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Divone 2 

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

1 پارت  � فصل دوم � 

کردمیبلندمو شونه م یاتاقم بودم و داشتم موها تو  

صدام کرد آرمان  

 _ بله

میناهار بخور نییپا ای: بآرمان  

بودن یناهار خور زیو آرمان پشت م نایترنج و ت نییپا رفتم  

بر خانواده رو مخم سالم  _ 

با ادب باش امی: تآرمان  

خوشگلم یبابا چشم  _ 

دمیحرف گونشو بوس نیگفتن ا بعد  

نی...ب...ب..ش..ای: د..د...دخ..ت..ترم...ب..ب ترنج  

هر وقتم دهیترس یزیچ هیاز  گفتیارمان م گرفتیزبونش م مامانم  

دادیجوابمو نم یچ دمیپرسیم  

رونیب میرفت میروان یخوردن ناهار با خواهر دوقلو بعد  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یشرکت لبن هی ریمد نایدکتر روانپزشک بودم و ت من  

الناز دوستم اومد سمتم مارستانیرسوندم و رفتم تو ب نارویت  

 یگفت هر وقت اومد یعصب یلیخ ریبدو برو اتاق مد امیت ی: واالناز

 بگم

اونجا یبر  

 _ چرا

رفت میفکر کنم بدبخت شد دونمی: نم الناز  

مارستانیعامل ب ریتو اتاق مد رفتم  

 _ سالم

نینیبش دیی: بفرما رادمنش  

 نشستم

شکمونو بهروانپز ی: خانم محترم ما تا به حاال هفت تا از دکترا رادمنش  

ن تنهاپسرو خوب کن نیکدوم نتونستن ا چیه میزارع فرستاد یاقا خونه  

ما انمارستیب یوگرنه آبرو شونیخونه ا نیبر دیو با نییشما دکترمون  

رهیم  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ام وونهیدمجرد که البته  یاقا هیبرم خونه  دهیمن اجازه نم یبابا یول  

 _ هست

2 پارت  � فصل دوم � 

ارمان خونه زارع نه به رمیگذشته دارم م هیسه روز از اون قض امروز  

نه ترنج گفتم  

برنیبفهمن گوشمو م اگه  

دونستیم نایت فقط  

خونشون زنگ درو زدم در باز شد رفتم تو رفتم  

اونجا بود رزنیپ هی  

خوردیساله ها م ۸۴که نه به  رزنیپ البته  

هستم روانپزشک امیت سالم  _ 

هستم دیگلم ناه ی: خوش اومدزنه  

 _ خوشبختم

: ما بادیناه ...  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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شکستن بود الل هیکه شب یبلند یلیخ یبگه که با صدا یچ هی اومد  

گرفت یمون  

شدیچ  _ 

: آرشام بوددیناه  

که منو بدبخت کرده وونههید همون  _ 

گفتم کنهیتابلو نگاهم م یلیخ دمید  

بشه نهیکه قراره معا یماریکردم همون ب یشوخ  _ 

اتاق سمت راست نی: بله تو اتاق باالست اول دیناه  

بود یبزرگ تر از خونه آرمان یلیخ خونشون  

اتاقشو رفتم سمت اتاقش دره کردیم یتنها زندگ نجایپسره چلغوز ا نیا  

کردم و رفتم تو باز  

تخت پشت بهم نشسته بود یرو  

اون همه عضله  دنیبا د یپسر الغر روبه رو بشم ول هیداشتم با  انتظار

 و

توپش با خودم گفتم کلیه  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

قسمتت شده یچه هور نیدختر بب اوه  
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وفتمیبود اونجا پس ب کینزد افشیق دنیبا د برگشت  

د که دهنم باز مونده بودخوشگل بو یحد به  

یخوایم ی: چآرشام  

دمیجد دکتر  _ 

رونیگمشو از خونم ب خوامی: من دکتر نمآرشام  

یتا معالجه بش موندنینم گهید یمعلوم شد چرا دکترا حاال  _ 

اوردمیبه روم ن یول دمیشد اومد سمتم ترس بلند  

محکم با دوتا دستاش گرفت گردنمو  

یروان یکنیم کاریچ  _ 

پس بزن به چاک می: اره روان آرشام  

3 پارت  � فصل دوم � 

داغ بود یادیسرش ز یگذاشتم رو دست  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کن ولم  _ 

رونیکرد از اتاق زدم ب ولم  

شدی: چ دیناه  

کنمیمن از فردا کارمو شروع م یچیه  _ 
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نایزبان ت از  �� 

گرنهو ادیسرش ن ییخداکنه بال هیروان اون شیرفته بود پ امیت امروز  

کشمیم خودمو  

یلعنت دمیخر یپارک کردم و رفتم تو فروشگاه و آب معدن نویماش  

تشنم بود چقدر  

نیزم یکه بغل دره فروشگاه رو یپسر رونیفروشگاه که اومدم ب از  

بود توجهمو جلب کرد نشسته  

کردیم ییبود و داشت گدا یپاره و خون لباساش  

خوردیاصال به گداها نم شیبزرگ و ورزشکار کلیه  

پول دادم بهش کمیدلم سوخت و  یرد بشم ول خواستم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بود یزخم یلیخ صورتش  

کنارش نشستم  

پسر حالت خوبه اقا  _ 

جون بود یب یلینگاهم کرد نگاهش خ برگشت  

: خوبمپسره  

دست انداختم دوره بازوش دیرسیخوب به نظر نم اصال  
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شو بلند  _ 

نیو نشوندمش تو ماش نمیزور بلندش کردم و بردمش سمت ماش به  

باز کردم و دادم بهش ویآب معدن دره  

خورد کمیگرفت و  ازم  

یگدا باش ادینم افتیق به  _ 

نگاه کرد بهم و گفت هی  

ستمی: نپسره  

یکنیم ییچرا گدا پس  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دیباال کش زمویعموم همه چ یپولدار بودم ول یلی: من خپسره  

بابات مامان  _ 

: مردنپسره  

یهست یخون چرا  _ 

: تصادف کردمپسره  

سوخت یلیبراش خ دلم  

هیچ اسمت  _ 

: اسم ندارمپسره  

یچ یعنی  _ 
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صدام کن خوادیدلت م ی: خودت هر چ پسره  

گفتم نیهم یبرا ارمیبهش فشار ب ادیخوب نبود نخواستم ز حالش  

خوبه ایلیا  _ 

: ارهایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

روشن کردم نویماش  

: کجاایلیا  

نشونت بدم وییجا هی برمتیم  _ 

حرف راه افتادم سمت شرکت نیگفتن ا بعد  

۸ پارت  � فصل دوم � 

به شرکت بردمش تو اتاقم میدیرس  

امیتا ب نجایا نیبش ایلیا  _ 

: باشهایلیا  

بود دایلباس مردونه ز نجایدست لباس براش اوردم ا هیو  نییپا رفتم  

باال رفتم  

باهام ایب ایلیا  _ 

شرکت داریاومد بردمش تو خونه سرا دنبالم  
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باال کارت دارم ایلباساتم عوض کن ب ریدوش بگ برو  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

سمت دمیحرف خواستم برم که مچ دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

 خودش

نشیشدم تو س دهیاز دست دادم و محکم کوب تعادلمو  

هیچ  _ 

میشناسیم یکنی: چرا کمکم مایلیا  

 _ نه

یکنی: پس چرا کمکم مایلیا  

برات سوخت دلم  _ 

ندارم یبه دل سوختن کس یازی: نایلیا  

هی دیکمکمو قبول کن نگران نباش در قبالش برام با کنمیم خواهش  

ی_ کن یکار  

ی: چه کارایلیا  

میاتاقم باهم حرف بزن ایعوض کن ب لباساتو  _ 

حرف رفتم نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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واومد ت ایلیساعت گذشته بود که دره اتاق باز شد و ا مین حدود  

ناخوداگاه بلند شدم دتشید با  

خوشگل بود یلیخ  

تو چشم بود شترینازش ب کلیبراش جذب بود و ه لباسا  

تمنشس کنمیساعته دارم مثل شتر نگاهش م کی دمیکرد تازه فهم اخم  

و گفتم میصندل یرو  

نیبش ایب  _ 

نشست اومد  

دمیکارم م دمیخواب م یبهت جا نجایمن ا نیبب  _ 

یخوایم ی: ودر عوضش ازم چایلیا  

باز شد و گفتم شمین  

 _ تورو

ی: چایلیا  

برم خارج کشور دهیبابام اجازه نم نیبب  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: خوبایلیا  

بام قبولتا با یکن یعقد سور هیو باهام  میخاستگار یایب خوامیتو م از  
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_ برم کنه  

هیچ فی: بعدش تکلایلیا  

یننشو چیو ه یکه کال تو چشم نباش رمیگیتوام جا م یبرا رمیم من  

میریگیطالق م یابی_ نباشه بعد چند ماه غ ازت  

: و اگه نخوام کمکت کنمایلیا  

کنمیبازم کمکت م من  _ 

به من زن بده هی: من شناسنامه ندارم اصال بابات راضایلیا  

کنمیدرست م ویهمه چ من  _ 

امیزبان ت از  �� 

خونه رفتم  

ومدیارمان م یصدا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یادوفتیاز پشت بوم م یاون روز بخاطر حماقتت داشت یدونی: مارمان  

نییپا  

..کن...کن: ا...ا.ا.....ار...م...م...مان ب...س....س...س ....ک.ترنج  

: باشه ارمان  

کردنیبحث م یداشتن درباره چ دمینفهم  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

امیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

5 پارت  � فصل دوم � 

تو رفتم  

 _ سالم

: سالم تولهارمان  

: س...س....س...ل...ل...امترنج  

بغض داشت سمتش چشماش رفتم  

دمیبوس گونشو  

خوشگلم مامان  _ 
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کرد بغلم  

....ن.....ن...ن....ن...ا ی...ی....ی: ت...ت....تترنج

 ک...ک...ک...ک...ج....ج..ا

ستیمگه خونه ن دونمینم  _ 

: نهارمان  

زنمیزنگ م االن  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

باال تو اتاقم و زنگ زدم بهش بعد دو بوق برداشت رفتم  

عجوزه ییکجا  _ 

: عجوزه اون عمتهنایت  

گمیبهش م نمیآرزورو بب بزار  _ 

حرفو گوش کن طهی: گه نخور سلنایت  

عقب مونده بنال  _ 

کردم دای: پنایت  

ویچ  _ 

: شوهرمونایت  

شده بود وونهیدختر د نیتخت بلند شدم ا یرو از  

یگیم یدار یچ  _ 
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باال امیاالن م نگمی: قطع کن تو پارک نایت  

قطع کردم تلفنو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ربع اومد باال کی بعد  

بغلم ایب امیت ی: وانایت  

حرف محکم بغلم کرد نیگفتن ا بعد  

دادم اونور و گفتم هلش  

شدهیچ  _ 

بعد یارخاستگ ادیقرار شد ب استیلیکردم اسمش ا دایپسررو پ هی:  نایت  

میریمن رفتم طالق بگ که  

تو سرش دمیمحکم کوب دونهیداستان  یباق دنیشن با  

بکن یخوایم یبرو هر غلط یستیبشو ن ادم  _ 

یکار کرد یچ ی:تو با اون خلو چل رواننایت  

خوب بشه دیخرابه با تشیوضع یلیخ پسره  _ 

: بهش ب*ده خوب بشه خوبنایت  

نشیتو س دمیجفت پا کوب با  

باشم یدست*مال شهیناراحت م امیلیصاحب دارما عع ا ابوی: نایت  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تخت یرو دمیبه عالمت تاسف براش تکون دادم و دراز کش سرمو  

نایمنو ت یبزرگ بود چندتا اتاق مهمونم داشت ول یلیخ خونمون  

بود یکی اتاقمون  

میبدون هم بخواب میتونستینم  

دیاومد کنارم دراز کش واشیحس کردم  قهیچند دق بعد  

امی: تنایت  

 _ هوم

میریو باهم م ادیدعوت نامت م یخوب کن وونروی: توام دنایت  

 _ اره

: چقدر خوب بشه هانایت  

 _ اره

رو زود خوب کن وونهی: دنایت  

شهینم  _ 

: چرانایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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دو وونهید زاشتنیبود اسمشو نم یخوب شدن وونهید اگه  _ 

6 پارت  � فصل دوم � 

یحتما خوبش کن دیبا ی: حق با توعه ولنایت  

کنمیم مویسع تمام  _ 

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

دمکردم و حاضر ش شیصبح بلند شدم دوش گرفتم و آرا 6ساعت  فردا  

هنوز خواب بود نایت  

و محکم لگد زدم تو با*سنش سادمیرو تخت وا رفتم  

نخورد تکونم  

بلند شد غیکردم تو صورتش با ج یآبو خال پارچ  

شرکت یبر دیپاشو حاضر شو با رمیشده دارم م رمید  _ 

حرف رفتم نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

●○●○●○ 

وونهیخونه اون د دمیرس  

داشت (آرشام یاسم قَدر ییخدا یول  ( 
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کردم کیسالم و عل دیشدم با ناه وارد  

داد بهم ینیس هی دیناه  

راشببر ب نویا ی: باهاش حرف زدم قبول کرده تو پرستارش باشدیناه  

 _ باشه

وجواب نداد رفتم ت یگرفتم و رفتم دم اتاقش در زدم وقت وینیس  

یشکسقف اتاقشم م یو حت واراشیخورده بود د شهیاتاقش پر از ش کل  

 بود

تنش بود یمشک یبا کتون یمشک نیشلوار ج هی  

تنشم لخت بود باال  

دیکشیم گاریپنجره و س یبود جلو سادهیبه من وا پشت  

  _ آرشام

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

چشماش پر از غم بود برگشت  

صبحونتو بخور ایب  _ 

خورمی: بزار اونجا م آرشام  

تخت بود یشامش که دست نخورده هنوزم رو ینینگاه کردم به س هی  

یشامتو نخورد چرا  _ 

ی: گ*ه خورم آرشام  
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بود تیترب یب یلیخ  

مو درو محکم بست رونیتخت و از اتاقش زدم ب یگذاشتم رو وینیس  

دیناه شیپ رفتم  

دیناه  _ 

: جاندیناه  

شده ینجوریآرشام ا چرا  _ 

خبر ندارم یچیخدمتکارم و از ه هی: من فقط دیناه  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ اهان

ستمال وو د یجارو و ط دیبمونم از ناه تونمیواقعا نم دمینشستم د کمی  

آب گرفتم سطل  

تخت صبحونشم نخورده بود یتو اتاقش نشسته بود رو رفتم  

که اونجاست اوردمیبه روم ن اصال  

هارو جمع کردم شهیم دستم و شگرفت جارو  

عوتد هیبخاطر  نیکارو نکرده بودم بب نیخونه خودمون تا حاال ا تو  

افتادم یبه چه حال نامه  

نگاهشو حس کردم ینیسنگ کردمیهارو جارو م شهیش داشتم  
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بد زل زده بود بهم یلیبلند کردم خ سرمو  

یخوایم یزیشده چ یزیچ  _ 

یریمیم نجای: تو اآرشام  

کشمیم یک اهان  _ 

: منآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دمیخند  

زد پوزخند  

بود وونهید یلیخ انگار  

کردم زیمحل ندادم و اتاقو تم بهش  

7 پارت  � فصل دوم � 

م توو برگشت دیو دادم به ناه رونیبردم ب لویشد وسا زیکه تم اتاق  

 اتاقش

تخت نشسته بود یرو  

ستمکنارش نش رفتم  

از جونم یخوایم ی: چ آرشام  

؟ میبزن حرف  _  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: نهآرشام  

زنمیمن حرف م یول  _ 

گوش کنم خوامی: من نم آرشام  

 _ باشه

برداشتم شرتیت هیحرف رفتم سمت کمدش و  نیگفتن ا بعد  

بود رفتم سمتش و خواستم تنش کنم که مچ یلباساش مشک همه  

گرفت دستمو  

یکنیم یدار ی: چه غلطآرشام  

یدختر لخت باش هیزشته جلو  کنمیم فکر  _ 

یشیم تی: اذ آرشام  

 _ اره

دستش رفت سمت کمربند شلوارش و بازش کرد آرشام  

یکنیم کاریچ  _ 

تی: اذ آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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شلوارشو دراره که دستاشو گرفتم و مانع شدم خواست  

زشته نکن  _ 

راحت باشم تونمی: تو اتاق خودمم نم آرشام  

کنمیم خواهش  _ 

شدمیکه چون داشتم مانعش م ارهیکرد دستاشو از دستم در ب یسع  

افتادم روش محکم  

نزاشت یزده بود بهم خواستم بلند بشم ول زل  

○●○●○●○● 

نایزبان ت از  � 

تو شرکت رفتم  

دیخندیدختر جوون بود م هیکه  میداشت با منش ایلیا  

شدم یعصب  

سمتشون رفتم  

نی) : سالم خانم خوبی( منشانایک  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

جوابشو بدم گفتم نکهیا بدون  

اتاقم ایب ایلیا  _ 
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حرف رفتم تو اتاقم نیگفتن ا بعد  

اومد امیلیا  

ببند درو  _ 

 دروبست

شدهی: چایلیا  

ایلیا  _ 

: بلهایلیا  

یمگه قرار نشد شوهر من باش تو  _ 

: شدایلیا  

یزنیال*س م میبا منش یچرا دار فهممینم پس  _ 

جذاب بود یادیتک خنده کرد ز هی  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بود کیبهم نزد یلیسمتم خ اومد  

ادیز یلیخ  

یکنیم کاریچ  _ 

شد تی: حسودایلیا  

یشوهرم یبشه تو فقط الک میحسود دیچرا با رینخ  _ 
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حرف محکم هلش دادم عقب و گفتم نیگفتن ا بعد  

همهبف کنهیم قیمانع الس زدنت شدم چون بابام تحق نیواسه ا االنم  

ندازهیجنازمم رو دوشت نم یکنیم ی_ باز دختر  

۴ پارت  � فصل دوم � 

دیخند ایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ درد

نگاه کردم به صفحش مژده بود هیزنگ خورد  میگوش هوی  

باهاش سره لج داشتم یکه از بچگ یدختر  

 _ بله

کنجکاو نگاهم کرد ایلیا  

یخوب زمیعز ی: چطورمژده  

یکار داشت تشکر  _ 

یایدارم م یمهمون هی: امشب خونمون مژده  

حرصش دراد رفتمیم دیبا یبگم نه ول خواستمیم  

 _ اره

ای: پس تنها نمژده  



VIP_ROMAN 
 

 

24 

یاوک  _ 

کردم قطع  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میبزن بر ایلیا  _ 

: کجاایلیا  

دیخر میبر  _ 

: چراایلیا  

یمهمون هی میبر دیبا  _ 

ی: ول ایلیا  

ادامه بده و گفتم نزاشتم  

هیبحث مرگو زندگ میروخدا بحث نکن وقت ندار تو  _ 

ینگاها نیو از ب دمشیحرف دستشو گرفتم و کش نیگفتن ا بعد  

کارمندا رو دستمو رد شدم متعجب  

و گاز دادم سمت پاساژ نیتو ماش نشستم  

●○●○● 

امیزبان ت از  � 

من بود یداد حاال اون بود که رو رییحرکت جامونو تغ هی با  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بکنم تونستمینم یکار چیزبونم از کار افتاده بود ه مغزو  

روحش پره غم شد یسرد و ب یکرد اون چشما ریینگاهاش تغ آرشام  

موهام یرو دیکش دست  

: ترانه آرشام  

یکنیاشتباه م یدار  _ 

تخت و بلند داد زد یرو دیبا مشت محکم کوب هوی  

یخراب کرد مویچرا زندگ می: چرا فروختآرشام  

نه ترانه اممیت گمیدارم م شتر  _ 

لبام نفسم بند اومد یقرار گرفتن لباش رو با  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

9 پارت  � فصل دوم � 

کایفکر بودم آمر هیمن فقط به  یول دمیبوسیداشت م اون  

ش حالشقطعا بخاطر ترانه حالش بد بود پس اگه من ترانه بشم برا اون  

رمیو م زنمیمن پر م کنهیامضا م ویاون لعنت ادیو م شهیم خوب  
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کردم باهاش و یفکر دستامو انداختم دوره گردنش و اروم همکار نیا با  

دمشیبوس  

شتمنفس داشت من دا یلیلباشو برداشت خ دمیکه بوس قهیچند دق بعد  

زدمیتند تند نفس نفس م ردماویم کم  

: جوابمو بده ترانه آرشام  

شدم مجبور  _ 

: چرا آرشام  

اروم شده بود لبخند زدم و گفتم یلینگاه کردم بهش خ هی  

شتمیکه االن پ نهیچرا مهم ا ستین مهم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دمیپرسی: اگه مهم نبود نم آرشام  

نمن م یاز رو یاگه بلند نش یول میهم شیپ نهیکن عشقم مهم ا بس  

رمیمیو م شمی_ م له  

و زل زد بهم دیرفت کنارم دراز کش اروم  

زدم و نگاهش کردم لبخند  

●○●○●○ 

نایاز زبان ت ...  

رونیب ادیاز اتاق پرو ب ایلیمبل و منتظر بودم ا یبودم رو نشسته  
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دهنم باز موند رونیاومد ب هوی  

به رخم شویورزشکار کلیجذب که ه یلیخ یمردونه مشک رهنیپ هی  

یادیز یو کالج مشک نیشلوار ج هیو  یکت تک مشک هی دیکشیم  

بود جذاب  

: خانم خوب شدمایلیا  

سمتش رفتم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خانم یگیم چرا  _ 

در گوشم گفت اروم  

نایتا پسر داد بزنم بگم ت 3جلو  ی: انتظار ندارایلیا  

دوست داشتم رتشویغ  

یخوشگل شد یلیخ  _ 

: پس خوبهایلیا  

 _ اره

از مغازه رونیب میحساب کردم و رفت میحرف رفت نیگفتن ا بعد  

میریمن لباس بگ یبرا میبر  _ 

می: برایلیا  
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دستمو گرفت ایلیمغازه دو تا پسر فروشندش بودن ا هیتو  میرفت  

یمشک یلباس مجلس هیسمت  رفتم  

ی: چرا مشکایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

با تو ست کنم خوامیم  _ 

؟ هی: دختر پسر قاطایلیا  

 _ اره

امیمن نم یبپوش یخوایم نوی: خب پس اگه تو اایلیا  

تر دهیلباس پوش هینگاه کردم بهش و رفتم سمت  هی  

11 پارت  � فصل دوم � 

خوبه نیا  _ 

: ارهایلیا  

بلند نیلباسه آست ومدیبه تنم م دمشیبرداشتم و رفتم پرو پوش لباسو  

داشت کیچاک کوچ هیبلند داشت که کنارش  یلیدامن خ هیو  بود  

ق پروجلو اتا سادهیوا واریمثل د ایلیا دمید هویپرو باز کردم  دره  

دمیترس  _ 

ریبگ نوی: خوشگله هم ایلیا  
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حرف دره اتاق پرو بست از دستش ناراحت شدم نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دراوردم لباسو  

●○●○●○♡ 

امیزبان ت از  .... 

بود دهیرفتنم رس ساعت  

امیم دیناه شیپ رمیمن م آرشام  _ 

: زود برگرد آرشام  

 _ باشه

ز خونها دیبا ناه یاتاق و بعد خداحافظ رونیحرف رفتم ب نیگفتن ا بعد  

رونیب زدم  

دروغ برم پس زارهیبرم خونمون آرشام نم خوامیبودم اگه بگم م مطمئن  

 گفتم

دمیترنجو شن هیگر یخونه وارد شدم صدا رفتم  

سمتش و محکم بغلش کردم دمیدو  

مامان شدهیچ  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  



VIP_ROMAN 
 

 

30 

 

زنم..د ب ا....با...باهات ح..رف ب...ب...ی..ی: با...با...ترنج  

ترنجو کامل یکنم صحبتا تتونیاذ خوادیدلم نم نکهیا لیبه دل (  

هریگیکه زبان ترنج م نیریو در نظر بگ نیشما بدون یول سمینویم  ( 

نکن هیجونم حرف بزن فقط گر یمامان باشه  _ 

گردنش اشاره کرد و گفت ریز به  

امیتحمل کنم ت تونمینم دهیرس نجامی: به اترنج  

یمامان بگو  _ 

و پشت بومبابات ت یبا نامزد قبل نیتو شکمم بود نایتو و ت ی: وقت ترنج  

قرار گذاشتم تایمامان بزرگ ب خونه  

 _ خب

کرد سیو صورتشو خ ختیر اشکاش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

صورتش و اشکاشو پاک کردم یرو دمیکش دستمو  

نکن دورت بگردم هیرگ  _ 

11 پارت  � فصل دوم � 

پاک کرد و گفت اشکاشو  
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امیبگم بهت ت دیتحمل کنم با تونمینم گهی: دترنج  

قشنگم بگو  _ 

یتره پس تو خواهر بزرگش کیکوچ قهیدق ۸از تو  نای: تترنج  

 _ درسته

نگو یزیچ نایپس لطفا فعال به ت اممیتره ت یقو نایاز ت تی: تو روحترنج  

شدهیچ یمامان باشه  _ 

نایاز زبان ت .....  

خوشگل شده بودم یادیز میشد یمهمون وارده  

ی: خوش اومد مژده  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

محکم تر گرفتم و گفتم ارویلیا دست  

 _ ممنون

ایلیبا ا وباال و مانتومو دراوردم  یحرف رفتم سمت اتاقا نیگفتن ا بعد  

نییپا میرفت  

بود یحوصله سر بر یمهمون مینشست کمی  

اوردم صدا سرمو هی دنیکه با شن رفتمیور م ایلیکت ا نیبا آست داشتم  

 باال
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خانم نای: سالم ت ردادیت  

پر اشک شد و ناخودآگاه از جام بلند شدم چشمام  

خودش باشه شدینم باورم  

قحمپاش له کردو رفت و منه ا ریکه تمام غرورمو ز یبود کس خودش  

اون شیپ کایکه برم امر کردمیازدواج م داشتم  

لرزش گرفته بود دستام  

یخوب نای: تایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ردادیت  _ 

یچقدر بزرگ شد ی: خودمم خوبردادیت  

گهید شمیم بزرگ  _ 

باشن ی: اقا کردادیت  

زود تر جواب داد ایلیکس که ا چیبگم ه اومدم  

: همه کسشایلیا  

ی: پس رل زدردادیت  

: ارهایلیا  

متر زبون داره 11: خودش ردادیت  
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ها حرف بزنه بهیبا غر خوادی: دلم نم ایلیا  

یبهش نگفت نای: عع تردادیت  

شد کینزد ایلیحرف به ا نیگفتن ا بعد  

کمیکوتاه تر بود  ایلیاز ا قدش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یدیتر بودم فهم کیبهش نزد نامیت ی: من از بابا ردادیت  

و گفت ردادیت نهیتو س دیکوب ایلیا  

یستین گهید ی: بودایلیا  

ازبباال دهنم  یسمت اتاقا دمیحرف دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

بود مونده  

کردیم سیبرگشته بود اشکام دونه دونه صورتمو خ ردادمیت  

ی: خوب ایلیا  

اصال نه  _ 

بغلم کرد ایلیتخت و ا یرو میدرو بست و نشست میاتاق شد دوار  

نشیس یبغلش کردم و سرمو گذاشتم رو محکم  

شکامواپاشدم  دادمیاز دست م ردادویت دنید دینبا یکردم ول هیگر کمی  

دنبالم اومد امیلیا نییکردم و رفتم پا پاک  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 یکیو  سادمیبار وا زیکناره م دیرقصیوسط بود داشت با مژده م ردادیت

 از

دمینفس سر کش هیبود برداشتم و  یشربت آب هیکه توش  وانایل اون  

سوخت گلوم  

من ینه تلخ تر از زندگ یتلخ بود ول یادیز طعمش  

نایبدتر از ا یلیبود خ نایمن تلخ تر از همه ا یزندگ طعم  

خوردم ویدوم  

گهید ینخور شهی: م ایلیا  

 _ نه

ی: قبال خوردایلیا  

 _ اره

سومو خوردم وانیکنارم و منم ل سادیوا  

ونتمام خودشو تک یو با لوند ردادیت نهیس یسرشو گذاشت رو مژده  

دادیم  

مهم نبود یول کردمیم یرو ادهیچهارمو برداشتم داشتم ز وانیل  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کنهیم کاریداره چ ردادمیت نمیکور بشم نب مخواستیم  

بود رید یول  

ادیبال سرم ب نیجلوم باشه و من ا ردادیکردم که االن ت یکار من  

12 پارت  � فصل دوم � 

فهممینم یزیچ کردمیحس م رفتیم جیگ سرم  

ایلیاز زبان ا ....  

انگار مست شده بود کردیم رییداشت حرکاتش تغ نایت  

وشرروبه  سادمیوا اطیتو ح رونیب دمشیگرفتم و از خونه کش بازوشو  

یخوب  _ 

ابرام یانگار رو ی: عالنایت  

باال دیحرف پر نیگفتن ا بعد  

خونه میریم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: نهنایت  

دهبحرف دستاشو انداخت دوره گردنم و خواست تکونم  نیگفتن ا بعد  

دیرسیزورش نم یول  
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ایلی: انایت  

 _ بله

یبوسی: منو منایت  

یگیم یدار یچ  _ 

ازت کنمی: خواهش منایت  

من نایت  _ 

دیشکلبام مغزم سوت  یکه با قرار گرفتن لباش رو زدمیحرف م داشتم  

ادمی یبود ول دهیبوس ینجوریدختر قبال منو ا هیاومد  ادمی یزیچ هی  

یک ومدینم  

لش کردملباش برداشتم و کتمو دراوردم و تنش کردم و بغ یاز رو لبامو  

رونیخونه رفتم ب اطیو از ح نیبردمش سمت ماش و  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

مشاز خونش نداشتم که بخوام ببر یادرس چیه سادمیدور تر وا کمی  

○●○●○● 

امیاز زبان ت ...  

ت بوم خونهپش میبابات رفت هیبا نامزد قبل حامله بودم اموی: تو و تترنج  

بزرگت مامان  
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 _ خب

ونا یول خوادیدوست منه و سالح منو م یکت کردمی: من فکر م ترنج  

یاون چ یول  _ 

نیی: قصد داشت منو از اون باال پرت کنه پا ترنج  

دمیکش نیه هی ناخودآگاه  

شهیمه یکه زبونم برا دمیترس یاونجا به حد گرفتی: من زبونم نمترنج  

شد ینجوریا  

13 پارت  � فصل دوم � 

شدیبده چ حیدرست توض کنمیخواهش م مامان  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دست گذاشت پشتم و خواست یلب پشت بوم کت می: نشسته بودترنج  

نییبده پا هلم  

 _ خب

دیرس دهی: سپترنج  

همون زن بابا؟ دهیسپ  _ 

: ارهترنج  

 _ خب

سرم بال نیو ا دمیترس یلیمن خ یول نیی: نزاشت منو بندازه پاترنج  
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اومدن اسمیارمان و ال اومد  

 _ خب

ون منجو سو قصد به  نیلیبه جرم قتل آ ویاومدن و کت سی: با پلترنج  

کردن بازداشت  

یچ دهیسپ  _ 

اممیت یشد ول ری: از ارمان طالق گرفت و زن امترنج  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

مامان جانم  _ 

داد و االن دو روزه آزاد شده هیچون د ی: اعدام نشد کتترنج  

یچ  _ 

ارهیسرتون ب ییبال هی ترسمی: مترنج  

نگران نباش شهینم یزیچ  _ 

حرف قرصاشو دادم خوابوندمش نیگفتن ا بعد  

نایشب بود نه ارمان خونه بود نه ت 11ساعت  رونیب رفتم  

نایزدم به ت زنگ  

نداد زنگ زدم به ارمان جواب  

: بلهارمان  
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ییبابا کجا الو  _ 

وحواست به خواهر  امیدختر گلم شب نم استمیعمو ال شی: پارمان  

باشه مادرت  

بابا خدافظ چشم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: خدافظارمان  

نایزنگ زدم به ت دوباره  

تو دستم شل شد یپسر گوش هی یصدا دنیداد با شن جواب  

: بلهپسره  

شما دیببخش  _ 

میبد من بگم ک نی: شما زنگ زدپسره  

۸1 پارت  � فصل دوم � 

زنگ زدم به خواهرم من  _ 

خواهرتونه نای: تپسره  

  _ بله

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

امیلی: منم ا پسره  
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خواهرم کجاست باشه  _ 

کمی نای: تایلیا  

یچ کمی  _ 

نیشناسیم ردادی: شما ت ایلیا  

لمود زهیاون خواهر عز دیچهار ستون بدنم لرز ردادیاوردن اسم ت با  

گفتم تیو خوردش کرد با عصبان شکست  

یچ ردادیت  _ 

و حالش بد شد دیاونو د نای: ت ایلیا  

نییکجا االن  _ 

ببرش ایب نیتو ماش زارمیم نارویت ییبرم جا دی: من باایلیا  

 _ باشه

قطع کردم اس ام اس اومد تلفنو  

و رفتم سمت ادرس دمیسمت اتاق لباس پوش دمیدو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ایلیاز زبان ا ...  

