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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 عاشقانه های رمان:  آرایی صفحه و طراحی

 :   wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ  عاشقانه های رمان نزد کتاب این حقوق تمامی 

 باشید داشته دوست امیدوارم هستش نمرما اولین همچنین و رمانمه اول فصل این عزیز دوستان 

 :(کنید حمایتم و

 

 بود عروسیمون روز مال که روم به رو عکس قاب به بغض با و بودم نشسته دونفرمون تخت روی

 ...بودم زده زل

 میریختن هام گونه روی دونه دونه اشکام کردم نگاه عکس توی یاشار ی مردونه لبخند به

 ...کشید پر گذشته به ذهنم

 :گذشته

http://www.romankade./
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 احساس خیلی جدیدا چرا افتادم؛نمیدونم راه به خونه سمت کردم خداحافظی وآذین کیانا از

 گوشه هی کفشامو گذشتم باغ بگم بهتره که حیاط از و کردم باز کلید با رو خونه در میکردم کسلی

 هک مامان نیست خونه کسی(کوچیکم داداش)کیان بجز کسی همیشه مثل میدونستم کردم پرت

 تیراس برنمیگرده شرکت از شب تا که هم بابا دوستاشه و پارتی و خوشگذرونی فکر به همیشه

 اولین سالشه ۵کیان کوچولومم داداش ساله ۸۱هستم آرمان نیلان کنم معرفی خودمو رفت یادم

  بود کیان های گریه صدای کرد جلب توجهمو که چیزی

 شه؟ فدات اجی میکنی گریه مطوری؟چرا چطور پسرشجاع سلام:من

 میرین میذارین خونه تنها منو همش قهرم باهمتون:کیان

 گریه که مرد:گفتم بهش و کردم پنهون اغوشم توی سرشو بود خونه تنها اکثراوقات میگفت راست

 ناهار گفتم بهش لبخند با کرد پاک اشکاشو لباسش آستین با٬ببینم کن پاک اشکاتو نمیکنه

 خوردی؟؟

 بدی سفارش پیتزا برام بیای تو کنم صبر گفت مامان:کیان

 ....نمیکرد آشپزی وقت هیچ مامان بود مون کارهمیشگی

 

 منونم کنید حمایتم لطفا میشه بهتر بعدی های فصلی ولی نیاد جالب بنظر شاید اولش دوستان

 ۲فصل

 رضایی آیدا:نویسنده

 اتاقم به خودمو هارفتم پله سمت کنم؛به عوض لباسامو برم اول اجازت با گلم داداش چشم:من

 خوردم؟؟دلیلش جا بدنم روی های کبودی دیدن با کنم عوض لباسمو خواستم وقتی رسوندم

 چیه؟؟

 گرسنمه دیگه باشه زود اجی:کیان
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 داده مل مبل روی کیان رفتم پایین طبقه به صورتم دستو شستن از بعد و شدم ها کبودی بیخیال

 دست از تعادلمو رفت سیاهی چشمام یهو چرا نمیدونم بود گذاشته شکمش روی دستشو بودو

 .....مطلق سیاهی بعدشم میپیچید گوشم توی کیان صدای زمین افتادم دادم

 ۳فصل

 !!انداختم اطرافم به نگاه یه کردم باز چشمامو بدنم تمام توی درد احساس با

 دمش بلند تخت روی از کجاست؟؟؟هراسون بیمارستان؟؟کیان اورده منو کی اخه بیمارستانه اینجا

 ایدب شدی بلند تختت روی از چرا دخترم:شد وارد سفید روپوش با میانسالی مرد من شدن بلند با

 که رو بابا..میومد بنظر کلافه شد نمایان بابا قامت که بود نگذشته دکتر ورود از چیزی!!کنم معاینت

 شد راحت کیان بابت از خیالم دیدم

  کشیدم دراز تخت روی دوباره دکتر دستور به

 رفتی؟؟؟ حال از که شد چی دخترم خب:دکتر

 نفهمیدم چیزی بعدشم افتادم و رفت گیج سرم یهویی ولی بود خوب حالم:من

 حالی؟؟ بی کسلی یا بدنت روی کبودی مثل ندیدی عادی غیر چیز جدیدا:دکتر

 ونهنش به سرمو تعجب درکمال و افتادم بدنم روی مورد بی های کبودی یاد کبودی اسم شنیدن با

 ....دادم تکون تایید

 

 ۴فصل

 نوشتم برات آزمایش یه بده پرستارا از یکی به رو برگه این آزمایشگاه قسمت برو:دکتر

 کجاست؟؟؟ خوبین؟کیان بابا خان سلام:گفتم بابا به و اومدم پایین تخت از گفتم ممنونی
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 انآرم آقای:گفت دکتر اقای که کجاست مامان بپرسم میخواستم خونس کیان سلام علیک:بابا

 ونبیر اتاق از طرفه اون از آزمایشگاه گفت من به اشاره با بگیرم؟و رو وقتتون دقیقه یک میشه

 ...وایسادم در پشت بزنه حرف بابا با من راجب میخواست دکتر نداشتم شک رفتم

 یک فقط چون باشید خونگرم خواهشا بگم بهتون چیزی یه میخوام آرمان اقای:دکتر

 .....هستن خون سرطان به مشکوک شما احتماله؛دختر

 توی سرطان اسم مدام نشستم زمین روی آروم دادم تکیه در به شدم هل سرطان اسم شنیدن با

 خون سرطان به مشکوک شما دختر آرمان آقای٬خون سرطان٬سرطان میشد تکرار سرم

 دختر یه من میچکید بیمارستان های سرامیک روی اشکام دونه دونه نمیشد باورم....هستن

 .......خون سرطان..بودم سرطانی

 ۵فصل

 من گوب دروغه بگو بابا:گفتم آروم زدم زل بابا چشمای تو شدم بلند جام از بود بابا شد باز اتاق در

 !ندارم سرطان

 رمدخت بده آزمایشتو بریم بیا فعلا احتماله یه فقط این آزمایشگاه نرفتی چرا تو دخترم:بابا

 ......آزمایشگاه سمت افتادیم راه کردم پاک آستینم با اشکامو

 

 که گفت هم بابا خوابه الان خوردیم دادم سفارش کیان خودم واسه پیتزا دوتا خونه برگشتیم

 هگری همسایه خونه دم بود رفته بودم رفته حال از ظهر از بعد من که وقتی کیان نداره میل چیزی

 ببره منو بیاد ک بابام بود زده زنگ هم همسایه دیگ طفلی مرده اجیم بود انداخته راه زاری

 یه باشم سرطانی دختر یه اینکه خیال نیست؛فکر خونه معمول طبق مامان شب۹ ساعت..دکتر

 .....کن کمکم خودت خدایا نمیره بیرون ذهنم از لحظه
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 به دمش بیدار خواب از گوشیم آلارم صدای با صبح بود برده خوابم کاناپه روی خیالا فکرو همین با

 جواب برای نبود دلم تو دل نداشتم رفتم مدرسه ی حوصله میداد نشون رو ۷ کردم نگاه ساعت

 ...آزمایش

 بود کیان کردم باز چشمامو میداد قلقلک صورتمو یکی گرم های نفس

 نرفتی؟؟ مدرسه شدی؟چرا بیدار جون اجی عه:کیان

 اومده؟ مامان قربونت نداشتم حوصله:شدم بلند کاناپه روی از

 بالا تا دو یکی رو ها پله ظهر ۸۸کردم نگاه ساعت به شرکت رفته باباهم خوابه اتاقش تو اره:کیان

 ودب جدا هم از بابا مامان اتاق نشستم تختش ی لبه بود خواب رسوندم مامان اتاق به خودم و رفتم

 صداش آروم رفته مهمونی دیشب احتمالا اورد درد به سرمو الکلش بوی نمیخوابیدن هم پیش

 !!کردم صداش تر بلند ایندفعه نشد مامان؟بیدار:کردم

 بخوابم میخوام پایین برو نیلان چته:مامان

 کردم ترک اتاقو و دادم تکون تاسف روی از سری

 ...کردم درست ماکارانی کیان دستور به ناهار برای

 

 خواهش از پر صدایی با کیان که آزمایش جواب برای برم که شدم آماده شد بعدظهر بالاخره

 :)  میترسم میمونم تنها خونه تو بیرون ببر منم اجی:گفت

 

 ....شدیم خارج خونه از باهم کردم تنش رو کیان لباسای

 ارپرست دیدن با بیاره برام آزمایشو جواب رفته پرستار میدم تکون همش پاهامو استرس ازشدت

 ....شدم بلند جام از
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 :(همتون فدااای نشه فراموش کامنت و لایک

 ۶فصل

 رضایی آیدا:نویسنده

 

 !!آرمان نیلان خانم:پرستار

 دکتر اتاق برم کنه صدام تا بشینم منتظر که گفت و داد بهم آزمایشو جواب هستم خودم:من

 میریم؟ کی شدم خسته من اجی:کیان

 هدف یب میلرزید استرس شدت از دستام بود رفته بالا قلبم کن؛ضربان صبر کوچولو یه میریم:من

 ...بود شده خیره آزمایش جواب انگلیسی های کلمه به

 هر سموای پا سر نمیتونستم بود شده سست پاهام لطفا؛دستو داخل بفرمایید آرمان خانوم:پرستار

 تربیش دستام لرزش بمونه منتظر همینجا گفتم کیان به و شدم بلند صندلی روی از بود جوری

 کردم سلامی لبی زیر شدم اتاق داخل بود شده

 گذاشتم دکتر میز روی آزمایشو و

 آرمان خانم بشینید:دکتر

  بودم دکتر لبهای به خیره و نسشتم صندلی روی

 یچ آزمایشم جواب دکتر آقای شد چی:گفتم کنم کنترل لرزششو میکردم سعی که صدایی با

 دارم؟؟؟؟؟ میگه؟؟سرطان

 دنش تموم از بعد انشالله بدید دست از خودتونو روحیه نباید شما آرمان خانوم کنید گوش:دکتر

 میکنید پیدا بهبود کاملا درمانی شینی ی دوره
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 من؟؟؟؟؟؟بدون چرا؟؟؟چرا اخه چرا خدایا آوردن هجوم اشکام سیل و شکست گلوم توی بغض

 از و کشوندم خودم دنبال گرفتم کیانو دستو رفتم بیرون اتاق از سرعت تموم با جوابی هیچ

 بود کرده کر آسمونو گوش هام هق هق صدای شدیم خارج بیمارستان

 کرد؟ اذیتت دکتره میکنی؟اقا گریه اینجوری چرا شده چی اجی:کیان

 و بود شده خیره بهم معصومش سبز چشای با هم کیان نمیدادن بهم زدن حرف اجازه هام هق هق

 ....خونه مقصد به گرفتم دربست کسی تا یه کردن گریه به کرد شروع

  ۷فصل

 

 از چشمام ممکنه لحظه هر میکردم احساس که کردم گریه زدمو زار بس از خونه رسیدیم وقتی

! شمپی بشین بیا گلم داداش:کردم صداش بود کرده کز خونه ی گوشه هم کیان بیرون بزنه حدقه

 ۶:۳۶انداختم ساعتم به بود؟؟نگاهی چی معصوم طفل این گناه داد تکون مخالفت نشونه به سرشو

 بود عصر

 وت کردم پرت خودشو بدو بدو! پارک میبرمت بدی بهم هم خوشمزه بوس یه و بغلم بیای اگه:من

 ورتمص دستو به آبی یه من وایسا فقط عزیزم بریم:من اجی؟ بریم:کیان کردم بغلش محکم بغلم

 ی کوچولو دهن بود برده بابا به که درشت سبز چشمای داشت ای بامزه ی قیافه کیان  بزنم

 ...بود خواستنی واقعا صورتی

 یا قلوه لبای کوچولو دماغ ای قهوه ی کشیده درشت چشمای انداختم آیینه توی خودم به نگاهی

 اضروح کیان رفتم پایین طبقه به و کردم خشک حوله با صورتمو نبودیم هم شبیه اصلا کیان منو

 ...افتادیم راه پارک سمت به و گرفتم دستشو بود وایساده جلوم آماده
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 دکلی با حیاطو در شدیم خونه راهی میکرد درد ناجور سرم بود شده خسته هم کیان بود شده شب

 شده خشک همشون ولی داشت زیادی های گل و درخت بود بزرگ خیلی حیاطمون کردم باز

 قابر میزد ذوق توی سیگار بوی کردم باز که رو خونه در عمارت   بگیم بهش بهتره خونمون بودن

 ....بود خاموش

 جلوی منم ازمایش جواب میکرد دود سیگار و بود داده لم کاناپه روی بابا کردم روشن برقارو

 و دویید بابا سمت ذوق با کیان بودم گذاشته جاش بیمارستان توی یادمه جایی تا بود دستش

 خوبی؟؟ بابایی سلان:گفت

 دارم خصوصی حرف بابا با من اتاقت تو برو داداش کیان:من شد ساکت نشنید جوابی وقتی

 منو داره؟؟اصلا سرطان دخترت شدی ناراحت چیه:زدم فریاد رفتم بابا سمت کیان رفتن از بعد

 شبیه آرمان؟؟بیشتر آقای انداختی عمارتت ریخت به نگاه مهمیم؟؟؟یه مامان تو ی واسه کیان

 !!!کو؟هه زنت راستی٬است زد جن های خونه

 آقای کن باز چشماتو!!!داره افسردگی نشده سالش پنج هنوز میبینی؟؟کیان آرامش خونه تواین تو

 !!ببین کوفتیتو زندگی آرمان سعید

 بحص فردا:گفت شدو بلند جاش از ریلکس خیلی بعدشم میکرد دود سیگارشو بودو زده زل من به

 ..رفت بعدشم درمانیت شیمی مراحل کردن شروع واسه بریم باید شو بیدار زود

 صدامو خداااااا نمیخواااام رو کوفتی زندگی این نمیخوام خدایا:زدم فریاد وجودم تموم با

 میشنوی؟؟؟

 کیان:کاور عکس

 :(نشه فراموش کامنت و لایک حمایتتون از مرسی گلم های آجی

 ۱فصل
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 ای هوهق موهای دستی نشستم آیینه روی روبه و بردم پناه اتاقم به و رفتم بالا دوتا یکی هارو پله

 ای مژه نه ابرویی نه میشدم کچل درمانی شیمی از بعد زدم خندی پوز و کشیدیم بلندم لخت

 .....موهام کردن شونه به کردم شروع آرومی به کردم پاک گونمو روی سمج اشکای....هیچی

 

 ؟میکنی درست مرغ تخم برام گرسنمه خیلی اجی:اومدم بیرون پریشونم افکار از کیان صدای با

 ...خوشگلم داداش البته:من

 

 

 

 ...بیمارستان بریم بود قرار بود نرفته شرکت بابا امروز٬شدم بیدار خواب از گوشیم آلارم صدای با

 منتظر ها پله پایین پوشیدم توسی های کتونی شالو با٬یخی آبی لی شلوار کمرنگ صورتی مانتوی

 .....بیاد بابا که موندم

 بحص فردا بمونه کیان پیش گفتم بهش خونه برگرده داد رضایت مامان وقتی شب نصف دیشب

 چرا؟؟؟ نپرسید حتی بیمارستان برم مبخوام

 ....سفید پیرهن با مشکی پوش خوش شلوار و کت اومد بابا بالاخره

 اولین شد قرار دکتر با کردن صحبت از بعد٬نزدیم حرفی کدوم هیچ بیمارستان به رسیدن تا

 ... باشه فردا پس درمانی شیمی ی مرحله

 

 .....بعد روز دو

   دادم تکون تایید ی نشونه به سرمو کردم مهار گلومو بغض اید؟؟ آماده خانم نیلان خب
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 احساس بدنم تموم توی بدی درد که بود نگذشته رگم توی آمپول تزریق از دقیقه یک هنوز

 .....کردم

 ۹فصل

 

 (درمانی شیمی مراحل از بعد)بعد ماه۶

 

 چطور درمانی شیمی اینکه جواب امروز که گفت دکتر بود درمانیم شیمی ی مرحله اخرین دیروز

 ...میاد کرده عمل

 زیبا دیگه ای مژه نه٬مویی نه٬ابرویی نه شدم خیره خودم به و برداشتم تختمو کنار ی آیینه

 ...نبودم

 ؟!؟!بود؟ زیبا هم اینها بدون میشد مگه

 آمریکا؛اکثر برد تشریف بعدشم هه زد سر بهم اومد پیش دوماه بار یه مامان ماه شیش این توی

 ...بابا ی خواسته به ایرانیم ما فقط هستن آمریکا فامیلامون

 نمم ترسیده ازم!!نیستی من نیلان اجی تو میگفت بهم اولاش پیشم اوردش بابا وقتی هم کیان

 ....شم اجی بگم که نکردم اسرار

 !!!!داشتن خوبی ی روحیه چه کردم نگاه بغلیم تختای به

 با شد وارد در از مامان!! خوردم جا بابا و مامان ی ه چهر دیدن با که بودم خیالا فکرو همین توی

 شدی لاغر انقد چرا بشه فدات مامان دخترم واااای:گفت ناراحته خیلی مثلا که صدایی

 گذاشت؟؟؟؟بدون مامان اسمشو میشد واقعا!!!دخترم؟؟؟٬زدم دخترم؟خوبی؟بهتری؟پوزخندی

 اده؟؟د جواب درمانی گفت؟شیمی چی خوبی؟دکترم بابا خان سلام:گفتم بابا به رو انمام به توجه

  بیرون رفت غضب با(مامان)پرنیان
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 ..نگفته خاصی چیزی:بابا

 فتگ دکترت فقط میشه خوب حالت نیلان:بابا گفته؟؟؟ چی دکتر بگو نگو دروغ من به بابا:من

 داشته همخوانی تو با خونش نفر یه باید٬بشی استخوان مغز اهدای باید نداده جواب درمانی شیمی

 ...میشی خوب تو نباش نگران دادم آزمایش خودم٬باشه

 که باشهن یکی اگه پوچ؟؟میگفت کشیدم درمانی شیمی واسه که دردهایی میگفت میگفت چی بابا

 ...میمیرم بخوره خونم به خونش

 ......بغض دوباره اشک دوباره و

 ۸۶فصل

 رضایی آیدا:نویسنده

 

 تلفیمخ های بیماری با که بیمار از پر بیمارستان حیاط میکنم نگاه بیرون به اتاق داخل پنجره از

 ...درگیرن

 .... کن کمک مریضا تموم به خودت خدایا

 مغز بشه حاضر بخوره من خون به خونش که میشد پیدا کسی یعنی که بود این درگیر فکرم

 کنه؟؟؟ اهدا استخوان

 ...بودن ترسیده من مثل هم داخل بیمارهای همه برگشتم ترس با شد کوبیده هم به اتاق در

 الان بفهمونه بهش داشت سعی پرستار که بود بابا صدای اره میومد در پشت از آشنایی صدای

  رسوندم در نزدیک به خودم هراسون نیس ملاقات وقت

 باشه بیمارستان این توی نمیخوام خودمه دختر:بابا
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 رو ترخیص کارای ببرید رو بیمارتون میخواید اگه٬بیمارستانه اینجا محترم آقای بفرمایید:پرستار

 بفرمایید..بدید انجام

  ؟..ببره دیگه بیمارستان یه به منو میخواست یعنی٬بود کلافه میشنیدم بابارو های نفس صدای

 

 که ببره بیمارستان این ازمنو میخواد بایا چرا که میکردم فکر این به و بودم نشسته تخت روی

