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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 از بغض: یگلوله ا 

 گل شاهانه ی: به معن شهگل

 پاک، پارسا ی: به معن ایارم

 

دختر به خاطر  نیپول به اسم شهگل ، ا یو ب ریدختر مهربون و مظلوم اما فق هیدر مورد  داستان

رو  یتونسته کار یکنه ، اما اونقدر مظلوم بوده که نم یم یزندگ طهیزن سل هی شینبود خانواده پ

 خدا...... یروز از روزا هیرو انجام بده اما  دخوایکه زن م

 

 

  

 

🏻👆🏻👆🏻👆 

 

 1 پارت

 

http://www.romankade./
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 گذشته

 

مدل  نیکردم؟به سمت ماش یخره ؟آخه مگه من چه گناه یگل هارو نم نیا یخدا چرا کس یوا

 باال رفتم 

 آقا...آقا گل  -

 داد  ینگام کرد بغض گلوم رو آزار م ریبود با تحق یکه پسر جوون مرد

 د؟؟؟یخر یگ...گل م -

گودال بر اثر بارون جمع شده  یکه تو یگاز فشار داد آب یزد و محکم پاش رو رو یپوزخند پسر

هنه و ک یو محکم مانتو دیبه تنم نشست دستام لرز یصورتم و لرز بد یشد رو دهیبود محکم پاش

رو گونه ام سر  یککرد اش یگرمم نم چیساتن ه یدستام گرفتم سردم بود و روسر یپاره ام رو تو

م به یمحکم یتنه  یکلیرو رفتم که مرد درشت ه ادهیو بارون شدت گرفت آروم به سمت پ دخور

بود و گل ها  رید گهیرز سفت شد اما د یگرفت دستام دور گلها شیزد و مغرورانه راهش رو در پ

آب جوب گرفت و  یرو م دمید یآشکام تند تند جلو ختندیر یجوب کنار یشاخهه به شاخه تو

شد  یمردم لگد مال م یپاها نیشدم که ب رهیهمونجا زانو زدم و به تنها گل رز خ ردب یگل ها رو م

 و از جام بلند شدم ... دمیآشکام کش یبود رو رو سیپاره که االن خ یروسر

باال شهر  یخرابه تو یخودم رو به اون خونه  یاریگرسنه ام طاقت رو ازم گرفت و اما با ب شکم

 ی هیگر یدر باز خونه چشمام گشاد شد و با همون وضع وارد خونه شدم صدا دنیرسوندم و با د

 دونوسط سالن ب دهیرفتم . زب یاومد و من آروم پله هارو باال م یقراضه م یپله ها یاز باال دهیزب

 کرد  یم هیبود و گر ستادهیپتو اون رو پوشونده بود ا هیفرش که 

 ...شده؟؟ش یزیچ...چ -
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کهنه ام رو پاره پاره کرد من...من  یرنگ خشم رو به خودش گرفت و به سمتم اومد مانتو نگاهش

 و در همون حالت دیکش رونیرنگم ب یتونیبلند و ز یساتن رو دور موها یفقط سکوت کردم روسر

 گفت

  یکرد نکاریتو هس ...تو منو مجبور به ا ریدختره...همش...همش تقص ی: ه دهیزب

و اوج هق هق  دمیکش یمحکم غیو من فقط گرسنه بودم ج شدیم دهیکش دهیتوسط زب موهام

 حالت من  یعنی

  ادیتو رو خدا...نکن عمه ...نکن دردم م -

کرد  یمن نقاش یشکم برهنه  یمانتوش در آورد و رو بیاز ج ییو چاقو دیکش یوحشتناک قهقه

 دهیترس دهیشده بود زب ختهیر نیزم یروشدم که  یرد خون یمتوجه  ختیکه ر نیزم یخونم رو

زانو زدم ...هق  میرنگ تمام زندگ یصورت ب دنیکرد آروم رد خون رو دنبال کردم که با د ینگام م

 بود. نیمن نقش بر زم ی...خون دل خوردم ...آروم نگاش کردم ...تمام زندگختمیر اشکزدم...

 

******** 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 2 پارت
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 حال

 

دونم ...لب هام رو به هم فشردم  یدونم ؟...نم یبود و نگاه من ...نم رانهیرنگش مچ گ یمشک نگاه

 که گفت

 کشته بود؟ دهیرو زب نیشرو یعنی:  مرد

 افتاد  نیزم یبار رو نیا نگام

 بله  -

 مهربون بود گفت یلینگام کرد که دختر کنارش که اتفاقا خ یرکیز با

  هی: خوب خوشکل خانوم اسم من الناز هست و اسم تو چدختر

قهوه  یچشم ها دیپک یهمه ندار نیرنگ الناز رو نشونه گرفت و دلم ار ا یقهوه ا یچشم ها نگام

واقعا دلبر ...چشم  یقهوه ا یخوش فرم موها یخوش نقش و ابرو ها یکوچولو صورت یو لب ها یا

 کرد یثابت م شیبودنش رو فقط بزرگ یکه قهوه ا ییها

 م...منم شهگل هستم -

 تفاوت نگام کرد  یب مرد

 داشت؟ یچه نقش تیزندگ یتو بود ؟ تو یچکاره  نی: شرو مرد

 هام  یسالگ 9همون یشدم تو یپر از نشاط غرق م یها یکودک یسوال تو نیمن با ا و

 

 گذشته
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  ایگل ب: شرگل ...شر نیزد شرو غیج نیبه بابام انداختم که شرو یعشق نگاه با

 دیرو فهم یدلخور زانینگاه کردم اما باز هم سکوت کردم و اون از نگام م نیبه شرو یدلخور با

 آروم به سمتم اومد و بغلم کرد 

با هم لب برکه قورباغه هارو نگاه  میبر ایشه حاال ب یتکرار نم گهید یخواهر دی: ببخش نیشرو

  میکن

به  رو به سمت اونا بر گردوندم نیمامان سر شرو غیبابا و ج ادیکه فر میلبخند به سمت برکه رفت با

خزنده که داشت دور گردن مامان رو  یمار ونیمامان م دنیسمت بابا و مامان برگشتم که با د

اخر  یها نفسزد ...زانو زدم...مامان  ادیکردم ...بابا فر هی...گر دیندویزدم...شرو غیداد ج یفشار م

...و بابا...و بابا... امان از  دیبه مامان رس نیزد ...شرو شی...مار ن ...چشمام تار شد دیرو کش

که  یقلب بابا نشست...و من یکه رو یکه به مرگ وادارت کنه ...و دست یعشق...مخصوصاً عشق

رودخونه مامانم روفرشته  یکهتو ییرو صدا کردم...و بابا نیزدم...شرو غی...جدمیبلند شدم...دو

 ازش مونده بود  یکه حاال فقط اسم یکمک خواستم ...و امان از مار که یصدا کرد ...و من

 

 

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید
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 حال

 

 به مرد کردم ینگاه

 : مامانت مرد؟ مرد

ا نه ...نه ام -نگاه کنم که حالتش مرموز بود  ییتونستم به چشم ها ینم نییرو انداختم پا سرم

 بابام مرد 

 به مرد گفت  زیآم دیتهد الناز

 : عرفان الناز

 بهم کرد و سرد گفت  یبودم اسمش عرفان هست نگاه دهیکه حاال فهم یمرد

 چکارت بود؟ دهیزب ی: گفت عرفان

 با اجبار گفت  الناز

  دیکن ی: عرفان بعدا صحبت مالناز

 با اخم به من نگاه کرد و من... عرفان

 

 گذشته

 

 فهیکرد مامانم : نح ینگاه م فهیغمناک به مامانم نگاه کردم کردم که با التماس به نح یچشم ها با

 ترو خدا  فهیترو خدا نح میکن یبرادرت هستن قبول کن اصال...اصال برات کار م یبچه ها نایا
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 به من  نیبه مامان بود و نگاه شرو فهینح زیآم ریتحق نگاه

 

 نیواسم کار کن دی: با فهینح

 

 زد  یلبخند مامان

 

 کنم یکنم کار م ی: باشه خودم کار م مامان

 

 دم  یبهت پول م و

 

 : قانون دارم قبوله؟؟؟  فهینح

 

 گفت فهیرو به نح یعصب نیشرو

 

  میدیم بهت پولشو میکن یخب کار م یکن یبهمون لطف م ی: مگه دار نیشرو

 

 نگاه کرد  نیبا چندش به شرو فهینح
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 نینه شهگل و نه شرو گهید2؟؟؟؟یدیفهم نیهر سه نفرتون کار کن دی.با1: تو خفه شو. ... فهینح

 هستم  دهیمن زب نیگ ینم فهیبه من نح گهید 3رن  یمدرسه نم

 

********** 

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 4 پارت

 

 

 حال

 

 متعجب گفت  عرفان

 بود؟؟؟؟ فهیهمون نح دهی: زبعرفان

 تکون دادم که الناز رو به عرفان با اعتراض گفت  یبغض سر با
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 بزار واسه بعد  ستی: عرفان االن وقتش نالناز

 زدم و آروم بلند شدم  یاتاقت رو نشونت بدم لبخند می)رو به من( پاشو شهگل پاشو بر

 سالم  -

 یو پسر بایز تینها یب یپسر دختر هیدختر و  هینفر بودن  2کردم  مییرو روبه یبه آدمها ینگاه

 تر از اون  بایز

 ...سالم عرفان ی: سالم الدختر

 مهربون نگاش کرد الناز

 ؟؟؟ی: سالم السا خوبالناز

 کرد و به سمت پله ها رفت  هیبه من و بق یتفاوت ینگاه ب السا

  ی: من خسته ام باالسا

به من کرد و آروم اومد سمتم با پشت انگشت سبابه اش  یآروم از پله ها باال رفت پسر نگاه آروم

 زد  یگونه هام رو نوازش کرد و لبخند مهربون

 ؟یدوست عرفان ه؟ی: سالم خوشکله اسمت چپسر

نگفتم که الناز به  یزیانداختم و چ نییسرم رو پا هیگر ریشدت خجالت دوست داشتم بزنم ز از

  دیدادم رس

  سینکن اسمش شهگل هست و دوست عرفان هم ن یکار بهش دار ی: داداش چالناز

 گونه ام کاشت  یرو یشد و سرم رو باال گرفت و بوسه ا کینزد پسر

 ؟یخوشکله دوست الناز هست نمیهستم ...بب ای: منم ارمپسر

 وم دستام و گرفت که عرفان داد زد افتاد کف پام دستام رو فشردم و مشت کردم آر دلم
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 یو خوش اب و هوا بایز یاز شهر ها یکی)  النیکه م نجایبرو گمشو تو اتاقت ا ای: ارم عرفان

 تهرونه  نجایا ستی(ن ایتالیکشور ا

 زد و گفت  یپوز خند ایارم

 باشه النی: به فرض که م ایارم

  نمتیبب خوامینم ای: برو ارم عرفان

 حرف چمدون رو برداشت و نگاه آخر رو به من انداخت  یب ایارم

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 5 پارت

 

 

 سوم  شخص

 

جاودان بود انداخت و چرا انقدر تنش داغ  یبهشت شیکه انگار برا یبه اتاق یتنها نگاه دخترک

 یگونه ها یاز همان اول رو یبود که بوسه ا ینام ایارم یآن پسرک پررو لشیبود ؟ حتما دل
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حال چشمانش را  یبود که رفت ب یپدر یپدرانه  یزده بود که سال ها منتظر بوسه ها یسرخ

 در شرف مرگ بود شیپ یرا لعنت کرده بود که از خجالت لحظات یتن تب کرده ا وفشار داد 

! چه گریبود د ایروبه رو شد ارم نیرنگ ی لهیت 2ناب چشمانش را باز کرد که با  یدر قهوه  ی تقه

 بود؟؟؟ یچشم رنگ نیچن یکس

 کرد  یرا زنده م دیسبز که درونش سرخ بود و غروب خورش یبا حاله ا یآب چشم

 نداشت  ریکه نظ یا یقلم یا ینیکه پر از ارزش بود ب یطال رنگ یخوش فرم و موها یها لب

 زد و جلو آمد  یآروم لبخند ردکینگاهش م دهیبود که ترس یقهوه ا ینگاهش رو ایارم و

 نه ؟؟؟ یترس ی: خوشکل خانوم تو که از من نم ایارم

  یچشمان گربه ا نیاز ا دیترسیم دینگاهش کرد و شا دخترک

 : نه آقا  شهگل

 نشست  شیآرا زیم یصندل یشد و رو کینزد ایارم

 چند سالته  ی: اومممم خب خوبه گفتایارم

 زود دراز شده بود مشکل است  یکه لعنت یبرود به خاطر قد و قواره ا نییکه پا سر

 داد  نیسن نگاهش را به زم نیقد و ا نیو پر از شرم از ا آرام

 14:شهگل

  بایتن ز نیا ینگاه زوم شده اش رو نیبر ا یخورد و وا یا کهی پسرک

 خوره  یاما به صورتت نم یباش 18تا  17 خورهی...به قدت م ادی: بهت نمایارم

 پر رو بود  بیپسر عج نینگفت و ا یزیهم چ باز

 سرخ شدن  بیچشمات عج یاستراحت کنم تو هم بهتره بخواب رمیمن م گهی: خب د ایارم
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 خوشکل خانوم  یبا یبا

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 6 پارت

 

 

چشم از کم  یکه سرخ دیفهم یمو پسر چه  دیکش یرفت دختر نفس راحت رونیدر اتاق که ب از

و  یشمیبلند  یپوش با دامن کیش یاست همان لحظه در اتاق زده شد و زن هیاز گر ستین یخواب

 مهربان داشت  یمخلوط وارد شد چهره ا یو کاله یا روزهیبلوز ف

 ؟؟یشناس یمنو م ی: سالم خوشکلم خوب طال

 تخت نشست و دستش را گرفت  یتکان داد طال کنار شهگل رو یسر شهگل

 هی جانیا نکهیاول ا یکن دیکارا با یبهت بگم چ امیالناز خانوم گفتن ب نجامی: من خدمتکار ا طال

) دست شهگل را گرفت و  دمینشونت م ایداره ب نویا یهر اتاق یعنیداره  ییحموم و دستشو

وصل  یواریهم به کمد د در نیلوکس بود( ا بیخانه عج نیو حمام را نشانش داد و ا ییدستشو

در ذهن دخترک گذشت  یزیبزرگ و کوچک و چ یاتاق بزرگ که پر بود از کمد ها کی)  شهیم

همه پر  نایا دیخر دیریکجا( امروز با الناز خانوم و دختر من الله م شیهمه کمد کجا و لباس ها نیا

دست  پیو پ نیرنگ یمختلف و حوله ها یپر بود از عطر ها یاتاقت ) عسل یهم عسل نیا شهیم

 و فندک ( ونساز و توت
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  ه؟؟؟یچ نی: ا شهگل

  پیتوتون ها بود و پ یرو دستش

عطر ها  نیا نیداره تازه خانوم گفتن ب یخوب یاما بو کنهیدود م گارهیمثل س پهیپ نیا زمی: عز طال

  میرو انتخاب کن تا از همون تو اتاقت بزن شیکی

بنفش داشت را برداشت خب بنفش رنگ اتاقش  یلدکه ج یبه سمت عطر ها رفت و عطر دستش

 زد  یاش خورد لبخند ینیگل شبنم که به ب یبود نه؟؟؟ بو

 چطوره؟؟؟ نی: طال خانوم ا شهگل

 

  قهیسل نیکرد و به به از ا کشیاش نزد ینیبه ب طال

 هم بهتره ایاز عطر آقا ارم یدختر حت هی: عال طال

 ؟؟؟ی: چ شهگل

 تخت نشست  یزد و رو یلبخند طال

السا خانوم نرگس و  میدارن الناز خانوم الله آقا عرفان مر یعطر هیخانواده هر کدوم  نی: ا طال

 شما هم که شبنم  اسیخان  ایارم

 : پس خوشبو هست  شهگل

  گهیبرو د ارمی: معلومه دختر حاال پاشو ...پاشو برو حمام تا منم عطرت رو ب طال

 .: اما طال خانوم من که .. شهگل

 رما  یکنم م یطال االن ول م ی؟؟؟؟ اگه نگفت هی: وا...ال خانوم کطال

 زد  یخجول لبخند شهگل
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 : طال جون من که لباس ندارم  شهگل

 تخت بلند شد یاش زد و ازرو یشانیبه پ یضربه ا طال

  گهیوا خب پاشو د رمیگ یخاک به سرم تو پاشو برو حمام من از الناز خانوم لباس م ی: وا طال

 بنفش زیهمه چ سیشود وارد حمام شد و نگاهش به سرو یحرص شتریطال ب نکهیقبل از ا شهگل

کهنه اش  یو دوش بنفش لبخند شاد به لبش آورد دانه دانه لباس ها یاسیشد و وان  دهیکش

 رابیرون آورد 

 

*********** 

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 7 پارت

 

 

طال حوله  یخوش گل بود کرده بود با صدا یمختلف با بو ها یکه با شامپو ها یه احمام جانان چه

