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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 دادرارق
 کاربر رمان فوریو نینگــ

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Romankhone@و Roman4u@ کانال تلگرام : 

 حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ استتمامی 
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 :تهیه شده در
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 5 دادقرار

 
 دادقرار 

 یباسمه تعال
 

 ،'دلربا
 

 میاد یادم ازوقتی میکردم زندگی توایران ویالیی بزرگ خونه تویه
 
 خانواده اونا وبجز دادم ازدست تصادف تویه پدرومادرمو میگفتن 

 
 پولدار خانواده ازیه که بودن برده پرورشگاه منوبه نداشتم ای دیگه 

 
 ویه امیرداشتن اسم به پسری خانواده اون میشم قبول فرزندی به
 
 ب جوره وهمه داشتن خوبی خیلی اوناوضع بابامیگفتن اون به مردکه 

 
 کاراحمق خالف یه که امیر پسرش پدرخوندم بعدازمردن میرسیدن من 

 
 ازوقتی یعنی میزد مشکوک روزی چن میکرد ازدواج بودداشت
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 بود شده تروحقیرتر وحشی بودو شده عوض کنه ازدواج قراربود 
 

 تر ای بدتروافاده دخترازخودش بودوبایه اومده روزعروسیش سرانجام
 

 هاوسط وخیلی بود جمعیت پراز عروسی سالن میکرد ازدواج داشت
 
 ردنمگ روی تیز چیز بایه که شارژکنم تاآرایشمو رفتم یدن*ر*ق*ص*می سن 

 
 ندیدم چیزی ودیگ افتادم زمین به شدومحکم چیزسیاه همه

 
 یه هب محکم پریدم ازخواب باحولزدگی شدکه ریخته روسرم آبی سطل باشدت

 
 ودیدم جلوی افتادموهام بهم لرزی گردنم روی دردی بودم شده بسته صندلی

 
 وروبرمد به بودم ای خرابه وتوی کناررفتن موهام سرم دادن بودباتکون گرفته

 
 بودن ایستاده روبروم( قول) هیکل خوش دوتامرد کردم نگاه

 
 چیکاردارین بامن هستین شماکی اینجاکجاس فریادزدم محکم
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 میکرد فرق زبونش اماچرا میفهمی باالخره گفت یکیشون باپوزخندی
 

 گفتن چی فهمیدم همین واسه هارویادگرفتم بیشترزبان ازبچگی
 

 ویه چشماموبست ازپشت یکی دوباره چیکاردارن بامن خدایعنی وای
 
 بهم آمپول 

 
 شد چی نفهمیدم بازم کردکه تزریق

 چشمام صورتم زدبهیم داشت یانگارکس زوربازشدن به چشمام
 

 گید یبازبان دارشدمیب ازخواب یدختر وباچهره بازشدن کم کم
 

  شدم بلند ازجام کم وکم سرموگرفتم خوبه حالت گفت بهم
 
  یمشک کرم یعال نیزایباد بودم کیش اتاق هیتو
 

  وگفتم اومدم خودم به عیبودسر زده زل دختربهم باتعجب
 

 شده فروخته یازدخترا یکی منم نترس گفت یهست یتوک ت ت
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 ینجوریا گفت یگیم یچ یفروش چ گفتم باتعجب هستم 
 

 قراردادبستن خان انیرباکیام اسم به یمرد هی دمیفهم من که
 

 سهیپار نجایا گف خبره چ جاکجاستیا گفتم فروختن وتوروبهش
 

 یچ فروش گفتم بلندشدم ازسرجام عیسر فرانسه
  

 خودت باالخره خان انیک گفت عیک گید انیک یبگ کامل شهیم
 
 باش منوفروخته عهدبوقه مگ یچ فروش گفتم شینیبیم
 ن

 تو یینجایا االن اتیعمل یسر هی یبرا فروختن منم گفت
 

 همشو یفهمیم خودت باالخره که
 

 وباواردشدن کردم دوروبرم به ینگاه شدورفت خارج ازاتاق یوفور
 

 جلو آروم یهست یک گیتود رفتم عقب بلندشدم ازجام عیسر یمرد
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 . ..باشما ییوازآشنا خانوم هستم سام من آومدگفت
 

 شما عکس دنیباد خان انیک نیتوروخدابگ کنمیکارمینجاچیا من
 

  متونیارینجابیا به که خواست
 

 نیباش آروم گفت آروم یباصدا که هیک گید انیک بلنددادزدم
 

 نجابرمیدازایبا من بشنوه خوب بلندترگفتم منم  شنوهیصدامونوم االن
 

 ازباالهمه باستیوز چقدربزرگ سالن یوا بازکردم دراتاقو فورن
 
 شدیم دهیزقشنگتردیچ
 

 مثال رمیم دارم نبود ادمی که بودم سالن یتماشا انقدرمحو
  
 یبزرگ بازشدباغ درکه رفتم یدرخروج سمت اومدم خودم هوبهی

 
 اومد ذهنم ب ک رفتمیم داشتم نانیوبااطم شدم واردش قرارداشت

 
 یچ یدار یدونیم اصال شب نیتوا یریکجام احمق ی دختره



wWw.Roman4u.iR  10 

 

 
  مدیوسامود برگشتم عقب به بازم یستین وبلدییجا توک یکنیکارم 

 
 یکنیم عادت تا بمون فعال گفت زد یپوزخند

 
 دمیودروکوب رفتم اتاقم سمت وبه رمیم فرداحتما ن االن بادادگفتم منم

 
 شدیم دهیازدورد که بود یا اچهیدر یوروبرو بابودیز یلیخ اتاق

 
 گرفتم یبد یبو کردم احساس ک تخت یرو نشستم اروم

 
 یدوش وبعدازگرفتن رفتم افتادباسرعت حموم به چشمم   
 

 آروم که کارکنمیچ لباس چوندمیپ وحوله اومدم رونیب یحساب
 
 بود پرازلباس نگاه لباسارو ییییییوا رفتم کمد سمت به
 
 بنفش شلوارک تاپ برداشتم خواب واسه وراحت ساده لباس هی

 
 بازکردم دراتاقو بودم خوردن واسه آب دنبال دمویپوش
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 یبانورکم بودوفقط خاموش سالن یچراغا گذاشتم رونیب ییوپا

 
 داشت یکلیمردقدبلنده هی انداختم نییپا به یبودنگاه شده روشن

 
 دروبستم محکم نمیبب نتونستم ادچهرشویب پلها سمت به شدکهیردم

 
 کردم دروقفل شدم وداخل

 
 گنیم ک باش یانیک همون نیدایشا بودم دهیترس

 
 هک کردمیم هیگر خودم یکس یازب داشتم رفتم تختم سمت به باشتاب

 
 برد خوابم 

 
  دمیپر ازخواب دراتاق یباصدا

 
 بودن سرش پشت دخترهم2و دختربود همون دروبازکردم آروم

 
  دادن یسالم ودروبستن شدن وارداتاق
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 زگذاشتیم یرارو صبحانه ظرف ایدخترب
 

 یاسمتوبگ یخاینم گفت که کردمیم نگاه باتعجب
 

 دلرباهستم من
  

 باسیز خودش مثل اسمشم یوا.دختر
 

 وسحرهستن امیت نامیوا لوهستمین من.داد دخترج هیشماچ اسم
 

 نیهست یرانیشماا گفتم
  
 نیتوروخدابگ نجااوردنیمنوا یچ دختراواسه شیکموب.لوین

 
 خان انیک به نجافروختنیا ماروهم.سحر

 
 شهیچطورم هیچ گید فروش

 
 یتونست واگ یریادبگیدیوتوبا دنیم ماتیجورتعلی بهت نجایا.امیت
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 یکن یدجاسوسیبا خان انیک یبرا
 

 ... آخه ؟یجاسوس
 

 میادنگرفتی یزیچ چکدوممونیه یول دادن ماآموزش به.سحر
 
 میدیم خونروانجام یماکارا وحاال ماروکنارگذاشت خان انیک
 

 ؟یبر یخایتوم.سحر
 

 دبرمیبا من اره
 
 سهینویقراردادباتوم هی ها ازآموزش قبل خان انیک.لوین
  

 یقرارداد چ
 یجاسوس نیا رسهیتوم به اون اموال ونصف یآزاد چیه که یبتون اگ

 
 شیهم یبرا یبد انجامش ینتون واگ مهمه شونیا یبرا یلیخ
 

 یکنیاونوم یونوکر یمونیخدمتکارم
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  یعصبان یلیخ نهیزم یرو آدم نیتر بداخالق اون که بگم نمیوا
 

 بارهیم خون ازچمشاش وتوهم
 

 انجامش من وگفتم زدم یپوزخند دهینخند بارمی یول نشه دباورتیشا
 
  بودن شده رهیخ من ب باتعجب همشون دمیم
 
 یفهمیومیچ همه خودت میبر گیماد بهتره.لوین

 
 کوتاه نیج هی کردم ولباسموعوض گرفتم دوش هی صبحانموخوردم

 
 یبلندمشک نیآست تاپ هیشد معلوم بود مادرم مال ک یوپابند دمیپوش

 
 صدادراومد دربه باالخره که منتظربودم تاظهر پوربودیگ پشتشم

 
 خانوم  خانوم

 
  گفت که بود سام دروبازکردم
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 کارمنتظرتونه تواتاق نییآقاپا
 

 گفتم سام روبه ییپرو شدباکمال منتقل بهم یاسترس احساس
 

 امیم توبرومن
 
 بود شیآرا پرازلوازم بازکردم کشابو بود گودرفته رچشمامیز
 
 شتریب میآب یچشما ینطوریا که کردم تیال شیآرا کمی

 
 بود مشخص

 
 داشتمیبرم قدم نییپا ب آروم

 
 داشتمیبرم قدم یکی یکی هارو پله
 

 توجه جلب اصال مغروربودنم باتمام شدامایم شتریب هرلحظه استرسم
 
 کردینم

 داشتم یبد احساس خودم یرو ادیوبافشارز کردم خودموآروم
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 روزدم دراتاق آروم
 

 گفت مغررانه یصدا هی که
 

 شو داخل
 

 یکلیقدبلنده جذاب یمرد به چشمم که رفتم داخل وبه درروبازکردم
 

  بودم شده شیآب یچشما افتادمحو یداشتن ودوست جذاب یا باچهره
 

  یزد زل یچ به گفت تیهوباعصبانی که
 

 رفتم دمیدزد وچشماموازش گرفتم غرورمودست منم
 

 زشیکنارم یها یصندل یرو جلوونشستم
 

  ینیبش گف یک گفت بااخم که
 

 یخایم یچ وگفتم مطلب سراصل رفتم لکسیر یلیخ منم
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 وگفت گذاشت جلوم یا برگه ونشست رفت یا غره چشم
 

 یپولداربود سین مهم منم صاحبت واالنم دمیتوروخر من
 
 بلندشدم باسرعت یمن ی برده االن که نهیا مهم یاهرچی

 
 کردم کینزد بهش وصورتمو زگزاشتمیم یدستمورو

 
 بزنه حرف ینجوریا باهام یکس ندارم خوش گفتم توچشم چشم

 
 زوبرداشتمیم یرو نشستموبرگه سرجام

 
 بود شده رهیخ بهم باتعحب         

 
 دررفتم سمت وبه ازجام وبلندشدم زدم ییامضا برگه باخوندن

  
 نگاش چشمم کی یبر باشم ادگفتهینم  ادمی گفت که اومد صداش

 
 کردم 

 یزدینجامیدایبا هیچ اسمت صبرکن گفت دوباره ورفتم زدم یپوزخند
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 بلندگفتم بدونه اسممو خاستیم قرارداد اون بهونه به احمق
 

 دلربا
 

 کرددلربا زمزمه یبامکث
 
 .انیک
 
 کردیم نگام ومغرور بایز انقدر بودکه یدختر نیخدااول یوا
 

 میدختربد نیا هاروبه دآموزشیبا گفتم صداکردم بلندسامو
 

 بده انجامش تونهیم نیا دونمیم من عتریسر هرچه
 
 رمیبگ شرفیب سگ ازاون خواهرمو انتقام بتونم دوارمیام
 
 داد انجامش شهیدلربام لهیوس کارتنهابه نیا

 
 .دلربا

 کردیم نگام چقدرمغرورانه کارکنهیخادچیم ینی
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 مغرورترم ازاون من دونهینم گفتم باخودم 

 
 فهمونمیم بهش

 منوبفروشه چطورتونست یرعوضیام توفکرفرورفتم لحظه هی
 

  نداشتم کهیمرت بااون یخوب ونهیم ازاولم
 
 دروبازکردم اومد دراتاق یصدا هوی

 
 خانم انیب نییپا به نیتمر یدبرایبا.سام

 
 یبگ شعیم یچ نیتمر

 
 یراندازیت نیتمر

 
 یکن محافظت یا لهیوس چیه بدون ازخودت یدبتونیبا
 
 ..........و

 باش درمنتظرم پشت گفتم بهش مغرورانه یبانگاه
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 یمشک وشلوارک یصورت یمشک تنه مین یورزش لباس هیلباساموبا
 
 عوض 

 شدم مواجه سام دنیباد ودراتاقوبازکردم کردم
 

 یپسرمدب سام کنمیم تونییراهنما یراندازیت تااتاق خانوم
 

 نبود شیا افاده سیرئ اون بودمثل
 

 یازکلدها یکی گفت من به رفتم سرش پشت یحرف چیه بدون منم
 

 دلخواهتوبردار
 

 یراندازیت. تفنگ گفتم اون روبه عیسر بود اونجاپرازتفنگ رفتم منم
 

 نیچ ناواسهیا آموزش
 

  سیرئ خواسته وانجام ازخودت دفاع واسه گفت
 

 یومجبور کنم یکار  دباآدماکتکیبا من یچ یعنی گفتم زدم یبلندداد
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 برداشته که یتفنگ نداره امکان بکشمشون ازخودم دفاع یبرا
 

 پشت هوازی که شدم خارج وازاتاق انداختم نیزم به محکم بودم
 
 گرفت محکم نفردستمو هی
  

 اخمووخشن انیک اون کردم نگاش یفور. حاال نیبود عجله نیکجاباا
 

 خودت واسه یتونینم یحت یبر یتونیتونم دیدستموکش بودمحکم
 

 منم صاحبت دمتیخر من یمن برده چون یریبگ میتصم
 

 کردیدردم بودش گرفته محکم که درد ازشدت دستم یدیفهم
 

 اجازه که بکشم خاستمیم دستمو وباغرور کردم بهش ینگاه
 
 کبودشد یفور کرددستم ول  دستمو کن ولم گفتم دادبهشینم
 
 .انیک

 نیسرتمر برگرد کبودنشه گتید یجا یخایم اگ گفتم بهش
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 یمجبور نکهیمنظورا وبه باالانداخت یشون یبانگاه سام برگشتم

 
 صداش که زدم یریت گرفتم ونشونه برداشتم یتفنگ یوفور برگشتم

 
 دادن آموزش ب شروع دوباره یباپوزخند سام دخطارفتیچیپ اتاق کل

 
 کرد

 
 امروز یبرا گفت سام که بودم شده خسته ومدیباالنم دستم گید
 

 یوا دمیدو اتاقم سمت به یفور یکن استراحت یتونیم هیکاف
 
 بودم خسته یلیخ
 

 ب حوله هی گرفتم دوش هیو شدم پهن تووان افتادرفتم حموم به چشمم
 

 برد خوابم لباس بدون تخت یچطوررو دونمیونم بستم خودم
 

 بود شده انگارشب دارشدمیب که ازخواب
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 گنده قول اون االن  بودم نخورده ناهارم انگار دمیچقدرخواب یوا
 
 هیعصبان یلیخ

  
 بود شده اهیس مردونش یانگشتا کامال دستم یوا دمیکش یاه
 

  فکرکرده یچ باخودش احمق
 

 کردم عوض وشلوارکرم بنفش تاپ هیبا لباسامو کردمیم زعف داشتم
 
  داشت  انیک که انداختم ینگاه دروبازکردم ومدنیم هم ب یلیخ
 
 رفتم نییپا سمت به کردم استفاده ازفرصت رونیب رفتیم
 

 خوردم داکردمیغذاپ کمی توآشپزخونه
 
  دمید ازدخترارو یکی که باالبرم به خاستمیم
 

 برگشتم نیهم واس بود برده خوابت که بودم غذااورده واست.سحر
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 کردم قبول میباش مادختراباهم شیپ اشبیب توهم یدار دوس اگ گفت
 
 بازکردم بلندمو یوموها کردم عوض یخواب لباسموبالباس اتاقم وبه 
  

 داشت مشروب وانیل هیبا دمید انویک دختراکه اتاق سمت ب ورفتم
 
 وخشن انداخت بهم ینگاه من دنیباد رفتیم اتاقش سمت به   
 

 ردشد ومغرورازکنارم
 
 میکرد یگذرون خوش باهم شب یوتاآخرا دخترارفتم اتاق به
 

 بزنم حرف باهاشون تونستمیم ک بودن یاوناتنهاکسان
 
 بودم راحت باهاشون یلیخ
 

 دارشمیب ک زدبهمیم نفرداشت هی صبح بود برده خابم همونجابااونا
 

 یبر نیتمر دواسهیبا دختربلندشو.لوبودین چشماموبازکردم یوقت
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 شهیم یعصبان سیرئ
 

 دمیاموپوشیورزش ولباس گرفتم دوش هی اتاقم سمت به رفتم بلندشدم
 
  بشه دهیشتردیب میآب یتاچشما زدم ملیر کم هیو
 
 اتاق سمت به وباهاش رفتم رونیب یفور سام درزدن محض به
 
 یراندازیت 

  بودم گرفته ادیروزوید ناتیتمر یخوب ب من میرفت
 

  زدمیم همسنموکتک یپسرا شهیوهم بودم یدخترقو یازبچگ
 

 اصال دمیترسینم یکار چیه وواسه
 

 ...خادباشهیم یهرکار حاال
 

 ..خورد قیودق زدم هدف به وباتفنگم یریگ نشونه به کردم شروع
 

 بهت یهست یقو تودختر شونم یوزدرو بود خوشحال سام
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 کنمیافتخارم 
 شد درزده دوباره که رفتم اتاقم سمت وبه زدم بهش یچشمک هی

 
 یدبریوتوبا هست خان انیک بیرغ خونه یمهمون هی امشب بود سام

 
  دادم تکون یسر

 
 یباتشکر اغذاتوبخوریب اورد غذابرام ینیس هی تواتاقمو لواومدین

 
 دروبست 

 4ساعت کم وکم غذام خوردن ب کردم شروع بودم کرده زعف یلیخ ورفت
 

 شدمیحاظرم جشن واسه  دیبا گیبودود
 
 بود سحرم بودن تواتاقم زن2 اومدن رونیبعدازب که گرفتم دوش هی

 .دلربا
 ن؟یهست یشماک

 حاظرکردن یبرا اومدن شگرهستنیآرا دوتاخانوم نیا سحرگفت
  ونشستم دادم تکون یشماسر

  انجام شیآرا هم یگرید واون موهام کردن درست به کردن شروع



 27 دادقرار

 نداشتم یمشکل نیهم واسه دمیرسیم یلیخ خودم به دادمنیم
 یلیخ لباس هی کم وکم ناخونام کوریمان کردبه شروع بعدازموهام

  رفتم نهیآ یجلو دمیوپوش کردم انتخاب باوبلندازکمدمیز
 کرد غرق شمامنو ییبایز زدوگفت یلبخند من دنیشگربادیآرا

 یخانوم هیچ داسمتیپرس
  دلربا گفتم

 در سمت وبه کردن جمع لشونویوسا ییواقعادلربا زدوگفت یلبخند
 کردند یخداحافظ یوبالبخند رفتن
 بزنه حرف شدیبلندنم زبونش من دنیباد بود سام دراومد یصدا

 لطفا طرف نیازا  خانوم دلربا د د گفت
 من ب همه لوودختراین رفتم یدرخروج سمت وبه افتادم راه سرش پشت

 بلند واسشون یدست هی منم واسم دادنیم تکون ودست بودن شده رهیخ
 بابوددورتادورباغیز یلیخ میشد اطیح وواردباغ میشد خارج ازسالن کردم

 بود ستادهیا گاردیباد
 

 بود کرده پارک لوکس یمشک نیماش میرفت رونیب یازدرخروج یوقت
 بودبهم شده رهیخ من دنیبودباد داده هیتک بهش نهیس به دست انیوک

 توصورتش خشمش لحظه هی نکردم یتوجه جلب بامغروربودنم منم
 بود ستادهیا کرم وکروات یشلوارمشک روباکت خوش ینبودومرد

 قالب دستشو من دنیباد کرد توهم اومدواخماشو خودش ب دوباره
 خودت ب گفت یوباپوزخند کرد بهم ینگاه گرفتم دستشو کردمنم
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 نیهمچن گفتم منم یزور شب هیو یا برده رتوهنوزمینگ
  حرف اصال باهم توراه میشد نیسوارماش رفت شترتوهمیب اخماش

 میدیرس باالخره مینزد
 میشدیم واردمراسم دازاونجایوبا بود رپاهامونیز یقرمز فرش
 سالن مابه باورود میشد جشن ووارد میهموگرفت دست یمجبور بازم
  یحت بودن شده رهیخ من ب سالن وتمام دروواردم خزمو یپالتو

 توسالن من یقدما یصدا فقط بود شده قط آهنگم باورودمن
 بود بازمونده مردادهنشون ی همه بود برده ماتشون ومدوهمهیم

 کردنیم پچ پچ زنهاازحسادت همه
 میدادیم ادامه راهمون زدوبه یوپوزخند انداخت بهم ینگاه هی انیک که
 ییبایز یبانو چ واووووو اومدوگفت جلومون وجذاب یکلیقدبلنده یمرد که

 دی*ب*و*س*و دستموگرفت
 مینشست میورفت داد یزورک دست هی انمیباک

 برنداشتم من یول برداشت یکی یفور انیک کردن تعارف مشروب
 یفهمیم گفت یباپوزخند بود یمردک اون دمیپرس

 دمیفهمیم دخودمیبا همش نکهیازا شدم خسته اه
 دنی*ر*ق*ص*یم توسن داشتن همه برداشت سالنو کل یقیموس دوباره

 
 کرد تعارف یمشروب شهیوش اومد سمتم مردبه همون بازم

  وخوردم گرفتم انیک یازقصدجلو
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 کردم قبول منم می*ر*ق*ص*ب باهم خواست ازم
  امامن بود چسبونده من خودشوبه میرفت *ر*ق*ص* یبرا سن وسط وبه

 دادمیم انجام انیک یجلو نکارارویا فقط خوردیم بهم ازش حالم
 آروم داشتیبرنم ازمن چشم من یبرا ن بوداما جذاب اون
  یاسمتوبگ یخاینم شدوگفت گوشم کینزد
 برازندس وگفت کرد چشمام به ینگاه دوباره دلربا گفتم منم
 ارشیک گفت واون هیشماچ اسم گفتم منم

 ..عجب گفتم تودلم
 من نمیشیم گفتم شدم خسته

  ونشستم رفتم انیک سمت ب
 !!!!!کشمتیم گفت یباپوزخند

 شد؟ تیحسود گفتم باپوزخند خودش مثل منم
 فهمونمیم بهت وگفت زدیم رونیب ازچشماش شیآت

 کنم تشیعز داشتم دوست فقط
 خونه میریم یفور شدم پاشوخسته بلندشدوگفت ازسرجاش

 ردمک قبول منم شماروبرسونم من نیافتخاربد اومدجلووگفت ارشیک هواونی

 بود یخوب فرصت خوب هیچ��
 
 ارشیباک شترتوجشنیب کمی منم رفت یخون یوچشما باخشم انیک

 میبر بهتره گفتم گذرزمان یوبعدازکم نشستم
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  نیتوماش میشد خارج کردوازجشن منوتنم یپالتو عیسر اونم
 میبود خونه وتوراه مینشست

 شد کینزد بهم انیک درامارت ب دنیتارس بود شده رهیخ بهم همش
  ه*ب*و*س*منوب خاستیوم

 زوده فعال گفتم زدم کنارش منم
 شدم ادهیپ یحرف یوب

 رفتم اتاقم سمت ب بودن خاموش سالن یچراغا همه شدم واردسالن یوقت
 کردیم نگاه من بودوبه نشسته اونجا انیک دروبازکردم

 فوشمو آبرو یب ی زددختره بهم یلیس محکم یکنیم یغلط چ نجایتوا.گفتم
 اتاقو تموم ولگداش مشت صداش یکنیازپاخطام دست یجرات چ ب دادیم

 بود برداشته
 .دلربا
 نداشتم ییرها اما کن ولم کصافت ونیح گفتم بهش

 نداشتن یتموم وضربهاش
 
 .انیک

 حدمرگ بودبه چشماموگرفته یجلو خشم بودم یعصبان یلیخ
 افتاد حال یب دستم یهوروی ک کردم بلندش ازموهاش دختروروزدم

 کنم کاریچ کردم غلط ایخدا کارم نیازا بودم شده مونیخداپش یوا
 یرو یادیز یهایکبود گفت بود وباالسرش دکترخبرکردم عیسر
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 ییتاجاها بمونه بهتره فعال ادهیز یداخل یزیخونر احتمال بدنشه
 صبح فردااول بدونم ویخونرز تامحل بشن کبود خورده ضربه ک

 وفتهین یاتفاق ک باش باالسرش االنم مارستانیب نشیاریب حتما
 دراوردورفت بودو کرده وصل که یوسرم
 زدیم دست دبهشینبا یعوض ارشیک اون بودم مونیپش ازکارم

  دمیخواب کنارش تخت یورو دستشوگرفتم
 کنمیم یغلط چ دارم شدم ینجوریا چرامن فشردم چشماموبهم

 داشتم بهش یحس هیانگار
 بسه انیشوک خفه گفتم بازم

 .دلربا
ــبح ــدمیب که ص ــبید ک یمرد ی چهره دنیباد دارش ــت ریمنوز ش  ولگد مش
 خودش

 وبهخ حالت دیپر هوازخوابی نشستم  اتاق کنج وبسمت دمیپر بود گرفته
 جوابشوندادم  کردیم درد بدنم وهمه ختمیریم اشک فقط من

 
 نزن دس من ب گفتم گذاشت تخت یورو کرد بلندم جلواومد آروم

 نییپشوپایبودز تنم شبمید وهنوزلباس برگردوند پشت منوبه وونیح
  بدنم به روغن زدن به کرد شروع فرارکنم تونستمیدنمیکش
  مارستانیب میدبریبا بلندشدوگفت یلعنت کن ولم

 میریم کن لباساتوعوض گف امینم باتوجهنمم من گفتم
 لباسامو رونیب اومدم کردم هیگر ب سردوشروع آب ردوشیز رفتم
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  کرد نمیسوارماش بردم وبزور اومدسراغم یفور دمیپوش
 خوبه حالت کردیم نگام همش
 خوابوندم مارستانیب تخت یرو بردم گید بودم گرفته تحوع حالت

 خامیم معذرت کرد موهام یدستشوتو
  گرفتم روموازش

 . دکتر
 ارهیفشارم روش استخواناش ادیدردز شدت فقط خوبه حالشون

 بزنم مسکن دواسشیبا
 نیریبگ نیبر االن سمینویم داروهم چن

 بشه تموم تاسرمش
 شده اهیچطورس نیبب یوا انداختم بدنم ب ینگاه

 ...... یوا
 

 ییبال چ خانوم یوا اومدباالسرم سام بودکه اتمام روبه گید سرمم
 االن پردازهیحسابوم صورت داره انیآقاک اومده سرتون

 ارهیداروهاتونوم
  بود شده کم دردم ازشدت نکردم نگاهم بهش یاومدحت انیک
 خونه میریبلندشوم.انیک

 نحرفم باهاش دادم قول خودم ب اصال



 33 دادقرار

ندشـــدنم بغلش دمیچیپ خودم ب ازدرد گفتم یآخ بابل ندکرد منوتو  بل
 یچقدرسبک

 نشست مکنار وخودشم گذاشت نیماش یمنوتو میرفت رونیب مارستانیدخترازب
 دارمبر دستمو زاشتینم کردمیم یهرکار گرفت کرددستمویم یرانندگ سام

 �� شدم میتسل منم
 دخترابهمون شدوهمه وواردسالن کرد بلندم بازم امارت ب میدیرس باالخره

 داشتمن دوست اصال داشتم یخوب حس توبغلش تواتاقم بردم بودن شده رهیخ
 تخت یرو گذاشتم امیب نییپا

 کن صدام یخواست یزیچ گفت انیک اورد سوپ واسم.سحر
 رفت ازاتاق یجواب چیه یب

 یگرفت انوتومشتتیک که یهست یکس نیتواول دختر. سحر
 ستین مهم واسم اصال شدم یعصبان

 
  یبزار تنهام شهیم

 توحموم رفتم دارشدمیب وشب برد خوابم باالخره ودرد هیگر یبعدازکم
  تووان دمیوخواب

  بود باالسرم انیک بازکردم یوقت که بودم چشماموبسته
 یبروگمشوعوض زدم یوداد سکوتموشکستم

 وحولرو نکرد بهم ی*س*و*ه نگاه چیاماه رونیوکشوندب دستموگرفت
 انداخت بدنم یرو
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 . انیک
 خودم بودک نیا واس فقط نیا نداره هوابرت بودم خوب باهات اگ

  بودم کرده نکاروباهاتیا
 کردروتخت منوپرت هنوزسرجاشه قراردادمون اتوکناربزاریباز لوس

 رفت وازاتاق
 االغ کهیمرت

 ستیبشون آدم نیا گفتم
 زغذامیم یرو ینیوس دمیلباساموپوش

 نداشتم لیم یبودول
 نخورده دست نیهم واسه

 بردنش ازاتاقم
 ادگرفتمیرو یراندازیت رمیم نیتمر یبرا فردابازم
.......✋ 

 
 بودگرفته اترشو یبو بدنم

 یشد عاشقش نکنه یکنیکارمیچ یدار احمق دختره یوا
 هیچ ارشیک پسره بااون مشکلش مگ چرامنوزد

 برد خوابم کردمیفکرم ک نطوریهم
 دمیپوش امویورزش لباس رفتم یحموم هی بازم زود صبح

 منتظرسام
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  وگفت لوبودین یول اونه فکرکردم درزدن یوقت
 برم نییپا اتاق به که

 بود انیشدک وارداتاق یکلیه��یمرد ییهوی نبود سام اما رفتم
  یکیتکن حرکات میکنیم کار بوکس امروز

  داشتم ییآشنا وباهاش بودم ورزشورفته نیقبالا من
 یکنیم چ نمیبب بزن یجلو ایب

 بودم تشنه خونش ب
 وندچیدستموپ بزنمش که دستموباالبردم دمیدو سمتش ادبهیز باسرعت

 نیزم یرو کرد وپرتم
 شدم نیزم نقش بازم حرکت هیبا که سمتش دمیدو بلندشدمو بازم
 شکمش به یمشت حرکت هیبا دمویدو سمتش وبه شدم بلند
  خوردشد پکاش کسیباس دستم کنم فک زدم

 جادنشدیا یریتعق اون اماتوچهره
 یکارکرد خوب

  میداد انجام باهم نرمش کمی
 بودم شده خسته گید

 امروزبسه واسه گفت ک
 یدبهترمنوبزنیفردابا

 
 حتما گفتم بهش منم
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 .انیک
 بفهمم ویچ همه دزودتریبا بودم سردرگم

 ادیبرب ازپسش ک دوارمیام
 بره شیپ خوب یچ وهمه
 .دلربا

 مرفت دخترا اتاق کردموبه لباساموعوض نداشتم زدن حرف ینا یازخستگ
 کردن وبغلم دنیمنوپرس حال همشون

 کردنیرفتارم خوب باهام یلیخ
 کردمینم ییتنها احساس کناراونا

 کردم قبول منم میبخور باهم ناهارمونو ک دادن شنهادیپ
 بود اورده منم یداروها غذااومد یها ینیوباس سحررفت

  کمترشد دردم داروهام باخوردن
 کردنیم نگاه کبودم بدن وبه زدنیم لباساموباال دوستام
 یلعنت بشکنه دستش

 .امیت
 چوقتیه من چون دلرباشده عاشق خان انیک نظرمن ب دارم ینظر هی من
 کنه صحبت ینجوریدخترا هیبا دمیند

 ؟یبااونودار بحث جرائت یدخترتوچطور یراست
 سادمیمیوا همه یجلو بودم یقو یازبچگ

 انداخت حال نیا ب شدومنو یعصبان سراون هیک ارشیک نیا
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 یعوض
 یبپرس ازخودش سوالوبهتره نیا

 
 دراومد یصدا اتاقم به برگشتم یوقت

 منتظرتونه نییپا بودآقا سام
 کاردارهیچ بامن یعنی

 رفتم نییپا وبه حاظرشدم یفور
 دراتاقشوزدم

  نشستم آروم رفتم نیابشیب گفت
 امیب یگفت یچ واسه گفتم

 میبزن دحرفیبا گیبارد هی درموردقرارداد
 بگو گفتم آروم

 یریبگ دانتقاممویبا کرد شروع
 برادرمه زدمت بخاطرش که یسگ اون
 کنن*ت*ج*ا*و*ز خواهرم شدب شدوباعث خانوادم مرگ باعث اون
 ؟یگیم یتوچ ت ت

  ارش؟یک
 بکشمش برم خاستمیم بوده یک باعثش دونمیم من ک خبرنداره اون اره

 نکردم یکار نیهم واسه هنوززندس خواهرم دمیامافهم
 کنم داشیوپ کنم ینفرجاسوس هی لهیوس ب دبتونمیتاشا

 دادینم ختنیر اجازه غرورش زدامایم موج انیک یچشما یتو اشک
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 متاسفم دونستمینم من م م
 فهممیم من وگفتم بلندشدم ازسرجام یفور

 بودک نیبخاطرا من اونشب شدن یعصبان
 یراومدیود یموند ششیپ

 
 وردیسردخترابالم یعوض اون

  رتیغ یب کرد عوض دختر هیبا خواهرخودمم
 دمیم نجاتش گفتم دستشوگرفتم شدم کینزد بهش کمی

 یتونیتوم مطمئنم من گفت دستموفشارداد اونم
  یبد انجامش

 شدن یچ خوانوادت
  وباخت قمارزد رفت

 کردنیم اوناالتماس به پدرومادرم پول بخاطرندادن
 کشتن من چشم یجلو هردوشونو که

 کارکردم وسخت کردم سیتاس شرکتو بازحمت من
 ......دخترا فروش باقمار امااون دمیرس نجایا به ک
  برم انیازکنارک خواستینم دلم بودم شده یعصبان یلیخ
 مجبوربودم یول

 کارو میکن شروع قراره ازفرداشب گفت
 خواهرمو یوجا دارن کاردست نیمردتوا4 داره یتوبستگ به یچ همه
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 هستن یوک کجان آدما اون ک یبفهم ارشیدازکیتوبا دوننیم
 .دلربا

 ...اما میزندگ یپ برم آزادم نکاروکنمیا اگه ک دونستمیم
 

 کردمیامارونم داشتم بهش ییها حس هیانگار
 کردینم ول دستمو گید خوردکه مشروب انقدر انیک

 زاشتیامانم دبرمیبا انیک گفتم بهش
  بودن کرده تعجب همه بودن نجایا خونه یاعضا اگ مطمئنم

 نداره ودوستیکس وبجزخودش مردمغرورخشن نیا گفتنیم همه چون
 نروووو.انیک

 ازپشت ومحکم خوابوند منوکنارخودش تختش سمت دبهیدستموکش
 ادیز یشدازمستینم باورم شدمیم خفه داشتم گید بود دهیچسب بهم

 بود برده خوابش
 وصورتش دستم با کردم بهش صورتمو برم ازکنارش نداشتم دوس انگارمنم

 بودم شده عاشقش ها وونهید مثل من کردمیم نوازش
 بزور بود داریانگارب داشتیدستشوبرنم کردمیم یهرکار

 رفتم ردستشیازز
 مرد هی مغروروخشن چهره نیا پشت کردم فکر کمی تواتاقم اومدم
 . باتموم
 اشیسخت اشیمهربون

  کردم فکر یلیخ
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 دادم قول بهش  میکارکن درونقشمونیبا هیفرداروزبزرگ
 کنم کمکش ک
 برد خوابم بافکر نطوریهم

 
  دارشدمیب ازخواب یباخستگ صبح

 شدم پهن تووان رفتم حموم ب عیسر
 اومدم رونیوب گرفتم یا حرفه دوش هی

شوار س ساموازکمد کردم موهامو شگل ینبات تاپ هی انداختم رونیب ولبا  هیبا خو
  شیآرا کمی برداشتم کیش کوتاه شورت نیج

  نیتمر واسه رفتم نییپا به دمیپوش ینبات وصندل کردم
 یرکردید بودگفت اونجا انیک

 باش گفتم یخانوم میکن شروع وگفت زد یپوزخند
  یریم شیپ خوب گفتیم میکرد شروع نرمشامونو بازم

 .....مرده چن نمیبب بزن گفت بعدازنرمش
شت یکیتکن حرکت هیبا سمتش دمیدو عقب رفتم  شه دمز صورتش به یم  گو

 خوبه شدحالت یچ کردم ینگاه صورتشو ییهوی شد زخم لبش
 ریبگ نشونه وگفت داد کلتودستم اومد خوشم گفت

 دیکشیم نفس کنارگوشم بودو گذاشته دستاشورودستام
 ایب گفت گذاشت آهنگ هی هیکاف امروز واسه یکارکرد خوب هدف ب زدم  
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 شونش یرو منم گذاشت کمرم یمدستاشورویش گرم کمیتا می*ر*ق*ص*ب
 میدی*ر*ق*ص* باهم
 ...افتادم شبیاددی شدم خسته بسه گفتم

 
  ادینم ادشی یعنی افتادم شبیاددی

  زد صدام ک شدمیم خارج ازاتاق داشتم
 .دلربا

 یچ یعنی جلواومد شدم سرخ یجاگذاشت شمیپ یزیچ هی شبید
شتم ست پام به وپابندو زانوزد جلواومدو جاگذا  المسب یبودحت مادرم  پابند ب

 ینجوریا خداچرامن یوا داشتم یخوب احساس پاهام کردن
 رفتم خی آب ردوشیز وبالباس دمیدو اتاقم سمت ب یفور شدم

 انیک ب شدن کیچرابانزد هیچ احساس نیا نداره دهیفا یوا
  بشم عاشق خامینم شنومیقلبموم دنیتپ یصدا
 دونهیم خودش منوبرده مرد اون

 بانشستن باشم داشته عالقه بهش انقدر تونمیچطورم دهیمنوخر
 کارش بعدازاتمام ک اومدم خودم ب ردوشیز

  رمیم قراردادازخونش طبق
 
 دادینم رفتن اجازه بهم یحس هی

 هیکاراچ نیاایب خودت ب زدمیم یلیس خودم ب
 بودم داکردهیپ عالقه ینطوریپسرا هی به بودک یبار نیاول
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  شدم پهن تخت یرو لباسام دنیپوش با اومدم رونیب ازحموم
  برم شیپ دخوبیبا سخته زیچ همه امشب

 رمیگیم خواهرشوپس ک دادم قول بهش
 

 بود برده  افتادخوابم ادمی چشماموبازکردم یوقت
 کردم حاظرشدن ب وشروع بلندشدم ازجام

  کنم جلب خودم ب ارشویک توجه ک کنم یکار هی دیبا
 کارشده یتورها با بلند یمشک کیش لباس هی  درکمدموبازکردم

 یلیخ خودش اما بودم دهیاتوکش موهامو کردم انتخاب ییطال
. 