 ...کرد جلب توجهمو پرستار صدای

 منتظر بیرون پدرتون شدید مرخص پدرتون درخواست به شما٬آرمان نیلان خانم:پرستار

 لباسای رفت گذاشتو تخت روی رو بود داخلش لباس بنظرم که پلاستیک یه بعدشم٬هستن

 ویر مشکیمو شال کردم عوض بود اورده برام بابا که مشکی شلوار مانتو با رو بیمارستان صورتی

 .....کنم افشونشون یا بزنم فرق بخوام که نداشتم مو دیگه کردم تنظیم سرم

 چشماش دیدم صندلی روی رو بابا شدم خارج اتاق از و کردم خداحافظی اتاق داخل های مریض از

 .........نیست راه توی خوبی خبر که میداد نشون این و بود خون دوکاسه مثل

 ۸۸فصل

 

  شد بلند جاش از من دیدن با بابا

 .......چیز بابا سلام:من

 مودست تعجب کمال در کرد خفم خورد گوشم توی که با سیلی که بودم نکرده کامل حرفمو هنوز

 .......بود نکرده بلند دست من روی وقت هیچ بابا٬گذاشتم صورتم روی

  میکشید خودش دنبال منو و کشید محکم دستمو

 شده؟ چی بابا:من
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  ه*د*ا*ز*م*و*ر*ح شده چی میفهمی خونه بریم شو خفه:بابا

 دیگه بسمه خدایا....!!!گفت خودش دختر به بابام نزدم حرفی هیچ خونه تا شد لال زبونم

 ...نمیکشم

 

 ودشخ دنبال گرفتو محکم بازومو و شد پیاده ماشین از بابا شدم پیاده ماشین از رسیدیم خونه به

 رمب خواستم بود کیان بارونی چشمای شدم مواجه که چیزی اولین با شدم که خونه وارد میکشوند

  شدم زمین پخش و پرت جلو به منو شد بیشتر بازوم دور بابا دستای فشار که پیشش

 شده؟؟ چی بگو خدا رو تو بابا:من

 شده؟ چی میپرسی:بابا

 وروت نزن بابا:زدم فریاد وجود تموم با آورد فرود پشتم روی ضربشو اولین آورد بیرون کمربندشو

 نکشتمت؟ تا کجاست ت*ز*ر*ه مامانت اون بگو:بابا مگه؟ کردم چیکار نزن خدا

 بگو زنن حسین امام به تورو بابا:زد رانم روی بعدیشو ی ضربه نمیدونم بخدا نمیدونم:گفتم باناله

 !؟!؟!شده؟ چی

 تنیس کیه؟؟معلوم بابات بپرس ت*ز*ر*ه مامان تز برو بابا نگو من به ی*م*و*ر*ح آشغال:بابا

 ی واسه دادم که آزمایشی جواب میدونی!اورده بدنیا رو توله توی خوابیده کی با پیش سال ۸۱

 بندن روی کمربندشو هم وباز....نیستی من خون از تو گفت بود؟؟دکتر چی استخوان مغر اهدای

 اورد پایین ضعیفم

 جون بابا کتکای زیر بودو شده لال بودم؟؟؟زبونم ی*م*و*ر*ح بود؟؟؟من شده منقبض فکم

  بیاد جلو نمیکرد جرعت ترس از هم کیان میدادم

 نمیدونم گفتم اومد در چاه ته از که باصدایی نه یا کجاس مامانت میگی ه*ل*و*ت گ*س: بابا

 ... نزن٬نمیدونم بخدا
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 یباش دنیا هرجای:مبل روی نشست و شد خسته بالاخره که بودم مونده کتکای زیر چقد نمیدونم

 ....میارم گیرت باشی دنیا ور اون سعادت پرنیان میکنم پیدات

 ...میکردم ناله و پیچیدم می خودم به درد از

 ! هری!بیرون برو من خونه از الان همین(:بابا)سعید

 ....بزنم حرف نمیتونستم درد ازشدت

 گم من خونه از گورتو آشغال گفتم چی نشنیده مگه ده:زد بهم لگدی و شد بلند جاش از سعید

 !نکشتمت تا بیرون کن

 

 آلود غم صدایی و آلود اشک چشمای با شدم بلند جام از داشتم کمرم توی که بدی درد با

 بعد هب امشب از باید که فهمیدم گوشم تو که سیلی با میرم فردا بمونم بذار امشبو همین:گفتم

 ...........بگردم ول خیابونا توی

 ۸۲فصل

 

 شدی؟بری شکلی این تویی؟چرا آجی:شنیدم رو کیان صدای که بیرون بزنم خونه از میخواستم

 اجی آره:بغلم توی انداخت محکم خودشو٬کردم براش دستامو برگشتمو سمتش برمیگردی؟به

 رنگش خوش سبز چشمای توی باش؛اشک خوبی پسر٬بمون بابایی پیش تو برمیگردم بشه فدات

 ...کردم ترک رو خونه و زدم گونش به ای بوسه بار اخرین برای میلغزید

 که روزاس همین میکرد درد بدنم های سلول تک تک٬میشد تاریک داشت کم کم هوا بود غروب

 .........بشم رفتنی
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 ودمب نکرده پیدا امشبم خواب برای جایی هنوز من و بود شده تاریک هوا برم راه نمیتونستم دیگه

 هرا برای نمیکردن یاری دیگه پاهام نشستم رو پیاده های فرش شنگ روی و دادم تکیه دیوار به

 .....رفتن

 بیمارستان توی ظهر که غذایی حتی نخوردم هیچی امروز که اومد یادم شکمم قور قارو صدای با

 میرفتم حال از داشتم کم کم موندم حالت اون تو ساعت چند نمیدونم....نخوردم هم آوردن برام

 ....پیچید گوشم توی دختر یه های خنده صدای میدیم تار ولی بودم داشته نگه باز زور به چشمامو

 ......میشنیدم رو میشدن نزدیک بهم که هایی قدم صدای

 میشنوین؟؟ خانم؟؟صدامو خوبه حالتون:دختره

 !.....باشه سرطانی کنم فکر یاشار:میشد تر نامفهوم برام لحظه هر ها صدا

 

 ........نفهمیدم چیزی دیگه و

 ۸۲فصل

 

 به نگاهی ببینم تر واضح بتونم تا زدم پلک هم سر پست بار چند میدیدم تار کردم باز چشمامو

 !!!بیمارستان اورده منو بیمارستان؟؟؟؟؟؟؟کی انداختم اطرافم

 از رو سرم بیماستان اوردن منو اونا احتمالا اره شد تداعی ذهنم توی رفتم هوش از که اخری لحظه

 .....سعید نگذره ازت خدایا میکرد درد بدنم تموم اوردم بیرون دستم

 علومم سفیدش روپوش اون با شد اتاق وارد نفر که پایین بیام خواستم کرذم آویزون تخت از پاهام

 زآوردید؟؟درا بیرون دستتون از رو سرم چرا!شین بلند جاتون از نباید شما خانم:پرستاره که بود

 ...بکشید
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 ومدما پایین تخت از! ؟!آورد؟ بیمارستان به منو کسی چه بگید بهم میشه!برم باید من ممنون:من

 خوبه؟؟ حالت:گفت و انداخت من به نگاهی...شد باز در که رفتم در سمت

 شما؟:من

 :( بیمارستان آوردیم تورو نامزدم منو بودی رفته هوش از رو پیاده کنار عزیزم:دختره

 یزهم ریزه گوشتی لبای معمولی دماغ و توسی کوچیک نسبتا چشمای کردم بهش مختصری نگاه

  داشت ای بامزه ی قیافه کل در بود

 هزینه که ندارم همراهم پولی ولی شرمندم واقعا من آوردین بیمارستان منو که ممنون:من

 انداختم پایین شرمندگی روی ازرو کنم؛سرم پرداخت رو بیمارستان

  کن استراحت برو٬حرفیه چه این عزیزم نه:دختره

 ...انداختم زحمتتون به ببخشید برم باید من ممنون:من

 گفتن:شد غمگین لحنش٬بشی بستری باید نیست خوب حالت اصلا گفتن دکترا گلم بری کجا-

 ای؟ داری؟؟خانواده رو کسی٬بشی استخوان مغر اهدای تر سریع چه هر باید

  دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو زدن قلبم به خنجر که انگار خانواده ی کلمه شنیدن با

 پرداخت درمانمو ی هزینه که دارم پولی نه دارمرو کسی نه من ولی کردین لطف شما ممنون-

 !!کنم

 !نباش هزینه نگران هم اصلا بشی درمان باید تو گلم حرفیه چه این-

 !نمیشه که اینجوری ولی دارین لطف واقعا شما ممنون نه-

 برگشتم میزد صدا رو رزا اسم که ای مردونه صدای شنیدن با

 ....بود العاده فوق واقعا ای قلوه لبای خرمایی لخت موهای درست لی قهوه چشمای با بلند قد پسر
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  یاشار جانم:داد جواب میزدم حرف باهاش داشتم که دختری همون بعدش

  نامزدش هم خوشگله پسر این و بود رزا اسمش پس

 خانم؟؟ خوبه حالتون:گفت انداختو من به نگاهی یاشار

 

 دادم زحمتتون خوبم ممنون-

 زحمتی چه-

 نمیکنی؟ معرفی عزیزم:رزا

  هستم نیلان من-

 باشی فهمیده الان تا باید خودت البته٬یاشار نامزدم اینم رزام منم خوشبختم-رزا

 همچنین-

 نفر یه بعد که چیه خونت نوع بفهمن که ازت بکیرن خون آزمایش یه اول که گفت دکتر عزیزم:رزا

 کنن استخوان مغز اهدای که بخوره تو به خونش که کنن پیدا رو

  بشم مزاحم نمیخوام من جان رزا-

 تصحب اینجوری لطفا پس خواستیم خودمون و کنیم کمک شما به میخوایم ما مزاحمتی چه:یاشار

  نکنید

 متشکرم واقعا٬دارین لطف شما ممنون-

 اهدای که بشه پیدا نفر یه وقت هر بدین خون آزمایش که بیاین ما همراع لطفا میکنم خواهش-

 مایین مهمون بشه خوب کاملا حالتون که وقتی تا!میدن اطلاع دکتر کنه استخوان مغز

 کنم؟؟؟؟؟ قبول بودن؟؟باید من نجات های فرشته اینا خدایا
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 ۸۴فصل

 

 برای شانس یه حداقل میکردم قبول اگه ولی میمردم سرطان کوفتی درد از نمیکردم قبول اگه

 ....داشتم موندن زنده

 رزا که فهمیدم زدن ماشین توی که حرفایی از افتادیم راه خونه سمت به آزمایش دادن از بعد

 خونه یه شدیم خونه واردکردیم خداحافظی یاشار از....رزا پیش برم قراره منم داره مجردی خونه

 شیک ولی کوچولو نقلی

 ...بود خوب کل در داشت هم خواب اتاق یه بود مشکی سفیدو خونه دکراسیون

 باش راحت عزیزم خودته خونه:رزا

 ممنون-

 روسری ٬آبی خرسی شلوار بلوز ست یه کردم عوض داد بهم رزا که راحتی های لباس با هامو لباس

 از پرتغال اب دولیوان با رزا شب نصفه ۳کردم نگاه ساعت به رفتم بیرون و انداختم سرم روی

 بشین بیا:نشست مبل روی و زد لبخندی و شد خارج خونه آشپز

 کنم جبران چجوری نمیدونم کردین شرمنده منو واقعا شما:وگفتم نشستم کناریش مبل روی

 و کردم تشکری لبی زیر گرفت سمتم به رو پرتغال آب لیوان حرفیه چه این عزیزم خواهش:رزا

 شدنم خوردنش مشغول

 نجکاوک فقط ندارم فضولی کنی؟؟قصد تعریف برام زندگیتو داستان نمیخوای خانم نیلان خب:رزا

 ...شدم

 کیه؟؟؟ من بابای میگفتم؟؟مامان؟؟بابا؟؟اصلا زندگیم کجای از باید

 کردم سکوت فقط
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 شبه نصفه هم الان بگو برام داشتی دوست خودت هروقت کنم ناراحتت نمیخواستم عزیزم اوه-

 .... کنیم استراحت بریم بهتره هم الان پرسیدم موقع بی من

 بود داخلش نفره یک تخت دوتا و بود بزرگی اتاق ولی داشت اتاق یه اش خونه

 برد خوابم کی نفهمیدم که بودم خسته بقدری گفتن بخیر شب از بعد

 ۸۴فصل

 

 ...نبود رزا نشستم تخت روی و شدم بیدار خواب از

 تداش گمونم به اومد بیرون آشپزخونه از رزا رفتم بیرون اتاق از و کردم مرتب سرم روی روسریمو

 ...میکرد حاضر صبحانه

 ..بخیر صبح خانوم نیلان سلام:رزا

 طرفه؟؟ کدوم از دستشویی٬بخیر شما صبح:گفتم و کشیدم ای خمیازه

 طرف این:رزا

 شدم خوردن مشغول نشستم صبحانه میز روی رزا رویروبه  صورتم دستو شستن از بعد

 تموم هم هنوز حموم برم گرفتم تصمیم صبحانه شدن تموم از بعد نزدیم حرفی هیچ هیچکدوم

 های کمربند جای بدنم تمام شدم حموم وارد اوردم در هامو لباس میکنه درد و کوفتس بدنم

 بود سعید

 ....بود مهربون واقعا پوشیدم و بود کذاشته برام رزا که هایی لباس و گرفتم حسابی دوش یه

 !خانوم خوشگل باشه عافیت:رزا 

 .......بودم؟؟؟نبودم خوشگل هم هنوز واقعا

 جان رزا ممنون:من
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 ...بشینه مبل روی خواستم ازش کنم تعریف رزا برای زندگیمو داستان گرفتم تصمیم

 بود هضم قابل غیر واسش انگار سکوت فقط نگفت هیچی چی همه گفتم واسش رو چی همه

 .....براش

 خودم موهای قشنگی به آورد برام گیسی کلاه رزا روی پیاده بریم شدیم آماده رزا ی خواسته به

 ....نمیشد

 

 رژ یه با بعد و گذاشت برام مصنوعی های مژه کشید برام چشمی خط بود بهتر هیچی از ولی

 ..بود که شدم نیلانی شبیه بگم بهتره درواقع شدم عوض خیلی کرد تکمیلش کالباسی

 خخخ ها شدی کش پسر نیلان:رزا

 وت واقعا زرشکی رژ تنگ کوتاه العاده فوق مانتو یه با مشکی تنگ شلوار هم رزا٬زدم محوی لبخند

 ....بود چشم

 ....زدیم قدم دوساعتی و رفتیم بیرون خونه از

 بود شده تنگ براش سال یک ی اندازه به دلم دوروز این توی

 خوبی؟ جونم یاشار سلام:خورد زنگ رزا گوشی

 :.........یاشار

 توکجایی؟ بخوره کلمون پس به هوایی یه و روی پیاده بیرون اومدیم نیلان منو عزیزم فدات: رزا

 :........یاشار

 عزیزم خودافظ...بیا زود منتظرتیم هستیم)...(پارک نزدیک الان ما:رزا
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 دنبالمون بیاد یاشار بودیم منتظر و بودیم نشسته پارک های صندلی روی

 هوم؟؟؟ بگم منم بذار گفتی خودت از تو خب: رزا

 !کردم نگاش منتظر چشمایی با

 یه و رستا اسمشم دارم خودم از تر کوچیک خواهر یه و معماری ی رشته سالمه۲۲ من خب:رزا

 هستن سویئس بابام مامانو و داداشم٬راشا هم اسمش تره بزرگ سال سه خودم از که دارم داداش

 دیگه روز چند شمال رفته دوستاش با الان ولی میکنه زندگی من پیش کوچیکمم خواهر

 ....برمیگرده

 به یاشار سفید لکسوز سمت٬موند ناتموم حرفامون یاشار ماشین هم سر پشت های بوق باصدای

 ....افتادیم راه

 خوبین؟ سلام:یاشار

 ممنون سلام-

 میره؟ پیش خوب شرکت چطوری؟کارای تو عشقم مرسی:رزا

 بیان همیشه واسه میکنن درست کاراشونو دارن گفت زد زنگ بهم امروز راشا رزا٬خوبه آره:یاشار

 میگه؟؟؟ درست!ایران

 ...میزنم زنگ بهش حتما شب!نگفت چیزی مامی به زدم زنگ من چرا وا:رزا

 !بود جذاب واقعا٬انداختم یاشار به نگاهی آیینه از

 ...زدم خودم به تشری!شدی هیز انقد چرا نیلان کنن توسرت خاک

 ...داشت نمایی چه وایسادشیک العاده فوق شاپی کافی یه جلوی یاشار
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 شهشی پشت از داشت سعی که کردم نگاه رزا میشدم؟؟به باید منم!شدن پیاده ماشین از یاشار رزا

 !شو پیاده که بفهمونه بهم علامت با

 ....شدم پیاده ماشین از

 ...جاییه عجب کشیدم سوتی خودم دل توی

 پسرن دوست دختر و دوست میکرد داد بی قیافشون از که پسرایی دختر از بود پر شاپ کافی

 خخخ

 ..نشستیم میز روی

 ......بود بامزه مشکی و سفید فرم لباس با گارسون

  دارین؟؟ میل چی-

 شکلاتی بستنی:یاشار

 لطفا بستنی هویج آب:رزا

 شما؟؟ و گفت و انداخت به نگاهی گارسون

 ....اممم من

 .........شکلاتی بستنی منم

 ...شدیم بلند جا از ها بستنی خوردن از بعد

 اونجا بیای کنم دعوتت خواسته ازم امشب مامان رزا:یاشار

 ....دیگه میاد جونم نیلان میایم حتما دعوتتون از مرسی عزیزم وای:رزا

 ...نمیشم مزاحممن نه:من

 ....کنید قبول رو دعوت میشیم خوشحال خانوم نیلان مزاحمتی چه:یاشار
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 ممنون:من

 اینا یاشار ی خونه بریم شب که شد قرار شدیم پیاده ماشین از

 .....دوستشم که بگه قراره رزا 

 

 

 

 اهان ؟!؟!بود؟ چی اسمش داداشش با میزد حرف تلفن با داشت هم رزا بودم نشسته کاناپه روی

 راشا

 

 ایران؟؟ برمیگردین دارین واقعا میگی جدی راشا:رزا

 :.........راشا

 ٬شنیدم عمرمو خبر بهتر!!برمیگردین دیگه ماه یک دیگه یعنی٬عالیه این وای:رزا

 خودافظ داداشم فدات نه:رزا:........راشا

 

 

 

 ییخ آبی جین یه با لباساشو رزا ولی بود تنم ظهر بعد های لباس همون که من شد غروب بالاخره

 ....انداخت سرش روی هم شالی پوشید تاپ روی بازشم جلو مانتوی و پوشید سفید تاپ یه و

 ...چرا نمیدونم داشتم استرس
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 ...گرفتیم دربست تاکسی و شدیم خارج خونه از

 ۸۶فصل

 

 ).....(داد رزا که رفت آدرسی به تاکسی

 ودب شکلاتی کرم ساختمون نمای شیک العاده فوق ی خونه یه جلوی تاکسی دقیقه بیست از بعد

 !!زد زنگ رزا

 بله؟

  هستم رزا

 گل بوی ولی بود ما خونه حیاط شبیه حیاطشون گفت میشه شدیم حیاط وارد شد باز تیک بایه در