  چاندیدور خود پ شتریرا ب یاسی زیر یبنفش با گل ها فیلط ی

  ستشیلباس از السا خانوم گرفتم الناز ن نمیا ای: شهگل ب طال
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 زن را درآغوش نگرفته بود؟ کیچند سال بود  قایزد و طال رو محکم بغل کرد دق یلبخند شهگل

 : طال جون دستت درد نکنه  شهگل

 حاال کنمیشامپو هات هم با گل شبنم درست م یعطر هات راست نمیا ایب زینکردم عز ی: کارطال

 دختر  گهی...پاشو د دیخر نیبر دیو صبحانه بخور که بعدش با رونیبرو ب

داشت و خجول لباس  یکه انگار همان لبخند هم حس تشکر و قدر دان یزد لبخند یلبخند

جذب  یسانت 90شلوار  هیو  یسه ربع نارنج نیبلوز آست هیشد  یواریراگرفت و وارد اتاق کمد د

  یمشک

  یمشک یروسر هیو  ینارنج یها ییدمپا با

تکان داد و به اطراف نگاه  یبه او دوخته شده سر نیبا تحس یآمد حس کرد نگاه رونیاتاق که ب از

 متعجب به او نگاه کرد  ایارم یرنگ یچشم ها دنیکرد با د

 : منتظرت بودم  ایارم

 به صورتش کرد  ینگاه

 ...ایبهت م ی: نارنج ایارم

 بود  یدختر خواستن نیا زیزد و با خودش گفت همه چ یلبخند قیو عم دیکش بو

 ؟؟؟هست ی!!عطرت چه گلیدیم یخوب ی: چه بو ایارم

 دخترک خجول بود؟؟ نیانداخت و خدا چرا آنقدر ا ریرا ز سرش

 : گل شبنم  شهگل

 کند  ینبود که دارد نگاهشان م یپوست اهیزدند و حواسشان به دختر س یهم حرف م با

 بود  بایبه نظرش ز دیبه شهگل کرد شا یآمد و نگاه رونیب واریاز پشت د نتایر
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 یموها یاستخون یو گونه ها یقلم ینیو ب یقلوه ا یو لب ها یدرشت قهوه ا یلیخ یها چشم

  یتوپ کلیو چه ه دیرس یم 175و قدش به  یتونیبلند ز یلیخ یلیخ

 رفت  ایکرد و به سمت ارم یاخم نتایر

 : سالم نتایر

م چش ی نتایکرد شهگل متعجب به ر یم شیدختر آرا نیرفت و چقدر ا نتایبه سمت ر ایارم نگاه

 نکند  شیکه آرا یبود به شرط ییبایدختر پر از ز نیدر نظرش ا دیسبز نگاه کرد و شا

 ؟؟؟یکن یکار م یچ نجایا نتای: سالم ر ایارم

 کرد  یاخم نتایر

 کنم  دی: اومده بودم تمد نتایر

 کرد  نتایبه ر یخوش رو و خندان نگاه شهگل

 : سالم خانوم  شهگل

دخترک خوش  نیسانت از ا 15عمالش رو باال گرفت و به شهگل نگاه کرد حداقل  ینیب نتایر

 کوتاه تر بود  کلیه

 : سالم  نتایر

 ؟؟؟یکن دیتمد وی....چی: نگفت ایارم

 زد  یپوزخند نتایر

  ایارم گهیشو د الیخ ی: لب هام رو ب نتایر
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 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  8 پارت

 

 

 امشب باهاش صحبت کنم  یدر مورد فشن شو  خوامیعرفان کجاست؟؟ م ی: راست نتایر

 فشن شو خوب نبود  یدختر برا نیکرد و به نظرش ا یاخم ایارم

 : فشن امشب با منه  ایارم

دانست که  یم یحت ایصاحب شرکت مد و فشن بود ؟؟  ایکه ارم دانستیبود، و م جیشهگل گ و

 رو بود؟؟؟ نیرنگ یشرکت پر از دختر ها نیا

 کرد و گفت  ایرو به ارم نتایر

 باهات صحبت کنم  دیمن با ای: ارم نتایر

 یآمده بود و چشم ها رونیدر نگاه قهوه رنگ شهگل را برگرداند السا بود که از در اتاق ب یصدا

کرد  ینگاه قهوه رنگ شهگل به او نگاه ینیرنگش بود که با حس سنگ یصورت یسبزش به گوش

  گهیصبحانه د میبر ایب ؟؟خبیدار یبود السا : هوم؟؟؟کار بایز یادیدختر ز نیتفاوت بود اما ا یب

 اخمو نگاه کرد و آرام و خجول گفت  ی ایزد و به ارم یلبخند شهگل

 صبحانه ؟؟؟ یبرا نیای: آقا نم شهگل

 ربان بود دل شهگل قدر مه نیبه او زد و ا یا مانهینگاه داد و لبخند صم ریتغ عیسر ایارم
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 : تو برو بخور من خوردم  ایارم

 زد  شیصدا یبا مهربان نیقدم برداشت که پسرک چشم رنگ یپا برا شهگل

 : شهگل ایارم

و فقط  زدیم شیصدا نگونهیسال بزرگ تر از خودش ا 5اش حبس شد و فقط برادر  نهیدر س نفس

 داد برگشت  یم رونیب شیها هیبا عشق )ه( را از ر نگونهیاو ا

 نییالسا از پله ها پا یتکان داد و همپا  یاتاقم...کنار اتاق تو هست سر ای: بعد از صبحانه ب ایارم

 رفت

 

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  9 پارت

 

 

 کرد  یاخم نتایرو به ر ایارم

 خورده رو هی...تو  دیخور یبه درد شو من نم کلتیبه خود عرفان هم گفتم تو و ه یمن حت نتایر -

بره  یگفت که وقت م بویرو رو فرم کنه اما ط کلتیهم گفتم که ه بویبه ط یمن حت یستیفرم ن
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 خبط...فقط ...فق ستین یاحترام یب نیکنم ...ا رونتیاز شرکت ب خوامینه فقط امشب بلکه م نتایر

 دستوره  هی نیتو فکر کن ا

اش  ییقایپوست که از مادر آفر اهیس یخودش فکر کرد صورت ی افهیبه ق یا هیدر صدم ثان نتایر

کات و لب  یابرو ها ینیگفت ب شدیتا عمل تازه بهش م 2که به لطف  یا ینیبود و ب دهیبه ارث رس

نه یو س 160به اندازه  یتر بود قد بایکرد مطمئنا ز یبزرگ که اگر هر ماه پروتزش نم یلیخ یها

  گریسانت خوشکل نبود د 17 یکوتاه به اندازه  یبرجسته موها یتخت و با سن یها

 کرد  یدر فکرش چه گذشت که ناگهان تبسم اما

 رم یمن نم ؟؟؟یبزار نیواسه من جانش یخوایحاال که اون دختر شرگل اومده م نمیصبر کن بب -

 ...قرار داد بستمه؟؟ی...مگه الک

 یمبلغ فسخ رو بهم بد دیبا یقرار داد رو فسخ کن یخوایم اگه

 دختر زشت را استخدام کرده بود؟؟ نیعرفان که چرا ا نیخورد و لعنت بر ا یا کهی ایارم

 یداشت و نه اندام درست و حساب ییبایز نه

 زد  یلبخند نتایر یآوردن حرف قبل ادیبود که با به  نتایاخم در حال بر انداز کردن ر با

 ونریاز ذهنت ب نویا یول امینم یامشب نباشم باشه اوک یشو  یتو یخوایشد؟؟اگه م ی: چ نتایر

 کن که من استفا بدم

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید
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  10 پارت

 

 

اصال از اول  کردیامشب کار را تمام م نیهم دیبود و با ایاعصاب ارم یکفشش رو یپاشنه ها یصدا

وارد اتاق خودش شد ...  یوار  شرکت شود با بر افروخته گ بهیغر نگیگذاشت مدل یم دیهم نبا

 ایآمد ارم یکه نبود بحث کار و شرکت که م یشوخ زندیبه قلبش چنگ م یکس کردیاحساس م

و آرام به سمت پرده ها رفت و  دیکش قیعم یپنجره نفس دنیبا د یو تعصب یبود جد نهگو نیهم

 یشدند به باغ و فضا یکه منتها م ییها شهیش دنیرنگ را کنار زد با د یسورمه ا ریحر یپرده 

پر از خاک نشست که نگاه  یصندل یو رو دیآرامش کش یاز رو یبود نفس دایکامال پ رونیب

 لبش افتاد  یگوشه  یافتاد و لبخند یآن دخترک چشم قهوه ا ی جرهبه سمت پن نشیرنگ

 ندازهیفروش م تیدختر کبر ادیآدم رو  افشیباحاله ... ق یلی: خ ایارم

 یعصومم یلی...خ کوچولو

 گره خورده بود  نتایو نگاه الناز به ر خوردیبا آرامش غذا م شهگل

 ....یول امیامشب ن دی: عرفان من شا نتایر

 را قورت داد  شیبا اخم غذا عرفان

 بزار واسه بعد... میدر مورد کار صحبت کن ستیغذا قرار ن زیبس کن سر م نتای: ر عرفان

به  یبود حرف عرفان را ناتمام گذاشت السا نگاه تاریکالم گ یالسا که آهنگ ب یگوش یصدا

 رنگش کرد  یصورت یگوش

 ؟؟ نیبا شرو یکن یکار م یعشقم؟؟ چ ی...خوب انی: الو شا السا

 تکون داد هیچ یشهگل محسوس به السا دوخته شد که السا سرش را به معن یقهوه ا نگاه
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 ی: السا سر سفره ا عرفان

ان به عرف جیکه دست شهگل بود اوفتاد و نگاهش گ یشد لقمه ابلند  زیکرد و از سر م یاخم السا

 اوفتاد  

 اتاقم کارت دارم  ای: بعد از صبحانه ب عرفان

 انداخت و خجالت زده گفت  نییپا یسر

 دیواسه صحبت در اون مورد بکن نیخوای: آقا عرفان ...برادرتون ازم خواستن برم اگه م شهگل

 واسه بعد از نهار دیبزار شهیم

 

 

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 11 پارت

 

 

 برود  خواهدیاول تشکر کند و بعد هر کجا م کردیبلند شد ادب حکم م زیاز پشت م آرام

 : دستتون درد نکنه شهگل
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 کنم فدات شم نوش جونت گوشت شه به تنت یقربونت برم خواهش م یزد : اله یلبخند الناز

الناز تشکر کرد و به سمت پله ها رفت و آرام آرام باال رفت و با خود در  یها فیاز تعر یلبخند با

 شد که ایبود فکر کرد در زد و وارد اتاق ارم دهیشن یچشم آب یکه زبان السا  یا نیمورد نام شرو

ن فشرده شد اماند ب یم نجایاو ا دیاو در تخت خواب با تعجب به او نگاه کرد برگشت نبا دنیبا د

 باز شد  ایرنگ ارم یچشمان آب ریدستگ

 : صب کن باهات حرف داشتم ها ایارم

 سبک بود و کم آرامش  یکه به قدر یبود اما خواب خواب

بود  االن زنده نینگاه کرد و چرا انقدر آشفته بود؟؟ اگر شرو ایبرگشت و با چشمانش به ارم شهگل

 سال داشت  23 ایو  22پسرک بود و حدود  نیهمسن ا بایدادند تقر یبه اون نم امرزیو لقب خدا ب

 نم؟؟یبش تونمی: ک...کجا م شهگل

 تخت بلند شد و با لبخند گفت یاز رو ایارم

  شمیدارم خفه م کنمیخوبه االن احساس م یلیتراس اونجا هوا خ یرو میبر ای: ب ایارم

بود  زیو تازه چقدر تم نیرنگ یقدم از قدم برداشت و به سمت تراس رفت پر از گل ها شهگل

 داد  یگرفته شده بود تم اتاق را خبر م یسورمه ا ریحر یکه با پارچه  یبان هیسا

 نیکرد ا یبلد بود و رو نم یدلبر بیها نشست و پا کنار پا گذاشت و عج یاز صندل یکی یرو

 دخت  بچه 

هاست البته  نگیاز اون مدل یکیهم  نتایکه من شرکت مد و فشن دارم ؟؟ ر یدونست ی: م ایارم

تاپ  یها نگیگن مدل یدارم که بهش ،  نگیتا مدل 4عرفان اون رو استخدام کرده من در کل 

هم  گهید یکیو  ساین یکیگل سان و  شونیکیو  نتایر شونیکیها بهتره  نگیمدل ی هیاز بق یعنی

 نگیباشگاه داره باشگاهش فقط مدل هیخواهر طال هست که  بویمن هستن ط یتاپ ها نایا نایسون

 نتایرو رد کرده ر ناینفر به جز سون 4 نیتمام ا بویکم دارن ط ییآ زیچ هیکه  کنهیرو جذب م ییها

هم به خاطر نداشتن اندام رو فرم ...  سایاضافه وزن و ن لویک 5که به خاطر قدش گل سان به خاطر 
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 یصحنه چون قرار داد ها یتاب برن رو یها نگیکه مدل خوامیمن امشب شو دارم و م میبگذر

 دیگفتم برن و فقط امشب نباشن شو امشب با سایو گل سان و ن نتایدارم به ر  یم یرو یاردیلیم

لسا و ا شیکیو  نایسون شیکیشه  یبزرگ شهر برگذار م یاز تاالر ها یکی ینفر اجرا بشه و تو 4با 

 مگه نه؟؟؟ یکن یتو ...قبول م یاگه قبول کن گهید یکیو  الناز

 تاپ بوده  یها  نگیجزو مدل نتایر نکهیاورا دعوت کرده از ا ایارم نکهیمتعجب بود نه از ا شهگل

 کار کنم  یچ دیدونم با ی: من نم شهگل

تعجب کرده به او نگاه  ایشد که شهگل از اون دور تر شد ارم کیلبخند زد و به شهگل نزد ایارم

 کرد 

  دینامحرم هست  دیستین: خب..خب شما که برادرم  شهگل

 بود؟؟؟ نگونهیا یک نایزد و سون یلبخند ایارم

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 12 پارت

 

 

 پهن و بلند  یگرد و ابرو ها یو چشمان سبز و صورت زیر یبه الله انداخت لب ها ینگاه
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آقا عرفان گفته از جواهرات گرفته تا لباس  یبخر دیبا زی: الله مادر حواست باشه ها همه چ طال

 کامل باشه  دیبا ریز

 زد و دستش را دور گردن مادرش انداخت  یلبخند الله

مگه نه  یانقدر سفارش کن ستیالزم ن گهیپس د انیخان هم م ایفدات شم ارم ی: مامان اله الله

 شهگل بانو

 تخانواده را دوست داش نیو چقدر ا دیخند زیآرام و ر شهگل

 خره  یرو م زیطال جون الله همه چ گهی: درست م شهگل

  دیبرجسته اش را بوس یشهگل زد و گونه ها یبه شونه ها یدست الله

  میتا احضار نشد میخانوم گل حاال هم بزن بر ی: گل گفت الله

بهار بود و هوا مطلوب و  یخوش یگل ها یو به به چه بو دییباغ شدند و شهگل با عشق بو وارد

 درختان سبز سبز شده بودند

 ( زرده هست  Z4اوناهاش اون زد فور ) میبر ای: شهگل ب الله

  دیپر رونیچشمانش از حدقه ب نیماش دنید با

عقب شهگل  رمیداشته باشم تا بخوابم من م یادیز یجا دیبا ستی: شهگل من حالم خوب ن الله

 نگفت  یزیلب از لب باز کرد اما چ

به صورت  یبارش لبخند طنتیو لبخند ش ایارم نیرنگ یرا باز کرد و چشم ها نیماش یجلو در

 دخترک آورد 

 نه؟؟؟ میواسه شو امشب آماده بش می: خب خانوم ها اول بر ایارم

هم که خودم  شیهم که داره لوازم آرا نایکفش و ا دیاریب دی: وا ... لباس رو که خودتون با الله

 گه؟؟ید خوادیم یش هستم که لوازمش با خودمه پس چ شگریآرا
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 کرد و رو به من گفت  یتک خنده ا ایارم

مگه نه؟؟ من که  خوامیم یکت شلوار هیفقط به فکر توئه ...خانوم الله منم  ؟؟؟ینیبی: م ایارم

  رمیبگ شگاهینوبت آرا دیبعدش هم با ارنیواسم لباس ب ستمین نگیمدل

ده زن خوامیدختر نگاه کن من م نیکم تر به ا یزیچ هیه عمو باشه فقط و گفت : باش دیخند الله

 ها  رونیبرم ب

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 13 پارت

 

ا آنج یشهگل افتاد و اگر کس یدر پاساژ نگه داشت و انگار تازه نگاهش به لباس ها یجلو ایارم

 یکرد رو یم یآبرو دار دیبا یچشمان سبز الله کم یاما االن جلو کردیم فینبود احتماال از او تعر

رده ک یارزانو اش ک ریبلند تا ز یانداخته بود و مانتو یاش شال سبز رنگ یقهوه ا ،یتونیز یموها

 یتا نگاه ها یپوش یهم لباس سبز م ایکاش ارم یدخترک نباشد و ا نیبه ا یبود که نگاه کس