 نیهمچ تاحاال یوا دادم رانجامیگ چشم شیآرا هی بود ونرم صاف
 نداشتم یشیآرا

  دراتاق سمت ب فمیک بابرداشتن کردم انتخاب یمشک بلند پاشنه یکفشها
 رفتم

 میکن نقشرومرور گیبارد هی بهتره وگفت دربود پشت سام دروبازکردم
  کارموبلدم گفتم بهش

 مدت تمام گفت سام بود کرده دعوت خونش منوبه امشب ستین الزم گید
 برداشتمو نانیاطم محض تفنگمو مونهیم درمنتظرشما پشت نیماش
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  گرفتم هدف گیبارد هی رفتم یراندازیت اتاق سمت ب
 

 نبودم نگران گید کارکردم خوب
 کارمو راحت  تابتونم کردمیدورم روازخودم یدنگرانیوبا دررفتم سمت ب

 ببره کهیمرت اون خونه منوبه  تاسام رفتم نیماش سمت به بدم انجام
 

  بود ازکجااومده شجاعت همه نیا دمیترسینم اصال
 

 داد تکون یسر یباش موفق یمعن زدوبه یچشمک سام
 

 شدم ادهیپ نیازماش سام درامارت ب دنیبعدازرس
 

 دروبازکرد گاردایازباد یکی کردم درحرکت سمت وبه
 

 نبود توامارت کس چیه گید رفت سرمن پشت ییآمدگو وباخوش
 

 شدم سالن ووارد برداشتم بزرگ یقدم برن بود روفرستاده انگارهمه
 
  وبالبخند شد درحاظر یجلو ییآمدگو خوش یبرا ارشیک
 

 !بانوووو یاومد خوش یاومد یک دمینفهم:گفت
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  ارمیب ییزایتاچ نیبش وگفت دی*ب*و*س*دستمو

 
 :دلربا

 
 باشه دحواسمیبا زهیبر یزیچ خادسروکنهیم ک یزیچ تو نکنه

 
 بود اورده مشروب وانیاومدودول وبش باخوش

 
 میبود زدن حرف گرم باشه درست حدسم احتماال

 
 کردمیم عوض بحثو منم بخورم کردیم تعارف ک
 

  کردم عوض روباهم جام زدن حرف درحال
 

  زدیم پوزخند کردمیم مزش داشتم یوقت
 

 !گذشتیم یچ پوکش کله تواون
 
 ؟ بگم یخداچ یوا یآشناشد چطور انیباک:گفتیم
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 میهست ینترنتیا یمادوستا:گفتم

 
 دوست فقط وگفت کرد یمکث

 
 خاستیم یزیچ هی بود درست شدحدثمیم حال یب داشت

 
 یعوض کهیمرت امانتونست بده خوردم ب
 

 کنم صبح باتو دامشبویبا من گفتیم زدمیم صورتش به محکم
 

 شدن؟ یچ خانوادت دنیپرس ب کردم شروع
 

  گفتیم یمست حالت ب
 

 دخالت من یتوکارا دیبودنبا رخودشونیتقص همش اوناروکشتن
 
  دونهیم  انیجر نیا منومقصر انیک اما کردنیم
 

 پولشوندادم بخاطرقمار یعوض مرد هی ااونوکشتنیک گفتم
 



wWw.Roman4u.iR  46 

 

 دادیم هیدخترهد بهم کارش جبران واسه اما اوناروکشت درعوض
 

  نداشتم باهاش یکار گید منم
 

 ه؟یک مرد اون
 

 دختر وفروش یا حرفه یقاچاقچ هی فهیال اسمش اون
 

 االن؟ کجاس اون
 

 بمهیتوج مشخصاتشودارم یول دونمینم االن
 

 ارویگرید داونیبا حاال کردم داشیپ بشیازج یفور
 
 داکنمیپ

 
 ؟ ادینم ادتی هاشون چهره

 
  کنم صحبت درموردش خامینم گفت
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 !یسواالتموبد یتمام دجوابیبا یدار منودوس اگ
 

 شدیم کینزد بهم وداشت زدیم صورتم ب دستشو
 
 کنم تحملش تونستمینم امامن ه*ب*و*س*منوب خاستیم
 

 زوده زایچ نیا واسه حاال کردم پرتش عقب آروم پس
 

 شد؟یچ خواهرت
 

 کردیم بحثوعوض همش هیوباگر بشنوم خامینم بسه گفت
 

 من ب یبگ بهتره دمیکش شونش یرو یدست نشستم کنارش آروم
 

 !فروختم اونو گفت
 

 پدرومادرم دادن باازدست نبود خواهرت مگ یکرد نکارویچراا
 
 شیزندگ یپ رفت انمیک فروختم اونم نبود مهم چکسیه گید
 

  موندم تنها یتنها منم
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  دیدزد خواهرتو یک
 

  اومد حرف ب دوباره یبامکث
 
 فیال
 
 ست؟ین گید یکس اون مگ یول
 

  کنهیم یزندگ چهره باهزاران یول نفره هی فیال تیشخص
 

 نداره وامکان سخته یلیخ اوردنش چنگ ب
 
 کجاس؟ خواهرت االن یدونینم
 

 بار هزاران کسیمرت اون ودست زندس دونمیم فقط
 

 دادنینم روبهم اجازه نیا اما نمشیبب تابتونم خوردم کتک
 
 یبتون دیشا ک  حدسه همش دادم بهت االن که یمشخصات نیا
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   زنهیسرم یگذر مکان نیا ب یکن داشیپ

 
  بلندشد ازسرجاش ارشیک سخته یلیخ کارمن پس گفتم باخودم

 
 بشه کینزد بهم خاستیم
 

 برد خوابش یفور نبود مهم واسم گید دادم حلش عقب ب
  

 ک ینفر چن اون یعنی بودم دهیزوفهمیچ همه
 
 باچندچهره نفره هی گفتیم انیک
 

 رفتنم رونیوباب دمیدردو سمت ب
 

 شد ظاهر جلوم عیسر نیماش
 

 وجورکنم جمع دخودمویبا دمیترسیم کمی یانگار شدم نیسوارماش
 

  ک شدم واردسالن امارت ب دنیرس محض ب
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  بودن من یحرفا ومنتظر بودن اونجانشسته وسام انیک
 
 خوبه حالت گفت من دنیباد انیک
 

 بردشم فقط من مهمه مگ داره یفرق چ گفتم باخودم
 

 یا اجازه چیه وبدون زیروم گذاشتم صدارو ضبط
 

  من باشه یهرچ شدم اتاقم وارد رفتم ازاونجا
 
 کننینم درکم اونااصال یول ترسمیم دخترم هی

 
 چشماموبازکردم یوقت ک بودم شده پهن تختم یرو بالباسم

 
 ادینم ادمی یزیبردچ خوابم یک بودمن شده صبح

 
 نیتمر دواسهیبا امروزم رفتم حموم وبه اومدم نییپا ازتختم

 
 واسش یجووون گید بدنم نداشتم حوصله یول رفتمیم
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 بودم شده ضیمر انگار بود نمونده
 

 پتو ریوز دمیپوش یگرم یلباسا نداشتم حرکت حس
 

 بزنه حرف شبید درمورد یکس ک خاستمینم امروز رفتم
 

 بده خوردم ب یزیدچیشا ک کردمیفکرنم من اگ من یخدا
 

 ستین مهم انیک زاواسهیچ نیا اما دخترنبودم هی گید االن
 

 !!! بشه انجام کارش فقط اون
 
  بودم منتظرش امروز:انیک
 
 دهیترس یعنی ومدیامان موندم نیتمر توسالن ساعت مین

 
 ....! رهاکنه نصفحه وکارمنو بکشه عقب نکنه

 
 فرستادم اتاقش به باال حالش دنیپرس یازدختراروبرا یکی

 
  باالخره نییاومدپا که زدمیم پرسه توسالن همش
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 ببرم وقرصاشونو کنهیدردم بدنشون گفتن خانوم گفت

 
 باش ومراقبش بده انجام الزمه یهرکار  گفتم سحر ب
 

 باشم حالش یایجو خودم زارهینم یلعنت غرور نیا ایخدااااا
 
 تنها زارمینم کنمیم کمکش  خودمم کارقراردادو هیبق
 

 میبود کرده واردعمل یبهتر نقشه باسام شه واردعمل
 

 .... دارم اجیدختراحت نیا به من
 

  یلعنت غرور نیا وکنارگذاشتن خودم کردن باآروم
 

 سربزنم بهش گرفتم میتصم باالخره
 

 ودرزدم رفتم اتاقش سمت ب آروم
 

 ؟یخوب دلربا درزدم آروم
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 دلربا؛

 
 حسابموبرسه خادیحتمام یوا کردم درتعجب یصدا دنیباشن

 
 کنهیم ازکلم حتماپوست پس نرفتم نیامروزسرتمر آخه

 

 ��اتویب گفتم زدم یضیمر به خودمو آروم
 

  کردم یسالم کردم نگاش کشمیم االن یاومدوا
 

 مردم گید من ییییییوا اومدجلو
 

 یندار ک تبم گذاشت سرم یدستشورو
 

 رونیب میبر یخایم گفت یباپوزخند بودم زده ذل بهش باتعجب
 

 نرفتم رونیب بودم اومده نجایا به یازوقت ��آدمه همون نیا
 
 یاینم گفت دوباره جلوم اومد برم داشتم دوست یلیخ
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 شمیم حاظر یزود امیم گفتم بلندشدم ازجام عیسر

 
 گندزدم یییییوا. شد خوب زودحالت چ گفت یباپوزخند

 
 میهوابخور کمی که میبر گفتم نیا واسه گفتم

 
 منتظرتم نییپا گفت دمیترکیم ازخنده داشتم

 
 دوردور رمیم جون آخ ییییییوا ورفت ودروبست

 
 ذل بهم بازم من دنیباد دمیدو رونیوب زدم کیش اسپورت پیت هی

 
  رفتم نییهاپا ازپله داشتم دوس زدناشو ذل نیبودا زده

 
 میرفت امارت رونیب سرش دادن باتکون حاظرم من وگفتم

 
 خودم گفت انیک اما ببرمون نیباماش ک جلواومد عیسر سام

      
  میکرد نگاه هم به منوسام تعجب باکمال  رونمینومیماش



 55 دادقرار

 
 میشد نیوسوارماش

 
 گفت من وروبه نیتوماش کرد یپل کیموز هی

 
 سالته؟ چند

 
 اها وگفت سرتاپاانداخت ینگاه.. 21:گفتم

 
 !خورهینم بهت اصال. 26من توچندسالته؟

 
 سقف ب اعتماد باوا خوبه! جووونم یعنی یجد

 
 ینجوریچراا هیچ گفت کردم بهش یباناراحت ینگاه ییهوی

 
  فرداتولدمه ک افتاد ادمی سالته چن یگفت ؟یکنیم نگام

 
  یمرس. مبارک تولدت یااااجد

 
 دیمرکزخر میریم پس هرجاباشه دونمینم. میکجابر خوب
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 یلیخ اره یییییوا اونجان خانوماعاشق آخه
 

  گید ردنیابیدادب اشاره شهیوازش شد ادهیپ نیازماش یباپوزخند
 

 برخورد بهم یلیخ بازکنه واسم خاددرویم فکرکردم احمق
 
  یبزرگ دیمرکزخر چ واووووووو میشد ادهیپ

 
 هی نیتریو شهیش پشت رفتم عیسر احمقا نیا مثل میشد واردش

 
 روش ک بود اونجا باز مدل یمشک بلند خوشگل لباس هی مغازه

 
 ازپشتم ک کردمیم نگاه بهش داشتم بود شده یباطراحیز یلیخ
 

 میشد ووواردمغازه دادم تکون یسر یپروکن یخاینم گفت
 

 خداهمه یییوا نیاومد خوش انیآقاک جلوش اومدن عیسر
 
 نیبد خادبهشیم  یوهرچ دیکن کمک خانوم ب گفت عیسر شناسنشیم
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 ومدیدرم انیک واسه داشت چشمشون ک مغازه یدخترا ب اونم
 

  دمشیپوش اقیبااشت نیکن خانوم دختراکمک گفت
 

 ودب جذب یادیز کمیومدیم بهم میلیخ بابودیز یلیخ کردم نگاه نهییآ وبه
 

 باکفش ام گهید رهنیچندتاپ کنهینم زاتوجهیچ نیا ب یکس  نجاکیا اما
 
  بودن مجگل خوجگل یلیخ برداشتم ام گید یزایچ
 

 اومد جلوم داد تکون یدارسر مغازه وبه بلندشد ازسرجاش انیک ب بانگاه
 

 کرد حساب وباکارتش رفت اره گفتم منم ؟ خانوم شد تموم کارت
   

 نیا یوا باافتادیز یلیخ شلوار کت هی به چشمم میشد خارج ازمغازه
 

 مغازه اون میبر گفتم وبهش دمینترس اصال شده ساخته انیک واسه
 

 نیا گفتم وبهشون مغازه سمت کشوندمش ایتوب گفتم مردونس اون گفت
 

 کردم پرتش ک کنه تیشکا خاستیم پروکنه انیک آقا نیبد لباسارو
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 واووووووووووو ازپرووووو اومدنش رونیباب پرووو سمت

 
  وجورکردم بزورخودموجمع ومدیم بهش یلیواوووووووخ

 
 یدار دوس گفتم بهش باغرور بود شده پیخوشت یلیخ بازنمونه دهنم

 
 میترف ازفروشگاه رونیب وبه میشد خارج بزرگ ازمغازه دنشیباخر! بخر نمیا

 
 . انیک
 

  کردیم نگاه ایبستن ب داشت دلربا خوردب چشمم
 

  بخرم واست یبستن یخایم گفتم منم
 

 میگذاشت نیتوماش دارویوخر  توپارک مینشست میرفت داد سرشوتکون من دنیباد
 

 .دلربا
 

  دمیفهم امروز نیهم یادیز دارم دوسش یلیخ من یخدا
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 بود زده ذل بهم خوردن یبستن نیتوح شیآب یچشما بااون یوقت
 

 ��ووونهاید مثل بهش ونپرم نکنم یبارغلطی خاستمیازخدام تودلم
 

  بگم بهش زیچ هی زدناش ذل نیدرموردا دیبعدابا من
 

 ؟یییکجا ازفکردرومدم باصداش
 

 یداشت نکهیمنظورا ب گرفت یا افهیق زد یپوزخند نجامیهم جایه گفتم
 

 ��بود قتیحق آخه نداشتم یحرف منم یکردیفکرم من ب
 

  یشد زودخسته چ گفت گید میبر گفتم یبستن شدن باتموم
 

 کنمیم زعف دارم میبر اره گفتم
 

 فتگ مجلل رستوران هیدر نیتوماش بانشستن میبخور غذا میبر باش گفت
 
 میکرد حرکت رستوران سمت به شدم ادهیپ منم میبر بدو شکم ستگاهیا
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 انیآقاک یاومد خوش گفت وگارسون ومنوروآوردن زیسرم مینشست

 
  رفت گارسون سرش دادن باتکون شناسنینومیا همه ییییوا
 

 یول نوشته یتومنوچ دونمیم من راستش گفتم یخوریم یچ گفت
 
 میبخور یچ گمیم من پس گفت نکردم امتحان تاحاال چکدومویه
 

  ارهیب ازغذاهاروگفت یکیو کرد اشاره گارسون ب بادست
 

 .....!گفت یچ دمینفهم ک من
 

 ممنون ن گفتم یخاینم یا گهیزدیچ گفت
 

 نگفتم یچیه بازم یول شدن زدناشروع ذل همون بازم
 

 سروکردن زیروسرم غذا شیوپ انداختم نییسرموپا
 
 ......! یبیعج یغذا چ
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 گید کن شروع گفت من ب بانگاه

 
 داشتم دوست داشت یخاص مزه یلیخ کردم شروع منم

 
 بودم بادکرده یحساب یاصل یغذاوغذا شیپ باخوردن

  
  بشقابم گید فقط که من دنیباد بود مونده غذاش نصف انیک
  

 ارنیب بازم بگم یخایم وگفت زد یپوزخند بود مونده
 

 �� بگه یزیچ هیدیبا شهیهم احمق
 

 بود کرده حساب قبلش انیوک میزبلندشدیازسرم
 

 میبر یخاینم گید ییجا گفت میوسوارشد میرفت نیماش سمت ب
 

 زود چ گفت شدم خسته ن گفتم
 

  تواتاقم یزود رفتم امارت ب میدیرس گید ک دونمیم فقط
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 یکیتبر چیه یول تولدمه گفتم روزبهشید بودک خوردشده عصابم

 
 یازخودراض کهیمرت نگفت

 
 بود برده خوابم الیهمونجابافکروخ

  
 دراومد یصدا شده شب دمید ازپنجره دارشدمیب ازخواب یوقت
 

 نیبر امارت یکنار سالن ب شام خوردن واس آقاگفتن بودخانوم سام
 

  میکردیم نگاه هم به باتعجب هردومون
 

 شده یچ یعنی عجب گفتم منم
 

 یباسال توکمدم هیناتکراریا گید گفتم انداختم لباسام ب یونگاه دروبستم
 

  یمشک شیآرا هی دمشویپوش افتادم امروز ادلباسی هست یچرت
 

 باز موهامم دمدیپوش یبلند یوکفشا کردم کاملش رژقرمز دنیباکش که
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 افتاد خونه یکنار سالن ب چشمم ک رفتم دراتاق سمت وبه کردم

 
 ااونج بودم شده دعوت من یول داونجابرهینبا چکسیه گفتنیقبالدخترام

 
 زدبهم ذل بازم من دنیوباد بود نشسته زیم پشت انیک شدم داخل یوقت
 

 اونوجلوداد من دوبانشستنیکش عقب ویصندل بلندشد
 

 بود یپل کمیموز هی شام باخوردن کردیم نگام همش نشست وخودشم
 

 وشمگ کیونزد انداخت گردنم ب بایز یلیخ گردنبند هیو بلندشد ازسرجاش
 

 یخانوم مبارک تولدت گفت
 

 دارم دوسش چقدر باش دهیدفهمیبا گید بهش بانگاهم
 

مدجلووازم هاش خواســـت او  یشــلوارامروز کت همون م*ر*ق*ص*ب با
 بود دهیروپوش

 
 کردم قبول شنهادزقصشویپ
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 دور کردمنم حلقه دورکمرم ودستاشو کردم قبول شو*ر*ق*ص*شنهادیپ

 
 یچ همه گفت یچ گفتم ادیم بهت یلیخ گفت بهم گردنش

  
 شدموهامواز کینزد هوبهمی ک میبود *ر*ق*ص* مشغول

 
 گردنمه کینزد لباش کردم احساس شد کیونزد کنارزد گردنم

 
 تووو یدیم ییبو چه:هوگفتی ک
 

 کرد نوازش صورتمو بادستش اومد عقب بازم
 
 کردم خودموکنترل بازم بغلش بپرم خاستمیم
 

 ارمک اتاق میبر نجانیا گفت مینیبش بهتره گفتم *ر*ق*ص* یبعدازکم
 

 کار اتاق سمت ب میرفت باش گفتم یزیاچی پرسش چیه بدون
 

 وجلوش واربودیکنارد که یا نهییآ یجلو رفتم منم مشروبا سمت رفت اون
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 هوی که کردمیم نگاه گردنبندم ب داشتم سادمیوا
 

 گوشم ب آروم خودشوچسبوند شدوبهم کینزد آروم ظاهرشد سرم پشت
 

 ؟یدار دوسش گفت شد کینزد
 

  یبد من توبه ک یزیهرچ گفتم شدم توچشم چشم باهاش دوباره
 

  داد مشروبودستم شهیزدوش یپوزخند باارزشه واسم
 

  رومبل مینشست دیدستموکش
  

 رفت رونیب یحرف وبدون گردمیبرم االن دوگفتیرکش*ب*و*س*مشرو
 

  تواتاق زدن قدم قهید بعدازچن
 

 .....مبارک تولدت گفت آروم بود دستش یکیک هیو اومد باالخره
 

  دمیخندیم فقط وباتعجب گرفتم دهنم یدستموجلو
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 کارابلده؟ نیازا نمیا یعنی
 

 میناپدر یازوقت چون بودم توبهت هنوزم من جلوم آوردگذاشتش
 

 تولدنداشتم گیمردد
 

 گفت نشست کمیاومدنزد ک بود شده جمع توچشمام اشک
 
  یکن فوت شمعارو یخاینم
 

 واردشد دیخدمتکارجد هی کردم وشمعاروفوت گرفتم دستشو
 
 برد کویوک
 

  کردم بهش ینگاه بود زده ذل بهم بازم
 

 ازگوشه یاشک آروم یتوبخند ک تولدگرفتم من گفت
 

 کرد اشکاموپاک شدبادستش یجار چشمم
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 زدم یلبخند منم گیبخندد نمیبب کن نگام گفت
 

 دیکشیم موهام ب یدست گذاشتم نشیس یسرمورو
 

 بازم ورفت آوردواسمون کیخدمتکارک کردیم ووونمید داشت
 

 گذاشت شدولباشورولبام کینزد آروم کردم ونگاش سرموبرداشتم
 
 رفتم ازاونجا عیسر فقط دمینفهم یچیه گید
 

 کردم هیگر سرد آب ردوشیوز اتاقم سمت ب
 

 چرا؟!!!! خداااا دارم دوسش چرامن
 

 رفتم نهیآ یجلو وباحوله اومدم رونیب بودن رآبیز یبعدازکم
 

 کردیم ووونمید موهام صورتم یرو دستاش یجا
 

  افتاد تولدش هیهد ب چشمم
 
  بابودیز یلیخ
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 .انیک
 

 شدم عالقمند دخترانقدر نیا به چرامن خداااا شدم ینجوریچراا
 

 دارم دوسش نگفتم هنوزبهش من دمشی*ب*و*س*چطور
 

 زدم نیزم به مشروب شهیش چرااااخدا
 

 اتاقم ب رفتم یواعصبان
 

 کنم نگاش فرداچطور شد یچ دمینفهم بود یناگهان زیچ همه
 

 ندادم عالقمونشون هنوز من
 

 کنم استفاده سوء ازش خامیم کنهیفکرم االن اون
 
 یکرد زوخرابیچ همه احمق انیک ه ه اه
 
 .انیک



 69 دادقرار

 
 شبید الیبافکروخ بود شده صبح بازکردم چشم یوقت
 

 فکراه بازم بودم گرفته یبد سردرد بود برده خوابم
 
 ومدیم خوابم هنوزم نداشتم زدن حرف ینا ادیز یازمست شبید
 

  بلندکردم تخت یخودموبزورازرو خوردیم بهم حالم
 

 شدم پهن رآبیوز رفتم حموم سمت ب
 

 .دلربا
 

 کردیدردم بدنم ی همه انگار چشماموبازکردم ک صبح
 
 کردمیم نگاه خودم ب نهیآ سمت وبه گرفتم دوش هی

 
 نداشتم یبد احساس واصال دمیکشیم لبام یدستمورو

 
 ...خدا یوا داشتم دوس منم یعنی
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 قراربود کردم وعوض برداشتم ازکمد یمعمول لباس هی
 

 هابودم پله نییوپا دررفتم سمت ب میکارکن نقشه یرو باسام
 

 خوبه حالش یعنی کجاست اون پس کردمیم نگاه انیک اتاق ب
 

 شد خراب یچ همه شبیبعدازفرارد
 

 کشهیمنوم هیعصبان یلیخ حتما االن
 
 رونیاومدب هوازاتاقشی که گذروندمیم االیفکروخ نیباا
 

 رفت ازامارت یآروم بانگاه امااون کردمیم نگاش بابهت من
 

 زد یلیس من ب وباسکوتش
 

 افتاد سام ب چشمم رونداشتم صبحانه خوردن حوصله اصال
 

  خوبه حالت گفت ریبخ صبح ازگفتن وبعد کمیاومدنزد
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 میکن شروع بهتره گفتم یحرف بدون دهیپر چراانقدررنگت
 

  میکرد وشروع بود دستش چندتابرگه سام
 
 اونجابوده شبمید ک دهیخبررس رهیم فیال ک هییجا همون نیا

 
  یداد انجام کارتوخوب تو درهرصورت:گفت ودوباره

 
 خان انیخودک بدست مردم اون کشتن

 
 بکشم آدم تونمینم چون شدم راحت حرف نیازا
 

 کشتن یومجبور یبر خان انیباک یمجبور یول گفت دوباره
 

 .یکن ومقاومت یباش دسرسختیوتوبا ینیمردوبب اون
 

 دایپ خواهرشو کنهیم وتمومیعوض کاراون داره خان انیک یدوقتیتوبا
 
 داشته نگه ساختمون یباال خواهرشو مطمئنم یکن
 

 یبد ونجاتش یبگذر نگهبانا نیدازبیوتوبا



wWw.Roman4u.iR  72 

 

 
 نایکاتر:گفت هیچ خواهرش اسم دمیپرس

 
 هیوروزبزرگ میشیم فرداواردعمل گفت دمیفهم اها
 
 میکن کاروتموم میوبتون ینترس یزیازچ دوارمیام
 

 رفتم اتاقم سمت وبه دادم تکون یسر
 

 دربازکردم اومدمو رونیازفکرب شد درزده دوباره
 

 تواتاقم اوردم واونارو شدم خوشحال دنشونیباد دخترابودن
 

  بود میتولد چ گفتن کمیونزد مبارک تولدت گفتن بهم
 

 کردم زوخرابیچ همه من یول اره وگفتم زدم یپوزخند
 

 شد؟ یچ مگ
 

  انیک ییهوی شدن عوض  گفتن همشون یچ همه بعدازگفتن
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 میدیخند یلیوخ میکرد یکار کتک باهم ستین لیدل یب

 
 ....!ناکنارمنیا حداقل ک بودم خوشحال

 
  گید میبود خورده ناهارمونم بادخترا یگذرون وخوش خنده یکل بعداز

 
 برد خابم همونجا منم بعدازرفتنشون برن قرارشد گید دخترا

 
  گرسنمه یلیخ ک کردم احساس چشماموبازکردم گیبودد آخرشب

 
 بووود کیتار یلیخ شدم وواردآشپزخونه رفتم نییپا سمت ب
 

 مدیکش یبلند غیج روبروشدم جذاب صحنه هیبا ییهوی کردم چراغوروشن
 
 باش آروم وگفت گذاشت دهنم یرو اومدودستشو بسمتم عیسر بود انیک
 

 دستشو آروم کشمیم خجالت کمی کردم احساس دوباره دنشیباد منم
 

 یکنیکارمیچ نجایتوا گفتم برداشت لبام یازرو
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  یشیباا نمیبش تونمینم خودمم توخونه گفت
 

  برداشتم وسس داکردمیپ شده سرخ ینیزم بیس کمی رفتم
 

 یندار دست مگ گفتم یکنینم تعارف گفت رفتم اتاقم سمت ب
 

 بامن ک یهست یکس نیتواول بازم اومد هوصداشی بردار خودت
 
 فراگرفت جارو همه سکوت یزنیم حرف ینجوریا

 
 خادیم کتک زدوگفت یوپوزخند هست ک نهیهم گفتم

 
 اومد رونیب بامن اونم اتاقم ب ازاونجارفتم دعوانداشتم حوصله

 
 ریبخ شب گفت اتاقامون ب میدیرس میرفتیم هاباال ازپله وهردومون

 
  کردم خوردن ب وشروع رفتم اتاقم ب و جوابشودادم منم

 
 خداجونم کارکنمیچ یعنی توفکرفردابودم همش بردینم خابم اصال
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 بدم انجام درست کارمو بتونم امیبرب ازپسش کن کمکم
 

 بازکردم چشم یووقت بود برده خابم الیبافکروخ
 

 بود شده لمس بدنم ادیز بودازاسترس شده صبح
 

  شدم پهن وان وتو حموم ورفتم بلندشدم ازجام عیسر
 

 از بودم بهترشده کمی البته شم آروم دبتونمیتاشا
 

 یلباس هیدیبا رفتمو کمد سمت وبه اومدم رونیب حموم
 

 یمشک نیج شلوارک هی نیهم واسه نباشه ریدستوپاگ ک بپوشم
 
 دمیپوش بود شده حک اسمم اول روش ک یدمشکیسف تاپ هیو
 
 شیوباآرا سشوارکردم وموهامو کردم پام یمشک  صندل هی

 
 رفتم نییپا سمت ب آزوم آروم شد کامل پمیت تیال
 
 انگارمنتظر افتاد سام سمت ب چشمم رفتنم رونیباب
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 میبر دزودتریبا کن عجله وگفت اومد سمتم ب عیسر بود من

 
  نیباماش منم برو سیییتوبار گفت سام نیماش ب میدیرس یوقت
 

  بود نشسته انیک شدم نیسوارماش یوقت امیم سرتون پشت
 

 شدم پرت من ک گازگذاشت یپاشورو من وبانشستن رل سمت
 

 زدن حرف جرائت نشیخشمگ چهره دنیباد بودم نشسته کناراون منم
 

 گرفتم دستشو آروم ک نداد اجازه میلعنت احساس یول ندادم خودم ب
 

 گرفت دستمومحکم کنه من ب ینگاه نکهیا بدون اونم
 

 ✋کنم ول دستشو نبودم یراض گید بودم شده خوشحال
 
 نمک یزندگ اون بدون تونستمینم گیاصالد ک بودم کرده عادت بهش یلیخ
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گاه خت بهم ین ندا ند ا باپزخ فت و دی*ب*و*س*دســتمو یو  من نترس گ
 کنارتم

 
 ...درواومد ازحرکت نیماش ک میبود دهیانگاررس گیود یایبرم توازپسش

 
 منتظرعالمت مونمینجامیا من داخل یبر یزود دیتوبا گفت

 
 درنظرداره حرکتاشونو تمام نایبادورب سام

 
 ورتمص دستشوبه یتونیم تو نباش نگران! دی*ب*و*س* دستموگرفتو دوباره

 
 شم ادهیپ نیازماش خاستم گرفتم یادیز یانرژ دبگمیدوبایکش

 
 دمیم حیترج گفتم کردم نگاه تفنگ ب یوقت ببر کلتم ایب گفت ک
 

 ؟یمطمئن گفت دوباره ممنون کنم استفاده یکیتکن ازحرکات
 

 اره گفتم و دادم تکون یسر
 

 چندتا هوی ک شدم وارد ازگاراژ آروم شدم ادهیپ نیوازماش
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 دمیدو اتاق یازدرها یکی سمت ب دنیاونامنوند اما دمید گاردیباد
 

  لشمیوسا نبود یکس کردم نگاه وازگوشش بازکردم دروآروم
 

 سمت ب بستمشو آروم بود شده دهیچ مردونه
 

 اونجام نبود یکس کردم نگاه اونم رفتم یبعد اتاق
 

 بود نفرخواب هی دمید یزیچ تخت یهوروی بازکردم ویبعد دراتاق
 

  من دنیباد ک ومدیبنظرم ساله 20دختر هی رفتم سمتش ب آروم
 

  دهنشوگرفتم یجلو عیسر ک بزنه ادیفر ک بلندشد
 

  نیهست یک شما یول اره وگفت دستموبرداشت یینایتوکاتر گفتم
 

 ردک دمنوبغلیپر عیسر میدیم نجاتت میدار فرستاده منوبرادرت گفتم
 
 کجاست انمیک داداش هستم لحظه نیمنتظرا ساله چن یدونیم
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 رازگاردایباد نیا دیمابا نهییپا برادرت گفتم..... سواالتش دنیوباپرس
 

  نیازا بهتره توام کنم دفاع ازخودم تونمیم من میبردار سرراهمون
 

 یمخصوص ماده اون ب ک دادم دستش کردنش هوشیب یبرا پارچه
 

 ....بود شده زده
 

  میرفت سمتشون ب باهم که حاظرشد اونم
 

 چسبوندیم دهنشون روبه وپارچه گاردایباد به دیپریم نایکاتر
 

 بودم ادگرفتهی ک حرکت باچند منم شدنیم هوشیب کم کم واونا
 

 ✋یکار کتک ایبعض وبا کردمیم هوشیب ازگردن
 

  ازپابندازم اونارو تونمیم ک بودم مطمئن ازخودم
 

 سام ک ینیدورب سمت ب گاردایباد کردن فیورد کار شدن بعدازتموم
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  ب و میرفت ازاونجا نیکاتر منو دست وباعالمت رفتم دیدیماروم
 
 گفتیم وهمش دیلرزیم ازترس نیکاتر میاورد ازاتاقاپناه یکی

 
 میکاروبد نیا اجازه دینبا کشهیم برادرمو یوحش اون

 
 ادیبرم ازپسش برادرت گفتم کردنش باآروم منم

 
 یهست یتوک دیپرس دوباره

 
 زویچ همه گمیم بعدبهت واسه ناروبزاریا گفتم منم

 
 دراتاقو آروم پااومد یهوصدای

 
 سمت به ک دمید انویک هوی ک بودم شده رهیدرخ وازگوشه بازکردم

 
 دیبا تنهابره کنم ولش تونستمینم رفتیم کنارسالن بزرگ اتاق

 
  رفتمیم باهاش
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 .انیک
 

 سالها ک بود یروز بودامروز گرفته چشمامو یجلو خشم
 

 یسرصندل زشیم پشت فیال دمیرس اتاق ب یوقت بودم منتظرش
 

 یبخواب خوب وگفتم کردم کینزد بهش صورتمو بود برده خوابش
 

  کنمیم شیطوالن واست یدار خوابودوست اگ
 
 صورتشو تموم ترس من چهره دنیوباد بلندشد ازجاش یفور فیال
 

 نایکاتر ب گاردیباد همه نیا باوجود یتونیتونم گفت ک بود گرفته
 

 شد اتاق وارد نایکاتر با دلربا ییهوی که یبرس
 

 زد یوپوزخند یریگیم کم دست ویتوک وگفت
 

 گرفتم سمتش ب تفنگو زدم بهش ک یکتک با منم
 

 ....کن یخداحافظ تیبازندگ وگفتم
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 نجاآخرخطهیا کن یخداحافظ تیبازندگ گفتم

 
 مردن منتظر نایکاتر اما بود شده رهیخ بهم دلرباباوحشت

 
  کن رحم بهم توروخدا کردیم التماس بهم بود فیال

  
 کرد تموم کارو یبلند کیشل یوباصدا اورد باال تفنگو انیک
 

 کردم واونجاروترک بدشد هوحالمی منم افتاد نیزم ب فیوال
 

 توبامن وگفت کمینزد اومد افتاد سام ب چشمم سالن وسط ک
 
  ایب

 
 .انیک
 

 برگشتم یوقت بود بسته نقش صورتم یرو یواقع لبخند
  

 کرد ومنوبغل دیدو سمتم ب یاشک یباچشما نایکاتر
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 نبود دلربا رفتم نیماش سمت وب نجابردمیازا اونو منم

 
 خودشونه نیتوماش که گفت بااشاره سام

 
 دخترخوشگله نیا دداداشیپرس دوباره ک رفتیکنارنم ازبغلم نایکاتر

 
  یفهمیم خودت گفت یوپوزخند یبامکث هیک
 

 .دلربا
  

 یفور میدیرس امارت ب ینبودوقت مهم واسم یزیچ گید
 

  شدم پهن ردوشیوز رفتم اتاقم سمت ب
 
  کردینم ناراحتم انیک دادن ازدست جز یزیچ گید
 

 خواهرش نجات بعداز ک کردم امضا قراردادو اون من
 

 بودم شده مونیپش االن یول برم نجایدازایبا من
 



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 کنم یزندگ انیک بدون تونستمینم گید چون
 

  دیلرزیم یحساب بدنم مردهم اون بخاطرکشتن
. 