 استقبالمون به زنی٬شدیم خونه وارد و گذشتیم حیاط از بود عالی واقعا میکرد مست رو آدم گیاه و

  دخترم اومدی خوش:بوسید رو رزا و اومد

 پوشیده ای سرمه شومیز یه مشکی مشکی میرسید کمرش روی تا که موهای پوش شیک زن یه

   بود لارج کلمه واقعی معنی به مشکی ساپورت و بود

 جان؟ رزا نمیکنی معرفی:گفت من به رو

 نیلان اسمش دوستمه این مامی اوه:رزا

 شدم مزاحم ببخشید سلام:من

  داخل بفرمایین حرفیه چه این اومدی خوش خیلی دخترم سلام-

 ....مامانشه ندارم شک بود یاشار شبیه خیلی خانومه این
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 پیچ های پله نداشت حرف واقعا بود سفید ای فیروزه آبی خونه دکراسیون خونه عجب وااای

  میرفت بالا طبقه به احتمالا که خونه وسط پیچی

 .....بود عالی بگم چجوری نمیدونم خلاصه

 بیار چای جان الهام:گفت یاشاره مامان بنظرم که خانمه همون نسشتیم مبل روی

 ....باشه نداشته خدمتکار میشه مگه بزرگی این به خونه خدمتکارشونه احتمالا الهام

  شبنم هم اسمشون هستن یاشار مامان ایشو جان نیلان:رزا

 

 

 خوشبختم:بود نشسته دلم به مهرش کردم نگاه شبنم به لبخند با

 همچنین:شبنم

 شرکتن؟؟ نیستن؟؟هنوز بابایی و رادوین و یاشار مامی:رزا

 .... باشه یاشار داداش کیه؟؟احتمالا دیگه رادوین

 شرکتن هنوز دخترم اره:شبنم

 ...شد بلند در زنگ صدای که ها چایی شدن تموم از بود نگذشته چیزی

 کن باز درو الهام:شبنم

 این عه.... و یاشار همراه داشت ای مردونه ی قیافه آبی چشمای با مسن مرد یه دقیقه چند از بعد

 از رمبنظ خوشفرم دماغ متوسط لبای باباش مثل آبی چشمای بود جیگری عجب باشه رادوین باید

 .....بودن هایی تیکه چه لامصب بود تر جذاب یاشار
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 شدیم بلند جامون از

 نباشید خسته:رزا

 .کنید عوض لباساتونو برید نباشید خسته سلام:شبنم

 ...کردم سلامی لبی زیر منم

 نمیکنی؟ معرفی دوستتو٬اومدید خوش جان رزا٬همگی به سلام:یاشار بابای

 رادوین سمت به دستشو بعد یاشار پدر ایشون جان نیلان٬هستم دوستم نیلان٬بابایی ممنون:رزا

 هستن رادوین یاشار برادر هم ایشون و گرفت

 خوشبختم:من

 همچنین:بابا و رادوین

  مرتیکه داشت صدایی عجب واااای

 

 هوووف...میزنی دید مردمو پسر نمیکشی خجالت نیلان

 ۸۷ فصل

 

 میان؛ دیگه ماه یک تا ایران برمیگردیم داریم اره گفت زدم زنگ راشا به٬یاشار:رزا

 خوب چه:یاشار

 

 ...میز سر بفرمایین حاضره شام خانوم:خانوم الهام
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 به به نشستیم میز روی شدیم بلند دارم سرگیجه و تهوع حالت احساس چرا نمیدونم

 به به٬پر شکم مرغ٬قاسمی میرزا٬فسنجون

 ....بویی عجب

 رزا اوردم بالا معدمو محتویات تموم کردم احساس لحظه یه٬چسبید خوردیم رو شام سکوت توی

 تداش ضعف بدنم میدید تار کردچشمام راهنماییم دستشویی سمت به نیست خوب حالم فهمید

 ...........رفتم حال از دستشویی به نرسیده رفتو گیج سرم...وایسم پا سر نمیتونستم

 

 

 

 ...متنفر٬متنفرم بیمارستان از٬بیمارستانم فهمیدم اطرافم زدن دید از بعد کردم باز که چشمامو

 خوبه؟؟ حالت!اومدی هوش به نیلان وای:رزا

 ببخشید زحمتم باعث واقعا جان رزا ممنون:من

 !رفتی حال از شدم جون نصفه حرفیه چه این عزیزم:رزا

 بهغری یه چرا!میدم پس گناهمو کدوم تاوان دارم من ریختن دونه دونه اشکام ترکید بغضم یهویی

 لمد میره ضعف کیان واسه سال چند ایتچن تو دلم!ندارم بابا ندارم مامان باشه؟من من مراقب باید

 ....شده تنگ براش

 گلم نکن گریه نیلان:رزا

 ....سوخته من برای دلش اونم انگار گرفت غم رنگ هم رزا نگاه
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 .....شیب استخوان مغر اهدای شه پیدا نفر یه که وقتی تا باشی بستری باید گفته دکتر نیلان:رزا

 کنه؟؟؟ استخوان مغر اهدای میشد حاضر کی بودم فردا امروز مسافر من

 ...شد بیشتر اشکام شدت فقط نگفتم هیچی

 

 !میشید خسته خونه برین شما جان رزا:من

 برمیگردم صبح فردا عزیزم:رزا

 ...رفت خداحافظی از بعد

 .....زدن سر بهم باری چند یاشار و رزا مدت این تو و گذشته روز چند

 مونمب چیه؟میمیرم؟نمیمیرم؟زنده سرنوشتم که میکردم فکر این به و بودم خیره اتاق سقف به

 میشه؟؟ چی

 شد اتاق وارد خفیفی جیغ با رزا که بودم خیالا فمرو همین ی تو

 !شد پیدا یکی بالاخره نیلان وای:رزا

 شد؟ پیدا چی:من

 میشه خوب خوبه حالت آینده روز چند ی واسه شد تموم بشی استخوان مغز اهدای قراره فردا:رزا

 بکنه؟ اینکارو شده حاضر اینکه هست کی میگی؟حالا جدی:خندیدم ناخواسته

 یچه دیگه یعنی شده مغزی مرگ میکنه تصادق ماشین یه با بچه پسر یه دیشب راستش خب:رزا

 به خونش گرفتن ازش خون آزمایش٬کنن اهدا اعضاشو کردن قبول خانوادش نمیاد هوش به وقت

 ...میخوره تو
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 ....بوده قسمتش شاید..بیگناه ی بچه ی واسه سوخت دلم

 ۸۱فصل

 

 از دارم بالاخره منتظرمه انتظار سالن توی هم رزا عمل اتاق میشم منتقل دارم صبح ۹ ساعت الان

 ........میشم خلاص کوفتی بیماری این شر

 

 :یاشار

 

 لعم اتاق از رو نیلان که بودیم منتظر انتظار سالن توی رزا با کنن عمل رو نیلان بود قرار امروز

 بیارن

 یه اومد هوش به بیمارستان اوردیمش وقتی سوخت براش دلم خیلی کردیم پیداش شبی اون

 هم به اعصابم واقعا گفت برام زندگیشو داستان رزا وقتی٬داشت چشماش تو خاصی مظلومیت

 ....بود چی این گناه مگه ریخت

 قطعا دارهدیپلم سالشه ۸۱گفته گفت رزا نمیمونه ما پیش شه درمان میدونم زدم حرف رادوین با

 اونجا کارخونه نظافت قسمت بیاد میگم بهش هست شرکت از قسمت یه داخل کوچیک اتاق یه

 ...بخوابه خیابون توی اینه از بهتر خیلی کنه زندگی هم

 میکنی؟ فکر چی به عزیزم یاشار:رزا

  هیچی گفتم کردمو اخمی

 :بعد ساعت سه 
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 دیگه روز چند بود آمیز موفقیت عمل:گفت اومدو بیرون دکتر و شد باز عمل اتاق در بالاخره

 میشن مرخص

 .....شکرت خدایا کردم تشکر و زدم لبخندی

 .....هوشه بی هنوز بردن  بخش رو نیلان

 

 :نیلان

 ....ببینم واضح بتونم که زدم پلک هم سر پشت بار چند کردمو باز چشمامو 

 اومده هوش به نیلان یاشار واااای:رزا

 نیستم؟ سرطانی دیگ شد؟؟من تموم رزا:من

  شد تموم عزیزم اره:رزا

 :(مرسی خدایا شکرت خدایا

   نبودم سرطانی دیگه من بودم خوشحال واقعا

 .....شکرت خدایا

 نبودم زنده الان من نبودین شما اگه متشکرم واقعا یاشار آقا و رزا:من

  شدن جاری شوقم اشکای

 شده خوب حالت که خوشحالم خیلی باور عزیزم میکنم خواهش:رزا

  زد لبخندی یاشار

 ........کنم جبران لطفتونو این باید چجوری نمیدونم واقعا:من
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 ۸۹ فصل

 

 شلوار بایه چهارخونه آبی پیرهن یه یاشار٬دنبالم اومدن رزا و یاشار شدم مرخص بیمارستان از

 تا میرفتم باید فردا میموندم اینجا امروز شدیم ماشین سوار بود خوشتیپ واقعا پوشیده توسی

 !!میرفتم باید کجا نمیدونستم فقط٬بودم داده زحمتشون کلی الان همین

 گرفتیم چهارنفره جشن یه امشب تو شدن خوب مناسبت به نیلان:رزا

 چشن؟؟:من

 کوچولو چشن یه عزیزم آره:رزا

 میکنید شرمندم٬متشکرم واقعا:من

 

 اونجا میایم خودمون بعد من خونه میریم اول ما یاشار:رزا

 میریم هم با شدید حاضر میمونم میام منم کاریه چه دیگه نه:یاشار

 باش:رزا

 شه حاضر که اتاق داخل رفتیم هم رزا منو نسشت مبل روی یاشار شدیم خونه وارد

 کنم خوشگلت میخوام!بشین بیا نیلان خب خب:رزا

 راحتم همینجوری من رزا نه وای:من

 ...صندلی روی نشوند کشید منو بعدشم٬ببینم بیا:رزا
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 خط یه و محو سایه یه گذاشت برام مصنوعی بلند های مژه و کشید برام های ابرو مخصوص بامداد

 ژر یه با آرایشمو و بود عالی واقعا کشید چشمم گوشه که سفیدی مداد کشید برام پهنی چشم

 گذاشت سرم روی رو داشت لختی موهای که گیس کلاه کرد کامل کمرنگ صورتی

 بوسیدم گونشو مرسی عالیه رزا وای:کشیدم خفیفی جیغ بود شده عالی

 زانو یرز تا که شده دوزی سنگ گیپور تمام جلوشم و بند بند پشت از که گلبهی پیرهن یه بعدشم

 چطوره؟ دراورد کمد داخل از میرسید

 عالیه تو واسه:من

  گرفتم تو واسه امروز عزیزم نه:رزا

 ختهدو من واسه انگار بود محشر پوشیدم پیرهنو کردم تشکر ریختمو چشمام توی و محبتم تموم

 ....بودنش

 ...بود عالی پوشید قرمز ناز کوتاه پیرهن یه زد آتشین قرمز رژ یه ولی کرد مختصری آرایش رزا

 !شدیم خارج اتاق از

 !؟!دخترا؟ شدید حاضر بالاخره:یاشار

 عالی: گفت زدو لبخندی یاشار٬عشقم شدم چطور٬بعله:رزا

 ....افتادیم راه شدیم یاشار خوشگله لکسوز سوار 

 

 ....باشه هم رادوین داره احتمال نفریم که ما چهارنفره جشن گفت رزا

 نیست؟؟ خونه کسی یعنی!ایستاد خودشون ی خونه جلوی یاشار

 ه؟بل!پیچید آیفون توی(خدمتکارشون)خانوم الهام صدای زد درو زد یاشار و شدیم پیاده ماشین از
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 یاشارم

  شدیمخونه وارد گذشتیمو حیاط از شدیم وارد شدو باز در

 اومدید خوش خیلی سلام:اومد استقبالمون به رادوین

 اقیانوسیش چشمای با که بود پوشیده رنگ خوش آبی تیشرا یه کردم کم پامو دستوبادیدنش

 ....بود محشر لی شلوار با بود شده جالبی میکس

 ۲۶فصل

 

 و شبنم گمونم کرد؛به پذیرایی ازمون آبمیوه با خانوم الهام٬آوردم در مانتومو و نشستیم مبل روی

 ....نبودن خونه اینا باباش

 ...ندارن تشریف خونه اینا خانوم شبنم:گفتمگرفتمو دندون به پایینی لب

 ....روزی چند اینا بزرگم مامان پیش شهرستان رفتن خانوم نیلان نه:رادوین

 دادم تکون فهمیدم اینکه نشونه به سرمو

 وایساده خونه وسط رزا اومدم خودم به آهنگ بلند صدای با یهو یه بودم خودم خیال فکرو تکوی

 ...بود ترکونده قرمز لباس اون با میداد تکون خوبی به کمرشو آهنگ ریتم با بودو

 ....برقصم رادوین یاشارو پیش من نه خدا وای میومد من سمت داشت

 برقصی؟؟ واسموننمیخوایگرفتیم جشنتو واسه نیلان: رزا

 ارز و بودم وایسادهمجسمه عین برد پذیرایی وسطکشیدو دستمو که کنم مخالفت میخواستم

 شد جوری هر گرفت دستمو رزا میکرد اذیتم رادوین یاشارو نگاه سنگینی میرقصید دورم

  رقصیدم

 !افتادی راه اها:رزا
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 ...میزد بشکن میرقصیدو

 ...برقصم و بگیرم کار به هنرموتمومکردم سعی

 و یاشار زدن کف صدای که...بودیم افتاده زدن نفس نفس دو هر رزا منو و شد تموم اهنگ بالاخره

 ... شد بلند خانوم الهام رادوین

 ....بود شده گرمم نشستیم و گرفت دستمو رزاانداختم پایین سرمو خجالت از

 رهنف سه جشن اینا یاشار نبودو اینجا امشب وگرنه چیه من قضیه که میدونست هم رادوین قطعا

 ...میگرفتن

 .....کردم دور خودم از رو منفی های خیالفکرو

 .... حاضر شام که کرد صدامون خانوم الهام بخند بگپ کلی از بعد

 کرده درست پیتزا خانوم پیتزا؛الهام جون آخ:گفت ها بچه مثل کوبیدو هم به دستاشو رزا

 نقدرا دیگه دستامو میومد کش هی پیتزا پنیر شه جدا تیکهکشیدم هی برداشتم رو تیکه اولین

 شد فلق اقیانوسی چشم جفت یه به نگاهم کردم بلند سرمو رسیده سرم بالای به که بودم برده بالا

 پاره ور پیتزا پنیر بود جوری هر انداختم پایین سرمو میکرد نگام خاصی لبخند یه بت داشت که

 .....کردم

 ....کنه جمع رو سفره کردم کمکخانوم الهام به خوردیمرو شام

 

 

 چیه؟ وقت گفتین اگه خب: رزا

 چیه؟ وقت:پرسیدم تعجب با
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 بی ملایمی اهنگ دونفره رقص:گفت کردو روشن رنگی چراغ تا چند بجاشکردو خاموش برقارو

 دعوتی کارت منتظر:گفت رادوین به رو و وسط برد گرفت و یاشار منو دست کرد پلی رو کلامی

 ....دیگه شو آیا؟؟؟بلند

 زد ژکوندی لبخند بعدشم نمیشم بلند نگیرم دعوت کارت مقابلم طرف از تا من: رادوین

 ...نکنم اشتباه اگه البته!بده دعوت کارت دختر به باید پسر میاد یادم که جایی تا:رزا

  شد بلند جاش تز زدو لبخندی رادوین

 !!!!!نفره دو اونم!!!برقصم این با من چی

  یاشار بغل انداخت خودشو کردو ول دستامو رزا

 نه خدا وای میومد سمتم به داشت رادوین

  میکردم احساس دستاشو گرمای بند بند چون لباسم پشت انداخت کمرم دور دستاشو

 !بشینیم بریم نیس بهتر نیستم بلد نرقصیدم نفره دو حالا تا من:کردم زمزمه آروم

 گردنم دور بندازدستاتو میگیره یاد نه:گفت زدو شیطونی لبخند رادوین

 پسر این بود سیریش عجب وای

 کردم حلقه گردنش دوردستمو ناچارا

 کرد تر تنگ باریکم کنر دور دستاشو ی حلقهاونم

 ..کرد هی کوتا ی خنده بعد و گرفتی یاد زود بود آسون چقد دیدی:رادوین

 ویت آروم میکرد نوازش بینیمو که ملایم عطر یه بود عالی تنش عطر گذاشتم شونش روی سرمو

 و شدم خیره چشماش به شدیم جدا هم از و شد تموم آهنگ بالاخره که میخوردیم تکون هم بغل

 هب دزدیمو ازش نگاهمو بعد و موندیم خیره هم به ای ثانیه چند شدم حل اقیانوسیش چشمای توی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 38 

 شدم سرخ خجالت از...احساس با چه اونم میگرفتن لب داشتن نه خدا وااای کردم نگاه یاشار و رزا

 کردم روشن برقارو و رفتم چراغا سمت و انداختم پایینسرمو

 ۲۸فصل

 

 ودب گرفته ذهنش جلوی دستشو بود نشسته رادوین رسوندم مبل به خودمو و کردم روشن برقارو

 .....خدا وای بودن حس تو هنوز تادو اون کنه کنترل خندشو که

 من ومخان نیلان خب:شکستش یاشار که بود سنگینی سکوت نشستن اومدن دادن رضایت بالاخره

 اوقات بعضی اونجا میریم ما که هست کوچیک اتاق یه شرکت داخل براتون دارم پیشنهاد یه

 تکمیله هم وسایلش اونجا بیاین میتونین بخواین اگه نداریم نیازی بهش ما ولی میکنیم استراحت

 سمتق شرکت داخل بیاین میتونین اینکه و بمونین هم رزا پیش میتونین بخواین اگه البته و

 بهتون بالاتری پست وگرنه ندارین تحصیلی مدرک متاسفانه٬بگیرین حقوق و کنین کار نظافت

 ....... میدادم

 

 بهتره خیلی بودن ولگرد از!خونه هم شد جور برام کار یه هم این از بهتر چی

 خیلی مدت این تو شما کنم جبران چجوری نمیدونم واقعا:گفتم زدمو وجودم اعماق از لبخندی

 ..کردین لطف بهم

 رزا از رو شرکت آدرس کنین شروع رو کارتون خواستین وقت هر پس٬ میکنم خواهش:یاشار

 ....بیارین تشریف بگیرین

 ...میرسم خدمت فردا حتما:من

 

 .....بود ۶۶:۶۶ساعت
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 ..ممنونم جشن بابت گذشت خوش واقعا:من

 ..که نکردیم کاری گلم خواهش:رزا

 ...هست اتاق بالا طبقه٬بخوابین اینجا خونه برین که نمیشه شب وقت این رزا میگم:یاشار

 جان؟ نیلان بمونیم:رزا

 میدونید صلاح خودتون جور هر:من

 !!نیست همراهمون راحتی لباس فقط میمونیم باش:رزا

 بریم باید صبح فردا بخوابم برم من اجازتون با٬..بردارین مامان کمد داخل از برین:رادوین

 کنیمو عوض هامونو لباس که رفتیم هم رزا منو بخوابه که رفت هم شیک؛یاشار شب٬شرکت

 رزا رس پشت بود اتاق هم سر پشت که رسیدیم رو راه یه به رفتیم بالا مارپیچ های پله از بخوابیم