 مردم به او نباشد . نیسنگ

 من بعدش هر جا که شهگل خوشکله گفت مگه نه ؟؟ یواسه کارا میبر دی: خانوم ها اول با ایارم

 اگر سرخ بود  یشده بود حت بایسر چقدر ز رهیشد و خ سرخ

 به ارث رفته بود یلعنت بیخوشرنگ سرخ از کدام س یلپ ها نیمحو شده بود و ا پسرک
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 شهیکالفه بغض کرد . هم یسر کم رهیخ ی ایارم ی رهینگاه خ دنیسرش را باال برد که با د شهگل

در سکوت فقط به چشمان قهوه  ایمغرور بودن بلد بود . ارم یدختر کم نیکاش ا یبود و ا نگونهیا

 نگاه  یرگیبا خ شودیم تیدختر اذ نیا گفتیو حسش م کردیشهگل نگاه م یا

 کنه ها  یجمعتون م ادی: بچه ها االن گشت م الله

  دیسرخ شهگل کش یبه گونه ها یزد و دست یمقهقه محک ایارم

 

*** 

  

 دادن بود  میکرد و السا در حال تعل ینگاهش م رهیخ ایارم

و ...گردنت ر سایشهگل شونه هات رو ببر عقب ... آها آره االن خوبه ...ببر باال و صاف وا نی: بب السا

با  دیقط باف یبا راه رفتنت دقت کن ستین ازیت  لباست بلند و پهنه ن نیدراز کن ..خوبه خوبه ...بب

  یغرور به روبه روت نگاه کن

 گرفته بود  ادیداد و شهگل کامال  یم میبود که السا داشت تعل یبار نیپنجم نیا

 : خوبه السا خانوم... شهگل

 السا خانوم فقط السا  یالسا خانوم ب یول یسادیتو؟؟ آره خوب وا یگیم یکرد : چ یاخم السا

 زد  یلبخند شهگل

 مداخله کرد و گفت  ایارم

 جیاست یرو نیبر دیبا 9عصره ساعت  7ساعت  نیلباس بپوش نی: شهگل ، السا بر ایارم

 : من رفتم ...فقط به الله بگو واست پشت چشم نازک بکشه  السا
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 تکان داد و در چشمانش استرس مشهود بود  یسر شهگل

 ینکرده بود فقط چشمان قهوه ا یخاص رییتغ چیبه شهگل نگاه کرد و ه ایاز رفتن السا ارم پس

 گشاد شده بود  یاش کم

 پاشو گل من  گرهی: برو خانوم ج ایارم

 خجالت زده نگاهش کرد و قدم از قدم برداشت  شهگل

 

  

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 14 پارت

 

 

 

شده بود؟؟؟ طرح چشمانش خمار  بایهمه ز نیدخترک چگونه ا نیماند...ا رهیشد ...خ رهیخ ایارم

 ) ویرا و شیبود و موها میسرخ مال یکم شیزده بود و گونه ها یپرتقال یرا رژ شیشده بود لب ها

صاحاب  یدل ب نیآورد و چقدر ا یخفته هم کم م یبایز یفر( کرده بود و در آن لباس زرد حت

 ... دیکوبیتند م ایمار

اش دکلته بود و و بلند ... صبرش تمام شد و به سمت آن  قهیداشت و  یزرد که پف خاص یلباس

 و عشق پرداخت  ییبایز یالهه 
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  یخوشکل شد یلی: شهگل ...خ ایارم

 درشت کرد و شهگل با خود فکر کرد : زشت شدم ؟؟ یاخم ایسرش را باال گرفت که ارم شهگل

 ؟؟؟ هیچ نیداد زد : ا ایکه ارم اوردیبه زبان ن اما

 کند ... ششیده بود ...بار ها به الله گفته بود کم تر آرابرد و بد ش ماتش

 یواسه چ یتو صورتت ...لنز آب نمینب یخاص رییمگه من نگفتم تغ ؟؟ی: چرا لنز گذاشت ایارم

 گذاشته؟؟

 یاش را کم یبه سمت آن ها رفت چشمان آب عیبلند تر شود سر شیصدا ایارم نکهیقبل از ا السا

 شده بود  بایرا گرفت و الحق که ز ایمردانه و سفت ارم یگشاد کرد و بازو ها

 شده!! ی...چ یآبرومون رو برد ؟؟یکنیکار م یچ ای: ارم السا

 یسرد و ب یچشمان آب نینه ا خواستیبود و دلش چشمان قهوه رنگ شهگل را م یعصب ایارم

 یبآ یکور کنند  یادروغ گفت که شهگل در آن لنز ه دیرا و البته نبا یلنز مصنوع نیروح را نه ا

 نایسون یبایشده بود و رو دست زده بود به السا و الناز و آن دختر ز بایخانوم و ز اریرنگ هم بس

 کرد  یبه شهگل نگاه م انهیکه مور ینام

 نجایلنز ا نیپس ا اد؟؟؟یصورت شهگل به وجود ب یتو یرییتغ دی: السا مگه من نگفتم نبا ایارم

 گه؟؟یم یچ

را که همه او را  یخواست سرنوشت یخواست ...نم یدر چشمان شهگل جمع شد ... او نم اشک

 بشناسندش

 را رها کرد  یعصب ی ایارم یکرد و بازو ها یاخم السا

 خواست شناخته بشه ... ی: اون نم السا

متعجب و منتظر به شهگل نگاه کرد شهگل خجالت زده اشک چشمانش را پاک کرد و به مرد  ایارم

 نام نگاه کرد  ایارم ی بایز
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خوام شو شما  یباشنم...نم دهیها د یلیخ دی...شا فروختمیها گل م ابونی: آخه من سر خ شهگل

 خراب بشه 

نگاهش مبهوت بود و دخترک گل  دیحس کرد قلبش ترک برداشته ساکت شد و عقب کش ایارم

 کرد؟؟ یاو گل فروش بود؟؟پس آنجا چه م فرخت؟؟؟یم

 

 

 

 

 

 کند. یرمان دعوت م نیا یبه ادامه  شمارا الید

 

 15 پارت

 

 

رفت که با تدارکات در حال  یآورد به سمت عرفان یهم کم م کیسون یکه حت یبا سرعت ایارم

 انداخت  ینگاه کردن به او هم وحشت در دل م یبود و حت یدعوا بود چه عصب

 کرد  تیکه عرفان با اخم او را رو دیدست عرفان را کش ایارم

 ه؟یچ انی: چه مرگته پسر؟؟ جر عرفان

 تر کرد  ظیرا غل اخمش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM از بغض یگلوله ا

telegram.me/romanhayeasheghane 32 

کار  یچ نجایاون ا ه؟؟یچ انیاز تو بپرسم جر دیدختره گل فروشه؟؟ من با نی: عرفان ا ایارم

 نه گل فروش خوامیم نگیمن مدل گنه؟؟یم

 کرد و عرفان کارش اخم بود مگر نه؟؟  یاخم 

رو انگار تازه از باشگاه  کلشیه ؟ینیب یو نم؟؟ اندام ر یدار میکار به شغل قد ی: تو چ عرفان

االنش رو  نیاندام رو نداره ...اخ شده؟ بد شده؟ هم نیخودش هم ا بوی. .. طیآورد رونیب بویط

 خوادشیم ینرفته مشتر جیاست

الناز  یکرد و چشمان قهوه ا یو الناز با او صحبت م ادیشهگل را مالش م یآرام آرام شانه ها السا

  زدیسر او داد م ایکه رنگ شده بود پس چرا ارم ییهم لنز داشت ...لنز سبز رنگ و موها

با با ی! ا؟ینداشته فقط گفته چرا چشمان رو لنز گذاشت یهم منظور ایفدات شم. ..ارم ی: اله الناز

 کشه اگه برن ج... ی...همه رو م یدینکن گلم ...خوبه حاال طوفان عرفان رو ند هیگر

 نگاه کرد  ایبه ارم یا نهیو السا ک دیحرف قطع کرد و نگاه به سمت خود کش ایمار

 : خجالت بکش داداش  السا

 ایرنگ بود ارم یصورت یو نشست کنارش اما سرش در همان گوش نایبرداشت و به سمت سون قدم

 نبود گفت شیکه تابه حال در صدا یجلو رفت و با تحکم

 : الناز برو با شهگل حرف دارم  ایارم

ت رف رونیکرد و کال از سالن ب یبود و ساکت اخم ریبه شهگل انداخت سرش ز ینگاه کوتاه الناز

 زد  یکنار شهگل نشست و لبخند ایارم

 ؟؟یکن ی: نگام نم ایارم

حس غم  هینبود  شهینگاهش مثل هم ینگاه کرد آرام شد قهوه ها ایرا بلند کرد و به ارم سرش

 را مبهوت کرد ایکه در آنها جمع شده بودند ارم ییدرون آنها نهفته بود و اشک ها

 شد ... ساکت
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 شد... عاشق

 نمود ... شهیپ سکوت

 کرد... ینم نیکاش غمگ یا و

 را ... یچشمان قهوه ا نیا

 یم هیشما ناراحتم و گر یها ادی: السا جون و الناز جون فکر کردن من به خاطر داد و فر شهگل

 یلیداره و خ یبه الله ...اونم اندام خوب دمیو م ارمیم رونیمن االن لباس رو ب دیم ...آقا ببخشکن

 هم خوشکل هست 

 ساکت بود ... ایارم اما

 آورد ... یبه چشمان شهگل بود و عشق هم کم م نگاهش

 عاشق نبود ... او

 ... یچشمان قهوه ا نیا یبرا زدیم رگ

 

 

 

 کند. یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 

  16 پارت
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 بود و اصال رهیتفاوت االن به روبه رو خ یمغرور و ب یالسا  یبا غرور و همان چشمان آب کردیم نگاه

سبز رنگ و کوتاه  یکرد لباس ینگاه هم نم گرفتندیعکس م کیلیچ کیلیکه چ یبه هواداران

داده  ریتغ یبه رنگ قهوه ا یادخدا د ییکه از رنگ طال ییسبز و موها یبا چکمه ها یعروسک

 شده بود 

 یعیرفت و رنگ طب یبود که با غرور راه م یآن دخترک سبزه پوست و چشم بادام یبعد نفر

 بود   یمدل ماه میمال یو لباسش صورت دیکشیاش را به رخ م یمشک یموها

  بایو کامال ز یصورت یها صندل

شده بود لباس بلند فون به رنگ  بایز یادیالناز انگار ز نیرنگ بود ا یبعد آن دختره قهوه ا نفر

 خورد  یبا راه رفتن به چشم م شیبایز یکه کفش ها یو نسکافه ا یقهوه ا

 نیبودند که تاپ تر یآخر بود ...همه بلند شدند و شروع به دست زدن کردند و منتظر دخترک نفر

 در بلند صدا زد  یبود مرد هانیشرکت ک نگیمدل

و خانوم  هانیک ایارم یتاپ شرکت آقا نگیو مدل هانیشو ک نگیعامل شرکت مدل ری: مد مرد

 شهگل ملکان 

 یبیهمه مات ماندند لباس زرد شهگل همرنگ دستمال ج گریکدیدر کنار  ایورود شهگل و ارم با

 ... بایز اریبود بس ایارم

 ...شوندیم یزوج خوشبخت چه

 ... کردیشاه گل ها را نگاه م ایعاشقانه ارم چه

دختر خواهر  نیکنجکاو شده بود که ا یو خوش رو به شاه گل ها بود و کم بایز یبس یمرد نگاه

 پر آوازه و مشهور شهر نیهمان شرو ست؟؟؟ین نیشرو

 است امشب... بیعج چه
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 و من... ییبایتو ز که

 ...نگهبانم

 نگاه مردم... نگهبان

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

Diرمان  الید laroman: 

  17 پارت

 

 

راه  جیاست یکه با غرور رو کردینگاه م یبه چشمان کس رهیخ رهیداشت و خ ینگاه بر نم مرد

و آن  ایبود قدم برداشت و به سمت ارم یقدر بیاطراف رق یتمام مرد ها یبرا ایو ارم رفتیم

 رفت  بایدخترک ز

 ؟؟ ی: سالم پسر چطور مرد

 یآمد اما به خاطر کارش محو شد و ا یشانیپ یرو یخود اخم بیبد تر از رق قیرف دنیبا د ایارم

سگ  شهیبود و چشمانش مثل هم نیآنها باز نگردد نامش شاه یبه خانه  گریمرد د نیکاش ا

پرپشت و خوش  یموها یاستخوان ینیمتوسط و ب یو پوست برنزه لب ها یمشک یداشت چشمان

 مشهور در  ینگیو مدل آوردیکه از اون نان در م یکلیو ه یحالت مشک



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM از بغض یگلوله ا

telegram.me/romanhayeasheghane 36 

 بود  تهران

  ؟یجان خوب نی: سالم شاه ایارم

 دیکرد شا یو پر سرعت و هول سالم عیبه شهگل کرد شهگل سر یزد و نگاه یلبخند نیشاه

ز ا عیسر خواستیدختر گل فروش که م نیبه ا دادیم یبود اما انگار حس بد بایز نیلبخند شاه

 ود آنجا دور ش

شده؟ خوشکل  نیچند سال روش کار کرده که ا بوی!! طیکرد دایپ یخوب نگی...مدل ای: ارم نیشاه

 سر تره  نتایباشه از ر یهم هست هر چ

 زد  یلبخند زور ایارم

 نیا کلشیه یک شیکه چند وقت و پ نیا حیبه توض یازیتاپم شده پس ن نگی: شهگل مدل ایارم

 ...مگه نه شهگل!؟! ستیشده ن

را در  نیچشم رنگ ی ایرا که حرص ارم ینگاه گرفت از آن مرد و خواست جواب دهد سوال شهگل

 آورد  یم

 : آره ...موافقم  شهگل

 کرد  یاخم نایسون دنیبا د نیشاه

 کردم!؟ یدعوتش م دیشده ؟ نبا یزی: چ ایارم

 آمد یم نیحرص از لحن شاه یلحنش بود و بو یقاط تمسخر

 میندار یمشکل نای...من و سون ستین نطوری: نه...نه اصال انیشاه

 پوزخند زد ایکنجکاو شد و ارم شهگل
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 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  18 پارت

 

 

 بود یهم قشنگ و تازه بود که حس کردن شیو مانور ها دادینشان م یبا آن لباس زرد خود شهگل

 ایرما یبار در شو ها نیاول یبود که برا ییبایز زنگاهش فقط به النا نیشاه ییبایو ز یتازگ نیا

 هگان دنیسرش را اطراف تکان داد با د عیرا حس کرد و سر ینگاه ینیشرکت کرده بود الناز سنگ

در  نینشست که شاه یمبل یاز جمع خارج شد و رو یدیکرد و با ببخش یاخم نیشاه ی رهیخ

 آن جا خوش کرده بود 

 !؟دیخوب ی: سالم جناب سروستانالناز

 بود  بایزد و در نظر الناز لبخندش ز یلبخند نیشاه

 شما بود و حالش خوب نبود؟ شیپ شهی: سال عرض شد خانوم ... مگه م نیشاه

را شکار کرد و کنجکاوانه منتظر  نایاشک جمع شده در چشمان سون نشیب زیبا نگاه ت شهگل

کدام  چیشب بود و ه 12رداشت ساعت کند آرام آرام قدم ب فیتعر شیبود تا داستان را برا یکس

 جیاست یها دعوت کرد که رو نگیاز لباس ها به فروش نرفته بود همان مرد پشت بلند گ  از مدل

 لباس السا بود  ولبروند ا

 رسد  یبه فروش م ونیلیم 3 متی: لباس با ق مرد

 نزد  یحرف یکس
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 رسد یبه فروش م 900و  ونیلیم 2 متی: لباس با ق مرد

 شد  ایدستش را بلند کرد و گو یمرد

 خرمشیم ونیلیم 5 متیمن با ق -

 دهیا  را د ییچشم ها...قبال جا نینبود ا نیجوان اما...مشکل ا یبه مرد کرد پسر ینگاه شهگل

 بود  نایسون یبلند گو اعالم فروش شد نفر بعد یبود رو

  رسدیبه فرش م ونیلیم 5 متیق ای: لباس  مرد

 تر از لباس شهگل باینبود نه حداقل ز بایباسش زساکت بودند ...ل همه

 هزار تومان  500و  ونیلیم 4:  مرد

 ؟؟ ونیلیم 4   مرد

  دیچند نفر دست باال کردند که لباس به فروش رس دیرس ونیلیم 2 متیتا ق لباس

 بعد الناز بود  نفر

  رسدیبه فروش م ونیلیم 5 متی: لباس با ق مرد

 شد  ایدست بلند کرد و گو نیشاه

 خوامش ی: م نیشاه

 رفت و دستش جیاست یفشن شو امشب بود شهگل رو یستاره  ینفر بعد دیبه فروش رس لباس

 بود  یکمر نهاد لباسش عال یرا رو

  ونیلیم 8 متی: لباس با ق مرد

 بود  دهیبود که لباس السا را خر یبه او انداختند همان مرد یدست بلند کرد نگاه یمرد

  خرمی: من م مرد
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 دیبلند گو اعالم شد: فروش رس یرو

