنده کم هستش و شما دوستان هم مشتاق خوندن ادامه رمان هست

 ... یعل ای. دوستتون دارم ، با رمان جدال مجنون وار با شما دوستان خواهم بود. مکن یکیرمان را 

 ... یمیرح نبیز

 

 من در تلگرام :  نیادم یدیآ

@Delaram_bbc 

 

 نستاگرامیمن در ا جیپ تنها

Zeynab_bbc 

 

 من در تلگرام :  یرمان ها کانال

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 
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 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