 .....میرفتم راه

 ..باشه شبنم اتاق احتمالا شدیم اتاق داخل

 رمک های دیواری کاغذ ای قهوه رنگ به بود شده کاری نگین تمامش که سلطنتی نفرهدو تخت یه

 ...رنگ

 ..بود شیکی بزرگ اتاق

 ..رفتیم بیرون اوردو در کمد داخل از لباس دست چند رزا

 اهر راه های دیواری کاغذ با نفره یه تخت یه سفید و آبی اتاق این دکراسیون...بخوابه رفت هم رزا

 ...سفید و آبی

 ویر پریدم پوشیدم رو بود داده رزا که صورتی شلوارکی دوبنده تاب و آوردم بیرون تنم از پیرهنو

 ....تخت

 ....برد خوابم که نگذشتچیزی
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 خداروشکر٬ اومدم پایین تخت از ٬کشیدم چشمام رو دستی و کشیدم متر سه عرض به ای خمیازه

 ...کردم خودم به نگاهی و زدمصورتم دستو به آبی داشت دستشویی اتاق توی

 .....شده پخش صورتم روی تمومش خوابیدم آرایش همین با دیشب وای

 نداشت اشکالی پس شرکت رفتن رادوین یاشارو دیگه الان احتمالا٬شستم صورتمو دردسر هزار با

 ....رفتم بیرون و گذاشتم سرم روی رو گیس کلاه بیرون برم وضع سرو این با

 خود یپذیرای وسط که شیکی بزرگی ساعت به..رسیدم پذیرایی به رفتم پایین مارپیچ های پله از

  ۹:۳۶کردم نگاه میکرد نمایی

 صبحانه بفرمایین خانم نیلان شدین بیدار:خانوم الهام

 نیستن؟ خونه رادوین و یاشار اقا:من

 شرکت رفتن زود صبح خانوم نه:الهام

 کردم خوردن به شروع و نشستم صبحانه میز روی

 .....کره٬مربا٬گردو پنیرو٬تازه نون

 خیز سحر خانوم به به:شد ظاهر جلوم رزا که میجویدم رو گردو پنیرو ی لقمه داشتم

 ...بخیر صبح سلام:گفتم دادمو قورت رو لقمه

 

 زدیم زنگ و کردیم عوض هامونو لباس و کردیم تشکر خانوم الهام از صبحانه خوردن از بعد

 ....شرکت بریم بعدش که شیم حاضر خونه بریم بیاد که آژانس
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 ۲۲فصل

 

 افتادیم راه شرکت سمت به لباسهامون کردن عوض از بعد

 شال و لی شلوار یه پوشیدو نمیرسید باسنشم زیر تا که لی طرح مانتو یه های سری مثل رزا

 ...پوشیدم قدیممو شلوار مانتو همون هم من انداخت سرش روی سفیدی

 

 کف هم طبقه طبقس ده خداقل شرکتی عجب کشیدم سوتی دلم توی شدیم پیاده تاکسی ار

 ...رفتیم بالا آسانسور با و تو رفتیم بود پارکینگکه

 میرفت یورتمه مخم روی آسانسور توی آهنگ

 موهای اومد استقبالمون به خانومی ورودمون محض به شدیم پیاده هشتم طبقه رسیدیم بالاخره

 ودب زده رژ لبش از بالاتر هم متر یه چشم خط ریملو من یه شده صاف اتو با بود معلوم که بلوندی

 |:میداد خاصی جلوه هاش چربی به بود پوشیده که تنگی مانتوی

 ٬اومدین بدم اطلاع به خانوم اومدین خوش:گفت رزا به رو بود چندش خیلی کل در

 هدایت کوچیک مهر بزرگ آقای اتاق به رو ایشون:کرد دراز سمت دستشو نیست نیازی نه:رزا

 ..کنید

 چشم:خانومه

 ...ایکبیری٬طرف این از گفت انداختو من به چندشی انگیز نفرت نگاه

 رادوین؟؟؟ یا کوچیکه کوچیک؟یاشار مهر بزرگ آقای

 هب اومدن خانمی یه مهر بزرگ آقای ببخشید:گرفت تماس و برداشت میزشو روی تلفن ایکبیری

 ...اسم
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 چیه اسمت یعنی که کرد نگاه من به

 نیلان:من

 !بفرمایید٬آقا بله٬نیلان اسمشون که میگن:ایکبیری

 کوچیک یاشار از رادوین پس رادوین منظورشون کوچیک مهر بزرگ آقای بعله٬شدم وارد زدمو در

 تره

 خیلی سلام:گفت و شد بلند صندلی روی از٬بود چشمش روی مطالعه عینک بود نشسته میز پشت

 بشین٬اومدی خوش

 پیرهن با ای سرمه شلوار و کت یه میکردم اسکنش داشتم و بودم تیپش کف تو هنوز که من

 نداشت حرف٬بود گذاشته نمایش به عضلانیشو های سینه بود باز هاش دکمه تا دو که سفید

 شد؟ تموم:برداشتم اسکن از دست رادوین صدای با

 بله؟!هان شدم هول

  شد تموم زدنت دید میگم هیچی:گفت کردو کوتاهی ی خنده رادوین

 !بودم ضایع انقد یعنی انداختم پایین خجالت از سرمو

 کردم شوخی نکش خحالت کوچولو خانوم:رادوین

 ..زدم محوی لبخند

 داری؟ چیکار نگفتی خب:رادوین

 هک گفت یاشار آقا پیش رفت کنم فک خودش اینحا بیام من که گفت اومدم رزا با راستش خب:من

 ..برمیگرده

 قهوه؟ یا چای-
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 کدومهیچ ممنون-

 ....خدا وای زد نمایی دندون لبخند خورد گره اقیانوسیش نگاه توی نگاهم وکردم بلند سرمو

 ...نیلان میشی بامزه خیلی میکشی خجالت وقتی:رادوین

 ..کردم نگاش تعجب با٬دوروزه شد پسرخاله چه این

 ...کرد مشغول دستش جلوی های برگه با خودشو نگفتو هیچی

 کردو بلند سرشو دقیقه چند از بعد شدم خیره بهش کردمو استفاده سو موقعیت از منم

 ...خندید بلند صدای با ؟بعدشم!؟!؟!منو؟ نخوری:گفت

 ....آوردم در بازی ضایع باز وای

 .....همه تو اخماش اینجوری یاشار چرا واه٬شدن وارد یاشار رزا شدو باز اتاق در

 

 

 

 ۲۳فصل

 

 !اومدی خوش!داداش زن به به:رادوین

 !اومدین خوش٬خانوم نیلان خوبین سلام:یاشار

 ممنون رادوین سلام:رزا

 طرف٬اومد بالا گندش بستیم داد قرار باهاش که بود یارو همون٬کردیم خراب رادوین:یاشار

 !دستشه زیر شرکت سرمایه کل!دزده
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 زد موهاش به چنگی ؟کلافه!؟؟؟!؟!چی؟:میومدگفت در حدقه از داشت که چشمایی با رادوین

 .....اونجا بیا بعدش کن راهنمایی رو نیلان هم تو بابا اتاق میرم من:یاشار

 .....بیرون رفت اتاق از بعدشم

 !کنین؟ کار کامپیوتر با میتونین شما خانوم نیلان خب:رادوین

 ..رفتم کامپیوتر کلاس قبلا٬اره:من

 کردیم توافق یاشار با نمیاد ازش خوشم هست من منشی این٬شد خوب خیلی پس هب:رادوین

 !کنیم اخراجش

 !!میگین؟رو ایکبیری این:من

 |:دادم سوتی باز٬کرد پر رو فضا کل رادوین ی خنده صدای یهو

 ایکبیریه؟ اسمش پس:رادوین

 ..رفت در دهنم از نداشتم توهین قصد: من

 ..نداره اشکالی:رادوین

 ...بدم نشونتونهم رو خونه که بباین همراهم البته کار سر بیای میتونین شنبه از خب

 شدیم آسانسور سوار رفتیم بیرون اتاق از رزا و رادوین با

 ...دوم طبقه

 از و میکردن پرسی احوال سلام کنان کار ی همه میرفتیم راه رادوین سر پشت اردک جوجه مثل

 حرفا این

 ....کرد باز درو انداختو کلید رسیدیم رنگ ای قهوه چوبی در یه به
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 یه با متری شیش یه خونشم آشپز میخورد متری۸۲ فرش یه حالش بود نقلی خونه یه تورفتیم

 لباس ماشین الا داشت هم چی همه حموم و بهداشتی سرویس با بود خونه آشپز اندازه که اتاق

 ٬شویی

 خوبه نفر یه واسه ولی کوچیکه:رادوین

 ...کنم جبران رو لطف همه این بتونم امیدوارم ممنون واقعا:من

 ....برم کن اجازتون با٬کلید ایم٬که نکردم کاری میکنم خواهش:رادوین

 ....شدیم خارج شرکت از و بستیم درو هم رزا منو رفت بعدشم

  برسه الاناس برمیگرده شمال از داره خواهرم خونه بریم نیلان:رزا

 ...میکنم زحمت رفعدیگ من میشم آشنا خواهرت با میام بعدا عزیزم ممنون:من

 ..چیه حرفا این جون نیلان:رزا

 ...فعلا جان رزا ممنون:من

 ....کردم باز درو کلید با رفتم دوم طبقه برگشتم شرکت به دوباره

 

 ۲۴فصل

 

 ....نبود ای چاره ولی میشدم اذیت درآوردم گیسو کلاه و گوشه یه کردم پرت شالمو

 ردس داره کم کم هوا بودزمستون نزدیک کشیدم سر نفس یه و کردم پرش آب از براشتم لیوانی

 ...میشه

 بخورم؟؟ چی من پس٬نیست حقوق از خبری فعلا سرکار برم شنبه از من اگه خب
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 ...کردم باز و درش رفتمو یخچال سمت

 

 احتمالا بستم درشو پس کنم استفاده ازشون نبود قرار من ولی بود پر یخچال٬موند باز دهنم

 یخچال غذایی مواد نیستن گدا که اونا احمق زدم خودم به تشری٬کنن خالی یخچالو رفته یادشون

 !بزنن بار شرکتو

 

 !گرسنمه هم رفته سر حوصلم هم٬کشیدم دراز مبل روی ساعتی چند

 روی رو مایتابه٬گشتم رو ها کابینت آوردمبیرون مرغ تخم تا دو رفتمو یخچال سمت نداره فایده

 !!به به توششکستم هم مرغارو تخم٬ریختم روغن و گذاشتم گاز

 

 

 هم تلوزیون بود رفته سر حوصلم میداد نشون رو ظهر یک کردم نگاه دیوار روی چوبی ساعت به

 ....نداشت چیزی

  

 

 ....ندارم تلفن که من ولی بزنم زنگ رزا به گرفتم تصمیم

 اتاق از انداختم سرم روی شالمم٬کردم فیکس سرم روی گیسممکلاه و بستم مانتومو های دکمه

 ....شدم آسانسور سوار٬رفتم بیرون

 !هشتم طبقه

 داخل؟ برم نیتونم ببخشید:گفتمو رفتم سمتش به میزد حرف تلفن با داشت ایکبیری



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 47 

 لحظه یه:گفت و کرد خداحافظی میزد حرف باهاش داشت که طرفی از

 ...چشم!نیلان بله٬اومد صبح خانوم همون مهر بزرگ آقای:ایکبیری

 تو رفتم زدمو در داخل بفرمایید

 نرفتی؟ رزا با:رادوین

 مبخواستم٬نه راستش:میخورده ناهار داشته که شد معلوم دستش جلوی مصرف یکبار ظرف از

 شما مزاحم دیگه نبود تلفن ولی٬رفته سر حوصلم بیرون بریم بعدظهر که بگیرم تماس باهاش

 !شدم

 !حرفیه چه این:رادوین

 گرفت سمتم به آورد در جیبش از موبایلشو

 !بگیرین برام شمارشو میشه:من

 

 

 رادوین الو: پیچید موبایل توی رزا صدای بوق سه٬بوق دو٬بوق یه

  نیلانم جان رزا الو:من

 خوبی؟ تویی نیلان اوه:رزا

 !رفته سر حوصلم تنهایی من بیرون بریم ظهر بعد بتونی اگه گفتم٬عزیزم ممنون:من

 خونه بیا منتظرتم ۴ ساعت شید آشنا هم با٬برگشته هم رستا عزیزم البته:رزا

 فعلا میبینمت ۴ جان رزا باش:من
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 ممنون:گرفتم رادوین سمت رو گوشی کردم قطع تماسو

 !ندارم کاری فعلا منم میزنیم گپ هم با اینجا بمون رفته سر حوصلت اگه٬میکنم خواهش:رادوین

 

 بلند میزش پشت از٬نشستممشکی چرم مبل روی کردمو قبول خواسته خدا از منم!نبود بدی فکر

 ...انداخت مبل روی آورد بیرون کتشو نشست من کنار شدو

 !کن تعریف خب: رادوین 

 ؟؟!کنم تعریف چیزی بود قرار:من

 ....میشد پخش صورتم روی هاش نفس کردم بلندسرمو 

 !بگو خودت از:رادوین

 !بگین شما بهتره گفته براتون رزا بوده که چیزی هر کنم فکر:من

 کوچیک پسر هستم مهر بزرگ رادوین خدا نام به٬باشه:گفت و گرفت دندون به پایینشو لب

 چیزی!فرانسه دانشگاه التحصیل فارغ عمران مهندسی لیسانس و ۸۳۷۸ اسفند ۲۷متولد٬خانواده

 نیوفتاد؟؟ قلم از

 خوشبختم٬نیوفتاد قلم از نه:گفتم و کردم کوتاهی ی خنده گرفت خندم کردنش معرفی طرز از

 همچنین:گفت زدو نمایی دندون لبخند

 

 دیوونم داشت که عطرش بوی بودم غرق اقیانوسیش چشمای توی دوباره من و بودیم بهم خیره

 هیچ من و میشد کمتر لبامون بین ی فاصله لحظه به لحظه کرد تر نزدیک صورتم به سرشو میکرد

 ...بودم شده لال که انگار نمیکردم مخالفتی
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 باز صدای با میکردم همراهیش بودم شده داغ دوباره و دوباره و زد لبام به کوتاهی نرم ی بوسه

 ....مه بزرگ آقای:شدیم شکه دو هر در شدن

 اجازه شما به من مرادی خانم:زد فریاد شدو مبل روی از رادوین شد لال حالت اون توی ما دیدن با

 !بیرون دادم؟بفرمایین ورود ی

 نمیخواستم ببخشید:گفت مرادی فامیلیش فهمیدم که ایکبیری

  بیرون گفتم:زد فریاد دوباره رادوین

 یرونب اتاق از میشد اینجوری نباید رادوین متاسفم:گفتم شدم بلند جام از شد کوبیده هم به در

 ...زدم

 پسرو یه بار اولین برای!بودم شوک تو هنوز!!!بوسیدمش من!میکرد دیوونه منو آخرش پسر این

 ......بوسیدم

 

 

 

 ۲۵فصل

 

 ۳:۶۶گفت پرسیدم ساعت شرکت کارکنان از یکی از

 .....کردم بیشتر قدمامو سرعت٬برم تاکسی با نداشتم که پول شدم خارج شرکت از

 ....زدم درو زنگ٬میکرد درد خیلی پاهام٬ رسیدم بالاخره

 بله؟
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 نیلانم

 ... داخل رفتم شد باز در

 اومدی خوش جان نیلان سلام:رزا

 ممنون....عزیزم سلام:من

 خواهرشه رستا ندارم شک بود جفتش که دختری به چشمم

 .میبینمتون که خوشحالم خیلی٬جان رستا سلام:من

 .همچنین٬خانوم نیلان سلام:رستا

 ....ای قلوه لبای و متناسب دماغ٬فر های مژه بزرگ نسبتا ای قهوه چشمای نبود بد قیافش

 ...بیرون بریم که میشم آماده زودی منم٬این آماده که تا دو شما:رزا

 

 

 

 هرا شرکت سمت به بود تاریک نسبتا هوا خونه برگشتیم دور دور کلی از بعد رفتیم بیرون

 ....افتادم

 ....شدمخونه وارد کردمو باز درو

 .....میکرد القا بهم خاصی یه امروز بوسه فکر به رفتم فرو فکر به و انداختم مبل روی خودمو

 ....برد خوابم که بودم خیال فکرو توی چقدنمیدونم

 ....کردم بازش رفتم در سمت و کشیدم صورتم روی دستی مبل روی نشستم سیخ در صدای با
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 ندارین؟ نیاز چیزی٬شرکت از میریم داریم ما٬بشم مزاحم نمیخواستم خانوم نیلان سلام:یاشار

 !کردین لطف ممنون یاشار آقا سلام:من

 داشته یازنشاید گفتم دادم بهتون پیش پیش حقوقتونه نصف این:گرفت سمتم به تراول بسته یه

 !باشین

 

 ....بستم درو حداحافظی از بعد٬کردم تشکر و کردم قبول داشتم نیاز بهش واقعا چون منم

 ...شمردم هارو پول

 ....خوب هم خیلی ملیون۲ ماهی حقوقم پس ملیون۸

 ...کردم یخ نبود تنم لباس بارید بارون امروز شده سرد هوا

 ........میرم تنها نیاد هم اگر بازار میرم بیاد باهام رزا اگه فردا

 

 

 ۲۶فصل

 

 رو با نفره یه تخته یه کردم روشن برقو٬خب٬بندازم خونه داخل کوچولو اتاق به سرکی یه رفتم

 ٬سفید دیواری کمد یه و بود اتاق وسط هم کوچولو پشمالو فرش یه سفید تختی
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 و شلوار کتو دودست فقط٬کردم باز کمدو ارواحه؟؟؟در اتاق مگه ؟اخه!سفید؟ همش چرا

 !!شه کثیف لباسشون که باشه ضروری مواقع واسه احتمالا!!اتو

 مداد یه رزا٬همینطور هامم مژه میومد بیرون موهام داشت دونه دونه بداشتم سرم ازگیسو کلاه

 .......میکشم ابرو خودم واسه بیرون میرم که سری هر داده بهم ابرو

 

 .....لالا کشیدمو گردنم بالای تا رو پتو داشت شوفاژ بود گرم اتاق کشیدم دراز تخت روی

 

 

 

 هک پاشیدم صورتم به سردی آب رفتم دستشویی سمت باز نیمه چشمای با شدمو بیدار خواب از

 خوابیده باهاش دیشب انداختم مانتوم به نگاهی اومدو بیرون دستشویی از٬پرید سرم از خواب کلا

 ....کردم اتو مانتومو آورمو بیرون رو اتو رفتمو کمد سمت!اومده در گاو دهن از که انگار بود

 شهب که حاضر! ندارم تعارف که منم کنن خالی یخچالو نمیان که اینا...آشپزی واسه رفتم بعدشم

 !میبرم رادوینم یاشارو واسه

 چطوره؟؟؟ قرمه خب

 ...پختن به کردم شروع و کردم آماده رو لازم مواد

 میخوندم احمدوندو مهدی آره آره آهنگ و میکردم آشپزی

 ٬شدی من مال دیگه آره آره

 ٬شدی عاشقم دیدی آره آره

 ٬بس همینوتو واسه قراره بی نفس اخرین تا دل آره آره
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 ....تو برای من قلب آره آره٬پری تو هامو قصه شهر توی٬نری من کنار از آره آره

 

 