 
 کردم عوض یباراحت ولباسامو اومدم رونیب ازحموم باالخره

 
  برم نیییپا ک دمیترسیم رفتم تختم سمت وب

 
 بود خواهرش وکنار بود دهیرس خواستش ب گید انیک
 
 نبود من بودن ب یازین گید
 
  انیک
 

 دخترا یفور نبود دلربا میدیرس خونه ب یوقت
 

  بردن خوب اتاق هی به نارویکاتر
 

 گشتمیم دلربا دنبال همش
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  بودم شده وارعاشقش وونهید من کنم ولش خاستمینم
 

 مکنیم درست من امشبو شام گفت من وب اومد نییپا ب بادخترا نایکاتر
 

 رفت آشپزخونه وبادخترابه میبخور کنارهم ک
 

 گشتمیم سام دنبال
 

 شد سالن وارد یازدرورود که
 

 نبود خوب حالش نیتوماش گفت کجاست دلربا گفتم بهش عیسر
 

 رفت اتاقش ب دنمونیبارس
 

 میکن تموم قراردادو دیبا کارم اتاق ب کن صداش گفتم
 

 ...و رفت باال ب سام
 

 .دلربا
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  قرارداد راجب دیبا گفتن اقا گفت بود سام ک دروبازکردم
 

 دیبر کارشون اتاق ب ک وخواستن میکن صحبت
   

 خاستمینم ویزندگ نیا گید و مردم همونجا
 

  رفتیم یاهیس چشمام
 

 رفتم نییپا وبه حاظرشدم ک
 

 ....کردم کاروباز درواتاق
 

 من وب بود داده هیتک زیم به انیک بازکردم دراتاقوکه
  

 توچشمام اشک کنم کنترل خودمو تونستمینم بود شده رهیخ
 

 رهیخ وتوچشماش شدم کینزد بهش بود دموگرفتهید یجلو
  
 دارم چقدردوسش فهمهینم ازچشمام اون یعنی
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 شد یجار روصورتم اشک ک بودم شده رهیخ بهش نطوریهم
 

 هوشیب یوانگار رفت یاهیس چشمام ک دمینفهم یزیچ گیود
 

 شدم
 
 .انیک
 

 بود پرازاشک چشماش کمینزد ومدیم داشت یوقت
 

 افتاد دستم یرو گمیم یچ بده گوش نکهیا بدون
 

 باالسرش بود اومده دکتر بردم اتاقش وبه کردم بغلش آروم
 

 ترسهیم یزیازچ گفت دلربا بدن بالرزش ک
 

 کرده ولرز تب نیهم واسه
 

 ورفت کرد قیطزر بخش آرام کرد وصل یسرم
 

 دنیباد ک بازکردم چشمامو باالخره یهوشیب یبعدازکم
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 وبغلش بلندشدم ازجام عیوسر اشک همون دوباره باالسرم انیک
 

 میزنیم حرف بعدا کن استراحت وگفت کرد منوبغل واونم کردم
 

 ازبغلش آروم خادیمنونم گید ک گفت بهم یحس هی انگار
 
 رفت ازاتاقم یحرف چیه یب اون ک اومدم رونیب
  

 ارزش یوب پوچ دختر هی انگار داشتم خودم ب نسبت یبد احساس
 

 دیرس خواهرش ب گید اون احمق ی دختره گفتم خودم ب بودم
 

 ....کاریخادچیم گید تورو
 
 .انیک
 

 کردیم نگام باپوزخند نییپا نایکاتر رفتم دلربا ازاتاق یوقت
 

 داداش یکن فیتعر یخاینم گفت
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 زویچ همه کنم فیتعر کاربردم اتاق ب واونو رفتم نییپا سمت ب
 

 هیدخترک نیا گفتیم همش
 

  نجااومدهیا یچطور
 

 شدوگفت ناناراحتیکاتر کلمه نیباا دمیدختروخر نیا من گفتم
 
 یکن یکار نیهمچ که نداشتم ازتوانتظار گید
 

 داشتم اجیاحت یقو دختر هی توبه نجات یبرا من گفتم دوباره
 

 نکنه یباز لوس ک یدختر کنه یجاسوس احمق ارشیازک ک
 

 ..........ک یودختر
 

 بسه وگفتم بلندشدم ازجام عیسر یشد توعاشقش داداش
 

  حرفا نیا توواسه کیکوچ مخ هیکاف یبدون نقدریهم
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 جانداره
 
 ادی افتادم دوباره داداشم بعدازرفتن 

 
 شد اتاق ازدختراوارد یکیهوی که هیگر وبازم مایقد
 

 بودم دوست نیباا قبال من. سحربود اون
 

  زمیعز یکنیم هیچراگر اومدوگفت
 

 شد خراب زیچ همه مایبخاطرقد
 

 یداکنیعشقتوپ یتونیم گیود یداکردیپ نجات گیتود زمیعز
 
 باشم باهاش گید تونمینم داکنمیپ ام اگه یبش عاشق ابازمی

 
 شده *ت*ج*ا*و*ز بهم من م م چرا؟ آخه

 
  دونهیم برادرت!!!!!!!!! یچ
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 نگو بهش لطفا رهیم آبروم بفهمه خامینم ن
  

 بدونه بهتره اون اما
 

 ...بدونه خامینم..... ن گفتم
 

 . دلربا
 

 مرد عشقم گید رفت ازاتاقم انیک یوقت
 

  بود شده  کیهواتار گینبودد خوب اصال حالم
 
 قرارداد اون ب لعنت 

 
 زویچ همه کنمیم تمومش گید فردا

 
 خوشگله دختر بود نایکاتر شد زده هودراتاقمی ک توفکربودم

 
  یبخور شام ما با یاینم
 

  ستین خوب حالم ممنون ن گفتم فقط
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 شم مونیپش انیک دنیباد دوباره برم ک دمیترسیم نیازا فقط

 
 نرم رونیب بمونمو تواتاقم بهتره نیهم واس

 
 بود نایکاتر شد درزده دوباره

 
 شد اتاق وارد غذا ینینبارباسیا

 
 بخورن همه دیبا کنم درست من ک ییغذا

 
 یخوب یلیتوخ یداد نجات منو ک ممنون گفت دوباره

 
  نایا کردو فیتعر کمی گلم نکردم یکار گفتم منم

 
 ؟یدار عالقه برادرم دتوبهیهوپرسی ک
 

 مینزن حرف راجبش بهتره
 

 نیایم هم به یلیچراشمادوتاخ آخه
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 بده جوابمو نخواست دمیپرس چراازبرادرمم

 
 ستیمان نیب یزیچ وگفتم گرفتم شیآت حرف نیا دنیباشن

 
  دمیپرس فقط من باش گفت اونم

 
 ریبخ شب... زمیعز خوش شب

 
 .....گفتیم خواهرش ب داشت دوسم اگ شد گرفته حالم

 
 بود برده خوابم گید ک انقدرفکرکردم

 
  رفتم حموم یفور شدم داریب خواب از ک زود صبح

 
  یا نسکافه شلوارک هیبا لباسام کردن عوض بعداز

 
 ختمیر ودورم فرکردم موهامم یا دنسکافهیسف تاپ هیو
 

 اونجانبود ک انیک کار اتاق سمت ب رفتم نییپا وبه
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  شد وارد ازدرامارت ک چرخوندم چشم
 
 میبد ادامه میروزنتونستید گفتم یداشت یکار بامن گفت و
 

 کنم کاروتموم گید ک آمدم امروز
 

 گذشته خشیتار قرارداد وگفت انداخت باال ییابرو
 
 مشیریبگ بازم میتونیم گیروزد3 تا
 

 یدار عجله یلیخ نکهیا مثل گفت من روبه ودوباره
 

 ارنشیزودترب هرچه گمیم باش
 

 یاوک
 

 وهوامون حال شدن عوض یبرا قراره ما: گفت برم خواستم یوقت
 
 دادمو تکون یسر یایبامام توام آلمان میبر
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 رفتم اتاقم سمت ب
 

 یبریماروم سررفته ماحوصلمون داداش  ودادزد جلوموگرفت نایکاتر
 
  یگذرون خوش میریم نیحاظرش گفت رونیب

 
  رفتم نییوپا حاظرشدم عیسر منم

 
 ؟ میبر نهیتوماش نایکاتر گفت انیک
 

 ...نیماش سمت ب میورفت میبر گفتم
 

 نیتوجلوبش داد اشاره من وبه بود نشسته عقب نایکاتر
 

  جلونشستم رفتمو غرور با منم
 
 .نمایس میبر وگفت سوارشد انمیک
 
 گذاشته وحشتناک لمیف

 
  یترسیم گفت برهینم خوابمون باوا ن گفتم



wWw.Roman4u.iR  96 

 

 
 ترسمینم زیچ چیه و چکسیازه من گفتم یباپوزخند

 
 دمیم نشونت خودم ویواقع ترس:گفت رلبیز یباپوزخند

 
 زدم گید راه ب وخودمو دمیشن بازم یول
 

 دی*ر*ق*ص*یم خوندویم نایوکاتر بود کرده یپل آهنگ
 
 میدیرس یانگار شد متوقف نیماش ییجا هی

 
 دیخر یخوراک یسر هی واسمون انیک مویرفت وداخل

 
  نشست انیک کنار نایکاتر داخل میرفت یوقت
 

  گشید طرف کی منم
 
 کردمینم نگاه ازترس من یول بود شده شروع لممیف گید
 

 گرفت دستمو انیک ک میدزدیم لمیازف چشمامو
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 نجامیا من نترس شدوگفت کینزد گوشم وب

 
 لمیف یوسطا دادیم آرامش بهم صداش

 
 میدبریپاش مزخرفه بچها گفت ترسمیم بازم دمنید
 
 ازدستاش ودستمو بودم شده خوشحال حرفش نیازا
 
 داداش گفت نایکاتر وبازم میرفت نیماش سمت ب  دمیکش رونیب

 
 داد تکون یسر انمیک پارک میبر

  
 گید بودم خسته یلیخ من

 
 ومدیم خوابم میلیخ
 

 مینشست ییجا هی میرفت توپارک
 
 خادیم ک کرد لج نایکاتر بود یترشهرباز نییپا کمی
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  گاردارویازباد یکیو برو گفت انمیک بره
 

 میبود نشسته کنارهم خودمونم فرستاد باهاش
 

 قرارداد بعداز گفت من روبه انیک ک
 

 رانیا یگردیبرم
 

 یلعنت اشک همون بازم بود جاروگرفته همه سکوت
 

 وندارمیکس رانیا ک من گفتم روبهش آروم
 

 ندارم یا خانواده چیه من رمیم هرجاباش
 

 یچ پدرومادرت دیپرس دوباره
 

 موندموخودم من اونا مرگ بعداز گفتم
 

  میستین خانوادت ما پس دوگفتیکش لپمو
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 بردم لذت یلیخ حرفش نیازا
 

 یدیخر منو ک توام گفتم اما
 

 دمتیخر ک معلومه توله کرد حلقه دستشودورگردنم
 

  بخرم یبستن واست یخایم گفت میدیخند باهم
 

 شویبستن ک میزدیم یبستن میداشت بخر باش  گفتم
 

 یگذرون وخوش خنده کمیو یترشد بامزه االن دماغم زدرو
 

 یلیخ گفتن خانوم نایکاتر گفت گاردااومدویازباد یکی ک
 

 برگشتن خونه ب نیوباماش ادیم خوابشون
 
 .انیک
 

 بزاره تنها خادمارویم مثال توله
 

 بدم نشونت رو ییجا هی ببرمت بلندشو گفتم دلربا ب
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 ک بود بام مثل یجا هی میرفت نیسوارماش بلندشدو اونم

 
 میبود داده هیتک نیماش ب هردومون شدیم دهیپاد ریشهرز کل

 
 اناراحتمی شمیم یعصبان یوقت ک کردیم فیتعر انیک
 

 بدم نشونت یخایم گفت زنمیم ادیوفر امینجامیا ب
 

 زدیم ادیفر بلند گرفتو دهنش به دستاشو رفت جلو
 

  دادزدم اون مثل منم دیکش ودستمو کن امتحان ایب گفت
 

 بود انیک دادن ازدست بخاطر فقط یلعنت هیگر همون دوباره
 

 بخودش ومنو شد حلقه کمرم ازپشت مردونه دودست هوی ک
 

 یبگ یخاینم شدوگفت کینزد گوشم ب آروم چسبوند
 
 هیچ واس ییهوی یهایگر نیا



 101 دادقرار

 
 .......بخاطر ب ب ب گفتم بود زده ذل بهم بازم برگشتمو

 
 بخاطر ب ب گفتم

 
 دیببخش وگفت خورد زنگ انیک یهوگوشی ک
 
 شد زدن حرف کنارمشغول ورفت بدم دجوابیبا
 

 نیتوماش ورفتم کردم اشکاموپاک منم
 
 ک بود زده زنگ بهش یک دونمینم
 

 شرکت برم دیبا من خونه زارمتیم گفت
 

 فردا نره ادتی گفت میدیرس خونه ب یووقت
 

  رفت وبعدم
 

 میبر فرداقراربود ک بود سفرآلمان همون منظورش
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 گزاشتم توچمدون لباسامو رفتم اتاقم ب یوقت
 

 شدم پهن تخت یرو یحوصلگ یوباب
 
 افتادم قبل ساعت ادچنی

 
 بودم شده راحت گید گفتمیم بهش اگ

 
 بود مشخص کارم گید واالن

 
 برد خوابم فکروذکرا نیباهم

 
  سمت ب بود شده هواروشن بازکردم چشم یوقت ک
 

 دمیکش یقیعم ونفس رفتم اتاقم پنجره
 

 اومدم رونیب یزود رفتم حموم وبه
 
 کردم انتخاب توکمدم کیش لباس هیو
 



 103 دادقرار

 برداشتم ییآلبالو کوتاه رهنیپ
 

 یمشک فیوک وباکفش
 

  بایز یلیخ شیوآرا
 

 کردم کاملش رژقرمز هیبا ک
 
. 

 
 رفتم نییپا سمت ب برداشتمو چمدونو

 
 گرفت اومدوچمدونو جلوم سام ک
 

 بود اونجا ناامیکاتر ک کنم یبادختراخداحافظ ک رفتم منم
 

 خوب حالم امیب تونمینم من گفت ینشد توچراحاظر گفتم
 
 ...اما گفتم برو توباداداشم ستین

 
  نیشمابر میگذرونیم خوش دخترا شیپ من زمیعز ن
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 یخداحافظ یکم بعداز نیهدرند طارویبل
 

 رفتم نییپا سمت ب ازدخترا کندن ودل
 

 کردیم برانداز انداممو خورد  من ب چشمش انیک ک
 

 دادم تکون دست رفتمو جلوش ک
 

 !تو ییکجا
 
 ادینم نایکارتر بگم ک بازکنم دهن اومدم میبر نجامیا

 
 میبر دونمیم گفت خودش ک
 

 شدم نیوسوارماش رفتم باهاش✋��بود ازخدام ک منم
 
 میش مایسوارهواپ ک فرودگاه میبود دهیرس راه یبعدازکم و
 

 دمیترسینم نیهم واسه بودم سوارشده میناپدر قبالتوخونه



 105 دادقرار

 
  مینشست کنارهم یصندل دوتا

 
 .انیک
 

 کتمو منم بود برده خوابش دلربا مایهواپ بلندشدن محض ب
 

 حوصله یوب انداختم سرش
 
  نهیبش مایهواپ بود کینزد گید ک خوندم کتاب کمی

 
 میدیرس دارشویب وگفتم کردم لمس صورتشو آروم

 
 .دلربا

 
 کردیصدانم اسممو بودم کینزد بهش هروقت

 
 کردنیکارم رونقشه باسام ک یچندبار فقط

 
  شد باز کامل ک چشمام زدیصدام اسممو
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 کردمیم بوش آروم ک بود انداخته من یرو کتشو
 

 یبود خواب راه کل گیدارشودیب گفت دوباره
 

 یبزرگ یشخص نیباماش میشد ادهیپ یوقت
 

  مدرن یلیخ هتل هی کیونزد بردن ماروازفرودگاه
 
 اتاق واسه رفت انمیک بردن باال چمدونامونو میشد ادهیپ

 
 میرفت باال باآسانسور یوقت گرفت اتاق ودوتا

 
 گرفت خوابم برم من گفتم ک بودن هم یروبرو اتاق دوتا

 
 ادیب خوابم دیبا من یبود خواب توهمش گفت

 
 کیوش مجهز یلیخ اتاق هی بازکردم باکارت دراتاقو

 
 شدم پهن وروتخت کنارگذاشتم وچمدونمو داخل رفتم بود

 



 107 دادقرار

 کردم عوض یباراحت ولباسامو
 

 اورده قهوه واسم اتاق سیسرو درزدن دوباره
 

 داشتم اجیاحت بهش یلیخ  بود
  

 دروبازکرد انمیک در بستن درحال ک کردم تشکر گرفتمو
 

 بود شده جذاب یلیخ ک بود دهیپوش یراحت لباس
  

  میبر یمهمون هی قراره شب وگفت افتاد من ب نگاش
 

 رونیب میبر حاظرشو االنم گفت باش گفتم شو آماده
 

 لباس هی امشب یمهمون واسه اومدم منم دروبست زدو یچشمک
 

 برداشتم بود تورکارشده ک یا سورمه بلند رهنیپ هی کنم انتخاب
 
 میاومد رونیازب ک  کنارگذاشتم زدیم برق وتورهاش بابودیز یلیخ
 

 حاظرشم عیسر
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 بود تورکارشده پشتش ک خوشگل وتاپ یل شورت نیج هی االنم

 
 ناهار یوبرا برداشتم نکمویع کردم جمع کامال موهامم برداشتم

 
 بودم شده رهیخ اون ب من بازکرد انمیدرک بازکردن محض ب حاظربودم

 
 میبر گفت انیک ک ودروبستم اومدم خودم ب کم کم من ب اونم

 
 .... میرفت نییپا ب باآسانسور میبر
 

 بخنده ک بودم دهیند ینجوریانوایک تاحاال
 
 نبود دلش تو یغم گید انگار االن یول
 

 زدیم قهههقههههه وهمش
 

 میرفت هتل رونیب ب مجلل رستوران هی سمت ب
  

 .غذانداشتم خوردن ب لیم ادیز من مینشست اونجا



 109 دادقرار

 
 دادم سفارش ساالد هی وفقط

 
  انیباک وبش خوش یبعدازکم

 
 میبر بهتره انیک گفتم بودم شده خسته یلیخ

  
 بگو یخواست یزیچ اگ گفت میبرگشت هتل وب

 
 روتخت بودم خسته یلیخ ک من میرفت اتاقامون وهردوبه

 
 برد خوابم

  
 ومدیدرم یصدا استراحت کمیبعداز

 
 دربازکردم ورفتم بلندشدم ازجام باش تونهیم یک اه
   
 بود اورده قهوه بازم ک بود هتل یکارمندا از یکی

 
 دمیسرکش وقهمو تشکرکردم
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  رفتم حموم ب عیسر
 

  یلیخ کردم زشیفرر موهام کردن وخشک اومدن رونیوبعدازب
 

 رهنمویوپ کردم هم ییبایز یلیخ شیآرا بود شده خوشگل
 

 میدست فیک وبابرداشتن دمیپوش بلندمو یوکفشا دمیپوش
 

 بود دهیکش طول شدنم حاظر ساعت2 حدودا
 

 بود انیک دروبازکردم شد درزده هوی ک
 
 شد ساکت من دنیباد ک بزنه حرف خاستیم
 

 میبر وگفت انداخت اندامم ب یبامعن یونگاه
 
 نیوسوارماش میرفت رونیب ازهتل بود شده جذاب یلیخ انیک
 

 ه؟یچ واسه یمهمون نیا دمیپرس میشد
 



 111 دادقرار

 کرده دعوت ماروهم دوستم ک مجلل یمهمون هی گفت
 

 میبود دهیرس یشدانگار متوقف نیماش ک دادم تکون یسر
 

 قرمز فرش یرو ک بازکرد برام نویدرماش راننده
 

 دستموگرفت بود کنارمن ک انمیک داشتمیبرم قدم
 

 بودن شده رهیخ بهمون بابهت وهمه
 

 خوردیم بهم حالم اطرافم یمردا یازنگاها
 

  میشد ک سالن وارد کردنیم نگام ینجوریا چراهمه
 

 ومدنیم افهیوق یباز ولوس کردنیم نگاه انیک دختراب همه
 

 یمردجذاب هی کردنیم پچ پچ یازحصود من دنیباد ک
 

 دی*ب*و*س* منم دست آمدگفت خوش انیک وب اومد جلومون
 

 یکن یبارومعرفیز یبانووو نیا یخاینم گفت انیک وروبه
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  هستن نامزدم دلربا شونیا گفت انمیک
 

  شترشدیب سالن یها پچ پچ ک
 

 نیا گفتن ب بود یراض دلم ته یول کجااومد از گید ینامزد
 

  هستم جک منم گفت بازم انیک دوست ک حرف
 

 اسمتون چقدر خانوم دلربا شدم خوشحال باشما ییازآشنا
 
  ب کرد ییوماروراهنما شماست ی وبرازنده باستیز
 

 دینیبش نجایشماا لطفا وگفت کیش یلیخ مبل کی طرف
 

 نامزد چرا دمینپرس انیازک اصال گید منم
 

 گفتیم لیوبادل وقت ب حرفشو شهیهم اون آخه
 

  کردن ییرایپذ ادومشروبیز یها یدنیبانوش ازمون



 113 دادقرار

 
  تااالن انیاماک خوردم وهیآبم فقط من

 
 ادیز یازمست بود شده قرمز چشماش گید بود  خورده یلیخ
 

 دنی*ر*ق*ص* ب کرد وشروع کشوند سن سمت وبه کرد بلندم
 

 یدار باش آروم انیک شدم کینزد گوشش ب آروم
 
  شدوگفت کینزد من گوش ب اونم یکنیکارمیچ
 
 سسسییییییه
 

 بود بدشده حالش واقعا گید *ر*ق*ص* یبعدازکم
 

 بودم شده جمع  توبغلش وکامال دیکشیم خودش سمت منوبه
 
. 

 
 کرده یرو ادهیز انیانگارک وگفت مااومد سمت ب دوستش
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 هتل نشیببر بهتره منتظره نیماش
 

 برد نیماش سمت ب انویوک کرد کمک وخودشم
 

 رفت یوباخداحافظ  گزاشتشو نیوتوماش
 

 کرده مست چراانقدر احمق
 

 وفتهیب حال نیا ب ک
 

 بردن هتل به اونو گاردایباد راه یبعدازکم
 

  ب دنیبعدازرس بودم کنارش منم
 

 برمشیم خودم دیشمابر گفتم آسانسور
 

 دروباز انیک اتاق باکارت  میرفت باال وباآسانسورب
 

 بود زده ذل بهم همش بردمش تختش سمت وبه کردم
 



 115 دادقرار

 شد کینزد بهم وباصورتش دیکش دستمو ک برم خاستمیم
 

 دادینم گوش اما بزاربرم انیک گفتم
 

 تهبرداش اتاقو کل مشروب یبو دی*ب*و*س* لبامو وباولع ترشد کینزد بهم
 

 دودست ک فرارکنم خاستمیم شدیبدم داشت حالم بود
 

 بزاربرم کن بس انیک شد حلقه کمرم پشت
 

 شد کینزد ووبهم انداخت تختش یمنورو دادینم  اماگوش
 
  شد کینزد گوشم ب آروم بودم دهیترس یلیخ
 

  دارم دوست یلیخ وگفت
 

  کنم فرار تونستمینم شد کینزد بهم وبازم
 

 بودم شده قفل انگاربهش
 

 ...... کرد دنمی*ب*و*س* ب وشروع
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 برد وخوابم دمینفهم یزیچ گید
 

 کردیدردم بدنم ی همه چشماموبازکردم ک صبح
 

 بخورم تکون تونستمینم اصال کردمیم یچارگیب احساس
 
 ازاون اصال هیچ احساس نیا بود خواب انمیک
 

  متنفرنبودم میکنار مرد
 

 کردم نگاه تخت یباال نهیآ وبه بلندشدم تخت یرو از آروم
 

 ستمیدخترن هی گید من زدیم موج توچشمام اشک
 

  خوردیم بهم ازخودم حالم
 

 افتادم شبیاددیو دمیکش لبام یرو دستامو
 

 انویک رهنیپ نبود لباسام کردیدردم بدنمم بود سردم



 117 دادقرار

 
 بازکرد چشم انیک ک دمیپوش

 
 دمیترس بارازش نیاول یبرا
 

 افتاد من یاشکا ب نگاهش بود شده رهیخ بهم وبابهت بلندشد
 

 یییییوا: بلندگفت دویکش موهاش تو یودست
 
  فرارکردم عقب که بشه کمینزد خاستیم
 

  گمشو ودادزدم
 
 باورکن ادینم ادمی یزیچ من جلواومد آروم انیک
 

  یعوض شو خفه
 

 . دلربا
 
 ستین خودش دست شبشید حرکات ک دونستمیم
 



wWw.Roman4u.iR  118 

 

 افتاد بدنم یهایکبود ب نگاهش دخترنبودم هی گید من اما
 

 فرارکردم ازاتاقش منم وارزدید به یمشت تیباعصبان
 

 یهرجا ب دستامو شدم پهن وتووان دمیدو اتاقم حموم سمت ب
 

 نداشتم یبد احساس اصال وفتادمیم انیادکی دمیکشیم بدنم
 

 انقدربدبختم ک خوردیم بهم ازخودم حالم فقط
 

 نشستم تختم یرو وباحوله اومدم رونیب ازحموم یبعدازکم
 

 کردیم وونمید هاش*ب*و*س* ی،جا هایکبود یجا
 

 ندادم جواب اصال درزدن ک توفکربودم
 
 خونه میگردیبرم کن جمع لتویوسا گفت یآروم یباصدا بود انیک
 

 من واس گید جهنمه خونس اونم آخه
 



 119 دادقرار

 کردم عوض یل یآب وشلوارک تاپ هیبا لباسامو
 

 انداختم گردنم ب ینگاه نداشتم شیآرا حوصله
 

 نبود بودتوگردنم داده بهم خودش وکه یگردنبند
 

 کردم لباساموجمع کم کم بود افتاده انگارتواتاقش
 
 
 .انیک
 

  داشتم یبد یلیخ احساس
 

 کردیدردم شبید یازمست سرم
 
 دلربا تن یبو بازم بودم گرفته دوش هی نکهیباا
 

 سوختیم کمرم پشت بود گرفته وجودمو تمام
 

 دلربابود یدستا یجا ک کردم نگاه بهش نهیتوآ
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  شکستم روبامشت نهیآ
 

 خوردیم بهم ازخودم حالم گرم*ت*ج*ا*و*زم هی من
 

 جانمونه یزیچ ک انداختم ینگاه گزاشتم چمدوناروکناراتاق
 

  افتاد وگردنبندش دلربا یلباسا ب چشمم
 

 روتوچمدونم همه کردیم وونمید اترتنش یبو کردم بو لباسشو
 

 چمدوناشوداد دلربا رفتم دراتاق سمت وبه گزاشتم
 

 شدیردم ازکنارم بااخم وخودشم نییپا بردن گاردایباد ب
 

  خودم تواتاق آوردم دمیکش دستشو ک
 
 یکنیم یغلط چ
 

 ادینم ادمی یزیچ من ازعمدنبود یزیچ بخدا
 



 121 دادقرار

 یفهمیم ستمیدخترن هی گید من دستتوبکش
 

 اومد نییپا انمیک شدم نیوسوارماش نییباآسانسورپا رفتم وازاتاقش
 

 میزدینم حرف باهم فرودگاه توراه وسوارشد
 

 برد وخوابم گرفتم ازش رومو میماشدیسوارهواپ
 
 .انیک
 
  بزنم دست بهش تونستمینم
 

 برد خوابم وخودمم انداختم روش کتمو
 

 .دلربا
 

  رفتیم نییپا داشت مایهواپ گید انگار
 

 چشماموبازکردم ک
 

  کردمیم بوش آروم بود من یرو کتش



wWw.Roman4u.iR  122 

 

 
 دارشدیب اونم ک
 

 خوبه حالت
 

  جوابشوندادم اصال
 

 نیماش سمت ب میوبرگشت میشد ادهیپ مایازهواپ
 

 نیاومد خوش اومد جلومون سام
 

 خبر چ زد یافتادچشمک من ب نگاش
 
 بغلش بپرم داشتم دوس بودم خوب باسام یلیخ
 

 کنم هیگر زارزار
 
  میشد نیوسوارماش نگفتم یزیچ
 

 اومد جلومون نایکاتر میدیرس امارت ب یوقت



 123 دادقرار

 
 نیاومد خوش

 
 ممنون

 
 رفتم اتاقم سمت وب

 
 .انیک
 

 شده؟ چش نیا خبره چ دیناپرسیکاتر
 

  دادم تکون یسر
 
  رفتم اتاق ب یحرف یوب
 

 اومد سرم پشت سام
 
 ؟یکرد یخواستگار ازش خان انیشدک یچ
 

 یچ همه ب گندزدم نپرس
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 شد یچ مگ چرا آخه
 
 یمرد مگرنه بفهمه یکس نباس نیبب
 
  گمینم بگو باوا ن
 

  کردم *ت*ج*ا*و*ز دلربا ب من
 
 ؟ییییییییییییییچ چ چ
 

 اره
 
 دیکنینکارونمیا شما ن
 

 ادینم ادمی میزیچ یحت دمینفهم بودم مست
 

 شهیم یچ حاال
 
 رسهینم ذهنم ب یزیچ دونمینم
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 افتاد عقب گیروزد3 قرارداد خان انیک یراست
 

 رسهیم بدستمون گیروزد 3 وگفتن
 

 کردم زوخرابیچ همه کارکنمیچ من حاال بهش لعنت
 

 .دلربا
 

 اومد سرم پشت ناامیکاتر اومدم اتاقم ب دنمونیرس محض ب
 
  گذشت خوش نیکارکردیچ
 

 بود خوب یلیخ اره
 

 بره آبروم ک بفهمه یکس خاستمینم اصال
 

  یدیخر یچ نیکاراکردیچ پس اها
  

 بردار ازساکم یدار دوس هرکدومو دمیزاخریچ یلیخ
  

  زمیعز باش یوا
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 زدم یپوزخند وبهش نجایا یکارکردیتوچ خوب

 
  گید میبادخترابود کارکنمیچ یخاستیم خووب گفت

 
 بادختراوسام

 
  یدیتوازکجافهم یوا
 

  گید دمیفهم
 
 کشهیم سامو مگرنه بفهمه دبرادرمینبا
 

 یدار دوسش یلیخ ک معلومه خوب
 

  باشم باهاش تونمینم یول اره
 

  شدن یجار اشکاش یتونیچرانم
 
 ستمیدخترن هی گید من م من گفت پس شد یچ ییییوا
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 چرا تو یگیم یچ افتادم خودم ادمی

 
 تونمینم نیهم واسه کرد*ت*ج*ا*و*ز بهم فیال
 

 کنم خراب سامم یزندگ
 
 کنهیم برخورد گید یجور مطمئنم بدونه سام اگ یول
 

 یکن فیتعر واسش خودت اگ اون شناسمیساموم من
 

 شهیم درست زیچ همه
 
 دارم دوسش یلیوخ عشقمه ک یپسر شیپ خامینم ن ن
 

 رهیم آبروم خوردبشم
  

 رفت وازاتاقم کرد منوبغل
 

  اون برعکس من یول کردمیم احساسشودرک
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 کرد *ت*ج*ا*و*ز بهم اهامیرو مرد

 
 خوردیم بهم وحالم داشتم یدیشد سردرد

 
 برد خوابم تخت یرو کم کم
 
 .انیک
 
  خوبه حالش االن یعنی

 
  بود اومده ادمی شبید یاتفاقا تازه یوا
 

 کردیم التماس بهم بانگاهش چطور دلربا ک
 

 خوردیم بهم ازخودم حالم
 

 برد خوابم کم وکم شدم پهن تخت یرو
 

 .دلربا
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 کردمیم زعف داشتم رفتم نییپا سمت ب و دمیپر باسردرازخواب

 
 شد ظاهر سرم پشت سام ک گشتمیم قرص دنبال نییپا رفتم

 
  کنهیدردم سرم خامیم قرص یگردیم یچ دنبال

 
 ریبگ ایب دارم من

 
 گفته بهش حتما گفتم باخوم نداختیم بهم ینگاه همش

 
 رفتم ازآشپزخونه باخجالت

 
 کنم نگاه چطورتوروش من باش گفته بهش اگ

 
 الیفکروخ همه نیازا بودم شده خسته

 
 نداشتم درد گیود بود شده آروم انگارسردردم

 
  قرارداد اگ نکهیبافکرا تختم یرو
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 ندازهیدورم ومنو نداره من ب یازین گید انیک ادیب
 

 باشه پست انقدر اون ک فکرکنم نیا ب تونمینم اما
 
  برد خوابم االیفکروخ نیباا
 
 .انیک
 
  بود شده هواروشن کم کم گید
 

 کنمیفکرم نیا ب همش بخوابم نتونستم شبیازد
 

  متنفره ازمن دلربا گید ک
 

 آوردن قهوه واسم ک صبحانه زیم پشت رفتم نییپا سمت ب
 

 کردمیم نگاه دراتاقش ب منتظر
 

 دارم دوسش یلیخ من منوببخشه یجوری دیتاشا
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 .دلربا
 

 از روزه 5 امروز بودم حموم دوش ریز دارشدمیب نکهیبعدازا
 

 گذرهیاتفاقام اون
 

 شهیم تموم قرارداد گید امروز گفتیم سام که نطوریهم
 

 رفتیم جیگ سرم خوردیم بهم  حالم
 

 داشتم یبد احساس
 

  قرمز وشلوارک یمشک تاپ هیو اومدم رونیب ازحموم
 

  ب یازین کردم جمع کامل موهامم دمیپوش
 
  رفتم نییپا سمت ب نداشتم شیآرا
 

 بود زده ذل من ب زیم پشت که افتاد انیک ب چشمم که
 
 بودن شده سرخ لپام دمیکش خجالت یلیخ
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 نشستم ونیتلوز کنار مبل یورو رفتم نییپا باغروربه یول
 

  اورد قهوه واسم دهیجد خدمتکار
 
  گفت من وروبه شد بلند ازجاش انیک
 

 کارمنتظرتم تواتاق
 

 بشه تموم زیچ همه ک وقتشه گید حتما
 

 خوردم وقهومو دادم طولش کمی منم
 

  رفتم کارش اتاق ب باال نفس بااعتمادب
 

 کن امضا بخون اومده قرارداد گفت
 

 خورد بهم حالم بودنش یازجد
 

  کرده سوءاستفاده ازمن یعوض کهیمرت
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 منودوربندازه آشغال کهیت هی خادمثلیم حاال

 
  نبودن قرارداد اون سمت ب رفتن ب یراض پاهام

 
 فقط نباریاماا یلعنت یاشکا همون بازم

 
  خودم یچارگیب بخاطر

 
 زوبرداشتمیم یرو سیخودنو

 
 بود نوشته وتوقرارداد

 
 بلدنبودم شمارششم اصال ک یادیز پول که
 

 باشباهت بزرگ یالیو هیو شهیم میتقد من ب
 

 شهیم داده من ب انیک یالیو نیهم ب ساخت
 

 شهیم داده من ب دمیدینم توخوابم ک لوکس نیماش
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 گفت من روبه انیک خوندمیم نطورکیهم
 

 برخورد بهم یلیخ رشیز سیبنو الزمه یا گهید زیچ اگ
 

 کردم نگاش واشک نهیباک کردم ازقصدامضاش منم
 

 .. ک برم اتاقم ب وخواستم
 
 .انیک
 
 کرد نگاه بهم بااخم شد یعصبان یلیخ
 

 بره ک وخواست امضاکرد قراردادو
  

 بود شده هوشیانگارب شد نیزم نقش هوی ک
 

  دادینم جواب زدم صورتش ب یهرچ
 

 نیماش بسمت و کردم بغلش آروم
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 بردم مارستانیب ب عیسر و دمیدو
 

 بود دهیپر رنگش کردیبازنم چشماشو اصال
 

 مارستانیب میدیرس یوقت
 

 یاتاق هی ب بردنش
 

  تیازعصبان هنوزم لجباز ی دختره
 

  بود شده مشت دستاش
 

  دروبستن اتاقو هی تو گزاشتنش
 

 بودن کرده وصل سرم واسش
 

  یمعطل یبعدازکم
 

 نداشتم رفتن راه ینا گید خودمم
 

 پس کجان نایا بودم نشسته یصندل یرو
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 یشماهمسرش گفت اومد رونیب خانم هی

 
 بگن باشه یهرچ بهم ینجوریدایشا اره گفتم منم

 
 گمینم یزیچ االن میگرفت شیآزما ازخانومتون گفت

 
 بهتره فعال ادیب ششیآزما جواب تا
 

 بشه تموم تاسرمشون دیصبرکن
 
 ... شیآزما یچ یعنی

 
  مارستانویب کل هام قدم یصدا

  
 اومد خانوم همون دوباره ک بود برداشته

 
  ک وگفت کمینزد

 
  حاظره شتونیآزما جواب
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  خوندش یوکم

 
  گفت وباالخره

 
 نیشیپدرم نیشمادار گمیم کیتبر
 

 نیبد همسرتون به خبرو خودتون بهتره
 

 بودم توبهت هنوزم
 
 اما بودم خوشحال یلیخ
 
 بشه ناراحت خبر نیازا دلربا ک دمیترسیم
 

 وب فشوردم بهم چشمامو
 

 ......ودروبازکردم دلربارفتم اتاق سمت
. 