نایت  _ 

ایلی: انایت  
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کار مهم دارم هی رمیدارم م من  _ 

ایلی: انایت  

 _ بله

سمت خودش دمیگرفت و کش رهنمویپ قهیحرفم  نیگفتن ا بعد  

نایت یکنیم کاریچ  _ 

: دوست دارمنایت  

دمیلبام و بوس یحرف لباشو گذاشت رو نیگفتن ا بعد  

لباش برداشتم و گفتم یاز رو لبامو  

ادیب تیتا ابج نیجا بش نیهم باشه  _ 

شدم و رفتم ادهیپ نیحرف از ماش نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

امیاز زبان ت ...  

نیشدم و رفتم تو ماش ادهیبود پ ابونیگوشه خ نشیماش دمیرس  

نایت  _ 

ردادمیت امی: تنایت  

15 پارت  � فصل دوم � 

میزنیخونه حرف م میبر باشه  _ 
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بغلشو گرفتم ریخونه ز میرفت نایت نیخودمو قفل کردم و با ماش نیماش  

بردمش باال و  

نشه داریترنج ب ادیدر ن صدات  _ 

حرف بردمش تو اتاقمون و درو بستم نیگفتن ا بعد  

داتیپ ابونیگوشه خ دیبا یابونیخ یهرزه ها هیچه وضعشه شب نیا  

یکی پسره خرابت کرده رفته با یدختره روان ی_ چقدر تو کس*خل کنم  

دوموقت شب ک نیاصال تا ا ادیبال سرت م نیا دنشیبد تو با د گهید  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تکنار قهیبود که نتونست چند دق یاون پسره الشخور ک یبود یگور  

باتوام گهیجواب بده د یتا برسم هان چرا الل شد بمونه  

داغونم ینیبینم امی: بسه تنایت  

و به خودم مسلط شدم و گفتم دمیکش قینفس عم هی  

هیچقدر ال*ش یدونیم یتوق یدختر خوب چرا انقدر دوسش دار اخه  _ 

ارمد امیت کشمیدارم م یمن چ یبفهم یتا حاال عاشق نشد امی: تنایت  

دوس دارم عربده بکشم کشهیم ریقلبم ت سوزمیم  

تو بغلم دمشیحرف هق زد رفتم سمتش و کش نیگفتن ا بعد  

: دوسش دارمنایت  
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دونمیم  _ 

خوامشی: منایت  

کنمیجونم من برات درستش م یاج باشه  _ 

کاش هنوز براش مهم بودم میبود مای: کاش مثل قدنایت  

.......  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

□■□■□■□ 

آرشام شیپ رفتمیم دیشدم با داریاز خواب ب صبح  

و رفتم سمت نایت یرو دمیبود که ولش کردم پتو کش یعصب حتما  

ارشام خونه  

خونه شدم وارد  

دیناه  _ 

: سالم دخترمدیناه  

سرش پر از خون بود دمیچهرش ترس دنید با  

شدهیچ  _ 

ارشام زده به سرش ستین ی: طوردیناه  

ششیپ رمیم من  _ 

ارهیسرت م ییبال هیبهتره  ی: نردیناه  
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رمیم  _ 

: باشهدیناه  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

سمت اتاقش و وارد شدم رفتم  

بود هسادیخورده پشت به من جلو پنجره اتاق وا شهیپر بود از ش اتاق  

نیزم یرو ختیریخون م یپر از خون بود و قطره ها دستش  

خوردیمشروب بود و داشت م شهیش هیدست سالمش  تو  

 _ ارشام

غلب قایپرت کرد طرفم خورد دق شرویگفتم برگشت و ش نویکه ا نیهم  

وسط سرم بود قایکوچولو اون ور تر بودم دق هیاگه  یعنی سرم  

16 پارت  � فصل دوم � 

دیعربده کش ارشام  

رونی: برو گمشو بارشام  

رمینم  _ 

یری: نمارشام  

  _ نه

ی: سوگند احمد سندهینو  
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سم باالتو در اتاق نف دمیاومد سمتم و گلومو محکم گرفت و کوب ارشام  

ومدینم  

یفهمیکشتمت م ی: وقتارشام  

نییکه اشکام همزمان اومد پا دمیدیداشتم همه جارو تار م بایتقر  

ول کرد گلومو  

سرفه افتادم به  

نکن هی: گر ارشام  

نکنم هیگر یگیبعد م میکشتیم یباش داشت اقارو  _ 

دیعربده کش دوباره  

نکن هی: گفتم گرارشام  

 _ باشه

تخت ینشست رو ارشام  

اشک حساس بود رفتم سمتش و نشستم یآتو گرفتم پس رو ازش  

پاش یرو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تو یکنیم یدار ی: چه غلط ارشام  
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 _ نشستم

رو پا من ینیبش دیهمه جا با نی: اآرشام  

 _ اره

باند و دیاهو از ن رونیپسم بزنه که خودم بلند شدم و از اتاق زدم ب اومد  

گرفتم و رفتم تو اتاق گاز  

تخت نشسته بود یرو هنوز  

پاهاش یسمتش و دوباره نشستم رو رفتم  

کشمتای: م ارشام  

دستتو ببندم خوامیوقت ندارم م االن  _ 

تو گف دیدستشو کش یحرف دستشو گرفتم که ببندم ول نیگفتن ا بعد  

یکه تا االن بود یپاشو برو همون گور خوامی: نمارشام  

گفتم کردمیکه پانسمانش م یمونجورگرفتم و ه دستشو  . 

رماون تازه اگه شب خونه ن شیبرم پ دیدارم با ضیمادر مر هی من  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ی: اگه نرارشام  

زدم تو چشماش و گفتم زل  

کنمیم کمیت کهیت ارمان  _ 

عطر نیهمتون حاال گالب نداشت یاخم کرد که گالب به رو یجور  
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کردم سیبوش خودمو خ نیبزن ادین    

هی: ارمان کارشام  

 _ بابامه

باز تر شد کمی اخماش  

بستم دستشو  

کارو نکن نیبا خودت ا گهید  _ 

: چراارشام  

شنیناراحت م یزیعز ایلیخ یتو برا خب  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

مونده ی: مگه کسارشام  

طیشرا نیمامان باباش تو ا یوقت یبگم مامان بابات ول خواستمیم  

دونستمیبگم عشقت م خواستمیدوسش نداشتن م ینینبودن  کنارش  

شهیداغون م شتریب  

و گفتم دمیکش قینفس عم هی  

میمن چ پس  _ 

یشی: تو واسه من نگران م ارشام  

 _ اره

17 پارت  � فصل دوم � 
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عاشق یجذاب تر شد از بچگ یلیچال گونش رفت تو خ یوقت دیخند  

یدم روچال گونه داره انگشت اشارمو محکم فشار ب یبودم که هر ک نیا  

لپش چال  

چال لپش یعادت انگشتمو محکم فشار دادم رو یرو از  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تموم شد و اخم کرد خندش  

یکنیم کاری: چ ارشام  

صورتش برداشتم یاز رو انگشتمو  

جلوشو گرفت شدیعادته نم هی دیببخش  _ 

ی: چه عادت آرشام  

تو چال لپش کنمیچال لپ داره انگشت م یک هر  _ 

: باره آخرت باشه آرشام  

 _ باشه

یترسی: نم آرشام  

یچ از  _ 

وونهید هی: از آرشام  

یک از  _ 
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گهی: از من دارشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یستین وونهیکه د تو  _ 

یکنیفکر م ینجوری: اارشام  

 _ اره

اروم بود یلیخ  

امیب ارمیغذاتو ب برم  _ 

کن یخدافظ یبر یخوایم ی: وقتارشام  

ارمیغذا ب خوامیواقعا م نه  _ 

اتاق از رونیتکون داد منم رفتم غذاشو اوردم و خودمم اومدم ب سرشو  

اومدشکستن  یصدا قهیاز چند دق بعد  

ودبشده بود بازم زده بود خورد کرده  یسمت اتاق بازم عصب دمیدو  

دیکشیعربده م داشت  

رونی: گمشو بارشام  

رونیاتاقش اومدم ب از  

چش شد هویقبل از خوردن غذا اروم بود  تا  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دیبا کردمیپسرو خوب م نیا دیبا دمیفهمیم دیبا  

تخت یرفتم تو اتاقش نشسته بود رو دوباره  

 _ ارشام

رونی: گمشو بارشام  

باهات حرف بزنم خوامیم  _ 

خوامیمن نم خوامی: من نم ارشام  

کنمیخواهش م ارشام  _ 

: نکنارشام  

ودشختو اتاق  فمیبود سرم درد گرفته بود ک دهیسرم عربده کش انقدر  

 بود

قرص مسکن هیبرداشتم و از توش  فمویتخت رفتم سمتش و ک بغل  

و نشستم که اونجا بود خوردم یآب وانیو دوتا دراوردم و با ل برداشتم  

رو به رو واریتو د دمیمحکم کوب وانویو ل کنارش  

شکست و خورد شد یبلند یلیخ یبا صدا وانیل  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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یکنیم ی: چه غلطارشام  

شمیمثل تو م دارم  _ 

بشه ی: که چ ارشام  

۴1 پارت  � فصل دوم � 

حرف بزنم باهات  _ 

اروم شد و گفت کمی  

: بگو ارشام  

که شهینم ینجوریا  _ 

بجات حرف بزنم یخوایم ی: چجورارشام  

 _ نه

ی: پس چارشام  

و هلش دادم عقب زورم نشیس یسمتش دستامو گذاشتم رو رفتم  

خودش رفت عقب یول دیرسینم  

تخت یداد به پشت کهیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: خبارشام  

رون پاش و پاهاشو باز کردم حس کردم تعجب یگذاشتم رو دستمو  



VIP_ROMAN 
 

 

52 

 کرده

رون پاش یوسط پاهاش رو نشستم  

زننیحرف م ینجوریا  _ 

یزنیحرف م ینجوری: باهمه اارشام  

 _ نه

یزنیحرف م ینجوری: پس چرا االن ا ارشام  

یدار ییفرقا هیبرام  هیکن با بق فکر  _ 

: فکر نه بگوارشام  

یدار  _ 

ی: چ ارشام  

 _ فرق

اروم تر شد و گفت ارشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بهم یبگ یخواستیم ی: چارشام  

درد و دل کنم باهات کمی  _ 

: بامنارشام  

 _ اره
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: بگو ارشام  

خوب راستش من  _ 

: راستشارشام  

تا منم بتونم بگم راحت یاز خودت بگ کمیتو  شهیم  _ 

: نهارشام  

فقط بگو سوال بد یجواب بده هر کدومو نخواست پرسمیم  _ 

شونه باال انداخت ارشام  

19 پارت  � فصل دوم � 

هیچ تیلیاسمت که آرشامه فام خب  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یباس: ع آرشام  

سالته چند  _ 

25:  آرشام  

شده  یسالش بود و روان 1۸انگار  یسالگ 25تلخ بود که تو سن  چه

 بود

گفتم نیهم یبپرسم که ناراحت بشه برا ییسواال خواستمینم  

یداشت یتو با خدا نسبت طونیش نمیبگو بب خب  _ 

کرد تعجب  
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: چطورآرشام  

یخوشگل یلیکرده تو خ یباز یواست پارت اخه  _ 

دیخند  

جذاب بود یلیچال گونش خ دمیدیبود که خندشو م خوب  

یتر وونهی: تو از منم د آرشام  

وونمیمن اره د یول یستین وونهید تو  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: تو چند سالته آرشام  

22_ 

یی: کوچولو آرشام  

یسه سال ازم بزرگ تر همش  _ 

زتسال ا 11حداقل  یحساب کن یگفتم که بخوا ی: از نظر عقلآرشام  

ترم بزرگ  

تر خوب بشه عیحالش هر چه سر خواستمیچون م یگرفت ول حرصم  

زدم قهقه  

ابروشو داد باال و زل زد به من یتا هی  

بپرسم من  _ 

سرشو به عالمت مثبت تکون داد آرشام  
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هیاتاقت مشک چرا  _ 

نگاه کرد به اطرافش و گفت هی  

ستش کردم می: با زندگ آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

استیلیخ یآرزو تیزندگ  _ 

قضاوتش نکن ینبود یکس یوقت تا جا چی: ه آرشام  

پاش دست انداختم دوره گردنش یکه نشسته بودم رو یجور همون  

نوبت توعه خب  _ 

ی: چ آرشام  

یسوال بپرس ازم  _ 

ی: عاشق شد آرشام  

 _ نه

نشو : آرشام  

چسبوندم به سرش و گفتم سرمو  

دست منه مگه  _ 

سادیپسم زد و بلند شد و رفت جلو پنجره اتاق وا آرشام  

○•○•○•○•○ 
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نایاز زبان ت ♡...  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شدم داریخواب ب از  

نداشتم ویزیچ چیه حوصله  

و رفتم سمت دمیپوش یجور نیلباس هم هیشرکت  رفتمیم دیبا یول  

 شرکت

اسم نرهگرم کردم تا حو زیم یرو یاتاقم شدم سرمو با پرونده ها وارد  

ردادیت سمت  

شد به سال ها قبل دهینداشت مغزم کش دهیانگار فا یول  

دمشیلباش و بوس یگذاشتم رو لبامو  》 

تعجب زل زد بهم با  

پسم زد و  

نایت یکنیم یدار کاری: چردادیت  

شدممن عاشقت  ردادیت  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

به خودت ینگاه کرد هی یول هی: عالردادیت  
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نگاه کردم به خودم و گفتم هی  

 _ اره

بچه یلیخ ی: هنوز بچه ا ردادیت  

حرف رفت نیبعد گفتن ا 》  

شدم دهیکش رونیدر از افکارم ب یصدا با  

21 پارت  � فصل دوم � 

تو ایب  _ 

اومد تو ایلیباز شد و ا در  

بودنتنها ول کرد و معلوم  نیدلخور بودم اون منو مست تو ماش ازش  

رفته بود یقبرستون کدوم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

اوردم ناروی: برات ا ایلیا  

حرف اومد سمتم و چند تا پرونده گذاشت جلوم نیگفتن ا بعد  

یامضاش کن دی: با ایلیا  

 _ باشه

که گفتم رونیب رفتیبرگشت داشت از اتاق م ایلیا  

 _ ممنون
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گفتم یا هیمکث چند ثان هی بعد  

ابونیمست ول کردنم وسط خ یآوردن پرونده ها هم برا یبرا هم  _ 

بر نگشت نگام کنه و گفت یحت  

کنمی: خواهش مایلیا  

○•○•○•○•○ 

یاز زبان کت ♡....  

یگفت یچ  _ 

شهیبگم باورت نم یساله داره کت 22: ارمان دو تا دختر  دیمج  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ بگو

پارسا در ارتباطن ی: دوتاشون با پسرادیمج  

یچ  _ 

: ارهدیمج  

شهینم باورم  _ 

داره آرشامو خوب کنه ی: دختر بزرگه سعدیمج  

 _ چرا

: دکتره انگاردیمج  
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 _ خب

مردیداشت م ایارش ستیاصال کاراش معلوم ن هی: دختر دومدیمج  

کرد کمکش  

موهام یکردم ال دست  

دیمج  _ 

: بلهدیمج  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شهیم یزندست چ ایعمو عمران بفهمه ارش اگه  _ 

کجاست ایارش یبده تا بگ یبخوا ی: حاضره هر چدیمج  

رنیو دوتا دختراش بمارمان و ترنج  خوامیم  _ 

نداره ی: واسه عمو عمران کاردیمج  

21 پارت  � فصل دوم � 

امیاز زبان ت ♡.....  

 _ آرشام

: بله آرشام  

خونه رمیم من  _ 

به تو ندارم یازیمن ن این نجایا گهی: د آرشام  
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محل ندادم و بدون توجه به حرفش گفتم بهش  

 _ خدافظ

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شاز مارستانیب ریمد شیپ مارستانیجوابش نموندم و رفتم ب منتظر  

مهر کار کرد یول گهید ضیمر هی شیکنه من برم پ یکار هی خواستم  

آرشام شیبرم پ دینداد و گفت از فردا دوباره با گوش  

رفتم سمت خونه کالفه  

نایزبان ت از  ....♡ 

بود و چشمام بسته زیم یبودم سرم رو کالفه  

تو اتاق دومیم یجور نیا ایلیاومد تو فقط ا یکیدر اتاقم باز شد و  هوی  

بدون باز کردن چشمام گفتم من  

تو اتاقم یایم ینجوریچرا ا ایلیا  _ 

نای: منم ت ردادیت  

سرمو بلند کردم عیسر ردادیت یصدا دنیشن با  

پسر بودم نیبود من چقدر عاشق ا پیخوش ت شهیهم هیشب  

بود نیا یباهاش یگفتی: اون که مردادیت  

دمینفهم منظورتو  _  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

زدیحرف م تی: جلو در داشت با منشردادیت  

یک  _ 

بود یپسره اسمش چ نی: اردادیت  

فکر کرد و گفت کمی  

ایلی: اهان اردادیت  

یینجایا چرا  _ 

و گفت زیم یاومد سمتم و نشست رو ردادیت  

نمتی: اومدم ببردادیت  

زدم تو چشماش و خاطره ها برام زنده شد زل  

ردادیت  _) 

: جانه دلمردادیت  

اون چشماتم عاشق  _ 

یدوستم ندار گهیروز کور بشم د هیاگه  یعنی:  ردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ردادیت  _ 
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: جانه دلمردادیت  

مونمیتا آخرش عاشقت م ینکرده فلجم بش ییاگه خدا یحت )  _ 

شدم دهیکش رونیصدا زدن اسمم از زبونش از خاطره ها ب با  

نای: تردادیت  

 _ بله

بچه یی: کجا ردادیت  

 _ بچه؟

یکنم آخرش برام بچه ا میکنم هر کار کاری: چردادیت  

ردادیت برو  _ 

می: نه اتفاقا اومدم حرف بزنردادیت  

22 پارت  � فصل دوم � 

یچ درباره  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ایلی: اردادیت  

یبگ یخوایم یچ  _ 

کردم قی: دربارش تحقردادیت  

تو یکرد کاریچ  _ 

کوچولو قیتحق هی:  ردادیت  
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که واقعا  _ 

باباش چه کاره بوده یدونی: مردادیت  

بدونم خواممیو نم نه  _ 

دست مردم دادهی: باباش خالفکار بوده مواد مردادیت  

ردادیت بسه  _ 

داداش داره اسمش آرشامه هی: ردادیت  

 _ بسه

خفه شد دمیکه کش یداد با  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

رونیب برو  _ 

یشسمتش با دیخطرناکه نبا یلیپسر خ نیا یبگم ول ی: نزاشتردادیت  

حاال برو یگفت خب  _ 

شد رشیرفت و مغز منم درگ اون  

خوردیداشت بهم م حالم  

یزبان کت از  .....♡ 

عمو عمران یجلو نشستم  

شدهیعمران: چ عمو  
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مرده ایارش یگفت تو  _ 

عمران: اره عمو  

زندست یول  _ 

ختیبهم ر یلیخ  

ختیبهم ر یبود دهیکه کش یینقشه ها هیچ  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یکنیخاک کردن اشتباه م ارویعمران : ارش عمو  

نداره خدافظ یمشکل باشه  _ 

حرف خواستم برم که گفت نیگفتن ا بعد  

عمران: کجاست عمو  

 برگشتم

میمعامله داشته باش هی یشد ، حاضر نیا  _ 

یعمران: چه معامله ا عمو  

ایارش ینشون دادن جا یدو تا دختر آرمان در ازا کشتن  _ 

فکر کرد و گفت کمیعمران  عمو  

عمران: حله عمو  

23 پارت  � فصل دوم � 

حل بود ینیحلع  گفتیاون م یوقت  
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لبخند بلند شدم و رفتم با  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

آرمان یدخترات تمومه آقا کاره  

یکار کن یچ یخوایم یسر نیا نمیبب  

نایاز زبان ت ♡...  

ایلیا شیپ رفتم  

ایلیا  _ 

سمتم اومد  

: بله ایلیا  

هیتو چ یواقع اسم  _ 

: گفتم که اسم ندارم ایلیا  

یندار که  _ 

: نهایلیا  

میفهمیم باشه  _ 

وی: چ ایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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مونهیپشت ابر نم دیوقت خورش چیوقت ه چیه زویچ همه  _ 

و رفتم نینشستم تو ماش نگیحرف رفتم سمت پارک نیگفتن ا بعد  

 پاتوقم

بودکس ن چیتپه که ه هیشب ییجا هیشدم  ادهیپارک کردم و پ نویماش  

نجایا ومدمیم شدمیهر وقت داغون م شهیهم  

ودبپام  ریجلو تپه شهر ز سادمیوا دیرسیبهم نم نجایکس ا چیه دست  

از ته دلم و گفتم دمیکش داد  

دوست دارم یلیمن تو رو خ ردادیت  _ 

بگم نویتو روش نگاه کنم و ا شدیم کاش  

نبود ردادیو ت امیرو بلد بودن ت نجایکه ا ییواقع تنها کسا در  

هق هقم یدازدم حالم بد بود بلند بلند هق زدم انقدر بلند که از ص زانو  

خودم سوخت یبرا دلم  

پاشدم و رفتم خونه نیزم یزور از رو به  

امیاز زبان ت ♡...  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دمیخونه و قرص خوردم و خواب رفتم  
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نایزبان ت از  ...♡ 

دمیخواب بود منم کنارش خواب امیت  

متحاضر شدم رفتم س نکهیشدم بعد ا داریب امیبا تکون دست ت صبح  

 شرکت

مصاحبه کنم دیقرار بود با حسابدار جد امروز  

یاز زبان کت ♡....  

سایپر  _ 

: جانمسایپر  

ناستیاسم دختره ت اینزن گند  _ 

۸2 پارت  � فصل دوم � 

یکه قرار بود بره چ ی: پس اون حسابدار سایپر  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یدیفهم یبش کیبهش نزد یلیخ یبتون دیعمران اونو حل کرد با عمو  

ینرس رید تیروزه کار نی_ پاشو برو اول االنم  

: چشمسایپر  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

زنگ خورد برش داشتم تلفنم  
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عمو عمران بله  _ 

م مواظبتدختر بزرگه آرمان داره از آرشا امیکردم ت قیعمران: تحق عمو  

کنهیم  

درصدم مثل اون ارمان کیاگه  یچون حت ریدست کم نگ دختراشو  

هی_ کاف باشن  

درصدم به ترنج رفته  کیاگه  یحت کنمیعمران: اما من فکر م عمو

 باشن

خورنیان و راحت گول م ساده  

نایاز زبان ت ♡.....  

زنگ خورد زمیم یرو یگوش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ بله

مصاحبه ی: خانم حسابدار اومده برایمنش  

داخل بفرستش  _ 

ردادیاز زبان ت ♡......  

ششیپ رفتم  

مبل یبود رو نشسته  
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وعم  _ 

 برگشت

نیبش ایب ردادیعمران : ت عمو  

 نشستم

که رانیاوردمت ا کایاز امر یچ ینرفته برا ادتیعمران:  عمو  

 _ نه

یکنیعاشق خودت م نارویعمران: ت عمو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

هیشرفیب تینها نیا یول  _ 

امضا کرد و گرفت سمتم دیچک سف هیزد و  پوزخند  

تا اخر ادامه  شرفانرویب یباز نیو ا سیعمران: مبلغو خودت بنو عمو

 بده

گرفتم و گفتم چکو  

زنو بچم شیپ کایامر گردمیمن برم یباز نیتموم شدن ا بعد  _ 

هر کجا دلت خواست برو یباز نیعمران: بعد از تموم شدن ا عمو  

25 پارت  � فصل دوم � 

نایاز زبان ت ♡.....  
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اومد تو دختره  

: سالمدختره  

نیکنیپروندتو لطف م زمیعز سالم  _ 

اومد سمتم و پروندشو داد بهم ازش گرفتم و گفتم دختره  

لطفا نینیبش  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: چشم دختره  

زمیم یمبل روبه رو یحرف نشست رو نیگفتن ا بعد  

یعال هیساله از تهران سابقه کار 26دلداده  سایباز کردم پر پروندشو  

 داشت

با شما مصاحبه کردن؟ اتیب یدلداده آقا خانم  _ 

: بله قبول شدمدلداده  

نیشما استخدام شد گمیم کیتبر پس  _ 

کار کنم نجایواقعا دوست داشتم ا هی: عالدلداده  

خانم دلداده گمیم کیتبر  _ 

: ممنون فقطدلداده  

یچ فقط  _ 

نیصدا کن سایشما منو پر شهی: اگه مدلداده  
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 _ باشه

صدا کنم کیمنم شمارو با اسم کوچ نی: اگه اجازه بد سایپر  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

و گفتم دمیخند  

نامیمن ت زمیعز البته  _ 

خوش بختم یلی: خ سایپر  

 _ منم

جان نایمن برم سره کارم ت نی: اگه اجازه بدسایپر  

گلم برو  _ 

پاشد و گفت سایپر  

: پس فعال سایپر  

یباش موفق  _ 

ممنونم یلی: خ سایپر  

حرف رفت و درم بست نیگفتن ا بعد  

بود یجور نیهم تیوضع شهیهم  

هنمن  یول گرفتیگرم م یکیو با  کردیم دایسخت دوست پ یلیخ امیت  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کردمیم دایدوست پ قهیدر عرض چند دق شهیهم  

تو محل کار دیدوست جد هی سامیپر  

26 پارت  � فصل دوم � 

امیاز زبان ت ♡....  

ودب دهیتدارک د یلیتو آشپزخونه بود و خ دیخونه آرشام ناه رفتم  

 _ سالم

: سالم دیناه  

خبر شده چه  _ 

انیاقا آرشام دارن م ی: عمو دیناه  

یاز زبان کت ♡....  

عمو عمران یچ یعنی  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ومماز دو طرف محاصره شده از طرف س نایت نکهیا یعنیعمران:  عمو  

شهیم داره  

سوم؟ طرف  _ 

مانیعمران: آرت عمو  
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؟ مانیآرت  _ 

عمران: اره عمو  

یتوله آرمان چ یکی اون  _ 

عمران: همون برام مشکل شده عمو  

 _ چرا

گهزرن امهیت یکی نیخنگه چند برابرش ا نایعمران: هر چقدر ت عمو  

مختلف امتحانش کردم نشد یبار با ادما چند  

میکن کاریچ پس  _ 

رهیاگه بگ ینقشمه ول نیاخر نیعمران: ا عمو  

یچ  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یبهت کت گمیعمران: م عمو  

امیاز زبان ت ♡....  