 !کردی چه نیلان دستمریزاد٬به به٬بود پیچیده خونه توی قرمه بوی

 ....کردم دم هم برنج

 

 !نخوان شاید بهشون بگم اول بذار خب بود حاضر هم غذا بود ظهر ۸۲:۳۶ساعت

 

 .....شدم خارج اتاق از و انداختم سرم روسریمو کردم درست ابروهامو مداد با

 ۱طبقه

 

 افتادم راه به یاشار اتاق سمت

 ...بود ای ساده دختر یاشار منشی

 !دارم کار مهر بزرگ آقای با خانوم ببخشید:من

 ...کوچیک مهر بزرگ اقای اتاق رفتن ایشون:منشی

 ...افتادم راه به رادوین اتاق سمت ایندفعه و کردم تشکری

 !هستن مهر بزرگ آقای مرادی خانم ببخشید:من
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 خانوم نیلان مهر بزرگ آقای:برداشت تلفنو و انداخت بهم ای کارانه طلب غضبناک نگاه 

 بله٬هستن

 ....شدم وارد زدمو در٬تو برو که کرد اشاره بهم چشم با

 ٬میخوردن چای داشتن و بودن نشسته مبل روی ویاشار رادوین

 بشم مزاحم نمیخواستم ببخشید سلام:من

 مزاحمتی چه میکنم خواهش سلام:یاشار

 !اومدی خوش خیلی:گفت زدو ژکوندی بلخند رادوین

 داخل مواد از اجازتون با البته٬براتون بیارم دارین دوست اگه گفتم کردم درست غذا راستش:من

 یخچال

 ...بودیم کرده پر شما واسه یخچالو٬بهتر این از چی:یاشار

 !برامون کردی درست چی آشپز خانوم به به:رادوین

 .سبزی قورمه:گفتم زدمو لبخندی ارادی غیر

 ....گشنمه خیلی!کردی چیکار ببینم بیار برو نیلان طلا دستت:رادوین

 

 ۲۷فصل

 

 شدم آسانسور سوار٬زدم بیرون اتاق از و گفتم ای اجازه با

 ...دوم طبقه
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 (:منشی)مرادی خانم

 کرده اخراج منو که رادوین٬میگیرن تحویلش انقدر اینا کرده چیکار نیست معلوم هرزه ی دختره

 ...میرم امروز کردم جمع وسایلام که منم...بیاره من جای رو عجوزه این میخواد ندارم شک

 اخراج که من٬بیاره براشون میخواد کرده درست قرمه چاپلوس٬وایسادم فالگوش اومد که امروز

 ...میگیرم دختره ازاین حالی یه قبلش ولی شدم

 

 :نیلان

 ....شده ای قرمه عجب گرم دمم٬ریختم مصرف یکبار های ظرف توی رو ها غذا

 ...زدم بیرون برداشتم هارو غذا٬رفتیم کخ بدو.....کردم چک آینه روی خودمو

 باز برام رود میشه ببخشید مرادی خانوم:گفتم ایکبیری به کنم باز درو نمیتونستم بود بند دستم

 !کنین

 از ها غذا شدمو زمین پخش که همانا برداشتم اولو قدم کردم باز درو و نگفت چیزی ایکبیری

  پام به کرد گیر بود چی این آخه ده٬شدن زمین پخش افتاد دستم

 !میکنین غلطی چه هست معلوم مرادی خانوم:زد فریاد رادوین

 !شو بلند شدی چی نیلان

 کرد اینکارو عمدا ندارم کرد شک پام جلوی کرد گیر بود ایکبیری اینپای پس

 شم بلند کرد کمکم گرفت دستمو رادوین

 !نشد؟ که چیزیت خوبه حالت٬متاسفم واقعا جان نیلان وای:ایکبیری

 ...کردم نگاش ریختمو چشمام توی نفرتمو تموم
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 !برین الان همین٬نیست خواهی معذرت به نیازی:رادوین

 ...رفت بیرون گفتو ایشی ایکبیری

 نگاه زمین پخش های غذا به ناراحتی با و کردم آزاد بود رادوین دستای توی هنوز که دستام

 ...رفت فنا به زحماتم ی همه....کردم

 !شد کباب جیگرم نکن اینجوری چشاتو:گفت ای بامزه لحن با رادوین

 شرکت ها شنبه پنج که هم بابا ٬من مهمون رستوران میریم یاشار با الان٬نکن ناراحت خودتو اصلا

 !کرد خالی خودشو ی عقده اخرش مرادی این!کنه تمیز اینجارو میگم هم چی نظافت به!نمیاد

 

 .کردم کثیف اتاقتونم ببخشید واقعت رستوران من رادوین اقا ممنون:من

 ...نداریم نمیامم و نوچ و نه٬من مهمون ناهار امروز دیگه نه:رادوین

 :آورد بیرون جیبش از تلفنشو

 ..میشه تعطیل زود شرکتم شنبس پنج امروز٬رستوران بریم بیا یاشار الو:رادوین

 :......یاشار

 بزرگه؟ داداش میکنی تعارف:رادوین

 :......یاشار

 ..فعلا میبینمت٬میرم من٬راحتی جوری هر باشه:رادوین

 ....پوشید برداشت صندلی روی از کتشو کردو قطع تماسو بعدشم

 ...پارکینگ رفتیم شدیم خارج شرکت از

 ؟!؟!رادوینه؟ ماشین کدوم حالا خب
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 رنگ خوش خیلی!!خاکستری کوپه یه به رسیدیم که میرفتم راه سرش پشت اردک جوجه مثل

 ای قهوه موهای به هم دستی٬انداخت خودش به نگاهی ماشین آینه از شدیمو ماشین سوار بود

 ...کشید روشنش

 .....افتادیم راه به زدو ماشینو استار

 ...میکردم نگاه اقیانچس چشمای به آیینه از

 نه؟ مگه!خوشگلن خیلی چشمام:رادوین

 نه؟ مگه!بالاس بنفست اعتماد خیلی:من

 .....خندید بعدشم!نیست شکیکه این در:رادوین

 !خوشگلن چشمات نگذریم حق از:من

 .....بعله٬بعله:رادوین

 

 

 ۲۱فصل

 

 ....وایساد شیک رستوران یه جلوی

 دیگه٬گرفت تر محکم کنم آزاد دستمو کردم سعی گرفت دستمو رادوین شدیم پیاده ماشین از

 .........نشستیم دونفره میز یه روی و شدیم رستوران وارد باهم٬نکردم مخالفی

 !!!بره گوشت استیک آقا٬دادم سفارش جوجه من گرفت رو ها سفارش اومد گارسون

 !میای٬بام بریم امشب گذشتیم قرار بودن اونجا رزا و رستا دیشب نیلان میگم:رادوین
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 !نیستم؟ که مزاحم:گفتم کردن فکر کمی از بعد

 راهمون دیگه که٬خونس مامانم٬ما خونه بریم رستوران بعد پس خب٬حرفیه چه این بابا نه:رادوین

 !نشه دور

 !بگیرم دارم لازم چیز تا چند!بازار برم امروز گفتم٬میشه سرد داره هوا راستش:من

 .میام باهات خودم میریم هم با:رادوین

 !بریم بعد بیارم پول من که شرکت بریم رستوران بعد پس خب:من

 ...داد تکون تایید ی نشونه به سرشو

 حسابو که رفت رادوین غذا شدن تموم از بعد..خوردیم غذامونو سکوت در٬آوردن هارو سفارش

 ....کنه تصفیه

 ...افتادیم راه شدیم ماشین سوار

 !طرفه این از شرکت رادوین عه:من

 میدونم:رادوین

 !!!شرکت بریم اول نبود قرار مگه خب:من

 .کن حساب من با بعدا تو خواستی چی هر میکنم حساب من:رادوین

 ....ولی:من

 دیگه نکن لج نیلان:رادوین

 ...داشت نگه)..(پاساژ جلوی ساعت نیم از بعد

 چطوره؟؟ این نیلان:زد صدام رادوین که دیدم می هارو ویترین داشتیم همینجوری

 عروسکی ناز سفید و صورتی پالتو یه کردم نگاه ویترین به
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 رادوین نازه خیلی:من

 !باشه بد من سلیقه میشه مگه اصلا:رادوین

 !میگیری تحویل خودتو چه:من

 ...بیاره منو سایز که خواستیم فروشنده از شدیم مغازه وارد خنده با

. 

. 

. 

 !بود پوش خوش خیلی بودم جیگری اصلا پوشیدمش و رفتم پرو اتاق به

 صورتی های بوت نیم با٬سفید مخمل شلوار و کانوایی سفید شال یه٬برمیدارم همینو خب

 ....رفتیم گرفتمو هم خونگی لباس دست چند٬دخترونه

 !افتادی زحمت به ببخشید رادوین:من

 !میزنی چیزا این زحمت مزاحمو حرف همش تو چته دختر:رادوین

 ؟!میخوری شکلاتی بستنی خب

 !!؟!ها زمستونه اول دیگه:من

 .میچسبه:رادوین

 دادم تکون تایید ی نشونه به سرمو

 ...برمیگردم بریم ماشین تو بشین دقیقه یه نداره برگردون دور ها نزدیکی این:رادوین

 سرد کردم روشن ماشینو بخاری بود خیابون سمت اون فروشی بستنی برگرده رادوین بودم منتظر

 !سرما این تو کرده بستنی هوس هم پوک کله این!بود
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  برگشت دقیقه پنج از بعد

 وارس خودشم شما خدمت شکلاتی بستنی اینم بفرمایید:گرفت سمتم به رو شکلاتی بستنی

 !شد ماشین

 !میخوره بستنی سرما این تو کی دیوونه:من

 بلند صدای با تا دو هر میخوریم داریم ما که فعلا٬خودتی دیوونه:گفت جانب به حق

 !!موندیم هم به خیره گرفت فرا ماشینو سنگینی سکوت و شد قطع ها خنده صدای...خندیدیم

 ....کردم مشغول بستنی خوردن به خودمو ثانیه چند از بعد

 

  

 ۲۹فصل

 

 ....اینا رادوین خونه سمت افتادیم راه ها بستنی خوردن از بعد

 ...شدیم پیاده کردو پارک پارکینگ توی ماشین

 !ماماااان!آوردم برات کجایی؟مهمون خونه خانوم:رادوین

 !پسرم نباشی خسته٬بفرمایید اومدی خوش خیلی دخترم سلام:اومد پایین ها پله از جون شبنم

 ممنون خانوم شبنم سلام: من

 با بود پوشیده رنگ خوش سبز بلوز یه٬بود متین و خانوم خیلی جون شبنم نشستم مبل روی

 ....بود بسته اسبی دم بلندشم موهای مشکی شلوار

 دخترم؟ میخوری قهوه:شبنم
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 خوردیم بستنی الان٬ممنون نه:من

 !خوردین بستنی سرما این تو:شبنم

. 

. 

. 

. 

 !حرفیدیم جون شبنم با هم هرزگاهی نشستم مبل روی همش اومدیم وقتی از رفته سر حوصلم

 هووف!بگیره دوش رفته هم رادوین٬خوابه اتاقش تو یاشار گفت شبنم

. 

. 

 یدسف بلوز یه بود شده ای تیکه عجب پایین میاد ها پله از داره که دیدم رادوینوبعد دقیقه چند

 ....بود کشیده سشوار که موهاشم مشکی کتان شلوار با جذب العاده فوق ساده

 !نشست کناریم مبل روی اومد٬دادم نشون تفاوت بی خودمو

 !رفته سر حوصلت:رادوین

 .تقریبا:من

 !میشید سرگرم میکنید غیبت تا دو میرسن اینا رزا الان(شب)۷ ساعت: رادوین

 !!.؟!غیبت؟:من

 !خانوما شما دارید شریفی شغل دیگه اره:رادوین
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 ....نگفتم چیزی زدمو کوچیکی لبخند

 خانوم رستا و خانوم رزا:گفت کردو باز درو خانوم الهام اومد صدا به در زنگ بعد ساعت نیم

 !هستن

  رفتیم استقبال برای و شدیم بلند

 ...بشینن دادن رضایت بالاخره موچ و ماچ پرسی احوال سلام کلی بعد

 توسی شال بود پوشیده مشکی بارونی یه با سی تو جین یه رستا

 !بود پوشی خوش دختر!کرم شال شلوار بود پوشیده ای قهوه پالتوی که هم رزا

 !مشکیش البته پوشیده رادوینو لباس عین بود شده بیدار هم یاشار

 رفتیم٬پوشیدم رو بود گرفته امروز که صورتی سفید ست منم شدیم آماده همه شام خوردن از بعد

 ودب نشینه دوسر رادوین ماشین شدیم یاشار لکسوز رستاسوار و من یاشار و رزا پارکینگ سمت

 ....هم با هم رادوین و جون شبنم

. 

. 

 ....میبارید بارون نم نم٬بود خوبی خیلی هوای... میرفتیم بالا رو تهران بام مارپیچ ی جاده.

 جوون پسرای رو دختراز بود پر بام بالای رسیدیم بالاخره

 ...شدیم پیاده ماشین از 

 ...کرد پلی رو آروم آروم جهانی مهدی آهنگ گذاشت باز ماشینشو های در رادوین

 میخوندیم آنگو بارون نم نم زیر صدا یه هم با همه

 ٬بارون اومد آروم آروم
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 ٬بیرون زدیم عاشق شدیم

 شبنم نشست نم نم اومد

 ...موهاون رو موهامون رو 

  

 و میزدن جیغ همه شد شلوغ دورمون شد شروع تند ریتم با آهنگ یه شد تموم که آهنگ این

 .....!!بود فازی عجب!میرقصیدن

 ۳۶فصل

 

 ....برگردیم دادن رضایت بالاخره رقص جیغ کلی از بعد

 ...رفتن یاشار با هم بقیه!خونه ببره منو میخواست اخه شدم رادوین ماشین سوار با من

. 

. 

 !گذشت خوش٬ممنون:من.

 !نگذره خوش باشم من میشه مگه٬میکنم خواهش:رادوین

 !!!عرش به اعتماد بابا:من

 خوش شب

 خانومی خوش شب:رادوین

. 
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 روی پریدم کردمو عوض بودم گرفته امروز که پشمالو بفنش شلوار بلوز دست یه هامو لباس

 .....لالا٬تخت

 

 داغش قابلمه ته بود مونده ذره یه دیروز قیمه از ظهر بگم بهتره البته بیدارشدم ۸۲ساعت صبح

 نداش بخوری بدرد چیز هیچ٬کانال اون٬کانال این٬تلوزیون جلوی مبل روی لم خوردم و کردم

 ....کنم خیال فکرو خودم واسه دادم ترجیح کردم خاموش تلوزیون

 که رادوینم این!میشی عاشق داری گمونم به کنن سرت بر خاک نیلان وای٬رادوین فکر رفتم

 خیال فکرو همینجوری!نازی این به رادوین ادب بی عه!دوسالس های بچه شبیه بیشتر اخلاقاش

 بودم اخیال فکرو همین توی!میشم خلاص بیکاری این از بالاخره!شنبس فردا افتاد یادم که میکردم

 !!!برد خوابم دوباره که

. 

. 

 با!میخوابی تو که جوری اون تازه!بالش بدون میخوابی مبل روی وقتی جلبک آخه٬آخ٬گردنم آی

 !هووف٬دیگه تاریکه هوا۶:۳۶انداختم ساعت به نگاهی!دادم ماساژ گردنمو ذره یه دست

 ! گذشت ولی!بود چرتی روز خیلی

 خواب کاری اول روز خودت خدایا!!!!کردم کوک ۷ساعت واسه ذهنمو بخوابم اینکه قبل شب

 :نمونم

 (صبح)۶:۳۶بود ساعت کردم نگاه چیزی اولین به کردم باز چشمامو

 ...شدم بیدار زودترم بابا نه

 ....زدم بیرون صبحانه خوردن و صورتم دستو شستن از بعد
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 ۳۸فصل

 

 شدم سوارآسانسور

 وییییژ

 ...هشت طبقه

 تا چند باباشم و بود نشسته میزش روی رادوین٬شدم وارد بفرمایید صدای شنیدن با٬زودم در

  بود نشسته مبل روی دستش توی کاغذ

 بخیر صبحتون٬سلام:من

 !بخیر توهم صبح دخترم سلام:بابا

 یانه؟ هستی انرژی پر کاریه اول روز٬بخیر صبحت خانوما خانوم به به:رادوین

 !میزنه حرف اینجوری باهام دارم دوست چرا دروغ٬نمیکشه خجالت باباشم پیش پسر این

 بیارم؟ کجا از فرم لباس بدونم میخواستم٬اومدم انرژی پر بله٬رادوین آقا ممنون:من

. 

. 

 روز کراواتی مقنعه با ای سرمه شلوار مانتو هم فرم لباس٬کرد راهنماییم کارهام انجام برای نفر یه

 !.نیست بد!داره زرد روبان یه هم مقنعه

. 

. 
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. 

 دست بیرون رفتیم ها بچه با بار چند مدت این تو میگذره شرکت توی کارم شروع روز از دوماه

 ابروهامم کوتاه خیلی ولی پسرونن موهامم ٬شدیم صمیمی خیلی رزا و رادوین و یاشار با٬جمعی

 :(میکنن خودنمایی بازم بلندم های مژه شدم بلند

 

 

 که همون٬شدم اقیانوسی چشم مرد عاشق٬شدم عاشق بگم میتونم تموم اطمینان جدیت با

 غرق چشماش اقیانوس توی میبینمش وقت هر که همون میلرزه قلبم مییینمش هروقت

 ..........میشم

 

 !گرفتم خودم واسه هم ساده موبایل یه

 بیرون بریم قراره:(کرده مهمونم شام امشب رادوین٬شده تعطیل زود شرکت شنبس پنج امروز

 ....دوتایی

. 

. 

 بودم گرفته تازه که قرمزم پالتوی با!آتشین قزمز رژ انداختم خودم به نگاهی آیینه از آخرین برای

 خاصی جلوه چشمام به که کشیدم هم پهنی چشم خط مشکی شال و مشکی مخملی شلوار و

 .....بود داده

. 