 گذاشت که همه دست زدند  جیاست یرا رو شیپا ایارم

 ملکان  انیشا یآقا دینفر اول از خر دیمراسم پا گذاشت نی: متشکرم از همه که به ا ایارم

 یلیبود خ بیملکان؟؟ عج ان؟؟یبود ...شا نیرفت ...او دوست شرو جیآمد و شهگل سرش گ مرد

 یبا موها ینشسته پسر همانانیم انیاز حال رفت که م یبود شهگل ار رو رفت و وقت بیعج

 بود و... نیکه نامش شرو دیرا د یو چشمان قهوه ا یتونیز

 نمرده بود؟؟ نیشرو مگر

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 19 پارت

 

 

را  یرو فرش ییاز هم باز کرد و نگاهش کالفه به در اتاق بنفش رنگ بود پتو را کنار زد و دمپا چشم

 یلباس عیو سر رونیب دیهنوز همان لباس زرد تنش بود کالفه تر لباس را از از تن کش دیپوش

 زد . رونیو از اتاق ب دیپوش یخانگ

کرد چشمان قهوه  یود و زنده مب یکرد چشمانش قهوه ا دهیو ورز کلیبه پسرک خوش ه ینگاه

 شهگل را  یا
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 هانیک یو خانواده  نیو شرو انی...خانه خلوت بود و جز شا کردیمتعجب به پله ها نگاه م نیشرو

 رنگش یاو بود اما نگاه قهوه ا یرو رهیخ یآمد و نگاه ها یتر م نییو پا نیینبود شهگل پا یکس

و  دت نداشت و نداشتنش بهتر از خون دل خودن بووق چیه دیکه شا یفقط به برادرش بود ...برادر

 نگاه کرد  نیو به شرو ستادیفلج نبود ؟؟؟ همانجا ا شیمگر پاها نیشرو

 

  گذشته

 

شد و نگاهش به آن  یمیقد یآمد و او امروز تمام گل هارا فروخته بود وارد خانه  یم هیگر یصدا

 بود دهیسر زب ریها ز نیاو فلج شده بود همه ا دیچیپ یبود که از درد به خود م ینیشرو

 

 حال

 

سال  8که با  یاست؟؟ همان نیهمان شرو نیبداند ا خواستیبود و فقط م ریسخت در گ نگاهش

د مبل بلند ش یاز رو نیتن خسته شرو نیا یبزرگ تر بودنش دوست بود و از همسن بهتر بود برا

 د؟؟یرس یناراحت به نظر م و پر عجز به شهگل نگاه کرد و چرا شهگل انقدر

 ؟؟یبخش ی: شهگل... تو ...منو منیشرو

 برادر بود؟؟ نیشرو نیهنوز هم مات بود و ا شهگل

 نبود؟ نیهمان دوست شرو انیشا نیو ا دیکش نیشرو یبه شانه  یجلو رفت و دست انیشا

و  ختیر یاشک هم نم یبود حت نیپول ساعت شرو ونیلیم 3کرد حداقل  شیبه لباس ها ینگاه

 یچشم آب نیشهگل متوقف کرد ا یکرد السا پا جلو گذاشت که بغض محسوس صدا یفقط نگاه م

 را 
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 : چرا؟ شهگل

 خبر نداشتند  چیاز ه ایو السا و ارم زدیساکت بودند و فقط الناز بود که هق م همه

 کرد و آن ها خواهر برادر بودند؟ یغرق در افکار خود به شباهتشان فکر م انیشا

 تر از آنچه در فکر بود بود  جیدختر مه نیبفهمد و انگار داستان ا یزیر کنکاش بود چد السا

حس زنده شدن  نیو خودش هم ا زیو چه قدر درد داشت مرگ عز ختیر یفقط اشک م الناز

بود و  نیکرد و منتظر جواب شرو یمرده را تجربه کرده بود عرفان سنگ و مغرور فقط نگاه م

 نانیزد به اطم یشهگل بود و اگر او حرف نم یکه فقط نگاهش به لب ها ایاما...و اما امان از ارم

  کردیسکته م

 هم خشک بود شیاز لب باز کرد و لب ها لب

 ؟؟؟یکارو کرد نی: چرا باهام ا شهگل

 منتظر بود تا شهگل باز هم سوال بپرسد  انیانداخت و شا ریسر به ز نیشرو

 ..: ..شهگل

 

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 20 پارت
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 ؟؟ی: چرا بهم دروغ گفت شهگل

  دیفهم یزجر شهگل را م دیفهم یالناز و محکم هق زد و او م ینشست در گلو بغض

 ؟؟یکرد یباز می: چرا با زندگ شهگل

 کرد یدر کار نبود و هنوز هم آرام صحبت م یهم اشک هنوز

! من واست مهم شدمیخانواده نبودن من بدبخت م نیاگه ا ن؟؟ی: چرا !؟بهم جواب بده شرو شهگل

  وفتادم؟یم ینبودم؟ دست ک

 در کار نبود  یزد و اما اشک یم ادیفر

که با کج کردن  یبه خودش فکر کرد براد ش را از دست داده بود ...او فلج شده بود ...کس شهگل

 آورد  یم یقهوه ا ینامش به شرگل اخم به ابرو ها

 زد  ادیزد و فر ادیو زانو زد و فر ختیو اشک ر ختیر اشک

 ...دیدو نیشرو

 حجوم آورد... انیشا

 هق زد ... الناز

 رنگ پراند... ایارم

 اخم باز کرد ... عرفان

 نگران بود ... السا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM از بغض یگلوله ا

telegram.me/romanhayeasheghane 43 

را دخترک  نیکرد ؟؟ ا یدرک م یکس اینگران مادرش در ذهنش بود و آ یشهگل فقط چشم ها و

 کرد ؟؟ یدرک م یچه کس

 نیاش را گرفت و به سمت شرو یآب -چشمان سبز  یفقط مات و مبهوت بود که خون جلو ایارم

 اش را گرفت  قهیبرداشت و  زیخ

 14احمق فقط  ؟؟یبهش دست بزن یدیتو!؟ چطور به خودت اجازه م یهست یک کهی: مرت ایارم

 سالشه 

 هلش داد و فقط گفت  نیاش به گونه اش و در آخر شرو نهیبه صورتش زد به س یمشت

 : خواهرمه  نیشرو

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 21  پارت

 

 

زد بر سر و  یمشت م شیپ یکه ساعت یباز کرد و گره خورد در چشمان نگران سبز رنگ چشم

 برادرش  یرو

  ؟ی: شهگل خوبایارم
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  ختیاطراف را گشت و آرام اشک ر شهگل

 رفت؟ باز تنهام گذاشت؟  نی:شرو شهگل

 کرد  یاخم یزد و به شوخ یلبخند ایارم

 دم دورت بزنه؟؟ ی: نه بابا مگه من اجازه م ایارم

 کجاست؟؟ نیبه اطراف کرد در اتاق خودش بود ، پس شرو یبلند شد و نگاه عیسر شهگل

 کجاست؟؟ -

 کرد  دیرا تمد لبخندش

  رونیکشه ب ی، عرفان داره ازش اطالعات م رونهیب -

 کرد  شیصدا ایبرود که ارم رونیشد و خواست از اتاق ب بلند

 تا شهگل ادیبهت م  شتریب تونی: ز ایارم

 ؟؟  یاز زدن هر حرف دیکش یپسر چرا خجالت نم نیگرفت و ا نبض

 چرا؟؟ -

 

بود را در دست گرفت و  یرگونه پوششاز ه یکه حاال عار یرنگ یتونیز یسمتش رفت و موها به

  چاندیو مردانه اش پ دهیدور انگشتان کش

بود...البته کاش که نه ، من  یتونیعشق من هم ز یخوشکله ... کاش موها یلیخ تیتونیز یموها -

 هیتونیدارم رنگ موهاش ز یعشق هی

 کرد  حتیزد و خواهرانه اورا نص یلبخند شهگل

 ��شهینکن پر رو م فیخودش نگو ازش تعر یجلو یخوبه ول یلیخ -
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  دیرا رها کرد و پرس شیموها کندیکارش شهگل حسادت م نیبا ا کردیکرد ، فکر م یاخم ایارم

 ؟؟یچرا ازدواج نکرد -

 در حال آب شدن است؟؟ خشیکرد  یانداخت و چرا فکر م نییسرش را پا شهگل

 د؟؟یچون هنوز بزرگ نشدم ، شما چرا ازدواج نکرد -

  یچون تو هنوز بزرگ نشد -

  شودیکند در دل مرد زن هم نرم م شهیبه چه معناست؟؟؟عشق که ر ردیها که رنگ بگ گونه

 

 

 

 

 

 کند. یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 22 پارت
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زد و مطمئن بود تا چند  یلبخند مرموز ایداشت؟؟ ارم ییحرف چه معنا نیانداخت و ا ریبه ز ریز

 شود  یعاشقش م یدختر احساس تیآ گریروز د

 برم ؟؟ تونمیم دیببخش -

 آره برو ....فقط  -

 بله؟؟ -

 موهات رو کوتاه نکن  چوقتیباشه ...ه ادتی -

 چرا ؟؟ -

  دهیمن عاشق موهات شدم به آدم آرامش م -

 ونریدر اتاق ب شد؟؟ازیپسرک باز م نیا یبرا ییزد و کم کم در دلش هم جا یزور یبا لبخند نیا

که تنگا تنگ السا را  انیشا دنیبه اطراف کرد با د یرفت نگاه نییرفت و آرام آرام پله ها را پا

 ها عاشقند  نیکرد که ا یزد و فکر م یبغل کرده بود لبخند

 شهگل رو ول کرد ؟؟ نی: عشقم ، چرا شروالسا

 السا نشاند  یاخم بر ابرو ها نیشرو یاورا از خود جدا کرد و خواست جواب بدهد که صدا انیشا

 بدم بهت  حیتوض دی: شهگل ...با نیشرو

 و منتظر ماند  دیشهگل پر یاز رو رنگ

 اتاق شهگل  یتو نی: بر ایارم

*** 

 

 هر چه زود تر  کردیصحبت م دیبرادرش گره خورد با یدر چشمان آشنا  نگاهش
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ه بود بهم گفت دهیزب یکه فکر کن یبودم خسته تر از اون ابونیخ یبود که تو شیسال پ 2حدود  -

تا  ومدیرنگ با شماره پالک مشخص بندازم هر چقدر صبر کردم ن یمشک نیماش یخودم رو جلو

ر پس هیتو بود مخصوصا چشماش  هیراننده اش متعجب شدم کامال شب دنیاومد با د یوقت نکهیا

رنگ موهاش اونقدر محو  یتو بود حت هیشب زشیسالش بود همه چ 18جوون بود که حدودا 

 یتو دمشیدوباره د نکهیرفت چند روز گذشت تا ا یک دمینگاهش بودم که نفهم یکنکاش تو

نگاش کنجکاو بود و نگاه من مبهوت  بایفروشگاه بود و نگاهش به من بود لباساش مارک بود و ز

که  یکلمه ا نیاول میرفت یشاپ با کله قبول کردم وقت یبرم کاف اهاشاومد جلو و ازم خواست که ب

 دنبالت بودم متعجب بودم شروع کرد به گفتن که فرشته ... -بود  نیا دمیشن

 قابل باور بود  ریغ نیوسط حرفش و ا دیپر

 مامان فرشته  -

کردن اول مامان  یاونا کار م یخونه  ی. گفت که فرشته و احمد تو ستیبس کن ...اون مادر ن -

سپره به  یو م رونیبره ب یبابا شاهرخ من رو م میسالگ 2 یتو روز هی ارهیم ایگوهر من رو به دن

 9 امن ت ؟؟یدیتازه من رو د تیسالگ1 یکه خو ادتهیو نه من  شهیم داینه احمد پ گهیاحمد اما د

چون فرشته و احمد بچه دار  ادیم ایبه دن انیشا یاحمد بودم وقت شیچون پ دمیتو رو ند یسالگ

سمت شون هم  یاومده و حت یاز اونا بدش م انیشا یرو بدزدن ول انیشا خواستنیشدن م ینم

کنه و تو رو سمت خودش  یبهت محبت م یاون فرشته عوض یایم ایتو به دن یرفته که وقت ینم

تونه بچه دار بشه به  ینم گهیو د رهیگیزنونه م یماریب هیمامان گوهر  دزدهیتو رو م و کشهیم

 اومده  یاز ما بدش م دهیهم بوده که زب نیخاطر هم

 ؟؟یدیفهم حاال
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 کند. یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  23 پارت

 

 

 

دختر هم همانگونه  نیشده تا ا یدهخدا تعجب چگونه معن یفقط مات شد و در لغت نامه  انبار

( از تعجب فقط چشمان گشاد ی) به منظور قهوه ا ییدخترک چشم هنا نیمتعجب شود و و انگار ا

 یبه او لقب مادر داده بود تا با حال در کدام قطعه ا نیکه االن شرو یشده اش را بلد است و گوهر

 زد؟؟یم یبود که حاال دم از مادر یبزرگ خاک یکره  نیا

 ؟؟ییچشم هنا نیا یکه بود در زندگ قایشاهرخ در ذهنش بود و او دق نام

 االن؟؟با تو ام  یوب!؟ شهگل ...خیشد یشهگل چ -

 هم طالست  نیکلمه گفت و هم کیبه زور فقط  شهگل

 آب -

انه خ نیمهم نبود که ا شیبنفش را پر از آب کرد و انگار برا یرنگ با قلب ها یاسی وانیل عیسر

 بود دهیرا د نهایا ی( همه  ی) پدر اصل شیپدر یچقدر لوکس است و خودش در خانه 

 جا باشه؟ نی..همی...تو  بمون هم انیب گمیم هیبه بق رونیب رمیبخور ...م...من م ایب -

 را گرفت  نیشرو متیگران ق شرتیت یلبه  عیسر
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 برادره؟؟ انیشا -

 زد  یلبخند نیشرو

  میمن و تو که برادر نداشت یبرا نهیبرادر تر -

 یداداش یتو بود شیسال پ کیمن داشتم ...تا  -

 پلک فشار داد  یرو پلک

فدات شم اون خوبه از من بهتره اون دست  یکنم اله یمن برادر نبودم که نتونستم واست کار -

 مامان گوهر بزرگ شده 

 که بزرگم کرده  هیمامان من کس -

 تن ها  نیا یمرد و زن پدر نبودند و مادر نبودند برا نیکه ا دیفهم یدختر نم نیزد و ا ادیفر

 دتیدزد یاگه مادر بود که نم -

 شد و مادر و پدرش را دوست داشت  یعصب

 ...نخواستمون داداشم.. نیشرو ومدهیدنبالم ...ن ومدیاگه مادر بود م -

 خواست و نذاشتن  -

 پدره؟؟ یگیکه م ینذاشت؟ اون مرد یبس کن. ک -

 مادره...فرشته ... فرشته نذاشت  یگ یکه م ینه اون زن -

 بس بود  نیتوه گریتخت و و د یشد از رو بلند

 اون زن مادر بود که بزرگم کرد  -

تو دوچرخه  یافتنیمحال و دست ن یایرو یسالگ 8...  تا یذاشت حسرت بخور یاگه مادر بود نم -

مادر نبوده  ؟؟یفهم یشد م یدنده اتومات سوار م نیماش یسالگ 12 یتو انیکه شا یبود در حال
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نه فقط فکرشون بچه بزرگ کردن بود بفهم ...بفهم  خواستنی... پدر نبوده که اگه بودن تو رو م

  واهرمخ

 ناراحتم  -

 نباش  -

 دلم تنگه  -

 ؟؟یواسه ک -

 یبگو واسه چ -

 ؟؟یواسه چ -

  یواسه بچه گ -

 پر حسرت؟؟ یبچه گ -

 پر قدرت  یبچه گ -

 ؟؟یقدرت ک -

 قدرت خدا  -

 خدا؟؟ -

 داشت شتریآره ...اون موقع ها خدا هوامونو ب -
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 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 24 پارت

 

 

 بزند  خواستیکرد و انگار حرف ولش را م یبه دخترک چشم شکالت ینگاه نیشرو

 شد؟؟ یسال که نبودم چ 1 نیا یتو -

 هم فرق داشت انگار  شیبود که برادرانه ها یبه برادر نگاهش

 

 گذشته

 

 دهیزب دنیدو یگونه در خون افتاده بود؟ صدا نیکرد جانش بود و ا یافسوس به برادرش نگاه م با

 یکه به سمت خانه م سیپل ریآژ یشود و بعد صدا دهیکرد که نگاهش به سمت پله ها کش یکار

 "کنن من کشتم یفکر م ننیو منو بب انیاگه ب "فک  در ذهنش بود  کیآمد و 

طبقه را بپرد؟  1کرد و چه اشکال داشت اگر  نیبه پائ یبود نگاه یکرد و پنجره هم راه خوب فرار

تا خون  دیدو یم دیکرد چه گرسنه بود اما با یاز توان درد زق زق م شیپرد و پاها عیسر یلیخ

را  وا نیبوق و ترمز ماش یو که صدا دیهوا دو یب ابانیفتد به سمت خ ویبرادر معصومش گردن او ن