تخت و تکونش یصبحونه آرشامو بردم براش نشستم کنارش رو ینیس  

 دادم

تکون خوردنم نداشت جون  

تشکه چشمم خورد به دس رفتمیباال بود داشتم م یلیگرفتم خ تبشو  

شبود من دکتر بودم مطمئن بودم بهش مسکن و آرام بخ قیتزر یجا  
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هبزن نیزم یانسانو اونجور هی تونستینم یچیزده شده چون ه یوانیح  

پسرو نجات ندم نیاگه ا ستمین امیاتاق من ت رونیب رفتم  

مونه دیآمپول تو دست ناه دنیبا د یوارد آشپزخونه بشم ول خواستم  

سادمیوا جا  

بود یانقدر قو واناتیکامال درست بود ارام بخش مخصوص ح حدسم  

رهیممکن بود بم شدیم قیبه انسان تزر شتریحد ب هیاگه از  که  

کرد میُهل شد و آمپولو پشتش قا دنمیبرگشت با د دیناه هوی  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یشدی: چدیناه  

آرشام تب داره خوامیکاسه آب خنک و دستمال م هی  _ 

27 پارت  � فصل دوم � 

: بردار دیناه  

نییاوردم پا کمی یو رفتم تو اتاق و تبشو با بدبخت برداشتم  

وندیر باال سرش بودم بهوش نمبداز ظه تا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 



VIP_ROMAN 
 

 

75 

رونیرفتم ب دیصدا زدن اسمم از زبان ناه با  

بود دمیمبل رفتم سمتش ناه ینشسته بود رو رمردیپ هی  

پرستاره آرشام امی: عمو عمران تدیناه  

حرف به من نگاه کرد و گفت نیگفتن ا بعد  

آرشام یعمو عمران هستن عمو شونیجان ا امی: تدیناه  

بختم خوش  _ 

عمران: منم عمو  

ادمارو از تونستمیدوست نداشتم روان پزشک بودم خوب م نگاهاشو  

ستین یمطمئن بودم ادم خوب یبشناسم اون لعنت افهیق یرو  

فتو اون ر میباهم حرف زد کمیصاف کردم و نشستم روبه روش  گلومو  

شدینم باورم  

نهیادر زادشوببنرفت بر یحت  

نگو یزی: از اومدن عمو عمران به آرشام چدیناه  

  _ چرا

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یدیفهم شهیم ی: گفتم نگو عصبدیناه  

باشه اره  _ 

دمیفهمیم دیتو اتاق با رفتم  
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بودم شب چشماش باز شد ششیشب پ تا  

 _ آرشام

هی: چ آرشام  

یخوب  _ 

دارم جهی: سر گ آرشام  

تحت نظر گرفتم ارومه اروم بود رفتارشو  

ونستینکرد که بگم د کیکار کوچ هی یخونسرد حت یلیخ  

اومد تو ینیس هیبا  دیدر باز شد و ناه هوی  

: شامتون اقا آرشامدیناه  

تخت یگذاشت رو وینیسرشو تکون داد س ارشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

برو ای: تو ب دیناه  

 _ من

: ارهدیناه  

 _ باشه

۴2 پارت  � فصل دوم � 

یکه صدا کردمیجمع م لمویاتاق داشتم وسا رونیرفتم ب دیناه با  
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اومد یزیچ هیو افتادن  شکستن  

سمت اتاق آرشام دمیدو  

نیزم یرو یها شهیباز کردم و زل زدم به خورده ش درو  

اتاقشو با مشت خورد کرده بود یقد نهیآ  

اومد تو دیقبل از خوردن غذا آروم آروم بود ناه تا  

شهیتو برو درست م ایب امی: تدیناه  

تو برو رمینم  _ 

حرف رفتم سمتش نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دیعربده کش آرشام  

رونی: برو گمشو بآرشام  

رمینم  _ 

پره خون شده بود دستش  

برم خدافظ دیآرام بخش بده بهش بخوابه من با هی: دیناه  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

آرشام نیبش  _ 

خوامی: نم آرشام  
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باهات حرف بزنم دیبا آرشام  _ 

خانم دکتر خوامی: من نم آرشام  

 _ باشه

ردمکو رفتم سمت در و چک  رونیحرف از اتاق اومدم ب نیگفتن ا بعد  

واقعا رفته باشه دیناه که  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

مشربت خنک درست کردم و برد وانیل هیبود رفتم آشپزخونه  رفته  

 اتاقش

 _ آرشام

تخت ینشسته بود رو آرشام  

29 پارت  � فصل دوم � 

و دینفس سر کش هیدادم دستش گرفت و  وانویسمتش و ل رفتم  

واریتو د دشیکوب  

 _ آرشام

یری: تو چرا نم آرشام  

برم کجا  _ 

یشیچرا ناراحت نم یبر یکنیول نم کنمی: چرا هر کار م آرشام  
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گهید شمینم  _ 

زد تو چشمام و گفت زل  

: چراارشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

و نیزم یرفتم سمت حموم و گاز و باند اوردم نشستم رو پاشدم  

کردم و گفتم یچیباند پ دستشو  

ارنیسرت م ییچه بال نمیبیم دارم  _ 

ی: چ آرشام  

هزیریم یزیتو غذات چ فهممیکرد م هوشتیب دیناه دمیکه فهم گمیم  _ 

بهت بگم یدیپرسی: از خودم م آرشام  

یدونستیتو م یچ  _ 

: ارهآرشام  

یخوریغذاشو م چرا  _ 

اشواگه غذ ادیبال سرم م نیچرا ا دونمیحداقل م یجور نی: ا آرشام  

دنیقرصارو به خوردم م گهیجور د هی نخورم  

کنه تتیاذ زارمینم  _ 

زل زد تو چشمام و گفت آرشام  
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یاومد ری: د آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نشدم متوجه  _ 

یومدیکاش زودتر م چهیگذشته ه یتایدر برابر اذ نای: اآرشام  

تخت یکنارش رو نشستم  

یخواهر برادر ندار تو  _ 

شد و گفت نیغمگ نگاهش  

داداش دو قلو داشتم هی:  آرشام  

خواهر دو قلو دارم هی منم  _ 

زد نیغمگ یلیلبخند خ هی  

داداشت شیپ یرینم چرا  _ 

ازم دیدزد نگاهشو  

ستی: نآرشام  

کجاست پس  _ 

: ُمرد آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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گمیم تیتسل  _ 

نسخت بود م یلیسرشو تکون داد درد از دست دادن دو قلو خ آرشام  

کنم یزندگ هیثان کی نایبدون ت تونمینم یحت  

نفر بودن داره کیبا دو قلوش احساس  ادم  

31 پارت  � فصل دوم � 

 _ آرشام

: بله آرشام  

دنیبه خوردت م یچ یدونیم  _ 

هست ی: تو آشپزخونه کشو اول آرشام  

االن امیم  _ 

اروحرف رفتم تو آشپزخونه و دره کشو باز کردم قرص نیگفتن ا بعد  

رونیب دمیکش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

چشمامو فشار دادم بهم یتوهم زا و مسکن و آرام بخش قو قرص  

وواقعا اون تونستیم نایا ادیمصرف ز کردنیم کاریباهاش چ داشتن  

کنه وونهید  
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دمیکش نیه هیاُپن  یآرشام که نشسته بود رو دنیو با د برگشتم  

االن یول رونیب ادیبودم از اتاقش ب دهیحاال ند تا  

هی: چآرشام  

یخوریم نارویوقته ا چند  _ 

شهیم یدو ماه هی: آرشام  

یخوریم نارویتو چرا ا یوا  _ 

اپن برداشت و گاز زد و گفت یظرف بزرگ رو یاز تو بیس هی  

: حوصله جرو بحث باهاشونو ندارم آرشام  

نخور یاونجور بویس اون  _ 

ازش گرفتم و شستمش و بویحرف رفتم سمتش و س نیگفتن ا بعد  

دادم بهش رفتم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

گرفت ازم بویابروش رفت باال و س یتا هی  

ام بدمچه برسه بخو قرصا از کنارتم رد بشه نیا گهید زارمینم آرشام  

یبخور  _ 

: تو چرا آرشام  

31 پارت  � فصل دوم � 
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یچرا چ من  _ 

یهر طور شده ازم مواظبت کن یخوای: چرا م آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

وردهداره خ یکیجلو چشمام حق  نمیبب تونمیتو خونمه نم نیا یدونیم  

شهیم  _ 

یعنی نی: همآرشام  

یچ پس  _ 

: ولش آرشام  

بود نایزنگ خورد ت میگوش  

دادم جواب  

 _ جانم

یی: کجا نایت  

امیمن شب نم یاج نایت  _ 

امیبگم به بابا ت ی: من چ نایت  

که دونمیبمونه نم مارستانیتو ب دیشب با بگو  _ 

کلک یمونیآرشام م شی: پنایت  

  _ اره
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

حامله برنگرد ی: خوش بگذره ولنایت  

نایت  _ 

نشو ی: باشه عصب نایت  

خدافظ گاو  _ 

: خدافظنایت  

کردیقطع کردم ارشام داشت نگاهم م تلفنو  

هیچ  _ 

یمونیمن م شی: خانم دکتر پ ارشام  

 _ اره

ارمیسرت ب ییبال یترسی: نمارشام  

 _ مثال

ایبهت تجاوز کنم  ای: بکشمت ارشام  

شتم ادامه بده و گفتموسط حرفش و نزا دمیپر  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ترسمینه نم بسه  _ 
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: چرا ارشام  

یکنینم تیمنو اذ تو  _ 

و گفت سادیو اومد جلوم وا نییپا دیاپن پر یرو از  

یباعث شده انقدر بهم مطمئن باش ی: چ ارشام  

32 پارت  � فصل دوم � 

داره و حاضر  یچه درد دونهیجا ضربه بخوره م هیاز  یادم وقت هی

ستین  

وح پاککه ر شهیم ییفقط شامل ادما نیاون دردو بده البته ا ی_ کس به  

هیز ا کیضربه کوچ هیدارن بعد از خوردن  یکه روح خراب ییادما دارن  

که انوگریمدت د هیهم بعد  چیکه ه رنیگیهم از اون طرف انتقام م نفر  

باعث کاره اونا نیا دیو شا کننیم تیداشتن و اذباهاشون ن یکار چیه  

ادم سابق نشه گهیاون ادم د بشه  

من از نوع اولم؟ یدی: از کجا فهمآرشام  

وت یآدم شناس یعنیکارو خوندم  نیآرشام من چند سال درس ا نیبب  

یول ییوتباشه که انگار ادم بده داستان  یمقدار کارات جور هی_  دیشا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

؟ ی: ول آرشام  

یآدم نیهمچ هیتو  نمیبیمن روح پاک تورو م نمیبیظاهر تورو نم من  
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یهست  _ 

: اشتباه نکنآرشام  

کنمینم  _ 

م اگهفکرت درباره من کامال اشتباهه امشب گهید یکنیم ی: دارآرشام  

یتکه تو گف ییواسه روح پاک و اون چرت و پرتا ارمیسرت نم ییبال  

ستین  

یچ پس  _ 

ندارم تیکار ی: فقط چون مهمون خونمآرشام  

رونیاز آشپزخونه ب میبر ایمهمان نواز ب یاقا باشه  _ 

و وارد اتاقش شدم رونیآرشام رفتم ب با  

رفتم سمتش و کنارش دراز دیرفت سمت تختش و دراز کش اون  

دمیکش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ز اوناا یتونیام هست که تو م گهیتا اتاق د شیاتاق ش نی: بجز اآرشام  

یکن استفاده  

تو بمونم شیپ خوامیم  _ 

نکس انقدر مهربو چیه یبرا قتینگاهم کرد من حق یجور هی آرشام  
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نفر بود نیاول نیا نبودم  

یراست آرشام  _ 

هی: چآرشام  

ادیصبح ساعت چند م دیناه نیا  _ 

شی: شآرشام  

5بزارم ساعت  مویزنگ گوش دیمن با پس  _ 

ی: چآرشام  

موندم شب نجایبفهمه من ا دینبا دیناه  _ 

: چرا آرشام  

دونمیغذارو م هیبدونه من قض خوامینم چون  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: خب؟ آرشام  

33 پارت  � فصل دوم � 

رونیه شما برم بساعت قبل اون از خون کی دیبا من  _ 

ابونهیدختر تو خ هی ی: اون موقع جا آرشام  

دنبالم ادیخواهرم ب زنمینباش زنگ م نگران  _ 

ی: اوکآرشام  

 _ آرشام
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: بلهآرشام  

بده بهم یقول هی فقط  _ 

ی: چ آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ینخور دویناه یغذا گهید  _ 

: من که بهت گفتم چونآرشام  

وسط حرفش و گفتم دمیادامه بده و پر نزاشتم  

یفکر کنه خورد کنمیم یکار هی من  _ 

: حله پس آرشام  

ریبخ شب  _ 

ی: مرس آرشام  

دیحرف پشتشو کرد بهم و خواب نیگفتن ا بعد  

ردخت هیبود چون من  یامتحانش کنم اون واقعا ادم خوب خواستمیم  

تو خونه اون و تنها تنها  

واقعا دیخواب اون  

بود یبا وجدان بود ادم درست یلیحدس زده بودم اون خ درست  

تسلط کنه تونهیزمیکه به شهوتش غلبه کنه به همه چ یادم  
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دمیخواب منم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خونه و رفتم نایکردن آرشام زنگ زدم به ت داریساعت پنج بدون ب صبح  

و ظرف هیتو  ختمیواسه ارشام صبحونه درست کردم ر یدبختب یکل با  

فمیگذاشتم داخل ک ظرفم  

صبح رفتم سمت خونه 7رفتم دوش گرفتم و حاضر شدم ساعت  و  

 آرشام

زدم و وارد خونه شدم زنگ  

: سالمدیناه  

 _ سالم

یآرشام موند شیپ شبی: فکر کردم ددیناه  

بمونم دیبا چرا  _ 

دونمی: نم دیناه  

آرشامو بده من ببرم براش صبحونه  _ 

صبحونه داد بهم و منم رفتم سمت اتاقش ینیس هی  

فتم توردر نزدم و با آرنجم درو باز کردم و  نیهم یپر بود برا دستم  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

د دورهکه بسته بو دیحوله سف هیآرشام با باال تنه برهنه و  دنید با  

زانوش بود ریحوله تا ز یبلندو  کمرش  

بود کلیخوشگل و خوش ه یلیخ سشیخ یاون موها با  

ینگام کن یخوایم ی: خوشت اومد؟ تا ک آرشام  

توام لباستو بپوش گردمیمن برم میکن زیچ  _ 

حرف برگشتم نیگفتن ا بعد  

۸3 پارت  � فصل دوم � 

گفت قهیاز چند دق بعد  

: برگرد آرشام  

ت بودگشتم بازم باال تنش لخ بر  

 _ آرشام

دمی: شلوارمو پوشآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یدیپوش یتو رو خدا اونم نم نه  _ 

زد لبخند  



VIP_ROMAN 
 

 

91 

نجایا ایب بدو  _ 

تخت یحرف رفتم نشستم رو نیگفتن ا بعد  

بدوام دی: حتما با آرشام  

یشیم طونیچرا انقدر ش یخوریتو قرص نم آرشام  _ 

تخت یانداخت باال و اومد نشست رو شونشو  

صبحونشو دراوردم فمیک از  

 _ بخور

ابروش رفت باال یتا هی آرشام  

یکنیکارو م نی: چرا ا آرشام  

میزنیبخور بعدا باهم حرف م تو  _ 

: باشه آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

که یتو ظرف ختمیر وینیس یتو یو منم غذاها خوردیصبحونه م اون  

و اومدم تو اتاق دیناه یبردم برا ویخال ینیبودم و س اورده  

بگو بهم ای: ب آرشام  

کن صب  _ 

واریدتو  دمیبرداشتم و محکم کوب زویم یرو وانیحرف ل نیگفتن ا بعد  
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شکست و خورد شد یبلند یلیخ یصدا با  

: تو آرشام  

سیه  _ 

یکنیارو مک نیچرا ا اریب لیفقط دل لهی: نقشت تکم آرشام  

یخوب ش خوامیم  _ 

: چراآرشام  

جلوم خورده بشه یکه دوست ندارم حق کس گفتم  _ 

نایاز زبان ت ♡.....  

اومد تو ردادیشرکت لَم داده بودم در باز شد و ت زیم یرو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: سالمردادیت  

خوشگل باهاش بود یلیپسر خ هی  

35 پارت  � فصل دوم � 

 _ سالم

کنمیم ی: معرف ردادیت  

حرف به پسره اشاره کرد و گفت نیگفتن ا بعد  

دوستم مانی: آرتردادیت  
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بعد به من اشاره کرد و گفت و  

دوست دختر سابقم نای: تردادیت  

سابق گفتینم کاش  

من هنوزم دوسش داشتم یولم کرده بود رفته بود ول درسته  

تونیینا: خوش بختم از آش مانیآرت  

  _ منم

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

سایاز زبان پر ♡♡...  

عمو عمران الو  _ 

عمران: بله عمو  

نایاومدن و رفتن تو اتاق ت ردادیبا ت مانیآرت  _ 

مگه نه کمی یبلد یعمران: تو حسابدار عمو  

 _ اره

به کوچولومون ورشکسته بشه و نایت نیکن شرکت ا یعمران: کار عمو  

کنه دایپ اجیاحت پول  

چقدر پول به  _ 

ونیمل 511عمران:  عمو  

 _ چشم
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نایاز زبان ت ♡...  

نیینجایچرا ا خب  _ 

یایم رونیب میبا دوستامون بر میقرار گذاشت مانی: با آرت ردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ذوق گفتم با  

نیبر نیخوایکه نه حاال کجا م چرا  _ 

حی: تفر ردادیت  

یک  _ 

: فردا ردادیت  

امیم  _ 

اری: دوست پسرتم بردادیت  

ایلیا  _ 

: ارهردادیت  

36 پارت   � فصل دوم � 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ارمیم  _ 
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هی: عالردادیت  

 _ اره

برداشتم ویرفتن گوش مانیو آرت ردادیت  

: جانمیمنش  

بفرست اتاقم ارویلیا  _ 

: چشمیمنش  

دره اتاقمو زدن قهیقطع کردم و بعد از چند دق ویگوش  

تو ایب  _ 

سرد بود یلیاومد تو نگاهش خ ایلیا  

ایلیا  _ 

خانم نایت نیی: بفرماایلیا  

خانم نایت  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بلد نبودم تویلی: فامایلیا  

سادمیشدم و رفتم سمتش و با فاصله کم ازش وا بلند  

ایلیا  _ 

هی: چایلیا  

یشد ینجوریا چرا  _ 
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ی: چجور ایلیا  

نشیس یرو دمیکش دست  

گفتم و  

به من بگو شدهیچ  _ 

نییاورد پا نشیس یگرفت و از رو دستامو  

ی: مگه قرار نبود زن من بشایلیا  

 _ خب

نجایا خوادیم یچ ردادیت نی: پس اایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ایلیا  _ 

: هاایلیا  

کایامر ردادیت شیبود فقط چون بتونم برم پ یما الک ازدواج  _ 

پس یداربه ازدواج با من ن یازیاومده توام ن ردادی: حاال که تایلیا  

 _ پس؟

رمی: من مایلیا  

حرف اومد بره که گفتم نیگفتن ا بعد  

37 پارت  � فصل دوم � 
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ایلیا  _ 

: بله ایلیا  

عوض شد برنامه  _ 

برگشت سمتم و گفت ایلیا  

توام؟ ی: من عروسک تو دستاایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ نه

یکنیم ی: پس چرا با من بازایلیا  

میمنو تو باهم قرار گذاشت ایلیا  _ 

ستین ی: ادم درست ایلیا  

یک  _ 

مانیو آرت ردادی: تایلیا  

یشناسیاز کجا م مانویارت تو  _ 

کنهیمهنوزم مغزم کار  یاومده ول شیمشکل برام پ کمی: درسته ایلیا  

حرفت رینزن ز ایلیا یگفت یکنیکمکم م یگفت تو  _ 

میکنیم ینگفتم باز کایآمر یو بر یزنم بش کنمی: گفتم کمکت م ایلیا  

 باهم
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تونمیجانه من من بدون نم ایلیا  _ 

یدار ی: چرا باز چه داستانایلیا  

نگو ینجوریا  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: داستانو بگو ایلیا  

یباش دیتو هم با رونیب میبر میخوایم فردا  _ 

یساده ا یلی: تو خایلیا  

دونمیم اره  _ 

که زدم ینه بخاطر حرف یول امی: باهات م ایلیا  

یایم یبخاطر چ پس  _ 

ارنیبخوان سرت م ییاونا گرگن هر بال تی: بخاطر سادگ ایلیا  

ایلیا  _ 

: بله ایلیا  

 _ عاشقتم

بغلش دمیحرف محکم پر نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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۴3 پارت  � فصل دوم � 

کمرم و گفت یگذاشت رو دستشو  

واشی سی: هایلیا  

ایلیا کردمیم کاریرو نداشتم چ تو  _ 

ی: زندگ ایلیا  

دمیخند  

●○●○●○°•°•°•°•♡ 

با بابا و مامان رفتم  یو احوال پرس کیخونه و بعد از سالم و عل رفتم

 تو

 اتاق

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بود ومدهیکه خونه ن شبمیخواب بود د امیت  

دمیرفتم اروم کنارش خواب زدیمشکوک م داشت  

□■□■□■□***☆ 

نبود رفته بود امیشدم ت داریب میزنگ گوش یبا صدا صبح  

دمشیدیچند روزه اصال نم نیا  

دادم جواب  
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 _ الو

دختر خوب یی: کجا ردادیت  

 _ سالم

خوردمش دی: ببخشردادیت  

جونت نوش  _ 

دیخند  

ای: جلو کافه .... منتظرم بردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ باشه

نمتیبی: فعال م ردادیت  

نمتیبیم  _ 

حرف قطع کردم نیگفتن ا بعد  

زدیقلبم تند تند م زدممیاز پشت تلفن باهاش حرف م یوقت یحت  

39 پارت  � فصل دوم � 

شرکت یبرداشتم و زنگ زدم به منش ویگوش  

سالم الو  _ 

خانم نایت نیی: بفرما یمنش  
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اونجاست ایلیا گالره  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: ارهیمنش  

کن صداش  _ 

: چشمیمنش  

یتو گوش دیچیپ ایلیا یصدا قهیاز چند دق بعد  

: بله ایلیا  

جلو شرکت باش گهید نیچند م هی ایلیا  _ 

: باشه ایلیا  

لباس اسپورت بردار و بپوش هیاز تو شرکت  ایلیا  _ 

گه؟ی: امره د ایلیا  

نشو خواهش بود لوس  _ 

ی: اوک ایلیا  

 _ خدافظ

قطع کرد یخدافظ بدون  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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خوشگل هم کردم شیآرا هیو  دمیلباس خوشگل پوش هی پاشدم  

برداشتم و رفتم چویسوئ  

○●○●○●•°•°•°•♡ 

سادمیشرکت وا یجلو  

بود سادهیدر وا یجلو ایلیا  

اسپرت تنش منو کشت یهود اون  

دمیفهمیروزا خودمم خودمو نم نیمن چم شده ا ایخدا  

1۸ پارت  � فصل دوم � 

نینشست تو ماش اومد  

یچطور  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: خوبایلیا  

میبر  _ 

می: برایلیا  

ردادیاز زبان ت ■□.. ..  

مانیآرت  _ 

: جانممانیآرت  

نیا از شیدنینوش ایکه سفارش داد تو آب  یکه اومد هر چ نایت نیبب  
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یزیری_ قطره م دو  

هشبکه پر بود از محلول رو دادم  یکیکوچ شهیحرف ش نیگفتن ا بعد  

شهیم یچ زمیبر نوی: خوب امانیآرت  

برهیم ادیکل گذشتشو از  بایتقر یول رهیمینم نترس  _ 

ببره ادیگذشتشو از  میخوای: چرا ممانیآرت  

حتما الزمه گهیعمو عمران م یوقت دونمینم  _ 

نایت یدنیتو نوش زمیریم نی: پس من دو قطره از امانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ اره

ا نیاز زبان ت ☆.....  

میغذا بخور هیرستوران  میبود اول بر قرار  

گرفتم ارویلیشدم و دسته ا ادهیپ نیماش از  

میرستوران شد وارد  

بودن زیم هیو ندا دوره  نیاسمیو شراره و  ردادیو ت مانیآرت  

مینشست یسالم و احوال پرس بعد  

نیخوریم ی: چ ردادیت  

نیسفارش نداد شما  _ 
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می: نه منتظر شما بودردادیت  

هیعال  _ 

میسفارش داد ایلیا با  

1۸ پارت   � فصل دوم � 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

وردناوردن غذارو گشنم بود با اشتها شروع کردم به خ نیچند م بعد  

ردادیاز زبان ت ☆☆....  

شروع کرد به خوردن نایت  

حواسش نبود یو کس خوردنیها هم داشتن غذاشونو م بچه  

و نایتنوشابه  وانیتو ل ختیدو قطره از محلولو ر واشی یلیخ مانیآرت  

راحت شد المیکرد به خوردن غذا خ شروع  

نایاز زبان ت ☆......  

تشنم شد هویغذام بودم که  وسط  

گرفتم دستم که بخورمش نوشابمو  

امیاز زبان ت ☆.....  

بود ومدهین دیناه امروز  

 _ آرشام

: بله آرشام  
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تو یهمش تو خونه ا چرا  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ادیخوشم نم رونیب ی: از فضا آرشام  

میخونت قدم بزن اطیتو ح میبر ایب ستین دیکه ناه االن  _ 

: تو خودت برو آرشام  

؟یاینم یخواهش کنم چ ازت  _ 

امی: چرا بآرشام  

یخوریهوا م کمی  _ 

بندازم نیحرفتو زم تونمینم یکمک کرد ادی: بهم زآرشام  

م؟یبر پس  _ 

: ارهآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

2۸ پارت  � فصل دوم � 

نایاز زبان ت ♡.....  

گرفتم دستم که بخورمش نوشابمو  

ایلیخواستم بخورمش ا نکهیبه محض ا یگذاشتم جلو دهنم ول شوین    
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لباسام یرو ختینوشابم و کل نوشابه ر ریز دیبا دست کوب محکم  

یکنیم یدار کاریچ  _ 

شده بود دهیحرف بلند شدم لباسام به گ*ه کش نیگفتن ا بعد  

دکر کاریبا لباسام چ نیبب یبهداشت سیرفتم سمت سرو تیعصبان با  

احمق نفهم پسره  

ه کهاومد تو انقدر گاو و نفهم ایلیباز شد و ا یبهداشت سیسرو در  

زنونست یبهداشت سیسرو نجایا دونهینم  

گمیم کیتو لباسام تبر ی*دیر* یزد  _ 

وانتیتو ل ختیر یچ هی: اون پسره ایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ینجوریجنگه چرا ا نجایبس کن بابا انگار ا ایلیا اه  _ 

ی: طلبکارم هستایلیا  

تو لباسام ی*دیهستم چون ر* اره  _ 

اره؟ هینجوری: که ا ایلیا  

 _ اره

ییبه بعد تنها نی: از اایلیا  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  
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ایلیا  _ 

بگم بهش یچ هی نستادیوا یحت  

لعنت بهت بچه اه  

ردادیاز زبان ت ♡.....  

خوردایم وانویداشت ل نایابله ت پسره  _ 

رونینگا کن از رستوران رفت ب ردادی: تمانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

رونیکه از رستوران رفت ب اینگاه کردم به ارش هی  

ایلیا گفتیش مبه نایچرا ت دونمینم یبود ول ایارش شیاصل اسم  

نداشت ادیمنو به  ایچرا ارش و  

3۸ پارت  � فصل دوم � 

امیاز زبان ت ♡......  

نزده بودم رونیدو ماه بود از خونه ب یکی: حدود  آرشام  

 _ چرا

ادی: خوشم نمآرشام  

 _ چرا

ادی: چون خوشم نم آرشام  
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بزرگ بود یلیخونش خ اطیح  

میاز خونه دور شده بود بایتقر  

همه ثروت ماله توعه نیا  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: ارهآرشام  

کنه تتینباشه اذ یدیتا ناه مارستانیب یایچرا نم پس  _ 

خوانیم نوی: اونام همآرشام  

خوانیم ویچ  _ 

که نهکیبکشه اون برام مدرک جمع م مارستانی: من اگه پام به بآرشام  

کنهیبه اسم خودش م موییو تموم دارا میروان  

سایاز زبان پر ●○......  

عمو الو  _ 

: بلهعمو  

فردا صبح شرکت برشکسته بشه نیکردم که هم یکار من  _ 

شنی: مشکوک نمعموعمران  

نهیبابا من چند ساله کارم ا نه  _ 

خوادیعمران: واسه برشکسته نشدنش چقدر پول م عمو  

ونیمل 511  _  
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ید: سوگند احم سندهینو  

 

هیعمران: عال عمو  

۸۸ پارت  � فصل دوم � 

امیزبان ت از  ......☆ 

خونش بود اطیح یکه تو یصندل یرو مینشست  

نیا لیاز خودم و دل شتریب یپسر اعتماد داشتم حت نیبه ا یلیمنخ  

و زیکه به همه چ یدونستم من یاعتمادمو نم همه  

ضمیهمه به مر نیبود که نشناخته ا بیکس شک داشتم واسم عج همه  

کنم اعتماد  

بود که اونو نیواسه ا دیشا  

کردنیم تیاذ یلیخ  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شدم تیخودم اذ کردمیشده بود من فکر م تیاز من اذ شتریب یحت  

شده بود تیاز من اذ شتریب یلیانگار اون خ یول  

یکنیفکر م یبه چ ی: دارآرشام  

تو به  _ 
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یکنیفکر م یمن دار ی: به چآرشام  

یپسر چینزاشتم دست ه دمیسن رس نیهستم که تا به ا یآدم من  

مچرا با تو انقدر راحت دونمینم ی_ بارم بهم بخوره ول کی یحت  

نگفت یزینگاهم کرد و چ آرشام  

شونه هاش یگذاشتم رو سرمو  

تو دمیمن و کش یسرد بود سوشرت تنشو دراورد و انداخت رو کمی هوا  

 بغلش

یچ خودت  _ 

5۸ پارت  � فصل دوم � 

ی: خودم چآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نشه سردت  _ 

نگران نباش شهی: نم آرشام  

خودمو فشار دادم تو بغلش شتریب  

نایزبان ت از  .....☆ 

بچه ها شیکردم و رفتم پ زیمبه زور ت لباسامو  

بچه ها دیببخش  _ 



VIP_ROMAN 
 

 

111 

ایلی: کجا رفت اردادیت  

اومد رفت شیکار براش پ هی  _ 

گذرهی: اشکال نداره بدون اونم خوش مردادیت  

دمیخند  

میقدم بزن کمیجنگل  میری: بعد از خوردن غذا مردادیت  

یعال چقدر  _ 

جنگل میو بعدش رفت میاونجا نشست گهید کمی  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میزدیکنار هم قدم م میداشت  

میعقب تر از همه بود ردادیت منو  

باهم میزدیچقدر قدم م ادتهی مای: مثل قدردادیت  

بارون بود ریز اشیشتریب یول اره  _ 

می: و دست تو دست هم بودردادیت  

 _ اره

نای: تردادیت  

 _ بله

رمیدستتو بگ تونمی: مردادیت  
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اونو مخ کنم تا با هم خواستمیداشت من م یرادیفکر کردم چه ا کمی  

میکن ازدواج  

گفتم نیهم یبرا  

که نه چرا  _ 

6۸ پارت   � فصل دوم � 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میدستمو گرفت و باهم با بچه ها رفت ردادیت  

نای: تردادیت  

 _ جانم

ییجا میبر یایبعدش با من م می: االن با بچه ها برردادیت  

 _ کجا

بهت نشون بدم ویزیچ خوامیخونم م می: برردادیت  

نبود دلشو بشکنم یدلمم راض ینبود برم ول یراض دلم  

دونمینم  _ 

یبه من اعتماد ندار یعنی:  ردادیت  

ردادیت ستیاعتماد ن بحث  _ 

هی: پس بحث چردادیت  

دونمیواقعا نم ردادیت  _ 
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شمایدلخور م ازت گهید ای: بردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ردادیت  _ 

گهید اینداره ب ردادی: تردادیت  

 _ باشه

ایلیاز زبان ا ♡....  

ششیبرگردم پ خواستمیوقت نم چیه گهید  

برگه امضا کرده بودم یسر هیتو شرکت  یول  

رفتم سمت شرکت نیهم یبرا کردمیاونارو پاره م رفتمیم دیبا  

ردادیاز زبان ت ☆.....  

کنمیم کاریدارم چ دادمیجور به عمو عمران خبر م هی دیبا  

ول کردم نارویت دست  

نایت  _ 

: جانمنایت  

امیزنگ بزنم م هی من  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  
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: باشهنایت  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

7۸ پارت  � فصل دوم � 

نارویخاموش بود من اگه ت شیگوش یزدم به عمو عمران ول زنگ  

تونستم به عمو عمران زنگ بزنم یخونم نم بردمیم  

گرفتم سارویفکر شماره پر کمی با  

سایاز زبان پر ☆.....  

گ خوردکه تلفنم زن کردمیاتاق بودم و داشتم پرونده هارو مرتب م تو  

ادمگو و جواب د بلند یگذاشتمش رو نیهم یبند بود برا یلیخ دستم  

 _ بله

یخوب سای: سالم پرردادیت  

ایلیاز زبان ا ☆.....  

نمیحسابداره شرکت تا بب سایپر شیشرکت شدم خواستم برم پ وارد  

متوقف شدم ردادیت یصدا دنیبا شن یکجاست ول یگانیبا مسئول  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

سای: پرردادیت  

دوتام باهم بودن نیپس ا زدنیحرف م یتلفن داشتن  
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شده یچ ردادی: بله ت سایپر  

گ بزنعمو خاموشه تو زن یببرم خونم گوش نارویت خوامی: من مردادیت  

بگو بهش  

بشه یخونت که چ یببر نارویت یخوای: م سایپر  

نه ای کنهیم یبازم برام بلبل زبون نمیزنش کنم بب خوامی: مردادیت  

ی: تو احمق سایپر  

: چراردادیت  

ننکیم یادم توش زندگ یساختمون هست که کل هی: خونه تو تو سایپر  

رهیکنه آبروت م غیج غیج نایاحتمال نود و نه درصد ت به  

دمچرا به ذهن خو شهیباورم نم یهست یچه جانور گهی: تو دردادیت  

دینرس  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بگو زنگ بزن بهش رمیگیخونتو از نگهبانت م یدایلی: خب من کسایپر  

یکه دار دشمیلیبرو خونه من ک توام  

: اره دارمردادیت  

۸۴ پارت  � فصل دوم � 

گروه بود هیتو  ردادیحسابدار شرکت با ت دمیشنیداشتم م یچ من  
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ببرش خونه و بخواد هر زاشتمیم دینبا یدلخور بودم ول یلیخ نایت از  

ارهیکه دلش خواست سرش ب ییبال  

نقشه هی نایا ختنیر یچ هی نایتو رستوران تو نوشابه ت دمیخودم د من  

دمیفهمیم دیکه من با داشتن  

دیاب دونمیطرف اوناست کارو برام سخت کرده و نم نایکه ت نیا اما  

کنم کاریچ  

دخترو نداشتم نیدر ضمن من ادرس خونه ا و  

رونده ها گشتمو دنبال پ نایرفتم تو اتاق ت واشی  

رفتم وو ادرس خونشو برداشتم  رونیب دمیکش سارویاستخدام پر پرونده  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نایاز زبان ت ☆....  