 
  اتاق داخل ب من باورود
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 کردیم نگام تیوباعصبان دیچرخ بسمتم چشماش

 
 گزاشتم دستاش یرو دستمو رفتم کشینزد آروم

 
 یباردار تو وگفتم

  
 یگیم یچ ؟یییییییییچئ
 

  شمیپدرم دارم من اره
 

 من ی بچه وگفتم گزاشتم شکمش یرو دستمو
 

 رفت توهم اخماش
 

  بودم داده انجام مارستانویب یکارا
 

 مرخص فعال وگفت درواورد ازدستش سرمو پرستارم
 
  دکتر هی شیپ نشیببر بهتره شهیم
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  بود دستموگرفته و بود دهیچسب بهم انیک
 

 دکتر هی شیپ میریم االن گفت مینشست نیتوماش یوقت
 

 خامینم بچرو نیا من دکتر کدوم بادادگفتم
 

 خامیرونم باشه *ت*ج*ا*و*ز حاصل ک یا بچه من
 
 شد کینزد صورتم وبه دیکش موهامو ازپشت انیک
 

 یدیفهم کشمتیم ادیب سربچم ییبال اگ
 

  کرد روشن نویماش نگفتم یزیچ گید ازترس
 

 یچ خونه یاعضا گفتم دوباره ک
 

 فهمنیم همه باالخره
 

 دیباریم خون ازچشماش انداخت بهم باخشم ینگاه
 



wWw.Roman4u.iR  140 

 

  یبرس بخودت بعد ب دازحاالیبا
 

 زویچ همه پرسمیازدکترم االن
 

 میبود دهیرس یانگار
 
 کرد حلقه درورشکمم دستشو هیو شدودستموگرفت ادهیپ
  

  اومدن جلومون عیسر وقت بدون
 

 داخل دییبفرما انیآقاک یاومد خوش
 

 نشستم تخت یرو میرفت ماام
 

  باالزد وشکممو منوخوابوند پرستار ک
 
 بود زده ذل بهم انیک دمیکش خجالت یلیخ
 

 هیبا روشکمم وهمش زد شکمم یرو ژل هی پرستار
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  دیکشیم قطعه
 
 شدپس یچ گفت عیسر انیک
 

 نرماله زیچ وهمه سالمه کامال بچتون انیآقاک
 

 هفتشه کی االن
 
 کنه استراحت همش وخانومتون بشه تیتقو یلیخ دیبا
 

 رو یسونوگراف وبرگه
 

 نوشت توش زایچ یسر هیو امضاکرد باعکس
 

 وفتهین یاتفاق نیباش کنارخانومتون شهیهم گفت انیک وروبه
 

 مهمه یلیخ اول دوهفته چون
 

 تو ویسونوگراف عکس انمیک داد انیک وبرگروب
 

 بلندکرد ازجام ومنو گزاشت کتش
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 کرد حسابوپرداخت صورت رفت

 
 بود شده کیهواتار گید میرفت نیماش بسمت و
 

 بهتره ینگ یزیچ فعال وگفت امارت میدیرس ک
 

  رفتم اتاقم سمت ب امارت ب دنیرس محض ب
 

 رمیبگ دوش هی بهتره افتاد حموم ب وچشمم
 

 اومدم رونیب استراحت یکم وبعداز شدم پهن تووان
 

  بستم خودم ب وحولرو
 

 با ولباساشو بود تواتاقم انیک اومدم رونیب یوقت
 

 بود کرده عوض یراحت
 

  بود زده ذل وبهم
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  یکنیکارمیچ نجایتوا
 

 رمیم بخاد هرجادلم گید خودمم توخونه
 

 بخابم کناربچم خامیم امشبم
 

 بچت شیپ ایفرداب رونیبروب
 

 کن عوض لباساتو زود بخابم کناربچم خامیم االن رینخ
 

  یسرمانخور
  

 کنمینم نگاه منم باوا باوووشه کردم بهش ینگاه
 

  کردم عوض یراحت با لباسامو
 

  گرفت موهام یرو سشوارو اومد ک
 
  ووونهید یکنیکارمیچ
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 دیکشیسشوارم بلندمو یموها
 

 میباش داریب حاال بزار گفتم بدو خوابه وقت دیکش دستمو
 

  اونم میبود تخت یرو نمیبدوبب رخانومینخ
 

 شکمت تواگ گفتیوم بود گزاشته شکمم یرو دستشو
 

 یشیم دار خنده چقدر بشه بزرگ
 

 خوشگلم  بزرگم باشکم من باوا نیبش
 
 مسلمه نکهیا

 
 داشتم یخوب حس یلیخ کردم اونوبغل منم کرد بغلم

 
 کرد خاموش چراغارو

 
 .....دارم دوست: گفت گوشم کینزد
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  بود ایدن حس نیقشنگتر نیا
 

 برد خوابم توبغلش ک
 
 . انیک
 

 دلربا کردم چشماموباز ک صبح
 

  بود دستم یرو
 

 بود دهیخواب ها فرشته ومثل
 

  دمیکش شکمش یرو یدست
 

 رفتم وازاتاقش
 

 رفتم اتاقم ب عیسر نبود سالن یتو یکس
 

 شد ظاهر سرم پشت سام هوی کردم عوض ولباسامو
 

 کردیم نگام وباپوزخند
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 یکنیم نگام ینجوریچرااو هیچ
 

 بهم بود زده ذل بازم
 

 شمیپدرم دارم من گفتم روبهش وردمین طاقت
 
 پدر؟ یچ چ چ
 

 بارداره دلربا اره
  
 ..شما یول شمیم عمو دارم من یعنی

 
 شهیم حل زیچ همه دونمیم
 

 کارا یسر هی ب یدگیرس یبرا شرکت رمیم دارم من
 

  میباش داشته بادلربا ییایرو شام هی خامیم شب
 

 میریم یکنار یالیو ب ماام توامانت دست خونه یاعضا همه
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 .سام

 
 باشم تنها نایباکاتر قهید چن ک بود ازخدام من

 
 رفتم ازاونجا یحرف جیه یوب دادم ویاوک
 

 گمیزومیچ همه نایکاتر ب منم امشب
 

 ...میبگ همه به یجوری دیبا گیود
 

 .دلربا
  

 شدمیدارمیب ازخواب داشتم کم کم
 

 امانبود دمیکش انیک یجا یرو یدست
 

 رفت کجا اون پس
 
 کردم عوض ولباسامو شدم داریب
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 بودم کرده زعف بازم
 

  انگار نبود انیک رفتم نییپا ها ازپله
 

  شرکت رفتن انیک آقا وگفت اومد جلو سام
 
 رهیسرم حوصلم گید من االن ییوا
 

 دادم تکون بهش یسر
 

  شدمیدارمیب رازخوابید چون من رفتم آشپزخونه وب
 
 بودن خورده همه گید
 

  داد ودستم آورد ینیس هی ازآشپزخونه سام
 

 یاومد نییپا توچرا گفت بود توش صبحانه ک
 
  کن استراحت برواتاقت نوببریا ایب
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 دونه؟یم یعنی
 

 باهاش یلیخ من چون ستین یمشکل بدونه ام اگ
 

 یکنار یالیتوو انیباآقاک شامو شب گفت دوباره ک فکربودم تو راحتم
 
 یا گهید حرف یوب دیخوریم
 

 رفت ردشدو ازکنارم
 
. 

 
  بود سررفته حوصلم

 
 دراتاقوبازکردم یوقت ک تواتاقم رفتم یحوصلگ یباب
 
  بود تواتاقم جعبه هی

 
 بابودیز یلیخ بلند رهنیپ هی بازکردم واونو رفتم سمتش ب
 

 بود کارشده روش برجسته یها نیونگ بود یمشک
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 بابودیز یلیخ ییوا
 
 نجایا گزاشته نویا یک پس نبود جعبه یتو یزیچ گید
 
  رفتم حموم ب عیسر شد بد حالم هوی

 
 نبود یاماخبر

 
 بود استرس بخاطر فقط فکرکنم

 
  گرفتم دوش هی

 
 شدم پهن تختم یورو دمیپوش لباسامو بود شده سردم

 
 برد خوابم وبازم

 
 کیهواتار بایتقر افتاد اتاقم پنجره ب نگام بازکردم ک چشمامو

 
 دمیخواب چقدر یییبودوا شده
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  رفتم عیسر افتادم امشب شام ادی

 
  کردم ولخت صاف کامال موهامو حاظرشم ک
 
 کردم تیوال بایز یلیخ شیآرا هیو
 

 کردم پام یبلند یوکفشا کردم تنم لباسمو
 

 شد زده دراتاقم
 

 بود سام اما انهیک فکرکردم دررفتم سمت ب
 

 میتابر دیحاظر اگ خانوم
 

 برداشتم وکتمو دادم تکون یسر
 

 شدم نیماش وسوار درامارت سمت ب ورفتم
 

 ک  انداختم امارت به ینگاه میدیرس یوقت
 



wWw.Roman4u.iR  152 

 

 ....گید یزایوچ نیوماش پول یوکل منم صاحبش
 

 ییاومد خوش اومد جلوم انیک بازکردم درسالن
 

 گفتم یمرس یشد خوشگل
 

 رفتم وداخل
 
 میمال کیموز هیو بود سالن وسط شاعرانه زیم هی

 
 بود یپل
 
  برد زیم سمت وبه گرفت دستمو انیک
 

  نشستم من ک دیکش عقب ویصندل
 

 غذاهارو اون یوقت مخصوصا کردمیم زعف داشتم
 
 کردم شروع وقفه یب دمیدیم
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 کردیم نگام باپوزخند انیک
 
 خواست دلش بچم خوووو هیچ
 

 زد یوپوزخند باش تپل باس بچم بخور باش
 
 تپلم من یبگ یخایم پرووو یا

 
 زد یپوزخند دوباره

 
 می*ر*ق*ص*ب یایم وجلواومد

 
 شتریب شهیازهم بود شده جذاب یلیخ
 

  بود خاموش سالن یچراغا اومد کمینزد
 
 یرنگ چندچراغ با فقط بود ییایرو یلیخ
 
 نمیبب تونستمیم
 
 بودم توآغوشش کامال بود دهیچسب بهم یلیخ
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 شم جدا ازش نداشتم دوست اصال

 
 کردمیم تیامن احساس توآغوشش

 
 دمیشنیم دنشویکش نفس یصدا که و گوشم کینزد اومد

 
 
 شمیم بابا من یعنی گفت  وقفه یب

 
  شمیم بابا من یعنی

 
 داشتم یخوب احساس دیکش شکمم یرو یدست دوباره

 
 کردیم وونمید داشت

 
 دی*ب*و*س*یوم دیکشیم صورتم یرو لباشو

 
  بودم شده مست
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 بود دستوراون ب بدنم حرکات تمام دیکشیم موهام یدستاشورو
 

  کردیم نوازشم بادستاش
 

 شد روشن سالن یچراغا
 

  نشت جلوم
 

 بود تودستش ک یکوچک جعبه وبابازکردن
 

 بود روش یبزرگ نینگ که بود توش ییبایز حلقه
 

 یکنیم ازدواج بامن
 

 بود برداشته سالن کل سکوت
 
 بزنم حرف تونستمینم
 

 کرد رودستم حلقه بزنم یحرف من نکهیا بدون
 

 کرد حلقه کمرم ب دستاشو ازپشت دی*ب*و*س* ودستمو
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 .. .. مادربچم یبش خانومم

 
 و....فشوردم هم یرو چشمامو

 
 .سام

 
 شد برطرف مینگران دلربا بعدازگذاشتن

 
 برگشتم امارت ب وباسرعت

 
 گشتمیم نایکاتر دنبال

 
 اتاقش سمت به رفتم زود نبود توسالن اما
 

  شدم وارد درزدن وبدون
 

 بود شده رهیخ بهم بود دستاش یتو کتاب تخت یرو
 

 بفهمه داداشم اگ برو سام تو ت ت



 157 دادقرار

 
 سییییه گزاشتم دهنش یرو انگشتمو

 
 نجایا مییتنها مادوتا فقط

 
 .نایکاتر

 
 ه*ب*و*س*منوب خاستیشدم کینزد بهم

 
 کن بس بروکنارسام

 
 .سام

 
  دارم دوست من کنم لمست یزاریچرانم

 
 لطفا رونیبروب یدونینم یزیتوچ.نایکاتر

 
  یگیتونم ک دبدونمیبا رو یچ
 

 دورشم ازت ک یخایم شمیم کینزد بهت چراهروقت
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 هینکاراچیا یمعن
 

 دونمینم من ک هیچ اون گفتم وبهش گرفتم محکم دستاشو
 

  کن بس
 

  یندار دوسم اگ کن تموم ویباز نیا بگو گفتم
 

 ینیبیمنونم گید دمیم قول
 
  من م م
 

 ؟یتوچ
 

 شده*ت*ج*ا*و*ز بهم من
 

  سکوت بازم
 
 گفتمینم ک بود نیا واسه من یجازد یدید  آه
 



 159 دادقرار

  توروندارم اقتیل من
 

 .....شد تموم زیچ همه گید پس
 

  وبازکردم فشوردم هم یرو چشمامو
 
 زد لبام ب یکوچک ب*و*س**
  

  یشد من مال گیتود
 
 بود دهیچسب بهم دمیکشیم خجالت یلیخ
 

 گفتم باربهش نیاول واسه منم
 

 دارم دوست
 

 کرد منوبغل بود شده رهیخ بهم بابهت
 

 خانومم امارت میگردیبرم یشد خسته گفت
 
 کردیم حساب منوبردش ک افتادم ادقبلناشی
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 ..نشست لبام ب یپوزخند

 
 .سام

 
  نداشتم زدن حرف ینا
 

  بود گرفته  دشوید یجلو خون ک ییباچشما فقط
 

 رفتم ازاتاقش یحرف چیه یوب کردم نگاش
 

 شکستیم امارتو سالن سکوت هاشیبلندگر یصدا
 
  اوردم مشروب شهیش هی

 
 شم آروم کمیتا دمیوسرکش

 
  اومد خان انیک نیماش یصدا

 
 زوبگمیچ همه ک موندم منتظر کنم کنترل خودمو تونستمینم



 161 دادقرار

 
  شدن سالن وارد یوقت
 

  بودن شده رهیخ من به بابهت هردوشون
 
 رفتم سمتشون وبه گذاشتم زیروم مشروبو شهیش
 

 بگم یزیچ هی خامیم من
 

 بگم یچ قراره دونستیم انگار کردینم اصالتعجب دلربا
 

 ستادیا برادرش یوروبرو اومد نییپا ناامیکاتر
 

  بودن  شده رهیخ ما ازباالبه دخترام
 
  نجایا خبره چ گفت انیک
 

  اومد کیشل یصدا بازکردم تادهن
 

 کردنیم نگاه باترس و رفت صدا سمت به همه یها نگاه
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 بود گرفته دستاش یتو دلربارو باتفنگ یکلیه یمرد
 

 بود گذاشته سرش یرو وتفنگو
 
 .انیک
 

 بود دستاش یتو کسم نیزتریعز انگار
 

 ....کردیم نگام باترس دلربا
 
 وفتهیب براش یاتفاق دمیترس یلیخ
 

 بود کرده پنهان سالن یکیتار تو چهرشو مرد اون
 

  برم سمتش ب خواستم
 

  کرد انینما وچهرشو جلواومد ک
 

 وفتهین براش یاتفاق دلربا نکهیا یبرا سایوا عقب
 



 163 دادقرار

 بود برادرم ک یمرد چهره به و رفتم عقب ب
 

 دلربا ک بود ارشیک اون
 

 بود توچنگاش
 
 .ارشیک
 

  شهیهم یکرد کارمنوخراب تو متنفرم ازتون
 

 یدادیم جلوه خانواده ی بده منوآدم
 

  یفوبکشیال یکن یجاسوس یتونست
 

  یکرد خراب مویزندگ
 

 یریبگ ازم عشقمو یخایم حاالام
 

 بود گزاشته سردلربا یرو تفنگو
 

 نکارونکنیا زدم داد
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 اونو منم داره تورودوست اون یبد عشقتوازدست یتونینم هیچ
 

 نرسه توام ب ک کشمشیم منم پس
 

 توبدم به عشقمو تونمینم من
 

 زدم داد که گزاشت سرش یرو تفتنگو دوباره
 
 کن رحم بچم  ب حاملس اون ن
 

 بودن یجار دلربا یازچشما اشک
 
 .ارشیک
 

 ادیابیدن ب زاده حروم هی قراره پس حاملس پس عه
 

 انیازک حرف نیا دنیازشن خونه یاعضا همه
 

  بودن کرده تعجب



 165 دادقرار

 
 کشمیم بچتو پس

 
 دلرباگزاشت شکم یرو تفنگو

 
 .دلربا

 
  بودم دهیترس یلیخ
 

 دیباریم تیعصبان و خون انیک یازچشما
 

 خوندم مرگو غزل گید و گرفتم انیک یازچشما چشمامو
 

 دیمادو سمت ب انیک هوی که
 
 افتاد نیزم ب ک کرد کیشل بهش عیسر دنشیباد ارشیک
 

 نه زدم یدادبلند
 
 وجودشو ترس افتاده نیزم به ک برادرش دنیباد ارشیک
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 وفرارکرد کرد رها منو و فراگرفت
 

 منو ک بود رخوردهیت شونش رفتم انیک سمت ب
 

 کرد بغل بلندشدومنو وازجاش ستین یزیچ کرد بغل
 

  دمیکش یبلند آه ک فراگرفت بدنمو کل یدرد
 

  افتادم نیزم وبه
 
 . انیک
 

 گرفت چشمامو یجلو ترس نیزم دلربارو دنیباد
 

 رفتم درامارت سمت وب کردم بغلش یفور
 

 گزاشتنش تخت یرو ک رفتم مارستانیب ب ادیز باسرعت نیباماش
 

  بستن من یدرورو وبازم
 



 167 دادقرار

 ..ادیب سردلربا ییبال اگ بشه شیزیچ بچم اگ
 

  کنمیم خراب روسرش شویزندگ
 

  شکستیم مارستانیب سکوت هام قدم یصدا
 

 ترس بازم
 

  اومد رونیدکترب هیهوی ک
 
. 

 
 شد یچ رفتم جلو باترس

 
 شد قطع االن یول داشتن یزیخونر ترس بخاطر

 
  هست دوباره یزیخونر احتمال نیباش مراقبش دیبا
 
  نیبد روازدست بچه ک 

 
 خونه نشیببر بهتره االن
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 بود هوشیب هنوز رفتم اتاقش سمت ب باسرعت

 
 بازکرد چشماشو گرفتم دستاشو یاماوقت

 
 انداخت من بغل یتو خودشو وقفه یوب
 

  کرد هیگر ب وشروع
 

 میبر یسونوگراف دیبا یول خوبه  حالش بچمون باش آروم
 

 نداشت رودوست یراندازیت یازبچگ ارشیک شد یچ دستت
 

 کنه یراندازیت ک ستیبلدن هم االن
 
 دمیدو سمتش ب ک بودم مطمئن نیازا
 

 یبد نشون دکتر ب یرینم چرا افتاد دستش یدگیخراش ب نگاهم
 
  ستین یمهم زیچ



 169 دادقرار

 
 خونه میریم بعد یسونوگراف میبر یشد توخسته

 
 . سام

 
 بودم یعصبان دایشد حرفاموبگم نتونستم نکهیازا
 

 زدمیم وارمشتید ب ک
 

 دیدو اتاقش سمت ب من حال دنیباد نایکاتر
 

  رفتم اتاقم سمت وبه کردم کنترل خشممو
 

 کننیم ینجوریا چرا ناچشونهیا پس. سحر
 
 حاملس ک دلرباس بخاطر من یشترخوشحالیب

 
 .دلربا

 
 یسونوگراف میبر ک مینشست نیتوماش
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  نبود خوب حالم اصال
 

  بگه یزیچ انیک داشتم دوست بودم یعصبان
 

  کنم دعوا باهاش ک
 

 بود شده مشت دستام تیازعصبان
 

  بود میباردار بخاطر فکرکنم
 
 خوبه دحالتیکش شکمم ب یدست انیک
 

 ندارم حوصله اصال کن بس
 
 بامن ینجوریا یهست یکس نیتواول گمیم بازم نیبب
 

  یزنیم حرف
 

  ترسمینم یازکس من چون اره
 



 171 دادقرار

 االن میقاط خودم رواعصابم نرو
 

  یچ ک یباش
 
  درازشده زبونت یلیخ
 

 ✋هست ک نهیهم یدید کجاشو تازه
 

 نده جواب یه گید بس گفتم
 
  بدم جواب خامیم
 
  شده ادیز روت کردم توجه بهت کمی

 
 داره ازیتون توجه ب یک هه
 
  چشم عاشق یکس یسونوگراف برمتیم بچم بخاطر من اصال اه
 

 ستیتون یوابرو
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 جوابشوندادم گید شدم یعصبان یلیخ
 
 میکن یکار کتک خاستیم دلم نکردم نگاش گید
 

  سوختیم چشمام
 

 ادیب ک شد ادهیپ انیک ک شد متوقف نیماش
 

  نوبازکنهیدرماش من سمت
 

 میشد یسونوگراف ووارد شدم ادهیپ عیسر خودم
 

  یقبل نهیمعا همون بازم
 

  خوبه کامال بچتون حال
 

 بود مادرش ترس بخاطر فقط یزیخونر
 
 داد وبهش نوشت توبرگه زامیچ یسر هی

 



 173 دادقرار

 اما بچمو تیجنس بدونم داشتم دوست یلیخ
 

 پسر من یول داشت دختردوست انیک نبود مشخص
 

  داد دست دکتر ب انیک ک توفکربودم
 

  بلندشدم وازجام کردم پاک شکممو منم
 
 شدم نیسوارماش بااخم امامن کردیم نگام همش انیک
 

 شدمیم یعصبان شتریب رفتاراش نیازا زدیپوزخندم ک
 

 اومدن انیک یجلو گاردیچندتاباد امارت ب دنیبارس
 

 نشدن ارشیک اومدن متوجه گفتن یسرافکندگ وبا
 
 زد یلیس شونیکی بصورت بشدت انیک
 

  کردمیم نگاه بهش فقط یحرف چیه بدون ازترسم من ک
 

 امارت داخل برم ک انداخت یا اشاره من ب
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 سمت ب عیسر وازترس مخالفت بدون منم

 
 رفتم امارت

 
  بودن شده رهیخ بهم همه

 
 خوبه شدحالش یچ بچه اومدن ستم ب یوفور

 
 دینباش نگران خوبه

 
  واست خوشحالم یلیخ کرد بغل نامنویکاتر

 
 ادیم بهت یلیخ مادرشدن

 
  ینگفت بهم یزیچراچ

 
 ستین خوب حالم االن یول واست گمیم
 

 کن توبرواستراحت زمیعز باشه
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  رفتم اتاقم ب یحوصلگ یباب
 

 !کجاست پس نبود لمیوسا
 

 خودش لتوتواتاقیوسا ک گفت برادرم اومد سمتم ب نایکاتر
 

 یبمون کنارخودش گید ک میبزار
 

  کردمیم نگاه نایکاتر ب بابهت
 

 دیکش انیک اتاق سمت وبه دیدستموکش ک
 

 ازداشتمین استراحت کمی به فقط منم
 

 شدم خسته یلیخ امروز شدم اتاق وارد
 

 ادیم انیهوکی برم اگ افتاد حموم ب نگاهم
 
 مشغوله حاال اون رمیم یحموم هی حاال باوا ن
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 شدم پهن وتووان رفتم حموم سمت ب
 

 امیب رونیب خواستم گید حموم یبعدازکم
  

 بود نشسته تخت یرو ک افتاد انیک ب چشمم ک
 

 کردیم نگام بااخم من دنیوباد
 

 .....کردیم نگاه بهم ک اون ب توجه وبدون برداشتم لباس ازکمد رفتم
 

  دمیخواب کنارش تخت یورو کردم ضیتعو لباسامو
 

 کردم بهش پشتمو
 

 نزنم حرف باهاش گید ک قراربود
 

  شد کینزد گوشم وبه انداخت سرم پتورو
 

 !!یقهر
 



 177 دادقرار

  بازنکردم چشمامم یحت بهش توجه بدون
 

  دمیخواب وراحت
 

 دمیشنیم پوزخندشو یصدا
 

 خوو شدم یعصبان گید قهرنکن
 
 ! سکوت بازم یول
 

 شدمیم رام چون بازنکنم چشمامو کردمیم یسع همش
 

  دنشیباد
 

 ک بود برده انگارخوابم
 

 بود دهیچسب من ب ازپشت انمیک بازکردم چشم یوقت
 

 بود برده وخوابش
 

 بود شده حلقه دورم ک دستاش از تونستمینم کردمیم یهرکار
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 کنم دارشیوب برگردم مجبورشدم برم رونیب

 
 نگاش همش داشتم دوست کنم دارشیب تونستمینم اصال دنشیباد
 

  کردیبازم اخماشو بود خواب یوقت کنم
 

  شدیم چقدرجذاب
 

 کرد باز چشماشو هوی ک بودم شده رهیخ توفکربهش
 

 شد رهیخ من ب واونم
 

 میکردیم نگاه هم ب هردومون
 

 ✋قهرم باهاش افتاد ادمیهوی ک
 

 یا گید زیچ ب بجزاون ک بودم شده چشماش محو اماانقدر
 

  کردمیفکرنم



 179 دادقرار

 
 خوبه حالت اومد صداش

 
  کردم بهش پشتمو

 
  برداشت اتاقو دنشیخند یصدا بازم

 
  بدم بهش یحساب درس هی دیبا خندهیم من ب احمق

 
 بره ادشی دنیخند

 
 کردمیمرورم نداره دوست ک ییها کلمه

 
 دیرسینم ذهنم ب یزیچ یول
 

  کارکنمیچ پس
 

 دنیپر نییباالپا تخت یرو بلندشدم ها ووونهید مثل
 

 رفت توهم اخماش من دنیباد
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 ستین خوب واست نیبش ووونهید یکنیکارمیچ
 

  دادم ادامه همچنان امامن
 

  من ستمیتون با مگ
 

  شدم پهن تخت یرو ک دیکش یدستموطور
 

  نیبش گمینم مگ روم افتاد
 

 یکن کاریچ یخایم دارم دوست
 

 هزاربار نیا نده جواب گفتم
 
 ترسمیم ازت مگ بدم جواب خامیم
 
 زنمتیم انقدر کادو اومد ایدن ب بچت گید تو بگن خدا یا

 
 ارمیب سرت ییبال هی کارات رهیم ادمی فکرنکن

 



 181 دادقرار

 یبکن یتونینم یکار هه
 
 دی*ب*و*س* شدت ب ولبامو شد کینزد بهم هوی

 
  شدم حس یب

 
 ک تونمیم ینجوریا رفت کنار

 
 بلندشد ازروم یباپوزخند ک ومدینم حرفم گید
 

  شد خارج وازاتاق
 

  کردیم درد بدنم یلیخ منم
 

 خورد نهیآ ب چشمم ک کردم عوض لباساموو
  

 ییلباسا نیباا من یول بود شده بزرگ شکمم یییوا
 

 نبود مشخص دمیپوشیم ک
 

  شهیم بزرگ داره بچم
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 بدم نشون انیک ب شکممو شدن بزرگ یجور هی خاستمیم
 
  دمیپوش کوتاه تنگ لباس هی

 
 خوجگل شیآرا هی

 
 نبود توسالن انیک رفتم نییپا سمت ب
 

  بود کارش تواتاق یانگار
 

 خاستمیم بهونه هی برم یچطور خوب
 

 من دنیباد ک کارشدم اتاق وارد نطوریهم
 

 بود شده رهیخ بهش ک افتاد شکمم ب چشمش
 

 سررفته حوصلم من گفتم
 

 زد یوپوزخند درواومد ازفکر



 183 دادقرار

 
  داربود خنده حرفم یکجا هیچ
 

 نگاه شوییگردو شکم یدارشد خنده خودت
 

 بزرگه میلیرخینخ
 
 کهیکوچ ن
 
 خووو کن بس اه
 

 سررفته حوصلت ک کارکنمیچ االن من خوب باوا باشه
 

 دونمینم امممممم
  

 ارکردمیو یزیچ هی خوب یول
 
 رمیگیم واست بگو یخایم یچ
 

 خامیم ترشک من
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 ستین خوب واست میرندارینخ
 

 بخورم کمی دمیم قول خووو خامیم من
 

 بخره ک گفت وبهش ساموصداکرد!  کمی فقط
 

  سوخت واسش دلم افتاد ک سام ب چشمم
 

 کنم کمک یجوریو بشم عمل وارد دخودمیبا من
 

  میبگ انیک ب ک
 

 .سام
 

 نداشتم حوصله اصال ک چندروزبود
 

 زدمینم حرف یباکس
 

  دعواداشتم باهمه
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 ومدینم رونیب ازاتاق اصال ناامیکاتر
 

  شدمیم آروم کمی اون دنیباد حداقل دیشا
 

 کنم درک *ت*ج*ا*و*ز انیجر تونمینم یحت
 
 داشتم دوسش بازم یول
 

 .دلربا
 

  دعواداشتم باهمه همش
 

  بود سررفته حوصلم یروز چن
 

 همشوبخورم تونستم من ترشک بعدازاوردن
 
 ومدهین خونه هنوز انیک اما بود شده کیهواتار کم کم گید
 

  بود
  

  کجان نایا پس بود سکوت تو خونه
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  دمیدو سمتش به ک شدیم رد ازسالن سام

 
 میکرد زدن حرف ب شروع کردیم نگام بابهت

 
 میبگ انیک ب زویچ همه دیبا
 

 شهیم دروست زیچ همه کنم کمکت دمیم قول
  

 یبد نارویباکاتر ازدواجت قول یتونیم تو
 

 .سام
 

 شده *ت*ج*ا*و*ز بهش اون اما دارم دوسش یلیخ من
 
 ..انیجر نیباا خودمو تونمینم
 

 یدار تودوسش ک هیدختر اون کن بس
 

 یبجنگ بخاطرش دیبا شیخایم اگ
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 مجبوربود اما بود انیازک ترس فقط چشماش

 
 میبود زدن حرف مشغول ما
 

  میبود نشده خونه ب انیک اومدن متوجه ک
 

  بود دهیشن حرفامو تموم
 

 افتادم خودم *ت*ج*ا*و*ز شب ادی بود مست بازم
 
 دمیترس یلیخ
 

 ....کردیم نگاه طرفمون ب باخشم
 
 چارهیب سام ییییوا
 
 برداشت قدم باالخره ک کردیم نگاه بهمون خشم با
 

 اومد سمتمون وبه
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 خبره چ نجایا گفت ادیبافر
 

 ومدینم حرفم چیه بودم شده الل ک من
 

 باال دمیپریم ادشیباهرفر
 

 رسمیم خدمتت بعدابه توبروباال گفت من روبه باخشم
 

 زد داد ک کردمیم نگاه بهش بابهت
 

 ستمیباتون مگ
 

 کردم ودروقفل اتاقمون سمت ب فرارکردم یفور
 

 . سام
  

 کرده*ت*ج*ا*و*ز خواهرت ب فیال اره
 

 کنم ازدواج باهاش خامیوم دارم دوسش بازم اتفاقا نیا باهمه منم
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 .انیک
 

 ارین *ت*ج*ا*و*ز اسم زدم صورتش ب یلیس هیو شو خفه
 

 .سام
 

 یبد مرگ حکم اگ یحت  خامشیم من گفتم ادیبافر
 

 مینارفتیکاتر اتاق سمت وبه  دمیکش سامو دست
 

 میشد اتاق وارد درزدن بدون
 

 کردیم هیگر ابر مثل نایکاتر
 

 .نایکاتر
 

  دمید برادرمو نیخشمگ صورت یوقت
 

  کنم نگاش تونستمینم ازترس
 
 ..تو گیم راس نیا
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 دمیکش خجالت یلیخ حرفش نیا دنیازشن

 
 باتوام گفت ادیبافر

 
 کرد*ت*ج*ا*و*ز من ب فیال داره قتیحق اره
 

 دارم دوست سامو منم
 

 دونمیم ک مینفر نیآخر منم یدار دوسش ک
 

 داداش اما
 
 ستمین گید نمیبعدازا نبودم من ک نجاشیتاا سییییه
 

 نیبد انجام نیدار دوست یهرکار
 
 واسم بود بدتر فوش ازصدتا برادرم حرف نیا

 
 رفت ازاتاقم یحرف چیه یوب
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 .دلربا

 
 بود کرده مس بازم انیک دمیترسیم یلیخ
 

 شد دهیکش رهیدستگ ک دربود ب نگاهم
 

  کن دروباز اومد صداش
 

 کنمیبازنم رینخ
 

 ویلعنت نیا بازکن گفتم گفت ادیبافر
 
 ن
 

 شکونمشیم ک دروبازکن
 
 درنمون پشت یالک خامینم

  
 یخواست خودت اره یخاینم ک
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  دربودم منتظرشکستن
 

 بودم زده ذل بهش ازترس کرد بازش دیباکل ک
 

 کنارانداخت و دراورد کتشو
 
 دیوسرکش بازکرد مشروب شهیش هی

 
 بود گرفته سرشو دستاش وبادوتا نشست تخت یورو

 
 یخوب وگفتم رفتم کنارش آروم

 
 ودرد افتادم نیزم به ک کرد پرتم عقب ب باخشم

 
 شد وارد شکمم ب یدیشد

 
 دروغگو شو خفه دادزد ک گفتم یآخ
 

 نیگفت دروغ من ب همتون
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 بچم انیک ک ک
 

  اومد سمتم ب و انداخت بهم ینگاه
 
 زنهیم شکمم ب بچم کردم بارحس نیاول یبرا
 

  شدم سیخ ک کردم احساس
 

 رفت نییپا سمت ب و کرد منوبغل انیک یفور
 

 بود شده یجار چشمم ازگوشه اشک
 

 بده نجات بچمو گفتم آروم ک
 

 و میشد نیسوارماش یفور
 
 .  انیک
 

 .....نشه شیزیچ بچم خدا ییوا بود چشماموگرفته یجلو ترس
 

 بود شده هوشیب ازدرد دلربا
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 زنهیم یزیچ هی کردم احساس شکمش یرو
 

 بود بچم حرکت نیا اره
 

  نیازماش یفور میدیرس مارستانیب ب
 
 مارستانیب سمت وبه کردم بغل ودلربارو شدم ادهیپ

 
  کردم حرکت

 
 بردن اتاق هی ب اونو و اومدن جلوم یچندنفر

 
  ترس بازم

 
  افتادم دلربا دهیپر رنگ ادی

 
 کارکنمیچ من بشه شیزیچ اگ برسم امیبدبخت کدوم  ب
 

  نشدم گذرزمان متوجه ک کردمیم الینطورفکروخیهم
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 بود شده روشن هوا بایتقر

  
  وتازه اومدم خودم ب قهوه هی باخوردن ک
 

 گشتمیم دکتر دنبال یفور خبره چ دمیفهم
 

  اومد جلوم ک
 

 .سام
 

 وشروع اورد پناه بغلم ب نایکاتر انیک رفتن بعداز
 

  کرد هیگر ب
 

  شهیم دروست زیچ همه زمیعز
 

 نمیبب کن اشکاتوپاک
 

 شد؟ یچ بچم ؟ چطوره دلربا
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 داره وجود سقط احتمال ک بگم نمیدایوبا خوبه خانومتون
 

 لباسشو قهی  حرفاش ب توجه بدون
 

 ادیب بچم سر ییبال اگ یا کارهیچ نجایتوا پس یگیم یچ گرفتم
 
  کشمتیم
 

 لطفا نیباش آروم انیک آقا
 

 نشستم یصندل یرو و کردم پرتش عقب ب
 

 نشست شونم یرو یدست ک
 

  کردم نگاه بابهت
 

 دمیشن ازخدمتکار گفت من دنیوباد بود سام ک
 
 ووونهید داشتم گرفتم سرمو دوباره یحرف چیه یب
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  شدمیم
 
 شدیشترمیب خشمم نمیبب دلربارو تونستمینم
 

 شد خارج دلربا دکترازاتاق
 

 بلندشدم ازجام یفور دنشیباد من
 
 شد؟ یچ
 

  شد قطع یزیخونر بازم میشد موفق
  

  کشهینم دست ازمادرش شما بچه
 

 بده ازدست شمارو ک خادیونم
 
 میداد خانوم دلربا ب الزمم یزایوچ ها دارو ستین یخطر گید
 
 اومده بهوش االن گید ستیازنین یزیچ گید
 
 !دشینیبب دیتونیم
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 رفتم دلربا اتاق سمت وب شدم خوشحال یلیخ
 