 که بود؟؟ یخارج نیسوار ماش یا چشم قهوه نیبه دخترک کرد و ا ینگاه ستاندیا
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  حال

 

 ؟ ؟یبمون نجایا یخوایم -

 کار کنم؟؟ ینمونم چ -

هم  یگریکار د یگوش نواز الله جز دل بر یداد و صدا یلب از لب باز کند که در تقه ا خواست

 داشت 

 خانوم؟ ؟ گریاجازه هست ج -

 پسرک؟! نیاز ا خواستندیچشمان سبز چه م نیاز صدور اجازه وارد اتاق شد و ا قبل

 سالم الله  -

 دختر چقدر بکر بود  نیمات بود و ا نیشرو

 سالم خانوم خوشکل ، سالم آقا  -

  یچشم چمن نیبود ا بایگرم داد و چه قدر ز یجواب سالم نیشرو

 

 

 

 

 کند. یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید
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 25 پارت

 

 

 ند؟یخواست بنش یبه سمت تخت رفت و مگر م انیپا یب یگشاده و لبخند ییبا رو الله

 کرد  یمعذب شده معرف شهگل

 برادرم هستن  نیهم شرو شونیکنم الله جان و ا یم یمعرف  -

گرم انگار  یا ی، پس از احوال پرس لیخوش است نیا یلبخندش گرم شد و دست دراز کرد برا الله

 از اتاق را ترک کرد  عیسر یلیو خ ندیآنجا بنش دینبا دیفهم

خوش طعم به  یغذا ها  یشد و بو یوارد خانه م یآورد و مادرش چه خوب بود وقت ادیبه  شهگل

 یدرون تن دنیپر یشد برا یو باز شدن در شهگل مشتاق تر م دیکل یو با صدا دیرس یمشامش م

گرفت؟ دلش  را یخوش بخت نیا یخوش بخت بود و چه کس یسالگ 9کار بود و او تا  یکه خسته 

 یکه اصال طعم خوب ییو غدا ها نیماند و شرو یتنگ بود که خودش م ییها روزهمان  یبرا

ه هان یدلش تنگ بود برا یچشم شکالت نیا یکرد و گاه یغدا درست م نیشرو ینداشتند و گاه

 یبود که از طعم خوب آنها زندگ ینیریش یها کیک شیدر اواسط تهران که عصر ها عصرانه ها یا

 شد  یم نیریاش ش

 و او هم مسبب بود  ختیافکار مرتبش را بر هم ر نیشرو

  یبمون نجایا شهیکه تا هم شهینم ؟یکار کن یچ یخوایشهگل م -

 به برادرش کرد و شباهت تا کجا؟ ینگاه شهگل

 ؟؟یکن یکار م یتو چ -
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  گهیاونجا د یایب دیبابا و مامانم تو هم با یرم خونه  یم -

  یچشم رنگ ی ایخانواده و مخصوصا ارم نیاز ا ییشد جدا یو گران تمام م شیبرا بود ندیناخوشا

  امینم -

 یو لنگر بنداز یکنگر بخور دیخانواده بهت لطف کردن تو که نبا نیشهگل ؟ ا یگ یم یدار یچ -

  ستنیخونه هستن به تو محرم ن نیکه تو ا ییمرد ها نیا میاون بگذر یا

 

 

**** 

 

 مقابلش بود الناز و السا و عرفان ، طال و الله ...  یبه آدم ها نگاهش

در دل شهگل  یزیبرود اما چ شیپدر یبه خانه  خواستیآمده بودند که م یدخترک یبدرقه  یبرا

 ؟؟ ندیرا بب یکجا بود پس؟چرا نبود تا خداحافظ یچشم رنگ ی ایتکان خورد ارم

 محکم شه، ل را بغل کرد  الناز

 زنم  یو بهت سر م امیمطمئن باش م ی...ول شهیمشهگل ، دلم واست تنگ  -

 از چشمش آمد  یاشک

 باشه؟ ایحتما ...زود به زود ب ایب -

 یدخترک چشم شکالت نیسال با ا 1اش گرفت ناراحت بودند و حق داشتند الناز  هیهم گر الناز

 کرده بود  یزندگ

 جلو آمد و محکم بغلش کرد  السا
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 نشده که  یزیهم نکن چ هیگر یموفق باش -

 را به خود فشار داد  یچشم آب یالسا  یزد و کم یلبخند

 آمد و دستش را دراز کرد شهگل دست مردانه و خوش فرم عرفان را گرفت  کینزد عرفان

 که هست  ادتی... یرو نگفت تیزندگ ی هیهنوز بق -

 آره آره  -

 سر شهگل را به سمت خود کشاند  انیشا یصدا

 وشکلهخ یآبج گهید میبر ایب -

دانست رفت  یاسمش را هم نم یکه حت یخارج نیسرخ به سمت ماش یافتاده و گونه ها یسر با

 نیبدرقه هم نکرده بود ا یحت ایشد و ارم یجار شیاشک ها نیماش یها یصندل یبا نشستن رو

 را  یزندگ یتن خسته 

... 

 

 نیرنگ یقصر بود پر از چمن و گل ها هیآن خانه شب اطیگشاد شد ح شیورود به خانه چشم ها با

با  یکه تا قصر امتداد داشت قصر یطوالن یکوچک و جمع و جور سنگ فرش ها یها قیو آالچ

  یخاکستر ینما

  یآبج گهیداخل د میبر ایب -

 چرا انقدر ساکت شده بود؟ نیبود و شرو انیشا

 زد. یکه عشق درش موج م ییالیسمت آن و هیبرداشت  قدم

 13خواست که  یرا م یشد و انگار که دلش دخترک رهیبا مردش خ شیبا تشو یلزن چشم عس 

 زد  شیبه رو یسال بود که از او جدا شده بود مردش لبخند
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 خانوم من چرا ناراحته!؟ -

 رو گرداند اطراف و و استراب نگاهش کرد  سرش

 ؟ی. اگه ...اگه منو نخواد چ انیشاهرخ ، دارن م -

در قصر نگاه هر دو را به سمت خود کشاند خدمتکار در  یکرد که صدا دیلبخندش را تمد شاهرخ

بود و هر دو سالم  نیمادرش کرد نفر بعد شرو یلبخند وارد شد و نگاه انیرا آرام باز کرد که شا

 شیمادرش نهاد مادرش پر تشو یشانه ها یرو یبه سمت مادرش رفت  دست نیکردند شرو

 محکم زد . ینگاهش کرد و او لبخند

 نیمبهوت ماند پدرش نگاهش کرد   به به ! به ا یمادرش لحظه ا یورود دخترک چشم  قهوه ا با

 کرد سالم کند . یبود اما ادب حکم م زیشهگل سالم نکرده عز یبکر و خواستن ییبایهمه ز

کرد چشمان  یبه آن زن و مرد نگاه کرد و آن ها پدر و مادر بودند؟ نگاهش وجب م یحس خاص با

فهمد او دخترش  یم ندیاو را بب یبود که اگر کس هشیشب یکه به حتم آن قدر یپدر یقهوه ا

درون چهره اش بود  یمهر خاص یقلوه ا ییو لب ها یعسل یبا پوست برنزه و چشمان یاست مادر

زور  یلیبود؟ اصال پدرش هم خ ریپ خوردیرا م 36تا  35که حدود  ینبود سن ریپ اصالزن  نیو ا

 نبودند . ریها اصال پ نیزد و ا یم 39تا  38به  یریپ یزد برا یم

 یقدم شد که در حال کاوش بود دختر قدم شیپ یدر آغوش گرفتن تن یجلو آمد و برا مادرش

 را ارث نبرده بود  زیچ چیاز مادر ه شیجلو نهاد مادرش جلو تر و به حتم او جز لب ها

 شهگلم... -

 جلو تر نهاد  یقدم

 دخترم ... -

 یزن بو نیا دیتن و شا نیرا و فشرد به ا یزن چشم عسل نیت و محکم بغل زد اجلو رف شهگل

 داد و فرشته هم مادر بود  یخوب مادر را م
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 و فرشته را هم دوست داشت ختیر یاشک

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  26 پارت

 

 

 یچشم شکالت دنید یرفت برا یتکان داد و دلش م یبه مچ دستش کرد و ساعتش را کم ینگاه

 در چه حال بود ؟  قایاش و او دق

شد و  هریخ یبا لبخند به اتاق کنار دیاتاقش که رس یبه رو یباال رفت و به رو یکی یکیپله ها  از

ر کرد و عط ضی. وارد اتاق شد و لباسش را تعو رفتیاش م یچشم شکالت شیپ دیاالن نه! االن نبا

و و  زد رونیاز در اتاق ب یتونیمو ز نیخوش بو باشد در مقابل ا دیبارا به خود زد و  اسشیگل 

 گوش نواز شهگل یبه در اتاق محبوبکش زد اما چرا صدا یتقه ا دیپر پشتش کش یبه موها یدست

  د؟یچیدر گوشش نپ

 ام؟یب تونمی...خانوم کوچولو میچشم شکالت -

 یمحبوبش اخم یبایاز تن ز یتخت عار دنیکه شهگل خواب است وارد اتاق شد و از د نیفکر ا با

 شبانه اش؟ یبایز نیکرد پس کجا بود ا
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**** 

 

 نفره و پدر و مادر دورش را احاطه کرده بودند  3 یمبل یبود رو نشسته

 دختر بابا دلم واست تنگ شده بود  -

 در دلش نشست و بابا احمدش هم مهربان بود  غم

  نهیت رو ببکه نتونست بزرگ شدن رهیمادرت  بم یاله -

 تنش را که شهگل لب از لب باز کرد دیکرده بود که مادرش به آغوش کش بغض

 مامان...  -

  دیاش چک یو صورت سیخ یگونه ها ینداد و اشک رو ادامه

 !  یدرشت یگلوله ها چه

 بود ؟ یاش اشک گلوله

 نه ! نه

 اش از بغض بود !  گلوله

 پدر و مادر گذشت  یهمه سال که ب نیا بغض

** 

 

 برادرانش نگاه کرد و منتظر بو  که حرف بزنند  به

  د؟یخواست یم یزیچ...چ -
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 گرفت  یجا انیشا یقلوه ا یلب ها یرو یلبخند

کنم  یزنم انگار دارم گل لگد م یخونه من حرف که م یمارو باش ...شما؟تو یخواهر کوچولو  -

 شما  گهیبعد عشق داداشش به من م

چه کم  یمیبرادر قد نیشروع کرد و ا نیشهگل افزوده شد شرو یزد و لبخند به لب ها یا قهقه

 داشت؟!

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 27پارت

 

 

 

و و االن  دنشیپرستیکرد که همه عاشقانه م یم یزندگ یکه درخانه ا شدیم یهفته ا 1 بایتقر

  دیبوس یش را مو عاشقانه پدر و مادر  خنددیراحت م

تخت بلند شد و به  یاز رو عیبرادران مهربانش باشند سر نکهیاز ا اقیاتاق زده شد و با اشت در

 به فرد کرد  یسمت در اتاق رفت با ، باز شدن در نگاه

 داره؟! یمن مشکل یگل یآبج -
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  دیرنگش را بوس یتونیز یخندان محکم بغلش کرد برادرانه موها شهیبود و مثل هم انیشا

 !؟یکجا بود یداداش -

تخت و به خواهرش نگاه  ینشست رو عیشده بود امروز سر بایو چقدر ز دیکش رونیبغلش ب از

 کرد 

 ؟یکرد یکار م یچ -

 کرد و ادامه داد  ششیآرا زیبه م ینگاه

  ادیکردم چه رنگ الک به دستم م یداشتم فکر م -

 کرد  یم ییخود نما یا شهیکمد ش یالک رنگا رنگ رو 120افتاد حدود  زیهر دو به م نگاه

 من برات بزنم؟ -

 برادرش نهاد  یشانه  یرو یزد و دست یبار طنتیش لبخند

 السا جون ؟ ؟یزد ای! واسه ک؟یچند بار تا حاال زد -

 نشاند  نیزم یشهگل را گرفت و رو فیزد و دستان کوچک و ظر یا ییتماشا قهقه

 برم الک انتخاب کنم  نیبش-

 باشه  -

 را برداشت و کنار خواهرش نشست  یرا باز کرد و الک قرمز یا شهیشد و در کم  ش بلند

 کرد رو به شهگل گفت یکه سر الک را باز م همانطور

تو به خودت برس مامان هم  دنید انیو خاله و ... م ییشهگل ، امروز دختر عمو ها و دختر دا -

 دهیبهت لباست رو نشون م ادیبعدا م

 داشت که کنارش باشند  یلیه قدر خوب که فامزده شد و چ جانیه
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 بعدا الک بزن  ارهیمامان لباس رو واسم ب سایچه خوب ...خب پس وا -

  دیخواهرش را نرم بوس دست

 گل من لباست قرمزه  -

 زد مگر نه؟ یخوب الک م انیدستانش حس کرد و چه قدر شا یالک را رو یسرد

شده بود   انگشتر الماس  شیبراق قرمز آرا یو نرم شهگل که حاال با الک ها دیسف دستان

بود و از آن به بعد  دهیبه بدن چسب نهیبود لباس ساتن لخت قرمز که تا س بایز بیسرخش عج

 شیبغل و مچ ها ریگل شبنم را به ز یو عطر خوش بو  دیاش را پوش یشد کفش عروسک یفون م

بدون پله بود از راه  هانیک یخانواده  یخانه بر عکس خانه  نیآمد و ا رونیب اتاقو گردنش زد از 

که کنارش بودند نگاه کرد بعد از احوال  یا یرو گذشت و وارد سالن شد به دختران و پسران شرق

به دختر ها و پسر ها  یبلند شد و اشاره ا عیسر انینشست شا نیو شرو انیگرم کنار شا یپرس

 کرد 

  نیبش یبه هم معرف دیتر است با سخن دوست خوش میخب ...خب ...خب از هر چه بگذر -

 به او زد  یبا پوست برنزه کرد و لبخند یبه دختر مو فرفر یا اشاره

 دختر عمو شهراد  قیگل خانوم اسمشون هست شقا نیا -

 فر بود  شیاش کرد و او هم موها یبه پسر کنار یا اشاره

 ساله  24جونه هر دو دوقلو هست و  قیهم آقا شارمان برادر شقا شونیا -

 بغلش کرد  مانهیگرم و صم قیشقا

 خوشبختم  یلیسالم شهگل خانوم خ -

 کرد و چه مهربان  دیلبخندش را تمد شهگل

 شهگل را فشرد  یبرادرانه دست ها یکرد و پسر با لبخند یپسرک مو فر فر هی ینگاه
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 عمو  تو دختر یچه شباهتز چه خوشکل ییسالم سالم چه چشا -

 پسر عمو  یمرس -

 افکار بر هم زد  انیشا یصدا

 ساله  26 الیپسر عمه ش انیهم ک شونیا -

 کرد و چه مرموز  ینگاهش م بی...عج یمشک یو موها یآب یها چشم

 سالم شهگل  -

 زد  یلبخند

  انیسالم ک -

  الیعمه ش یبچه ها ی هیهستن بق انایسه قلو ها هم کاوه و کامران و ک نیا -

 هم  هیبودند و کامال شب یها هم چشم قهوه ا نیا

 شد  رهیماند ه خ ینفر باق 5 یگرم نگاهش رو یا یاز احوال پرس پس

  اریعمو شهر یساله بچه ها 25آقا آواکا  نیساله و ا 22 نایخانوم آو نیا -

 فر  یبود و موها یو آواکا که چشم عسل یفر فر یبود با تفاوت موها یهم چشم قهوه ا نایآو

  20و  23خاله گلهر  یهستن بچه ها مایهام رها و ر نیا -

  بایبودند و ز یچشم عسل نهایا

 کن  ینفر ...خودت رو معرف نیو اما آخر -

  ابیز یلیخ یلیو خ یتونیز یکوچک مو ها ینیو ب زیر یو لب ها یبا چشمان سبز جنگل یپسر

  انوشیگ ییدا تییساله پسر دا 30هستم  نهیلم -
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  یبیو غر بینگاهش کرد چه اسم عج متعجب

 بوده  یی ایتالی( ا momتعجب نکن مام )  -

 ��لواشک ای!؟ اسم بود  نهیلم

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  28 پارت

 

 

 بود که حس ششم نامش به او گفته بود  یهمان پسر مرموز انیاشتباه نگفته بود و ک حسش

  انیک -

 نگاهش دستپاچه بود سمتش  برگشت

 !؟یکن یکار م یچ نجایا -

 خجالت نداشت  یبرا یلیدل گریهم نه خب او د دیکشد و شا یبود که چرا خجالت نم بیعج

  ؟یکن یکار م یبا تو ام تو اتاق من چ انیک -

 کوچک را بست  یتخت بلند شد و در کشو  یزد و از رو یلبخند دستپاچه ا انیک
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 ؟یاومد یا ... شهگل ک -