میبرگرد ایپاهام درد گرفت ب ردادیت یوا  _ 

خونه من میبر یعنی: ردادیت  

 _ اره

میکن یاز بچه ها خدافظ ای: پس بردادیت  

نایسمت ماش میرفت ردادیو با ت میکرد یبچه ها خداحافظ از  

اون خونه خودش یول یصندل یدادم به پشت هیخونش سرمو تک تا  
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رفتینم  

ردادیت یعوض کرد خونتو  _ 

: ارهردادیت  

یندار میاون ساختمونه که باهم درست کرده بود گهید یعنی  _ 

: نه متاسفانهردادیت  

 _ باشه

ی: ناراحت شد ردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ نه

داستیپ افتی: از قردادیت  

که نه گفتم  _ 

کردم ی: شوخ ردادیت  

ویچ  _ 

: اون ساختمون هنوزم هستردادیت  

9۸ پارت  � فصل دوم � 

یدروغ بگ یکه منو خوشحال کن نیواسه ا ستین الزم  _ 

: دروغ نگفتم ردادیت  
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گهیبه جا د میریم میاونجا دار میبر هنکیا یچرا االن بجا پس  _ 

: راستشو بگمردادیت  

 _ اره

بدون تو برم تو اون ساختمون ومدیدلم نم قتشی: حقردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دلم ضعف رفت براش ته  

ادیدلم م یاالن که تو هست ی: ولردادیت  

اونجا میاالن بر پس  _ 

میری: فردا صبح مردادیت  

گفتم نیمخالفت کنم واسه هم نخواستم  

یطور راحت هر  _ 

د کهبو یلطف بزرگ هیواسم  ردادیخوشحال بودم بودن در کنار ت یلیخ  

تجربشو داشتم قبال من  

ساختمون نو ساز خوشگل هی میدیرس  

باال میو با آسانسور رفت میشد وارد  

میواحد شد داخل  

قهیناز و با سل یلیخونه خ هی  
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بود یعال قشیسل شهیهم ردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شتهبدنت جون دا کمی یبخور ارمیب یچ هیاون رو تا  نی: بشردادیت  

 باشه

بدنم جون داشته باشع دیبا یچ واسه  _ 

51 پارت  � فصل دوم � 

فراموشش کن یجور نی: هم ردادیت  

 _ باشه

رفت تو آشپزخونه حرف اون نیگفتن ا بعد  

نشستم اونجا منم  

ه بودو خرما اورد کیو ک ریاومد و برام ش قهیبعد از چند دق ردادیت  

یدیچرا زحمت کش یمرس  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یدار یتا حاال با من تعارف باز ی: بخور بابا از کردادیت  

یمرس باشه  _ 

حرف شروع کردم به خوردن نیگفتن ا بعد  
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خوردنم تموم شد گفتم نکهیاز ا بعد  

گشنم شده بود یاخ  _ 

االن ؟ ی: خوردردادیت  

 _ اره

ویزیچ هینشونت بدم  خوامیم ای: ب ردادیت  

ویچ  _ 

حاال ای: بردادیت  

 _ باشه

حرف بلند شدم نیگفتن ا بعد  

ینشونم بد یخوایم یچ خب  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: تو اتاقهردادیت  

رفتم سمت اتاق باهاش  

تو میباز کرد و باهم رفت درو  

خوشگل بود یلیخ اتاقش  

قرمز بود شیتخت دو نفره وسط اتاق بود که رو تخت هی  

بادکنک قرمز و شمع تو اتاق بود یکل  

چه خبره ردادیت  _ 
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بسته شدن در برگشتم یصدا با  

داده بود بهش هیدره اتاقو بسته بود و تک ردادیت  

با توام ردادیت  _ 

: بلهردادیت  

نجایخبره ا چه  _ 

یکنیفکر م یدار یخودت چ دونمی: نمردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

فکر کردم و گفتم کمی  

هیزیچ یهمه بادکنک اخه جشن نیچرا ا ستیتولدمم ن اخه  _ 

دیخند  

یخندیم یدار یچ به  _ 

یخنگ یلی: خردادیت  

ردادیت عع  _ 

51 پارت  � فصل دوم � 

: جانمردادیت  

بگو چه خبره ینکن جد یشوخ  _ 

؟ی: جدردادیت  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ اره

اتاق نیتو ا یمال من بش شهیهم ی: خب قراره براردادیت  

زنه انقدر که ا یدوسش داشتم ول گفتیم یاون داشت چ دیلرز دلم  

بگذرم میدخترونگ  

ردادیت شهینم  _ 

یدوستم دار یکردی: مگه تو ادعا نم ردادیت  

داستان داره نیبه ا یداشتن من چه ربط دوست  _ 

صورت نیا ریدر غ یشیمال من م ی: اگه دوستم داشته باشردادیت  

بوده یداشتنت الک دوست  

ردادیت یول  _ 

قبول کن نای: تردادیت  

رمیاره اصال تو فکر کن من دوستت ندارم منم دارم م کنمینم قبول  _ 

مچ یحرف رفتم سمت در و خواستم بازش کنم ول نیگفتن ا بعد  

سمت تخت دمیمحکم گرفت و کش دستمو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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درد گرفت یلیدستم خ مچ  

یکنیم یدار کاریچ  _ 

یزاتمجا هی ییو هر خطا یکه دوسم دار یتو به من دروغ گفت: ردادیت  

 داره

52 پارت  � فصل دوم � 

تخت یپرتم کرد رو بایتقر  

دیمن دراز کش یاونم اومد رو دمیکش غیج  

ردادیکن ت ولم  _ 

مگه نه ی: تو بهم دروغ گفتردادیت  

دوست دارم من  _ 

یگیدروغ م ی: هنوزم دارردادیت  

شهیسرد م شتریقلبم ازش ب کردمیحس م گذشتیکه م هیثان هر  

دیبا یدیفهم نایت یامشب مال من بش دی: باردادیت  

خوامیمن نم یگیچرا زور م ردادیت  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ها یچ یخوای: نمردادیت  

از دست بدم مویقبل از ازدواج دخترونگ خوامینم ردادیت  _ 
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یمال من بش دیتو با ی: ولردادیت  

هم دمیلبام و با حرص بوس یحرف لباشو گذاشت رو نیگفتن ا بعد  

گرفتیهم گاز م دیبوسیم  

خواستمیهم م خواستمیهم درد داشتم هم نم بردمیلذت م هم  

دمیبوسیعشقم داشت م نکهیواسه ا لذت  

گرفتیمحکم گاز م یلیچون خ درد  

یلیمشکل خ هی یچون قبل ازدواج از دست دادن دخترونگ خواستمینم  

بود بزرگ  

بود میعشق زندگ نیچون اون اول خواستمیم  

نمانتوم و داشت بازشو یبرداشت و دستش رفت سمت دکمه ها لباشو  

کردیم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دلش یکه بزارم هر کار شدینم نیبه ا لیعاشقش بودم دل نکهیا  

بکنه خواستیم  

باهات باشم خوامیمن نم ردادیکن ت ول  _ 

می: امتحان کنردادیت  

ویچ  _ 
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درسته؟ یباهام باش یخواینم ی: گفتردادیت  

 _ اره

بهشون اورد ی*نه هام و فشاره محکمیرفت سمت س دستاش  

اومد رونیناخوداگاه آ*ه از دهنم ب یبود ول یچه حس دونمینم  

53 پارت  � فصل دوم � 

یخواستیتو که نم شدی: چردادیت  

ماناگه آر ایبه خودت ب یخودتو بدبخت کن دینبا نایت ایخودت ب به  

ایبه خودت ب کنهیم کتیت کهیت بفهمه  

زدم غیزدم و ج پسش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

برم خوامیکن م ولم  _ 

: بعد از انجام کارم باشه بروردادیت  

یفهمیم خوامینم ردادیت  _ 

خوابمیزور باهات م: نخوا به ردادیت  

شهیتجاوز حساب م نیا  _ 

حساب بشه خوادیم ی: هر چردادیت  

*نیسو*ت هیمانتومم دراورد و من فقط  رهیحرف تاب ز نیگفتن ا بعد  
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تنم بود قرمز  

سمت در دمیبه زور پسش زدم و دو زاشتمیم دینبا  

در قفل بود یول  

هیانثو هر  دیرون پام کش یبهم و دستشو از رو دیاز پشت چسب ردادیت  

باالتر ومدیم  

دیحساسم رس یبه جا تیدر نها و  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یمطمئن بودم باهاش همکار موندمیبمونم چون اگه م خواستمینم  

کنمیم  

برم بزار  _ 

گرفتیو گاز م دیبوسیپشت گردنمو م از  

۸5 پارت  � فصل دوم � 

ول کن تورو خدا ردادیکن ت ولم  _ 

کنمی: نمردادیت  

گردنم یرو دیحرف لباشو کش نیگفتن ا بعد  

هم نه خواستمیم هم  

خوش نبود حالم  
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کارو کنه نیبخواد به زور باهام ا کردمینم فکرشم  

ایلیاز زبان ا ♡......  

تو دمیدر پر یرو از  

رفتم تو واحد تو پرونده جز به جز نوشته بود یواشکی  

 

ی: سوگند احمد ندهسینو  

 

طبقه باال رفتم  

دمیشن نارویت یصدا  

: تو روخدا ولم کننایت  

بار افتادم نیاخر ادهی یدرو بشکنم برم تو ول اومدم  

لباسش باهام دعوا کرد ینوشابه رو ختنیر بخاطر  

بود نجایحتما به خواست خودش ا االنم  

در فاصله گرفتم از  

55 پارت  � فصل دوم � 

منصرفم کرد نایت یحرف بعد یبرم ول خواستم  

یفهمیچرا نم خوامیمن نم گمی: دارم بهت منایت  

مدیدو ومدیشدم و برگشتم و درو شکستم صداشون از اتاق م مونیپش  

در قفل بود باال  
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لگد درو شکستم با  

نایاز زبان ت ♡....  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تو دلم گرم شد ایلیا دنیر زل زدم به در با دباز شدن د با  

ازم دور کرد ردادویجلو و ت اومد  

تکون بخوره تونستیکه نم زدشیم یجور  

نیزم یافتاد رو هوشیب ردادیت قهیاز چند دق بعد  

بودم یتیاالن تو چه موقع ایتو تنمه  یمهم نبود چ اصال  

بغلش دمیسمتش و محکم پر دمی*ن دویهمون سو*ت با  

ایلیاز زبان ا ☆....  

شد یبغلم ته دلم خال دیپر یوقت  

دیلرزیشدم کل تنش داشت م یجور هی  

56 پارت  � فصل دوم � 

نایت  _ 

: بغل کن ولم نکننایت  

پاک کردم اشکاشو  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تو مغزم اومد یگنگ یلیخ یایزیچ هی  

  بهم گفته بودجملرو قبال نیهم قاینفر دق هی

رونیب امیتکون دادم تا از فکرش ب سرمو  

نایت  _ 

نگو یچی: هنایت  

فرار کنم خواستمیمحکم بغلم کرده بود انگار م یجور  

سوشرتمو دراوردم و تنش کردم اروم  

میبر پاشو  _ 

امی: نم نایت  

کردم و کاله سوشرتو گذاشتم سرش بغلش  

رونیخونه زدم ب از  

ایلی: انایت  

  _ بله

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: ولم نکننایت  

که کنمینم ولت  _ 
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حرف محکم تر گرفتمش اونم دست انداخت دوره گردنم نیگفتن ا بعد  

57 پارت  � فصل دوم � 

گرفتم یتاکس  

خونتون؟ ببرمت  _ 

برم خوامی: نمنایت  

ببرمت کجا  _ 

شرکت می: برنایت  

 _ باشه

نمیسرشو چسبوند به س نایت  

به شرکت میدیزده نشد تا رس نمونیب یحرف گهید  

نایاز زبان ت ♡.....  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دادیبهم م یحس خوب بغلش  

کارو کرد نیبا من ا ردادیباور کنم ت تونستمینم اصال  

نبود بردم سمت اتاقم یوارد شرکت شدم کس ایلیا با  

گرفتم شرتشویکاناپه خواست بره ت یرو گذاشتم  

شمیپ نیبش  _ 
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کنارم نشست  

بفهمم از دست من ناراحته تونستمیم خوب  

من بود رهیکه تقص میدعوا کرد یبار کل نیبود اخر میعیطب  

خوامیم معذرت  _ 

۴5 پارت  � فصل دوم � 

زد بهم زل  

ی: چایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خوامیم معذرت  _ 

: چراایلیا  

بد حرف زدم باهات یلیبار خ نیاخر من  _ 

ستی: مهم نایلیا  

تابلو بود ناراحته یول  

شکسته بودم توسط عشقم حوصله نداشتم من  

حال نیبا ا یول  

شونش یبهش سرمو گذاشتم رو دمیچسب  

ازت معذرت خواستم من  _ 
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که ستی: گفتم مهم نایلیا  

کردم یمعذرت خواه که من مهمه  _ 

دمیبخش نای: باشه ت ایلیا  

بوست کنم ایب  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دمیحرف گونشو محکم بوس نیگفتن ا بعد  

؟یداده خورد یزیچ ردادی: تایلیا  

 _ نه

ایستی: اصال تو حال خودت نایلیا  

 _ هستم

هیچه وضع نی: پس اایلیا  

کردم یمن از ته دلم ازت معذرت خواه ایلیا  _ 

: واقعاایلیا  

 _ اره

59 پارت   � فصل دوم � 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یبخواب نجایا یخوای: باشه تو امشب مایلیا  
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نه یبخواب  _ 

ی: پس چایلیا  

میبخواب  _ 

م؟ی: بخوابایلیا  

 _ اره

بخواب ری: تو حالت بده بگایلیا  

زدم داد  

میبخواب گفتم  _ 

دماغش و گفت یگذاشت رو انگشتشو  

سی: هایلیا  

ید یبه حرفم گوش نم خوامینم  _ 

مونمیم شتی: باشه پایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

زدم بهش زل  

: حاال دراز بکشایلیا  

کنارم دراز بکش توام  _ 

: باشه دراز بکشایلیا  
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کنارم دیکاناپه اونم دراز کش یرو دمیکش دراز  

چم بود دونمینم  

داشتم کنارش باشم دوست  

دراز کردم سمت لباسش دستمو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

61 پارت  � فصل دوم � 

ارمیباال و خواستم درش ب دمیتنشو کش شرتیت  

یکنیم کاریچ یدار نای: تایلیا  

اریدرش ب ایلیا  _ 

چرا: ایلیا  

کنهیم تمیاذ اریب درش  _ 

کنه تیتورو اذ دیتن من چرا با شرتیت فهممی: من نمایلیا  

کنمیخواهش م ایلیا  _ 

دیپوف کش ایلیا  

دراوردم شرتشویحرکت ت هی با  

پرت کردم وسط اتاق شرتویبعد از اون ت و  

گهیبخواب د ریبگ نای: ت ایلیا  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

برجستش نهیس یگذاشتم رو سرمو  

تتو شده بود ینینوشته چ هی نشیس یرو  

دمیبوس نشویو اروم وسط س نشیس یرو دمیکش دست  

بخواب نای: ت ایلیا  

دراورده بودم حرصشو  

گرفته بود خندم  

61 پارت  � فصل دوم � 

دمیخند اروم  

و بخند ریمنو بگ سگاهیا نی: افرایلیا  

ایلیا  _ 

: بلهایلیا  

تورو نگرفتم سگاهیا من  _ 

فقط بخواب نای: تایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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انداختم دوره گردنش و گفتم دست  

برهینم خوابم  _ 

؟ رمی: برم قرص بگایلیا  

 _ نه

یکنیم وونمید یدار نای: تایلیا  

یبود ونهید تو  _ 

چشمام داد کنار یلبخند زد و موهامو از جلو ایلیا  

یهست یخوب یلی: تو دختر خ ایلیا  

صورتم و نوازش کرد یرو دیحرف دست کش نیگفتن ا بعد  

ایلیا  _ 

: بلهایلیا  

وقت نرو چیه  _ 

: کجا برم؟ایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ هرجا

62 پارت  � فصل دوم � 

: بخوابایلیا  
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و محکم تر بغلش کردم و چشمامو بستم دمیخند  

خوابم برد قهیاز چند دق بعد  

●○●○●○●○●○¡¿ 

نایاز زبان ت ♡.....  

دمیصدا بلند از خواب پر هی دنیشن با  

ب بودبود که کنارم خوا ایلیباال تنه برهنه ا دمیکه د یزیچ نیاول  

یآبدارچ یغالم یصورت پر از تعجب آقا دمیکه د یزیچ نیدوم و  

بود شرکت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: من ...من یغالم یآقا  

بند اومده بود زبونش  

داشت حقم  

شتونیپ امیمن خودم م رونیب نیلطفا بر یغالم یآقا  _ 

: چشمیغالم یاقا  

حرف رفت و درم بست نیگفتن ا بعد  

تکون دادم ارویلیا اروم  

ایلیا  _ 
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نشد داریب  

تر تکونش دادم محکم  

ایلیا  _ 

نشد داریب بازم  

بردم سمت صورتش نوازشش کردم و گفتم دستمو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ایلیا  _ 

سمت خودش که چون انتظار دمیدستمو گرفت و محکم کش هوی  

محکم افتادم روش نداشتم  

 _ اخ

درد گرفته بود یلیخ دماغم  

61 پارت  � فصل دوم � 

ایلیا  _ 

شد بلند  

گرفتم دماغمو  

و گفت دیمال چشماشو  

ستمیخوابم متوجه کارام ن یوقت دی: ببخشایلیا  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ایلیا  _ 

: بله ایلیا  

دید ینجوریاومد تو منو تورو ا یغالم  _ 

ی: چجورایلیا  

افتاد شینگاه کرد به خودش و دو هزار هیحرف  نیگفتن ا بعد  

گفت ی: چایلیا  

یچیه  _ 

می: پاشو بر ایلیا  

رونیب میو باهم رفت دیحرف لباسشو پوش نیگفتن ا بعد  

کارکنان شرکت جلو در بودن ول  

داشتم یاسترس به خصوص هی  

خبره چه  _ 

اومد سمتم سایپر  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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هست یمشکل هیجون  نای: ت سایپر  

61 پارت  � فصل دوم � 

یمشکل چه  _ 

: شرکتتون ورشکست شده سایپر  

یچ  _ 

با ترس نگاهم کرد سایکه زدم پر یداد با  

دمیزحمت کش یشرکت کوفت نیهمه واسه ا نیممکن بود من ا چطور  

ادیبا سرش ب نیممکن بود ا یچطور  

زحماتم همه  

نیزم ورمخیحس کردم دارم م رفتیم جیگ سرم  

گرم فرو رفتم چشمامو بستم یجا هیلحظه حس کردم تو  نیآخر تو  

♡♡♡ 

باز کردم چشمامو  

ایلیباال سرم بود و ا مانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ایلیا  _ 

: جانایلیا  



VIP_ROMAN 
 

 

141 

شدهیچ  _ 

اروم باش یچی: هایلیا  

کردم بغض  

62 پارت  � فصل دوم � 

شرکتو راه انداختم االن اگه نیادعا ا یبا کل من  _ 

ختنینزاشت ادامه بدم و اشکام ر بغضم  

ی: اگه چ مانیآرت  

ارچند ب گهیتو سرم م زنهیشده م ینجوریآرمان بفهمه شرکتم ا اگه  

یتو چ یبرو درس بخون ول امی_ مثل ت گفتم  

حرف هق زدم نیگفتن ا بعد  

نگران نباش شهی: درست مایلیا  

شرکتم ورشکست شده یچجور  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بدم شنهادیپ هی: من  مانیآرت  

یچ  _ 

زارمیمن م خوادیتا م 511 ای 211: شرکتت  مانیآرت  

یخوایم یعوضش چ در  _ 

نجایا نی: به منم کار بد مانیآرت  
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برم یمنت کس رهیز خوامینم  _ 

نایت ستین یمنت چی: ه مانیآرت  

یکنیاعتماد م یشناسیروزه م هیکه  یبه من یچجور  _ 

پس حله یردادیت دی: تو مورده تائ مانیآرت  

شدم یعصب ردادیاوردن اسم ت با  

63 پارت  � فصل دوم � 

ردادیت  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: ارهمانیآرت  

 _ پوف

حرف بزنم یباهات خصوص خوامی: م مانیآرت  

رمی: من مایلیا  

حرف رفت و درم بست نیگفتن ا بعد  

مانیآرت شدهیچ  _ 

شده یچ شبید دونمی: خوب ممانیآرت  

موهام یکردم ال دست  

بودم کالفه  

گفتیم ایچ ردادیاواخر ت نیا یدونی: ممانیآرت  
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زدم بهش و گفتم زل  

یچ  _ 

ترسهیم گفتی: اون م مانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ترسهیم یچ از  _ 

رهیتو رو ازش بگ ایلیکه ا نی: از امانیآرت  

داره شبشیبه کاره د یربط چه  _ 

ی: گوش بده تا بفهم مانیآرت  

حرف اومد نشست کنارم نیگفتن ا بعد  

دمیبگو گوش م خب  _ 

۸6 پارت  � فصل دوم � 

دوست داره یلیخ ردادی: ت مانیآرت  

کردنیتن توش قند خورد مشد و انگار داش یدلم خال ته  

حال خودمو کنترل کردم و گفتم نیبا ا یول  

رفتار کرد یباهام اونجور شبید نیهم واسه  _ 

: ارهمانیآرت  

فهممتیمن نم یول  _  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ایلیسمت ا یبر یکه نتون یتو ماله اون بش خواستی: اون م مانیآرت  

زور؟ با  _ 

اشتباه کرده دی: االن فهممانیآرت  

 _ خب؟

مینتو شرکت باهم کار ک میایب ردادمی: ببخشش بزار منو تمانیآرت  

باهم ؟ ردادیو ت تو  _ 

: ارهمانیآرت  

بود شمیپ ردادیبود هم ت یخوب شنهادهیپ  

شدیشرکت ورشکسته نم هم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

65 پارت  � فصل دوم � 

کنه یمعذرت خواه خوادیم ردادی: ت مانیآرت  

قبوله باشه  _ 

●○●○●○ 

مانیزبان آرت از  .....☆ 
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رونیشرکت زدم ب از  

راست زنگ زدم به عمو عمران کی  

عمران: بله عمو  

مانمیآرت سالم  _ 

عمران : خب عمو  

شد االن سهام داره شرکت منم حل  _ 

عمران: منتظر خبرم باش عمو  

  _ باشه

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

●○•••●●●••○○○ 

ماه بعد کی . .....  

●○•○•○●○●●• 

امیاز زبان ت ☆.....  

اتاقش شدم وارد  

 _ آرشام

: جانمآرشام  

زدم لبخند  

بخوره دویماه اصال نزاشتم غذا ناه کی نیشده بود تو ا اروم  
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66 پارت  � فصل دوم � 

انیم امروز  _ 

کردم ناراحته حس  

؟یناراحت چرا  _ 

انیاونا ب دی: حتما با آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ اره

نامه انیاو هم پ نهییب مارمویخوب ب تیو وضع ادیقرار بود دکتر ب امروز  

ناسروان ش هیاستخدام کنه به عنوان  یبده هم منو به طور رسم بهم  

بهت بگم ویچ هی دیبا آرشام  _ 

زل زد بهم آرشام  

مارستانیب رمیمن م یاون برگه ها رو امضا کن یوقت  _ 

یچ یعنی:  ارشام  

خونه تو امیاجازه ندارم ب گهید یعنی  _ 

یخوایم نوی: تو اآرشام  

نامه بودم انیپا نیعمرم دنبال ا کل  _ 

: تنهام بزارآرشام  
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 _ چرا

فکر کنم دی: با آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

67 پارت  � فصل دوم � 

رونیاومدم ب ازاتاق  

میبه هم وابسته شده بود بیماه عج کی نیا تو  

تنهاش بزارم خواستینم دلم  

باشم ششیپ خواستیم دلم  

کردمیم دیبود که با یکار یبودنشو دوست داشتم ول اروم  

ستهیعقلم وا یدلم جلو خواستیوقت دلم نم چیه  

داشته باشم ضمیبه مر یحس چیه دینبا من  

ماه اصال درباره گذشتش نگفت بهم کی نیا تو  

کلمه کی یحت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خونرو زدن زنگ  
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ارهیدر ن یباز وونهیوازم ارشام د دیام  

سمت در و درو باز کردم دمیدو  

بود دکتر  

 _ سالم

کجاست مارتیب زمی: سالم عزدکتر  

داخل نییبفرما  _ 

میو ارد شد باهم  

۴6 پارت  � فصل دوم � 

ارمیب مارمویتا من برم ب نینیلطفا بش شما  _ 

: باشه دکتر  

مبل یحرف رفت نشست رو نیگفتن ا بعد  

رفتم سمت اتاق ارشام و در زدم منم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تو ای: ب آرشام  

تو رفتم  

امآرش  _ 

: بلهآرشام  
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اومده دکتر  _ 

تکون داد سرشو  

؟یاینم  _ 

امی: برو م آرشام  

 _ باشه

دکتر شیحرف رفتم پ نیگفتن ا بعد  

آرشامم اومد قهیاز چند دق بعد  

: سالم پسرمدکتر  

: سالمآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نیبش ای: بدکتر  

اومد جلو و نشست آرشام  

69 پارت  � فصل دوم � 

دراره یباز وونهیقصد نداشت د انگار  

شکر فقط دوست داشتم امروز بگرده خدارو  

هی: خب شما اسمت چدکتر  

: آرشامآرشام  
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: چند سالتونهدکتر  

۴2:  آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کرد براتون کاری: خانم دکتر چ دکتر  

بود بیحسه غر هیزد تو چشمام نگاهش  زل  

بودم ازش دهیکه تا حاال ند یزیچ هی  

: خانم دکترآرشام  

: بلهدکتر  

کارا یلی: خ آرشام  

: مثالدکتر  

نگاهم کرد بشیکج کرد و با همون نگاه غر سرشو  

انداخت هنوزم انسان خوب هست ادمی:  آرشام  

71 پارت  � فصل دوم � 

زدم لبخند  

یچ گهی: ددکتر  

شونم داد ازن ارویدن یایبازم اعتماد کنم خوب تونمیانداخت م ادمی: آرشام  

وز کم کردکرد دوباره اعتماد کنم قرصامو روز به ر یدورم کرد کار ایبد  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

قرصو پر کرد و کال خوبم کرد و در اخر هیجا خودش  

گفت دیکه سکوتشو د دکتر  

ی: و در اخر چدکتر  

به لیلد یخودشونن و ب یآدما فقط دنبال خوب نیانداخت ا ادمی:  آرشام  

کننینم یکس خوب چیه  

درد اومد قلبم  

کردم ینامم بهش خوب انیمن بخاطر پا کردیفکر م اون  

کردمیهم نبود من کمکش م ینامه ا انیاگر پا یحت  

کردیاشتباه فکر م اون  

: آرشام پسرمدکتر  

داغ کرد و داد زد هوی  

: به من نگو پسرمآرشام  

: باشه آقا آرشام آرومدکتر  

: آروممآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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کنترل رفتارت دست خودته؟ گهی: االن ددکتر  

71 پارت  � فصل دوم � 

زل زد بهم و گفت آرشام  

: اره آرشام  

سالمتتو امضا کن یگواه نی: پسادکتر  

حرف برگرو ُسر داد طرفش نیگفتن ا بعد  

برگرو برداشت آرشام  

نگاه ناراحتش نگاهم کرد و خودکارم برداشت و امضا کرد با  

برگه داد بهم هی دکتر  

نامه و فرم استخدامم بود انیپا  

مارستانیب ای: از فردا بدکتر  

 _ متشکرم

با اجازه رمیم گهی: من د دکتر  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

حرف برگه سالمتو گرفت و رفت نیگفتن ا بعد  

رفت تو اتاقش آرشام  
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سرش رفتم پشت  

 _ آرشام

: بروآرشام  

برم کجا  _ 

یکه بر یهمه کار کرد نی: تو اآرشام  

 _ آرشام

وسط حرفمو نزاشت ادامه بدم و گفت دیپر  

فقط برو سی: هارشام  

اصرار کنم شترینزلشت ب غرورم  

رونینه زدم باز خو نیبنابرا  

محکم شکستن اومد یپشت سرم صدا از  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

72 پارت  � فصل دوم � 

نکردم و رفتم توجه  

و رفتم سمت خونه رونیدره خونه زدم ب از  

●○●○●○ 

نایاز زبان ت ☆....  
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ردادیت  _ 

: جانمردادیت  

برگه هارو بزار طبقه باال نیا  _ 

: چشمردادیت  

وارد کار شدم مانیو آرت ردادیماهه که با ت کی االن  

بود یباهاشون عال کار  

چون تو انبار بود دمیدیکمتر م ارویلیا  

اونم برام برگه اورد و رفت دمشیماه فقط دو بار د کی نیا تو  

زدمیسر بهش م هی دیبا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شرکت نییطبقه پا رفتم  

کردنیکارگرا بهم سالم م همه  

دمیپرس شونیکی از  

یشاهرخ یاقا  _ 

: جانیشاهرخ  

کجاست ایلیا  _ 

: تو انباره یشاهرخ  



VIP_ROMAN 
 

 

155 

73 پارت  � فصل دوم � 

ممنونم باشه  _ 

حرف رفتم سمت انبار نیگفتن ا بعد  

نبود ایلیا یانبار بودم ول تو  

زدم داد  

ایلیا  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: بلهایلیا  

ستین ریتصو ادیصدات م ییکجا  _ 

رونیاز پشت کارتن ها اومد ب ایلیا  

: به به پارسال دوست امسال دشمنایلیا  

 _ دشمن؟

کردم ی: شوخ ایلیا  

زدم لبخند  

مینیبش ایب  _ 

کارتنا هیحرف نشستم رو نیگفتن ا بعد  

اومد و نشست کنارم اونم  

افتخار داده اومده سمت ما ریخانم مد شدهی: خب چایلیا  
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حالتو بپرسم اومدم  _ 

۸7 پارت   � فصل دوم � 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خوبم ی: هایلیا  

چرا انقدر سرد شده بود باهام دونمینم  

ایلیا  _ 

: بلهایلیا  

اومد ردادیت یمنش لدای هویحرف بزنم که  خواستم  

یلی: ا لدای  

؟یلیا  _ 

نیبود نجایعع شما ا :لدای  

دوست بودن باهم  

ناراحت شدم ایلیاز دست ا یچرا ول دونمینم  

جان لدای ستین ی: طورایلیا  

جان هه لدای  

رمیم من  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  
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ی: خوش اومدایلیا  

پوزخند زدم و رفتم باال هی  

داشت یچم بود خب اونم ادم بود و حق زندگ من  

بودم یچرا انقدر عصب دونمینم یول  

زیپشت م نشستم  

زنگ خورد میگوش  

بود امیت  

امیت جانم  _ 

75 پارت  � فصل دوم � 

یی: کجاامیت  

 _ شرکت

خونه یایب یتونی: مامیت  

شدهیچ  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ای: فقط بامیت  

کردم صداش گرفتست حس  

امیقربونت برم م باشه  _ 

قطع کرد امیت  
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صداش نشون دهنده بغضش بود نیمغرور بود و ا امیت  

افتاده یاتفاق بد حتما  

راست رفتم سمت خونه کیشدم و  نیسوار ماش نگیسمت پارک دمیدو  

●○●○●○ 

شدم وارد  

جلو آرمان رو مبل نشسته بود امیت  

: خب بگوآرمان  

بگم بابا وی: چامیت  

شدهیچ  _ 

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

76 پارت  � فصل دوم � 

اومد نامیت نی: آها ببامیت  

داغونه دادیبرگشت چشماش نشون م امیت  

میدو قلو بود ما  

اگه درد داشت منم درد داشتم اون  

چونمیچشم اشاره کرد آرمانو بپ با  

زدم بهش لبخند  
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ایدن یبابا نیخوشگل تر شدهیچ  _ 

نیصاحب یمگه ب نیایشبا خونه نم یچرا بعض گمی: دارم مارمان  

 _ بابا

: درد ارمان  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ییبابا عع  _ 

حرف رفتم سمتش و بغلش کردم نیگفتن ا بعد  

زهیپر بود هر لحظه امکان داشت اشکاش بر امیت یچشما  

جونم آرمان  _ 

: جونمآرمان  

میباال بعدا با تو حرف بزن میبر ما  _ 

77 پارت  � فصل دوم � 

حی: اول توضآرمان  

نمکاونارو کامل  مونمیشب م کشهیمن که کارم تو شرکت طول م بابا  _ 

ی: اون چآرمان  

اشاره کرد امیحرف به ت نیگفتن ا بعد  

ییباشه بابا مارستانیتو ب دیبا اونم  _ 
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: بلهآرمان  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دوباره میایباال م میمن بزار بر جان  _ 

ایدی: باره اخرت باشه جون خودتو قسم مآرمان  

 _ چشم

نیبر نی: پاشارمان  

بلند شد و رفت امیگفت ت نویا تا  

پشت سرش منم  

نیزم یزانو زد رو امیت میاتاق که شد وارد  

بستم و نشستم کنارش درو  

اممیت  _ 

تخیر اشکاش  

خواهر مغرورمو شکسته بود یک  

شدهیچ امیت  _ 

و اروم هق زد نمیس یگذاشت رو سرشو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  



VIP_ROMAN 
 

 

161 

 

دورت بگردم یکن اروم ش هیگر  _ 

حرف موهاشو نوازش کردم نیگفتن ا بعد  

۴7 پارت  � فصل دوم � 

شد یکه خال کمیکرد  هیگر یکل  

ختمیریدو تا قطره اشک م ختیریکه م یهر قطره اشک با  

تو دو تا جسم میروح بود هیخودم نبود انگار  دست  

شدن من تیاذ یعنیشدن اون  تیاذ  

ختیریم اشکام  

یکنیم هی: تو چرا گرامیت  

بخندم تونمیکه من نم یکن هیبگردم تو گر دورت  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بغلم کرد محکم  

شدهیبگو چ حاال  _ 

کنمیم ینامم دارم بهش خوب انی: آرشام فکر کرد بخاطر پاامیت  

فکر کنه خوادیم یهر چ بزار  _ 

فاصله گرفت ازم  

نای: تامیت  
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 _ جانم

بشم الیخیب تونمیچم شده نم دونمی: نمامیت  

میکنیآروم شو بعدش باهم درستش م کمیبگردم  دورت  _ 

نای: تامیت  

 _ جانم

شمیپ یستکه ه ی: مرسامیت  

79 پارت   � فصل دوم � 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خوشگلم پاشو ببرمت حموم چشماتو بشور یاج فهمهیوظ  _ 

تو حموم میلبخند تلخ زد و باهم رفت هی  

ایلیاز زبان ا ☆.....  