 دیخواب پشت ب و کرد اخمو چهرشو من دنیباد
  

 خوبه؟ حالت
 

 دمینشن یجواب چیاماه
 

 .دلربا
 
 نزنم حرف باهاش گید ک دادم قول خودم به
 

 بکشه بچمو خاستیم اون
  
 دمیپوش ولباسامو شدم بلند ازجام بهش تیاهم یب

 
 نشستم رفتمو نیماش سمت ب نکردم نگاش اصال

 
 اومد نیماش سمت ب و داد تکون یسر من ب بانگاهش
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 وسوارشد

 
 یریبگ سکوت روزه یخایم هیچ گفت ادیوبافر

  
  تلخه قتیحق اره
 

 نیگفت دروغ من ب همه شما هیچ قتیحق
 
 یگر*ت*ج*ا*و*زم خودت توکه برخورد بهت یلیخ هیچ
 

 زد صورتم ب یلیس حرفم نیا دنیباشن
 

 یبود بامن
 

 یندار فیازال یکم دست توخودت باتوبودم اره
 

 !. ..کشمتیم ک شو خفه
 

 شدم یعصبان شتریب زد بهم ک یلیس بااون
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  مهمه یلیخ واست شهیم *ت*ج*ا*و*ز خواهرت ب
 

 ؟ یچ من اما
 

  ستمین مهم واست من
 
  یستین ن
 
 برخورد بهم یلیخ
 

  بودم کرده مشت دستمو باحرص
 

 زدیم پوزخند بازم
 
  ب دنمونیرس محض ب ویزندگ نیا خاستمینم گید
 

 اومد جلومون نایکاتر امارت
 

 شد؟ یچ بچه خوبه حالت
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 رفت ازاونجا بااخم دنشیباد انیک
 

  بدشد حالت بازم چرا شد یچ پس
 

 کنمیم فیتعر واست بعدا نپرس
 

 رفتم اتاق سمت ب
   

  شدم اتاق وارد درزدن وبدون
 
 بود شده پهن روتخت وباشلوارک بود دراورده رهنشویپ

 
 دمیکش خجالت

 
  و رفتم داخل ییباپرو یول
 

 رفتم حموم ب دراوردم لباسامو
 

  شدم پهن تووان
 

 سپردم آب ب تنمو یخستگ
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 گرفتم ممویتصم بودم شده خسته گید
 
  بدم ادامه ینجوریا تونمینم برم دیبا
 

  سوختیم چشمام
 

  ازحموم امیب رونیب گرفتم میتصم باالخره
 

 بود دارشدهیب ازخواب انیک اومدم رونیب یوقت
 

  رفتیورم شیوباگوش
 

  رفتم رونیوب چوندمیپ خودم ب رو حوله
 

 زد یوپوزخند انداخت اندامم ب ینگاه
 
  میبزن حرف دیبا گفتم تیعصبان با
 

 انداخت بهم ینگاه
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 :گفت وقفه یب و
 

 راجبه؟
 

  منه مال ک امارت همون ب رمیم نجایازا من
 

 انداخت باال ییابرو
 

 شینیبب یخواست هروقت یبتون بچه بعدازاوردن دمیم قول من
 

 رمیگیم ازتواجازه پ ن پ گفت یباپوزخند
 

 دنشید واسه یریبگ اجازه ازمن دیتوبا
 

  نداشتم باهاش بحث حوصله
 

 ادیب ایبدن بچه یوقت تا یمونیم یبر یندار حق گفت دوباره ک
 

  نکن فیتکل نییتع من واسه انقدر
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 ینجوریا ک یدار توحق گفته یک کنم ادب توروباس من
 

 یبزن حرف بامن
 
  زنمیم حرف هرجوربخام من اه
 
 ندارم عصاب ادیدرن صدات سسسیه
 
  کردم عوض لباسامو بهش توجه یب

 
  دمیپوش قرمز وشلوارک تاپ هی

 
 دمیخواب و رفتم کنارش و
 

 شد کیتار کامال ک دیاتاقوکش یها پرده گزاشت کنار شویگوش اونم
 

 دیوخواب کنارم اومد
 

 اومد صداش بازم
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 دخترباشه باس من توله
 

 رپسرباشهینخ
 

 کردیم آرومم دنشیکش نفس یصدا ک شد کینزد گوشم ب
 

 دختره پدرشم من ک یا بچه
 
 

 دیکش شکمم یرو یودست
 

 ؟ یچ پسربود اگ
 
 پسرمه ریش اونم خوب یچیه
  

 یکن اطاعت ازمن شهیهم دیتوبا پسربود اگ بندمیم شرط
 

 ...ازتو من دختربود اگ
 

 دختره بچه مطمئنم منه نفع ب نیا قبوله
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 نره ادتی شرطو یول الیخ خوش چ
 

  رهینم ادمی زیچ چیه من ن دیچسب بهم ازپشت دوباره
 

 ..ادمهی روخوب باتو زیچ همه
 

 .............شب همون منطورش دمیکش خجالت
 

 بود شب همون منظورش
 

 برد خوابم چطور دمینفهم گید و کنارزدم دستشو
 
 .انیک
 

  زدمیم حرف باهاش داشتم مثال
 

 بود برده خوابش کردم نگاه بعدبهش قهید چن
 

 بود شده ها فرشته مثل
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 رفتم رونیب و کردم عوض لباسامو
 

 .دلربا
 

 کردم چشماموباز آروم سوختیم چشمام
 
  نبود انیک
 

 ومدیم اتاق رونیازب قههههقهه یصدا
 

  شدم بلند ازجام آروم
  

  بود دهیپر رنگم رفتم نهییآ یجلو
 

 کردم ضیتعو تاپ هیو یل شورت نیج هیبا لباسامو
 
 ومدنیم بهم یلیخ
 

  دمیکش وسشوار بازکردم موهامو
 
 چشمامو رنگ ک دادم انجام کم یلیخ شیآرا هی
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 کردیم مشخص شتریب

 
 اومد بازم قهقهه همون یصدا ک توفکربودم

 
 ه؟یک یصدا یعنی

 
 دررفتم سمت به و کردم پام صندالمو

 
 چشمم ک داشتمیبرم قدم ها ازپله دروبازکردم

  
 افتاد بود نشسته انیکنارک توسالن ک یدختر ب
 

  قشنگ چهرش ادیز یول بود یکلیه خوش دختر
 

  داشت یکوتاه یموها نبود
 

 راحته انیک با همه نیا هیک گید نیا پس
 
  رفتم سمتشون ب نیهم شدواسه میحصود کمی
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 دیچسب انیک ب یباز بالوس من دنیباد دختر

 
 انیک هیک گید نیا

 
 هستن من خونه هم شونیا گفت انمیک
 

 توشکممه بچش مثال برخورد بهم یلیخ احمق
 

 و زد یپوزخند یحرف چیه بدون هم دختره
 

 شد انیباک زدن حرف مشغول دوباره
 

 ✋شد گرفته حالم
 

 نکرد یزیچ یمعرف احمق یحت رفتم ازکنارشون
 

 شدم نایکاتر اتاق ووارد رفتم باال سمت ب
 
  بودم یعصبان یلیخ
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  خوبه حالت اومد سمتم ب دنمیباد نایکاتر

 
  شده یزیچ
 
 گید هیک احمق ی دختره نیا

 
 کرد یا خنده نایکاتر

 
 داره یسع ادیم نجایا ب شهیهم دختر اون

 
 ییدخترا نیازهمچ اصال منم کنه قالب برادرم ب خودشو

 
 ادینم خوشم

 
  گرفته گرم چراانقدر انیک پس

 
 برخورده خوش بامهمونا برادرم کال یول دونمینم
 

  بودم کرده مشت دستامو تیازعصبان
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 یعصبان چراانقدر حاال کرد یا خنده نایکاتر

 
  باشم یعصبان یچ واسه رینخ
 

  خونه هم گفت من ب
 

 بزن یا حرفه پیت هی شو بروحاظر زمیعز
 
 بشه عوض حالوهوامون رونیب میبر باهم تا
 

  رفتم رونیب ازاتاق بود ازخدام من
 

  ب و کردم نگاه انیک ازباالب یچشم باپشت
 

  رفتم اتاقم سمت
 

 زد یپوزخند اونم
 

  کردم نگاه نهیتوآ خودم ب برداشتم کتمو
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 بود ادیز یلیخ دختره اون شیآرا یول بود یمعمول یلیخ شمیآرا
 
  زدم یقرمز ورژ کردم پررنگ شمویآرا
 

  اومدم رونیب ازاتاق
 

 شدم کیش یلیخ گزاشتم باز کتم یها دکمه
 

 میرفتیم نییپا ها ازپله نایباکاتر
 

 ....میدیرس نایا انیک ب ک
 

 کردیم نگاه بهم بابهت دنمونیباد
 

 زدم بهش یپوزخند
 

 کردیم برانداز انداممو
 

 اومد خودش ب نایکاتر یباصدا ک
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  رونیب میریمام داداش
 
 میگزشت ازکنارشون یحرف چیه یوب
 

 گرفت دستمو ازپشت یکی میدیدررس ب یوقت
 

 یریوم نییپا یندازیسرتوم کجا وگفت
 

 رمیگینم اجازه خونم ازهم من نخواست ازتواجازه یکس
 

 نمیبب صبرکن دهنتوببند
 

  عجوزه دختره اون با ک کردمیم نگاه منتظربهش
 

  مااومدن سمت وبه زد ییحرفا
 

  کردم توهم اخمامو میایم باهاتون ماام
 

 نیماش سمت ب افتادم وراه
 

 میشد بود رانندش سام ک ییجلو نیسوارماش نایکاتر منو
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 شدن مونیسر پشت نیسوارماش دختره بااون ییباپرو انیک اما

  
 کنم خفش داشتم دوست یازحصود

 
  ک افتاد راه نیماش

 
 کردمیم ابونارونگاهیتوخ

 
 نباشه اونا ب دحواسمیتاشا

 
  نداشت امکان نیا اما
 

 .سام
 

 میبد انجام وینامزد یکارا گید بهتره خانومم
 

 از یلیخ دی*ب*و*س*نارویکاتر ودست
 

 بردم لذت نشونیب عشق
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  برادرم بدون تونمینم من کرد بغض نایکاتر ک
 

  کنم نامزد
 

 میش هم مامال ک خادینم اون کن بس: گفت سام
 

 بردار ازتالش دست
 

 ..اما
 
 نباشه حرف لطفا سسسیه
 

 .دلربا
 

 کردمیم نگاه بهشون فقط من
 

  کن نچسب نیا واسه یفکر هی سام
 

 زد یپوزخند
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 بود خان انیک دنبال میازقد دختره نیا باهم میکنیم حلش
 
 .. کنم تحملش تونمینم من یول
 

 ...؟ شهیم تیحصود
 

 بشه میحصود دیبا یچ ب رینخ
 

 یگیم راس توک باش
 

 شد متوقف نیماش ک سکوید هی ب  میدیرس
 

 ک میشد ادهیپ نیازماش
 

 بود یعال نشیزاید  میشد وارد
 

 دختر واون انیک مینشست کنارسالن بزرگ یلیخ زیم پشت
 

  شدن واردسالن وهم
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 توجه ک یالک یها وقهقه بود دهیانوچسبیک یبازو
 

 زدیم کردیم جلب همروبخودش
 
  نشستن ک دیکنارکش ویصندل انیک
 
  دیخوریم یچ
 

  مشروب گفتن همه
 

 شراب منم گفتم یازقصد بخورم تونستمینم ک من
 
 باالانداخت ییابرو یعصبان بانگاه انیک
 
 نیاریب وهیابم خانوم واسه ن
 

 یکارداریچ توبهش انیک گفت دختره اون
 

 حاملس بگ منتظربودم
 
  نگفت یزیچ یول
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 برم ییدستشو خاستمیم بود شده بد حالم بلندشدم ازجام

 
  شده گرد شکمت یول قشنگه کلتیه گفت دختره اون ک
 

 یدار چراشکم
 

 ........ازاونجارفتم بدم یجواب نکهیا بدون
 
 زد یوپوزخند کرد سیلباشوخ انیک
 
 رمیحالشوبگ خاستمیبرخوردم بهم یلیخ
 

 رفتم ییدستشو ب بهش توجه یب اما
 

 بزارم تنهاشون خاستمینم برگشتم یوزود
 

 یمونیم انیک خونه یتاک گفت من دنیباد دختره
 

 ؟یندار قصدرفتن
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 برم؟ خودم ازخونه گفتم روبهش ک برخورد بهم یلیخ
 

 گیم یچ نیا انیک خودت خونه
 
 .انیک
 
 کردنش یازحصود بردمیم لذت یلیخ
 

  کنترل خودمو یول بود گرفته شدخندمیم شتریب هرلحظه
 
 کردمیم
 

 کردیم منوکنترل حرکات و بود من ب چشمش همش
 

 .دلربا
 

 بگم دمیکشیم خجالت اما کردمیم زعف داشتم
 
  وگفت انداخت بهم یپرمعن ینگاه انیک
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  میریم نیبلندش
 

  یزیچ هی خونه میبرس ک بلندشدم ازجام زود بود ازخدام
 

 بخورم
  

 بود کرده بودمس خورده انقدر هم دختره اون
 

 شدیم خودش ب گرانید توجه جلب باعث ک ییخندها وبازم
 

  میوسوارشد میرفت نیماش سمت ب
 

 زدن حرف ومشغول بودن زوترازماسوارشده نایکاتر سامو
 

 کردن تموم بحثو من باسوارشدن ک بودن
 

 میکردیم حرکت خونه سمت ب
 
 ومدیسرمام پشت انمیک
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 گنیم یچ باهم االن یعنی
 

  امارت میدیرس باالخره الیبافکروخ
 
  بود شده دهیچ سالن وسط شام زیم
 
 گفت ییزایوچ زد زنگ ازقبل انیک
 
 کردمیم زعف شتریب غذا دنیباد یییوا
 

 و زنشستمیم پشت انداختم مبل یرو کتمو
 
 کردم خوردن ب شروع وقفه یب

 
 کردن وشروع نشستن همه

 
 کنم تحمل تونستمینم رواصال احمق اون یایباز لوس

 
 بود سربرده حوصلمو گید
 

  کجا من امشب گفت مسخره یوبالحن انیک ب دیچسب بازم
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 خوابم؟یم
 
 یتونیم یدار دوست هرجاکه گفت و انداخت من ب ینگاه انیک
 

 یبخواب
 

 کنم ضیتعو لباسامو رمیم من پس زمیعز باش
 

 بود اورده فیتشر باالخره
 

 دراومدم ازحموم کنم نگاش نکهیا بدون
 

 بودم بسته خودم ب وحولرو
 

 انداخت بهم یپرازمعن ینگاه
 

 گودافتاده چشمات ریچراز هیچ وگفت
 

 یشگیهم پوزخند اون وبازم
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 من ک یباش یتوک گفتم بهش ک برخورد بهم یلیخ
 

 داربمونمیب بخاطرت
 

 شدیم کینزد بهم قدم وقدم انداخت باال ییابرو
 

 ندادم توچهرم یریتغ اصال یول دمیترس
 

  شدم رهیخ بهش میشگیهم یباال تیبامغرور
 

 شد کمینزد ک
 

 آره؟ باشم یک ک
 

 روزیترازد جذاب هرروز شد کینزد گوشم ب بازم
 

  دیکش سمیخ یموها ب یودست
 

  کناربره نداشتم دوست اصال
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 دیکش صورتم ب لباشو بودبازم اتاقوبرداشته اترتنش یبو
 

 دادینم یکار چیه اجازه بهش شیغرورلعنت اون رفت عقب وبازم
 

  شد پهن تخت یرو و دراورد کتشو
 

 نداره خواب عجوزه دختره بااون شبیازد گید معلومه
 

  گفت و کرد نگام بازم
 
 بودم اونجا تاصبح زدن زنگ ازشرکت شبید
 
 کردم یدگیرس پروندها یسر هی به
 

 نکن یباف الیخ یالک
 
 نشست رولبام خنده حرفش نیباا
 
 !نبوده کناراون شبید یعنی
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 نخواست حیتوض ازت یکس: گفتم منم
 

 ��✋ خاستمیم یول
 

 ......برم اونجا ک کرد اشاره تخت ب بادستش
 

 بود برداشته  اتاقو یفضا سکوت
 

 بود کرده روعوض من یزندگ ی همه ک بود یمرد تخت یرو
 

 داشتمیبرم قدم تخت سمت به ک هرلحظه زدیم ینجوریا قلبم چرا
 

  رونیب  زدیم نمیازس قلبم
 

  دمیخواب وکنارش دمیرس تخت ب
 

 کردیم اخم یگاه توخوابم یحت بود بسته چشماش
 

 بچه نیا اومدن ایدن بعدازبه ک کردمیفکرم خودم یزندگ ب
 



wWw.Roman4u.iR  226 

 

  ندارم یا رابطه چیه بااون ک من شهیم یچ
 

 برم نجایازا   ومجبورم
 

  خواب جهیودرنت الیفکروخ بازم
 

 .سام
 

  ک دمیفهم اومد ازشرکت خان انیک ک یوقت
 

 زکردنیتم مشغول دختراهم خوابهیم وحتما خستس
 

 بودن متیق گرون یزایچ و جات قهیعط
 

 رفتم نایکاتر اتاق سمت ب نیهم واسه
 

 شده بحثمون باهم میبود رفته رونیب ک اونشب زدم یودرآروم
 

 بود شکراب ونمونیوم بود
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 انداخت نییپا سرشو بهم یبانگاه و دروبازکرد
 

 شدم اتاق ووارد شدم کینزد
 

 کرد منوبغل شد کیونزد انداخت ینگاه بازم
 

  مینشست تخت یرو آروم
 

 شهیم یچ ما عاقبت:گفتم
 

  میکن دازدواجیمابا
 

 دارم دوست یلیخ من
 

 دارشدمیب ازخواب اتاق یتو یها قدم یباصدا
 
 بود گرفته دوش تازه انگار ک بود انیک
 

  کردم نگاه بهش و خوردم یتکون تخت یرو آروم
 
 بود م روبرو لباس یب دمیکش خجالت کمی
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  کنم نگاه چهرش ب تونستمینم کردیم نگاه وبهم

 
 وفتادیم کلشیه ب چشمام وهمش

 
 زد یپوزخند کردم نگاه بهش دوباره یوقت
 
 بالباس بودک یبار نیداولیپوش یدیسف شرت یت و
 

 ومدیم بهش یلیخ نبود یرسم
 

 بلندشم تخت از ک نداشتم دوست فشوردم بالش ب صورتمو
 

 نخواب شکم یرو زد یداد ک
 

 زدم باال سقمو کردم نگاه بهش بابهت و بلندشدم دمیترس
 
 یبگ یتونستیم ترم آروم خبرته چ
 

  بلندشدم تخت یازرو
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 کردمیم نگاه لباسا ب کمر به ودست رفتم لباسام کمد سمت ب
 
  کردیم نگاه من ب انیک
 

  دمیکش یهووووف
 
 .انیک
 

  شد؟ یبازچ
 

 کارکنمیچ  ستین اندازم لباسام گید.دادم جواب
 

 خودته مشکل گفت من وروبه بلندکرد یا خنده
 
  گرفتم پامو و دمیکمدکب ب باپا ک شدم یعصبان یلیخ
 

  گفتم یآخ
 

 گرفت حرسم شتریب بازم و شترشدیب خندش
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 شد قطع خندش یصدا ک دمیکش یبلند غیج
  

 یزنیم غیچراج باش آروم سسیه
 

 گرفتم ازش ونگاهمو ندادم جوابشو
 

 لباساروبپوشم ازاون یکی مجبوربودم
 
 برداشتم دیسف یمشک شلوارک تاپ هی

 
 رفتیورم شیباگوش و بود نشسته تخت یرو انیک
 
 توپ مثل شکمم کردم ضیتعو لباسامو بهش توجه یب

 
 نبود یا گید لباس مجبوربودم یول بود زده رونیب

 
 کردم ست باهاش هم ی دیسف یها صندل

 
 بازکردم وموهامو دمیکش صورتم ب یدست
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 بودم شده خوب یلیخ
 

 شکمم دنید با ک بود شده رهیخ من ب انمیک رفتم دراتاق سمت ب
 

  بستم ودرومحکم رفتم رونیب زد یپوزخند
 

 نشسته نییپا ک دختر اون چهره دنیباد بودک نییپا سالن ب نگاهم
 

 بود نجایهنوزا اون بدجورگرفت حالم بود
 

 بود قهوه خوردن مشغول ادیز غرور وبا
 

  کردیم نگاه من ب انیک برگشتم اتاق ب بازم
 

  مونهینجامیا یتاک دختره نیا گفتم ک
 

 ادینم ازش خوشم اصال
  

 کنم تحملش تونمینم اصال بگم نمیوا مسخرس رفتاراش یلیخ
 
 اومده؟ نجایا چرا هیک نیا
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 چرابره گفت گوشم کینزد وبازم شد کمینزد انیک
 
 دنشیباد یشیم تیاذ
 

 ....گوشم کنار صدانفسهاش بازم
 

 کردیم ووونمید کنارگوشم نفسهاش یصدا بازم
 

 بود فروکرده توموهام صورتشو
 

 کردیم نوازش موهامو  هاش نفس یوصدا
 
  کمهینزد یوقت چرا ک دونستمینم
 

  زنهیم ینجوریا قلبم
 

 بودم توآغوشش کامال دیکشیم موهام ب دستاشو
 

 ک نداشتم دوست اصال کردمیم تیامن احساس
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  جداشم ازش

 
 برگردم سمتش ب شد باعث ک گرفت بازومو بادستش

 
 بودم شده رهیخ بهش منم کردیم نگام مست یباچشما

  
  بگ یزیچ هی خاستیم بازکرد دهن و دیکش یقیعم نفس

 
 رفت وکنار کرد مشت دستاشو دوباره ک
 

  غرور بازم
 
 بگه من روبه مونده دلش تو ک یزیچ خاستینم
 
  نگه یزیچ یتاک خادیم یعنی

 
 انداخت بهم ینیخشمگ نگاه بازم

 
 یندار نظردادن حق مهمونام درمورد گفت ادیوبافر

 



wWw.Roman4u.iR  234 

 

 بخاد  دلش یتاوقت  مونهیم نجایا نایر
 

 بود نایر دختره اسم پس
 

 شد یهوعصبانیچرا
 
  شدم یعصبان یلیخ دادزد سرم نکهیا از
 
 بستم محکم ودراتاقو رفتم رونیب ازاتاق یحرف چیه یب

 
 شد جلب بهم نایر توجه ک
 

 اومد کمیونزد بلندشد ازجاش کردیم نگام بابهت
 

  کجاست انیک وگفت
 
  نداشتم ویکی نیا حوصله گید
 

 ازکنارش یحرف چیه یوب ندادم جوابشو نیهم واسه
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 گرفت بازومو  دوباره ک گزشتم
 

 زنمیم حرف باهات یوقت احمق یا دختره بودم باتو
 

 ی کردیم یغلط چ انیک تواتاق تو جوابموبده درست
 
  نبود خودم دست اصال شدم یعصبان یلیخ
 

 کردم پهنش نیزم وبه گرفتم موهاشو ادیز خشم با ک
 

 من یزندگ داره یربط توچ ب نچسب ی دختره
 

 خبره چ نجایا زد  ازباالداد ک دید کارمنو انیک نیه تواون
 

 کردیم نگام بااخم
 

  دمیترس یلیخ اومد ها پله سمت وبه برداشت قدم ک
 

 بود کارمن شاهد فقط اون
 

 رونیب نمیازس شدنش کیبانزد هرلحظه قلبم ومدیم نییپا ها ازپله
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  گفت ک بازکنم دهن اومدم شد کمونینزد تا زدیم
 

 یبلند ادیفر ک بدم حیتوض ک بازکردم دهن بازم ساکت گیتود
 

 ..رسمیم خدمتت ب  تواتاق برو شو ساکت گفتم دیکش
 
 نزاشت یوحت کرد خورد دختر اون یجلو منو نکهیازا
 
  شدم یعصبان دایشد بدم حیتوض ویزیچ
 
 رفتم اتاق ب و نگفتم یزیچ یول
 
 کارکنهیچ خاستیم دختره اون یعنی

 
 بود کرده جا انیک توآغوش خودشو ک کردم نگاه دراتاق ازگوشه

 
 گزشتمیم نجایازا داشتم نگفتم یزیچ من بخدا انیک:گفتیوم
 

  من زدن کتک کرد شروع و داد ریگ بهم ک
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  شدمیم ووونهید داشتم حرفاش نیا دنیازشن

 
  گیم چرادروغ احمق ی دختره

 
 ومدیم ها پله سمت ب انیک دختره بااون صحبت یبعدازکم

 
 کشهیمنوم ییییوا دروبستم یفور

 
 تر کینزد رفتنش راه یصدا هرلحظه نبود یفرار راه نشستم تخت یرو
 
 شد اتاق وارد و فشور درو رهیدستگ کارکنمیچ خدا یوا شدیم
 

 دور ازاون منم شدیم کینزد من ب اون
 

 و اومد کمینزد فرارنبود وراه برخوردم وارید ب ازپشت من
 
 ارمیب سرت ییبال چیه تونمینم االن من خوب فشورد صورتمو دستش هیبا
 

 شدیم یچ یدونستیم ک ینبود اگ یول یا حامله چون
 



wWw.Roman4u.iR  238 

 

 یباش امارت نیتوا یندار اقتیتول کن جمع لتویوسا: گفت بازم
 
 یکنار یالیو برمتیم
 
 بمونم تنها خودم بزرگ امارت هی تو تونمینم من ن یچ-
 

 یکردیفکرم بهش باس کارات نیا از قبل
 
 گرفتم دهنمو یجلو ازترس ادشیبافر ک بدم حیتوض دیبا من انیک ن-
 

 کنم نیبدترازا مجازاتتو ای یشیم ساکت
 
 یبر باس االن نیهم کن  لتوجمعیوسا یفور گفت رفتیم داشت یوقت-
 

 گاو گفتم آروم منم
 

 ؟یگفت یزیچ گفت برگشت
 
 شنوهیم یادیز توگوشات ن-
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 وبرم دختره نیا واسه بزارم انویک خواستمینم من خدا
 
 بشم ریتحق نیشترازایب دادینم اجازه غرورم یول
 

  کردم جمع لمویوسا همه یفور
 

  شد اتاق وارد یکی کردم احساس قهید چن بعداز
 

  بود سام دربرگشتم سمت ب یفور
 

 یبر یماروبزار یخایم یکارکردیدخترچ
 
 کرده مجبورم گاو نیا البته مجبورم سام کارکنمیچ
 

 دیخند یکل من ازدهن گاو کلمه دنیباشن
 
 برم نجایازا من ک شد باعث دروغگو دختره نیا

 
 فرستهیم ییجا ب ویکی یوقت خان انیک شهیم یچ حاال

 
 ...توام یعنی مونهیم اونجا شهیهم یبرا
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 کردیم یعصبان منو شتریب سام از حرفا نیا دنیفهم یحت
 
 برم ک مجبورم یول
 

 نیا قدم قدم میکردیم حرکت نییپا ب و گرفت دست لویوسا سام
 

 برم نجایازا یالک ک نداشتم دوست اصال ها پله
 

 ✋��باکارنکرده
 

س سالن یخروج در ب  یا خنده و شد سبز رام یجلو دختره اون  ک میدیر
  کرد

 
 داد تکون یدست تمسخر وبالحن

 
 گزشتم ازکنارش یحرف چیه یب یول برخورد بهم یلیخ
 

 بود نشسته رل پشت انیک یول رمیم باسام کردمیم فک
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 شدم نیسوارماش باسام یبعدازخداحافظ
 

  بود شده کیتار هواام
 
 نایشترازایب ک دادمینم چهرم تو یریتغ یول بودم دهیترس کمی

 
 رنشمیتحق

 
 کنم التماس بهش دیشا ک کردیم نگام انیک همش توراه

 
 
 کردمینم نگاشم اصال من یول
 

 میبود دهیرس یانگار شد متوقف نیماش
 
 گرفت دستمو انیک ک شم ادهیپ نیازماش خاستمیم
 

 کردمیم نگاه بهش بابهت
 

 یشگیپوزخندهم و بزن زنگ یداشت ازین یزیچ اگ گفت ک
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 کردیم منومسخره احمق
 

 درامارتوبازکرد دیوباکل اورد چمدونارو ک شدم ادهیپ نیازماش
 
  اومد جلومون یفور خدمتکار هی

 
 خان انیک نیاومد خوش

 
 یبزرگ نیا ب امارت نیتوا ستمین تنها ک شدم خوشحال یلیخ
 
  داد دستش چمدونارو انیک
 

 از بهش توجه یوب نکردم میخدافظ باهاش گید اصال
 

 رفتم باال سالن یها پله
 

  یبعدازکم کردم حس خودم یرو نشویسنگ نگاه
 

 رفت باالخره خدمتکار با صحبت
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 یعال نیزایباد بود کیش یلیخ نجاامیا رفتم اتاق ب منم
 

 دیوسف ینبات
 

 .........کردم ضیتعو یباراحت ولباسامو گرفتم دوش هی بود خوب
 
 شهیهم  یالک انقدر ک اومد بدم خودم یپوچ از یلیخ
 

 دهییرس انیپا ب شدنا ریتحق نیا گید اما شمیرمیتحق
 

 یوفتیدرم بامن خان انیک دمیم نشون بهت
 
 بود دستم مچ یرو انیک یانگشتا یجا شهیهم 

 
  بود شده  کبود جاشون گید
 

 بودم شده خسته یلیخ رفتم راه یلیخ امروز
 

 نیتوا نکهیازا راحت الیوباخ شدم پهن تخت یرو
 

 برد خوابم ستمین تنها یبزرگ نیا ب عمارت
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 .سام

 
  کردمیم کمک دلربا ب یجوری دیبا
 

 بردارم ازسرراهمون دخترو نیچطورا اما
 

 بودم استاد یکش نقشه تو یازبچگ
 
 کنمیم دایپ یراه هی باالخره یول
 

 اما دروبازکردم آروم رفتم نایکاتر اتاق سمت ب
 

 بود دهیخواب ها فرشته مث اون
 

 بستم دراتاقشو آروم نشست لبام ب یا خنده
 

 کردم برخورد انیک یعصبان شهیهم باچهره برگشتم یوقت
 

 بود زده ذل بهم ک



 245 دادقرار

 
 ازکنارم یحرف چیه یب اما بودم شیشگیهم برخورد منتظر

 
 خوردم ترازحرفش نیسنگ یلیس حرکتش نیباا گذشت

 
 رفت اتاقش به
 
 .انیک
  
 کناربزارم دیبا رو یلعنت حس نیا

 
 حشیتنب ک کردیم التماس من ب ک پرازترسش یچشما ادی

 
  گرفت خندم یلیخ افتادم نکنم

 
 کردنش التماس ومخصوصا بودم دادنش آزار عاشق

 
  بود شده عادت هی واسم اما چرا دونمینم
 

 ! بودنش
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 بود دادنش آزار یبرا یخوب بهونه ناامیر نیا
 

 داشتم دوست یلیخ کردنشو یحصود
 

 .دلربا
 

  بود رفته رونیب ازتنم یخستگ
 
  کردم نگاه پنجره وبه بازکردم چشمامو از یکی

 
  بلندشدم ازجام یزود بود شده صب

 
 کنم شروع حموم هیبا صبحمو داشتم عادت یازبچگ

 
 شدم پهن وتووان رفتم حموم سمت ب
 
 نایکاتر سام حداقل اونجا بود شده تنگ عمارت اون یبرا دلم یلیخ
 
 نبود یکس نجایا اما دمیدیدختراروم ای
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 قسمتاش شتریب ک وتاپ نیج شلوار هیبا ولباسامو دراومدم ازحموم
 

 کردم ضیتعو بود تورکارشده
 
 گزاشتم باز موهامو و دمیکش صورتم ب ام یدست هیو
 

 کردم رد *ب*و*س* خودم واسه نهیتوآ بودم شده خوب
 

  کردم نگاه سالن از رونیب رفتم دراتاق سمت وب
 

  رفتم نییپا ها ازپله
 

 بود سکوت خونه نیا یهمجا
 

 بود ناهار کردن آماده درحال خدمتکار رفتم آشپزخونه سمت ب
 

 خانوم ریبخ صبح گفت من دنیباد ک
 

 لطفا صدابزن کیکوچ اسم ب منو اما ریبخ صبح گفتم
 

  ندارم عادت چون
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 بود شده دهیچ سالن زیم  یرو یا صبحانه

 
 رفتم سمتش ب یفور کردم زعف دنشونیباد
 

  کردم خوردن ب شروع وبانشستن
 
 بود امارت در ب چشمم همش ک بگم نمیدایبا
 

  نبود انیازک یخبر اما
 

  افتاد سالن کنار ونیزیتلو ب چشمم صبحانه خوردن بعداز
 
 بود یعال اطرافش مبل دمانیچ و بود بزرگ یلیخ
 

  اما دمید ونیزیتلو کمی و نشستم مبل یرو
 
 دادینم یخاص زیچ
 
 .انیک
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  نبودم نجایا روز وچند یکار سفر هی رفتمیم دیبا
 
 !آزار وبازم شدیم تنگ برام دلش شتریب دلربا ینجوریا

 
 
 گفت وبهم نداشت رفتن الیخ اما کردم یخدافظ ناامیر با
 
  مونهیم منتظر برگشتنم تا
 

 انداختم عمارت ب ینگاه نیتوماش چمدونا بعدازگذاشتن
 

 .....رفتم و شدم نیماش وسوار
 

 ........................... روزبعد5......................
 