. 
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 !؟!میگشتم؟ رادوین ماشین دنبال چشم با

 و کردم بیشتر هامو قدم سرعت!دیگه ماهه بهمن بود سرد خیلی هوا!خاکستری جنسیس!یافتمش

 !شدم ماشین سوار

 چطوری؟ رادوین سلام:من

 پاره آتیش زدی تیپی چه!؟!خوبی تو مرسی ماهت روی به سلام:رادوین

 ...خوبم منم مرسی کردم کوتاهی ی خنده

 خیلی خیلی صورتی پیرهن با پوش خوش جذب مشکی شلوار و کت یه هم رادوین...افتادیم راه

 ...بود پوشیده بود سفید به متمایل بیشتر که کمرنگی

 رستوران!شدیم رستوران وارد هم دست در دست وایساد اومدیم قبلا که رستورانی همون جلوی

 نفرهدو میز تنها!بود شده روشن کوچیکی های شمع با رستوران قبلکل ی دفعه برعکس!بود خالی

 !میکرد نمایی خود خیلی رستوارن وسط ی

 !؟!خبره؟ چه این رادوین:من!میشد پخش رستوران فضای توی ملایمی موزیک

 ...بودم متعجب واقعا!نشستم کشیدو عقب برام رو صندلی بعد خانوم میفهمی:رادوین

 ... پاشید صورتم به عمیقی لبخند و نشست میز روی خودشم

 !دادیم سفارش غذا و اومد گارسون

 چیه؟؟ قضیه رادوین:من

 !دخترتو میکنی سوال انقد چرا:رادوین

 !بود رمانتیکی فضای خوردیم رو شاممون سکون توی
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 !!!!!رفتن بعدش و کردم جمع رو میز ها گارسون!میومد مضطرب بنظر رادوین

 بود؟؟ شده سوال علامت از پر ذهنم

 از امممم...وقتی از من نیلان راستش هب:اومد حرف به بالاخره موندم رادوین چشمای به خیره

 عاشقت من نیلان٬بیخیالش هارو حاشیه٬ اینکه و اومد خوشم ازت دیدمت که اولی روز همون

 !!شدم

 من روی به رو عشقم!میشنیدم داشتم چی خدا وای!کنم گریه بخندم نمیدونستم بودم شوک توی

 دارم؟؟ دوست میگه من به و نشسته

 !زدم عمیقی لبخندی ناخواسته

 رو چی همه میگم خانوادم به شرایط اولین تحت میسازم برات رو زندگی بهترین نیلان:رادوین

 !گفتم من که ای جمله مثل جمله یه!بگو بهم جمله یه همتو فقط میکنیم رسمی

 ...عاشقتم منم:گفتم و کشید چشمم گوشه از شوقی اشک٬بودم عاشقش من آره

 

 لبهام روی نرمی به لباهاشو٬کردم احساس لبهام روی رو لباهاش گرمی جمله این گفتن از بعد

 از هوس روی از نه ولی میبوسیدیم همو رادوین منو!میکرد القا بهم خوبی حس که میداد تکون

 !!!عشق روی

 من اقیانوسی چشم باید دنیا اخر تا تو:گفتم بردمو گوشش کنار سرمو آروم دیقه چند از بعد

 ......بمونی

 ۳۲فصل

 

 :(میدم قول:رادوین



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 69 

 یها نگین که دخترونه شک زنجیر و پلاک کرد بازش و آورد بیرون جیبش از کوچیکی ی جعبه

 !میزدن برق تاریکی اون توی روش

 ...دنیا بانوی زیباترین به تقدیم

 عزیزم قشنگه،مرسی عالیه،خیلی رادوین واااای:گفتم و زدم لبخندی

 .....نکردم کاری عزیزم خواهش:رادوین

. 

. 

. 

 !خانومم بخوابی خوب:رادوین

 !رفت و گذاشت گاز پدال روی پاشو خداحاظی از بعد....خدافظ طور همین هم تو:من

 .....خوابیدم قشنگ خیال فکرو کلی با  زدن لباسهام،مسواک کردن عوض از بعد هم من

. 

. 

 :D  زمینی سیب تیگ ته با!کردم درست ماکارانی شدمو بیدار خواب از

 جیآ!)پیچید ذهنم توی کیان صدای ناخواسته که گذاشتم دهنم توی اولو قاشق نشستم میز روی

 مدرسه که افتادم روزی اون یاد(دارم دوست خیلی ماکارانی من!کنی درست ماکارانی برام میشه

 .کردم درست ماکارانی کیان واسه و نفرستم

 !!!!!!!!!!!!!تنگ خیلی بود شده تنگ کوچولوم داداش برای شد؛دلم کوفتم غذا
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 تباها منم آجی)میپیچید گوشم توی مدام کیان صدای نشستم مبل روی و شدم بلند میز روی از

 چشمم ی گوشه از اشکی ی قطره ترکیدو بغضم(میترسم، میمونم خونه تنها همش من میام،آجی

 .چکید

 موبایلم فحهص به!شد بلند تلفنم صدای که میکردم گریه داشتم که میگذشت دقیقه بیست تقریبا 

 وبارهد....شدم بیخیال پس کردم گریه میفهمید برمیداشتم اگه گرفته صدام "رادوین"کردم نگاه

 ....برنداشتم زد زنگ

 میبرد خوابم داشت شد گرم چشمام کم کم!کشیدم دراز تخت روی شستم اشکیمو صورت دستو

 ......پریدم جا از خورد در به که محکمی صدای با که

 شرکت داخل کسی بود جمعه امروز رسوندم در به خودم و شدم بلند تخت روی از عجله با

 .رادوینه نبود،حتما

 ...داخل اومد تعارف بدون!شدم مواجه رادوین عصبانی ی قیافه با کردم باز درو

 !میشم نگران نکردی فکر!برنمیداری گوشیتو چرا:رادوین

 !خواب اینکه دوم عصبانی آقای سلام اول:من

 .بگم دروغ بودم مجبور

  بشین بفرما:بود،من شده لبو رنگ که کشید صورتش روی دستی

 .نشستیم مبل روی

 !خوردی نهار:من

 نه:رادوین

 میخوری؟؟!کردم درست ماکارانی:من

 !خانوممه پخت نخورم،دست چرا:گفت زدو لبخندی
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 ....کردم هدایتش خونه آشپز سمت به دست با زدمو محبتی از پر گرم لبخند

. 

. 

 صدای با نارنجی همه دهنشم دور بود شده آویزون دهنش کنار از ماکارانی کردم نگاه رادوین به

 .بود خورده ماکارانی ها بچه مثل!خندیدم بلند

 خو خوشمزس میخندی چرا:رادوین

 !باشه بد من پخت دست میشه مگه:من

 ها؟؟؟ رفته بالا بنفست اعتماد:رادوین

 !!کرد اثر من در همنشین کمال:گفتم خندیدمو

 خندید من همراه اونم

 !کثیفه گفت گذاشتو لبش کنار روی دستشو:رادوین.....بودیم خوردن سرگرم

 !شد؟ پاک:گفتم و لبم روی کشیدم دست

 چند از بعد میکردم نگاش متعجب لبهام خوردت به کرد شروع آوردو نزدیک سرشو!نه:رادوین

 .....عزیزدلم شد پاک الان:گفت شدو بیخیال دقیقه

 

 ۳۳فصل

 

 ....شستیم رو ها ظرف هم با ماکارانی خوردن از بعد

 !گذشت خوش چقدر که اخ دور دور بیرون رفتیم ظهر بعد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 72 

 چیزی همه که بگم محترمم ی خانواده به که بگو بهم بودی آماده وقت هر نیلان میگم:رادوین

 .نداره خبر رابطمون از کسی الان رسمی

 !بودی آماده تو هروقت ممم:من

 .میکنم خبرت شد وقت هر نفسم باش:رادوین

 .....شدم پیاده کاشتمو گونش روی کوچیکی ی بوسه

. 

. 

. 

. 

 :رادوین.

 ....خونه سمت افتادم راه.......ویژ....گذاشتم گاز پدال روی پا نیلان شدن پیاده از بعد

 واقعا من!میکشونه خودش سمت منو که داره خاصی ی جذبه کرده،یه دیوونه منو دختر این

 !!!!!!شدم عاشقش

 .......میذارم میون در بقیه با رو چیز همه فرصت اولین تحت

. 

 اهالی سلام:گذشتم بزرگمون حیاط از کردم باز کلید با بود،درو جمعه که هم امروز غروبه۷ساعت.

 !خونه

 میکرد تماشا تلوزیون بود داده لم مبل روی یاشار

 کوچیکه داداش سلام:یاشار
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 ؟ کجان بابا مامان!بزرگه داداش ماهت روی به سلام:رادوین

 .اتاق توی:یاشار

 پر لیوان آوردم بیرون یخچال توی از رو آب پارچ!!!!!نبود خانوم الهام!افتادم راه خونه آشپز سمت

  اومد روم به رو مامان که بزنم خونه آشپز از میخواستم!اومد حال جیگرم!کشیدم سر و کردم آب

 !بودی خوبی؟کجا پسرم سلام:شبنم

 !دیگه بودم جان؛بیرون مامان سلام:من

 !بزنه حرف باهات میخواد منتظرته اتاقش توی بابا:شبنم

 .... میرم کنم عوض لباسامو اینکه از بعد باش:من

 

 

 ۳۴فصل

 

 مموها توی هم پوشیدم؛دستی سبز شلوار بلوز یه با هامو لباس و رفتم بالا دوتا یکی هارو پله

 .بابا  اتاق سمت افتادیم راه کشیدمو

 !تو بیا:زدم؛بابا در

 .من بشم من،فدات برم قربونت خودم،الهی جون بابا به به:شدم اتاق وارد

 ؟!¿¿!میدونم؟ شدی؟بعید بزرگ تو رادوین:بابا

 وگرفت براش بازویی!نشسته روت به رو کش دختر هیکل این با دومتری پسر یه بابایی عه:من

 ¿بابا؟ ببین خندیدم
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 !بزنم،جدی حرف باهات میخوام شدی،رادوین بزرگ قبول باش گفت کردو کوتاهی ی خنده بابای

 !بابا،بفرمایین میشنوم گفتم جدی لحن با

 صفن عوضی اون که وقتی نیست،از راه به رو شرکت بار کارو میدونی خودتم پسرم ببین خب:بابا

 رسمش اسم و شرکت این میدونی اینکه و!شد تر داغون چی همه که برد کشور سرمایه بیشتر

 !بشه برشکسته نمیخوام!منه های تلاش تمام حاصل

 !میاد بر من از کاری میگین؛چه درست بابا،شما بله:من

 رمایهس شرکت روی کردن قبول اکبری کردم؛آقای صحبت اکبری آقای با امروز من پسرم ببین:بابا

 !شرکته سود به خیلی کنیم قبول شرطو این ما اگر!شرط یه به ولی!کنن گذاری

 !میکنیم قبول باشه چی هر چیه شرط این خب:من

 ¿¿¿¿توعه؟ دستای توی الان شرکت این سرنوشت رادوین ببین:بابا

 من؟؟؟؟؟؟؟ دست توی:من

 تو زا گویا و دیده رو تو رفتیم که های مهمونی از یکی توی اکبری آقای دختر رادوین کن گوش:بابا

 !اومده خوشش

 کنم؟ چیکار من خب:من

 رمایهس شرکت روی من کنن ازدواج من دختر با کنن قبول پسرتون اگه که گفتن اکبری آقای:بابا

 !کنم گذاری

 نداره ؟؟؟امکان!!!!؟؟؟!؟!!!چی؟؟؟؟:من

 میخوای؟ چی تو مگه متین خوبیه،زیباس،خانومه دختر رادوین:بابا

 سپ چی شرکت!نمیکنم کاری همچین من نبود ممکن نه بست نقش چشمام جلوی نیلان لبخند

 !کنم چیکار شرکتو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 75 

 !دیکر نابود خانوادتو منو واقع در که!کردی نابود شرکتو نکنی قبول اگه کن فکر رادوین:بابا

 !دونستنمی نیلانه من عشق تنها نمیدونست!عاشقم من نمیدونست کردم،بابا نگاه بابا به شک با

 ......شدم خارج اتاق از گفتم ببخشیدی

 ۳۵فصل

 

 .  کشیدم موهام توی دستی کلافه نشستنو تخت روی

 باباو هم دیگه طرف از سخت برام اون بدون زندگی بودم نیلان عاشق کنم؟؟من چیکار خدایا

 ....گذاشتم پیشونیم روی دستمو کشیدمو دراز تخت کنم،روی چیکار من خدایا خانوادم و شرکت

 

 حاضره شام بیا پسرم:اومد،مامان در صدا به اتاقم در که کنم چیکار که بودم خیال فکر توی

 ندارم میل مامان ممنون:من

 شما آینده واسه اون نشو ناراحت پدرت های حرف از پسرم ببین:نشست تختم گوشه اومدو مامان

 رو درست تصمیم و هستی عاقلی پسر تو میدونم بکنی کارو این که خواسته تو از شرکت و

 ...میگیری

 یه...مگرفت رو نیلان شماره و برداشتم پاتختی روی از موبایلنو رفت بیرون شدو بلند تخت روی از

 ...بوق سه....دوبوق....بوق

 رادوین الو:پیچید گوشی توی مهربونش صدای

 خوبی؟ عزیزم سلام:من

 شده؟ گرفته؟چیزی صدات چرا خوبی شم،تو فدات مرسی:نیلان
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 ای؟ خوبه،خونه خوبه حالمم نشده چیزی خانومم نه:من

 

 

 

 !دیگه خونم باشم کجا شب وقت این:نیلان

 بایه لباسهامو شدم بلند تخت روی از کردم قطع گوشی خداحافظی از بعد اونجا میام الان:من

 ینوماش سوئیچ پوشیدم هم مشکی چرم کت پوشیدم مشکی تیشرت با جذب مشکی کتان شلوار

 .....زدم بیرون اتاق از برداشتم

 ... شرکت سمت افتادم راه آوردم بیرون پارکینگ از ماشینو کردم خداحافظی اینا مامان از

 

 ۳۶فصل

 

 چیکار؟ اینجا بیاد میخواد شبی وقت این پسره این واه:نیلان

 .بیاد که موندم منتظر نشستم مبل روی

. 

. 

. 

 روش به لبخندی کردمو باز درو و کشیدم صورت سرو به دستی اومد در صدا به بالاخره در زنگ

 !زدم
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 !عزیزم سلام:من

 ؟!تو بیام نمیکنی تعارف!خانومم سلام:گفت زدو ساختگی لبخند

 .بفرما بفرما:گفتم کردمو کوتاهی ی خنده

 .آورد بیرون تنش از کتشو نشستیم مبل روی

 !!!سنگینی سکوت بودیم،چه هم به خیره

 چطوره؟ حالش من اقیانوسیه چشم:گفتم زدمو نمایی دندون لبخند

 ...نیست خوب خیلی حالش امشب اقیانوسیت چشم:گفت غم با کردو بغلم رادوین

 ..کشیدم بو وجود تموم با تنشو عطر گذاشتم شونش روی سرمو

 

 نیلان؟؟:رادوین

 ؟!دلم جان:من

 !من ی فرشته دارم دوست خیلی:رادوین

 !من اقیانوسیه چشم دارم دوست منم:من

 .شدم بلند مبل روی از کاشتمو لباش روی کوتاهی ی بوسه

. 

. 

. 

. 
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 خوردی؟؟ تو!نخوردم شام من رادوین:من

 !نه راستش ممم:رادوین

 !؟!چیه؟ مرغ تخم راجب نظرت:من

  عااااالی:رادوین

 ریختمو روغن گذاشتم گاز روی رو ماهیتابه آوردم بیرون مرغ تخم تا چهار رفتمو یخچال سمت

 !!شکستم هارو مرغ تخم

 همراهیش وقفه بی گذاشت لبهام روی لبهاشو شدو قطع حرفم ی ادامه....رادوین میگم!برگشتم

 ....میکردم

. 

. 

. 

. 

. 

 گاز به خودمو زمان کمترین در شدیم جدا هم از سوخته مرغ تخم بوی شدن بلند با بالاخره

 ویت رو ماهیتابه بودن شده جزغاله ها مرغ تختم بود گذشته کار از کار بود فایده بی اما گذاشتم

 !کردم مصنوعی برگشتم،اخم زدمو کمرم به دستامو گذاشتمو شویی ظرف

 

 خندید بلند بعدشم ترسیدم خیلی جوجو واااای:رادوین

 !رادووووووین:زدم جیغ
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. 

. 

. 

 !؟!اومدی؟ همینجوری یا اومدی داشتی کاری رادوین میگم:من

 .اومدم نداشتم،همینجوری کاری نه:کرد نگام تردید با

 رختخواب توی زدن مسواک از بعد!بود شنبه فردا!رفت رادوین بالاخره شوخی کلی از بعد

 ....لالا...رفتمو

. 

 تمرف پوشیدم فرممو های لباس خوردمو صبحانه صورتم دستو شستن از بعد شدم بیدار خواب از.

 !جدید ی هفته شروع برای

 پشت کردمو سلام میشناختمشون که شرکت کارکنان با.....هشتم طبقه.....شدم آسانسور سوار

 !شدم مشغول نشستم میز

 خوبی؟ یاشار سلام:اومد یاشار بعد دقیقه ده تقریبا

 بخیر، صبحتم خوبم مرسی نیلان سلام:یاشار

 نیومد؟ رادوین:من

 نیومد امروز نبود خوب حالش نه:یاشار

 یه...گرفتم رادوینو ی شماره سریع یاشار رفتن از بعد دادم نشون تایید نشونه به سرمو

 ...بوق پنج...چهاربوق... بوق سه...دوبوق...بوق

 !نیلان جانم:پیچید گوشم توی آلودش خواب صدای گرفتم دوباره برنمیداشت
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 .نیست خوب حالت گفت خوبی؟یاشار!بلا بی جونت:من

 .خانومم فعلا میزنم زنگ بهت میکرد درد سرم یکم خوابیدم دیر دیشب خوبم:رادوین

 ....کردم قطع رو گوشی و کردم خداحافظی

 

 

 ۳۷فصل

 

 اب دنبالم میاد تر زود شرکت شدن تعطیل قبل گفت زد زنگ داشتم؛رادوین عجیبی ی دلشوره

 به با فرممو های لباس دوم طبقه رفتم کردم خداحافظی کارکنان از کرده هماهنگ هم یاشار

 شرکت از و پوشیدم هم رو چرمم های بوت نیم کردم عوض واکسی شلوار مشکی چرم پالتوی

 !گذاشته فرمون روی سرشو رفتم سمتش به دیدم رادوینو خاکستری زدم،کوپه بیرون

 !کردم سلام شدمو ماشین سوار

 !سلام!اومدی عه:رادوین

 خوبی؟ سلام علیک:من

 ....خوبم آره آره:رادوین

 ....شدیم پیاده و وایساد پارک یه جلوی

 ودنب خوب حالش رادوین من بنظر نشستیم ها آلاچیق از یکی واخل نبود شلوغ خیلی پارک توی

 !!!!خوبم میگفت ولی

 داشتی؟ چیکار.....عزیزم بگو رادوین خب:من
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 ...میخواستم نیلان راستش اممم:گفت کردو نگام خاصی حالت یه با

 ........داد بیرون نفسو

  اومده پیش مشکلی یه راستش بگم،نیلان میخواستم

 خب:من

 بره پیش همینجوری اگه بکنیم کاری مجبوریم ما و نیست خوب شرکت اوضاع نیلان:رادوین

 ولی نهک گذاری سرمایه شرکت روی کرده قبول باباس دوست که نفر یه....میشه برشکسته شرکت

 !شرط یه به

 شرطی؟ چه عالیه اینکه خب:من

 با که میکنم گذاری سرمایه شرط این به گفته بابام دوست نیلان:گفت کشیدو موهاش توی دستی

 ...............کنم ازدواج دخترش

 ۳۱فصل

 

 !بگم چیزی نمیتونستم یعنی!کردم میگفت؟؟؟؟سکوت چی بودم،رادوین کرده کپ

 ولی!بودم عاشقت واقعا من!کنم قبول خواستو در این خانوادم بخاطر مجبورم من نیلان:رادوین

 !باشم هم مال که نبود قسمت

. 

. 

 ....بازم که ببینم رو خوشبختی رنگ میخواستم تازه من

 من!!!!!!!!!!!!رفت خوشبختیم!شکست دلم!شکست غرورم!خورد سر هام گونه روی اشکی ی قطره

 ......نبود قسمت انگار بود،اما بودم،او
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 قراره نیستیم،گف هم مال ما گفت افتادم،رادوین راه به شدم بلند آلاچیق صندلی روی از آروم

 ...فتممیر ولی!!!میرم کجا نمیدونستم!نیومد دنبالمم حتی....من نه....باشه دیگه یکی خونش خانوم

 تبخ تاریک،مثل تاریکه!بود تاریک هم هوا!نمیکردن یاریم دیگه پاهام که رفتم هدف بی انقدر

 ....من سیاه

.. 