لدای  _ 

: جانلدای  

منو یبریم کجا  _ 

امشب شرکت نخواب هی: عع لدای  

 _ چرا

خونه من می: برلدای  

 _ چرا
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یپرسی: چقدر سوال ملدای  

بدونم چرا دیبا  _ 

گمی: تو خونه بهت م لدای  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ باشه

و اونم رفت سمت خونش نشیحرف نشستم تو ماش نیگفتن ا بعد  

1۴ پارت  � فصل دوم � 

●○●○●○● 

به خونش میدیرس  

شو ادهی: پلدای  

کاناپه هیشدم و باهاش رفتم تو خونش و نشستم رو ادهیپ  

یخوریم ی: چلدای  

خورمینم یزیچ یند حیتوض تا  _ 

بابا لوس نشو ی: ا لدای  

بگو ایلوس نشو و ب تو  _ 

امی: االن ملدای  

لدایاز زبان  ☆....  
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تکس دادم به عمو عمران هی  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کنم؟ کاریعمران االن خونمه چ عمو  _ 

یازش حامله بش دیعمران: با عمو  

؟ یمن چ سهم  _ 

عمران: محفوظه عمو  

حله پس  _ 

ایلیهمون ا ای ایو گذاشتم کنار و ربتم سمت ارش یگوش  

1۴ پارت  � فصل دوم � 

شنومی: خب مایلیا  

راست بگم دیبا  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: ارهایلیا  

عاشقت شدم دمتیکه د یراستش من از روزه اول خب  _ 

.....؟ایلیزبان ا از  

ختمیحرفش بهم ر نیگفتن ا با  
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دیچیدختر تو سرم پ هی صدا  

ولم نکن نرو ای: ارشدختر  

بود یچ نیا  

زدیاسم برام آشنا م نیچقدر ا ایارش  

دختر اومد غیج هیصدا دیچیپیصدا ها تو سرم م کردیدرد م سرم  

ایکمکم کن ولم نکن برو ارش ای: ارشرهدخت  

ارمیب ادشی تونستمیبود چرا نم یک ایارش نیا  

ایلی: الدای  

  _ بله

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ی: خوبلدای  

2۴ پارت  � فصل دوم � 

 _ اره

گفتم یچ یدی: شنلدای  

 _ اره

خوشم اومد ازت گمی: ملدای  

 _ خب

خب یچ یعنی: لدای  
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به تو ندارم یکه حس من  _ 

یچ یعنی: لدای  

بهت ندارم یمن حس یعنی  _ 

تو سرم دیچیپ یلعنت یاون صدا ها بازم  

نرو ایولم نکن نرو ارش یمن بهت دروغ گفتم ول ای: ارشدختره  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کردیدرد م مغزم  

ی: خوبلدای  

 _ نه

: پاشولدای  

 _ چرا

پاشو میحالتو خوب کن کمی: پاشو لدای  

شدم بلند  

تو اتاق خوابش بردم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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3۴ پارت  � فصل دوم � 

لدای یکنیم کاریچ  _ 

یاروم بش ریدوش بگ هی: اونجا حمومه لدای  

 _ باشه

 از زبان آرشام ☆......

دونستمیاون عمران حرو*م*زادرو م نقشه  

ارویدن کل شدیبه جا گذاشته بود که باهاش م یبا مرگش واسم ارث مبابا  

دیخر  

اموال بشه نیجلوه دادن من صاحب ا وونهیبا د خواستیعمران م و  

ارث بهش برسه نینبود که ا یکس چیجز من ه چون  

دیرسیبه اون م نیبنابرا  

باز بشه مارستانیمن پام به ت اگه  

رهیگیدادگاه و اموالو م رهیدرجا م اون  

اوردمیکم م دینبا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

رو مغز خرابم رژه رفت بیدکتر عج نیاواخر ا نیا یول  

داشت یخاص تیمعصوم هیچرا  دونمینم  
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بودم دهیند انمیکه تو اطراف یزیچ  

۴۸ پارت  � فصل دوم � 

تخت هیاومد تو و ظرفو گذاشت رو دیناه  

تخت ینشستم رو رفتم  

نبود بخواد ازم محافظت کنه یدکتر گهید  

خوردم و طبق معمول باز رد دادم غذارو  

ایلیاز زبان ا ☆......  

اومدم رونیحمام ب از  

رونیو از اتاق رفتم ب دمیخودمو پوش یلباسا  

کاناپه یلباس قرمز دکلته نشسته بود رو هیبا  لدای  

یپوشیلباس م ینجوریتو خونه ا شهیهم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شهی: نه هملدای  

االن چرا پس  _ 

وسط حرفمو نزاشت ادامه بدم و گفت دیپر  

ایلی: عع الدای  

5۴ پارت  � فصل دوم � 

یچ ایلیا  _ 
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نیبش ای: بلدای  

روبه روش زیم یسمتش و نشستم رو رفتم  

: من عاشق شدملدای  

نیافر  _ 

ستین نی: جواب عاشقت شدن ما افرلدای  

هیچ پس  _ 

دمیفرصت بهت م هی ایمنم عاشقتمه  ای: لدای  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خوامتهیمن نم ای  _ 

بغض کرد لدای  

ایلیکارو باهام ا نی: نکن الدای  

تیبه زندگ یکشیگند م یتو نکن دار لدای  _ 

ممی: مطمئن تو تصملدای  

ستمین من  _ 

کنمی: صبر ملدای  

اصرار نکن لدای شهینم  _ 

6۴ پارت  � فصل دوم � 
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یدیفرصت نم هی: چرا به خودمون لدای  

دادمیبا اون بود چرا بهش فرصت نم حق  

در مقابلش مقاومت کنم کردمیم یداشتم سع چرا  

مشکل دارما یلیخ من  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ط مال من باشتو فق سازمی: با کل مشکالت ملدای  

دمیخند  

: دوره اون خنده هات بگردم لدای  

شدیچ االن  _ 

االن میباهم گهید یچی: هلدای  

خنده؟ هی با  _ 

االن دوست دخترتم گهی: اره دلدای  

دختر؟ دوست  _ 

: ارهلدای  

شد جالب  _ 

جالب شد شی: چلدای  

یقالب کرد خودتو  _ 

دیخند بلند  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

سمت اتاق دمیگرفت و کش دستمو  

میبخواب میبر ای: بلدای  

7۴ پارت  � فصل دوم � 

رفتم تو اتاقش باهاش  

جلوم سادیوا  

دمیدیم اهامیمثل تو رو تو رو یکی ی: از بچگلدای  

دیچیصدا بودکه تو سرم پ بازم  

: آرشام آرشام پاشو پاشودختره  

دونمینم زدیبود که داشت زجه م یدختر ک نیا  

هیآرشام ک اصال  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

هیک ایارش  

زننیانقدر اسماشون آشنا م چرا  

شدم ینجوریا چرا  
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ایلی: الدای  

 _ بله

ل قطعدختره تو مغزم کام یلبام صدا یقرمزش رو یقرار گرفتن لبا با  

 شد

زدم پسش  

یکنیم یدار کاریچ  _ 

۴۴ پارت  � فصل دوم � 

میمنو تو االن دوست دختر و دوست پسر ایلی: الدای  

رهیجلو نم عیرابطمون سر یلیخ  _ 

دی: ببخشلدای  

دوست ندارم ینجوریا  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میریم شیبه بعد با تو پ نیاز ا دی: گفتم که ببخشلدای  

تکون دادم سرمو  

ایلی: الدای  

 _ بله

: واسه بغلم زوده؟لدای  

 _ نه
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بغلم دیحرف پر نیگفتن ا با  

اومد جلو چشام نایت یاشک یبغلم چشما دیپر تا  

رونیب دمشیکش ردادیت یدستا یکه از ال شیماهه پ کی همون  

ودب وفتادهین یاتفاق چیانگار ه ردادیبه ت دیاون فرداش چسب اما  

واقع ارزش نداشت در  

9۴ پارت  � فصل دوم � 

تخت و خودمم کنارش یبردم سمت تخت و درازش کردم رو لداروی  

دمیکش دراز  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ایلی: الدای  

 _ جانم

نای: تو و تلدای  

ادامه بده و گفتم نزاشتم  

ستین نمونیب یچیه  _ 

هست یچ هی نتونیب گنیشرکت م ی: کل بچه هالدای  

ین یچیه نمونیب دونمیبگن مهم منم که م خب  _ 

به بعد تو شرکت نمون نی: پس از الدای  
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 _ چرا

یکه مال اونه بمون ییجا خوامی: نملدای  

بمونم کجا  _ 

نجای: الدای  

دمیخند  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

گرفته تیشوخ  _ 

: نهلدای  

شهینم  _ 

: چرالدای  

91 پارت  � فصل دوم � 

گهید شهینم شهینم گمیم یوقت  _ 

ایلی: الدای  

 _ بله

خوامیکه ازت م هیزیتنها چ نی: الدای  

پر شدش کردم و گفتم ینگاه به چشما هی  

 _ حله
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●○●○●○● 

نایاز زبان ت ☆....  

چرا دونستمیداشتم و نم دلشوره  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

امیت  _ 

: جان امیت  

دختر مهم باشه هیواسه  دینظرت چرا با به  _ 

براش مهم باشه ی: چامیت  

انهیهست  یپسر با کس هیدختر مهمه که  هیواسه  چرا  _ 

: چون دختره عاشقشهامیت  

بود یتحمل نکردن گهید نیا نه  

تونستمینم  

دمیخند ایلیعاشق ا من  

یخندیم ی: به چامیت  

تیشوخ به  _ 

م؟ی: کدوم شوخامیت  

91 پارت   � فصل دوم � 
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تیعشق و عاشق نیهم  _ 

نکردم ی: شوخامیت  

شدم و نشستم یجد  

شدهی: چامیت  

دمیباهم د ارویلیو ا لدای یمن حرص خوردم وقت امیت  _ 

: دختر دل تو چرا انقدر حول شده امیت  

کنمینم یشوخ  _ 

ینبود ردادی: مگه عاشق تامیت  

 _ هستم

هیچداستان  نی: پس ا امیت  

چمه دونمینم  _ 

ادی: حول نباش خوشم نمامیت  

و گفتم دمیکش پوف  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ باشه
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92 پارت  � فصل دوم � 

نییپا می: برامیت  

میبر  _ 

میدیآرمان ترنجو شن یکه صدا میرفتیم میداشت  

میسادیوا دوتامون  

وقت نگفتم دوست دارم چی: من هآرمان  

ک...که ی: تو....ت...تو گ...گ...فتترنج  

یدرست حرفتو بزن یتونینم ی: تو حتآرمان  

 یجو...ر....ر نی...ای....ای: من من من از ا....ااا...اول اترنج

 ن....نب...ودم

وم ارهبپشت  یریم یزاریقرار م یمنه که تو با کت رهی: حتما تقصآرمان  

رفتیتا خونه اون ور ترم م 7عربدش تا  یصدا  

: چشونهامیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دونمینم  _ 

ضهیمر امیمنه ت رهیحتما تقص یالل شد شدی: چآرمان  

بود ؟ ضیمر امیت  
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گفتنیداشتن م یچ نایا  

.....ض....ض ش....ش....شد چ ی...م م...م...مرای: ت...ت...تترنج

 ....چ...چو...ن

ی....قتاقی...ی....ل...ل. ی.....ب....ب....بهی....ی....ی....ت....و.ت  

نای: تامیت  

 _ جان

93 پارت  � فصل دوم � 

میبر ای: بامیت  

میبشنو سایوا نه  _ 

: م...م...م...ن...ع....ع....عاش....ش....شق ترنج

....ا....ا...اممیت.....ت....  

بکشنش ینزاشت ی: عاشقش بودآرمان  

گفتنیم یچ  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بچه االن زجر نیسق*ط بشه ا ی: اگه اون روز گذاشته بودآرمان  

خوادیم یک وفتهیب خوادینداشتم کجا م نویترس ا هیمن هر ثان دیکشینم  

رهیبم  

دستشو گرفت به ستون امیت  
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کمرشو گرفتم دوره  

رم؟ی: بمامیت  

محکم باش ستین یچیه اممیت ین یچیه  _ 

یدونستی: تو مامیت  

 _ نه

و رفت سمت اتاق سادیپاهاش وا یبه زور رو امیت  

نرو سایوا  _ 

نداد و درو باز کرد و رفت تو گوش  

دنبالش رفتم تو منم  

یگیم یدار ی: آرمان چامیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ینست یندادم گوش وا ادی: بهت آرمان  

مریبگ تونمیعربدت تا آسمون هفتم رفت گوشامو که نم ی: صداامیت  

نستا یمن وا ی: تو روآرمان  

: فقط بگو چمهامیت  

موهاش یکالفه دست کرد ال آرمان  

۸9 پارت  � فصل دوم � 
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: بابا با توعم بگو بهم امیت  

تو امی: تآرمان  

بابا ی: من چامیت  

تومور تو سرته اندازه فندوق هی: آرمان  

ختیر اشکام  

لبخند زد امیت  

حامله بود نایترنج تو رو با ت ی: وقتآرمان  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

هیو توتاز شمارو انداخت اونا از همون وقت که  یکی شهیگفتن م دکترا  

یتومور دار گفتنیم یترنج بود شکم  

 _ چرا

شمارو حامله بود یوقت دیترس یلی: چون ترنج خآرمان  

براتون دارم یحتینص هی گمیم :امیت  

حرف به ترنج و آرمان نگاه کرد و گفت نیگفتن ا بعد  

امیب ایندبه  نینزار نیقرار گرفت طیشرا نیتو ا گهیبار د هی: اگه امیت  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

ناراحت بودم براش  
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امیزبان ت از  ....☆ 

رونیخونه زدم ب از  

مارستانیراست رفتم سمت ب کی  

با کار سرگرم کردم خودمو  

95 پارت   � فصل دوم � 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

جز کار فکر کنم یچیبه ه خواستیدلم نم اصال  

شدم یعصب تهشم  

کارم متمرکز بشم هیرو تونستمینم  

که داشتم یضیبه مر ای کردمیبه آرشام فکر م ای  

نایزبان ت از  ....♡ 

 _ آرمان

: بلهآرمان  

میکنیعملش نم چرا  _ 

تخت و گفت ینشست رو کالفه  

اگه زنده بمونه یعنیدرصده  1: احتمال زنده موندش فقط آرمان  

 معجزست

درد گرفت قلبم  
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امیزبان ت از  .....♡ 

زدمیسر م ضایدونه به اتاق مر دونه  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

داشتم یبیحس غر هی  

96 پارت  � فصل دوم � 

نایزبان ت از  .......●●● 

شرکت شدم اصال اعصاب نداشتم وارد  

 اصال

اومد سمتم ردادیت  

: سالم خوشگلهردادیت  

کیعل  _ 

حرف رفتم سمت اتاقم نیگفتن ا بعد  

نمیبب سای: واردادیت  

 _ بله

ی: خوبردادیت  

  _ خوبم

ی: سوگند احمد سندهینو  
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رسهیبه نظر نم ینجوری: اردادیت  

خوبم یول  _ 

○●○●○●○●○ 

هفته بعد کی  ....♡ 

●○●○●○●○● 

امیزبان ت از  .....♡ 

رونیب امیعربده باعث شد از اتاقم ب یصدا  

شدم مارستانیب یراهرو وارد  

پسر بود هی  

دمشیدیبه من بود و من نم پشتش  

تا پرستار گرفته بودنش ۸ یول  

غرق تو خون بود پسره  

جلو رفتم  

شدهیچ  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نی: ولم کنپسره  

حرف برگشت نیگفتن ا بعد  
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روح از بدنم رفت دنشید با  

97 پارت  � فصل دوم � 

بود آرشام  

مبرا یکار چیاون آرشامه ه نکهیا صیتشخ یپره خون بود ول صورتش  

 نداشت

میکن هوششیب دی: باپرستار  

 _ نه

که زدم پرستار با تعجب نگاهم کرد یداد با  

از اتاقا یکیتو  نشیببر  _ 

: چشم خانم دکترپرستار  

اتاق هیحرف بردنش تو  نیگفتن ا بعد  

و پاهاشو با طناب مخصوص به تخت بستن دست  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

اومد و گفت پرستاره  

: ناجور رد دادهپرستار  

کردمچپ نگاهش  چپ  

رونیب نیبر همتون  _ 
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: خانم دکتر ممکنه براتون خطرناک باشهپرستار  

ستین  _ 

: چشمپرستار  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

۴9 پارت  � فصل دوم � 

شد یخال اتاق  

سمت تختش رفتم  

و پاهاشو باز کردم دست  

یرو دمیدست و پاهاشو باز کردم محکم دستمو گرفت و محکم کوب تا  

و خودش اومد روم تخت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

آرو آرشام  _ 

لبام خفه شدم یقرار گرفتن لباش رو با  

دمیبوسیحرص م با  

نشیزدم تخت س اروم  

دیبوسیبا َولع م کردینم ولم  

براش تنگ شده بود دلم  
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شدیبد جور واسم بد م دمیدیم یاگه کس یول  

تخت یتخت و اونو خوابوندم رو یزور پسش زدم و نشستم رو به  

واشی آرشام  _ 

یرفت ی: ول کردآرشام  

صورتش یرو دمیکش دست  

خون بود پر  

یسره خودت اورد ییبال چه  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

جون بود یب چشماش  

براش سوختیم دلم  

99 پارت  � فصل دوم � 

ادیبالها سرش ب نیا دیچرا با یبه اون خوب پسر  

میببوس یتونینم ستیخونت ن نجایا آرشام  _ 

ازم گرفت روشو  

رونی: برو ب آرشام  

رونیمن بد من برم ب شیپ نجایهمه راه اوردنت ا نیا  _ 

ستی: جز تو دکتر ن آرشام  

 _ هست
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ادی: بگو اون ب آرشام  

شیببوس یتونیداره نم شمیمرده ر اون  _ 

و چپ چپ نگاهم کرد برگشت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

زدم لبخند  

شده بود شکسته  

الزمو اوردم لیمثل من پاشدم وسا درست  

کردم یدونه زخماشو ضد عفون دونه  

حموم میبر پاشو  _ 

کج کرد سرشو  

؟ی: انقدر دوست دارآرشام  

نشیتو س دمیکوب محکم  

باش ادم  _ 

111 پارت  � فصل دوم � 

ادمو دراره هی یادا تونهینم یفرشته حت هی: آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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ینیبیخودتو فرشته م االن  _ 

شونه باال انداخت آرشام  

در باز شد هوی  

رمیکردم از آرشام فاصله بگ یسع  

نمیدور تر بش و  

بود دکتر  

ایب قهیدق هی امی: تدکتر  

ساله به اسم سام بود 31پسر  هی دکتر  

: کجا شامآر  

شو تو سی: ه سام  

جلوش سادمیبلند شد خواست بره سمتش وا آرشام  

نیجان من بش آرشام  _ 

کشتشیاگه دستش به سام برسه م دونستمیم خوب  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ آرشام

نشست آرشام  
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امیم االن  _ 

رونیحرف با دکتر از اتاق زدم ب نیگفتن ا بعد  

دکتر شدهیچ  _ 

پسره نیا امی: ت سام  

 _ خب

111 پارت  � فصل دوم � 

داغون بود یلیخ یتو نبود ی: تا وقت سام  

 _ خب

اروم شد و نشست کنارت ی: تا تو اومد سام  

 _ خب

: مشکوکهسام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دکترشم ستین مشکوک  _ 

رفتار کرد ینجوریمن اچرا با  ستمی: مگه من دکتر نسام  

درکش کنم تونمیمن م کنهیفکر م چون  _ 

درمانش با توعه فهی: به هر حال وظسام  

 _ باشه
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برم دیبا تو باشه من با 26و  21: اتاق سام  

 _ باشه

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

رفتم تو اتاق منم  

بستم درو  

گفت ی: چ آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

112 پارت  � فصل دوم � 

 _ آرشام

: هاآرشا  

یشد ینجوریا چرا  _ 

گفت یچ گمی: م آرشام  

به بعد نیدکتر تو منم از ا گفت  _ 

: چرا جلو من نگفت آرشام  

یدادیدرسته درسته قورتش م یداشت چون  _ 

چپ چپ نگاهم کرد آرشام  

حموم سر تا پات پره خونه میبر پاشو  _ 
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نگاهم کرد طونیش باز  

حرص گفتم با  

  _ آرشام

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

زد لبخند  

با سام بود حق  

دیکشیداشت عربده م نهیمنو بب نکهیا قبل  

االن انقدر آروم بود چرا  

113 پارت  � فصل دوم � 

م؟یبر  _ 

می: بر آرشام  

حرف بلند شد و منم بلند شدم نیگفتن ا بعد  

فرق داشت نیا یببرن حمام ول ضارویپرستارا بود مر فهیوظ  

کردمیکارو م نیخودم ا دیبا من  

غولو ببره حموم نیبفرستم ا ویا گهیدختر د چیه تونستمینم  

شدمیم یرتیجور غ هی دونمینم  

رفتم تو حموم باهاش  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ درار

ابروش رفت باال و درو بست یتا هی  

یاریدر ن یمسخره باز شهیم آرشام  _ 

؟ ی: چه مسخره بازآرشام  

یکن یخوایم کاریچ  _ 

حموم میبر ی: تو گفتآرشام  

 _ آرشام

دیخند  

۸11 پارت  � فصل دوم � 

ومدیاز حرص دادنم خوشش م انگار  

 _ درار

: باشهآرشام  

کنهحرف دستش رفت سمت کمربندش که بازش  نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یه  _ 
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سادیاز حرکت وا دستش  

یکنیم یدار کاریچ  _ 

درار ی: خودت گفتآرشام  

گفتم شرتویت من  _ 

کنهیم ی: چه فرقآرشام  

تورو خدا حرصم نده آرشام  _ 

واریدستاشو گذاشت دو طرف سرم و از پشت چسبوندم به د آرشام  

 _ آرشام

ی: چرا پسم زدآرشام  

یچ  _ 

دمتیبوس یوقت ی: چرا تو اتاق پسم زدآرشام  

اگه هنکیدوم ا میببوس یکه بخوا میباهم ندار یسنم چیمنو تو ه اوال  

اوردنیسره من م ییچه بال یدونیتو اتاق م ومدی_ م یکی  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نهی: پس مشکلت اآرشام  

115 پارت  � فصل دوم � 

بگو خودمم بدونم هیچ مشکلم  _ 
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می: باهم سنم ندار آرشام  

بس کن ارشام  _ 

: باشهآرشام  

باز کرد رویحرف ش نیگفتن ا بعد  

دوش بودم رهیسرم چون من کامل ز یرو ختیر آب  

بهم دیچسب آرشام  

دمیترسیازش م داشتم  

دمیلبام و بوس یگذاشت رو لباشو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دیبوسیبا حرص نبود اروم م یسر نیا  

نکرد یباهاش همکار شدیم مگه  

کردم یباهاش همکار منم  

میزدیکه برداشت دوتامون نفس نفس م لباشو  

ببوستم چرا باهاش خوب بودم دادمیچرا اجازه م دونمینم اصال  

رفت سمت لباسم دستش  

دستش یگذاشتم رو دست  

نکن آرشام  _ 
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میسنم ندار ی: تو گفت آرشام  

میشیسنم دار نم مینجوریا  _ 

میشی:مآرشام  

 _ نه

گهید یشی: تو مال من مآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نکن آرشام  _ 

یخوایچرا نم یول زنمیدست بهت نم ینباش ی: تا خودت راض آرشام  

دخترم من  _ 

ی: منم نگفتم زنآرشام  

ادیسرم م ییچه بال نیبعد از ا یدونیم  _ 

: ارهآرشام  

اد؟یبه سرم م یچ  _ 

کننیهمه بد نگات م یشی: زن مآرشام  

کشتمیاگه بابام بفهمه م یدونیم نیافر  _ 

بفهمه خوادی: از کجا مآرشام  

یچ ندمیآ شوهر  _ 
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آرشام باشه دی: شاآرشام  

دلم قند آب شد تو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

116 پارت  � فصل دوم � 

یخندیم هی: چ آرشام  

یچیه _  

داد باال کمی لباسمو  

: اجازه هست آرشام  

گفتم یچرا ول دونمیچم شد نم دونمینم  

 هست _

راوردمکردم و لباسو از تنش د یاز تنم دراورد، باهاش همکار لباسمو  

اروم بردم سمت وان و درازم کرد تو وان اروم  

دونمینم گرفتمیجلوشو نم چرا  

هم آغوش شدن باهاش بود خواستمیکه اون لحظه م یزیچ تنها  

بشه یقراره چ نیبعد ا گفتیچرا مغزم نم دونمینم  

رفت سمت دکمه شلوارم و بازش کرد دستش  

●○●○●○●•••••  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کنارم تو وان بود آرشام  

نگفتم یزیچ یول کردیدرد م یلیخ کمرم  

زل زد بهم و گفت آرشام  

: ترانهآرشام  

117 پارت  � فصل دوم � 

ختیر دلم  

دیدیم گهینفر د هیداشت منو  اون  

وقت منه احمق گذاشتم باهام هم خواب بشه اون  

ساده احمقم هیچون  چرا  

درنگ پاشدم بدون  

یوونیح هیآرشام تو  خورهیازت بهم م حالم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دمز مارستانیو از ب دمیحرف لباسامو برداشتم و پوش نیگفتن ا بعد  

رونیب  

کارم احمقانه بود واقعا  

دختر نبودم گهیگذاشتم باهام بخوابه االن د چرا  
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کالفه بودم یلیخ  

سرعت رفتم سمت خونه با  

نشسته بودن ییرایتو پذ نایو ت آرمان  

به آرمان نگاه کنم شدیروم نم یحت  

: حالت خوبهآرمان  

 _ خوبم

تو آبروت دمینه بابا من ر گفتمیم گفتمیم یچ  

دهی: رنگت چرا پرآرمان  

 _ خوبم

۴11 پارت   � فصل دوم � 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نیبش ای: بآرمان  

امیکن لباس عوض کنم م صبر  _ 

: باشهآرمان  

رف رفتم تو اتاقمح نیگفتن ا بعد  

کردن هیراست رفتم حموم و شروع کرد به گر هی  

احمق به تمام معنام هیواقعا  من  

فاجعست هی نیا  
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نایاز زبان ت ♡.....  

اصال خوش نبود امیت حال  

کجاست دهیسپ االن  _ 

کننیو بچشونو بزرگ م کننیم یدارن زندگ ری: با امآرمان  

من بوده یزمان نا مادر هیاون  یعنی یعال چقدر  _ 

: اره آرمان  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

چرا مامان لکنت داره بابا  _ 

دورمون یاز دوستا یکی ی: کتآرمان  

 _ خب

 نیتو شکمش بود طونیشما دوتا ش یبود و ترنجو وقت ضی: مرآرمان

 برد

تایبوم مامان بزرگ ب پشت  

 _ خب

نوم یول نییبود خواسته مامانتو بندازه پا ضیچون مر ی: کتآرمان  

یول میشیو مانع کارش م میرسیم دهیسپ  

یچ یول  _ 
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119 پارت  � فصل دوم � 

و زبونش بند اومد دی: ترنج ترسآرمان  

شدیچ یکت  _ 

شیآزاد شد چند وقت پ ی: بردنش زندان ولآرمان  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کاراشو نگفتع؟ لیدل  _ 

: نهآرمان  

بد چه  _ 

هیکت اممیت یضی: باعث مرآرمان  

شدم باز ناراحت  

اومد جیمس میگوش  

 برداشتمش

بود مانیآرت  

دمیو فهم دمید یزیچ هی: مانیآرت  

یچ  _ 

اره یخواهر مثله خودت دار هی: تو مانیآرت  

شیدیاز کجا د تو  _ 
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گفت ردادی: تمانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

که چه خب  _ 

دافه گفتیم ردادی: عع لوس دارم تمانیآرت  

مانیآرت  _ 

فرستادم میعصب کریاست هی نیا پیتا بعد  

کردم ی: شوخمانیآرت  

ok _ 

نای: تمانیآرت  

111 پارت  � فصل دوم � 

 _ بله

نم؟یبب یاری: خواهرتو ممانیآرت  

 _ چرا

گهیاردی: بمانیآرت  

 _ باشه

نای: تآرمان  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ بله

از دلش  میبر نی: ترنج ازم ناراحته اون ماس ماسکو بزار زمآرمان

میدرار  

دمیپاور کردم و رفتم سمتش و گونشو بوس ویگوش  

گفتنیدوستام م گرفتمیکنارش عکس م یوقت یبابام بود ول آرمان  

پسرته دوست  

بودجذاب  یلیخ  

قشنگم یبابا میبر  _ 

میترنج که از دلش درار شیپ میرفت  

■□■□■□ 

امیاز زبان ت ♡.....  

دمیاومدم لباس پوش رونیحموم ب از  

کاسه خون بود چشمام  

رونیاز اتاق ب رفتم  

بودن نییپا نایو ترنج و ت آرمان  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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ش شدمهو یو ب دمینفهم یچیه هوی یول نییپا رفتمیاز پله ها م داشتم  

111 پارت  � فصل دوم � 

نارویت غیج یتو کمرم حس کردم و صدا یدیلحظه درد شد نیاخر تو  

دمیشن  

■□■□■□■□ 

نایاز زبان ت ♡....  