 .دلربا
 
 عمارت نیتوا منو نکهیازا بودم شده یعصبان واقعا گید
 

 ومدهین نجایا بارمی یحت رفته و گزاشته تنها یبزرگ نیا ب
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 بودم یعصبان دایشد رفتاراش نیازا
 

 کنه حیتنب منو نداره حق یکس نکرده کار بخاطر
 

 .سام
 
 برم دنشید ب کردم یسع نداشتم یخبر ازدلربا روز 5
 

 خان انیک دستور به ک عمارت یجلو یگاردایباد باوجود اما
 

  ازش اصال نداشت عمارتو ب ورود حق چکسیه بودن اونجا
 

 بودم نایر درمورد نقشه مشغول مدت نیتوا نداشتم یخبر
 

  بودن سالن ینایدورب دمیام تنها نشد رمیدستگ یزیچ اما
 

 بدن نشون رو ماجرا همه خان انیک ب تونستنیم اونا فقط
 

 کرد جلب توجهمو درعمارت  یصدا ک بودم توفکر
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  بود خان انیک کردم نگاه سمتش ب یوقت
 

  من ب شیشگیهم اخم وبرعکس شد سالن وارد
 

 کرد یواحوالپرس داد دست و اومد کینزد
 

  کردمیم نگاه بهش بابهت من
 

 ک ششیهم برعکس یحت بود رکردهییتغ زیچ ازهمه کال
 

  دیپوشیم یرسم لباس
 

 بود کرده تن یجذب ییآلبالو پوش تک
 

 بزنم حرف تونستمینم ازتعجب کجاست خواهرم دیپرس
 

 باال گفتم فقط ک
 

 سرش ییبال چ یعنی نایکاتر اتاق سمت ب رفت باال ها ازپله
 



wWw.Roman4u.iR  252 

 

 اومده؟
 

 کردیم نگاه برادرش ب باتعجب دراتاقوبازکرد نایکاتر یوقت
 

 انداخت باال ییوابرو انداخت من ب ینگاه
 

  برداشت عمارتو سالن کل نایر یصدا
 
 بود شده تنگ واست یلیخ دلم یاومد خوش زمیعز انیک ییییییوا
 

 کرد بغل خان انیک ییوباپرو
 

 جان نایر یخوب داد دست بهش اونم
 

 رومخه یلیخ دختره نیا کنم دایپ نویدورب لمیف برم زودتر بهتره
 

 شیپ هفته کی یلمایف و رفتم عمارت ینایدورب اتاق سمت ب
 
 داد جواب کارم شدینم باورم کردم دایپ
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 لمیتوموبا و کردم دان لمویف یفور کنم داشیپ تونستم
 

 باش اونجا دیبا حتما رفتم انیک کار اتاق سمت ب کردم رهیذخ
 
 خوردیم قهوه فیوباک بود نشسته نایر سالن تو
 

  رفتم انیکارک اتاق ب و زدم بهش یپوزخند
 

 یزیچ هی دیبا گفتم بهش ک بود کار مشغول  زیم پشت
 

 و؟یچ گفت باتعجب بدم نشونتون
  

 مشخص صداهاام ی همه دادم نشونش لمویف و رفتم سمتش ب
 

 نکرد تعجب اصال زد یپوزخند انیک بود
 
 !دونستیم مگ چرا یول
 
 نباش تونگران کنمیم حل رویچ همه گفت و بلندشد جاش از
 

 اما کنه رنیناروبیر ک منتظربودم رفت سالن سمت ب
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 رفت یدرخروج سمت وب وافتادین یاتفاق

 
 . دلربا

 
 حوصله یب ییتنها گید یروزا مثل امروزم

 
 بود شده بد حالم گید یروزا شترازیب امروز یول
 

 کردم ضیتعو وتاپ یل شورت نیج هی با لباسامو
 

  خوبه واسم بدم تنوع کمی حدائقل
 

 نکردم روشنش گید اما نشستم ونیزیتلو یجلو بازم
 

 بودم زده ذل بهش فقط
 
 ختمیریم اشک یخودیب یول چرا دونمینم
 
 بود شده تنگ رحم یوب سنگدل مرد اون یبرا دلم بگم نمیا دیبا
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 کرد جلب توجهمو سرم پشت ییآشنا یصدا

 
 یباش اومده سرعقل دوارمیام
 

  کردم مشت دستامو
 

 گاو کهیمرت کردم نگاه بهش یاشک یوباچشما
 

  نزدم حرفم کلمه کی یحت
 

 عمارت میگردیبرم کن جمع لتویوسا گفت و شد کمینزد
 

 زدم ضربه نشیس ب شدم مشت یوبادستا شدم بلند ازجام
 

 گاو احمق امینم جایه باتو من
 

 شدمیم یعصبان شتریب دیخندیم همش اون اما کردم پرتش عقب ب
 

  شدمیم ور حمله سمتش وب
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 بود  ریسراز واشکام
 

  جاکرد توبغلش منو و گرفت دستامو
 
  گفت فقط گوشم کنار و
 
 ............باش آروم سیییییه
 

 جداشم ازش نداشتم دوست اصال توآغوشش شدم آروم
 
 شدن خورد همه نیا بسه گید نداد اجازه غرورم یول
 
 بود سراومده طاقتم گید
 

 امینم جایباتوه من کردم پرتش عقب ک
 
 ستادمیا جلوش بار نیاول یبرا
 

 توخطرناکه واسه االن گید شده بزرگ شکمت نیبب کن بس
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 خونه نیتوا یبمون تنها ک
 
 حاملم من ک نبود ادتی تاحاال یکن بس دیبا ک ییتو نیا ن
 

 نکن یلجباز انقدز کنهیم فرق االن دلربا
 
 زدیم صدا اسممو ک بود یبار نیدوم نیا

 
 یروان امینم جایه باتو گید من کنه فرق هرچقدرم

 
  رفتم اتاقم ب یروان باگفتن

 
 بود زده ذل بهم چشماش بااون بازم خدا یییوا
 

  دمیترس بازم
 
 ندادم  توچهرم یریتعغ یول
 

 زدیم حرف شیگوش با تیباعصبان کردم نگاه بهش دراتاق ازگوشه
  

 دمیخواب تخت یورو دروبستم یفور اومد سمتم ب
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 یش ادب تا تنها بمون پس باش گفت و بازکرد دراتاقو

 
 یبزن حرف بامن یچطور یریبگ ادی

 
 نجایهم بمون پس انگار یومدین عقل سر روز چند نیتوا
 

 میتصم من واسه یتونینم گید توام گفتم و شدم بلند ازجام
 

 یریبگ
 
 روز چند نیا یشد الیخ خوش چ  کرد نگام بااخم بازم 

 
  باحرفام حرفشو یفور ک رفته ادتی مگ ک گفت وبازم

 
 شده تموم قراردادمون ک نرفته ادمی ن وگفتم کردم قطع

 
 منه مال ک یدار همرات یزیچ هی یول شد تموم اون

 
 یایم ایدن ب یتوک وگفت دیکش شکمم ب یدست و اومد کینزد
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  بدم یحساب درس هی نیا ب من تا
 

 رفت زدو یوپوزخند
 

 رفت بازم من ب توجه بدون اما انداختم  عمارت سالن به ینگاه
 

  کنم تحملش تونستمینم گید گاو احمق
 

 نبود اندازم یلباس چیه اصال گید کردم نگاه لباسام کمد ب
 

 دیخر برم بهتره گفتم باخودم
 
 بپوسم توعمارت دیبا چقدر گید
 
 کشهیم منو بفهمه اگ یول
 
 اما دمیپوش ییمویل کت کنه یهرکار ستین مهم گید
 

 نبستم دکمهاشو
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 رفتم درعمارت سمت ب و برداشتم فمویک
 
  آخه برم یچطور بود گاردیباد یکل رونیب

 
 نگفتن یزیچ گزشتم ازجلوشون باغرور بازم

 
 بازکرد نویدرماش و اومد جلوم شونیکی عیسر

 
 رونمیم خودم گفتم بهش ک
 

 نیماش ب  دادم یگاز و نشستم رل پشت
 
 رو یرانندگ بودم گرفته ادی رانیا

 
 رفتم انیک با ک یبار چند یول نبودم بلد رو ییجا ادیز نجامیا

 
  گرفتم ادی

 
 یبایز یلیخ یلباسا ب چشمم دیخر مرکز ب دنیرس محض ب
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 افتاد شب
 
 121پارت#
 

  دمیخر و کردم پرو لباس چندتا و رفتم سمتشون ب
 

 بود دهیرس من ب پول یکل قرارداد بعدازاون
 
 دمیخر هم یباردار یراحت یلباسا و کردم دیخر یکل
 
  دمیرس خودم ب یوکل رفتم شگاهمیارا
 
  اومدم رونیب دیخر ازمرکز ک بود شده شب گید
 

 گزاشتم نیماش پشت دارویوخر
 

 دمیرس خودم عمارت ب باالخره و شدم نیماش وسوار
 

 نایکاتر و سام دروبازکردم عمارت دمیرس یوقت
 

 بودن اونجا
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  کردم ناروبغلیکاتر و دمیدو سمتشون ب یباخوشحال

 
 توعمارت بود یخال جات چندروز نیا زمیعز ییوا
 

 ندادن ورود اجازه گاردایباد یول میاومد دنمید نیومدیچران
 

 .نایکاتر
  

  دعوتت ک نجایا اومدم عمارت یبرنگشت دمید یوقت زمیعز
 

 مینامزد مراسم کنم
 
 نیایم بهم یلیخ واستون شدم خوشحال یلیخ یوا
 

 شام خوردن و وبش خوش یکم بعداز
 
  شدن رفتن یراه گید
 

 ........برد خوابم تختم یرو یفور ک ومدیم خوابم یلیخ منم
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  دمیخر و کردم پرو لباس چندتا و رفتم سمتشون ب
 

 بود دهیرس من ب پول یکل قرارداد بعدازاون
 
 دمیخر هم یباردار یراحت یلباسا و کردم دیخر یکل
 
  دمیرس خودم ب یوکل رفتم شگاهمیارا
 
  اومدم رونیب دیخر ازمرکز ک بود شده شب گید
 

 گزاشتم نیماش پشت دارویوخر
 

 دمیرس خودم عمارت ب باالخره و شدم نیماش وسوار
 

 نایکاتر و سام دروبازکردم عمارت دمیرس یوقت
 

 بودن اونجا
 

  کردم ناروبغلیکاتر و دمیدو سمتشون ب یباخوشحال
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 توعمارت بود یخال جات چندروز نیا زمیعز ییوا
 

 ندادن ورود اجازه گاردایباد یول میاومد دنمید نیومدیچران
 

 .نایکاتر
  

  دعوتت ک نجایا اومدم عمارت یبرنگشت دمید یوقت زمیعز
 

 مینامزد مراسم کنم
 
 نیایم بهم یلیخ واستون شدم خوشحال یلیخ یوا
 

 شام خوردن و وبش خوش یکم بعداز
 
  شدن رفتن یراه گید
 

 ........برد خوابم تختم یرو یفور ک ومدیم خوابم یلیخ منم
 

  کردم باز چشمامو آروم بود شده صبح
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 دمیخواب یلیخ ییییییوا انداختم ساعت ب ینگاه
 

 گرفتم دوش هی رفتم حموم وبه شدم بلند ازجام یفور
 

  اومدم رونیب وزود
 

 سربرسه انیک داشت امکان چون
 
 دمیسف پوست ک دمیپوش یمشک شلوارک تاپ لباس هی

 
 شدیم دهید شتریب

 
 کردم باامیز شیآرا هیو بستم باال موهامم

 
 رفتم نییپا سالن سمت وبه کردم پام صندالمو

 

  ✋بود منتظرمن صبحانه زیم بازم
 

 خوردن ب کردم شروع نشستمو عیسر
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 نمشیبب قراره بازم یمهمون یبرا شب ک بودم توفکر همش
 
 رنیبگ ینامزد ک کرد قبول انیک یعنی

 
  دراومدم فکر از سالن در یباصدا

 
 زدیم رونیب نمیازس قلبم بهش بانگاهم بازم

 
 دیکوب صبحانه زیم یرو دستشو و اومد جلو یشگیهم بااخم

 
 دمیهواپر من ک
 

 روزید یرفت رونیب یک توبااجازه
 

 باتوام زد داد دوباره کردم یغلط عجب بودم شده الل
 

 شد پرت عقب ب یصندل ک شدم بلند ازجام
 

 رمیگینم تواجازه از گید یکار چیه یبرا من
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 گرفت ازپشت وموهامو و برد سرم دستشوپشت
 

  دادیم فشار بهم دندوناشو
 

 یرفت یک بااجازه گفتم
 
 (یکن عوض حرفتو دمیم فرصت بهت یعنی دیپرسیم دوبار یوقت) 
 

 !!!!وگرنه
 
 یکن کاریچ یخایم مثال کن ولم اه
 

 شد خورد ک دیکوب سالن نهیآ وبه کرد مشت دستاشو
 

  ومدیم خون ازدستش
 

 ینکاروکردیا چرا یروان وونهید گرفتم دستشو و رفتم سمتش ب
 

 یسونوگراف میریم شو حاظر
 

 اتاقم سمت ب باال رفتم عیسر ازترس
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 بودم مرده االن وگرنه حاملم کرده رحم بهم خدا

 
  رفتم نییوپا برداشتم کتمو عیسر

 
  میگزشتیم عمارت در از باهم یوقت
 

 من بخاطر چارهایب بود آورده نییپا گاردارمیباد وپوز دک
 
 بود اورده سرشون ییبال چ
 

 کرد پرتم نیماش یصندل یرو و دیکش دستمو
 

 خودت کن رحم بهم گنیم بچمونو تیامروزجنس ایخدا
 
  گزاشت گاز یرو پاشو سرعت با
 

  مینزد حرف باهم اصال توراه
 

 گفتن آمد خوش وبهش اومدن جلومون بازم میدیرس یوقت
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  دمیخواب تخت یرو ک کرد کمکم پرستار

 
 کردیم نگاه کیتورکوچیمان اون یتو همش بازم و زد باال شکممو

 
 اومد حرف ب بازم

 
  رفته شیپ خوب وتاحاال خوبه کامال حالش چطوره بچم خانوم

 
 مرتبه زیچ همه

 
  دختره وووووبچتون

 
 شهیم نیا نفع ب زیچ همه شهیهم چرا خدا گرفتم صورتمو دستام بادوتا

 
 زدیم پوزخند بهم کردم نگاش یوقت
 
 باختم شرطو ن یییوا
 

 کارکنمیچ حاال
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 بلندشدم جام از و کردم پاک شکممو بادستمال
 

 یروان زدیپوزخندم بهم همش
 

 کرد حساب نشویهز رفت
 

 کشوندیم خودش بودودنبال گرفته ودستمو
 

  میشد نیسوارماش
 

 میزاریم شرط بازم یدار دوس اگ گفت من ب ک
 

 کردیم مسخره منو
 

 درمورد یزیچ اما گزاشت عمارت ب منو ندادم جوابشو اصال
 

 ورفت نگفت امشب جشن
 

 عمارت خدمتکار مادام از وبعدازتشکر غذاموخوردم منم
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 کردم انتخاب بلندشب لباس هی وتوکمدم رفتم اتاقم سمت ب
 
  ینبات یمشک بود بایز یلیخ
 

 ادیب عمارت ب ک  زدم زنگ شگرمیآرا هی ب
 

  اومدم رونیب یزود گرفتن دوش کمی بعداز
 

 آوردن فیتشر شگرتونیآرا خانوم زد اتاقو در مادام
 

 بمونه منتظر باش
 

 کردم خبرش و دمیسشوارکش موهامو عیسر
 

 .نایکاتر
 
 بود ابیز یلیوخ بود بلند یآب لباسم بودم شده حاظر شب یبرا کامال گید
 
  من تومال ک شانسم خوش یلیخ گفت دنمیباد   اومد دنبالم سام گید
 

 دی*ب*و*س* مویشونیوپ یشد
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 میواردشد و میرفت عمارت سمت به ک بود شده کیتار هوا گید
 

 بود یپل کیموز و بود شده شروع مراسم
 

 یلیخ گفت کیتبر ما ب برادرم اما نبودم دلربا کردم نگاه هرجارو
 

 دنی*ر*ق*ص*یم ک بود تیپرازجمع عمارت بود شلوغ
 

 دنبالش فرستمیم ویکی گفت ستین دلربا ک گفتم سام ب
 

 .دلربا
 

 خودم واس *ب*و*س* هی بودم شده خوشگل یلیخ انداختم نهیآ ب ینگاه
 

 خانوم دنبالتون اومدن گفت مادام ک کردم پرت
 

 .....شدم یعصبان گاردایباد از یکی دنیباد اما انیک حتما گفتم باخودم
 

 ادیب دنبالم ک نداد زحمت خودش ب یحت
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 کنم خراب احمق اون بخاطر شبمو خامینم باشم خوش دیبا امشب

 
 کردم یخداحافظ بامادام و انداختم عمارت ب ینگاه

 
  شدم نیماش سوار و
 

 کردن ییآمدگو خوش گارایباد همه عمارت در میدیرس یوقت
 

 شدم جشن سالن وارد ادیز یوسربلند باغرور درواوردن کتمو
 

 نایکاتر یلبا یبرا خنده برداشت جشن سالن سکوت من باورود
 

 برداشت عمارت سالن کل پچ پچ نشست وسام
 
 کردم نگاشون یباپوزخند بودن من یروبرو نایبار ک انیک
 
 بود مونده باز دهنش نایر
 
  بود زده  ذل بهم شهیهم مثل انمیوک
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 دادیم ازارم کردنیم برانداز منو ک سالن یمردا ینگاها
 
  سمت ب کردمینم جادیا چهرم یتو یرییتغ یول
 

  گفتم کیتبر بهشون و رفتم سام و نایکاتر
 

 یشد خوشگل یلیتوخ دختر یوا. نایکاتر
 

 یشد خوشگل توام زمیعز ممنون
 

  خبر چ زدم سام ب یچشمک
 

 انیک ب دهیچسب چطور شینیبینم مگ گفت
 

  نشستم مبل یورو کردم یا خنده
 

 دنی*ر*ق*ص*یم سن وسط سام و نایکاتر
 

  می*ر*ق*ص*ب باهم شهیم اومد کمینزد یوبلندقد جذاب مرد
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 دادیم نه اشاره باابرو ک افتاد انیک ب نگاهم
 

 شدم *ر*ق*ص* مردمشغول بااون و شدم وبلند کردم یا خنده منم
 
 وشروع اومد وسط نایبار و دیسرکش یمشروب شهیش انیک
 

  کرد *ر*ق*ص* ب
 

  شدن ما کینزد نایبار ک کردمینم نگاه بهشون اصال
 
 میکن ضیتعو شهیم گفت دی*ر*ق*ص*یم بامن ک یمرد اون ب انیک
 
  گرفت چنگالش تو منو و داد بهش رو نایر دست و
 

 فقط یحرف چیه یب اون اما بودم حرفاش منتظر میدی*ر*ق*ص*یم یوقت
 

 کردیم نگام
 

  کردمیم نگاه اون ب منم
 

 نگفت یزیچ من ب جشن درمورد اون بودم یعصبان ازش
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 نمیبش خامیم شدم خسته گفتم بهش

 
  نشست کنارم و اومد دنبالم و داد تکون یسر

 
 ینگ بهم اگ یکرد فکر هیچ گفتم بهش ک کردیم نگاه بهم بابهت

 
 نمونه تنها وقت هی جونت نایبار برو تو فهممینم من خبره چ امشب

 
 !!! شهیم تیحصود

 
 مثال کنم یحصود یچ ب رینخ کردم جور و جمع خودمو یفور

 
 یحصودتر توک گفتم و زدم پوزخند سرش پشت منم زد یپوزخند

 
  بده نداشت یجواب شد قطع پوزخندش

 
 !یمونیم نجایهم امشب

 
 ! عمارت برگردم خامیم ن
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 !  گفتم ک نیهم

 
 دیس*بو واونو کرد نایکاتر دست حلقه سام باالخره نگفتم یزیچ گید
 

 اومد کمونینزد نایر ک میکردیم نگاه بهشون
 
  نمیبش کنارت شهیم شدم خسته من زمیعز انیک
 

  نیبش زمیعز اره
 
  رفتم سام و نایکاتر سمت وبه بلندشدم ازجام برخورد بهم یلیخ
 

  گفتم کیتبر وبهشون
 
 نبود سالن تو عمارت یاعضا جز یکس گید رفتن ام مهمونا کم کم گید
 

 میکرد ضیتعو لباسامونو و میرفت باال ناامیکاتر و من
 

  بود مونده انیک کمد تو ییچندتا ازلباسام
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 بودم خسته یلیخ
 

 اومد اتاق در یصدا
 
 رفت حموم ب میمستق و شد اتاق وارد انیک
 

 بود شده تنگ تنش عطر یبرا دلم یلیخ شدم پهن تخت یرو منم
 

 بردینم خوابم یول بودم خسته
 
 دیپوش اسلش شلوار هی فقط و اومد رونیب حموم از انیک
 
 دمیکش خجالت یلیخ دینپوش یزیچ تنه باال از
 

  من کنار اومد و کرد سشوار موهاشو
 

 نداشتم یا گهید لباس نجایا بودم شده دار خنده یلیخ منم
 
 بود شکمم یوبدنما تنگ کامال ک بود امیقبل ازهمون نیا
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  کردم بهش پشتمو وفتهین تنش ب نگام نکهیا بخاطر
 

 ارنیب ازعمارت لتویوسا گمیم فردا گفت ک
 

 گردمیبرنم خوبه جام من آقا رینخ برگشتم سمتش ب یفور
 
 ! عمارت نیا

 
 !نرفته ادتی ک شرطمون

 
 گردمیبرنم من گفتم بازم یول شدم ساکت

 
   دمیکش خجالت یلیخ گزاشت شکمم یرو دستشو

 
 ن نگفتم مگ بود یچ مرد بااون ت*ر*ق*ص* لیدل دیپرس

 
 کنه گوش ک هیک یبگ خوب

 
  شد کینزد بهم و فشورد بادستاش صورتمو

 
  کردمیم نگاه بهش بابهت
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 رفت عقب آروم بازم یول دیکشیم صورتم ب همش اش*لب بازم

 
 گزاشتم ش*لبا یرو مو*لبا خودم ک بدم دستش از خاستمینم
 

 .....کردم دنشی*ب*و*س* ب وشروع
 

 کردم دنش*ی*ب*و*س* ب شروع
 

 کنمیم یغلط چ دارم بودم هاشده وونهید مثل
 

  ب شروع اون اما بکشم کنار خاستمیم و اومدم خودم ب
 
 قلبم چرا ییوا برم رونیب چنگالش از نزاشت و کرد من دن*ب*و*س**

 
 ومدیم رونیب نمیازس داشت  زدیم ینجوریا

 
 یکیتار لیبدل اما دمیکشــیم خجالت یلیخ شــدم یخال فکرکردم لحظه کی

 اتاق
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 بودم راحت
 

 !!!!کن بس انیک رمیبگ فاصله ازش تونستم آروم
 

 کردمیم تیامن احساس میدیخواب و گرفت توآغوشش منو
 
 گرفته توآغوشش منو دمیکشیم خجالت یلیخ بود لباس یب نکهیازا تنش یبو
 

 کردیم باز اخماشو توخواب فقط برده خوابش دمیفهم بهش ینگاه با بود
 

 برد خوابم باالخره الیوخ فکر با کم کم منم
 

 .سام
 

 کردم ضیتعو یلباساموباراحت رفتم منم رفت اتاقش ب نایکاتر جشن بعداز
 

 بزنم نامیکاتر ب سر هی افتاد فکرم ب ک بخوابم خواستم
 

 یاردیتوهنوزب زمیعز یوا اومد جلوم من دنیباد داربودیهنوزب رفتم اتاقش ب
 

  بود شده تنگ براش دلم یلیخ رفتم کشینزد دارمیب اره
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 یشد من مال گید تو خوب کردم بغلش

 
 یشد من خانوم

 
 !بخوابم کنارت امشب تونمینم
 

 !!!ینتون چرا
 
 .انیک
 

  کردم باز چشمامو ک بود شده صبح
 

 بود خواب دستم یرو دلربام
 

 دیکش یا ازهیخم بچها ومثل خورد یتکون ک بودم شده رهیخ بهش
 

 زد ذل بهم من دنیباد و کرد باز آروم چشماشو بود گرفته خندم
 

 دمیکش سرش ریز از دستمو آروم انداخت نییپا سرشو ودوباره
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 حموم رفتم و
 

  تازه ک یگوش با نطوریوهم شدم بلند جام از دمیکش خجالت کمی دلربا
 

 رفتمیم ور گرفتم
 
 کرد موهاش کردن سشوار ب وشروع اومد رونیب حموم از انیک
 

  شدم پهن تووان رفتم حموم و شدم بلند ازجام منم
 

 نداشتم حرکاتمو کنترل ک ادمهی کردمیم فکر شبید ب
 
 ستمین مونیپش اصال االنم ییوا
 

 بستم وحولرودورم اومدم رونیب ازحموم گرفتن دوش یکم بعداز
 

 چشماش رنگ ب ک بود دهیپوش یآب سبز پوش تک هی کردیم نگاه بهم
 
  بود شده کیش یلیخ یمشک شلوار و ومدیم یلیخ
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 بره رونیب اتاق از ک منتظر نشستم ینطوریهم تخت یرو
 

 رفت رونیب ازاتاق و انداخت بهم ینگاه
 

 دمیرس خودم ب کمی و دمیکش سشوار موهامو کردم ضیتعو لباسامو منم
 

  سام ک بود خوب چ بودن نشسته صبحانه زیم دور همه رفتم نییوپا
 

 بود وستهیپ ما جمع ب
 

 همش سام و نایکاتر نشستم و گفتم ریبخ صبح همه وبه رفتم منم
 
  دوتا ما ب دنیخندیم
 

 زدیم داد توسالن ک اومد احمق دختره اون یصدا دوباره ک
 

  ریییییبخ صبح
 

 دوباره و نشست انیک کنار اومد رفت توهم اخماشون همه
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 !هینجوریا تو شکم چرا دختر انداخت من ب ینگاه
 

  برگشت من سمت ب نگاهشون همه
 

 حاملم من چون گفتم
 
 ؟یا حامله تو یچ
 
 یا هه قهقهه و بچت پدر پس گفت تمسخر یوبالحن گیم یچ نیا انیک
 
 نداشتم نیه تو همه نیا طاقت گید شدم بلند جام از
 

  رفتم اتاق سمت ب
 

  برم دیبا کنم تحمل نویا تونمینم گید من
 

 کردم جمع شبموید لیوسا
 

 نیگینم شما از چکدومیه چرا دختر شد یچ اتاقم در اومد سام ک
 

 !هیک پدرش
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  عمارت برگردون منو لطفا سام

 
 رفتم سرش پشت منم برد و گرفت لویوسا باش

 
 زدیم پوزخند من ب همش ناامیر کردیم نگاه بااخم انیک
 
  سایوا:گفت انیک
 

 شد قطع نایر پوزخند برمشیم خودم گفت سام وروبه
 
 رهیم خودش اون انیک سایوا ااا
 

 برمشیم خودم من پدربچشم من مسئولم من باالخره
 
 بود مونده باز دهنش ک نایر
 
 یگیم یتوچ ت ت گفت من من با
 

  بچشم پدر من اره
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  کردیم نگاه بهم بابهت دلربا

 
 میرفت سالن از رونیب وبه گرفتم دستشو و رفتم سمتش ب
 

 .دلربا
 
 کنهیم دفاع وازم پشتمه نفر هی ک کردم باراحساس نیاول یبرا
 

 میکردیم حرکت عمارت سمت ب و میشد نیماش سوار
 

 شدینم باورم عمارت یبرگرد یخایم یک گفت انیک دوباره
 
 کردیم درخواست ک بود انیک نیا

 
 شد متوقف ازحرکت نیماش دادیم دستور شهیهم اون آخه

 
 رفت عمارت از دختر اون ک هروقت گفتم منم میدیرس ک
 

 یخداحافظ بعداز و گردمیبرم من
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 ....... عمارت سمت وبه لوبرداشتمیوسا
 

  شدم عمارت ووارد کردم حرکت
 

 دروامد صدا ب میگوش کردمیم حرکت اتاقم وروبه
 

 بود سام
 

 !بله
 

  بدم خبر بهت گفتم رونیب میریم شام امشب! یخوب
 
  امینم من سام ن ییوا
 

 میرینم ماام یاین تو اگ
 

 کنمیم فکر بهش تاشب باش
 

 !یبا پس حله
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 !یبا
 
 دراومد کجا از گید شام نیا

 
 بود کارشده تور شتریب ک ییمویل کوتاه راهنیباپ لباسامو

 
 دمیرس خودم ب کمی و کردم ضیتعو

 
 دختره بچه ک حاال بودم نیا فکر تو ک رفتمیم نییپا سمت ب
 

 کنم دیخر واسش برم بهتره
 

 بامشت انیک ک گاردایباد اون یها چهره ادی یوقت اما
  

 شدم مونیپش افتادم بود اورده سرشون ییبال چ
 

  کردم نگاه کمی نشستم و رفتم ونیزیتلو سمت ب
 

 نشدم وقت گذر متوجه یکم بعداز
 

 آمادس غذا خانوم زد شونم ب مادام ک
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 نداشتم خوردن غذا ب لیم اصال هرروزم برعکس

 
 نداشتم یکار چیه حوصله ییتنها نشستم زیم پشت بازم یول
 
 شدم ریس بود شده دهیچ ک یقشنگ زیم ب کردن نگاه با
 

 مادام از تشکر بعداز شدم بلند وازجام
 

 بود بزرگ یلیخ شدم باغ وارد و رفتم عمارت در سمت ب
 
 برگشتم عمارت ب و کردم یرو ادهیپ کمی

 
 . نایکاتر

 
 ؟یدار یا نقشه چ سام

 
 ! کنمیم کمک فقط من هیچ نقشه

 
 دراومد؟ کجا از شام نیا پس
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 م؟یباش هم دور یخاینم یعنی

 
 !یگینم ک یدار یا نقشه هی تو بازم یول
 

 یفهمیم شب باش میهرچ باوا باش
 
 کنن تمومش گید و بزاره کنار غرورو نیا دیبا برادرم دلربا چارهیب

 
 ویباز لجولج نیا

 
 ......! گید برادرتوعه

 
 !! خوبه میلیخ
 

 مشیدیدیم حداقل بود نجایا دلربا کاش
 
 بره نجایازا دیبا احمق دختره نیا

 
 !!!نباش نگران رهیم
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 .دلربا
 

 شدمیم حاظر شب یبرا دیبا رفتم باال سمت ب یکم بعداز
 

 بود باز پشت از ک کیش یلیخ یمشک کوتاه راهنیپ با لباسامو
 
  کردم ضیتعو بود ساده یلیخ و بود باز کمی جلوشم و
  

  قرمز بارژ ک کردم رمیگ چشم شیآرا هی ومدیم بهم یلیخ
 

 انیب ک شدم منتظر و کردم باز موهامم کردم کاملش
 

  دنبالم
 
  رفتم نییپا و برداشتم مویدست فیک
 

 و کردیم نگاه من ب اون شدم روبرو انیک با سالن تو ک
 

 کردیم برانداز انداممو
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 یاومد خوش رفتم جلو ک بودم زده ذل اون ب منم
 

 ؟یحاظر یمرس
 

 !میبر اره
 
 دعوانبود و کهیازت یخبر عجب چ
 

 میشد نیماش سوار و میرفت
 

  رفتن اونا گفت کجان هیبق پس دمیپرس
 

 اها
 

 شد متوقف نیماش یکم بعداز ک مینزد حرف باهم گید توراه
 

  نشسته یآخر زیم بچها میرفت رستوران سمت ب و میشد ادهیپ وما
 

 احمق دختره گرفت حالم دایشد نایر دنید با بودن
 

 بلندشدن جاشون از خوشحال همه ما دنیباد ک میرفت سمتشون ب
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 ییاومد خوش

 
 ونشستم ممنون

 
 میکرد نگاه سمتش ب همه نایر یباصدا ک گزاشتن جلومون رو منو

 
 خورمیم منم یبخور یهرچ تو گفتیم و بود گرفته انویک دست

 
  کردم مشت دستامو حرص از
 

 دنیخندیم احمق اون یرفتارا ب  ناامیکاتر و سام
 
 ......زدینم یحرف اصال ک انمیک
 
 دادزد سالن ازته یمرد کنم تحملش تونستمینم گید
 
 ــــــــــنایر
 
 یکنیکارمیچ نجایتوا گفت من وبامن شد بلند ازجاش ترس با نایر
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  ناروگرفتیر ودست اومد سمتمون تیپسرباعصبان

 
 دمیم نشونت خونه میبر بزار یفرارکن یتونست چطور

 
 بودم دراورده بال یخوشحال از ک من احمق ی دختره

 
 زد یچشمک باپوزخند ک افتاد سام ب چشمم

 
 کارتوبود؟ دادم اشاره بهش

 
 چشمک وبازم کرد یا خنده که
 
 ســـــام یا معرکه تو ییوا
 
 دادینم نشون یالعمل عکس اصال کردیم روتماشا ماجرا ک انیک
 
 کردینم بهش یتوجه اون یول کردیم التماس انیک ب همش نایر
 

 گرفت دستشو بود شوهرش خودش بقول ک هم پسره اون
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 بلندشدم ازجام همه یجلو منم برد باخودش نارویور
 

 دادم تکون دست براش رفتمیم ازعمارت من ک یروز ومثل
 
 زد خند پوز بازم انیک
 

 میخورد یراحت وشام مینشست
 

 میکرد حال یلیخ میدیخند یلیخ امشب
 

  گید میبر بهتره ک گفتن همه
 

  میبر ک بهتره شدم خسته منم اره
 
 دیکن صبر گفت انیک
 

 خونه نیبر شما رسونمیم دلربارو من
 

 کردن یوخداحافظ شدن ییجلو نیسوارسوارماش وسام نایکاتر
 



 297 دادقرار

 میشد یعقب نیماش سوار دلربام منو
 

 یخندیم انقدر چرا هیچ گفتم بهش بود رولباش خنده دلربا توراه
 

  کرد جور جمع،و خودشو
 
 یدار مشکل من دنیباخند تو
 
 یمشکل چ ن
 

 خوبه پس اها
 

 عمارت یبرگرد یخاینم گفتم دوباره
 

 گردمیبرم باش کرد نگاه بهم برگشت
 

  لمیوسا اما انیک میریم االن نیازهم پس
 

 ارنیب کنه جمع مادام گمیم باش
 

  خوبه پس اها
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 عمارت میدیرس ک نگذشت یزیچ
 

 میشد عمارت وارد یوقت
 

 یاومد خوش گفتن من دنیباد ک کردنیم تماشا ونیتلوز داشتن وسام نایکاتر
 

 زدم یوپوزخند بچها یمرس
 
 یاومد خوش ما جمع ب دوباره وگفت کرد یا خنده انیک
 

 بده ادامه باسام دنتیکش نقشه ب
 

 بود گرفته خندم خودمم
 

 بردن وباال آوردن زود چمدونمو گاردایباد
 

 مینیبب وحشتناک لمیف میخایم ایب گفت نایکاتر
 

 امیم کنم ضیتعو لباسامو باش گفتم
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  بود حموم انیک باال رفتم

  
 کردم ضیتعو یراحت وبا دراوردم لباسامو

 
  بستم باال موهامم

 
 دراومد حموم از انیک ک نییپا رفتمیم داشتم گید
 

 دکجا؟یوپرس
 

 نمیبب وحشتاک لمیف نییپا رمیم گفتم
 

  ستین خوب واست نکرده الزم گفت
 

 ...خامیم اما گفتم
 

 نزن حرف حرفم یانقدررو گید ن گمیم یوقت گفت باداد ک
 

 یوحشتناک خودت تو وگفتم هوا دمیپر باصداش
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 ب باال از و نگفتم یزیچ ترس از گید ک پوزخندزد بازم
 

 امینم ک گفتم بچها
 
 اتاق برگشتم دوباره و
 

 رفتیورم شیوباگوش بود نشسته تخت یرو
 

 سررفته حوصلم من خوب گفتم
 

  خودته مشکل گفت یا باخنده
 
 برخورد بهم یلیخ
 

 ......احمق
 

 نشستم تخت گیوکنارد نکردم بهش یتوجه
 

 ازسالن بچها قهقه یصدا بردینم خوابم کردمیم یهرکار
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 باشم کناراونا داشتم دوس ومدیم
 
  شدم خارج اتاق واز بلندشدم جام از
 

 دنیدیم لمیف بچها نییپا رفتم کردیم نگاه بهم بابهت
 

 خوردم ونشستم برداشتم غذا کمی ازآشپزخونه
 
 برگشتم اتاق وبه دمیسرکش آب وانیل هی

 
 بود گزاشته چشماش یرو ودستشو بود شده پهن تخت یرو انیک
 

 بردینم خوابم اصال دمیخواب و کنارش رفتم منم
 
 بود نبرده خوابم بازم یول بود گزشته ساعت کی گید
 

  زنهیم شکمم ب یزیچی کردم احساس
 

 زدیم لگد ینجوریا بچم ک بود یبار نیاول دمیازجاپر
 
 کرد نگاه من ب وبابهت دیپر ازجاش انیک
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 ینشست ینجوریا چرا شده یزیچ
 

 شکمم یرو دستاشو اونم ک دادم اشاره شکمم ب یا باخنده
 

 کرد واحساسش دیکش
 

 دیخواب وکنارم شد کینزد
 

  دخترم ب فکر و شوق یوباکل شدم پهن منم
 

 برد خوابم باالخره
 

 .دلربا
 

 بود خواب هنوز انیک کردم باز چشم ک صبح
 

 بلندشدم وازجام دراومدم فکر از کردمیم نگاه بهش
 

 داربشهیب خاستمینم رفتم حموم ب آروم
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  دراومدم ازحموم دوش هی بعداز

 
 ک بود فکر تو و بود نشسته اتاق مبل یرو انیک
 

 دراومد فکر از من دنیباد
 

 ریبخ صبح وگفت
 

 دادم باتعجب جوابشو منم
 

  لباسامو راحت الیخ با منم رفت وحموم شد بلند ازجاش
 

 ومدیم بهم یلیخ بنفشم راهنیپ دمیپوش
 
  دمیرس خودم وبه دمیکش صورتم ب یدست هی

 
 شدم خوب

 
  بود صبحانه زیم پشت تنها نایکاتر رفتم نییپا
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 رگفتمیبخ وصبح شدم کینزد
 

  داد جوابمو اونم
 

 کجاست؟ سام دمیپرس
 

 خوابه گفت؛هنوزم
 

 کردم صبحانم خوردن ب شروع اها
 

 یشگاهیآرا هی میبر بهتره بعدازصبحانه گفت نایکاتر ک
 

  داشتم دوست یلیخ منم
 

 کردم قبول نیهم یبرا برسم خودم ب کمی ک
 

  نایباکاتر وبش خوش یبعدازکم
 

  ومدنیم نییپا ها ازپله انیوک سام
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  میشد بلند ازجامون ناامیکاتر منو نشستن اومدن
 

 نینباش ما نگران رونیب میریم ما ک گفت نایوکاتر
 

 بروحاظرشو وگفت
 

 مویدست فیوک دمیبپوش کتمو و رفتم باال ها ازپله منم
 

 رفتم نییوپا کردم رژموپررنگ کمیو گرفتم دستم
 
  نگفت یزیچ یول انداخت بهم ینگاه انیک
 

 دی*ب*و*س* سامو وگونه اومد نییپا نامیکاتر
 

 رفتاربشه باهام ینطوریا داشتم دوس یلیخ منم
 

 انداختم انیک ب یپرمعن ینگاه
 

  گرفتم ازش ورومو
 

  دیکش منو ودست افتاد راه نایکاتر
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 کردم یخداحافظ باهاشون

 
  کرد یپل یواهنگ نشست رل پشت نایکاتر میرفت رونیوب
 

 خوندیم وهمراهش
 

 کارکنهیچ قراره ک گفتیم شیعروس راجب همش
 

 باشم خوشحال ینطوریا داشتم دوس یلیخ منم
 

 داشتم عالقه ازاون قبل یوخوشحال یعروس یزیر برنامه ب منم
 

 ..........منم
 

  شد تموم کارمون شگاهیآرا تو یوقت
 
  بودم کرده ریتعغ کال بودم شده کیش یلیخ
 
 کردمیفکرم خودم یزندگ ب همش نداشتم حوصله اصال یول
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 ندارم پدربچم با انیک با یا رابطه گید من بچه اومدن ایبعدازبدن ک
 
  خدمتکارا از یکی زدم زنگ عمارت ب کردمیم صحبت باهاش دیبا
 

 خونس؟ انیک یخوب سالم  داد جواب
 

 !شرکت رفتن خان انیک ن خانوم سالم
 

 شرکت برم دیبا ک گفتم نایکاتر ب مکالمه انیپا بعداز ممنون اها
 

 رمیم یتاکس با من ببر و نیماش تو پس گفت
 

  کردم یخداحافظ باهاش
 

  دستگاه و اس یپ یج یرو از شدم نیماش وسوار
 
 بود شده کار نیماش یرو ک یا شرفتهیپ

 
 کنم دایپ شرکت تونستم باالخره
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 اومد رونیب شرکت از ک دمید و انیک ک رفتم باال ها پله از
 