 آمد  یپسر خوشش نم نیاصال از ا دیکرد و شا یاخم

 ان؟یک یکن یکار م ی...تو اتاق من چ نجایا -

 در نگاه شهگل را برگرداند  یصدا

 کارت دارم رونیب ایشهگل ب -

 !؟خواستیپسر چه م نیبود و ا نهیلم

به  یقینگاه عم نهیرفت لم رونیاز اتاق ب نهیلم یپرتاب کرد و به هوا انیبه سمت ک یمشکوک نگاه

 دختر  نیداد به ا یحس خوب م نهیزد و لم یانداخت و لبخند شیدخترک روبه رو

 باهات کار دارم  رونیب میبر ایب -

 خواست؟یچه م ییایتالیو ا یرانیا یرگه ا 2پسر  نیا

  میبر -

  دیاز باد آذر ماه تهران به سمتش وز یشدند که سوز سرد اطیاز راهرو گذشتند و وارد ح آرام

  دیکش یرا نرم گرفت و کم دستش

 

  قیاون آالچ یتو میبر ایب -

 کیکه درونش  یتر بود به رنگ قهوه ا بایها ز قیانگار از تمام آالچ قیرا دوخت به آالچ نگاهش

 نفره  2تاب  1دست بافت و  یبود فرش بزرگ و ترک زانیاز سقف آو نیعالءالد

  دیبود که د دهیند یبود تاب چوب بایز چه

  نهیلم نجایچه خوشکله ا -
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  دیکش یبود را کم رونیب یروسر ریکه از ز ییزد و موها یلبخند

 خوشکله (  یلیخ تیتونیز ی) موها

 زد  یلبخند یچشم رنگ ی ایارم یآور ادی با

 ؟یالک ؟؟یخند یچرا م یچته تو؟ خل شد -

 ...هی ادی -

 رها کرد  مهیحرف شهگل را ن ادیفر یصدا

 ؟ییکجا -

 گنگ بود و نگاه شهگل ذوق زده  نهیدو به در نگاه کردند که ناگهان با شدت باز شد نگاه لم هر

 پسره؟ نیا ؟بایکن یکار م یچ نجایا -

 به شهگل انداخت  ینگاه مشکوک نهیلم

  ایارم -

 

 

 

 کند. یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  29 پارت
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 که مثال برادر بود  یبود و نگاهش به مرد ظیغل اخمش

 ؟ یما شد یوارد خونه  یتو به چه حق -

 عاشق  ی ایارم نیا شیبود!؟ پس محترم بود پ بایزن ز نیدخترک خجول ا نیا مادر

 سالم خانوم ملکان  -

 زد  یاخمش را پاک کرد و لبخند محو گوهر

 خودم  یخونه  یاونم تو نمتونیب یتعجب داره که م یواسم جا یهانیک یسالم آقا -

و  دیعقب کش ظیبا اخم غل ایرفت که ارم ایبا لبخند به سمت ارم نهیاز اتمام صحبت گوهر لم پس

 موضوع از شک خود مطمئن شد  نیا دنیبا د نهیلم

 اومدم شهگل رو ببرم  -

  دیجه رونیهمانند کوه آتش فشان به ب شاهرخ

 دخترم رو ؟ یخودشه کجا ببر یخونه  یبسه پسر شهگل تو -

تک ک یپسر برادر السا نبود قطعا فصل نیکرد اگر ا یحس م انیکرد و شا یبا اخم نگاه م نیشرو

 یبازو ها یرا رو بیدست ضر ایکه تازه کشف کرده بود از طرف ارم یخورده بود گوهر با عشق

 مردش نهاد 

 جان بمونه؟! ایارم شیپ یکه شهگل چند روز ستیشاهرخ بهتر ن -

مخالفت  شیلب از لب باز کرد که نوا انیهم نهاد شا ینرم نگاهش کرد و گوهر چشم رو شاهرخ

 در کنارش نگاه کرد و ستادهیبه شهگل ا ایوارد کرد ارم شیبه بازو یفشار کوچک نهیباشد که لم

 بود  بایدختر ز نیا
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 !د؟ید یشاهرخ خان اجازه م -

  دیشک ایبه دستان قدرتمند ارم یآمد و دست کینزد شاهرخ

 تار مو از سرش کم شه ... هیاگه  -

  دیذوق محکم و مردانه شاهرخ را در آغوش کش با

 متشکرم شاهرخ خان  -

 

**** 

 

 دیخوابیاکنون م دیدختر با نیشهگل بود و ا یبه چشمان خسته  نگاهش

 !اد؟یخوابت م -

 نگاه کرد  ایکه شهگل سرخ رو به ارم ردیو منتظر ماند تا جواب بگ دیپرس ساده

 ادیز یلیخ -

  بیبود عج یدختر خواستن نیزد و ا یلبخند

  میرس یاالن م گهید -

ا ب کیخانه بزرگ و ش نیشد و انگار عاشق ا رهینگاه دختر به عمارت خ نیشدن ماش ستادهیا با

 بود  دیسف ینما

 !؟یش ینم ادهیپ -

 یسنگ فرش نهاد با آن مرد چشم رنگ نیزم یرا رو شیمحجوب پاها یتکان داد و با لبخند یسر

اش نگاه کرد که  یبا عشق به چشم شکالت ایشد ارم یاش وارد خانه شدند و هوا کم کم سرد م
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هفته بود درست و  1 قایتاب و تحمل نداشت و دق گریگرفته بود د شیمقتدرانه اما آرام راه در پ

  یو چه صحنه عاشقانه ا بلندش اورا به شهگل رساند ینگاهش نکرده بود قدم ها یحساب

 زد یلبخند ایخبر ناگهان پرت شد در آغوش مرد ارم یو شهگل از خدا ب دیرا محکم کش دستش

 گرفت و محکم او را هل داد و از خود جدا کرد  یدر چشمانش جا خشم

 شهگل -

 اش او را پس زده بود ؟ یرا نداشت و چرا چشم شکالت یزیچ نیماند و توقع چن مات

 

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  30 پارت

 

 

 چته تو؟ -

 خشم نگاهش کرد و ناراحت بود  با

  یدم بهم دست بزن یاسالمه ، اجازه نم نمیمن د -
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 یوارد عمارت بزرگ شد و متعجب به سالن خال عیرا و سر روزیتر هل داد تن عاشق تر از د محکم

ناراحت شده بود و هر کس نامحرم باشد او محرم تر  ایدلخورش سر برگرداند و ارم ینگاه کرد صدا

 از همه بود 

 ( ایتالیکشور ا یو خوش اب و هوا بایز یاز شهر ها یکی)  النیالسا و الناز رفتن م -

 یم ارنیواست غدا ب زنمیاما االن زنگ م یدخترا هم رفتن مهمون ی هیهم خوابه طال و بق عرفان

  یکه نخورددونم 

 داد  یدلخورش شهگل را آزار م نگاه

 دستتون در... ستمیمن گرسنه ن -

 موهات خشک شدن  ریدوش بگ هی رمیاتاقت تا من شام رو بگ یتو یبر یتونیم -

 بهشون  یبس تافت زد از

را آرام از پله ها باال رفت و در  یخواست ناراحت کند پسرک چشم رنگ یتکان داد و نم یسر

گ رن یاسیفرش  یرا رو شیزد و پاها یخوب گل شبنم لبخند یاتاقش را باز کرد با استشمام بو

 عیرا سر شیحوله را برداشت و وارد حمام شد موها عیآورد و سر رونیرا ب شیگذاشت و کفش ها

اپ آمد و ت رونیاز حمام ب عیشبنم گرفته بود سر یرا پاک کرد و کل بدنش بو شیها کشست و ال

 کیو  دیرا پوش یزمستانه و کاور بافت سورمه ا یو جوراب ها ینفت یرنگ و شلوار آب یریش

خوب غذا معده اش  یکرده و از اتاق خارج شد با بو سیرا گ شیرا سر کرد و موها یریش یروسر

 او را متوقف کرد  ایارم یآشپرخانه راه افتاد که صدا تشد و به سم کیتحر

 موهات رو بکن تو من نامحرمم -

 با او داشته  یهفته دور کیکه عشقش بعد از  یا یهنوز دلخور بود از پرخاشگر انگار

  خوامیمن معزرت م -

  خوامیتو رو نم یمنم عذر خواه -
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 کار کنم ؟ یخب پس چ -

 شود ؟! یمیبهتر که عشقش با او صم نیفکر کرد و چه از ا یکم

  شوندیبا اسم صدا بزن بدون پس وند و پ منو -

به  اقیقرض گرفته شده بود با اشت یبهشت یگه از تمام هلو ها یفکر کرد و در آخر با لبخند یکم

 اش نگاه کرد  یچشمان رنگ

 !؟یستیناراحت ن گهیباشه ...اوم ...د -

 به لب نشاند  یابراز عالقه کوچک بود مگر نه؟؟لبخند یهنوز برا او

 و غذا رو بخوره  ادیه حاال هم خانوم خوشکله بن گهید -

 باشه  -

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 31 پارت
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 ؟یکن ینگاه م یبا چه ژانر لمیف -

 خورده بود  ییمبل نشست و عجب غذا یرو

 ؟یطنز دار -

 بود  یدختر دوست داشتن نیکنارش نگاه کرد و واقعا ا یبه استدالل دختر کوچولو  یلبخند

 !؟یخوایطنز ندارم ترسناک م -

 در چشمانش النه کرد و هنوز بچه بود  ترس

 سالم نشده ها  18هنوز  -

 دختر هم لذت بخش بود  نیصحبت با ا یزد و حت یمحکم قهقه

 عاشقانه؟! -

 اصال  -

 سنت هم خوبه  ی؟!برا مینیبب شنیمیان -

تواند  یپسر را م نیکرد ا یشد و تازه احساس م ریت و دلگناراح یدختر کم نیا ینزد ول هیکنا

 مبل بلند شد  یکرد و از رو یعاشق کند اخم

 ریخوام نگاه کنم شب به خ ینم -

  دیخوش رنگش کش یدر موها یکالفه دست ایدور شد ارم اینگاه ارم دیاز چشمان و د عیسر یلیخ

!؟  یزنیپس چرا حرف مفت م یبچه بودنش شد نیعاشق هم یهمش گند پشت گند ...آخه وقت -

  یلعنت

اش را نداشت کالفه تمام  یچشم شکالت یتن واقعا تحمل ناراحت نیخواب بود مگر نه ؟! اما ا وقت

آورد  رونیسرخ رنگش را ب تاریوارد اتاقش شد گ عیرا پرت کرد و سر زیم یرو ی( ها CD)  ید یس
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ر تلنگ کیکه انگار منتظر  یرد به نواختن آهنگنشست و شروع ک یصندل یو به تراس رفت رو

 زدنش بود یبرا

 

 عبرت , بغض محمد

        

  ییشبها و تنها نیا  یعنی بغض

  یکه تو بود ییروزها ی ادی یعنی

  تارمیگ هیگر یصدا یعنی بغض

  گارمیاتاق و س یعنی

 تو  بدون

  وونهید هیقلب  یعنی بغض

  شونهیتو پر بدون

 حس بد  هی

 سرگردون یخواب ها یعنی بغض

 بارون  ریتو ز بدون

 کل شهر رو گشتن به دنبال تو  یعنی ایدلتنگ بغض

 پر از عکسات وارید یاالن چند سال جلو روم  یعنی بغض
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خودش بغض  یبود و صدا هیمانند گر تارشیگ ینداشت اما صدا یچشم شکالت نیاز ا عکس

گوش نواز  یبار صدا نیو ا دیچیپ یاتاقش م یداشت و از وقت رفتن الهام آهنگ بغض در فضا

  دیچیمردانه اش پ یدر صدا ییبایدخترک ز

 

  ییشبها و تنها نیا  یعنی بغض

  یکه تو بود ییروزها ی ادی یعنی

  تارمیگ هیگر یصدا یعنی بغض

  گارمیاتاق و س یعنی

 تو  بدون

  وونهید هیقلب  یعنی بغض

  شونهیتو پر بدون

 حس بد  هی

 

 سرگردون یخواب ها یعنی بغض

 بارون  ریتو ز بدون

 کل شهر رو گشتن به دنبال تو  یعنی ایدلتنگ بغض

 پر از عکسات وارید یاالن چند سال جلو روم  یعنی بغض

 شیبغض صدا یدر حال همخوان بایدختر ز دنینگاه کرد و با د ییو به تراس روبه رو برگشت

 شد و ادامه داد  شتریب
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  ییهاشبها و تن نیا یعنی بغض

رفتن  یبرا ایاز اشک ارم زدیآهنگ نگاه ها در هم گره خورد و چشمان هر دو برق م انیاز پا پس

 اما پدر و مادرش بودند  یواقع ریرفتن پدر و مادرش هرچند غ یالهام و شهگل برا

 

 

 

 کند. یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

 32 پارت

 

 

 

  یکن یم هیچرا گر -

 شهگل فرود آمد  یاز گونه  یبغض داشت و اشک شیصدا

 ؟یکن یم هیدلم واسه مامان و بابام تنگ شده تو هم گر -

 الهام تنگ بود  یدردناک زد و دلش برا یپوزخند

 آهنگ  نیهر شب ... با هم کنمیبغض م یول ستمیکنه منم مستثنا ن ینم هیمرد گر -

کرد  یم هیداد و گر یآهنگ رو گوش م نیا کردم هرشب یم یالناز زندگ شیاونموقع ها که پ -

 حفظ شدم  نیواسه هم دمیشنیکرد منم م یم ادیآهنگ رو ز یچون صدا
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 مدرسه؟! یبر یخوا ینم -

 انداخت  نییرا پا سرش

 رم  یساله که مدرسه نم 4من  -

 ! درست خوب بود ؟!؟یدار یسال رو با هم بخون3 یدرس ها نکهیتوان ا -

 زد  یلبخند

 آره درسم خوب بود  -

 واسه ثبت نام ؟ میفردا بر یخوایم -

  میهست وریشهر رهید گهیاالن که د -

 واسه ثبت نام  میاون با من االن فقط برو بخواب تا فردا بر -

 به سمت پنجره اتاق برگشت  شهگل

 قول بده  هی -

 !؟یچ -

  ستمیبد ن یکن یباهام راحت باش ... من اونقدر ها هم که فکر م -

 بد باشد  یچشم رنگ ی ایارم نیکه ا کردیاصال فکر نم او

 باشه  -

 مرد قصد دل کندن نداشت  نیزد و انگار ا شیبرداشت که باز صدا قدم

 صدات قشنگه  -
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شد . رفته بود اما گفته بود  رهیبسته شده خ یوارد اتاق شد و شهگل با حسرت به پنجره  عیسر و

 اش  ینگاه آببعد رفته بود دل برده بود با آن 

 اش بود مگر نه؟ یاتاق شد و امشب بهتربن شب زندگ وارد

* 

 

که  یشمیسبز شال  یل یو شلوار سبز پر رنگ کتان و کفش ها یشمی یخودش نگاه کرد مانتو به

اش را برداشت و از اتاق  یشمی فینبود ک رونیهم ب شیتال از موها هی یماهرانه بسته بودش و حت

 متعجب عرفان لبخندش تازه شد  یچشم ها دنیرفت که با د رونیب

 سالم آقا عرفان  -

 شد  یتر م بایهم ز ایزد و عرفان با لبخند از ارم یبه خورد آمد و لبخند محو یکم

 مگه نه؟! اوردیپسر دلش طاقت ن نیطرفا !؟ بالخره ا نیسالم . چه عجب از ا -

 و خانوم بود  دیخند زیر

 آره  -

  دیرفت پرس یم نییکه از پله ها پا همانطور

 !؟یریم ییجا -

 ثبت نام مدرسه  میریم ایآره با ارم -

 خوبه  -

 مفصل خوردند  ینشستند و صبحانه ا زیم سر

 شهگل ؟! میبر -
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  میبر -

 شدند  ایسرخ ارم نیشدند و سوار ماش بلند

 اونجا؟! میبر شناسمیم یدولت ریمدرسه غ هیخب من  -

 آره   -

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  33 پارت

 

 

 

سن چه پسره  نیو خوش به حالش با ا دیورود به مدرسه نگاه دختر ها به سمت شهگل پر با

 داشت یجالب ی افهیکه تازه وارد بود بود از دخترک چشم سبز که ق ایهمراهش بود ارم یخوشکل

  دیپرس

 کنم ؟! دایدفتر رو پ تونمیکجا م دیببخش -

 زد  یلبخند دختر

 راهرو سمت راست نوشته شده  نیهم یانتها  -
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 تکان داد و دست شهگل را در دست خود فشار داد و به سمت دفتر رفت  یسر یجد ایارم

 به شهگل نگاه کرد  یبا نگاه خاص یخشک و جد زن

 پنجم و ششم و هفتم و هشتم رو نخوندن یخانوم کالس ها نیجناب گرام ... ا دیببن -

 چطور ازشون امتحان بگرم من

 ( و ) ازشون ( و ) بگرم ( دیمانند ) ببن یزد و حتما کلمات یخاص حرف م یادینظر شهگل ز از

 تمام کالس ها رو هوشمند کنم  یخانوم توانگر من حاضرم تخته  -

 جناب گرام؟ میکار کن یچ م؟یهشتم و خودشون بخونن بعد ما ازشون امتحان بگر دیخوایشم م -