نییاافتاد و کل پله هارو اومد پ هوی یول نییپا ومدیداشت م امیت  

دمیکش غیج  

سمتش دیدو آرمان  

ش بودهو یسمتش ب رفتم  

مارستانیب مشیبردار ببر نویماش چیسوئ نای: تآرمان  

مارستانیب مشیبرداشتم و با آرمان و ترنج برد چویسوئ هیگر با  

□■□■□■ 

بود که برده بودنش تو اتاق یا قهیدق ده  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میکردیم هیترنج فقط گر منو  
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رونیاومد ب دکترش  

شدیدکتر چ یاقا  _ 

نی: آرشام کدومتوندکتر  

یچ  _ 

؟ی: کآرمان  

: آرشام همسرشونه؟دکتر  

: مجردهآرمان  

112 پارت  � فصل دوم � 

هی: پس آرشام ک دکتر  

میشناسی: ما نم ارمان  

آرشام گهیهمش م نشیاورد ی: از وقت دکتر  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تو هم و گفت دیاخماشو کش آرمان  

هیآرشام ک نای: تآرمان  

از کجا بدونم بابا من  _ 

پس نیگیبه هم م تونویکه شما دوتا همه چ دونمی: فکر نکن نم آرمان  
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هیآرشام ک بگو  

دونمینم  _ 

ادیبهوش ب ستمیم ی: باشه واآرمان  

خوندم امویت فاتحه  

ترس نگاه کردم به ترنج با  

بهم لبخند زد ترنج  

سمتش و محکم بغلش کردم رفتم  

دادیبه ادم ارامش م شهیهم  

اروم گفت ترنج  

دوسش داره اممیدخترم ت هی: ارشام کترنج  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

هک نیشما دقت کن یول زارمینقطه نم گهید نینش تیاذ نکهیواسه ا )  

رهیگیترنج م زبون  ) 

 _ مامان

: بگوترنج  

113 پارت  � فصل دوم � 

ینه ول ایدوسش داره  دونمینم  _ 
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یچ ی: ولترنج  

ضشهیمر  _ 

دوست داره ضشویمر یعنی: ترنج  

نه ایدوسش داره  دونمیکه نم گفتم  _ 

قراره بشه دامادم وونهید هی: ترنج  

بودم شیمهربون نیا عاشق  

شونش هیگذاشتم رو سرمو  

  _ اره

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

اومد و گفت دکتر  

نیخوب به حرفم گوش کن یبردن بخش ول ضوی: مردکتر  

دیی: بفرماآرمان  

ادامه بده ینجوریبراشون ا ستی: حرص و استرس اصال خوب ندکتر  

ارهینم دووم  

کالفه شد آرمان  

شهیخوش حال تر باشه حالش بهتر م ی: هر چدکتر  

: بله ممنونآرمان  

۸11 پارت  � فصل دوم � 
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خوبه شیضیباشه واسه مر ششیهست اگه پ ی: آرشام هر شخصدکتر  

شداینم الیخیدکترم ب نیبابا ا یا  

: باشه ممنونآرمان  

نیاسترس وارد نکن یول نشینیبب نیتونی: بهوش اومده م دکتر  

: باشهآرمان  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

آرشامو بزار خونه دخترم حالش بده نی: ارمان داستان اترنج  

رفت سمت اتاق آرمان  

میهم رفت ما  

تو اون حالت ناراحت شدم امیت دنیباد  

باد داشت یلیخ چشماش  

دخترم ی: خوبترنج  

: آبامیت  

و داد بهش ختیبراش آب ر ترنج  

خورد امیت  

هوی شدی: چ امیت  

یچیدختر گلم ه یچی: هترنج  
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ختیاشکش ر امیت  

زهیدختر با اون همه غرور جلو مامان و بابا اشک بر شدینم باورم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دختر نازم شدهی: چترنج  

یچی: هامیت  

115 پارت  � فصل دوم � 

شده گذشته تموم شده رفته ینکن هر چ تی: باشه خودتو اذترنج  

خونه مامان می: برامیت  

دکتر شی: ارمان برو پترنج  

رونیحرف رفت ب یب آرمان  

اومد با دکتر قهیاز چند دق بعد  

میمرخص کرد امویکاراشو کرد و ت دکتر  

□■□■□■□  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میاتاق شد وارد  

امیت  _ 
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نگاهم کرد امیت  

یشد ینجوریا چرا  _ 

●○●○● 

امیاز زبان ت . .....  

بگم تونستمینم  

نه نیا یول دونستیم زمویچ همه  

بگم تونستمینم  

ساده بودنمو حماقتمو  

بگم تونستمینم  

کن ولم  _ 

اروم باش ی: باشه خواهرنایت  

دمیداد ارمانو شن یصدا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

امی: تارمان  

آرشام یگفت یهوش بود یب یتو وقت امیت ی: وانایت  

 _ خب

براش نیاری: دکترتم اومد به ارمان گفت ارشامو بنایت  
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 _ خب

کشتتی: ارمان منایت  

ستیمهم ن گهید  _ 

نییحرف بلند شدم و رفتم پا نیگفتن ا بعد  

116 پارت  � فصل دوم � 

بود یعصب ارمان  

ارمان شدهیچ  _ 

هان امیت هی: آرشام کارمان  

بگم خواستمیم یچ  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

که دخترتو زن کرده یکس یک بگم  

 _ اون

شناسمشی: من مترنج  

شد یچ  

ی: چآرمان  

شناسمشی: من مترنج  

هی: خب اون کآرمان  
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پسر هی: ترنج  

: نه بابا من فکر کردم دخترهآرمان  

کردم یمعرف امی: من اونو به تترنج  

117 پارت  � فصل دوم � 

گفتیداشت م یچ اون  

ی: چانارم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

مایکه ت امیکردم به ت شیبود منم معرف ضی: پسره دوستمه مرترنج  

کنه معالجش  

اسمشو بگه دی: اونوقت چرا باارمان  

دمید ضمویخواب مر مارستانمیتو ب ضمیدکترم و نگران مر هیمن  چون  

_ 

اروم شد ارمان  

پشتم بود و نجاتم داد شهیمثل هم ترنج  

رفت ارمان  

نشیس یبغل ترنج و سرمو گذاشتم رو رفتم  

نوازش کرد و گفت موهامو  
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امیت هی: اون واقعا کترنج  

زدم تو چشماش زل  

اعتراف بود وقت  

بود دهیوقتش رس انگار  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ اون

: اون؟ترنج  

که من هیکس اون  _ 

نترس یدوست دار ویکس نکهی: بگو دخترم از گفتن اترنج  

شدم مامان عاشقش  _ 

ختیحرف اشکم ر نیگفتن ا بعد  

تمیوضع نهیاالن ا یبود ول ضمیمر اول  _ 

ی: اون چترنج  

هیا گهیکسه د عاشقه  _ 

دمیلبخند زد و بوس ترنج  

شهی: قسمتت باشه سهمت مترنج  

۴11 پارت   � فصل دوم � 
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کردم بغلش  

کردیآرومم م شهیهم  

♡♡♡♡♡♡♡ 

شدم مارستانیب وارد  

اومد طرفم سام  

روزید ی: کجا بودسام  

 _ چطور

سرش هیگذاشت رو مارستانویکل ب مارتی: بسام  

ضم؟یمر  _ 

: آرشامسام  

 _ چرا

امتا آر 5 میترانه انقدر حالش بد بود مجبور شد گفتی: همش مسام  

میبهش بزن بخش  

  _ دکتر

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: بلهسام  



VIP_ROMAN 
 

 

214 

میباهم حرف بزن دیبا  _ 

: حتماسام  

حرف رفت سمت اتاق و منم رفتم دنبالش نیگفتن ا بعد  

مینشست  

شنومی: مسام  

گهید خوامینم من  _ 

119 پارت  � فصل دوم � 

یخواینم وی: چسام  

تر آرشام باشمدک خوامینم  _ 

: چراسام  

خوامینم  _ 

دکتر اون بشه ستیحاضر ن یا گهیدکتره د چیه ی: ولسام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

زدم پوزخند  

فقط مغز منو خر خورده بود انگار  

مدیمن استعفا م نیاصرار کن ادیدکترش باشم شماهم ز خوامینم من  _ 

کرده تتی: اذسام  
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و گفتم دمیکش قینفس عم هی  

 _ نه

به بعد نی: باشه تو دکتر سارا باش از اسام  

 _ ممنون

121 پارت  � فصل دوم � 

□□□□□□□ 

سارا اومدم که برم آب بخورم شیپ از  

دمید مارستانیعمرانو تو ب عمو  

آرشام هیعمو  

بود سیپل با  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

سادمیفتم سمتشون و پشت بهشون گوش واآب ر هیهوا به  

جناب سروان یشما چ لیوک یآقا یدیعمران: د عمو  

نیکن یبررس گهیبار د هیسروان: خانم دکتر  جناب  

ونشیصاحب اموالشون باشن ا توننینم شونی: بله جناب سروان ادکتر  

ختنیبهم ر مارستانویب روزید  

درد گرفت قلبم  
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بود نینقششون ا پس  

کردنیم وونهیپول داشتن آرشامو د بخاطر  

سمت اتاقش دمیتحمل کنم دو نتونستم  

باز کردم با طناب بسته بودنش به تخت درو  

 _ آرشام

زد بهم زل  

رسنیم خوانیکه م یزیبه اون چ دارن  _ 

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

121 پارت  � فصل دوم � 

ی: چآرشام  

رهیگیم یدار یداره هر چ عموت  _ 

خانم دکتر یدکترم باش یخواینم ی: گفتآرشام  

یتو چ گمیم یمن چ آرشام  _ 

و گفت دیادامه بدم و وسط حرفم پر نزاشت  

ذفح میاز زندگ یستیدکترم ن یگفت ی: خانم دکتر شما از وقتآرشام  

نباش نجامیپس ا یشد  

کردم بغض  
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وونمیح هیمنه که به فکره  رهیدرک تقص به  _ 

حرف رفتم سمت اتاقم نیگفتن ا بعد  

منو حذف کرده بود اون  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

مهم نبودم حقم داشت واسش  

همون لحظه که از پله ها افتادم قایدق  

گفتمیلحظه که اسمشو م همون  

دمیدیموقع که توهمشو م همون  

کردهیداشته ترانه صدا م اون  

ازش کمتره میچ نمیو بب نمیو ببداشتم ترانر دوست  

122 پارت  � فصل دوم � 

تکس اومد هی میگوش به  

بود نایداشتم ت برش  

: تخم مرغنایت  

شده؟یچ  _ 

؟یی: کجانایت  

گهید مارستانمیباشم ؟ ب دیبا کجا  _  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یکنیخواهش کنم قبول م هیازت  امی: تنایت  

باشه یداره چ یبستگ  _ 

امی: عع تنایت  

بگو باشه  _ 

یریگیم یدو ساعت مرخص یکی هی: نایت  

 _ چرا؟

جا هی می: برنایت  

 _ کجا

: عع انقدر نپرسنایت  

123 پارت  � فصل دوم � 

دونمینم  _ 

زارهیسام بگو جونم عشقم نفسم م شی: برو پ نایت  

گ* ه نخور گمشو  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خبرشو بهم بده گهید قهی: تا پنج دق نایت  

ok _ 
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حرف رفتم سمت اتاق سام نیگفتن ا بعد  

زدم در  

تو ای: بسام  

 _ دکتر

ای: بسام  

نیدیم یدو ساعت مرخص هی دکتر  _ 

: اره بروسام  

 _ ممنون

نکردم ی: کارسام  

نایتو اتاقم و زنگ زدم به ت رفتم  

: جانمنایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ گرفتم

۸12 پارت  � فصل دوم � 

عسی: نایت  

امیکجا ب خب  _ 

دنبالت امیجلو در تا ب ای: بنایت  
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ok _ 

□□□□□□□ 

نیتو ماش نشستم  

میبر میخوایکجا م نایت  _ 

خوب یجا هی: نایت  

بابا یا  _ 

شده واریرنگ گچ د هی: رژ تو داشبرد هست بزن رنگت شبنایت  

میبر میخوایرژ بزنم بگو کجا م چرا  _ 

بابا بزن سوال نکن ی: انایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ملبا یرو دمیکه تو داشبرد بودو کش یبحث نداشتم رژ قرمز حوصله  

 _ خوبه

هی: عالنایت  

125 پارت  � فصل دوم � 

ببرتم خوادیکجا م نمیحرف منتظر موندم بب بدون  

رستوران پارک کرد هیدرب  جلو  

میغذا بخور میاومد  _ 
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: ارهنایت  

از دست تو اوف  _ 

شو ادهی: پنایت  

شدم و باهاش وارد شدم ادهیپ  

شناختمیم ردادویچند نفر بودن من فقط ت زیم هیسره  رفت  

  _ سالم

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یجان خوش اومد امی: سالم تردادیت  

یمرس  _ 

کنمیم ی: معرف ردادیت  

دختر اشاره کرد و گفت هیحرف به  نیگفتن ا بعد  

سای: پرردادیت  

بختم خوش  _ 

پسر اشاره کرد هیبعد به  و  

مانی: آرتردادیت  

بختم خوش  _ 

دختر اشاره کرد هی به  

خانم لدای: ردادیت  
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بختم خوش  _ 

کجاست ایلی: انایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ادی: اوناها داره مردادیت  

صحنه روبه روم خشکم زد دنیو با د برگشتم  

126 پارت  � فصل دوم � 

بود مارستانیتو ب دیداشت اون االن با کاریچ نجایا آرشام  

 _ اون

سمتمون اومد  

استیلیا امی: تنایت  

زدینم ییمو چیبا آرشام ه اون  

طرز نگاه کردنش یحت  

ستیسخت بود بخوام بفهمم اون آرشام ن باورش  

 _ تو

خانم امی: خوش بختم تایلیا  

  _ تو

ی: سوگند احمد سندهینو  
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: من؟ ایلیا  

یچیه  _ 

ییحرف رفتم سمت دسشو نیگفتن ا بعد  

برداشتم و زنگ زدم تلفنو  

127 پارت  � فصل دوم � 

: بلهسام  

 _ سام

کردمیسم صداش مبار بود به ا نیاول نیا  

: جانمسام  

تو اتاقشه نیتو اتاق آرشام بب برو  _ 

نجاستیمن تو اتاق آرشامم ا امی: تسام  

بود یهمه شباهت چ نیا پس  

حرف آرشام افتادم ادهی  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: داداش دوقلومآرشام  

: اون مردهآرشام  
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ممکنه یعنی  

شدینم  

بود یجور هی قلبم  

سمتشون رفتم  

 _ اومدم

ی: خوش اومدنایت  

زیسره م نشستم  

بود لدایدوره کمره  ایلیا دست  

نیدوتا باهم شما  _ 

: ارهلدای  

نایزدم به بغض ت زل  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میشکل شد هیدوتامون عاشق دو تا ادم با  ما  

بود یکی قمونیخوب بود که سل یلیخ نیا  

ایلیا  _ 

: بلهایلیا  

؟یداداش ندار تو  _ 
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یتور کن یخوای: مردادیت  

ومدیبدم م ازش  

۴12 پارت  � فصل دوم � 

کرده بود تیخواهرمو اذ تونستیتا م اون  

ومدهیبه تو ن شی*ه خورگ  _ 

ادب ی: اوه اوه چه بمانیآرت  

گ*ه خوره مردم ایقافله  قیرف ای یدزد کیشر تو  _ 

ال و گفتدستاشو برد با مانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 ش

بانو ممی: تسل مانیآرت  

د خب  _ 

۴12 پارت  �� فصل دوم � 

کرده بود تیخواهرمو اذ تونستیتا م اون  

ومدهیبه تو ن شی*ه خورگ  _ 

ادب ی: اوه اوه چه بمانیآرت  

گ*ه خوره مردم ایقافله  قیرف ای یدزد کیشر تو  _ 
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دستاشو برد باال و گفت مانیآرت  

بانو ممی: تسل مانیآرت  

میگفتیم میداشت خب  _ 

: داداش ندارمایلیا  

بود یداداش نداشت پس آرشام چ اگه  

■□■□■□□  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

هیداستان چ دمیفهمیم دیخونه من حتما با میرفت  

نگفتم نایت به  

دمیفهمیم دیبا اول  

داداش نداشت ایلیا  

داداش دو قلو داشت هیآرشام  یول  

دمیخواب  

مارستانیصبح زود پاشدم و رفتم سمت ب فردا  

راست رفتم تو اتاق آرشام کی  

 _ آرشام

زد بهم زل  

به تخت بسته بود هنوز  



VIP_ROMAN 
 

 

227 

میحرف بزن دیبا  _ 

حرف دستو پاشو باز کردم نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

129 پارت  � فصل دوم � 

حذفت کردم؟ می: نگفتم از زندگآرشام  

یگفت  _ 

یخوایم ی: پس چآرشام  

کن بهم گوش  _ 

: چراآرشام  

 _ ترانه

نگاهم کرد یظیغل یلیاخم خ با  

مجبور بودم ازش حرف بکشم من  

ی: ترانه چ آرشام  

بهش برسونمت خوامیم  _ 

زد پوزخند  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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به سواالم جواب بده فقط  _ 

: بپرسآرشام  

مگه نه؟ یداشت داداش  _ 

موهاش یشد و دست کرد ال کالفه  

: ارهآرشام  

بود باهات مگه نه دوقلو  _ 

: ارهآرشام  

مرد یچجور آرشام  _ 

کالفه و ناراحت بود یلیخ آرشام  

: ولم کن آرشام  

به ترانه برسونمت نکهیسه ادارم وا ازیبهش ن کنمیم خواهش  _ 

: تو تصادف آرشام  

بگو کامل  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

131 پارت  � فصل دوم � 

و گفت دیپوف کش هی  

وقت با مامان بابام خوب نبودم چیبود ه التی: تعطآرشام  



VIP_ROMAN 
 

 

229 

و باهاشون دعوا داشتم زدمیغر م همش  

دعوام شد التمیتعط اون  

برن شمال خواستنیم اونا  

رمیگفتم نم من  

امیخودم م نیمجبورم کردن منم گفتم با ماش یول  

شد ساکت  

  _ بگو

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

مامان بابا بود نیتو ماش ای: ارشآرشام  

عموم عمران  

شناسمشیم  _ 

بود دهیبابامو بر نی: ترمز ماشارشام  

یچ  _ 

ن دادسر تکو ارشام  

بخاطر پول فقط  _ 

من نبودم یول نمیمنم تو اون ماش کردی: اره فکر مارشام  

یچ بعدش  _ 

نیی: داداشم مامانم بابام جلو چشمام از دره افتادن پاآرشام  
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کنم یکار چیسوختن و من نتونستم ه یلعنت نیاون ماش تو  

شد یچ داداشت  _ 

نشد دایپ ایوقت جنازه ارش چیه یشد ول دای: جنازه مامان بابا پ آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شد یچ دمیفهم خوب  

داداش نداره گفتیم ایلیچرا ا یول  

استیلیگفته بود اسمش ا چرا  

جا هی میریم نجایاز ا فردا  _ 

: کجاآرشام  

131 پارت  � فصل دوم � 

بهتر برسونمت زیچ هیبه  خوامیم یول رسونمتیبه ترانه م گفتم  _ 

ی: چآرشام  

یفهمیم فردا  _ 

شساعت ببرم کی رمیسام که اجازه بگ شیحرف رفتم پ نیگفتن ا بعد  

ایلیاز زبان ا ♡......  

یچ  _ 

بشه یجد دی: امشب رابطمون بالدای  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

لدای نه  _ 

ایلی: الدای  

لدای  _ 

شهیکم م ی: مگه ازت چلدای  

شهیتو کم م از  _ 

شهی: از منم کم نملدای  

بود یحرفش چ نیا منظور  

اون دختر نبود یعنی  

 _ تو

ی: من چلدای  

132 پارت  � فصل دوم � 

یستیدختر ن تو  _ 

یکه چ ستمی: نه نلدای  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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 _ هه

هی: چلدای  

رمیدارم م من  _ 

: کجالدای  

ستین یچیمنو تو ه نیبه بعد ب نیو از ا کنمیم ترکت  _ 

ی: وللدای  

سیه  _ 

ایلی: الدای  

 _ خدافظ

حرف رفتم نیگفتن ا بعد  

زنگ خورد میگوش زدمیقدم م داشتم  

بهم داده بود نایت ویگوش  

اون نبود اگه  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نداشتم یچیه من  

ایلی: انایت  

 _ بله
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ی: خوبنایت  

 _ خوبم

نگرانت شدم هوی: نایت  

 _ خوبم

یی: کجانایت  

ابونیخ  _ 

شتهیپ لدای: نایت  

میکرد کات  _ 

133 پارت  � فصل دوم � 

شمیپ یای: منایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ییکجا  _ 

: شرکتنایت  

 _ باشه

حرف قطع کردم و رفتم سمت شرکت نیگفتن ا بعد  

●○●○●○••••• 

امیاز زبان ت ☆.....  
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ساعت ببرمش کیاجازه گرفتم  یبدخت به  

نایزدم به ت زنگ  

: بلهنایت  

سالم نایت  _ 

: سالمنایت  

شتهیپ ایلیا  _ 

شرکت چطور ادی: داره منایت  

نگه دار ارویلیا میزنیاونجا باهم حرف م امیم منم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: باشهنایت  

حرف قطع کردم و رفتم سمت شرکت نیگفتن ا بعد  

۸13 پارت  � فصل دوم � 

شرکت شدم وارد  

نایتو اتاق ت رفتم  

تو اتاق بود ایلیا  

 _ سالم

: سالمنایت  

: سالمایلیا  
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نشستم رفتم  

ایلیا  _ 

: بلهایلیا  

خواهش دارم هی ازت  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ی: چه خواهشایلیا  

خوامیساعت وقتتو م کی فردا  _ 

یچ ی: برانایت  

خوامیتورم م وقت  _ 

امینداشته باشه م یمشکل نای: تایلیا  

کجا یول می: برنایت  

135 پارت  � فصل دوم � 

گمیم اونجاشو  _ 

: حلهایلیا  

□●□●□●□ 

میاتاق خونه بود تو  

کردم فیتعر نایبه ت ویچ همه  

شهیم یچ ننیفک کن همو بب شهیباورم نم ی: وانایت  
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شهیم یعال  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

صبر کنم تونمی: نم نایت  

یکن دیبا  _ 

رستوران مشونی: ببرنایت  

 _ اره

136 پارت  � فصل دوم � 

شدم داریخواب ب از  

کنارم نبود نایت  

نایت  _ 

: بلهنایت  

ییکجا  _ 

: حموممنایت  

اومد قهیاز چند دق بعد  

میهم بپوش هیلباس شب امی: تنایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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 _ باشه

ست کردم نایو با ت میشد حاضر  

تسان 5و کفش  یقرمز با شلوار تنگ مشک یمانتو کوتاه جذب کت هی  

قرمز یقرمز و روسر پاشنه  

بسته بودمش یخوشگل یلیحالت خ که  

میبر  _ 

می: برنایت  

میزدیمو نم باهم  

دنبال آرشام رمیمن م ایلیبرو دنبال ا تو  _ 

: باشهنایت  

میهم جدا شد از  

مارستانیسمت ب رفتم  

وارم حالش بهتر بشه دیام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

137 پارت  � فصل دوم � 

اتاقش شدم وارد  

تخت بسته بودنش به  
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 _ آرشام

نگاهم کرد برگشت  

کردم چشماش برق زد حس  

خانم دکتر ی: خوشگل کردآرشام  

بود بهم نگفت ترانه یشکرش باق هیجا  

میبر پاشو  _ 

: کجا حموم؟آرشام  

چپ نگاهش کردم چپ  

هی: چآرشام  

ینیبب زویچ هی دیبا رونیب میپاشو بر یچیه  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بستس دستام ی: کورآرشام  

سمتش و بازش کردم مرفت  

اتاق منتظرم رونیبپوش ب هیکه رو صندل ییلباسا  _ 

برم که گفت خواستم  

: خانم دکترآرشام  

 _ بله

ی: تو دکترآرشام  
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۴13 پارت  � فصل دوم � 

دکترم اره  _ 

: پس کمکم کن لباس عوض کنمآرشام  

بزنم غیج خواستیم دلم  

کردمیسمتش داشتم دونه دونه دکمه هاشو باز م رفتم  

تتو بود یچ هی ینیبه چ نشیس هیرو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دمیرسیبه زور م نشیس رهیتا ز یسانت 5کفش  با  

قد بلند بود یلیخ  

من درارم؟ شلوارتم  _ 

داره مگه؟ ی: مشکلآرشام  

زدم تو چشماش زل  

قرمزه یلیرژت خ یکنی: فک نمآرشام  

تو چه به  _ 

واریتو د دمیگرفت و محکم کوب بازومو  

: با من درست حرف بزن خانم دکترآرشام  

اسم دارم من  _ 
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139 پارت  � فصل دوم � 

: خانم دکترآرشام  

شدم از دستش یحرص  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

که لباس تنش نبود یوقت مخصوصا  

شد رید آرشام  _ 

مشکل دارم نی: من با ا آرشام  

یچ با  _ 

لبام یرو دیبا دستش گرفت و انگشت شصتشو اروم کش صورتمو  

زدیتند تند م یلیخ قلبم  

کنمیباشه پاک م آرشام  _ 

یپاک کن یکه بخوا ی: چرا زدآرشام  

به تو ربط داشته باشه دیچرا رژ من با فهممینم من  _ 

: چراآرشام  

البام و ب یلباشو گذاشت رو هویفکر کردن به خودش گرفت و  حالت  

دمیبوس حرص  

دیبوس یاصل نم در  
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خوردیم داشت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

1۸1 پارت  � فصل دوم � 

نکنم یاحمق به زور خودمو تحمل کردم که همکار منه  

پسش بزنم تونستمیاصال نم یول  

در محکم پسش زدم یصدا با  

اومد تو اخماش تو هم بود سام  

نجای: چه خبره اسام  

کردمیمن داشتم لباس آرشامو عوض م سام  _ 

ستیتو ن فهیوظ نیا ی: ولسام  

  _ درسته

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کنمیمن پرستار خبر م رونی: برو بسام  

بود چرا آرشام انقدر اروم بود جالب  

رونیب رفتم  

رونیآرشام اومد ب قهیرفتن و بعد از چند دق پرستارا  
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1۸1 پارت  � فصل دوم � 

دهنم قفل شد دنشید با  

و یمشک نیو شلوار ج یکت تک مشک هیجذب با  یمشک رهنیپ هی  

یمشک کالج  

داده بود باال موهاشم  

خوشگل شده بود انقدر  

چشم ازش بردارم تونستمینم  

حموم میبر یخوایندارم م ی: خانم دکتر دلت خواست مشکلآرشام  

رونیسمت ب دمیزور ازش چشم گرفتم و دستشو گرفتم و کش به  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کردمش و بردمش سمت رستوران نیماش سوار  

سادمیرستوران وا جلو  

بهت بگم که قصد ادامه یکن یازم خاستگار یخوای: اگه مآرشام  

دارم لیتحص  

دوسش داشتم شتریب کردیم یشوخ یوقت  

2۸1 پارت  � فصل دوم � 

زنمتایم نییبرو پا آرشام  _ 
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ابروش رفت باال هیتا هی آرشام  

●●○●●○●●•••••°♡ 

نایاز زبان ت ☆.......  

ایلیدنبال ا رفتم  

ایبهش بگم ارش کردمیعادت م دیبا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تو شرکت براشون اماده کرده بودم برداشتم و رفتم نایکه با ت ییلباسا  

تو شرکت نبود یکس  

زدم داد  

ایلیا  _ 

نجامی: ا ایلیا  

سمتش رفتم  

ارشامه یمثل لباسا ایلیا یلباسا )  ) 

میبپوش بر نارویا ایب  _ 

نگاهم کرد یجور هی دنمیبرگشت و با د ایلیا  

دیلرزینگاهاش دلم م با  

3۸1 پارت  � فصل دوم � 
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هیچ  _ 

یچی: هایلیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

گهید بپوش  _ 

دراورد شرتشویحرکت ت هیلباسو گرفت و با  ایلیا  

خوشگل بود یلیخ نشیس هیرو تتو  

به خودم اومدم و داد زدم هوی  

یکنیم یدار کاریچ  _ 

بپوشم نارویا ی: خودت مگه نگفتایلیا  

من جلو  _ 

بهم ی: تو خودت زل زدایلیا  

 برگشتم

۸۸1 پارت  � فصل دوم � 

دیپوش قهیاز چند دق بعد  

میرفت باهم  

تو میو باهاش رفت ستادمیرستوران ا جلو  

 



VIP_ROMAN 
 

 

245 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

اماده بود پره بادکنک میخواستیکه م ییجا  

: تولده؟ ایلیا  

 _ نه

: پسایلیا  

بگه و گفتم یزیچ نزاشتم  

یفهمیصبر کن م قهیدق چند  _ 

: باشهایلیا  

5۸1 پارت  � فصل دوم � 

پاشد و برگشت ایلیا  

دیآرشام رنگش پر دنید با  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شدیگرم آرشام تو دستم هر لحظه سرد تر م یدستا  

زل زده بودن بهم ینا باور با  

زمزمه کرد آرشام  

ای: ارش آرشام  
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: آرشامایلیا  

و بغلش کرد دیدو بایحرف تقر نیگفتن ا بعد  

میبراشون دست زد نایت با  

همو بغل کرده بودن محکم  

6۸1 پارت  � فصل دوم � 

یخودت ای: ارشآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: خودممایارش  

ی: کجا بودآرشام  

کننیاه مهمه دارن مارو نگ مینیبش نیای: دوستان بنایت  

هم کنار هم نایدوتا نشستن کنار هم و منو ت اون  

: داداش منایارش  

شمیپ یومدیچرا ن یکجا بود گمیم ی: تو چآرشام  

نبود ادمی یچی: هایارش  

یچ یعنی: آرشام  

ارد شد بهمانگار شوک و دنتیبرده بودم با د ادی: گذشتمو کامل از ایارش  

تو بغلش دشیکش آرشام  
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خوشحال بودم واسشون  

رونیبغل هم اومدن ب از  

چند وقت نیتو ا ی: کجا موندارشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نایزل زد به ت ایارش  

کمکم کرد نای: تایارش  

نا؟ی: ت آرشام  

دستشو دراز کرد و گفت نایت  

امیخواهر ت نامی: من تنایت  

دستشو گرفت و گفت آرشام  

: خوش بختمآرشام  

۸۴1 پارت  � فصل دوم � 

نییپا ته دره من از پنجره پرت شدم وفتهیب نیماش نکهی: قبل اایارش  

نبود ادمی یچیه  

تهران نداشتم برم مجبور بودم تو کوچه ها بمونم به زور اومدم ییجا  

کردمیم ییدر پاساژ گدا جلو  

بردم شرکتش کمکم کرد نایت  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بغلش کرد آرشام  

خودم شیپ برمتیتموم شد م ی: همه چآرشام  

دمیدیخوب م نارویت بغض  

براش کنم تونستمینم یکار یول  

ومدیاز دستم برنم یگار چیه  

○○○○●• 

ساعت بعد کی .....  

○○○●• 

ای: ارش آرشام  

: بلهایارش  

9۸1 پارت  � فصل دوم � 

می: پاشو بر آرشام  

 _ کجا

: خونمآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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خونه یبعد بزارن بر نیحاله خوبتو بب مارستانیب میبر دیبا  _ 

: باشهآرشام  

○●○●●○●●●○ 

باز کردم چشمامو  

 ایچون ارش دیرس ایآرشام مرخص شد و تمام اموال به ارش روزید

طیشرا  

داشت شونوینگهدار  

کالفه بودم یلیخ پاشدم  

کم بود میتو زندگ زیچ هیانگار  مارستانیب فتمر  

نایاز زبان ت ♡......  

شرکت نشسته بودم تو  

یلبود اون االن شرکت خودشو داشت و یچقدر برام خال ایارش هیجا  

 خب

کرد شدینم شیکار  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

151 پارت  � فصل دوم � 
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میبازم زاهم باش شدیم کاش  

امکان نداشت گهید یول  

ردادیاز زبان ت ♡.....  

یچ  _ 

انیب دیو تارا با نایعمران: ت عمو  

کار امکان نداره نیا یول  _ 

اموال برادرمو کشتم نیبشه من بخاطر ا دیعمران: با عمو  

بگم یچ  _ 

ساده حیتفر هیعمران:  عمو  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نه ای کنهیقبول م نمیبزار بب باشه  _ 

151 پارت  � فصل دوم � 

عمران: باشه عمو  

نایقطع کردم و رفتم سمت اتاق ت تلفنو  

زدم در  

نایاز زبان ت ♡.....  