  اومد سمتم ب من دنیوباد
 

 سالم
 

 یکنیم کاریچ نجایا تو سالم
 
 میکن صحبت باهم دیبا
 

 راجب؟
 

 !بگو خوب
 

 یاومد نجایا تا ک هیمهم مسئله حتما
 

 !مهمه یلیخ اره
 

  بدم ادامه ینطوریا تونمینم گید من
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  توام کنار همش توام بچه مادر من
 
  ادیم سرمن ییبال چ بچه نیا اومدن بعداز یول
 

  ندارم باتو یا رابطه چیه گید اون از بعد
 

  رمیبگ یعروس منم یخایم ه؟یچ حرفا نیازا منظورت
 

 پوزخند وبازم
 
  نداشتم انتظارشو خودمم ک ی ادیفر با
 

  بچم پدر با تونمینم من یکنیم مسخره منو یحرفا گفتم
 

 باشم نداشته یا رابطه
 

  کرد یا خنده بازم
 

  نیازا شتریب برم ازاونجا ک خاستمیم رفتم عقب ب
 

  نشه یاحترام یب بهم
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 رفتمیم عقب نطوریهم

 
 !دلربا زد داد انیک ک
 
 نییپا افتادم یادیز ی ها پله از
 
  بود انیک دمید ک یزیچ تنها فقط شد تار چشمام و
 

 دیدویم سمتم ب ک
 

 دمیند یزیچ گیود شد بسته چشمام
 
 .انیک
 

  کرد گرد عقب ک زدمیم حرف باهاش
 

  هست پله سرش پشت ک دینفهم اصال
 
 خورد قلط پله نیتاآخر و افتاد نییپا شون از



 311 دادقرار

 
 دمیدو سمتش ب باسرعت

 
 شدم نیماش سوار سرعت وبه کردم بغلش

 
 کردم یط یریمس چ دمینفهم مارستانیب تا
 

 شدم مارستانیب وارد سرعت ب دنیرس محض ب
 

  یاتاق ب سرعت ب کردن کمک و اومدن جلوم همه که
 

  ادیم سرش ییبال چ یعنی بردنش
 

 نشه شیزیچ بچم وفتهین براش یاتفاق ایخدا
 

  مارستانیب سکوت ک داشتمیبرم قدم مارستانیب تو همش
 
  شکستیم
 

  سرعت ب ک گفتم و زدم زنگ سام ب ادین سرش ییبال
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 برسونه نجایا خودشو
 

  یکس چرا افتاده یاتفاق چ ایخدا کجان دکترا نیا پس
 
  گهینم یزیچ
 

 ومدنیم ما سمت ب باسرعت سام و نایکاتر( قهیدق)نیم چند بعداز
 

  شده یچ گفتن یوبانگران
 

  کردم فیتعر براشون
 
 نشده یخبر هنوز یول نییپا افتاد ها پله از گفتم و
 

 کجان دکترا نیا پس گفتم باداد
 

  باش آروم گزاشت شونم یرو یدست سام
 

 ادینم سرش ییبال چیه شهیم درست زیچ همه
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 شهیم خوب باش مطمئن
 

 کجان نایا پس گنینم یزیچ چرا پس گفتم دوباره
 

 اومد ما سمت ب و اومد رونیب دلربا اتاق از دکتر
 

 میشد بلند جامون از همه
 

 » میرفت طرفش ب سرعت وبه
 
 شد؟ یچ
 

 ......دکتر
 

 کردیم نگاه بهمون همش دکتر
 

 ستمیباتون مگ گفتم ادیوبافر گرفتم قشوی تیباعصبان
 

 کرد جدا دکتر واز گرفت دستمو سام
 

 شد؟ یچــ گفت دکتر روبه باآرامش سام
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  نیداد دست از بچرو متاسفم:دکتر

 
 شه عمل دیبا دیکن امضاء نیایب دیبا
 
 .انیک
 

 گزاشتم مارستانوروسرمیب ادمیبافر
 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 
  کردیم خفم داشت بغض نداره امکان نیا

 
 رفتم دکتر سمت وبه کردم مشت دستامو

 
 دمیکوب صورتش ب بامشت ک اومد جلوم سام

 
 بود ریسراز ازدماغش خون

 
  کردیم هیگر و بود گرفته دستاش با دهنشو یجلو نایکاتر
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 بچـــم نداره امکان نیا

 
 دش سیخ گونم و شکست یلعنت بغض نیا ک دمیپریم نییپا باال همش

 
 زدمیم ادیفر بازم یول شد تار وچشمام شد داغ صورتم

 
  کردم دستم یرو یسوزش احساس

 
 کردن قیطزر بخش آرام بهم ک دمیفهم حرفاشون از
 

 رفت جیگــ سرم و شد تار چشمام
 

 ادینم ادمی یزیچــ گید افتادم نیزم یرو
 
 میبود شده خسته گید
 

 اومد رونیب عمــل اتاق از دکتر باالخره ک
 

  دمیدو سمتش ب یفور
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 شــد؟ یچـــ
 
  تیموفق وعملش رفت شیپ خوب زیچـ همه: گفت یمتفـکر افهیق با
 
 بـــود زیام
 

 مشینیبب میتونیم چطوره حالش گفت عیسر نایکاتر
 

 ادیم بــهوش گید االن بله
 

  میداد انجام ــمارستانیب یکارا میرفت عیسر
 
 میرفت دلــربا اتاق ب اون بعداز و
 

 بـود دهیپــر رنگش میرفت ســرش یباال
 

 کرد باز آب باکلمه چشماشو آروم بــود کرده ــخی وبدنش
 

  کردم بلندش وازجاش ختمیر آب عیسر
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 شد باخبر اطرافش طیمح از وتازه زد کنار آبو وانیل  بادست
 

 انـــداخت بهم باالتماس ینگاه
 

 خوبه بچم:ــد  یوپرس
 

 .نایکاتر
 

 انداخت سام ب ینگاه ک بود شده جمع چشمام تو اشک
 

 نه؟ مگه گید خوبه بچم سام
 

 شد خارج اتاق از و بود شده قرمز چشماش سام
 

 نا؟یکاتر یگینم یـــزیچ چرا پس
 
 متاسفم گفتم دلــــربا روبه اشک پراز ینگاه با
 
 نداره امکان نیا ن زد وداد انداخت نیزم ب دستش از وانویل

 
 کجاست بچم زدیم ادیفر همش و بابغض ییها هیگر و
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 زندس بچم نیبگ لطفا

 
 کرد جلب توجهمو ییآشنا یصدا هوی ک
 
 .انیکـ
 

 دمید خواب کردمیم فکر دارشدنمیبعـدازب
 
 نداره وجود یا بچه گیود تهیواقع زیچــ همه دمیفهم یول
 

 رفتم دلربا اتاق سمت ب عیوسر شدم بلند ازجام
 

 برگشتن سمتم ب همه من دنیباد
 

 یکشت بچمو قــــــــــاتـــــــل گفتم ادیبافر
 
 شد کارم مانع سام ک رفتم سمتش ب شده مشت ییدستا با
 

 شد ریسراز شتریب اشکام انیک شکسته چـــــهره دنیباد دلربا
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 داشتم اجیاحت آغوشش ب فقط االن

 
  گرفت اوج انیک حال دنید بعداز کردنم هیگر
 

 بــزارن تنهام خواستم ازهمه
 
 بود اتفاق هی فقط اون اما دونهیم مقصر منو بچش مرگ بخاطر انیک
 

  ومدیم در پشت بلندش یادایفر یصدا
 

  باهمون و شدم بلند جام از ها وونهید مثل گرفت بغضم
 

 دیند منو یکس شدم خارج مارستانیب از لباسا
 

 کردن تار چشمامو یجلو اشکام نطوریهم
 

 گید یول ومدنیم سرعت ب نایماش داشتمیبرم قدم ابونیوتوخ
 

 داشتمیبرم قدم نطوریهم نبود مهم برام
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 کردمینم حسش یول بود شده سردم رفتمیم راه ابونیوتوخ
 

 بودن نیزمــ یرو یادیز یها وبرگ بود ــکیتار هوا
 

  کنم خالص خودمو ک کردم یسع ومدیم سرعت ب ینیماش
 

 رفتمیم وجلوش داشتمیبرم قدم سمتش ب
 

 بودم جلوش کامال گید نبود مــن متوجه اصال اون
 

 کردیم آروم منو تلخش اتر یبو ک یکس گرم باآغوش ک
 

 زد کنــار نیماش اون یجلو از منو ک کردم برخورد
 

  انداختم بهش یاشک پراز نگاه
 

 ک یمرد دونستیم بچش قاتل منو ک یمرد بود خودش
 

  منم مقصرش اتفاقا نیا همه کردیم فکر
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 کرد پرتم کنار ک نگذشت ــنیم وچند کردم بغلش محکم
 
 نشو دردسر واسم شتریب نیازا گفت و
 
 !شم خورد خواستمیم شتریب نیازا
 
 !بکشنم خواستمیم شتریب نیازا
 

 کرد بلندم جام از و انداخت دورم ییوپتو اومد کمینزد نایکاتر
 

  کردم هیگر بلند یها هق باهق
 

 هیعصبان برادرم گفتیم و کنه آرومم داشت یسع همش نایکاتر
 

 کن درک حالشو
 

  دمیپوش لباسامو میبرگشت مارستانیب ب
 

 انداختم یــیجا ب وســـرد دوباره ینگاه
 

 دادم دســت از بچـــمو ک
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 ـــکردمیم ه*ا*ن*گ احساس بود گرفته دموید یجلو اشــک

 
 !بچمم مرگ مقصر خودم من یعنی

 
  بهم محکم ک نایباکاتر همراه ییها قدم و داشتم بر قدم آروم

 
 بود دهیچســب

 
  شدم نیماشـــ سوار زحمت ب
 
 رفت زودتر نیباماش و نبود من کنار لحظه کی یحت انیک
 

 بچمو لیوسا امیب قراربود کــردمیم نگاه ابونیخ تو همش
 
 رفت نیب از زیچــــ همه گید یول کنــم هیته
 

  انویک یها خواسته خودم یها خواسته آوردن بدست یبـرا من
 

 بردم نیازب
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 کشمیم عذاب یلیخ وبخاطرش کشتم بچمو من

 
  عمارت میدیرس باالخره الیخ فکرو یباکل

 
 کردن بغل منو و اومدن جلوم دخترا سالن ب باورودمون

 
 داشتم ازین بدرکش ک یکس اون بجز کردنیم درک منو همه

 
 نگرانن حالم بخاطر ک گفتم یممنون بهشون

 
 رفتمیم انیک منو اتاق سمت ب و رفتم باال ها پله از
 

  خانوم دیببخش گفت و شد ظاهر جلوم خدمتکار
 

 منم تونیقبل اتاق نیبرگرد شما ک دادن دستور آقا
 

  بردم اونجا شمارو لیوسا
 

 داشتم ازین اون آغوش ب فقط االن من دیکش ریت قلبم
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  نهیبب منو خواستینم گید یحت
 

 گرفتم ـشیپ اتاقشو وراه شـدم یعصبان
 

 شدم اتاق ووارد کردم باز اتاقشو در زدن در بدون
 

 وردیم در لباسشو وداشت بود نشسته تخت یرو
 

  ندادم چهرم تو یریتعغ یول دمیکش خجالت
 

 انداخت باال ییابرو و انداخت بهم یسرد نگاه
 

 بستم باشدت اتاقو در کردم مشت دستامو و رفت توهم اخمام
 

 فهممینم هیچ کارات نیا یمعــن زدم ادیوفر
 

  شد من کینزد شدو بلند جاش از نشسته خون ب ییباچشما
 
  ییبال تا رونیبـ گمشو بــرو احمق دختره گرفت چونمو دستاش با
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 ووردمین سرت
 
 بــودم نشده خورد انقدر چوقتیکــرده پرتم رونیوب
 
 بـردم پناه میقبل اتاق سمت ب شکست با
 
  تیوضع نیا کنم تحمل تونستمینم
 
 شدم پهن وان تو و رفتم حموم ب شدنم آروم یبرا
 

 شد متنفر من از انیک بودم فکر تو همش
 

 رفتم نهیآ یوجلو اومدم رونیب حموم از نیم چند بعداز
 

 بود شده گود چشمام و بود دهیپر رنگم
 

 بود شده کبود ک افتاد چونم ب چشمم
 

 بود مونده روش انیک یانگشتا یجا
 

 دمیکش سشوار موهامو و دمیپوش لباسامو
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 شدم پهن تخت یرو نداشتم رو یکس حوصله اصال

 
 رفتم فرو خواب ب حوصله یوب
 

  شدم داریب خواب از اتاق در یصدا با صبح
 

 بود خدمتکار اما کردم باز دراتاقو باشه انیک دیشا نکهیا بافکر
 

  کردم تشـکر و گرفتم روازش اونا اوردم دارهاتونو خانوم
 

  با لباسامو و گرفتم دوش هی بازم داروها خوردن بعداز
 

  دمیپوش یل وشلوارک ومدیم بهم یلیخـ ک سبز تاپ
 

 شد ریسراز اشکام بهش بانگاهم بود رفته نیب از کامال شکمم
 

  بشکنم انقدر دینبا من گید بسه
 

  کردم صورتم ب ام بایز  شیآرا هیو کردم پاک اشکامو
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 شدم خوب یلیخ
 

  بودن صبحانه خوردن مشغول همه رفتم نییپا سمت ب
 

  گفتن ریبخـ صبح من دنیباد
 
 ....شد بلند زیم سر از من دنیباد انیک
 

 شــدم خورد ک کردم احساس
 

 کارش اتاق تو ورفــت شد بلند زیم ســر از و نــکرد نگاهم بهم یحت
 

  نمیبش نکهیازا وقبل شد جمع چشمام تو اشک
 
 ک ییاشکا و رفتم اتاقم سمت وب شــدم بلــــند جام از
 
 شد یجار چشمام از بشه بغض ندادم اجازه گید
 
  داشتم اجیاحت بهش ک یزیچ تنها بود شده تنگ براش دلم یلیخ
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 کردیم غیدر ازم انیک یول بــود اون گرم آغوش
 

 کنم یزندگ خادینم منو انیک نکهیا احســـاس با تونمینم مـــن
 
 اومد اتاق زدن در یصدا کــ بودم نشسته تخت یرو فکر تو
 
  کردم باز اتاقو در و شدم بلنــد جام از
 

 نداشتم رو یکس یدلسوز حوصلــه اصال بود ــنایکاتر
 

 . نایکاتـــر
 
 یایب بامن یخاینم تو یعروس ــدیخر برم خامیم
 

 ... یول خاستیم دلم یـــلیخ گفتم و کــردم بهش ینگاه
 
 منتظرتم نیــیپا یایب ــدیبا  نداره واما یول
 

 برداشتم کتمو و گفتم یا باشه
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  رونیب اتاق از هنوز ــانیک رفتم نییپا ب و کردم تر پررنگ رژمو کمی
 
 نمشیبب برم ــدیبا بود ومدهین

 
 شــدم وارد زدن در وبدون رفتم کارش اتاق سمت ب
 

 در یجلو ک بره خاستیم اومد سمتم ب و شد بلند جاش از من دنیباد
 
 کـــرد نگاه بهم و انداخت باال ییابرو سادمیوا
 

  رفت ادشی زیچـــ همه روز دو تو گید بله وگفت
 
 رو یزیچ یکنینم درک چرا کن بس ــانیک
 
  کــردیم خفم داشت گرفت گردنمو دستاش با
 
 .انیک
 
 مونده درکــ یبرا میزیچ مگ احمــق ی دختره کنم درک ویچ
 

 کردک جدا گردنم از دستاشو شمیم خفه دارم انیک گفتم آروم
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  گفت و شد کــینزد گوشم ب ــدمیکش یـــقیعم نفس

 
  شدم ــنیزم نقش ک زد صورتم ب یلیس آره یخوایم یعروس ک
 

 نشو کــمینزد گـید گفتم بهت
 

 یـــدینفهم انگار امــا
 

 وونهید بهت لعنت شــد خارج اتاق واز
 
 دادم وارید ب مویتک رفتیم ــجیگ سرم شدم بلند جام از
 
  شدم خارج اتــاق از
 

 افتاد گردنم ب نگاهش ییکجا پــس دختــر اومد ـــکینزد نایکاتر
 

 شده یچ گردنت پس
 
 ــمیبر  بهتره ستین یـــزیچ
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 میشد ــنیسوارماش و ــرونیب میرفت ایب باش

 
  عروس لباس دیبا ک گفتیم فرداشــب راجب همــــش راه تو
 
 بود خوشحال یلیخ دیپوشیم
 

 بودم خوشحال اون یخوشحال یبرا منم
 

 ــمیشد ادهیپ ـــنیماش از ک شــد متوقف نیماش باالخره
 

 ازشوین مورد یزایچ همه باالخره رفتـــــن راه یکلـــ از بعد
 

  بود مونده لباسش فقط میدیخر
 

  بود بایز یلیخ میرفت لباسا از یکی سمت ب ک
 

 بودم خوشحال یلیخ بود محشــر واقعا کـــرد پرو
 
  یلباسا ب حســـرت با منم ـــومدیم بهش یـــلیخ
 



wWw.Roman4u.iR  332 

 

 کردمیم نگاه اطرافم
 

  داده انجام رو یعروســ یکارا همه گید کرد انتخاب شونویکی باالخره
 

 بود خوشحال یلـــیخ دیخندیم همش نایکاتر ــمیبود
 
  گید بود ــریگ چشم یلیخ دمیخر یشب بلنـــد راهنیپ منم راه تو
 

 بود شده کیتار هوا
 
 ومدینم راه پاهام گید
 

 گرفت نارویکاتر یجلو جذاب یمرد ک میرفتیم نیماش سمــت ب
 
 دنتیازد شدم ،خوشحالیلیخ جم یچطور سالم یوا
 

 شدم خوشحال واستون یلیخ وسام تو یعروس دمیشن نایکاتر یخوب
 

 !عمارت امیب بود قرار
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 یباش  کنارمون روز چن دیبا خوب چ ییوا
 

 انداخت من ب ینگاه جم اهمونی افهیق خوش مرد اون یمکث بعداز
 
 ؟یبگ من روب بایز خانوم نیا اسم یخاینم گفت و
 

 خودم و گرفتم دستشو ک بزنه حرف خاستیم نایکاتر
 

 کردم حرف ب شروع
 

 ــنایکاتر  خونه هم هستــم دلربا من سالم
 

  خوشبختم اها
 

 خونه هم آخه چرا گفت نایکاتر نیماش تو بعدازنشستن
 

 بگه انیک تا بهتره بگم خودم گفتم
 

 میدیرس باالخره راه یکم از بعد زدم یوپوزخند
 
 میشد  عمارت وارد جم و وسام نایوکاتر من و
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 دنیخندیم و کردنیم یشوخ همش وجم سام

 
 داد جم ب یدست ییگو آمد خوش با و اومد جلومون ــانیک باالخره

 
 ک کردیم تشکر همش نایکاتر میبرد باال لویووسا ام نایکاتر و من

 
 نزاشتم تنهاش

 
 انیک دادن عذاب جهــت صرفا یلــ شورت نیج هی با لباسامو

 
 کردم ضیتعو بودن شده ست باهم ک یل تاپ و
 
  کردم باز وموهامم کردم شتریب شویآرا
 
  رفتم نییپا ها پله از اروم شدم خوب یلیخ
 

  مبل یرو هم هیبق و بودن زیم دنیچ مشغول خدمتکارا
 

 کــردن نگاه سمتم ب همه من دنیباد ک بودن نشسته
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 ینطوریا فقط یول ومدین خوشم اصال جم نگاه ینیسنگ از
 
 بکشونم خودم سمت انویک تونستمیم
 
 کرد یاخم و باالانداخت یــیابرو انیک
 
 زیم سر میبر ک بهتره گفتم بهش توجه یب

 
 کردیم نگاه من ب و بود باز دهنش همش جم

 
 دیکش گردنش ب دست یپوزخند با انیک نشستم زیم یرو
 

 بگه خاستیم یچ یعنی دمینفهم منظورشو
 

 کردیم وبش خوش سام با همش و اومد حرف ب جم
 

 بدونم خواستمیم یول نییبایز یلیخ شما گفت و افتاد من ب نگاهش
 

 کبوده چرا گردنتون
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 بود نیهم انیک منظور پس اها
 
 کرد کمک نایکاتر ک ــستین یخاص ــزیچ گفتم..من.. من با
 

 میکن عوض بحثو
 

 دیخندیم ک انداختم انیک ب اخم با ینگاه
 

 بره ادشی دنشانیخند اون ک ارمیب سرش ییبال هی دیبا یلعنت
 

  سالن کنار مبل یرو و ــمیشد بلند زیم سر از یکم از بـعد
 

  نشست مـن کنار یــیپرو با جم مینشست
 

 افتاد انیکـ نشسته خون ب یچـشما ب توجهم
 

  اومد خــوشم
 

 ییبایز یــلیخ شما شد بلند من کنار جم یصدا
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 انداختم میگرید یپا یرو پامو زدم انیک ب یپوزخند و گفتم یممنون
 
 یجذابــ یــلیخ شماام گفتم و
 

 ؟ نیدار ینسبت چه خانواده نیباا شما دیپرس
 

 خونشونم هم فقط گفتم و انداختم انیک ب بااخم ینگاه
 
  نگفت یزیچ یول زد یپوزخنــد انیک
 

  خستم مــن گفتم و شدم بلند جام از قهوه خوردن از بعد
 

  اتاقم ــرمیم بااجازتون
 
 نخواستم اجازه اون از وقت چیه من آخه ــکردیم نگاه تعجب با انیک
 

 رفتم راه یلیخ امروز آخه بودم شده خسته ام یلیخ رفتم اتاقم ب
 
 رفتمیم ـرونیب داشتم یوقت بستم خودم ب حولرو گرفتم دوش ـهی

 
 خوردم وارید به ک کرد پرت عـقب ب منو ینیسنگ یدستا
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 کردم نگاش تعجب با و کردم باز چشمامو

 
 کردیم نگام نشسته خون ب یچشما با انیک
 

 ندادم چهرم تو یرییتعغ یول دمیترس
 

 کردیم خودش ب مست منو ک ییچشما وبا شد کمینزد
 

 دهیم یمعـن چه کارا نیا گفت
 

 نداره یربط تو ب گید من کارا کردم پرتش عقب
 
 وجود،نداره یا بچه گید ستین ما نیب یزیچــ گید
 
 رمیگینم اجازه تـو از یکار چیه یبرا گید
 

  زد یپوزخند و یبچسب جم ب یخایم شد کینزد بازم
 

 کنه فکر ینجوریا تونهیم چطور
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  شد خارج اتاق از یا خنده با بهت لعــنت

 
 !بود یچ کاراش نیا یمعــن

 
  رفتم ور میگوش با کمی و نشستم تخت یرو
 

 بــرد خوابم باالخره ک بودم فکر تو همــش
 

  شدم ــداریب آلود خواب یچشما با صبح
 

 شدم بلند جام از زود شدم ــداریب ک مینفر نیآخر کنم فک
 
  یآب کوتاه راهنیپ هی لباسامو و گرفتم دوش هی و
 

  کردم سشوار موهامو کردم ست ومدیم چشمام ب یلیخ ک
 
  کردم شیآرا کمی و
 

 بودن صبحانه زیم پشت ک همه جه تو من ورود با رفتم نییپا وبه
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  شد جلب من ب
 

  بـود جذاب یلیخ جم نیسنگــ نگاه بازم
 
  دهیپوش یسبز پوش تک کردیم نگام یچشم ریز ک انمیک
 

  بــود شده جذاب یلیخ بــــود
 

  بود شده یعالـــ
 

 نشستم جم کنار گفتن ریبخ صبح همه زیم ب مــن دنیرس محض ب
 

 خوردم قهوه هی فقط نداشتم صبحانه خوردن ب یلیم اصال
 

 بود ـشیعروس امشب آخه داشت ذوق یلیخ ــنایکاتر
 

 گفت و کرد نگاه من ب نایکاتر صبحانه از بعد
 
 رفتم باال و دادم تکون یسر شگاهیآرا میبر ماام بهتره ک 
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 گموید لیوسا و برداشتم بپوشم بود قرار ک یشب راهنیپ
 

  رفتم نییپا ب کتم دنیپوش بعداز و کردم حاظر
 

 رسونمیم شمارو مــن خانوما ک گفت دید مارو نکهیا محض ب جم
 
  کردیم نگاه من ب همش و انداخت باال یــیابرو انیک
 
 میشد نیماش سوار و میافتاد راه دنبالش نایکاتر با بهش توجه یب

 
 کردیم نگاه من ب همش جلو نهییآ از
 

 بــود یچ کاراش نیا از منظورش
 

  نکنم توجه بهش کردم یسع
 

 شدم راحت نگاه همه اون از ک شد، متوقف ـنیماش باالخره
 

 کرد کینزد خودش ب و گرفت دستمو جم یخداحافظ از بعد
 

 دنبالت امیم بزن زنگ بهم شد تموم کارت وقت هر وگفت
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 نایکاتر کنار کردم فرار و زدم یزورک لبخند

 
 زاشتینم زندم دیدیم مارو انیک اگ هیچ کاراش نیا از منظورش اه
 

 ...بود نجایا برادرم اگ گفت و انداخت بهم ینگاه نایکاتر
 

 کشونهیم سمتت ب ،رویمرد هــر ــرهیگ چشم یلــیخ تو ییبایز البته
 
  ندارم دوست اصال کردنارو نگاه جور نیا من یول
 

 اومدن نایکاتر یجلو همه شدنمون باوارد گید داخل میبر بهتره زمیعز باشه
 

  گفتن کیوتبر
 
 کردنیم کار موهام یرو که بود گذشته یادیز ساعت گید
 

 نهییآ ب کردن نگاه اجازه بازم یول شدم بلند جام از باالخره ساعت چند بعداز
 

 بردن نهییآ یجلو منو دمیپوش لباسمو کردن کمکم ندادن روبهم
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 بودم شده خوشگل یلیخ انداختم خودم ب ینگاه

 
 کردم یتشکر یشد محشر یلیخ واقعا گفتن خانوما ی همه

 
  شبرا لباسشو و شد بلند جاش از کم کم بود نشده تموم هنوز نایکاتر کار

 
 بود ناز یلیخ بود شده ها فرشته مثل دنیپوش

 
 یکن وونهید سام یخایم دختــر یشد یعال واقعا گفتم بهش

 
 بود شده کیتار هوا گید
 

 رنیم باهم نایکاتر با سام کنم کاریچ دیبا حاال کـــردیم درد چشمام
 

 شدم ــریس جونم از بزنم زنگ جم ب اگ
 

 ستادیا جلوم ینیماش رفتن باهم ـنایکاتر و سام میرفت رونیب یوقت
 

 کشهیم منو انیک خدا یوا بود جم
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 یشد بایز یلیخ ها نگاه همون بازم کـردم سالم و شدم سوار
 

 کردم رهیخ نیماش شهیش ب چشمامو و گفتم یممنون
 

  میدیرس باالخره ـــنیم چند از بعد
 

 ؟یکنینم یهمراه منو گفت و گرفت دستمو جم ک شدم ادهیپ یفور
 
 بگم یچ حاال خدااا ییوا
 

 میشد جشن سالن وارد باهم و زدم یلبخند
 
  گید یدخترا ی ها پچ پچ بازم ما ورود با
 

 شد شروع من ب مــرد پراز یتیجمع نیسنگ یونگاها
 

 بود کرده اخم ما دنید با ک جذاب شهیهم مــرد ب چشمم
 

 خوندم مرگو غزل خودم افتاد
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  خودش دنبال منو جم اما برم کشینزد ک دمیترسیم همش
 
 کشوندیم
 

 زد من روبه یطانیش یلبخند انیک بردیم انیک سمت وبه
 

  کردم یسالم... من من با شدم کشینزد یوقت
 

 گرفت دستمو کردیم کاریچ داشت شد کینزد بهم و داد جوابمو
 

  یشد خوشگل یلیخ شد کینزد بهم کردیم نگامون چپ چپ جم
 
 ....بودم شده غرق چشماش تو
 
  بودم شده غرق چشماش تو
 

 کرد *ر*ق*ص* ب وشروع برد سن وسط و دیکش دستمو
 

  کردنیم پچ پچ ما دنید با تیجمع همه
 

 کردیم نگاه ما ب و بود کرده مشت دستاشو جـم
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 ؟یکنیم کاریچ یدار گفتم آروم

 
  دادیم فشار و بود کرده قفل کمرم ب دستاشو

 
 !شد ینطوریا چرا فهممینم دیسابیم بهم دندوناشو گرفت دردم یلیخ
 

 ادیم دردم داره انیک گفتم و شدم کینزد گوشش ب
 

  جم ب یوقت چطور پس ادیم دردت انداخت بهم خشم با ینگاه
 

  ادینم دردت یدیچسب
 

 کردم یا وخنده شهیم تیحسود یگیم یچــ
 
  ی همه نداره وجود یا بچه گهید ک حاال یکرد فکر یچ
 

 شهیم سپرده یفراموش ب نمونیب خاطرات
 

 رهینم ادمی زیچ چیه مــن گفت ودوباره
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 دمیکش خجالت بود شب همون منظورش بازم

 
  و کرد مکث یکم مینیبش شهیم شــدم خسته انیک
 

 مینشست باالخره پس باش گفت
 

 کــردیم نگام بابهت هنوزم جم
 
 ییدستشو رمیم گفتم و دادم تکون یسر انیک به
 
  کردم حرکت ییدستشو سمت به و رفتم باال ها پله از
 

 شارژکردم  شمویآرا کمی نهییآ یجلو
 

 بود یعال کردنش یحسود کردمیم فکر انیک یرفتارا ب همش
 

 نشست لبام به یا خنده
 

 دیکش دستمو نفــر هی هوی ک اومدم رونیب کارم شدن تموم از بعد
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 سمتش،برگشتم به بود یک یعنی
 
 یمیصم انیک با انقدر کردمینم فکر: گفت که کردم تعجب جــم دنید با
 

 !یباشـ
 

 میراحت باهم یلیخ ما اره
 

 !!نطوریا که
 

 کردم گرد عقب تـــرس از منم شد کینزد بهم
 
 دمیچسب وارید به
 

  میبود شده چشم تو چشم باهم شد کمینزد
 

 کرد نوازش صورتمو و اورد باال دستشو
 

 ؟یترسیم ازمــن شم کینزد بهت یزارینم چــرا وگفت
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 ترسمینم نه-
 

 یریگیم فاصله من از چرا پس
 
 نداشت یفرار راه شد کینزد بهم و گرفت چونمو دستش هیبا-
 
  کنم کاریچ حاال خدا ییوا
 
 شدم مزاحم دیببخش گفت یعصبان یلحن با که انیک یصدا هوی

 
  یحرف چیه یب یول شد یعصبان بود اومده موقع بد انیک نکهیا از جم

 
  میزدیم حرف فقط گفت

 
 حرفاتونو دمید خودم اره زد یخند پوز انیک
 
  داشتم یبد احساس گذشت کنارمون از یا گهید حرف چیه یوب
 

 نگفت یزیچ چرا
 
 خوامیم معذرت گفت و شد کمینزد جم شدم خورد یلیخ
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 !بشه ینطوریا خواستمینم
 
 رفتم کنارش از و نگفتم یزیچ گید
 
 دبو *ر*ق*ص* مشغول برادرش با که کردم نگاه انیک و نایکاتر به باال از
 

  برم نییپا که داد اشاره بهم سام
 

 م*ر*ق*ص*ب باهاش که خواست ازم رفتم سمتش به و زدم یلبخند منم
 

 میشد *ر*ق*ص* مشغول و میرفت سن وسط
 

  یدستا تو منو ودست گرفت رو نایکاتر دست و رفت جلو سام
 
 خواستیم حیتوض انگار و بود شده رهیخ بهم انیک گزاشت انیک
 
  گفتمیم بهش یچ
 

 .. جم راستش ستین یکنیم فکر که یزیچ گفتم
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 بعدا گفت که بگم حرفمو ادامه نزاشت

 
 ...ها وخشونت ایمحل کم نیا یول داشتم اجیاحت بهش یلیخ
 

 بشم دور ازش بود شده باعث روز چند نیتوا
 

  و دنیبر شونویعروس کیک *ر*ق*ص* یکم از بعد
 

 شدیم کمتر لحظه هر تیجمع گید که نگذشت یادیز زمان
 
 جمع انیک دور که بود مونده دختر تا چند فقط تیجمع همه اون از انگار گهید
 
 کردنیم یباز ولوس بودن شده 

 
  بودم شده رهیخ نیزم وبه گرفتم دست مشروب السیگ هی

 
  بودم فکــر وتو

 
 بود، شده یکی اتاقشون گید هم نایکاتر و سام
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  انداخت رونیب اتاقش از منو انیک که افتادم یروز ادی
 

 اومد لبم به یا خنده
 
 دراومدم ازفکر نشست کنارم نفر هی نکهیا احساس با
 

 جم بازم کردم نگاه وبهش
 

 !کارم از یشد ناراحت
 
 !ستین یمشکل زمیعز نه
 

 !یهم تو یلیخ آخه یمطمئن
 

  مطمئنم آره
 

  سمت به سالن یها پله از قدم وقدم دراوردم پام از کفشامو
 

 رفتم اتاقم
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 کــرد یخداحافظ دخترا با و انداخت بهم ینگاه نییپا از انیک
 

  بستم درو و شدم اتاقم وارد اومــد سمتم وبه
 
 ومدین اما شدم منتظر اومد من دنبال انیک نکهیا فکر تو
 
  دمیپوش یراحت لباس دوش،گرفتم و رفتم حموم به
 

 کردیم درد یلیخ پاهام
 

 رفتم انیک اتاق سمت به و کردم باز اتاقو در
 

 ومدین ییصدا یول زدم در
 

  کردم باز اتاقو در
 

  شدم ووارد
 

 بود شده پهن تخت یرو
 

  دمیخواب کنارش و رفتم سمتش به نکرد یحرکت ورودم با یحت
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 زد پس منو که گزاشتم یمرد نهیس به صورتمو شد یجار واشکام

 
 گرفت ازم هاشو شونه بچه از بعد که یمرد

 
 بود شده تنگ خواه خو مرد نیا یبرا دلم یلیخ
 

 شدیم تر بلند هام هق هق هرلحظه
 
  کردینم یکار اصال انیک یول
 

 بود باارزش باشم کنارش بود داده اجازه که ـنیهم اما
 
  ادیز یها هیگر و الیخ و فکر با
 

  داد دس بهم شدن یخال احساس
 

 شدم وآروم
 

 ....برد خوابم آغوشش وتو
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 داریب خواب از گونم یرو یکس نوازش احساس با صبح

 
  زدم خواب به خودمو یول شدم

 
 دادینم زدن حــــرف اجازه غرورش که بودم دهیفهم

 
 بود یچ یبرا سکوتش نیا

 
 شدیم خارج نمیس واز زدیم تند تند قلبم گونم یرو نوازشش هر با
 

 بود شده من یها یولجــــباز تـو غرور چهیباز که یقلب
 

  بهش که کردم احساس خودم یخواه خود به کردن بافکــــر
 

 دمیم حق
 

 بچم دادن دست از باعث ام گانه بچه یها خواسته یبرا من
 

 شدم انیک یوحت
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 کردمینم درک خودمم من
 

 بودم گزاشته یوابستگ اسمشو که رو یزیچ بودم دهیفهم وتازه
 

 بود عشق
 
 رفت حموم به نیم چند از بعد و شد بلند جاش از انیک
 

 و رفتم رونیب و شدم بلند جام از منم
 

 هیولباسامو گرفتم دوش هی اتاقم به برگشتم
 
  دمیپوش یمشک دیسف کوتاه راهنیپ

 
  ومدیم بهم یلیخ که
 
 کردم یمختصر شیآرا
 
  بستم باال موهامو و
 



 357 دادقرار

  شدم متعجب جم دنیباد که رفتم نییپا ها پله از
 

 گفتم یریبخ صبح
 

  اومد کمینزد آروم
 

 !میهمکار باهم دمیشن
 
 چطورمگ؟ همکار گفتم بهت با
 

 پس شماست به متعلق شرکت سهام نصف دمیشن
 

 نیفرستیم لتونویوک همش و نیاینم شرکت چرا
 
 !کارهاتون انجام یبرا
 

 گفتم متفکرانه باحالت نداشتم خبر یزیچ از که من
 

 امیم شرکت به سهامم ی اداره یبرا خودم یبزود بله
 

 شهیم شما یبرا یخوب فرصت امروز بنظرم خوب
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 میدار جلسه شرکت یعضا با چون

 
  همه نیا از شدن خالص یبرا راه نیبهتر کردم فکر یکم
 

  بود نیهم فقط ییتنها
 
 شهیم خوب منم یوبرا هیخوب فکر گفتم دوباره مکث یکم با
 

  میشد صبحانه خوردن مشغول مینشست
 

 سرم پشت از صداش با که ادیب انمیک بودم منتظر
 
  ریبخ صبح باگفتن انیک که کردم نگاه عقب به
 
  شد خارج عمارت سالن از یحرف چیه یب

 
 میبر بهتره ماام یش حاظر زودتر بهتره گفت جم

 
 شدم اتاقم ووارد شدم بلند جام از
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 کرد خوشحالم شهیم زیسوپرا انیک یبرا من رفتن نکهیا فکر