چهار سال رو  نیا یبخونه شما فقط کتاب ها یسال رو جهش 4هر  خوامیوم توانگر ... من مخان -

 ؟ یاوک دیکن ستیل

 به شهگل انداخت و با لحن خاص و مدل صحبت کردنش رو به شهگل گفت یبا دقت نگاه

 بدم اوک؟ ژهیپشناد و هیبت  خوایم -

 زد  یلبخند

 ؟یشنهادیچه پ -

رو  بعد ششم دیدبستان پنجم رو امسال سر دل خودش بخن یبر ونتیجناب گرام شومو م دیببن -

 !؟یواسه هفتم و هشتم اوک نجایا دیایبعد شومو ب رنیگیازتون امتحان م

 هم نبود مگر نه ؟  یبد فکر

 خانوم توانگر  یمرس -

است با  رهیخ ییحس کرد شهگل به جا ایاز مدرسه خارج شدند که ارم یمفصل یخداحافظ با

 شناخت  یها را نم نیدقت کرد و ا یآن  زن و مرد کم دنید
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 شده ؟ یزیچ -

 مامان ... -

 یپشت به ما برا یبود و مرد ابانیکنار خ لچریسوار بر و یشد زن رهیتعجب دوباره به آنها خ با

 کرد  یها دست دراز م یتاکس

 نمرده بود ؟! شیشد و مگر مادرش چند سال پ رهیبهت به صحنه خ با

 ..مامان . -

در  ایقدرت مند ارم یشود ؟با حس بازو ها یبا هر قدم از مادرش دور م کردیو چرا حس م دیدو

 زد و مادرش بود ... غیستون بدنش ج

 اش بود ... فرشته

 ...بزار برمایبزار برم ارم -

 

 

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  34 پارت
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 و به سمت مادرش رفت  دیدو عیکه چشمش به زن و مرد بود و سر یکرد پرنده ا رها

 مامان ... نگام کن -

که مرد زن را  ختیبه شهگل کرد و زن اشک ر یمرد نگاه خصمانه ا دیکرد و رنگ پر نگاهش

 دهیقدم زود تر رس کیزرد رنگ کرد و داد زد سر مرد راننده مات ماند و اگر  یوارد تاکس عیسر

  دیکش یم دکیسال نام مادر را  14که  یزن دید یبود م

 مامانم ...مامان فرشته ...مامان -

 شدند  نیوارد ماش یبغل کرد تن پر درد شهگل را و قبل از هر گونه اتفاق عیسر ایارم

 

**** 

 

سخت بود  یو کم خواندیها را م یبه کتاب ها کرد و شروع به خواندن کرد اول فارس ینگاه

 سال  3 یها یخواندن فارس

 دهیساعت بود که در حال خواندن بود و دو سوم کتاب را فهم 5بود و حاال حدود  یکامال علم فضا

به صورتش  یبود بلند شد و دست دهیخر شیبرا ایکه امروز ارم یریتحر زیم یصندل یبود از رو

 در خارج اتاق توجه اش را جلب کرد  یپارس سگ یکه صدا دیکش

د ش رهیکنار در اتاقش با عشق به او خ قایدق یدیسگ کوچک و سف دنیاتاق خارج شد که با د از

 یو بلوز مشک یشمیکتان و کت اسپرت  یو شلوار ها یکالج مشک یکوچک و ناز کنارش کفش ها

  یشمیشفاف  نیبا نگ یو انگشتر یشمیو ساعت 
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 سالم عرض شد خانوم  -

 زد  یجانیو پر ه نیریش لبخند

 کوچولو  نی؟ چه نازه ا هیچ نیا ایسالم ارم -

 وانیح نیا دینیبگم!؟ بب یچ هیاسمش چ وونیح نیدونه ا ینم یکه حت یخب من االن به خانوم -

 هست خوشکله مگه نه؟! نوی؟ اسمش هم سال یباشد اوک یوفا دار سگ م

د تخت نشان یآرام او را بغل زد و رو دیبه کمر سگ کش یدست ایارم یها هیتوجه به کنا یب شهگل

 چنگ زد  یاز موها یبا آن دهان کوچک ذره ا نویشدند و سال سانیاز تخت آ شیموها که

  سایوا قهی! اصال چند دق؟یتو چرا لباس ندار نمیبب ایدختر ؟! ب یکنیکار م یچ -

 قد بلند کرده بود  یادیکرد که ماشااهلل ز ینگاه م یبود و بالذت به دختر ستادهیا ایارم

 ساله بود و بس  14اش همان دختر  هیروح اما

 !؟یگرد یم یدنبال چ -

 ..شیلباس نداره..م نوی... سال ایارم -

 هارا به دست شهگل داد  لونینا ایحرف ارم یاز ادامه  قبل

 شه  یم دهیبه طرفت کش یسال ینکن بگ یاسمش رو طوالن نقدریبعد هم ا طونیبفرما خانوم ش -

زمان متوقف شد و  یو لحظه ا دیرا بوس شیبغل کرد و گونه ها را ایارم عیاز شدت شوق سر شهگل

 شهگل در همان حالت ماند 

 ...یوا یا

 ... دمیفهم تازه

 دوست داشتن تو... دمیفهم
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 درد و بعد مرگ است... اول

 من... مرگ

 منه عاشق... مرگ

 

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  35 پارت

 

 

گل شبنم که  یبو یبا حس تازه ا ایسرخ شد ارم شیآورد چه کرده و ناگهان گونه ها ادیبه  شهگل

بود  دهیتخت دراز کش یرو نویاز او فاصله گرفت سال یشهگل کم دییعطر تن محبوبکش بود را بو

 کرد  یو به آن ها نگاه م

  هوی... دیمن...من متاسفم... ببخش -

  دییگو یمشهگل چه  دیشن یمات بود و اصال نم ایارم

 بخور بعد بخون  یزیچ هی...هی نییپا ای...بایب -

 را انگار چسب زده بودند تکان خورد و به سمت در اتاق رفت  شیداشت و پا ها استرس
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را برداشت و  نویآرام سال دیکش یقیتخت انداخت و نفس عم یتن تب کرده اش را رو شهگل

 اوردیب رونشیتوانست از فکر ب یکه م یزیشامپو به او زد و تنها چ یداخل وان حمام برد و کل

 بود  یسال

شبنم در اتاق  یکرد و بو یم ییدر تنش خود نما یتخت خواب بود و لباس صورت یرو نویسال

 درس خواندن بس بود  گریعصر بود و د 5بود و ساعت حدود  دهیچیپ

 یلبخند یکرد با باز شدن چشمان سال داریرا ب یهارا کنار گذاشت و آرام و با نوازش سال کتاب

نوشته حک شده  شیکه رو یکوچک یشهگل نشست و آرام اورا بغل کرد و قالده  یلب ها یرو

  یبود به رنگ صورت

(Sal ino7) 

 بود بایز

 یپارس نویشد سال رهینفر خ 2متعجب و پر بهت به آن  یصحنه ا دنیآمد که با د رونیاتاق ب از

 یشد و شهگل او را نم رهیبه شهگل خ دهیترس ایارم نویسال یرفت و با صدا ایکرد و به سمت ارم

 سمتفکر و نگاهش به  ندیکه مادر مرده اش را در خانه اش بب یاصال کس دید یو نه...واقعا نم دید

 رود ؟! قطعا نه  یعاشق هم م ی ایارم

 شد  رهیشهگل خبود ناله کرد و به  لچریو یکه رو یدر حال فرشته

 شهگل ...مادر  -

 صبر نداشت  گرید ایارم

 ؟! یشهگل خوب -

 بود  رهیمکث و بدون پلک به مادرش خ یب

 

 گذشته
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 زد و مادرش کجا بود؟! هق

 بگو کجاست !؟ کجاس مامانم ؟ -

 عمه شده  ی دهیبود منتظر جواب از طرف زب دهیبود که با داد سوال پرس نیشرو یصدا

 بر سر کند؟! یچه خاک ستیو حاال که او ن دید یمادرش را م دیزد و حتما با یهق م شهگل

 

  نییپرت شده پا ادهیفرشته از پل عابر پ -

 بلند شد  عیسر نیشرو

 خب ...خب کجاست االن ؟!کدوم پل ؟ -

 که در خانه بود نشست  یتک مبل یرو الیبز خ دهیزب

 ... ابونیپل خ -

 برخواست  یبا ترس از جا دهیکه زب دیشکاپشن اش را باال ک پیز نیشرو

  میش یبدبخت م یها... بر ینر -

 نه؟ ای دیاما خب باالخره پرس دیپرس هیسرش را بلند کرد و بو گر شهگل

 چرا ؟ -

صاحاب  یزن ب نیفهمه که ا یم یبره اونجا شهردار نینکرده شرو ییاحمق ...کودن اگه خدا -

 کنه  یخاکش م یخود شهردار میرو کول ما اگه نر ندازهیو دفنش رو م ستین
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 حال

 

 دوان دوان خودش را به تنها محبوبکش رساند  ایزل زد و ارم ایبا ترس به ارم فرشته

 یشنویشهگل ...شهگل ...با تو ام شهگل م -

داد از حال رفت اما هنوز در بهت بود و خدا  یهنوز داشت او را تکان م ایتاب خورد و ارم سرش

 ساله چقدر تاب و تحمل داشت؟ 14دختر  کیسوال مگر  کی

 

 

 

 

  36 پارت

 

 

 سال بعد  2

 

سال حاال آمده بود و چه را  2اش انداخت و انگار منتظر بود و بعد از  یبه چشمان رنگ یسرد نگاه

کند و  یهوش شد گفته بود که باور نم یدر آغوشش ب یخواست بداند ؟ همان روز آخر وقت یم

  گریخب گفته بود د یه ولچه مبهم گفت
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 ایارم یبرا گریکه د یشناختش و شهر یرفت که نم یسال به کشور 2 یروز آخر رفت و برا همان

 منفور شده بود 

 شود ؟ ییباعث جدا النیخانواده اش را آنجا از دست بدهد ؟ چقدر م چقدر

 !؟یبگ یخوا ینم -

 سال داشت  16اش و او االن  یچشمان شکالت نیسرد بود ا چه

 ؟!  یچ یبرا ی! اومد؟یبشنو یخوایم یچ -

  شیسال پ 2را به جلو کشاند و نگاهش سرد بود بر عکس  خودش

 !؟ شهیتو م یهمون فرشته چه کاره  ایالهام  -

بلکه پر شده بود را آتش زد و از  تانیکاپ یاش را که با توتون ها یدست ساز قهوه ا پیپ ایارم

 ارج شد و وارد تراس مورد عالقه اش شد اتاق خ

 حر... یکش یم یکه بفهمم چه توتون  نجایا ومدمی...ن ایارم -

 در گذشته و عمق تلخ آن شروع کرد  شناور

بلد  یمامان و بابا شروع شد مامانم فقط خانوم یدعوا ها و جنگ اعصاب ها شیسال پ 16حدود  -

 10دعوا هاشون هر روزه بود و منه  خواستیم یو زن زندگبود  یرتیبند نبود بابام غ دیبود و آدم ق

و ر نآذر ماه بود که زنگ خونمو ادمهیسرش بلند شده باشه  ریکردم بابام ز یساله اصال فکر نم

 دشیجد پیخدمتکار در رو باز کرد و مامانم هموطن که داشت با ت میخونه ام بود نیهم یزدن تو

سالم کرده بود و جواب  دیرو شن یزن یرفت در حال غر غر بود که صدا یم نییاز پله ها پا

از خدمتکار ها هست داشتم  یکیتکون داد و فکر کرد که اون هم  یسر ظیمادرم با غ خواستیم

کردم زنه به مامان گفت که کاوه کجاست؟ مامانم با تعجب گفت که تو با  یپت و مت نگاه م تونکار

سالش بود و از همه بزرگ تر بود عرفان اون موقع ها 16وقع ها احسان اون م یکار دار یشوهرم چ

 شوخ و مهربون بود از اون روز یلیخ
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زد که هنوز  یگوشش جور یگفتم زنه گفت که من الهام هستم مامانم اومد جلو و زد تو یم داشتم

مان رو از خونه بابام از اون باال اومد و با توپ و تشر ما نیزم یصداش تو گوشمه الهام افتاد رو

 گهیکه د میدینفر فهم 5ذهنم و هر  یو اونجا بود که حس نداشتن خونواده اومد تو رونیانداخت ب

طالق گرفتن مامان احسان رو با خودش برد  عیو الهام همه کاره شد بابا و مامان سر میمامان ندار

ساله و بعد  10ساله و بعد من  12ساله و بعد الناز  14ساله بعد عرفان  16اول احسان  مینفر بود 5ما 

بهتر بود چند  یلیخ اماننبود مهربون بود و از م یساله اون احسان رو برد الهام زن بد 8هم السا 

  دیمهر الهام رو اونجور که با گهیماه گذشت که د

بلند از اتاق بابا و الهام  یها یصدا هینوشتم حس کردم  یروز که داشتم مشقم رو م هی.  مینداشت

 ام توجه نکردم  ادیم

که هنوز گرم بود  یخوش طعم یفرستاد قهوه  رونیزد و دودش را به ب پیاز پ یمحکم و کامل پک

  دیخواست بگو یرا مزه مزه کرد و دلش نم

 ادامه بده  -

 صبر کن  -

 و شروع کرد  دیکش یقیعم نفس

 میخوب بود یلیباهم خماه مامان با احسان اومدن خونه . من و احسان  نیفرورد یهمون روز تو -

به من داده  یدیع یسگ احسان بود که واسه  ی، سال میکرد یم یباز یبا سال میاتاق داشت یتو

مر ک باکرد بعد بابا  یم هیزد و گر یم غیاتاق ج یتو دیپر هیدر اتاق باز شد و الهام با گر هویبود 

 پسر بچه بغلش بود  هیشناختمش اما  یمرد ... نم هیبند اومد و بعد 

 الهام رو کت... بابا

به  هیشب یزد در باز شد و احسان وارد اتاق شد چشمان پیبه پ یگریدر اتاق آمد و پک د یصدا

 بود  بایواقعا ز ییطال یسرخ و موها یقلوه ا یتو پر لب ها یکلیو ه ایچشمان ارم

 غذا بخور واسه صحبت وقت هست نییپا ایب -
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 کند یرمان دعوت م نیا یامه شمارا به اد الید

 

  37 پارت

 

 

 

  رونیبرو ب میخور ینم -

 نهاد؟ یم ابانیساله بود که از خجالت سر به ب 14همان دختر  نیا

رو بهمون گفت که الهام شوهر  زیچند روز بعد الهام چمدون به دست از خونه رفت بابا همه چ -

 سخت دی... شادیکه بچه ها ش رو بهش برگردونه ... شا خوادیبا وقاحت تمام از بابام م یداشته ول

بوده که بچه ها رو به خودش وابسته کنه و بعد اون هارو  نیباشه واست اما... اما الهام کارش ا

بعد با  یمارو بدزدن روز ها یهمه  خواستنیشدن م یبدزده ... چون خودش و احمد بچه دار نم

 و مادر تو ...  سیبود که رفته بود پار سالها انیشا میخانواده ملکان آشنا شد

 تونم شهگل  یتونم ... نم ینم

 کرد  یگوش م ایارم یسکوت و بغض به حرف ها در

 الهام همون فرشته اس؟  -
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که خواهرش  یدر و بعد ورود دختر یو متاسف سر تکان داد صدا نیشرمگ ایلرزش گفت و ارم با

 را از دست داده بود 

 شهگل...تو؟ -

سال بود که  2دختر  نیکرده که مبهوت بود از گذشته و ا ینگاه م یبه دخترک یمان آبآن چش با

 رفته بود  رانیاز ا

 سالم  -

 بود  دهیخروار ها خاک خواب ریبود که ز یخواهر مرده ا یدختر هم خانه  نیهم بغض کرد و ا السا

 شهگل... الناز  -

 چشمش بود را کنار زد و منظور السا چه بود !؟  یکه گوشه  یاشک شهگل

 ! ؟یالناز چ -

 سر خورد و ماه ها بود از عرفان خبر نداشت  السا

 الناز مرد ... خواهرم مرد ... عرفان کشتش  -

 رفتند  یم نیو سرش فرود آمد و خانواده اش دانه دانه از ب دیبغضش ترک ایارم

 پر عشق خواهرش را بغل زد که تا آن لحضه ساکت بود آرام و  احسان

 کیکه  یساله باشد چه ؟ دوستش ... دوست 16دختر  کیداشت ؟ حاال اگر مغز  شیچقدر گرا مغز

ه گذاشت شی؟ اصال چرا ؟ چرا رفته بود تنها یراحت نیکرده بود مرده بود ؟ به هم یسال با او زندگ

 بود ؟ 

 اش  یزندگ یو دوره گرد زد برا دیاز چشمانش چک یاشک

 ؟ یاتفاق افتاده؟ ک نیچ...چطور ا -
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 دختر خوب نبود  نیشانه انداخت و اتاق خارج شد و حسش به ا یکرد و السا و رو یاحسان تبسم 