.. 

.. 

.. 

 .افتادم راه به خونه سمت

 لباس کردن عوض ی حوصله!انداختم تخت روی خودمو رفتمو اتاق کردم،داخل باز کلید با درو

 ...نداشتم هامم

 !بودم باخته زندگیم توی رو چیزا ترین مهم از دوتا من

 ......عشقم....خانوادم......

 !!!!!همین!متحرکم ی مرده یه فقط بعد به این از من

 ۳۹فصل

 

 ... خوابیدم خوردمو مسکن تا چند درد سر شدت از بالاخره که کردم گریه زدمو زار انقد
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 "رزا"انداختم موبایل صفحه به نگاهی میرفت رژه مخم روی موبایلم صدای

 وای!نرفتم شرکت موندم خواب چنده ساعت اصلا عالم خاک داره؟؟؟وای چیکار صبح وقت این

 ....خدا

 نیلان الو:رزا

 خوبی؟ رزا سلام:من

 خوبی؟ تو عزیزم ممنون:رزا

 داشتی؟ کاری مرسی:من

 میای؟؟؟؟ بازار بریم رستا با میخوایم:رزا

 ندارم نه،حوصله:من

 . فعلا!راحتی جور هر عزیزم باش:رزا

. 

. 

 کشیدم پوفی کردمو فرو بالشت توی سرمو.

 .بود ۸۶:۸۵ساعت...زدم بیرون پوشیدم هامو لباس رفتم دستشویی عجله عجله

  کردم خواهی معذرت رفتمو یاشار اتاق نه یا اومده رادوین نمیدونم

 پیش نبود،حواسم کارم پیش حواسم هم درصد یک شدم،حتی مشغول نشستم میز پشت رفتم

 .....نبود من اقیانوسیه چشم دیگه اون بود،البته اقیانوسیم چشم

 نه؟؟؟؟؟؟ یا هست اتاقش توی رادوین نمیدونستم

. 
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 ....کنم جمع کارم روی کردم سعی بود جوری هر

 !کردم تعجب اومد بیرون آسانسور از که دختری دیدن با

. 

 ؟!طرفه؟ کدوم از مهر بزرگ رادوین اقای اتاق خانوم ببخشید:دختره.

 !نبود هم ای تیکه بد!بیاد من جای قراره که بود همونی خودش اره

 !بود زده فرق مشکی مشکی موهای پروتزی لبای عملی دماغ سبز چشمای

 .بود خوب ولی!نبود طبیعی قیافش اینکه با

 ...میکنم صحبت شما بو دارم خانوم:دختره

 اسمتون؟ گفتم و برداشتم رو تلفن کردمو خفه گلومو بغض

 .هستم اکبری السا:دختره

 !بفرمایین:پیچید تلفن توی رادوین صدای

 داخل؟ بفرستم اومدن اکبری السا خانم مهر بزرگ آقای ببخشید:من

 ....بله:رادوین

 ...اکبری خانوم داخل بفرمایین:من

. 

. 

 ....پایین انداختم سرمو کردمو پاکش سریع افتاد چشمام از سمجی اشکی
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 ۴۶فصلع

 

 !گرفتی ازم عشقمو تو مهر بزرگ همایون آقای!اومد بیرون اتاقش از رادوین بابای لحظه همین تو

 !رفت رادوین اتاق وبه کرد میومد،سلامی رادوین اتاق سمت به داشت

 ....رفتن و اومدن بیرون اتاق از هم دست توی دست رادوین و السا ساعت نیم از بعد

 .......میموند تازه زخمش ابد تا که میزد قلبم به خنجری باهم دوتا این دیدن بار هر

 خونه این از فرصت اولین تو!شد تموم کاریم ساعت و شد ظهر بعد گذشت بود جوری هر بالاخره

 ...کنم اجاره خونه بخوام که نداشتم پول انقدری داشتم،و احتیاج بهش هنوز ولی میرم

 .....دوم طبقه....شدم آسانسور سوار منم رفتن باباشم و یاشار کردم جمع میزم روی از وسایلمو

. 

. 

 ...کردم پرت مبل روی خودمو حال انداختم،بی زمین روی کیفمو

. 

. 

 ای وهقه کوتاه کت و کرم مانتوی یه با هامو لباس بیرون برم گرفتم تصمیم گذشت ساعتی نیم

 .....زدم بیرون و پوشیدم هم رنگی کرم روسری ای قهوه چرم های بوت پوشیدم

. 

. 

 .....بود اسفند وزید،اوایل می سردی میرفتم،باد راه خیابون توی هوا بی
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 ....بشه بهتر حالم کنم مست شاید!میاره بیرون خودش هوای و حال از آدمو مستی شنیدم

 ....کردم زیاد میفروشه مشروب بودم دیده که ای مغازه سمت به هامو قدم سرعت

. 

. 

 ....افتادم راه خونه سمت و گرفتم بزرگ بتری یه

 ....آوردم بیرون کابینت داخل از کوچیکی لیوان کردم عوض هامو لباس

 !کردم مزه خوردم،مزه یه کردم پر لیوان

 .........سوم لیوان!دوم لیوان!کشیدم سر اولو لیوان!من سرنوشت مثل!بود تلخ

 

 

 :رادوین

 

 جای من برای کس هیچ ولی نبود بدی دختر دیدمش اومد دختره امروز نبود خوب اصلا حالم

 !نمیگیره رو نیلان

 !خاستگاری بریم امشب قراره میشن حاضر دارن اینا مامان

. 

. 

 نگر خاکستری شلوار و کت انداختم اتاقم داخل قد تمام ی آیینه به نگاهی!شد تاریک هوا کم کم

 !شیک همیشه مثل!سفید پیرهن با
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 !بودن حاضر هم مامان و بابا و یاشار

 ....افتادیم راه شدیم بابا سانتافه سوار همه

 ؟!؟!؟!کردی؟ عاشقم چرا شیم جدا هم از اینجوری بود قرار اگه!نمیتونم نیلان بدون من خدایا

 ...سفید کاری سنگ خونشون نمای انداختم نگاهی ساختمون نمای به

 .بشینن دادن رضایت بالاخره پرسی احوال و سلام کلی از بعد شدیم خونه وارد زدیم درو زنگ

 !بود پوشیده شیری دامن و کت یه السا

 !کنیم صحبت باهم اتاق داخل بریم گفتن ها خانواده چای خوردن از بعد

 !بود مخم رو!داشت ناز خیلی السا!افتادیم راه بالا طبقه سمت

 !میشنوم بفرمایید:گفتم و نشستم تخت روی طلایی دکراسیون با رفتیم اتاقی داخل

 .باشه سکه ۲۶۶۶ از کمتر نباید ام مهریه من!بگم مهریه راجب اول جان رادوین خب:السا

 ...نبود مخالفت برای بله،راهی:من

 لیمشک که شما!داریم آمد و دارم،رفت زیاد رفیق دوستو من البته!بدم تحصیل ادامه اینکه و:السا

 ندارین؟

 .....کوچولوم فرشته بود،پیش نیلان پیش حواسم دادم،تموم تکون خیر ی نشونه به سرمو

 ندارین؟ حرفی شما خب:السا

 مبارکه؟؟؟؟؟:گفت سوالی حالت با که اومد مامان صدای که شدم خارج اتاق از خیر گفتن با

 !هه!نباشه مبارک میشه مگه السا گشاد لبخند دیدن با

 ...شد بلند زدنا دست صدای
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 !خورد زنگ موبایلم که میرفتم پایین پله از داشتم

 و رفتم حیاط داخل به گفتم ببخشیدی!داره چیکار یعنی"نیلان"آوردم بیرونش جیبم داخل از

 کردم برقرار رو تماس

 !نیلان الو:من

 .................من اقیانوسیه چشم سلام:نیلان

 ۴۸ فصل

 

 .کردم سکوت!بزنم حرف نمیتونستم بودم کرده کپ

 هان؟ نمیدی جوابمو چرا رادوین:میکرد گریه اومد،داشت نیلان صدای دوباره

 !دارم بگو،عجله نیلان جانم:من

 عروس!گذاشتی تنها عشقتو!خاستگاری رفتی آشغال:رسید گوشم به هقش هق صدای دفعه این

 ..زد پوزخندی!منتظره؟؟ خانم

 !نمیچرخید دهنم توی زبونم...بزنم حرف نمیتونستم

 دورم عوضی؟؟چرا بمونی من اقیانوسیه چشم دنیا اخر تا نبود قرار شدی؟؟مگه لال چرا:نیلان

 ..رادوین،متنفرم متنفرم ازت!بودم عاشقت گذاشتی؟منکه تنهام زدی؟چرا

 !نکن گریه خدا پیشت،تورو میام الان نیلان:من

 !بیای نداری حق:نیلان

 !!!!نبود من نیلان دختر کرد،این قطع رو گوشی بعدشم

 ...پیشش برم خاستگاری،باید اومدم امشب گفته بهش کی اصلا
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 ...داخل رفتم بیاد نظر به ریلکس میکردم سعی که ای قیافه با گذاشتم جیبم توی رو گوشی

 !اومدی دیر انقد پسرم؟چرا بود کی:مامان

 ... بزنم حرف نمیخوام یعنی که کردم سکوت

 :گفتم بهش و دادم جا دونفره مبل روی خودمو بابا کنار

 .زود!بریم الان بعد برای باشه حرفا بقیه

 ارکاتتد و کارها بقیه برای بازم بعدا!میکنیم زحمت رفع اجازتون با:گفت کردو من به نگاهی بابا

 .میرسیم خدمت

 (:السا بابای)اکبری

 ..باشیم خدمت در مهر بزرگ اقای

. 

. 

. 

. 

 ...شرکت سمت افتادم راه و کردم پیاده خونه اینارو مامان کردم خداحافظی

. 

. 

. 

 !برنمیداش زدم زنگ تلفنش به نداش فایده زدم در دوباره و اومد؛دوباره نمی صدایی زدم،هیچ در
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 ...آورده خودش سر بلایی نکنه نداشت فایده اما زدم فریاد اسمشو و کوبیدم در به شدت با

 .....کردم باز که درو شکستم درو بدبختی و دردسر هزار با!کنم چیکار خدایا

 ۴۲ فصل

 

 رسوندم بهش خودمو سریع بود افتاده مبل روی حال بی نیلان

 مس فهمیدم میز روی مشروب شیشه دیدن با نمیداد جواب اما کردم صدا اسمشو آروم

 هب و کردم پر لیوانی آوردم بیرون یخچال از رو یخ آب تنگ خونه آشپز بود،از داغ داغ کرده،بدنش

 !کرد باز چشمامو پاشیدم،یهویی صورتش

 خوبی؟:من

 !ببینمت،بیروووون نمیخوام دیگه!بیرون میکنی؟برو چیکار اینجا:نیلان

 ...کردم نگاش تعجب با

 !شکستی خونمو در کی اجازه با اصلا!بیرون برو نمیگم مگه:نیلان

 خوردی؟ مشروب چرا:نبود،من خوب حالش

 !!!!بیرون!میگم چی دارم میشنوی!داری گوش الحمدالله!چه تو به:نیلان

 رستد درو میارم نفرو یه فردا:گفتم شدمو بلند جام از نکنم کل کل باهاش بود بهتر حالش این با

 .کنه

 !وظیفته:نیلان

. 

. 
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 دلشو من!کنه رفتار باهام اینجوری میدادم حق بهش!شدم ماشین سوار و زدم بیرون شرکت از

 !بودم شکسته

. 

. 

 :نیلان

 

 بودو خوشحال خیلی!زد زنگ رزا که بودم نشده مست کامل خوردم،هنوز لیوان چند اینکه از بعد

 !نداری خبر خاستگاری رفتن رادوین واسه گفت شده چی پرسیدم

 که وقتی تا نیست یادم چیز دیگه کردم قطع رو گوشی که بعدش!شدم زنده مردمو لحظه اون

 ... شد پاشیده صورتم روی آب لیوان

 ۴۳ فصل

 

 ...آورده بیرون ریشه از هم رو خونه اینجا،در اومده رویی چه با نمیدونم نامرد

.. 

... 

.... 

 ی زدم،دکمه بیرون خونه از صبحانه خوردن صورتم دستو شستن از بعد شدم بیدار خواب از

 ...بیاد که زدم آسانسورو

 رسیدن،سلام الان همین هم بودن،اونا آسانسور توی هم رادوین و شد،یاشار،باباش باز آسانسور در

 .زدم رو هشت شماره ی دکمه و گفتم بخیری صبح
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 که هم آسانسور داخل میکرد،آهنگ بد حالمو داشت بود شده قاطی نفرمون چهار هر عطر بوی

 !میرفت رژه مخم روی!بدتر دیگه

. 

. 

. 

  نشستم صندلی گذاشتم،روی میز روی کیفمو

 ...ببینمش روز هر نشم مجبور که کنم عوض یاشار منشی با جامو میشد کاش

 رو ونهخ در بیاد سپردم نفر یه به:کرد متوقف خیالمو فکرو صداش که بودم خیالا فکرو همین توی

 ...رفت حرف این گفتن از بعد میاد ۸۶:۳۶ساعت کنه درست

. 

. 

. 

 ظهر،خیلی ۸ساعت هم الان کرد عوض رو خونه در اومد سالی میان مرده یه نیم و ده ساعت

 ...میکنم خستگی احساس

 لندب شدت با سرمو بابا صدای شنیدن با میشد گرم چشمام داشت کم کم گذاشتم میز روی سرمو

 .کردم

 دخترم ببخشید:بابا

 !بفرمایید میکنم خواهش:من

 .رادوین اتاق رفت بعدشم
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 .وایسادم در پشت...نبودم فضولی آدم کلا!کرد گل فضولیم

 !!نباشی پسر،خسته شاه به به:بابا

 اومده؟ پیش مشکلی!نباشی خسته هم شما بابا ممنون:رادوین

 اعتس خانوم،نیم السا بابای زد زنگ اکبری آقای.بگم بهت چیزی به میخواستم فقط پسرم نه:بابا

 !کنیم برگذار تر سریع چه هر رو عروسی مراسم که گفت گرفت تماس باهام پیش

 تک من،میخواد داماد نه بشه،ولی داماد میخواست کشید،عشقم تیر قلبم عروسی اسم شنیدن با

 .خورد سر چشمم ی گوشه از اشکی!من ی واسه نه ولی بپوشه دامادی شلوار و

 ؟؟؟!عجله این با چرا حالا:رادوین

 ...بهتر تر زود چه هر:بابا

. 

. 

 بنظر طبیعی کردم سعی کردم پاک گونمو روی نبود،اشکای خوب حالم اصلا نشستم میز روی

 ...رفت اومدو بیرون اتاق از(بابا)همایون.بیام

 ۴۴فصل

 

 زنگ بود،تلفنم شده تموم کاری وقت خونه برم که میکردم جمع وسایلمو داشتم

 جان رزا سلام:کردم برقرار تماسو"رزا"خورد

 کجایی؟ خوبی عزیزم سلام:رزا

 .خونه میرم دارم منم رفتن هم شده تعطیل شرکت خوبم ممنون:من
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 !دنبالت میایم داریم یاشار با شو حاضر برو سریع بس خب:رزا

 ؟؟؟!بریم میخوایم کجا مگه چرا:من

 فعلا برات میگم شو حاضر برو:رزا

 .نبود ای چاره ولی نداشتم رفتن بیرون ی کرد،حوصله قطع بعدشم

. 

. 

 شیدمپو هم مشکی ساده کوتاه کت مشکی شلوار و مشکی شال پوشیدم رنگی سبز بلند مانتوی

 ...رنگ خوش صورتی رژ زدم ریمل یکم سبزنم های کتونی با هم مانتوم روی

 .بودم آماده

. 

. 

 .شدم سوار و کردم باز ماشینو در افتادم راه سمتشون به بوق صدای شنیدن با

 پیدایی؟ کم!خانم نیلان به به:رزا

 خوبی؟ نیلان سلام:یاشار

 ونهخ میرم کوفته و خسته بعدشم شرکتم شب تا نمیکنم وقت یاشار،رزا ممنون سلام،سلام:من

 بریم؟؟ میخوایم کجا حالا خب!میخوابم

 ...خندید بشه،بعدشم متاهل قراره اینکه مناسبت به رادوینیم مهمون امشب:رزا

 !نمیام بگم نمیشه که هم میفهمیدم،الان تر زود کاش خدا وای

 آهان:گفتم زدمو زورکی لبخند ناچارا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 95 

 .نزد حرفی کس هیچ رستوران تا

 .نشستن اونجا یاشار:رزا....شدیم پباده ماشین از

 ینمبب نمیتونم خدایا نمیتونم!بده صبر بهم خودت خدایا!داد نشونمون رادوینو و السا دستش با

 .نمیتوووووونم!!!!صدامو میشنوی خدایا!نشسته غریبه یه کنار عشقم

 .بیشتر من قلب ضربان و میشد کمتر بینمون فاصله لحظه هر

 هه!ودب شده خوبی ترکیبی سبزش چشمای با جذب فسفوری سبز مانتوی انداختم السا به نگاهی

 !اومدین خوش دوستان،خیلی سلام:السا

 !خوبید سلام:رزا یاشارو

 دختره همون این عزیزم رادوین:گفت السا!کردم سکوت فقط من کردن پرسی احوال سلام که اونا

 !نیس شرکتتون منشی

 .  آشغال داره اسم بشکنم،دختره گردنشو داشتم دوست

 .اره:رادوین

 اسمتون؟؟؟ گفت کردو خشکی سلام:السا

 .خانوم السا نیلانه سلام،اسمم:من

 .برگ کباب همه دادیم سفارش غذا

 .ردمیک دیوونم داشت بردارم،چشماش ازش نگاهمو نمیتونستم!میکردم بازی غذام با نداشتم میل

 ؟؟؟.هست نمیاد؟مشکلی خوب حالت بنظرت جان نیلان:السا

 .مشکلی چه عزیزم نه:گفتم زدمو مضحکی بیارم؛لبخند بیرون کاسه از چشمامو داشتم دوست

 .....میخورم اخر تا غذامو شده که هم السا لج از
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 ......رفتیم بیرون رستوران از شام خوردن از بعد

 موافقین؟ سینما یا پارک بریم که میگه السا:رادوین

 .پایم که من:رزا

 ...ندارم مخالفتی منم:یاشار

 !بود من به خیره رادوین چشمای

 .میگیرم تاکسی یه!خونه میرم خستم من اجازتون با نه:من

 !میرسونمت:یاشار

 !میرم خودم ممنون:من

 ...خونه رفتم و گرفتم تاکسی یه منم رفتن اونا نکردم قبول ولی کرد اسرار کلی یاشار

 ۴۵فصل

 

 .نمیمونی چرا نپرسید حتی عوضی ی پسره

 .کردن گریه کردم شروع کوبیدم مبل روی کیفمو حرس با

 "رزا"! خورد زنگ تلفنم که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 ادوینر بعد دقیقه چند.برندارم بهتر همون میکنم گریه دارم میفهمید میدادم جواب برنداشتم،اگه

 برنداشت زد،بازم زد

 ایصد که میشستم صورتمو دستو داشتم.بود خون ی کاسه دو مثل چشمام کردم نگاه آیینه روی

 کیه؟ یعنی!شد بلند در زنگ
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 عصبانی ی قیافه با همانا که کردم باز درو کردم سر شالمو زدم بیرون دستشویی از عجله با

 .دادم تکیه در به بستم درو محکم روشدم روبه رادوین

 !نشکستمش تا درو این کن باز:رادوین

 !نمیدم راه هارو غریبه خودمو ی نمیکنم،خونه باز:من

 .غریبه شدم من حالا!رو کوفتی در این کن باز:رادوین

 .میاد بیرون ریشه از دوباره در الان میکردم حس که میکوبید در به تند تند چنان

 !اینجا؟ بیای گفته کی اصلا:من

 !نکن کل کل من با نیلان درو این کن با:رادوین

 برو!میکردی رو روز این فکر دادی ترجیح دختره اون به منو که وقتی باید:زدم فریاد بغض با

 .ندارم دوست دیگه رادوین

 !نیومد ازش صدایی دیگه:رادوین

 هب خودمو شدمو افتادم،بلند ها سرامیک روی بیحال دیگه که کردم گریه انقد نشستم در پشت

 .خوابیدم رسوندم اتاق

. 