اتاقو زدن در  
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تو ایب  _ 

اومد تو ردادیت  

؟ ی: سالم وقت دارردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ اره

شمیاومد نشست پ ردادیت  

ی: شمالو هستردادیت  

یچ  _ 

شمال میبر یای: مردادیت  

یک با  _ 

پی: اکردادیت  

پ؟یاک  _ 

سایپر مانیآرت امی: من تو تردادیت  

5 ییتا _ 

: ارهردادیت  

برم خواستینم دلم  

: نه ردادیت  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نه یچ  _ 

: اشتباه گفتمردادیت  

ویچ  _ 

152 پارت  � فصل دوم � 

مییفقط ما نکهی: ا ردادیت  

 _ خب

هستن امی: آرشام و ارش ردادیت  

دلم براش تنگ شده بود یلیکه اومد دلم خواست برم خ اسمشون  

امیکنم م یم یراض بابامو  _ 

: پس حلهردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ اره

میکرد یآرمان و ترنجو راض یف زدم و با بدبختحر امیاز ظهر با ت بعد  

●●●●●●°•°°°••••• 



VIP_ROMAN 
 

 

253 

 روز بعد ..... 4

●○●○●○●○••••°°°°•••°° 

امیاز زبان ت :-.....  

نایت  _ 

: جاننایت  

153 پارت  � فصل دوم � 

کو حولم  _ 

: تو کشو بردارنایت  

شمال میکه بر میجمع کرد لوازممونو  

یبرا اونا رفته بودن و قرار بود میاز خواب پاشده بود ریما د چون  

 صبحانه

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

رستوران توقف کنن و منتظر ما بشن هیراه تو  وسط  

می: برنایت  

میبر  _ 

میرفت تینصح یکل دنیو شن یاز خداحافظ بعد  

روندمیسرعت م با  
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داشتم یدلهره خاص هی ایاسترس  هی دونمینم  

لوم نبود چم شدهمع اصال  

میدیبرو مسابقه نم واشی کمی یخوای: حاال منایت  

افتادم اوردیخودشم ن هیکهآرشام باهام کرد و به رو یکار ادهی  

داغون شده بودم یاندازه کاف به  

۸15 پارت  � فصل دوم � 

ی: خوب نایت  

یعال  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میساعت بود که تو راه بود کی کینزد  

میدیرس بالخره  

رونیب ادیب خواستیانگار م زدیم یقلبم جور رستوران  

کمکم کن ایشده خدا چم  

شنونیقلبمو همه م هیصدا االن  

آبرومو حفظ کن ایخدا  

از من نداشت یتو رستوران اونم دست کم میرفت نایت با  

برامون دست تکون داد ردادیت  

زیسمت م میرفت  
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خوب بود یلیحالش خ دمید آرشامو  

ست کرده بودن ایارش با  

نگاه کرد بهمون و روشو برگردوند هی  

من مهم نبود یبرا یاون باهام سرد بود ول نکهیا با  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بود یکاف نیدوسش داشتم هم من  

نینیبش نیای: بردادیت  

155 پارت  � فصل دوم � 

مینشست  

گفت ردادیو حواسم به آرشام بود که ت خوردمیصبحونه م تمداش  

: دوستانردادیت  

منتظر نگاهش کردن همه  

انیهم با ما م گهی: دوتا مهمون دردادیت  

ای: کنایت  

و آرشام ایارش هی: دوستاردادیت  

تعجب کردن ایو ارش آرشام  

ما هی: دوستاآرشام  
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: ارهردادیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یزنیبانمک م دای:پسر عمو چقدر جدآرشام  

کنم خیباعث شد  حرفش  

156 پارت  �� فصل دوم � 

عمو؟ پسر  _ 

میبود لی: اره ما باهم فام ایارش  

اخه ی: چطورنایت  

نگارا ردادمینبود ت ادمی: من حافظمو از دست داده بودم اونو ایارش  

نگفته نیآرشام برگردم واسه هم شینداشته من پ دوست  

حاال گهید یشناختیم منویچون اگه بود یتو باش کردمی: فکر نمردادیت  

میبگذر  

میگذری: اره خب مایارش  

دنی: مهمونامونم رسردادیت  

رو به روم نگاه کردم به  

خوشگل از دره رستوران اومدن داخل یلیدختر خ دوتا  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 نشییبود و پا یموهاش مشک یکیو اون  یموهاش قهوه ا یکی

یصورت  

خوشگل بودن یلیخ  

157 پارت  � فصل دوم � 

اونا هیوارد شدن همه زوم کردن رو یوقت از  

پشتشون به اونا بود ایو ارش آرشام  

 اومدن

سالم کرد هیمو صورت اون  

تو گلوش و به دیصداش آب پر دنیبا شن خوردیداشت آب م ایارش  

افتاد سرفه  

ایشپشت ار دیدستش اروم کوب یکیازش گرفت و با اون  وانویل آرشام  

یوقت یول  

م افتاداز دست آرشا وانیسالم کرد ل بودیدختره که موهاش قهوه ا اون  

 و

شکست یبد هیصدا با  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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۴15 پارت  � فصل دوم � 

بود یک نیا  

اون دوتا شده بودن یمحو تماشا ایو ارش آرشام  

گفت هیمو قهوه ا دختر  

: سالم من ترانه هستمدختره  

دمیدل شوره هامو فهم لیدل  

دمیتو چشمام جمع شد و خند اشک  

گفت هیمو صورت اون  

: سالم تارا هستمدختره  

: شما دوتاایارش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دعوت کرد ردادیجانم ت ای: ارشتارا  

از من نداشت اونم بغض داشت یدست کم نامیت  

محکم گرفتم دستاشو  

زمزمه کردم واشی  

نایت میشکنینم ما  _ 

حالت بهتره دمی: آرشام شنترانه  
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چشم ازش گرفت آرشام  

159 پارت  � فصل دوم � 

و گفت زیپشت م نشست  

که خوبم ینیبی: مآرشام  

امی: من االن منایت  

ییت سمت دسشوحرف رف نیگفتن ا بعد  

فرار کرد اون  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

امیاالن م منم  _ 

رونیحرف رفتم سمت دره رستوران وزدم ب نیگفتن ا بعد  

معلوم بود رونیبود و ب یا شهیش رستوران  

جلو در سادمیوا  

بکشم قینفس عم کردمیم یسع داشتم  

زهینگاه کردم که اشکام نر باالرو  

باش دختر خوب یقو شهیمثل هم امیت یخوب تو  

161 پارت  � فصل دوم � 

پسر جلومه هی دمید نییاوردم پا چشمامو  
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سالش بود 26خوشگل بود حدودا  یلیخ  

داشت کال جذاب بود میخوشگل شیر ته  

سمتم اومد  

: سالم من محمدمپسره  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یبا یاوک  _ 

برگردم بازومو گرفت اومدم  

رونیب دمیمحکم از تو دستش کش بازومو  

یکنیم یدار یغلط چه  _ 

گو سایوا هی: به ثانمحمد  

نیمز هیتو دهنش افتاد رو یبا فرود اومدن مشت یول زدیحرف م داشت  

آرشام بود حتما  

حالم گرفته شد مانیآرت دنیو با د برگشتم  

کمکم ومدین یول کردیاز داخل رستوران داشت نگاه م آرشام  

محمدو بد کتک زد مانیآرت  

161 پارت  � فصل دوم � 

راحت شد المیپسره خ نیاز بابت ا حداقل  
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از محمد جدا کردن مانویآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

هیورسمتم و دور کمرمو گرفت و بردم داخل رستوران و نشوندم  اومد  

زمونیم یصندل  

کوچولو ی: خوبمانیآرت  

ییتو کوچولو  _ 

نگاه به من و گفت هینگاه خنده دار به خودش کرد و بعد  هی  

: حق با توعه مانیآرت  

مانیآرت  _ 

: جان مانیآرت  

هست رتیغ یروزا تو وجود کم کس نیا رتتیبابت غ یمرس  _ 

شدم رهیآرشام خ یحرف تو چشما نیگفتن ا بعد  

163 پارت  � فصل دوم � 

میاومد و بعد از خوردن صبحانه رفت امیت  

یکیخواهر  یو من به وضوح اشکا شدیم یپل نیغمگ هیراه اهنگا تو  

دمید دونموی  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ما یتو زندگ یدوتا دوقلو انداخت نیچرا ا ایخدا  

میکردیم یزندگ میداشت ما  

بودن ایلیآرشام و ا نیو ترانه تو ماش تارا  

لحظه حواسم پرت شد به آرشام و چهرش اومد جلوم هی  

ونیامک رهیز میریم میدار دمیبه خودم اومدم و د نایت غیج هیصدا با  

یفرمونو کج کردم و رفتم تو خاک عیسر  

مینخورد ونیکام به  

نییپا ومدنیداشتن م سادیبچه ها وا نیماش  

ننیاشکامو بب خوامی: تو رو خدا برو نمنایت  

۸16 پارت  � فصل دوم � 

گاز و با سرعت از بغلشون رد شدم هیگذاشتم رو پامو  

ی: مرسنایت  

سرعت داشتم یلیخ  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خوردیو داشت باد م نییداد پا شرویش نایت  
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دمیچند ساعت رس بعد  

ایلب در می: برنایت  

؟ یها چ بچه  _ 

: برو فقطنایت  

اون از منم بدتر بود حاله  

ایلب در رفتم  

میشد ادهیپ نیماش از  

نبود چکسیه  

ساحل هیشنا هیرو مینشست نیماش هیجلو  

شونم هیسرشو گذاشت رو نایت  

امی: تنایت  

  _ جان

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تا خفه بشم نمیبش ای: دوست دارم برم تو درنایت  

165 پارت  � فصل دوم � 

مینیبیروز خوش م هیکه بالخره ماهم  شهینم  _ 

ایپاشد و رفت سمت در نایت  

نایت  _ 
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تو آب میبر ای: بنایت  

بده من دستتو  

ایگرفتم و باهاش رفتم تو در دستشو  

میگلومون تو آب بود رهیز تا  

: خوبه دوست دارمنایت  

یبگو تا اروم بش ایبه در حرفاتو  _ 

لبخند زد نایت  

166 پارت   � فصل دوم � 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دیلبخند زد و داد کش نایت  

دوسش دارم امویارش یلیمن خ ای: درنایت  

ختیر اشکاش  

اون منو دوست نداره ای: درنایت  

کردم بغض  

ستیاون سهم من ن یول خوادشیم یلیدلم خ خوامیم اروی: ارشنایت  

کردم بغلش  

اروم بود ایدر  

اروم ومدیموج م یول  
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ساحل میبر ایب  _ 

: نهنایت  

ایب  _ 

سمت ساحل دمشیحرف کش نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

167 پارت  � فصل دوم � 

امیکه تو حاله خودم نباشم ت خوامیم یچ هی: من نایت  

نایت ارمیکجا ب از  _ 

خوامی: منایت  

خوردیداشت زنگ م میگوش  

کاپوت هیرو نشوندمش  

برداشتم ویگوش  

 _ بله

صد بار زنگ زدم ییکجا امی: تمانیآرت  

 _ چرا

: نگران شدممانیآرت  

نباش خوبم نگران  _ 
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؟ ی:خوبمانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ اره

ایب مییالی: ما تو ومانیآرت  

 _ باشه

: ممنونمانیآرت  

 _ خدافظ

: خدافظ مراقب خودت باشمانیآرت  

۴16 پارت  � فصل دوم � 

کردم نیسوار ماش نارویکردم و ت قطع  

تو حاله خودم باشم خوامی: من نمنایت  

برات رمیگیم یچ هی ردادیاز ت الیو میبر  _ 

: خوبهنایت  

میسکوت کرد الیو تا  

میدیرس  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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ه گردنمبازکردم و دستشو انداختم دور نامیباز کردم و دره سمت ت درو  

الیبردمش سمت و و  

میشد وارد  

زل زدن بهمون همه  

شما دوتا نیی: کجاردادیت  

نیسی: چرا خ مانیآرت  

باال ایباهام ب ردادیت  _ 

: باشه ردادیت  

باال میحرف باهاش رفت نیگفتن ا بعد  

میاتاق شد وارد  

رامب یمشروب جور کن کمی یتونیحموم م برمیم نارویمن تا ت ردادیت  _ 

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

169 پارت  � فصل دوم � 

گشاد شد چشماش  

ی: چردادیت  

ازت خواستم یچ هی نیبب  _ 
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: باشهردادیت  

میحموم و اومد میرفت نایرفت با ت اون  

میعوض کرد لباسامونو  

زدن در  

تو ایب  _ 

مشروب اومد تو شهیش هیو  وانیبا دو تا ل ردادیت  

نیمست نکن نینخور ادی: زردادیت  

  _ ممنون

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نکردم ی: کارردادیت  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

میدیکم دادم خورد و بعدش باهم خواب وانیل دو  

ایاز زبان ارش ☆......  

آشپزخونه نشستم تو  

171 پارت  � فصل دوم � 

اومد تو نایت خوردمیآب م داشتم  

شتن یچیبود که اگه ه دهیپوش یشلوارک جور هیتاپ تنش بود و  هی  

تر بود نیسنگ نبود  
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و گفت زیکه محکم خورد به م خچالیسمت  رفتیجلو داشت م اومد  

: آخنایت  

یخوب  _ 

دیخند دنمید با  

ای: ارشنایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ بله

یینجای: توام انایت  

دیکشیم یلیهاشو خ کلمه  

چته نایت  _ 

نمتی: پاشو بب نایت  

 پاشدم

171 پارت  � فصل دوم � 

خاموش بود برقا  

یکنی: برقارو روشن منایت  

دراز کردم و برقو روشن کردم دستمو  

زل زد بهم نایت  
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یرسیخوب به نظر نم اصال  _ 

می: عالنایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

حرف محکم بغلم کرد نیگفتن ا بعد  

یکنیم یدار کاریچ نایت  _ 

ایارش ی: وانایت  

 _ بله

سرشو اورد باال نایت  

زده بود به لبام زل  

: من نایت  

مینیتو ب دیچیالکل پ هیاولو که گفت بو کلمه  

یمست  _ 

ی: منو مستنایت  

دیرف خندح نیگفتن ا بعد  

172 پارت  � فصل دوم � 

کنهیم داریو همرو ب برهیآبرومونو م میاگه اونجا بمون دمید  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

که ببرمت اتاقم؟ یساکت باش یتونیم قهیدق هی  _ 

میاتاقت بخور ی: ببرنایت  

نایت  _ 

: جونمنایت  

مسخره نباش بسه  _ 

راست رفتم سمت اتاقم کیحرف بغلش کردم و  نیگفتن ا بعد  

تخت و درو بستم هیکردم رو درازش  

شمیپ ایب ای: ارشنایت  

اریدر ن یمسخره باز نایت  _ 

 نشست

میحرف بزن ی: جدنایت  

 _ اره

نیبش ای: بنایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ باشه
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حرف نشستم نیگفتن ا بعد  

173 پارت  � فصل دوم � 

گرفت دستامو  

ای: ارشنایت  

 _ بله

بگم دیهست که با یقتیحق هی:  نایت  

 _ بگو

گونم هیرو دیکش دستشو  

: مننایت  

یچ تو  _ 

: عاشقت شدمنایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

گرفت خندم  

یانقدر بد مست شهیتو هم نایت  _ 

بود ی: کاش الکنایت  

نمیبب ایب  _ 

حرف درازش کردم نیگفتن ا بعد  
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گفتایبرام م ردادیاز عشقش نسبت به ت شیچند روز پ نیهم  

زنمی: با تو دارم حرف منایت  

میزنیبخواب فردا حرف م تو  _ 

۸17 پارت  � فصل دوم � 

: نهنایت  

نایت  _ 

: جاننایت  

  _ بخواب

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شرط هی: به نایت  

یشرط چه  _ 

ی: بغلم کننایت  

 باشه _

تو بغلم دمشیتخت و کش هیحرف نشستم رو نیگفتن ا بعد  

: خوبهنایت  

یدار دوس  _ 

یلی: خنایت  

ک بغلت کنه یشینم یاوک ردادیچرا با ت پس  _ 
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: مگه االن تو بغل اونم ؟نایت  

 _ نه

دوس دارم نه اونو نوی: انایت  

حرف محکم تر بغلم کرد نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

175 پارت  � فصل دوم � 

خسته بودم یلیخ  

خستم یلیمن خ نایت  _ 

می: بخواب نایت  

یبمون یخوایم شمیپ  _ 

: ارهنایت  

ایشرو ور بگ یپا نش فردا  _ 

: نهنایت  

 _ بخواب

ذاشتسرمو گرفت و برگردوند و لباشو گ هویکه  دمیکشیدراز م داشتم  

دمیلبام و بوس هیرو  

کرده بودم هنگ  
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جدا شدم ازش  

یکنیم یدار یچه غلط نایت  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دی: ببخشنایت  

دیحرف دراز کش نیگفتن ا بعد  

بود که بهم کمک کرد یدختر تنها کس نیا  

بشناسم کمکم کرد نکهیا بدون  

دمیشگرفتم و کنارش دراز ک دیند کارشو  

176 پارت  � فصل دوم � 

زود خوابم برد نیخسته بودم واسه هم یلیخ  

امیاز زبان ت ☆.....  

دمیترس نایت یخال هیجا دنیباز کردم بلند شدم با د چشمامو  

کس نبود چیه نییتنمه رفتم پا یچ نکهیتوجه به ا بدون  

ایارش ای ردادهیت شیپ ایباال مطمئن بودم  رفتم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

باز کردم ردادویاتاق ت دره  
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نبود ششیپ نایبود و ت دهیخواب  

ایبستم و رفتم سمت اتاق ارش درو  

دمیصحنه رو به روم ترس دنیباز کردم و با د درو  

شد یجور هیدلم  ته  

نایا تب ایکه آرشام سرم اورد و ارش ییاون بال نکهیاز ا دمیترس یلیخ  

کرد وونمید کنه  

یزیچ هیعقب رفتم و محکم خوردم به  عقب  

آرشام اخم کردم دنیو با د برگشتم  

177 پارت  � فصل دوم � 

 _ آرشام

: بله آرشام  

نارویو ت ایارش یدید  _ 

: به ما چهآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

باشه وگرنه اوردهیسره خواهرم ن ییدعا کن داداشت بال فقط  _ 

ی: وگرنه چآرشام  

براتون شهیم بد  _ 
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یبدش کن یخوای: تو مآرشام  

یهست یزینفرت انگ ادم  _ 

باشم سگم به ج*ن*ده شرف داره ی: هر ع*نآرشام  

هیمنظورت از جن*ده ک االن  _ 

: توآرشام  

زدم پوزخند  

خودتونو به من نچسبون هیلقبا  _ 

برم که مچ دستمو محکم گرفت اومدم  

۴17 پارت  � فصل دوم � 

کن ولم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یطرف یبا ک یکنی: فکر مآرشام  

خر با  _ 

دستمو از دستش کردمیم یدستمو محکم تر فشار داد داشتم سع مچ  

 درارم

وارید دمتویاز پشت کوب محکم  

 _ اخ

: درست حرف بزنآرشام  
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یا وونهید تو  _ 

: اره خبآرشام  

کن ول  _ 

یستیج*ن*ده ن یبگ یخوای: مآرشام  

ستمین نه  _ 

یواخیقطعا خودتو به من نم رونیب یاومد یجور نی: پس چرا ا آرشام  

مانیآرت هیباشم واسه ک دهینمونده ند تییچون جا یبد نشون  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یباهاش بخواب یدار دوست  

بودنش باز موند فیهمه کث نیاز ا دهنم  

نگاه کردم به خودم هی  

موهامم باز بود یتاپ ل هیکوتاه پام بود با  یشر*ت ل هی  

کردیقضاوت م دینبا اون  

179 پارت  � فصل دوم � 

براش مهم باشه قضاوت کرد نکهیبدون ا اما  

نشون بدم مانیخودمو به آرت خوامیم اره  _ 

یستی: پس نگو جن*ده نآرشام  
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 _ آرشام

ه: بلآرشام  

جن*دم حله من  _ 

کرد ولم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: اره آرشام  

ثابت کنم مخصوصا تو یندارم خودمو به کس وقت  _ 

حرف دره اتاقو بستم و رفتم تو اتاقم نیگفتن ا بعد  

ها ارهیسوسک بزنم خون باال ب پسره  

هامو بغل کردم زانو  

1۴1 پارت  � فصل دوم � 

نایاز زبان ت ☆....  

باز کردم چشمامو  

غیج ایصورت ارش دنینرم بودم سرمو گرفتم باال با د یلیخ هیجا هی  

 زدم

دیخواب با ترس پر از  

شدهی: چایارش  



VIP_ROMAN 
 

 

280 

و من تو  _ 

یزنیم غی: چرا ج ایارش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

آب بخورم رفتم تو آشپزخونه ادمهینبود فقط  ادمی یچیه  

کن غیج غی: نگفتم صب پا نشو جایارش  

کلمه بگو هی  _ 

ی: چایارش  

شد یزیمنو تو چ نیب  _ 

چپ نگاهم کرد و گفت چپ  

استفاده کنم یکس یکه از مست می: من آدمایارش  

هم نبود واقعا  

دیببخش نه  _ 

راست رفتم تو اتاق کیحرف بلند شدم و  نیگفتن ا بعد  

حموم بود امیت  

زدم تو سرم نهیتو آ افمیق دنید با  

داغون بودم یلیخ  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بدبخت خوبه فرار نکرده پسره  

1۴1 پارت  � فصل دوم � 

و چپ چپ نگام کرد رونیاومد ب امیت  

هیچ  _ 

یبود ی: کدوم گورستونامیت  

ایارش بغل  _ 

هان یخوابیاون م نویبغل ا یریم ی: مگه تو هر*زه اامیت  

بلند داد زده بود یلیخ  

شناختیکردم اون منو خوب م بغض  

آرشام مو لباساش شناختم وگرنه با هیاومد تو از رو ایباز شد و ارش در  

زدینم  

بست و اومد تو درو  

تو یایم ینجوریمگه ا ی: شترامیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

با حوله تن پوش بود امیت  
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داد نزن نای: سره تایارش  

ازم دفاع کرده بود قند تو دلم آب شد نکهیا از  

2۴1 پارت  � فصل دوم � 

آرشام ای ییایارش ی: به تو چه اصال تو کامیت  

امی: ارشایارش  

ایود ارشاروم شد انگار با ارشام راحت تر بود و فکر کرده ب کمی امیت  

 ارشامه

: خبامیت  

ید بزندا نایسره ت یبلند بود تو حق ندار یلیصدا دادت خ نی: بایارش  

بخوابه بهیحق نداره تو بغل پسره غر نامیت  _ 

ه اسراراونم ب میدینشده فقط کنار هم خواب یزیچ نایمنو ت نی: بایارش  

چون حالش خوب نبود من  

اروم شد امیت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دمیکش سرت داد دیببخش نای: تامیت  

سرت فدا  _ 

لباس عوض کنم خوامی: م امیت  
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: با اجازه ایارش  

حرف رفت و منم رفتم حموم نیگفتن ا بعد  

3۴1 پارت  � فصل دوم � 

امیاز زبان ت ☆.....  

نییرفتم پا دمیپوش لباس  

صبحونه بودن زیسره م همه  

دادم همه جوابمو دادن جز آرشام سالم  

تو بغل آرشام بود ترانه  

رونیب دمشیکشیدهنم و م کردمیو با حرص قاشقو م زیسر م نشستم  

کنارم بود اروم گفت مانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یچرا انقدر حرص دار شدهی: چمانیآرت  

یچیه  _ 

: باشهمانیآرت  

ته شدحالش گرف ایتارا و ارش دنیاومد و با د نامیت میخورد صبحونرو  

۴۸1 پارت  � فصل دوم � 

میکن یدوره هم که باز میاز صبحونه نشست بعد  
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داخل و کارت دمیکشیلبامون و نفسو م هیرو  میکارتو گذاشت هی  

اگه و یبه نفر بغل میدادیبه دهنمون و با دهنمون کارتو م دیچسبیم  

وفتادیم کارت  

یبا نفر بغل میشدیرو لب م لب  

نایتنشسته بود و سمت راست  مانیچپم آرت سمت  

مانیبه آرت دیو رس دیلب به لب چرخ کارت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

رارلباش رو لبام ق یکارت افتاد و بد جور یول رمیازش بگ خواستم  

 گرفت

زدم پسش  

اطیمسخره رفتم تو ح یاون باز بعد  

که جوجه کردیدرست م شیبودن آرشام داشت آت اطیها هم تو ح بچه  

میکن درست  

سادمیکنارش وا رفتم  

5۴1 پارت  � فصل دوم � 

هی: چآرشام  

یچیه  _ 
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ی: پس چرا کنار منآرشام  

شه؟یناراحت م نهیبب خانمت  _ 

: خانممآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ ترانه

بشه دی: شاآرشام  

 _ باش

حرف اومدم برم که دستمو گرفت و مانع شد نیگفتن ا بعد  

خانمت ناراحت نشه رمیم دارم  _ 

بمون دکتر خوادی: نم آرشام  

داد زد مانیآرت هویبار مثل ادم اسممو صدا نکرده بود  هی  

امی: تمانیآرت  

 برگشتم

 _ بله

میحرف بزن میبر قهیدق هی: مانیآرت  

میبر  _ 

نموندیدیهمه م یول اطیته ح میاز بچه ها فاصله گرفتم و رفت باهاش  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

شنومیم خب  _ 

6۴1 پارت  � فصل دوم � 

یپس توام شوخ ستین یشوخ گمیکه م یزیچ نیا امیت نی: ببمانیآرت  

رشینگ  

 _ باشه

درخت هیپشت چسبوندم به درخت و دستشو گذاشت رو از  

نچسب بهم انقدر  _ 

: چرا مانیآرت  

ادیم بدم  _ 

حرف بزنم خوامی: ممانیآرت  

شهیدور نم از  _ 

: نه مانیآرت  

بگو خب  _ 

: من عاشقت شدم مانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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رک گفت یلیخ  

کردم منم عاشق بودم یم درکش  

از نداشتنت سوزهی: داره دلم ممانیآرت  

اعصاب نداشتم کردیدرد م سرم  

بگم یچ هی مانیآرت  _ 

: بگومانیآرت  

کنمیخوب درکت م نیبب  _ 

7۴1 پارت  � فصل دوم � 

یتونی: نممانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ازهمن همون اند یچقدر سخته نداشتن عشقت ول دونمیم نیبب تونمیم  

دوست دارم گروید یکی یتو _ منو دوست دار که  

که دستمو گرفت رفتمیحرف داشتم م نیگفتن ا بعد  

یکنیم کاریچ  _ 

به درخت چسبوندم  

یمن چ ماریدل ب فی: پس تکلمانیآرت  
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مانیکن آرت ول  _ 

: نهمانیآرت  

یشگیهم امیلبام همون ت هیحرف خواست لباشو بزاره رو نیگفتن ا بعد  

شد داریب  

تو صورتش که سرش برگشت به دمیکوب یبردم باال و جور دستمو  

لفمخا سمت  

بچه ها شیانداختم باال و رفتم پ شونه  

با تعجب نگاهم کردن همه  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

۴۴1 پارت  � فصل دوم � 

مانیتو گوش آرت یچرا زد امی: تردادیت  

ومدهیاصال به تو ن شیفضول اوال  _ 

به خودم مربوطه نکهیا دوم  

گ*ه اضافه خورد نکهیا سوم  

اون عاشقت شده هیعاشق چ یدونیم نی: ببردادیت  

خوامشیمن نم یول  _ 

یشی: اخر که زنش مردادیت  
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پنبه دانه ندیدر خواب ب شتر  _ 

حرف نشستم اون گوشه و زل زدم به آرشام نیگفتن ا بعد  

گهید ومدیکنارم ن مانمیخوش گذشت آرت یلیشب خ تا  

شد شب  

امی: تنایت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ بله

یایتو جنگل م الیرو به رو و میبر میخوای: مامنایت  

خوابمیم نه  _ 

یترسینم میریم می: هممون دارنایت  

9۴1 پارت  � فصل دوم � 

نیبر نه  _ 

: مراقب خودت باشنایت  

و اتاقمتآب برداشتم و رفتم  وانیل هیرفتن تو خونه تنها بودم  همشون  

دمیدراوردم و تاپمو پوش مانتومو  

در باز شد یدرارم ول مویشلوار ل خواستم  

 برگشتم
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شدم یجور هی مانیآرت دنید با  

تو اتاق یایم ینجوریچرا ا شدهیچ  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بست درو  

مگه نه ی: منو نخواستمانیآرت  

 _ نه

تو گوشم ی: جلو همه زدمانیآرت  

بود حقت  _ 

: حقم بود مانیآرت  

191 پارت  � فصل دوم � 

حقت بود اره  _ 

: پس توام حقته مانیآرت  

یچ  _ 

سمتم اومد  

یکنیم یدار کاریچ  _ 

کنمتی: به زور مال خودم ممانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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قبال ماله آرشام شدم دونستینم دمیخند  

زنم من  _ 

منم باور کردم یگفت: تو مانیآرت  

گمیدروغ نم مانیآرت  _ 

مینیبی: ممانیآرت  

هیرو حرکت تاپ تو تنمو دراورد و پرت کرد هیحرف با  نیگفتن ا بعد  

نیزم  

قرمز تنم بود نیسوت* هی  

تخت هیگرفتو پرتم کرد رو دستمو  

کن ولم  _ 

و نداشت دیخودش روم دراز کش یبلند بشم ول خواستم  

رمیداشتم ناخونامو فرو کنم تو بدنش و گازش بگ یسع  

کردیولم نم یول  

 از زبان آرشام ☆....

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میزدیقدم م میداشت  
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شدم مانینبود آرت متوجه  

ایارش _  

اومد سمتم ایارش  

191 پارت  � فصل دوم � 

کجا رفت مانیآرت ایارش  _ 

خونه رهی: گفت مایارش  

دیسوت کش مغزم  

برم دیبا بچه ها برو من با تو  _ 

: کجاایارش  

ارهیب امیسره ت ییبال ممکنه  _ 

وقته رفته یلیاصال حواسم نبود خونست بدو برو خ ی: واایارش  

تو حواست به اونا باشه باشه  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تخت التی: برو خایارش  

الیو سمت دمیدو  

میفاصله گرفته بود ادیز الیو از  

میبود ومدهین نمیماش با  

دمیدویتوانم م نیاخر با  
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بشه کینزد امیبه ت مانیآرت خواستیاصال دلم نم یچرا ول دونمینم  

دمیتر دو تند  

192 پارت  � فصل دوم � 

امیاز زبان ت ☆....  

زد سیل* شکممو  

خوردیداشت بهم م حالم  

کن ولم  _ 

: حقته همون جور که من حقم بودمانیآرت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

به بدنش دمیکوبیمشت م با  

 _ کمک

ود یکیداد بزن بچه ها رفتن جنگل  خوادی: هر چقدر دلت ممانیآرت  

انیهم م گهید ساعت  

که ولم کنه خسته شدم کردمیتقال م یلیخ  

بکشم یمحکم غیه باعث شد ج*نم اورد کیبه س یمحکم یلیخ فشار  

 از زبان آرشام ☆......

ا برم باالباعث شد پله هارو دو تا سه ت امیت غیج هیصدا الیبه و دمیرس  
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اتاقو با لگد باز کردم دره  

بود که حدس زده بودم همون  

193 پارت  � فصل دوم � 

امیاز زبان ت ☆......  