 کردن  یخودکش نیبا شاه -

 بود  نیکرد و در مغزش دنبال شاه نگاهش

 شو بود ؟  یکه تو نگه؟یهمون مدل -

 تکان داد یسر

پسر  نیعرفان انگار از ا یبار اومد ول 8تا  7بازم اومد حدود عرفان قبول نکرد  یاومد خاستگار -

  نییهتل شهر خودشون رو پرت کردن پا نیاز بزرگ تر نیمتنفر بود آخرش هم الناز و شاه

را  پیبلند شد پ ایدلش به رحم آمده بود ارم یچشم شکالت نیشد و ا ریسراز شیها اشک

 خاموش کرد 

  رونیبرو ب -

 یکولش مرتب کرد پاشنه ها یرا رو فشیبلند شد و ک یصندل یتکان داد و آرام از رو یسر

 با اخم شهگل دیایب رونیشده ب نیباعث شد احسان از آن اتاق نفر نیدادند و هم یکفشش صدا م

 نشان داد  دیرا برانداز کرد انگشت سبابه به نشان تهد

به  ایدفعه بفهمم ارم هیخودشم نداره ، اگه فقط  یحوصله  ی... اون حت رونیبرو ب ایارم یاز زندگ -

 به چه معناست  هانیدم احسان ک یاونموقع بهت نشون م دهیاه کش ای ختهیخاطر تو اشک ر

 کنار  دیغرور به مرد نگاه کرد دست جلو برد و انگشت سبابه رو کش با

نه پدر دارم نه  ؟یفهم یواسه از دست دادن ندارم م یزینکن من چ دیآق پسر منو تهد نیبب -

که از خجالت بترکم  ستمیساله ن 14هم اون دختر  گهیکه بخواد مواظبم باشه د یخر چیمادر نه ه

 رو جهنم کنم .  تیزندگ تونمیم

 برداشت اما منصرف شد و برگشت  قدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM از بغض یگلوله ا

telegram.me/romanhayeasheghane 91 

 ؟ یفهم یکار دارم هنوز انتقام ازش نگرفتم م ایمن با ارم -

 

 

 

 کند یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  38 پارت

 

 

 بود و احسان وا رفت  یاش کار ضربه

 کار کرده ؟  یبا تو چ ای؟ مگه ارم یزن یاز کدوم انتقام حرف م  ؟یکار کن یچ یخوایتو... تو م -

 کرد  یعجب سوال یپسر چشم آب نیبه احسان کرد و ا یخصمانه ا نگاه

 بشه  مالیپا نیخون شرو میزار یکردن فرشته واسه من بد تموم شد ... نم نینش لچریو -

 از درد گفته بود و آن شیرفت و او پر از انتقام بود ....همان روز که فرشته برا نییاز پله ها پا عیسر

و  یها هیرفت و بر کل یباال م شیچاقو یچنان ضربه ها دیکش یم دکیمردک که نام شوهر را 

 متنفر شد ...  زیخورد از همه چ یم نیشکم شرو

 کنم  ی... بد بختت م ایکشونمت ارم یم اهیبه خاک س -

کرد و خط چشمش  یاش نگاه یبه خط چشم مشک نهیسرخ رنگش نشست و از آ یمازارات درون

 اهیس شهیاش زد و از همان روز به بعد هم یقلوه ا یاش را به لب ها یکرد رژ لب قهوه ا دیرا تمد
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بزرگ خانه  اطیداد و از ح راژیو عینداشت سر یبه زندگ یدیام نید بعد از مرگ شروپوش شده بو

 بر قرار کرد  ایآورد و تماس را با ارم رونیب فشیش را از ک ستمیس نیاپل آخر یگوش آمد رونیب

 ؟  دییالو ؟ بفرما -

  یکافه اسک ایفردا ب -

 شهگل؟  ییتو -

  یکن فیداستان رو تعر ی هیبق دیآره با -

 خوب ساعت چند ؟ یلیخ -

  میو ن 9 -

  یاوک -

  یبآ -

را  نیماش دیو باالخره رس دیکش ییها ال نیماش انینشد و م ایاز طرف ارم یخداحافظ منتظر

انداخت درب آسانسور را باز کرد و وارد شد و  فیرا داخل ک چیپارک کرد و سو نگیدرون پارک

 یم هی... بابت الناز ... بابت فرشته ... کال گر نیخواست ... بابت شرو یم هیگر ریدل س هیدلش 

شد بغضش گرفت اما  یکه دل گرفته م یانسان گاه یبود برا یزیهم خوب چ هیو گر استخو

 کرد در را باز کرد و وارد راهرو شد  یم تیاو را هدا 15 یزن که به طبقه  ی. صدا ختیاشک نر

 نقشه اش نشود و کارش را برهم نزند وارد  ینکرده کس ییگرفته بود تا خدا یمجرد خانه

را انداخت و وارد  دیکل خواستینم یزیاش را انتخاب کرده بود و او جز وکالت چ یلیتحص ی رشته

 تا به حال هنوز مانده بود  شبیخوب عود که از د یبا بو کیلوکس و ش یخانه شد خانه ا

 شیدر گذشته متنفر بود کفش ها زیاز چ گریقهوه د یتلخ با بو یرا عوض کرده بود عطر عطرش

 ها معاوضه کرد و وارد اتاق شد و چراغ را روشن کرد  ییرا با دمپا
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 بخورم؟  یامروز چ -

 جواب داد  عیسر دیکش رونیفکرش را از نهار ب فیدرون ک لیموبا یصدا

  انیسالم شا -

 کرد برادرش  یتلخ ی خنده

 ؟ یی؟ کجا یخواهر یچطور -

 خونه ام  -

  دمیرس گهیساعت د مین هیاونجا غذا هم گرفتم  امیدارم م -

 نگیپارک یتو یرو بزار نیرو بهت بدم ماش موتیر امی... فقط بهم زنگ بزن ب یمرس -

 عشقم  یباشه با -

  یبآ -

 زرد عوض کرد و وارد آشپزخانه شد  یتنه  میقرمز و ن یبا شلوار سند باد عیرا سر لباسش

را   وهیپرش سبد م شهیهم خچالیساز را به برق زد از درون  یاپن گذاشت و چا یرا رو یگوش

گذاشت به سمت تلوزیون رفت و فلشش را به ماهواره زد  یغذا خور زیم یآورد و رو رونیب

 خواننده شروع به خواندن کرد 

 تتلو ( ری) ام باتو

 آرامش رو  یبهم داد تو

 که دل من باهاته شکر  حاال

 د آماده ش زیتو انگار همه چ با

 آمارشو یریخواد که بگ ینم
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 بغلت  ریتو جفت تنمه غ بدن

 ره  یشبا خوابم نم که

 دارم که فقط مال منه  ویکی

 زد  رونیو از خانه ب دیرا پوش رشیشده مانتو و شال حر جکتیدوباره زنگ خورد و ر یگوش

* 

 گذاشت  انیشا یشانه ها یرا رو سرش

 

 سوال بپرسم ؟  هیشهگل  -

 اوهوم  -

 مگه نه ؟  یامروز خونه نبود -

 نه  -

 کجا ؟  یرفته بود -

 دونه ها هی یگفت -

 بگو  گهیحاال د -

 کنه  فیخواستم واسم داستان رو تعر ی... م هانیک یرفته بودم خونه  -

 و غم درش موجود است  یشود فقط ناراحت فیگل شاهانه که اگر داستان تعر یا یدانست یم کاش

که فرشته  نهیاعدام شد مهم ا نیکه قاتل شرو نهیداره ؟ مهم ا یتیبس کن شهگل ... چه اهم -

  ستیاتفاق ها مهم ن نیاصال انتقام گرفتن از مصبب ا گهیمرد ...د
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 سال گرگ شدم  2 نینبودم ... تو ا رانیسال ا 2... من  انیبس کن شا -

 و با اخم گفت  دیرا کنار کش شیشانه ها انیشا

  یشدن -

 را باال برد  شیو با غرور صدا محکم

 ره  یدلم غش نم ایارم یعاشقانه  یها ملیشدم که با ا -

 کرد و سرش را تکان داد  یاخم

 یکن یاشتباه م یدار -

 

 38 پارت

 

 

 

برنزه ابرو  یرنگ و پوست یخی یزرد پسرونه چشم ها یبا مو ها یانداخت دختر نهیبه آ ینگاه

اله ک ریاش را ز یتونیبلند ز یکرده بود موها رییتغ یلیرنگ کرده که بلوند شده بودند خ یها

شده  یخی یاش هم آب یقهوه ا یش حاال برنزه بود چشم ها دیکرده بو  و پوست سف یمخف سیگ

 بود 

  رهیگ یازت انتقام م تایبار ب نیشهگل ... ا یشهگل ب گهیحاال د -

وتاه ک ی؟ مانتو تایداشت و چه بهتر از ب ازین دیجد یبه چهره ا ایارمانتقام گرفتن از  یبرا شهگل

 و شلوار کتان کرم رنگ  ییطال
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 گذشت؟ یچه در ذهنش م واقعا

 

**** 

  

 مشوق  تایهستم ب تایسالم من ب -

 را گرم فشرده  تایب یدست ها ایرا برانداز کرد و ارم تایبا شک ب احسان

بودم ... البته به جز عشقم شهگل  دهیشما ند ییبایبه ز یخانوم ... من واقعا دختر تایسالم ب -

  نجایبود ا یم دیبا تایزد ب یلبخند

 (  Bazبرادرم هستن ... بز )  شونی... ا نیهمچن -

زد بلند که ماهرانه با کاله  یبود و موها یرنگش مشک یزد چشمان عسل یبز شده لبخند ی آواکا

 ده بود کر شیبایز سیگ

- I  m baz ,  Hel lo,  nomen thou? ( ه؟ی) من بز هستم سالم و اسم تو چ 

 زد  یلبخند ایارم

- I 'm ermia 

پسرک را ادب  نیشهگل ا دیکرد و به نظر با یبود خود را معرف یکه پاک نشدن یبا اخم احسان

همان بز را دعوت به اتاقش کرد  احسان  ایبا لبخند آواکا  ایبد تر از رنج عشق ارم یکند و چه رنج

 کرد  تایبه ب یپرونده را در دست گرفت و نگاه

 ؟  دیشناس یشما شهگل ملکان رو م دمتون؟یند ییجا -

 کند  یرا وارد باز نایسوال بود تا آو نینبرد ... دستپاچه نشد ... مشتاق ا ماتش
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 هست  انیسته منه ، اسمش شا؟ شهگل خواهر دو یشناسیمن ... تو شهگل رو م یاوه خدا -

 مبل نشست ، چرا شک داشت ؟ یرو احسان

 بود ؟  یچ لتیفام ی، گفت نیبش -

 نشست  خانومانه

 مشوق  -

 فرزند ؟ -

 کوروس -

 ؟ یش کیبا من شر یخوایچرا م -

 اش را قر داد  یخی یآب چشمان

 هستم  تیموفق بوده تا االن و منم دنبال موفق یلیخب شرکت شما خ -

 

 

 

 کند. یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  39 پارت
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 به آواکا کرد  یکرد و نگاه ضیرا تعو شیها لباس

 ؟ شهیم یشهگل ؟ آخرش چ یکن یکار م یچ -

 زد  یلبخند

  ارمیبرات قهوه ب نیبش -

مبل بلند شد که شهگل شانه  یآمد از رو یشهگل خوشش نم ییاعتنا یکرد ، از ب یاخم آواکا

 را گرفت و آرام نشاندش شیها

  میبعد صحبت کن ارمیبرات قهوه ب نیآواکا بش -

 گرفت و نشست  آرام

 فنجان بزرگ وارد سالن شد  2بعد با  یقیدقا

 بگو  -

 مبل نشست و فنجان را به دست آواکا داد  یرو

 آواکا  یحرف بزن یخواست یخب م -

 به شهگل کرد  یمحو شد و نگاه اخمش

  ش؟یگرم بنشون نیبه زم یخوا یعاشق تو هس چرا م ای، ارم نییپا ایب طونیشهگل از خر ش -

 رو کشت نیچون شرو -

 اون نکشت شوهر فرشته کشت و اعدام هم شد  -

 بس کن آواکا  -

 عاشقته  -
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  ستین -

 نبود  مارستانیاگه نبود که االن هم ب -

 بلند شد  مبهوت

  ؟یچ -

به زنده  یدیکرده ام یاونم خودکش ینداد  تیال بهش اهمماه تمام اص 1بعله خانوم خانوما تو  -

 یخودت نیو اول یها رو خراب کرد یلیخ یبدون تو با اشتباهاتت زندگ نویا یول ستیبودنش ن

و  یمخرب شد یزلزله  هیفقط  النیتو با رفتن به م نیبدبخت بعدش الناز و شاه نیبعدش شرو

 شهگل  ایبس به خودت ب

 یعشق نوجوان ایارم یموها یو سنگدل باشد طال یدر قلبش تکان خورد و هر چقدر عوض یزیچ

 تواند فراموش کند  یاش را نم

تکان  شیکرد ؟ لب ها یخراب م یانتقام چه بود که زندگ نیدانست ؟  ا یکرده بود و نم خراب

 خورد

 

  ییشبها و تنها نیا  یعنی بغض

  یکه تو بود ییروزها ی ادی یعنی

  تارمیگ هیگر یصدا یعنی بغض

  گارمیاتاق و س یعنی

 تو  بدون

  وونهید هیقلب  یعنی بغض

  شونهیتو پر بدون
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 حس بد  هی

 سرگردون یخواب ها یعنی بغض

 بارون  ریتو ز بدون

 کل شهر رو گشتن به دنبال تو  یعنی ایدلتنگ بغض

 پر از عکسات  وارید یاالن چند سال جلو روم  یعنی بغض

 افتاد  ایارم یحرف ها ادیو  دیترک بغضش

  ؟ی+ چرا ازدواج نکرد

  د؟یچون هنوز بزرگ نشدم، شما چرا ازدواج نکرد -

 ی+ چون تو هنوز بزرگ نشد

 داد  یشدت گرفت و مغزش فرمان نم شیها هیگر

 سنت هم خوبه  یبرا م؟ینیبب شنی+ انم

اش در  یق جوانگرفته شده بود عش یبود و قلبش به باز انیصورتش نما یدر پهنا اشک

 بود  مارستانیب

  ششیپ می... بر میبر -

 شده ایماه ارم یعاشق رو بایدختر ز نیدانست که حتما ا یکرد و م یاخم

  یاول بگو که عاشقش هست -

 ختیاز چشمانش ر یاشک

  ششیمنو ببر پ -
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 رحم نگاهش کرد  یب آواکا

  میبر -

.... 

 

  خواست؟یخانواده چه م یدختر ب نیانداختند وقت دروغ بود ؟ ا گریکدیبه  ینگاه

 شهگل  -

قرار داد و  شیچانه ها یآورد و رو نیینهاد و آرام آرام پا ایرنگ ارم یب یلب ها یرا رو انگشتش

  شیموها یزد و نگاهش را سر داد رو یلبخند تلخ

 ؟ی... مگه دوستم نداشت ایارم -

 

 

 کند. یرمان دعوت م نیا یشمارا به ادامه  الید

 

  40 پارت

 

 

 گوش سپرد  ساکت

 کار کرده بودم ؟  یمن چ ایچرا ؟ ارم ؟یمگه عاشقم نبود -
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 پر بغض و لرزان گفت  ایارم

 من ... من برادرتم -

 ؟  دیشن یم چه

 طبقه داشت  15بلند که حدود  یبرج یبودند ؟ باال  کجا

 خشک شد  چشمانش

 تو ؟  یگیم یچ -

اداش اصال د نیشرو  ،یاومد ایتو ازدواج کرد و تو به دن یمامانم بعد از طالق گرفتن از بابام با بابا -

  ستیهم ن انی، شا ستیتو ن

رفت از نرده ها باال رفت تا خود را پرت کند چگونه عشقش برادرش بود و او قبول  یم جیگ سرش

 کرد ؟  یم

 را گرفت  دستش

 ل ؟ شهگ یبکن یخوا یکار م یچ -

  میبا هم بر ای... ب میریبا هم بم ایب -

 عشق ممنوعه بود  ایدن یرا گرفت و در کجا دستش

 : عشق  شهگل

 : ممنوع  ایارم

  شهی: م شهگل

  ی: وقت ایارم

 : گلوله ها  شهگل
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 : از بغض  ایارم

 شن  ی: ساخته م شهگل

  ی: گلوله ا ایارم

 : از بغض  شهگل

 پرتاب ... و

 

 

.... 

 

 

 سنگ قبر کردند  یبه قلب شکسته رو یسنگ سرد نشستند و نگاه یباال

 بد رقم خورده بود  شیزندگ -

 گفته بود و السا جواب داد  انیشا

 چرا ؟ واقعا چرا ؟  -

شود  یعشق م انیسنگ نهاد و مرگ هم پا یو السا سرش را رو ختیر انیشا یاز گونه ها یاشک

 نا فرجام  یمگر نه ؟ عشق
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  انیپا

 

 

 

 

 رمان متشکر است نیخواندن ا یاز شما برا الید

  

د و تمامی حقوق این اثر برای این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباش

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 
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