 
 کردم باز موهامو و کردم شتریب رژمو

 
 بودم شده کیش یلیخ
 

 کردم پام مویمشک بلند یکفشها و برداشتم کتمو
 
  رفتم نییپا آروم و
 

 یول بود شتر،شدهیب من به جم یکردنا نگاه بازم
 

 کردمینم یتوجه
 

 فکردراومد از حرفم با وکه دمیرس بهش باالخره
 

 م؟یبر دمیپرس
 

 .میبر ب گفت من..بامن که
 



wWw.Roman4u.iR  360 

 

 میشد جم نیماش سوار و میرفت در یجلو
 

  بزنم گند زیچ همه به وقت هی داشتم استرس
 
 کردمیم آروم خودمو یول
 

 یدار جانیه گفت جم دوباره
 

 یلیخ اره گفتم
 

  یشرکت یدارا سهام نیبزرگتر از یکی شما آخه
 

 چه دلربا بدونن خواستنیم همه بودم دهیشن ادیز اسمتونم
 

 یدیم جواب سواالتشون همه به امروز یول داره یتیشخص
 
 کردم دایپ استرس شتریب حرفش نیباا
 

  کنم کاریچ بشه یعصبان انیک اگه
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 شدمیم مونیپش داشتم کم کم
 
 بره آبروم بزنم یگند هی دمیترسیم
 
 عمارت برگردم دیبا ییوا
 

  شناسنینم منو چکدومیه نکهیا حدث کردنیم نگاهم تعجب با همه
 

 .برام نبود یسخت کاره
 

  هیصندل یرو نشستم و رفتم لکسیر یلیخ و نباختم رو خودم منم
 

 !انیک کنار
 

 زدن حرف به کرد شروع جم که کردمیم نگاشون ،داشتم
 
  بعد به نیا از شرکت داره سهام نیبزرگتر هستند خانوم دلربا شونیا

 
  رو لشونیوک و کنن شرکت جلسات در خودشون که گرفتن میتصم

 
 .کردن مرخص
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  من با احوال و حال به کردند شروع شدند بلند جاشون از عیسر همه

 
 د،یآمد خوش که گفتن کیوتبر

 
  و کردم تشکر ازشون متواضعانه یلیخ
 

 .نشستم دوباره
 

  نگاهم یجوری انیک با شدنم چشم تو چشم با شد مصاف نشستنم
 
  تیعصبان هم خشم هم یچ یعنی نگاهش یمعن دمیفهمینم کردیم
 
 .کنم دایپ نگاهش یبرا یاسم تونمینم  یول دونمینم 

 
  انقدر رو تمیشخص گهید که گرفتم میتصم خودم با بسه گهید یول
 

  نوبت حاال بسه گهید شکست منو اون ینکنه،هرچ خورد انیک راحت
 

 .بدم نشون منه



 363 دادقرار

 
  حداقل کنهینم درک اون یوقت اما عاشقشم دارم دوستش که درسته

 
 !کنه خورد نیازا شتریب رو تمیشخص زارمینم منم

 
  کردمیم نگاه اطرافم به غرور با
 
 دمیفهمینم حرفاشون از یزیچ اصال یول
 

 کردم نگاه انیک یچشما به وتکبر باغرور
 

 دادم تکون هیچ مشکلت یمعنا به یسر
 

 دیکش نشون و خط برام سرش دادن باتکون
 

 !بکشه منو قراره کنم فکر
 

 دادمیم شدگوشیم ردوبدل نشونیب که ییحرفا به داشتم
 

 شدم خودم به جم یها نگاه متوجه که
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 !جم به انیک یها نگاه هم یطرف واز
 

 یتونیم یشد خسته اگه وگفت زد یلبخند که انداختم جم به ینگاه
 
 دمیم حیتوض برات زویچ همه بعدا خودم من یبر
 

 لمویوسا بتونم تا عمارت برم انیک از زودتر که داشتم دوست
 

 خودم عمارت گردم وبر کنم جمع
 
 شدم بلند جام واز کردم قبول یلبخند با نیهم یبرا
 

 شدم خارج جمعشون واز کردم یخواه عذر
 

  سرم پشت جم یصدا که انداختم شرکت اطراف به ینگاه
 

 کرد جلب توجهمو
 

 رسونمتیم خودم گفت و شد کمینزد
 



 365 دادقرار

 افتادم راه ودنبالش دادم تکون باشه یمعنا به یسر
 

 نشد ردوبدل نمونیب یحرف چیه تاخونه
 

 شکستیبودم یپل که یآهنگ تنها رو نیماش سکوت یفضا
 

 کردم جمع لمویوسا و رفتم اتاقم سمت به یفور میدیرس باالخره
 

 برداشتم انیک یها راهنیپ از یکیو شدم انیک اتاق وارد
 
 بودم مجبور یول شهیم تنگ براش دلم دونستمیم
 

 ..ندم آزارش نیا از شتریب بهتره پس نداره دوست منو اصال دیشا
 

 شدم ووارد زدم در رفتم نایکاتر اتاق به اون از بعد
 
 نیچ یبرا نایا شده یزیچ گفت چمدونا دنید با
 

 خودم عمارت گردمیم بر گهید من گفتم یمکث بعداز
 
 بود بچه بخاطر فقط آورد عمارت به منو انیک اگه بهتره ینجوریا
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 نداره وجود یا بچه گهید یول
 
  کرد بغل منو نایکاتر حرفم نیا با
 
 !یبمون کنارمون که داشتم دوست من یول زمیعز ییوا-
 

 گهید برم بهتره
 

 فعالخداحافظ دیبزن سر من ب نیایب شما
 
 انداختم سالن به دوباره ینگاه و رفتم نییپا ها پله از
 
 رفتم رونیوب
 

  انداختم بود من به متعلق که ینیماش به ینگاه
 

  شدم وسوار گزاشتم رو چمدونا
 

  کردم یپل یآهنگ



 367 دادقرار

 
  برم نداشتم دوست اصال شد یجار واشکام

 
 واسم بود جهنم انیک بدون لحظه هی یحت
 

  کنم کنترل خودمو کردم یسع شد بلندتر هام هق هق
 
 شدم ادهیپ خودم، عمارت به دنیرس محض به
 

  نبود مهم برام ییتنها گهید شدم وارد انداختم دیوکل
 

  کردم ضیتعو یراحت با ولباسامو رفتم باال
 
 نبود خوردن یبرا یزیچ یول رفتم آشپزخونه به
 
 کردم دایپ عمارت کینزد یها مارکت سوپر از یکی آدرس فمیک از
 
 دادم سفارش داشتم الزم که ییزایچ ستیول
 

  کردم نگاه اطراف به نشستم سالن یکنار مبل یرو
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 بود رفته سر حوصلم یول بود کیش زیچ همه نکهیباا
 

 کردم روشن ونیزیوتلو کردم یپوف
 

 شدم ونیزیتلو یتماشا مشغول
 

  دراومدم فکر از در زنگ یصدا با که بودم فکر وتو
 

 کردم وباز رفتم در سمت به یفور
 
  بود مارکت سوپر از
 

 بستم ودرو کردم حساب پولشو
 

 شدم آشپزخونه وارد کنم غذادرست خودم بودم مجبور
 

 خواستیم یرانیا یغذا دلم لیوسا گزاشتن وبعداز
 

  کردم آماده کتلت مواد
 



 369 دادقرار

 کردم باز ودرو اومدم رونیب آشپزخونه از اومد در یصدا
 

 وارد،شد گل دسته هی با جم
 
 ؟یرفت یک پس شماست ماله عمارت نیا دونستمینم
 

 نیبش ایب اومدم شیپ ساعت چند نیهم
 

 گزاشتم گلدون وتو گرفتم و گل دسته
 
 نشستم وکنارش آوردم قهوه هی براش برسه سر انیک هوی دمیترسیم
 

 زدیم حرف شرکت یتو امروز درمورد همش
 

  کردمیم نگاه ساعت به فقط نبود بهش حواسم اصال من
 

  گفت و شد من متوجه انگار که
 

 یهست یکس منتظر
 
 کردم نگاه ینطوریهم نه ن گفتم من..من با
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 بدم سفارش شامو یخوایم گفت

 
 کردم آماده شام من ستین الزم گفتم بهش! بمونه خواستیم ییوا
 
 گردمیم بر االن من زیم پشت نیبش تو
 

  ها کتلت کردن دروست از وبعد شدم آشپزخونه وارد
 
 کردم سرو کنارش ام گهید یزایچ
 

 هستش یرانیا یغذا نیا گفتم بهش که کردیم نگاه بابهت جم
 
 ؟یهست یرانیا تو ؟مگهیرانیا-
 

 هوی که میبود زدن حرف مشغول میرانیا من بله
 

 اومد دیکل توسط در شدن باز یصدا
 
  میکرد نگاه در سمت به



 371 دادقرار

 
 ....جمعه جمعتون به به گفت یپوزخند وبا شد وارد انیک
 
 جعمه جمعتون به به
 

 شد کیونزد برداشت وقدم
 

 دیکوب زیم یرو یدست ومحکم کرد نگاه جم یچشما به باخشم
 

 دمیپر باال ترس از من که
 

 یشد یخودمون یلیخ گهید وگفت کرد کینزد جم به صورتشو
 

 رهیگیم میتصم خودش مجرد خانوم هی دلربا وگفت انداخت من به ینگاه جم
 

 بشه یخودمون یک با که
 
  کرد نگاه من وبه انداخت باال ییابرو انیک
 
 نکرد یتوجه اما کردمیم التماس بهش چشمام با
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 یبش کینزد من همسر به یندار حق تو گفت جم روبه ودوباره
 

 گهیم داره یچ نیا دلربا وگفت شد بلند جاش از حرف نیا دنیباشن جم
 

 :دلربا
 
 دادم گوش وفقط گرفتم سرمو دستام با
 
 میداد دست از بچمونو  یتازگ وبه بله-
 

 دارم عالقه دلربا به من یگیم یچ تو وگفت گرفت انیک قهی جم
 

 یکرد یباز وباهاش یندار دوست اونو تو اما
 
 کردیم فرق دلربا  به نسبت تو یها نگاه اولم از
 
 .انیک
 

 زدم صورتش به یمشت حرف نیا دنیباشن
 



 373 دادقرار

  بود کرده مشت ودستشو بزنه منو که داشت قصد هم جم
 

 شد کارش مانع دلربا اما
 

 .دلربا
 

 میکنیم صحبت باهم بعدا گفتم آروم یلحن وبا دمیکش جم دست
 

 گفت بلند یشدوباصدا یراض باالخره حرف یکم وبا یبر االن بهتره
 

  امیم دنتید یبرا بازم یول رمیم من باشه
 
 بود شده خون چشماش انیک
 
  شدم کینزد آروم کردم نگاه سمتش به
 

  بدم حیتوض براش کردم یسع
 

 شدم آروم بام*ل یداغ بااحساس هوی که
 
 دیس*بویم منو ولع با انیک
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 شد جدا ازم یکم از بعد

 
  صورتم به صورتشو که کنم زدن حرف به شروع خواستمیم بازم

 
 کرد نوازش صورتمو دستش وبا کرد کینزد

 
 بودم شده مست بازم دیکش صورتم یرو شو*لبا ها حرکت همون بازم

 
 کشوند باال به خودش ودنبال دیکش دستمو

 
  دمیترس یلیخ کرد پرت یا وگوشه دراورد کتشو

 
  بود شده متوجه خودش انگار

 
 کرد حلقه کمرم دور ودستاشو شد کینزد بازم

 
 بودم شده حس یب کامال کرد من ن*دی*ب*و*س* به وشروع

 
 کرد گلوم ریز دنی*ب*و*س* به وشروع اومد نییپا



 375 دادقرار

 
 کردیم کنترل منو انیک انگار نداشتم تعادل

 
 داد وادامه کرد پهنم تخت یرو
 

 بود خواب هنوز انیک شدم داریب خواب از که صبح
 

 کنم حرکت تونستمینم کردواصالیدردم یلیخ بدنم
 
 کرد نگاه من وبه کرد باز چشماشو از یکی انیک
 
 دمیکش خجالت یلیخ
 

 انیک یوحش یلیخ گفتم بهش
 

 دمیولباساموپوش گرفتم دوش هیو شدم بلند جام واز
 
 بود نشده داریب هنوز انیک
 

 رفتم نییوپا دمیکش سشوار موهامو
 



wWw.Roman4u.iR  376 

 

 دمیروچ صبحانه زیم
 

 نشست زیم وپشت اومد نییپا انیک باالخره یکم بعداز
 

 کنم نگاه بهش دمیکشیم خجالت
 

 شرکت میریم باهم شو آماده گفت انیک صبحانه خوردن بعداز
 
 کردم جمع زویوم شدم بلند جام از
 

 ومدیم بهم یلیخ که بنفش کوتاه راهنیپ با ولباسامو رفتم باال
 

  بلندمو یوبعدکفشا مختصر شیآرا هی کردم ضیتعو
 

 کردم پام
 
 شدم کیش یلیخ
 
  کردم پررنگ موڗر
 



 377 دادقرار

 رفتم نییوپا
 
  انداخت بهم یکل نگاه انیک
 

  میافتاد وراه میشد نیماش سوار
 

 میدیرس باالخره راه یکم بعداز
 

 شد شروع ها پچ پچ من ورود با میشد شرکت وارد
 

 نکرد بهمون یتوجه یول گذشت کنارمون از پرونده یسر هی با جم
 
 کردمیم نگاه ها پرونده به یهرچ داد نشون بهم اتاقمو انیک
 
  دمیفهم ینم یزیچ
 

 کردمیم فکر شبید به بود رفته سر حوصلم
 

 شد ظاهر لبام یرو یلبخند
 

 شد اتاق وارد انیک اومدم خودم به در یباصدا که
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  شام یبرا عمارت میریم شو حاظر گفت

 
 بودم نشده گذرزمان متوجه بودم کرده فکر انقدر

 
 بود شده کیتار کمی هوا

 
 کردمیم زعف داشتم بازم یول بود نگذشته ناهار خوردن از یزیچ
 

 افتادم راه انیک ودنبال برداشتم کتمو
 

  میشد خارج شرکت از یکم از بعد
 

 بودم شده خسته یلیخ میشد نیماش وسوار
 

  بستم چشمامو آروم
 

 افتاد حرکت از نیماش باالخره
 

 اومدن سمتم به من دنیباد نایوکاتر سام میشد عمارت وارد



 379 دادقرار

 
 یاومد خوش زمیعز ییوا
 

 ..میکرد وبش خوش باهم
 

 ..............................بعد سال ــــکی............................
 
 .ـانیک
 

  بود شلوغ جــشن سالن یفضا
 

 نایکاتر دختر زیدن سمت به همه وتوجه دنی*ر*ق*ص*یم سن وسط همه
 

  بود وســام
 

 کردیم ییخودنما باشیز یلیخ *ر*ق*ص* با کـه
 

 انداختم جشن سالن به یکل نگاه
 

 داشتیبرم قدم نییپا به ها پله از که افتاد دلربا به چشمم
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 بود شده ومحشر بایز شهیهم مثل
 

  کیبرت وتولدشو دی*ب*و*س* زیدن وگونه شد نایوکاتر زیدن کینزد بالبخند
 

 کردندیم وبش خوش وسام نایکاتر با گفت
 

  کــرد جلب خودش به توجهمو ییصدا که
 

 !میبلقص باهم تهیم یدال
 !می*ر*ق*ص*ب باهم شهیم ییدا
 

 بود شده عروسک مثل لباسش نیباا زدم بهش یلبخند
 

 افتخاره باعث وگفتم دمی*ب*و*س* گونشو
 

 دمی*ر*ق*ص*یم وباهاش رفتم سن ووسط کردم بغلش
 

 بلقصم بابابامم تامیم بزال نییپا منو دهیت یدال
 م*ر*ق*ص*ب بابابامم خوامیم بزار نییپا منو گهید ییدا
 



 381 دادقرار

 یدی*ر*ق*ص* باهام که یمرس ییدا جان
 

 تونمیم خواهش
 کنمیم خواهش

 
 رفت سام سمت وبه دی*ب*و*س* گونمو بود زبون نیریش یلیخ زیدن
 

 رفتم دلربا سمت وبه برداشتم قدم منم
 

 گفتم گوشش وکنار شدم کشینزد سر پشت بوداز ستادهیا باغ کنار
 
 یشد خوشگل یلیخ
 
  یلیخ توام دیکش صورتم یرو دستشو کرد ونگاه برگشت سمتم به
 

  یشد جذاب
 

 پوشی یزیچ هی شهیم تیعز بچه یشیم خسته ینیبش بهتره
 

 نشه سردش کوچولوم
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  دیکش شکمم یرو یودست
 

  برد سن وسط وآروم دیکش دستمو
 

 .دلربا
 

  میدی*ر*ق*ص*یم باهم
 
 کردیم یباز بامن باغرورش که ییچشما کردمیم نگاه چشماش به
 

 بود شده من یها یولجباز غروراون چهیباز که یعشق
 
 بود شده آرزو واسم آوردنشون زبون به که بود دلم تو حرفا یلیخ
 

 شد خاموش جشن سالن یها چراغ که میبود *ر*ق*ص* مشغول نطوریهم
 

 کردیم ییخودنما سالن وسط زیدن کیک یها شمع نور وفقط
 

 شد شتریب تولد وآواز ها زدن دست یصدا
 



 383 دادقرار

  کـردیم نگاه پدرومادرش به وشوق ذوق با زیدن
 
 ینیبیم بیآس بهت خورنیم وقت هی نرو جلو وگفت دیکش دستم انیک
 

  داشتم آرامش احساس بود دستام یتو دستاش یوقت
 

 بودم دهیرونشن دارم دوســت جمله بحال تا اگه یحت
 

 بود باارزش واسم بودم کنارش که نیهم اما
 

 شد روشن دوباره سالن یها چراغ ها شمع شدن خاموش با همزمان
 

 شد شتریب ها زدن دست یوصدا
 
 کرد *ر*ق*ص* به شروع بازم زیدن
 

 شد کم سالن یها تعدادآدم باالخره نیبعدازچندم
 

 دادندیم زیدن تولد هیوهد رفتندیم جلو همه
 

  دی*ب*و*س* واونو داد ــزبهشیدن تولد هیهد انیکــ
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  دمی*ب*و*س* اونو و رفتم جلو منم

 
 بودم شده خسته یلیخ
 
  وگفتم شدم کینزد انیک به
 

  عمارتم یبرسون منو بهتره شدم خسته یلیخ من
 

 و کشوند خودش ودنبال دیکش دستمو
 

  شد کینزد بهم برد باغ یها بوته پشت
 

 یدار بار تو یبردار اتیلجباز از دست یخوایم گهید یک:گفت
 
 یبمون تنها دینبا
 

  هستن هم خدمتکارا ستمین تنها من
 
 بده انجام یدار دوست یهرکار اصال اه گفت ادیفر با



 385 دادقرار

 
 منتظرتم رونیب شو حاظر

 
  گردمیم بر زود باشه

 
 کردم یوخداحافظ رفتم وسام نایکاتر سمت به
 

 شدیم هاش دکمه بستن مانع شکمم اما دمیپوش خدمتکار کمک به کتمو
 
 شدم نیماش وسوار رفتم رونیب سمت به
 
 بود دهیکش توهم اخماشو انیک
 

  داشتم نگه خودمو یول گرفت خندم دنشیباد
 
 نشه یعصبان نیازا شتریتاب
 

  کردم یپل آهنگو
 

 بستم وچشمامو دادم مویوتک
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  شد متوقف حرکـت از نیماش
 
 گرفت ودستمو اومد جلو تیعصبان وبازم غرور با انیک
 
  زدم عمارت در به ضربه هی

 
 گفت امد وخوش کرد باز درعمارتو خدمتکار

 
  رفتم باال انیک کمک به
 

 کردم ضیتعو ولباسامو
 

 بود توهم اخماش هنوزم انیک اومدم نییپا یوقت
 

 یشد ناراحت دستم از وگفتم شدم کشینزد
 

 بمون من کنار شبو خوب
 

  دی*ب*و*س* گونمو انداخت باال ییابرو
 



 387 دادقرار

 رفت نیب از شیناراحت حرفم نیباا انگار
 

 خوابه وقت نمیبب باال بدو وگفت دراورد تنش از کتشو
 
  زوده که هنوز انیک اا
 
  نمیبب باال بدو رینخ-
 

  میرفت باال سمت به باشه پوووف
 

  دیخواب کنارم انمیک شدم پهن تخت یرو
 

 کردمیم نگاه بهش
 
 .انیک
 

 شهیم خوشگل یلیخ پس بشه تو هیشب دخترمون اگه
 

 .....کردم وجور جمع خودمو یول شد سرخ لپام
 

  بستم چشماموآروم
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  دادم هیتک نشیس وبه

 
 انداختم اطرافم به ینگاه کــردم باز چشم که صبح

 
  شدم بلند جام از آروم بود خواب انگار انیکــ

 
  بود شده دهیچ صبحانه زیم رفتم نییوپا

 
 اراخدمتک از یکی که یا وجوشونده گفتم ریبخ صبح رفتم آشپزخونه به
 

  برداشتم بودو کرده درست برام
 

  نشستم صبحانه زیوسرم
 

 نشست کنارمن ومدیم نییپا ها ازپله انیک یبعدازکم
 

 ؟یخوب دیپرس
 

 .اوهوم



 389 دادقرار

 
  من عمارت میریم صبحانه بعداز

 
 ترم راحت ینطوریا من یبر بهتره گهید تو نه
 

  عمارت میبر دیبا بردار یلجباز از دست
 

  باش منتظر پس باشه
 

 گشتم بر وزود کردم ضیتعو ولباسامو رفتم باال
 
  شد بلند جاش از تازه انمیک
 

 داشتم دوست بودنشو نگران نیا گرفت ودستمو
 
 شما گفت خدمتکارا روبه انیک که میرفتیم یخروج در سمت به
 
 نیمرخص 

 
 دوباره برگردم ستین قرار من مگه زد حرفو نیا چرا آخه
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 و کردم سکوت فقط کنم بحث خواستمینم
 

 شدم نیماش سوار
 
  میبود درحرکت عمارت سمت به
 
 یباش خودم کنار بهتره گرفت دستمو که کردمیم نگاه رونیب به
 

 نباشه حرفم گفت که کنم باز دهن خواستمیم! روز چند
 

  کردم نگاه رونیب به وبازم کردم یپوف
 
 کرده خستم گید دهیم دستور همش اه
 

  گزاشتم هم یرو چشمامو
 

  عمارت به میدیرس باالخره نیچندم بعداز
 
 میشد عمارت ووارد میشد ادهیپ نیماش از
 



 391 دادقرار

  کرد بغلم ومحکم دیدو من سمت به زیدن
 
 !نیاومدت توش یلیت

 !نیاومد خوش یلیخ
 

  زمیعز ممنون
 

 اومد سمتمون به ما دنید با شد خارج آشپزخونه از که سام
 
 گفت و رفت سام یجلو زیدن
 

 !اومدن تونینیبان ییدا نیبابابت
 !اومدن شون ین یبان ییدا نیبابابب

 
 دادم ودست رفتم سام سمت وبه شد ظاهر لبام یرو یا خنده

 
 ؟ کجاست نایکاتر دمیپرس

 
 !کنهیم یآشپز امروزواسمون

 
  دادم خدمتکار به کتمو
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  کمکش رمیم منم پس خوبه

 
 بهش عقب به شد کینزد بهم یکی نکهیا بااحساس که رفت باال سمت به سام

 
  دمیچسب

 
 .انیک
 
  ستین خوب واست باال برو تو
 
  گهید کن بس انیک اه
 

 رفتم باال تیوباعصبان
 

 شدم خسته دهیم دستور همش
 
  نشستم تخت یورو گزاشتم فمویک
 

  رفتم ور میگوش وبا
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  بود سررفته ام حوصله

 
  رفتم در سمت به نییپا از ییصداها دنیباشن

 
 بود؟ خبر چه

 
 ندبردیم اتاق به که یا بچه لیوسا دنیباد انداختم نییپا ازباالبه ینگاه

 
  خوردم جا
 
 کردیم ذوق همش زیدن شدم کینزد اتاق وبه رفتم نییپا سمت به
 

  شدم اتاق وارد
 

  شده دهیچ واتاق بچه لیوسا دنیباد
 

  گرفتم دهنمو یجلو
 
  شدم خوشحال یلیخ بود شده خوب یلیخ
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 کرد جلب توجهمو ییصدا
 

 چطوره؟
 
 معرکس انیک ییوا برگشتم انیک سمت به
 

  کردم بغلش
 

 ممنونم ازت واقعا
 

 کردم وتگاهشون شدم کینزد زیم یرو یکفشا به خوبه زیچ همه
 
  کوچولوان چقدر خدا ییوا
 
 بود الزم یزیچ اگه بازم یول کردم هیته لشویوسا همه زد یلبخند انیک
 

 !بگو بهم
 

 دادم تکون یوسر زدم یلبخند
 



 395 دادقرار

  ومدیم نایکاتر یصدا
 

 ن؟ییکجا داداش دلربا حاظره ناهار
 
  میرفت سمتشون وبه میشد خارج اتاق از
 

 کرد بغل ومنو شد کینزد نایکاتر
 

  یدیچ یزیم چه ییوا گفتم وبش خوش بعداز
 

  دینیبش بهتره وگفت زد یلبخند
 

 چطوربود؟ بود زیودن کارمن اتاق دکور
 

 ممنون بود یعال
 

 نداس یتابل
 نداشت یقابل

 
  زدم یلبخند زیدن یحرفا به
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 بود زبون نیریش یلیخ
 
 ادیت تون ین ین زود دالم دوس یلیت

 ادیب تون ین ین زود دارم دوست یلیخ
 

 میدار دوست یلیخ ماام زمیعز
 

 دیداریم یت بچتون اتم
 دیزاریم یبچتونوچ اسم

 
 مینکرد فکر بهش هنوز

 
 دیتون فت دهیت توب

 دیکن فکر گهید خوب
 

  میدیخند بلند هممون
 

 ... اسمشو
 

  بودن زدن حرف مشغـول نطوریهم



 397 دادقرار

 
 کردن نگاه من سمت به همه که گفتم یآخ دشکممیدردشد بااحساس

 
 .انیک
 
 ؟ خوبه حالت شد یچ
 
  نگران ستین یزیچ وگفتم دمیکش یقیعم نفس شدم آروم کمی

 
 دینباش

 
 یمطمئن-
 

 خوبم اره
 

 ینگران با همش انیک اما شدم زدن حرف گــرم باهاشون بازم
 
 کردیم نگاه من به
 

 کنم آروم خودمو که کــردمیم یسع یول داشتم استرس یکل منم
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 میشد بلند زیم سر از یکم بعداز
 

  کنم استراحت کمی باال رمیم من که گفتم
 
 افتاد راه سرم دنبال انیک
 

  دکتر شیپ میبر یخوایم گرفت دستمو
 
  خوبم که گفتم ستین الزم نه
 

  باشه
 
  نشستم تخت یرو رفتم اتاق سمت به
 
 بود من به همش نگـرانش یها نگاه انیک
 

 فشوردم بهم چشمامو کمیو گرفتم چشم ازش
 

 میرفت در سمت به انیک و من یفور ومدیم نییپا از ییصداها
 



 399 دادقرار

 کردم نگاه نییپا به یبانگران
 

  کرد نابود مویزندگ که یا چهره دمید یا چهره
 

  فروخت منو که یا چهره
 

 کردم نگاه بهش نفرت با میناتن برادر ـریام ی چهره
 
 که انیک یصدا که یطور رفتم نییپا باسرعت ها پله از
 

 شدینم شدنم متوقف باعث زدیصدام اسممو همش
 
  کردیم نگاه من به یمانیپش پراز یباچشمان ریام
 
  شدم چشم تو چشم باهاش کمی رفتم سمتش به
 

 زدم بهش که یلیس با که انداخت نییپا تاسف یمعنا به یسر
 

 گفتم بهش یرانیا به گزاشت صورتش یرو دستشو
 

 زدمیم مشت نشیس به تند وتند یکرد نابود مویزندگ کصافت
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 زمیعز باش آروم کرد جدا ریام از منو انیک که
 
  کرد باز دهن ریام
 
 میپذریم نمیا یلیخ کردم بد بهت یلیخ من..م
 
 کنم نجبرا بتونم یزیچ هی با دیشا یبکش عذاب نیازا شتریب خواستمینم
 

 دهان؟اوم رتیگ پول چقدر من فروش با یجبران چه کهیمرت جبران گفتم بازم
 
 ما نیب ییحرفا چه دیفهمیونم داشت من کردن آروم در یسع همش انیک
 

 شهیم ردوبدل
 

 ؟یدینم جواب چرا باتوام جبران کدوم گفتم ادیبافر
 

 !زندس مادرت گفت من. م با بازم
 
 بود برداشته عمارت سالن سکوت و گرفتم دهنمو یجلو حرفش نیباا



 401 دادقرار

 
 کنم برخورد نیزم به نکهیا از وقبل شد تار چشمام که مگ مگه مادرم.م
 

 بستم چشمامو انیک توآغوش
 
 .انیک
 
 شدیم ردوبدل نشونیب ییحرفا چه دمیفهمینم بود سخت واسم یلیخ
 

  دستام یفور دلربا باافتادن که کردمیم نگاه بهشون نطوریهم
 

  شد حلقه دورش
 

 افتاد وتوآغوشم
 

 ؟ یلعنت یگفت بهش یچ گفتم ریام به ادیبافر
 

 داد تکون حرفام دنینفهم یمعنا به یسر
 

 میشد نیماش  سوا رونیب سمت وبه کردم بغل دلربارو
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 کردمیم حرکت مارستانیب سمت به عجله وبا
 

 بودم دهیترس یلیخ دمیکش موهام تو یدست
 

  کردم بغل دلربارو یفور میدیرس باالخره راه یکم بعداز
 

 دمیدو مارستانیب سمت وبه
 

 بود گرفته فرا وجودمو همه یونگران استرس
 

 دوختم چشم وبهش گزاشتمش برانکارد یرو اومدن سمتم به پرستارا
 

  کردینم باز چشماشو چرا
 

 گفتم ادیبافر دنشید با شد یجار چشمش از اشک یا قطره
 

 !مونمیم منتظرت یلعنت دارم دوست
 

 بردم هجوم دکتر سمت به یونگران استرس از یکم بعداز
 



 403 دادقرار

  دیکنینم یکار چرا گرفتم لباسشو قهی
 

 درد از فقط خوبه حالش همسرتون انیک آقا دیباش آروم
 
  شده هوشیب

 
  خوبم گفتیم چرا پس درد گفتم خودم با
 

  نگفت من به ازدرد یزیچ یول گفتم دکتر روبه
 

 ادیم ایدن به امروز بچتون یول بوده دهیترس احتماال
 

 دلربا یبرا ینگران یوطرف بچه یبرا یخوشحال یازطرف
 

  کردمیم نگاه ساعت به همش
 

 گذشتینم زمان یزیچ چرا
 

  زدم زنگ خونه به دیلرزیم که ییبادستا
 

 .نایکاتر
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 داداش الو
 

 مارستانیب نیاریب رو وبچه دلربا لیوسا یفور نیکاتر
 
 خوبه حالش دلربا داداش ییوا
 
 یفهمیم خودت ایب

 
  بود شده گرمم یلیخ ینگران بازم

 
 بودم دوخته چشم بودن برده دلربارو که یاتاق به همش

 
 بودم شده باخبر داشتم بهش که یا عالقه از امروز

 
  داشتم یترس یزیچ از همش

 
 کردیم وونمید دلربا دادن دست از ترس

 
 داشتم خودم کردن درآروم یسع



 405 دادقرار

 
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــال5.........................................

 .................................بعد
 

 ینشد حاظر هنوز جان دلربــا دختـــرم
 

 گرفت دهنشو یجلو بادستاش من دنید وبا شد اتاق وارد آرام مامان
 
 یشد ها فرشته مثل عروس لباس نیباا یشد خوشگل چقدر دخترم ییوا
 

 .ایکات
 
 یتود تودل یلیت مامان ییوا
 یشد خوشگل یلیخ مامان ییوا
 

 زدم دخترم گونه به یا ه*ب*و*س* نشت لبام به یا خنده
 

 کجاست؟ انیک پس آرام مامان
 

 ! منتظرته نییپا دامادمون آقا
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 رهباالخ انیک چندسال بعداز شدینم باورم انداختم خودم به نهییتوآ ینگاه
 

  کــرد یخواستگار من واز گذاشت کنار غرورو
 
  کردم پرت *ب*و*س* نهییآ تو خودم یخوشگل یبرا مایقد ادی به
 

 شدم خارج اتاق از گلم دسته برداشتن وبعداز زدم یلبخند
 
  کردم نگاه بود تیجمع پراز که نییپا سالن به
 

  گشتمیم ــانیک دنبال باچشمم
 

 کــرد جلب توجهمو سرم پشت از ییصدا که
 
 یشد محشر شهیهم مثل-
 

 بود شده جذاب یلیخ برگشتم انیک سمت به آروم
 

  کردم مرتب لباسشو قهیو رفتم جلو
 



 407 دادقرار

 !یشد جذاب یلیخ توام
 
 میاومد خودمون به ایکات یصدا با که میبود زده ذل هم به
 

 ؟یت من باباپت
 ؟یچ من باباپس

 
  زد گونش به یا ه*ب*و*س*و کرد بغلش انیک
 

 بابا ی فرشته یشد خوشگل یلیخ توام
 
 شهیم میحسود داره کم کم خوبه خوبه-
 

 میرفت نییپا سالن یها پله واز میدیخند باهم هممون
 

 گفت کیوتبر اومد کینزد نایکاتر
 

  گفت کیتبر یچشمک وبا داد دست بهم سام
 

 دادم یلب ریز وممنون کردم یا خنده میدینکش باسام که ییها نقشه چه
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  بود یعال زیچ وهمه بود نیسنگ سالن یفضا
 
 داد *ر*ق*ص* شنهادیوپ اومد کمینزد انیک
 

  میدی*ر*ق*ص*یم گهید باهم
 

 ؟یشد من عاشق یک تو نمیبب بگو خوب وگفتم شدم کشینزد
 
 امروز نیهم-
 

 دمتید که اول روز ازهمون وگفت کرد یا خنده که زدم شونش به یمشت
 

 یشد من مال گهید که چقدرخوبه
 

 گزاشتم هم یرو دییتا یمعن به چشمامو
 

  کــردم نگاه بهش
 

 شهینم باورم هنوزم گفتم دوباره
 



 409 دادقرار

  یشد من زیچ همه که یباورکن دیبا گهید
 

  مینشست باالخره *ر*ق*ص* یکم بعداز
 

  شدیم کم مهمونا تعداد از لحظه هر نیچندم بعداز
 
  بودم خسته یلیخ
 

  بود برده خوابش دستم یرو ایکات
 
  رو ایوکات اومد کمینزد انیک بودن رفته مهمونا شتریب گهید
 

 میشد نیماش سوار انیک همراه به یخداحافظ از بعدا کرد بغل
 

  میکرد حرکت یبغل عمارت سمـــت وبه
 

 میشد عمارت وارد شد متوقف نیماش یکم بعداز
 
 گزاشت تخت یرو و باالبرد ارویکات انیک
 

  کردم ضیتعو لباسامو منم
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  گرفت آغوشش تو منو انمیک نشستم تخت یورو

 
 کردیم وونمید تلخش عطر یبو
 

 برسه سر ایکات نکهیا از وقبل کردم باز چشمامو آروم صبح
 

  کردم وجور جمع خودمو
 

 کردم حاظر رو صبحانه زیم رفتم نییپا سمت وبه
 

  شونیپر ییوموها آلود خواب ییچشما با ایکات
 

  اومد کینزد
 

 ریبت تب
 ریبخ صبح

 
 ؟یدیخواب خوب زمیعز ریبخ صبح

 



 411 دادقرار

 دمیتاب یلیت اره
 دمیخواب یلیخ اره
 
  جانم یا

 
 میگشت بر سمتش به هردومون انیک یباصدا

 
  چطورن من یخانوما ریبخ صبح

 
 میتوب یلیت

 میخوب یلیخ
 

 دهنم به یا مزه ترش ماده ورود با که میزدیم حرف میداشت
 

 رفتم ییدستشو سمت وبه شدم بلند جام از یفور
 

 کردم نگاه خودم به نهییتوآ
 

  شد مثبت که زدم تست به کردم شک
 
 کشوندم نجایا به همرو که دمیکش یبلند غیج ادیز جانیه از
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  خوبه حالت شد کمینزد یبانگران انیک
 

 کردم نگاه بهش بالبخند
 
 دادم نشونش تست که بود شده رهیخ بهم بهت با
 

  زدم یغیج هوا تو شدنم معلق بااحساس
 
  زدیم داد یخوشحال با انیک
 

 ...................گفتیم جون اخ امیکات
 

 بردم من وشرط اومد ایدن به پسرمم سال کی بعداز باالخره
 

 خوشــبخت باهم انیک با من که بگم آخرشــو کردم فیتعر ادیز گهید خوب
 میشد

 
 و
 



 413 دادقرار

 
 ــــــــوندشــــــــــدیقــــــــــــراردادمــــــــــــــــاپ

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز نینگــبا تشکر از  