دمیکش قیورود آرشام نفس عم با  

نییپا دیاز روم کش مانویاومد طرفمون آرت آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تو صورتش دیبا لگد کوب نیداد خورد زم هولش  

پاشدکه از خودش دفاع کنه مانیآرت  

زدیو کتکش م دادیم یارشام با مهارت از ضربه هاش جا خال یول  

کشتشیم داشت  

جداش کردم مانیرفتم سمتش و از آرت پاشدم  

: بزار بکشمش حرو*مزادرو آرشام  

نیهوش افتاد زم یب مانیآرت  

کن ولش  _ 

کرد نگاهم  

۸19 پارت  � فصل دوم � 
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دراورد و تنم کرد سوشرتشو  

رونیاز اتاق ب دمشیگرفتم و کش دستشو  

بمونم الیتو و خواستینم دلم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

راه رفتن قهیو بعد از چند دق رونیزدم ب المیو از  

حرف نشست یجنگل نشستم کنارم ب یجا هی  

 _ آرشام

: بلهارشام  

دمیترس  _ 

تو بغلش دمیانداخت دوره گردنم و کش دستشو  

بغلش کردم محکم  

شدیم یچ ینبود  _ 

نشد یچی: حاال که بودم و ه ارشام  

تو بغلش ارامش گرفتم کمی  

 _ ارشام

: بلهارشام  

حرف بزن اروم بشم باهام  _  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بگم ی: چ ارشام  

هیکه ترانه ک بگو  _ 

شد کالفه  

195 پارت  � فصل دوم � 

یشی: با کالفه کردن من اروم مارشام  

 _ نه

ی: پس چارشام  

یبگ شهیم  _ 

نگاه کرد تو چشمام و گفت کمی  

: باشهارشام  

هیک خب  _ 

: نامزدمارشام  

نیعقد کرده بود باهم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: اره ارشام  

گرفت قلبم سوخت دلم  
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نبود شتیپ چرا  _ 

شدم رفت سمت ضیتا مر یدوست داشتن داشت ول ی: ادعاارشام  

 باباش

 _ باباش؟

: عمرانارشام  

عمرانت عمو  _ 

: ارهارشام  

تارا دختر عموتن ترانهو  _ 

: ارهآرشام  

 _ خب

وونهید: بد اون تصادف به نفع پدرش بود که منو ول کنه و من  ارشام  

بشم تر  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

196 پارت  � فصل دوم � 

 _ خب

ولم کرد ، چرا ؟ دمیبره رد م دونستیم نکهی: با وجود اارشام  

 _ چرا
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: بخاطر پولارشام  

یچ تارا  _ 

بود ای: نامزد ارشارشام  

یچ اون  _ 

ایرشا یرد بده ول ایول کنه تا ارش اروی: اونم نقشه داشت ارشارشام  

یچ ایارش یول  _ 

انداخت  شیتارا ولش کنه تارارو از زندگ نکهیقبل از ا ای: ارشارشام

رونیب  

نیکه برگشته با هم باش االن  _ 

الس 211اگه  یحت مونهیم ادشیمار ضربه بزنن  هیبه  ی: وقت ارشام  

زنهیم ششین نهیکه بهش ضربه زده بب یاون ادم گهید  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یچ یعنی  _ 

کنمیبزنم ولش م شموی: نآرشام  

شد یحرفش تو دلم عروس با  

197 پارت  � فصل دوم � 

 _ ارشام
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: بله ارشام  

برم تهران خوامیبمونم م نجایا خوامینم گهید من  _ 

میری: فردا صبح باهم م ارشام  

 _ ارشام

: بله ارشام  

الیبرگردم و گهیندارم د دوست  _ 

میاالن بر یخوای: خوب مآرشام  

که شهینم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: چرا ارشام  

تونمیمن تو شب نم میاریب دیهست و دوتاشم با نیدوتا ماش چون  _ 

کنم یرانندگ  

تا فردا یسیوا دی: پس باارشام  

محکم گرفتم دستشو  

یمنو گول زد تو  _ 

۴19 پارت  � فصل دوم � 

هیمنظورت چ ی: چه گول زدن آرشام  

یکنیباهات باشم باهام ازدواج م یگفت  _ 
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گرفت و وادارم کرد نگاهش کنم صورتمو  

ریمنو بگ ایب یگیرسماً م ی: االن دارارشام  

فتمو بجاش گ اوردمیرو زبون ن یول ریمنو بگ ایبدلم گفتم اره  تو  

رینخ  _ 

: منظورت همون بودآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

 _ نبود

حرف بلند شدم نیگفتن ا بعد  

میبر ایب  _ 

: کجاارشام  

الیو  _ 

پاشد ارشام  

محکم گرفتم دستشو  

199 پارت  � فصل دوم � 

الیسمت و میرفت باهم  

همه بچه ها دوره مبل جمع شده بودن میشد وارد  

هوش بود یبود و ب دهیرو مبل دراز کش مانیسمتشون آرت میرفت  
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دلم دمیصورت کبودشو د یوقت یول ومدیازش بدم م نکهیوجود ا با  

 سوخت

بد زده بودش یلیخ آرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بودشبه قصد کشت زده  واقعا  

زده نویا ی: کنایت  

: منارشام  

: چراردادیت  

کنم دایپ لیواسه زدن توام دل یدوست دار ادهیز لی: دلارشام  

راتب ارمیمن ب یاونو دوست ندار لیاگرم دال ردادیت یخوای: مایارش  

خوب بود یلیهمه جوره پشت هم بودن خ نکهیا  

بسته شد ردادیت دهن  

تهران میریباال فردا صبح زود م میبر ایارش نای: تارشام  

ی: چنایت  

ایبرات ب گمیم من  _ 

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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211 پارت  � فصل دوم � 

Ok : نایت  

فتن اتاقارباال اونا  میرفت نایو آرشام و ت ایحرف با ارش نیگفتن ا بعد  

اتاق خودمون میماهم رفت خودشون  

ردادیاز زبان ت ☆.....  

 _ الو

عمران: مگه نگفتم زنگ نزن عمو  

ترکوند مانویزد آرت ارشام  _ 

عمران: چرا عمو  

دونمینم  _ 

عمران: رفتارش با ترانه چطوره عمو  

 _ افتضاح

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

211 پارت  � فصل دوم � 

عمران: خب پس عمو  

و گفتموسط حرفش  دمیادامه بده و پر نزاشتم  
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برن تهران خوانیم فردا  _ 

عمران : صبر کن عمو  

حرف قطع کرد نیگفتن ا بعد  

یاز زبان کت ☆...  

شهیبرن تهران بد م اگه  _ 

با نقشه حل کرد شهینم نارویعمران: ا عمو  

 _ بکششون

یعمران : چ عمو  

راه هم دخترارو بکش هم پسرا وسط  _ 

هیعمران: فکر خوب عمو  

 

یسوگند احمد:  سندهینو  

 

212 پارت  � فصل دوم � 

ردادیاز زبان ت ☆....  

زنگ خورد میگوش  

 _ بله

گمیدارم بهت م یچ نیپسرم خوب گوش کن بب ردادیعمران: ت عمو  

 _ بگو
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تهرانشون کن یعمران: فردا راه عمو  

یکنیکار م یچ  _ 

کشمشونیعمران: م عمو  

امیاز زبان ت ☆....  

هنوز تو چمدون بود لمونیکردم وسا داریب نایخواب پاشدم ت از  

بود نییپا ایارشام و ارش میداشت برشون  

می: برایارش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میبر  _ 

خودشون شدن نیو ارشام سوار ماش ایارش  

خودمون نیسوار ماش نامیت منو  

میراه بود هیوسطا  

خواب بود نایت  

چم بود دونمینم بردیخوابم م داشت  

گرفت نویجلو ماش سیپل هی هوی میرفت گهید کمی  

کنار دیپشتمون کش نامیارشام ا نیکنار ماش زدم  

شدم ادهیپ  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

213 پارت  � فصل دوم � 

شدهیسروان چ جناب  _ 

راه بستس نیا نیاز اون راه بر دیسروان : با جناب  

هی: چارشام  

میاز اون راه بر دیبا گهیم  _ 

می: خب برارشام  

میبر  _ 

انکه جناب سرو یو از اون راه نیحرف نشستم تو ماش نیگفتن ا بعد  

میرفت گفت  

 از زبان جناب سروان ☆.....

عمران الو  _ 

: الوعمران  

نیاماده باش انیدارن م ننیدوتا ماش تو  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

۸21 پارت  � فصل دوم � 
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کارتت شارژ شد یعل ی: مرس عمران  

خدافظ یمرس  _ 

امیاز زبان ت ☆.....  

راهو بلد نبودم نیا  

برداشتم ویگوش  

ارشام الو  _ 

: بلهارشام  

یراهو بلد نیا  _ 

: نهارشام  

یمرس  _ 

گهید میریجا م هی: صاف برو ارشام  

  _ باشه

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ابواقعا پشت فرمون خواب خو میساعت بود که تو راه بود کی حدود  

 بودم

215 پارت  � فصل دوم � 

شد یجاده خاک هوی  

خراب بود تشیوضع یلیخ یول رفتم  
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و در اخر بن بست شد میبود یساعتم تو جاده خاک مین حدود  

بزنم غیدوست داشتم ج واقعا  

شد داریاز خواب ب نایت  

شدهی: چنایت  

ینباش خسته  _ 

نییرفتم پا نیحرف از ماش نیگفتن ا بعد  

نییو آرشامم اومدن پا ایارش  

اومد نامیت  

میکن کاریچ  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

میحتما ما اشتباه اومد رهیگینم سگایمملکت که ا سی: پلآرشام  

میکن کاریچ  _ 

میبرگرد می: دور بزن ایارش  

واقعا خستم من  _ 

نیپشت ماش نمیشیمن م امیم نایآرشام من با ت شی: تو برو پایارش  

خدام بود از  

 _ باشه

برگشتم نایت غیج یبا صدا نیبرم سمت ماش اومدم  
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216 پارت  � فصل دوم � 

افتاده بود نیرو زم ایجون ارش یب بدن  

و گردنشتاز باال خورد  زیچ هی یول ایاومد بدود و بره سمت ارش آرشام  

نیزم هیاونم افتاد رو و  

توگردنم یدیبا سوزش شد یاومدم برم سمتش ول منم  

نیزم هیو افتادم رو دمینفهم یچیه گهید  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

و چشمامو بستم دمید نارویلحظه افتادن ت نیاخر تو  

○●○●○●○●○ 

باز کردم چشمامو  

دمیفهمینم یچیبودم ه گنگ  

رفتیم جیهمش گ سرم  

تکون بدم تونستمیآشنا نبود برام سرمو نم اطراف  

217 پارت  � فصل دوم � 

بسته شده بود یبه صندل ناینگاه به اطراف کردم ت هی  

هوش بود یب  

ختیو آرشام ناخوداگاه اشکم ر ایارش دنید با  
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پره خون بودن یبودن ول هوشیب  

کتکشون زدن یلیبود خ معلوم  

زور گفتم به  

نایت  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ایارش  _ 

بغض گفتم با  

 _ ارشام

دادم اونارو صیبود به زور تشخ کیتار یلیخ اتاق  

۴21 پارت  � فصل دوم � 

سرم روشن شد هینور رو هی هوی  

شدیم تیاذ چشمام  

تامون نور روشن شد ۸سره  رو  

نفر اومد تو هی  

پسر بود صورتش کاملش بسته بود هی  

شینیبب شدینم  

رو سره اون سه تا ختیسطل آب ر کی ینفر  

هوش اومدن به  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

زل زد بهم ارشام  

بغض نگاهش کردم با  

219 پارت  � فصل دوم � 

نجایا نی: چرا مارو اورد ارشام  

ادیب سیتا رئ نی: ساکت باشپسره  

حرف رفت نیگفتن ا بعد  

سادنینفر جلو در وا 6 قهیاز چند دق بعد  

شونینیبب شدینم  

دمید کهینفر نیجلو اول اومدن  

زن هم سن ترنج و بعدش هیعمران بود بعدش  عمو  

سایو پر ردادیو تارا و ت ترانه  

تو هم دیاخماشو کش ارشام  

یکنیکارو م نی: سره پول ا ارشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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زنه که هم سن ترنج بود اومد جلو همون  

هستم ی: من کت زنه  

اسمش اشنا بود چقدر  

: مامانتون دربارم نگفته من معشوقه آرمان پدرتونم یکت  

دیسوت کش مغزم  

بد بود حالم  

211 پارت  �� فصل دوم � 

گناه داره ضهیبره اون مر امی: بزار ت نایت  

رهینم رونیاتاق زنده ب نیکدومتون از ا چی: ه یکت  

شدیحالم بدتر م هیثان هر  

حرف بزنم بد نوبت تو بشه نای: عمران اول من با ا یکت  

: باشهعمران  

تا ۸برداشت و نشست وسط ما  یصندل هی یکت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

آرمان به به زنه گفتیم لیمنو از فام دیدیم یسالم بود هر ک 3:  یکت  

کردن تو مخم ینجوریداستانو ا نیا  

کردیم تمیارمان اذ شهیهم  
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ازش متنفر بودم من  

مادر بزرگتون تایروز رفته بودم پشت بوم ب هی  

سالم بود 7 همش  

شمیاومد پ ارمان  

زدیداشت باهام مثل ادم حرف م اول  

داشتم یسالگ کیکه از  یبعدش عروسک یول  

نییگرفت و از اون باال انداخت پا ازم  

شد کهیت کهیجلو چشمام ت عروسک  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

211 پارت  � فصل دوم � 

زدم پوزخند  

برات چندتا گمیولمون کن م یبکش یخوایعروسک مارو م هی بخاطر  _ 

 بخرن

: ببند دهنتو یکت  

انداختم باال شونمو  

میروز تو روستا بود هی:  یکت  

مسافرت میبود رفته  
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کردمیم یآرمان باز با  

شده بود شب  

اون منو برد قبرستون و خودش رفت اون  

کیقبرستون تار هیساله تو  ۴دختر  هی  

دمیترس یلیشب خ اون  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

گرفتم یکه شب ادرار ادیز انقدر  

خوب شدم باز  

ییراهنما رفتم  

پسر دوست شدم من عاشق اون بودم هی با  

کرد کاریچ یچ ارمان  

موهاش و گفت هیکرد ال دست  

: رفت بهش گفت من با آرمان هم خواب بودم یکت  

ولم کرد و رفت پسره  

دوست یا گهید زیجز اون چ زارهیآرمان نم دمیتر شدم فهم بزرگ  

باشم داشته  

دوست شدم باهاش  
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همزمان با چند نفر بودم یول  

یمهمون میروز رفت هی  

میبود باهم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بهش زنگ زد و ارمان رفت یکی  

تنها بشم یباعث شد تو اون مهمون رفتنش  

بهم تجاوز بشه و  

212 پارت  � فصل دوم � 

درد داشت نیا  

زدم به آرشام زل  

زد پوزخند  

دنی: همه فهم یکت  

ارمان بازم ولم نکرد یرفت ول ابروم  

که هیچه پسره خوب گفتنیم همه  

بهم تجاوز شده دونهیکه م نیوجود ا با  

خوادیم منو  

کردنیم فیازش تعر همه  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

کس نگفت بخاطر اون بود که به چیه  

تجاوزشد من  

باهاش موندم بازم  

کردم دایدوباره عشقمو پ تا  

کردم ترکش  

یرحمیب با  

اون بهم کرد ویرحمیب یول  

بالها سرم اورد یلیخ  

بخاطر کاراش من  

پرت کردم نویلیاز پشت بوم آ اول  

نشد یخواستم ترنجو بندازم ول بعد  

کشمیشمارو م االنم  

حرف اسلحرو گرفت سمت من نیگفتن ا بعد  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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213 پارت  � فصل دوم � 

یخوریم یدار ی: چه گهارشام  

نگران نباش یریمی: توام باهاش م یکت  

یستین زیر ادیز دمی: نه بابا واسه تهدارشام  

: بهم احترام بزار من زن عموتم یکت  

هنگ کرد آرشام  

جان خانمم صبر کن منم حرف بزنم ی: کت عمران  

یارو کردکار نیاگه فقط واسه پول ا نمیزرتو بزن بب ای: اره تو بایارش  

*شا*شم روتب  

: همش پول نبود عمران  

ی: پس چارشام  

هب یکار زاشتنیم یفرق هی شهیشما دوتا هم یمنو بابا نی: بعمران  

رثسکه هم به ا هیمن  یمرد برا یما وقت یبابا یندارم ول گذشته  

تو هیداشت داد بابا یهر چ نزاشت  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

خوامیفقط حقمو م من  

میدادیم یگفتی: مثل ادم مارشام  
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رهید گهی: دعمران  

اسلحه یاسلحه گرفت سمت ارشام و کت هیحرف اون  نیگفتن ا بعد  

رو من گرفت  

بستم و منتظر مردن بودم چشمامو  

چشمامو باز کردم نیبه زم ینیبرخورد جسم سنگ یصدا با  

بود نیزم هیرو عمران  

دیضامن اسلحرو کش یکت  

دستاشو باز کرده بود و عمرانو زده بود آرشام  

زد ریبه سمت آرشام ت یکت  

آرشام خورد هیبه بازو ریت دمیکش غیج  

اومد سمتش ردادیت نیزد زم ویپاشد و کت یول  

شدن ریدرگ باهم  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دستاشو باز کرد و رفت سمتشون و به ارشام کمک کرد امیارش  

۸21 پارت  � فصل دوم � 

زدن ردادویت نکهیاز ا بعد  

سمت ما و دستامونو باز کردن اومدن  
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دستتو نمیحالت خوبه بب ارشام  _ 

میبر دی: فقط باارشام  

دمیحرف دستمو گرفت و کش نیگفتن ا بعد  

دیکشیچم بود مغزم سوت م دونمینم  

بود نینگسرم س انگار  

امیب تونمینم  _ 

: چراارشام  

 _ سرم

بدو زدن از خونه بدو ایو ارش نایکه بغلم کرد و با ت وفتادمیم داشتم  

رونیب  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

دستش بودم نگران  

215 پارت  � فصل دوم � 

دستش بودم نگران  

میکن یکار ایبگم  یزیحس نداشتم چ یول  

نایاز زبان ت ☆.......  

میدیدو  
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کلبه هیبه  میدیرس  

: ارشام برو توایارش  

ی: ولارشام  

وسط حرفش و گفت دیادامه بده و پر نزاشت  

یخورد ریخودت ت رهیمیداره م امی: تایارش  

رفت تو کلبه ارشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

216 پارت  � فصل دوم � 

خوشگل بود یلیخ کیکلبهکوچ هی  

تا اتاق داشت دو  

مبل یکیمبل و خودش نشست رو اون  هیخوابوند رو امویت ارشام  

کردیداشت با دستمال زخمشو پاک م ایارش  

رو صورتش ختمیاب ر کمی امیسمت ت رفتم  

بهتر بود حالش  

زخم ارشامو با پارچه بسته بود امیارش  

من خستم نجایا می: امشب بمون ایارش  

میمونی: مارشام  



VIP_ROMAN 
 

 

320 

امیت  _ 

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

217 پارت  � فصل دوم � 

: جانامیت  

حالت خوبه  _ 

: خوبمامیت  

میبخواب می: پس پاشو برارشام  

و از اتاقا یکیحرف بلند شد و بغلش کرد و رفت تو  نیگفتن ا بعد  

بست درشم  

شد یچ االن  _ 

میبش لی: فکر کنم قراره فامایارش  

دمیخند  

میبخواب می: پاشو مام برایارش  

اتاق؟ هی تو  _ 

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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۴21 پارت  � فصل دوم � 

پاشو گمشو بابا یکشی: نه که باره اوله خجالت مایارش  

گرفت و بلند شدم رفتم تو اتاق خندم  

نفره داشت هیتخت  هی  

میچه کن نویا  _ 

باهم میخوابی: مهربون م ایارش  

 _ باشه

میبود دهیبه هم چسب یلیخ دمینفره باهاش خواب هیتخت  رو  

یکنیم کاری: اگه االن به زور باهات بخوام چایارش  

که بزنه تو دهنت گمیبه داداشت م رمیم  _ 

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

219 پارت  � فصل دوم � 

دیخند  

هیچ  _ 

بزنه تو دهن اون دیبا یکی: ایارش  

یچ یعنی  _ 

یچی: هایارش  
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من یحرف برگشت و کامل اومد رو نیگفتن ا بعد  

یکنیم یدار کاریچ  _ 

مگه ی: فضول ایارش  

یخوب ایارش  _ 

حرف تبشو چک کردم نیگفتن ا بعد  

یگفت یزیچ هی یمست بود ی: وقتایارش  

یچ  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

یعاشقم شد یدوسم دار یگفت یمست بود ی: وقتایارش  

221 پارت  � فصل دوم � 

کردم داغ  

خب خب  _ 

ی: خب چ ایارش  

ستیکه دست خودشون ن گنیم یزیچ هیادما  یتو عالم مست نیبب  _ 

یدوستم ندار یعنی: ایارش  

نگاه کردم به صورتش هی  

بگم دوست ندارم تونستمینم  

دوست دارمبگم  تونستممینم  
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کردمیم دیبا کاریچ  

 _ من

:توایارش  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

221 پارت  � فصل دوم � 

ولش یچیه  _ 

یندار ای ی: دوست دارایارش  

تو بگو اول  _ 

من بگم وی: چایارش  

یندار ای یدار دوسم  _ 

گمیاشکال نداره من م یول ی: سوالمو با سوال جواب دادایارش  

بگو اره  _ 

نه ایدوست دارم  دمیحرکت نشونت م هی: با  ایارش  

 _ باشه

دمیلبام و بوس هیلباشو گذاشت رو هوی  

هنگ بودم یلیخ  

برداشت لباشو  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

: نوبت توعهایارش  

 _ من

: ارهایارش  

دمیحرکت نشونت م هی با  _ 

: بفرایارش  

دلباش که ساکت ش هیلبامو گذاشتم رو یادامه بده و جور نزاشتم  

222 پارت  � فصل دوم � 

امیاز زبان ت ☆.....  

چم بود دونمیاصال نم ومدیباال نم نفسم  

دیز کشنفره وسط اتاق و خودشم کنارم درا هیخوابوندم رو تخت  آرشام  

ی: خوب آرشام  

 _ اره

شهینم دهید ینجوریا ی: ولآرشام  

 

ی: سوگند احمد سندهیون  
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یچ  _ 

یستی: خوب نآرشام  

زدم لبخند  

 _ آرشام

: بلهآرشام  

راز بهت بگم هی خوامیم  _ 

: بگو آرشام  

ضمیمر من  _ 

یضی: چه مرآرشام  

تومور به اندازه فندق تو سرمه هی  _ 

کرد هنگ  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

223 پارت  � فصل دوم � 

یکنیم ی: شوخ آرشام  

میجد  _ 

ی: ولآرشام  

وسط حرفش و گفتم دمیادامه بده و پر نزاشتم  
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بخوابم خستم شهیم  _ 

: اره آرشام  

اروم بغلم کرد دمیخواب  

بود چشمامو بستم و خوابم برد خوب  

 از زبان آرشام ☆....

بازوم و خوابش برد هیگذاشت رو سرشو  

موهاش هیرو دمیکش دست  

کارا کرد یلیدختر بخاطر خوب بودن من خ نیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

تو سرشو دراوردم شال  

۸22 پارت  � فصل دوم � 

کردم تو موهاش سرمو  

روش نظرم داشت یحت یعوض مانیاون آرت نکهیا دادیم یخوب هیبو  

کردیم میعصب  

وفتادیم ادمی  

کنم کشیت کهیداشتم ت دوست  

شدیناخودآگاه چشمام بسته م کردمیکه بو م موهاشو  
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کم خوابم برد کم  

ایاز زبان ارش ☆......  

دیخواب نایت  

کوچولو منو بخوادم نیسخت بود ا باورش  

ردککس کمکم نکرد اون کمکم  چیه یبود که وقت یدختر تنها کس نیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

225 پارت  � فصل دوم � 

گونشو نوازش کردم اروم  

چسبوند بهم شتریخواب خودشو ب تو  

کردیخوابم بغلم م تو  

دوسش دارم کردمیم حس  

خوادیم ردادویت کردمیبوسه فکر م نیقبل از ا تا  

زن و بچه داشت ردادیت یول  

نداشت نارویت اقتیل ردادیت  

فرشته مهربون بود هی نایت  

شدیماله من م دیفرشته مهربون با نیا  

نداشتم یتو حسم شک االن  
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باباش شهیپ رمیفردا م نیهم پس  

بچه مال منه سهم منه نیا  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

256 پارت  � فصل دوم � 

امیاز زبان ت ☆.....  

باز کردم چشم  

ومدیکنارم نبود نفسم بازم باال نم آرشام  

رونیاتاق زدم ب از  

تاشون رو مبال نشسته بودن سه  

دمیبود که د ینفر نیاول نایت  

شدهیچ دهیرنگت پر امی: تنایت  

من من  _ 

زل زدن بهم ایو ارش ارشام  

کنم یکار تونستمینم  

و در اخر ومدیتر م نییهر لحظه پا میاریهوش سطح  

نایت غیج هیو صدا نیو افتادم زم دمینفهم یچیه  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

بستم چشمامو  

227 پارت  � فصل دوم � 

نایاز زبان ت ☆.....  

بغل کرد و بردش امویت آرشام  

مارستانیسمت ب میو رفت میگرفت یتاکس  

انیزدم به آرمان و ترنج که ب زنگ  

ومدیبند نم اشکام  

کرد نشیمعا دکترش  

شده یچ نیتورو خدا به من بگ دکتر  _ 

: تومور تو سرش بزرگ تر شدهدکتر  

یچ  _ 

عمل بشه دی: حتما بادکتر  

یچ یعنی  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

درصده 1: احتمال بهوش اومدنش دکتر  

۴22 پارت  � فصل دوم � 
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ختیر اشکام  

اومد سمتم و بلندم کرد ایارش مارستانیکف ب تمینش  

شسته بودمن ایبود که رو صندل یساعت چند  

ناراحت و کالفه بود یلیخ ارشام  

و ترنج اومدن آرمان  

 _ بابا

اومد ارمان  

شدهی: چارمان  

امیت ارمان  _ 

ختیر اشکام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

229 پارت  � فصل دوم � 

بگم یزیچ تونستمینم  

اومد سمتمون ارشام  

که عملش کنن نیاول امضا کن نیبر شهیمحترم م ی: اقاارشام  

یهست ی: تو کارمان  

: من ارشاممارشام  



VIP_ROMAN 
 

 

331 

با اخم نگاهم کرد و گفت ارمان  

شمال اره نیریم نای: پس با اارمان  

 _ بابا

رهیمیداره م امیت یامضا کن یبر شهی: مارشام  

اری: اسم دختر منو نارمان  

کالفه بود ارشام  

: ارمان ا...ل..ل...الن ب....ب...ب.رو ا...م....ض.....ض...ا ترنج

 ک...ک...کن

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

رفت ارمان  

بود یعصب یلیخ ارشام  

امضا کرد ارمان  

231 پارت  � فصل دوم � 

برده بودن اتاق عمل امویبود که ت یساعت کی حدود  

ومدیهم بند نم هیثان هی اشکام  

رونیاومد ب دکتر  

 پاشدم

دکتر شدی: چارمان  
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محترم اروم باش تا بگم ی: اقادکتر  

: بگو ارمان  

داره یاریدرصد هوش 5 یبوده ول تی: عمل دخترتون با موفقدکتر  

یچ یعنی: ارمان  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ندستمک دستگاه زاالنم با ک هیلیخ ادیبهوش ن نکهی: احتمال ا دکتر  

میبدنشو اهدا کن یاعضا نیبد تیرضا لطفا  

حالش بد شد ارمان  

دمیشکستنشو د کامل  

دکتر ی: اقا ارشام  

231 پارت  � فصل دوم � 

دکتر هی: اقاآرشام  

: بله دکتر  

که کال ییدارو ارمیبرات م یبخوا زادیمرغ تا جون آدم ری: از ش آرشام  

هی کنمیبرات با پول فرش م مارستانویب نیکل ا ارمیبگو برات م نباشه  

ادیکن بهوش ب کار  

اومد جلو و گرفتش ایارش  
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: اروم باش داداشایارش  

و ترنج داغون داغون بودن ارمان  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

●○●○●○ 

هفته بعد کی  

●○●○●○ 

مارستانیب رفتم  

هنوزم اونجا بود آرشام  

ال خونه نرفته بودهفته اص کی نیا تو  

232 پارت  � فصل دوم � 

اومد امیدکتر ت مارستانیتو سالن ب رفتم  

: اقا دکتر  

ارمان بود با  

: بلهارمان  

دخترتون بهوش اومده گمیم کی: بهتون تبر دکتر  

معجزست هی نیا  

دمیکش غیج یشدت خوش حال از  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نمشیبب شهی: مارمان  

: نهدکتر  

: چراارمان  

شونویم ابهوش اومده اس یاز وقت نتشیبب تونهیارشام م ی: فقط آقادکتر  

ارهیم  

ترسناک به ارشام نگاه کرد ارمان  

: دکتر ارشام منمارشام  

ضیمر شی: برو لباس مخصوص بپوش برو پدکتر  

233 پارت  � فصل دوم � 

رفت ارشام  

بود یعصب ارمان  

امیاز زبان ت ☆.....  

وارد اتاق شد ارشام  

دمینگاه فهم نیشکسته شده بود تو اول یلیخ  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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 _ آرشام

: جانمارشام  

تو دلم آب شد قند  

نشست کنارم اومد  

 _ من

گمینگو من م یچی: ه ارشام  

نگاهش کردم منتظر  

ستمین ینباش دمیهفته فهم کی نی: تو اارشام  

از ته دل دمیخند  

دمیفهم زویچ هی: ارشام  

یچ  _ 

خوامتیم ی: بدجور ارشام  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

۸23 پارت  � فصل دوم � 

ماه بعد کی .....  

نایت  _ 
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: بلهنایت  

خوشگل شدم نیبب ایب  _ 

یمن چ ی: عالنایت  

یعال توام  _ 

ما دوتا یخاستگار انیباهم ب ایقرار بود ارشام و ارش امشب  

اوردیم بردیخودش م ممیرفتیم رونیب میماه ارمان نزاشت بر کی نیا تو  

بودمش دهیماه بود ند کی  

اومدن نییپا میرفت  

کردمیها نگاهش م دهیمثل ند یماه دلتنگ کی بعد  

حرف زدن قرارو گذاشتن کمی  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

نیقرارتونم بزار نیتو اتاق اخر نی: برارمان  

رفت اتاق خودمون نایت  

235 پارت  � فصل دوم � 

ارشامو بردم تو اتاق مهمان منم  

مرمکلبام که  هیتو در و لباشو گذاشت رو دمیکوب یمحض ورود جور به  

گرفت درد  
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دل تنگش بودم یول  

کردم باهاش یهمکار نیهم یبرا  

برداشت لباشو  

یشی: تا ابد مال خودم مارشام  

طور نیهم توام  _ 

 

ی: سوگند احمد سندهینو  
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نایاز زبان ت ☆.....  

ایارش  _ 

: جانمایارش  

یدوستم دار ینگفت تو  _ 

بگم یچجور گهی: دایارش  

دونمینم  _ 

کرد و گفت کیبه سرم نزد سرشو  

دختر فرشته وونتمی: من دایارش  

دمیلبام و بوس هیحرف لباشو گذاشت رو نیگفتن ا بعد  

نیادم رو کره زم نیهمراه شدم قطعا باهاش خوشبخت تر باهاش  
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شدمیم  

برداشتم لبامو  

عاشق تو شدم منم  _  

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

237 پارت  � فصل دوم � 

نهیزدم به خودم تو آ زل  

داشتم یبیو حال عج حس  

امی: تنایت  

رگشتمب  

زدیمن مو نم با  

تا عروس شکل هم دو  

 _ جانم

: خوشگل شدمنایت  

یماه شد مثل  _ 

ا دامادتشکل و دو  هیکه دو تا عروس  هیعروس نیاول نی: فکر کنم انایت  

شکل هست هی  

دمیخند  

دمیته دلم خند از  
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ی: سوگند احمد سندهینو  

 

من بودم ایدن نیادم تو ا نیخوشبخت تر انگار  

۴23 پارت  � پارت آخر فصل دوم � 

نییپا میو رفت میدیشنالمونو پوش نیبوق ماش هیصدا با  

شکل هیتا داماد  دو  

یچشم ازشون بردار شدیخوشگل بودن که نم انقدر  

بغلش میدیسمتشون و پر میدیدو نایت با  

 

ی: سوگند احمد سندهینو  

 

ن ادامه داردداستا نیا ....  

خواند دیدو خواه وونهیکه در فصل سوم د یزیچ  : 

شنیم میو ترانه و تارا باهم ت ردادیبا عمران و ت یکت  

با نایو ت امیت نیو باعث اختالف ب انیم نایو ت امیت یو تارا به زندگ ترانه  

شنیم ایو ارش ارشام  

رنیطالق م هیکه تا پا یحد به  

و کشهیبراشون م یکه کت یشوم هینقشه ها .....  
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نیدو هم بخوان وونهیو فصل سوم د نیوارم لذت برده باش دیام  

نگاه قشنگتون میدو تقد وونهیدوم د فصل  � 

 

 

 