. 

 و شدم بلند بود هرجوری نداشتم رفتن کار سر حوصله اصلا بود صبح ۷:۶۶:کردم نگاه ساعت به

 !نخوردم هم رفتم،صبحانه

. 

. 
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 .بود کردم،رادوین بلند سرمو مردونه های کفش دیدن کردم،با مشغول کارم با خودمو

 .انداختم پایین سرمو کردمو نگاش غضب با

. 

 :بعد هفته یک

 نیلان:زد صدام یاشار که بودم کار مشغول

 جانم:من

 .بیای میشیم خوشحال دعوت کارت اینم!گرفت روم پیش عروسیه،کارتی دیگه ی هفته اخر

 .رفتمگ کارتو کردمو تشکری کردم کنترلشون بود جوری هر بریزن میخواستن کردم،اشکام بغض

 !برجسته ریز های گل با سفید صورتی کارت یه کردم بازش نشستم میز روی

 ..  اکبری مهر،السا بزرگ رادوین!هه

 .....:(عشقمه عروسی خرید میرفتم باید.....شد جاری هام گونه روی اشکی ناخواسته

 ۴۶فصل

 

 .برم تر زود که گرفتم اجازه هم یاشار خرید،از واسه بازار برم رزا با قراره امروز

 .زدم زنگ رزا به و کردم عوض کارمو های لباس

 ....دوبوق...بوق یه

 نیلان میام دارم:رزا

 .....اومد رزا.آمادم منم باش:من
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 !برمیگردن خارج از دارن اینا مامانم برات گفتم نیلان،یادته وااااای:رزا

 !نشده درست کاراشون گفتی خوب آره:من

 ..کشید خفیفی جیغ بعدشم میرسن رادوینه عروسی که هفته اخر تا شده درست کاراشون:رزا

 خوب،بسلامتی چه:من

 ...عزیزم باشی سلامت:رزا

 املاک دامنش که کرمی بلند پیرهن یه که میکردیم نگاه ها مغازه ویترین به داشتیم همینجوری

 .اومد خوشم خیلی!بود کاری نگین تمام تنشم بالا داشت پف هم ذره یه تور

 من؟ واسه چطوره این رزا:من

 ! چطوره توتن ببینم بپوش بریم بیا نیلان وای عالیه خیلی:رزا

 !بود قشنگ واقعا ولی بود گرون ذره کرد،یه تعریف ازم کلی رزا پوشیدمش

 کفش گرفت بود رنگ خوش واقعا شیک خیلی ای سرمه پیرهن یه هم رزا کردم حساب پولشو

 ...خوردیم چاکلت هات یه رفتیم و گرفتیم هم ستش های

 

 بریم رستا و رزا با قراره!عشقمه عروسی عروسیه،روز روز شدامروز تموم آور زجر هفته یک

 ...آرایشگاه

 .دنبالم بیاد یاشار با قراره رزا

 

 ۴۷فصل
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 .میایم میگیریم آژانس  برگشتنی خودمون  جونم یاشار:رزا

 .باشه،میبینمتون:یاشار

 ...من مرگ روز بود اسفند۲شدیم،امروز آرایشگاه سالن وارد کردیم خداحافظی

 فقط بود بلند که موهاشم پررنگ صورتی رژ یه خوشرنگ آبی ملیح آرایش یه شد حاضر رزا اول

 بود شده زیبا واقعا.گذاشت سرش روی کوچولو تاج یه بود کشیده اتو

 .پوستیژ بعدشم کردم رنگ طلایی موهامو اول ناچارا کوتاهه خیلی موهام من رسید که من نوبت

 اصلا آلبالویی عسلی،رژ بود،سایه باز بود شده فر شونم روی موها از نیمی بود باز نیمه موهام

 بود رفته هم بودم،رزا آیینه به السا؛خیره نه میبودم عروس باید من امشب.بودم شده جیگری

 .نه یا اومده آژانس ببینه پایین

 .شد جاری گونم روی اشکی ی قطره ناخواسته

 .میشه خراب آرایشت الان میکنی گریه چرا عزیزم وای:آرایشگر

 چشم عروسیه عشقمه عروسی باشم خوشحال باید بود عروسی میکردم؛امشب گریه نباید من

 ....اقیانوسیمه

. 

. 

 ده نهپاش کفشای این رفتم،با پایین رو گاه آرایش های پله دقت با منم اومد آژانس بعد دقیقه چند

 .بود سخت برام رفتن راه سانت

 ...افتادیم راه به دادو رو تالار آدرس رزا

 متس به آروم آروم شدیم وایساد،پیاده بود باغ شبیه بیشتر که تالار یه ی جلو بعد ساعت نیم

 .داخل رفتیم و دادیم تحویل هارو شال و مانتو ورودی برداشتیم،قسمت قدم تالار
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 روی رو زیادی هیز های چشم کردیم،سنگینی گرمی پرسی احوال سلام بقیه و خانوم شبنم با

 .میکردم احساس خودم

 .افتادیم راه رزا کنم،دنبال آشنات خانوادم با بریم بیا نیلان:رزا

 سلاممممم:رزا

 یخیل واقعا بود پوشیده هم شیک توسی بلند پیرهن یه توسی های چشم با بلند قد خانوم به

 .کردن توسی،ست شلوار و کت جوگندمی موهای با سال میان مرد یه بود رزا شبیه

 .نازم دختر ماهت روی به سلام:رزا بابای و مامان

 .بودم کرده تعریف براتون که دوستم نیلان اینم جون بابا و جون مامی:گفت زدو لبخندی رزا

 .همینطور هم پدرش فشردم،با دستشو گرمی به.عزیزم خوشبختم:گفت زدو گرمی لبخند مادرش

 :/ان رنگی چشم خانوادشون کل کنم فکر اینا

 .ایه قهوه چشماش رستا البته رزا و مامانش مثل توسیه چشماش باباشم

 نیستش؟؟؟ راشا جان مامان:رزا

 .میاد داره.اونجاست آها.الان بودش چرا:مامان

 کلاه یه بودن پوشیده شلوار و کت که اونجا پسرهای ی همه کردم،برخلاف اسکن رو راشا دور از

 لوارش یه با مشکی تیشرت یه کنم فکر بود کت،بارونی یه پشت به رو اونم خخخ گذاشته کپ

 ....البته و مشکی جذب

 رزا سلام:راشا
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 !خوبی گلم داداش سلام:رزا

 .مرسی:گفت انداختو من به نگاهی راشا

 کردم،نیلان تعریف برات که دوستمه این راشا:رزا

 !نبود رزا و باباش و مامان مثل توسی،چشماش چشم البته و

 !!!ببری؟ حساب ازش میشد باعث که بود وحشی توسی به چشماش

 .جان،خوشبختم نیلان سلام:زد لبخندی کردو دراز سمتم به دستشو

 خخخ ریخت ترسم ذره یه زد که لبخندی این با ولی بودم ترسیده ازش چرا دروغ منم

 جان راشا همچنین سلام:من

 .اومد خوشم بود باحال تیپش خیلی

 ...اومدن داماد عروس:گفت یکی که میچرخیدیم تالار بزرگ سالن توی رزا با

 گرفت اوج جیغ دست و سوت صدای"اومدن داماد و عروس"لرزید قلبم جمله این شنیدن با

 .رسوندم در نزدیک به خودمو

 ....میکردم،نباید گریه نباید کردم،ولی بغض بود گرفته همو دستو که رادوین و السا دیدن با

 .زدن دست به کردم شروع حسرت با و کردم مهار بغضمو

 رموس سریع شدیم چشم تو چشم هم با کردو بلند سرشو رادوین بود ایستاده روشون به رو دقیقا

 ....کردم گم جمع لای به لا خودمو و انداختم پایین

 !چی؟مشروب پذیرایی اونم!بود پذیرایی حال در دار مهمان

 .خوردن به کردم شروع برداشتم یکی

 ...برنمیداشتم ازشون چشممو هم لحظه یک حتی
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 .داره ضرر خوشگله خانوم:گفت یکی که بردارم دیگه یکی میخواستم

 .بود راشا چرخوندم صدا سمت به سرمو

 !باشه داشته:من

 چی؟ بشه بد حالت عروسی وقت:راشا

 .نیست خودش دست اش اراده که مست آدم میگفت راست

 .میگی راستم:من

 ؟!!!کردی؟؟ گم اونجا چیزی نیلان میگم:راشا

 .بودن نشسته رادوین و السا که چرخوندم،جایی کرد اشاره که جایی سمت به نگاهمو

 اره:من

 مثلا؟ چی خب:راشا

 عشقمو:کردم زمزمه آروم

 رو؟؟؟ چی:راشا

 هیچی هیچی:من

 هک نمیبینم چیزی خوشتیپ و خوشگل آبی چشم پسر یه جز به اونجا من نیلان میگم اممم:راشا

 ..کنی گم باشی تونسته تو

 .چرخوندم سمتش به سرمو تعجب با

 ...نمیگم کسی به باش راحت

 .کنم درسش با فهمید کجا از این خدایا
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 !نکنی قضاوت زود بهتره!میکنی اشتباه نه:من

 .کرد سکوت و گفت ای باشه

 بالتدن ساعته یه تو کجایی:اومدم بیرون فکر از رزا جیغ صدای با که زمین کف به بودم شده خیره

 .برقصیم بریم میگردم،بیا

 رقص؟؟؟

 میرقصیدن هم با همه پسرا دختر جمع وسط برد کشیدو دستمو نداد بهم کردن صحبت ی اجازه

 .بود زیاد خیلی آهنگ صدای

  کردم رو داشتم رقصیدن توی که رو هنری رقصیدن،تموم کردم شروع ناچارا

 .بودم افتاده نفس نفس به شد تموم که اهنگ

 .میرقصی وقت اون عشقته عروسی نیلان کنن توسرت خاک

 پذیرایی سالن رفتیم رستا و راشا و رزا شامه،با وقت کردن اعلام

 ۴۱فصل

 !شه تموم غذاشون هابچه موندم منتظر٬نداشتم شام خوردن به میلی

 ؟!نمیخوری؟ غذا چرا:راشا

 .ندارم میل:من

 !نداری میل اوهوم:راشا

 !نشستم تالار ی گوشه سلطنتی مبل روی رفتیم اصلی سالن به شام خوردن از بعد

 !!!!میرقصن هم بغل توی هم رادوین و السا!کردم نگاه رقصنده جمع به

 .هه
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 !میومد سمتم به داشت راشا

. 

. 

 !میدی رقص افتخار خوشگله خانوم خب:راشا

 !شرط یه به:گفتم و زدم لبخندی رسید سرم به شیطانی فکر

 !شرطی چه بگو خب!میذارن شرط رقصیدن واسه شده ای زمونه عجب:راشا

 ای؟ ؟پایه!کنم شیطونی یه میخوام:من

 !پختی آشی چه ببینم بیا.صدالبته:راشا

 .رفتیم جمع وسط به گذاشتم دستش توی دستمو

 میخوام:بردم گوشش کنار دهنمو انداختم گردنش دور دستامو منم حلقه کمرم دور دستشو راشا

 !کنم پا کله عروسو

 کفشاش السا پیرهن!بلنده پیرهنت که تو ببین.هستی ای پایه دختر معلومه گرمه دمت بابا نه:راشا

 !ردیفه بزنی متریش ۸۶۶۶پاشنه کفشای این به پا یه میشیم نزدیک بهشون آروم آروم!پیداس

 !ها میکنی کشی نقشه خوب:من

 ام؟؟ کشی نقشه مهندس من نمیدونی بابا اره:راشا

 .میکنی چیکار ببینم کن شروع٬مهندس اقای خب:من

 

 ۴۹فصل
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 !میشدیم نزدیک بهشون داشتیم کم کم٬گذاشتم راشا ی شونه روی سرمو

 !زدم پوزخندی و کردم نگاه میکرد نگاهم اومده در حدقه از چشمای با داشت که رادوینبه

 .....باشم تفاوت بی کنم سعی میخوام بعد به این از

 !وقتشه:راشا

 .السا پای جلوی انداختم پامو زدم چرخ یه گرفتم رو راشا دستای

 .شد زمین نقش پفی پف لباس با خانوم عروس همانا

 .رقصیدن به کردم شروع راشا بغل دوباره نیاوردم خودم روی به

 زور به!بود گرفته دهنش جلوی دستشو راشا٬رفتیم هم راشا منو٬بودن شده جمع السا دور همه

 .نشیم زمین پخش خنده از که بودیم داشته نگه خودمون

 به برد گرفت کنه؛دستشو بلندش داشت سعی هم رادوین٬کردن گریه کرد شروع لوس السای

 !میلنگید باش٬دامادو عروس جایگاه

 ...یآخرش!دختر ای دونه بابایه:میخندید هم راشا خنده زیر زدم کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

 .بودیم گرفته گرم خیلی ولی بود اولمون ملاقات٬زدم روشبه لبخندی

 لیسانسشو٬تره بزرگ رزا تز خخخ کشیه نقشه مهندس جدی جدی زدم حرف کلی راشا با

 به گرفتم شمارشو.بود باحالی پسر.بگیره ایران میخواد هم لیسانس فوق گرفته سویئس

 .دوستعنوان

 !ها گرفتین گرم خیلی تا دو شما:رزا

 .خندید بعدشم ایران میومد زودتر گرنه و باحاله انقدر دوستت نمیدونستم رزا:راشا

 .باشین زود دادنه کادو وقت:رزا
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 کردیم اعتراف هم به که شبی که بود گردنبندی همون٬کردم نگاه دستم داخل کوچیک ی جعبه به

 .میمیره من برای رادوین بعد به امشب السا؛از به بدمش میخوام منم٬داد کادو بهم

 !شد من نوبت داد کادو بهش شیک خیلی ست نیم یه اون رفتیم رزا با

 نگاه رادوین به و کردم باز رو جعبه در٬ناقابله کادو جان السا٬بشین خوشبخت امیدوارم:من

 !!!!!میبینم چی خدایا نمیشد باورم!کردم

 .رفتم و دادم السا به رو کادو کردم بغض منم ناخواسته٬میزد موج رادوین توچشمای اشک

 و کشیدم دراز تخت روی هام لباس کردن عوض و موهام کردن باز از بعد خونه رسوند منو یاشار

 .زدن زار به کردم شروع

 ۵۶فصل

 

 :رادوین

 

 زیبا واقعا امشب نیلان٬نبود تحمل جز ای چاره ولی بودم کلافه خیلی٬امشب بود نحسی شب چه

 !!!!همیشه مثل٬بود شده

 مطمئنم!شدم ناراحت خیلی داد السا به رو بودم داده کادو بهش که گردنبندی نیلان که وقتی

 .ندارم ارزشی براش دیگه

 !بودن گرفته گرم باهم هم خیلی میرقصید راشا با ریلکس خیلی امشب

 .....کنار به همه اینا

 ..........شد تموم رسما امشب چی همه
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 برام که ایخونه!خودمون یخونه رفتیم و کردیم خداحافظی هم السا منو رفتن ها مهمون اکثر

 .بود جهنم

 .بود بابا کادوی بزرگ و بود شیک خیلی خونه

 تیشرت گرفتم دوش یه٬رفتم خواب اتاق توی بهش توجع بدون٬گشت رو خونه کل ذوق با السا

 کشیدم دراز تخت روی پوشیدم ای قهوه شلوار

 .کنم باز موهامو کمکم بیا رادوین واه:السا

 .ندادم جوابی

 !ها میزنم حرف تو با دارم رادوین:السا

 کن باز خودت ندارم حوصله:من

 ی بهل اومد نمیرسه دستم نمیتونم کن باز لباسمو بند بیا رادوین:زد صدام دوباره بعد ساعت نیم

 رو٬بود تنش زیر لباس فقط افتاد زمین روی پیرهن شد بلند و کردم باز لباسشو بند نشست تخت

 .خوابیدم سمت اون به

 .نمیبرد خوابم میکردم کاری هر

. 

. 

. 

 لیو نبود خوشتیپ گفت نمیشه!پوشید قرمزی خواب لباس یه بعدشم گرفت دوش رفت هم السا

 .بستم چشمامو و دادم نشون تفاوت بی خودمو.نبود هم عالی

. 

. 
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 های نفس٬کشید دراز تخت روی اونم که شدم متوجه تخت تشک خوردن تکون با بعد دقیقه چند

 !میشد پخش صورتم روی داغش

 رادوین؟:السا

 کردم باز چشمامو

 .بخوابم میخوام خستم السا:من

 .خوابیدم طرف اونبه رو اون به توجه بدون بعدشم

 ...نگفت هیچی دیگه اونم

 ...شه تموم زودتر کاش!امشب گندیه شب چه

 ۵۸فصل

 

 .صبحه۱ساعت هم الان!جمعس هم امروز نذاشتم هم روی پلک صبح تا دیشب:نیلان

 ..بخوابم بهتره شاید٬میکنه درد سرم خیلی

.. 

.. 

.. 

 ..عصر۵کردم نگاه ساعت به ببینم تر واضح بلکه زدم پلک بار چند٬کردم باز چشمامو

 .اومدم پایین تخت روی از حوصله بی.خوابیدم چندساعت وای
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 !!!!پاسخ بی تماس دو!کردم چک موبایلمو

 !؟!؟!راشا؟؟؟؟ از

  اننیل الوووو:پیچید گوشی توی شنگولش صدای که بود نخورده دوم بوق هنوز گرفتم شوشماره

 خوبی؟ سلام:من

 ....نمیاد صدا:راشا

 الوووووو:من

 !!!خو بزن حرف بلندتر مارو کشتی دختر:راشا

 الووووو:زدم جیغ

 ؟!نمیداری؟ ور گوشی تو؟چرا کجایی٬که شدم کر بابا ای:راشا

 !بودم خواب٬خونم:من

 .پوکیده حوصلم حالا موقعس؟؟خب چه خواب:راشا

 کنم؟ چیکار من خب:من

 داری؟ شرط بازم نکنه یا آشنایی برای٬دور دور بیرون بریم سر یه گفتم:راشا

 .میام نه:گفتم و خندیدم میاورد سرحال آدمو هم زدنش حرف طرز

 ...اونجام دیگه ساعت نیم بفرس خونتو آدرس باش:راشا

 .مهر بزرگ آقایون شرکت.شرکت بیا:من

 ...میام الان شو حاضر!اونجایی گفت رزا ها رفت یادم اخ:راشا

 .کردم خداحافظی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 111 

 .بود خوب رفتن بیرونرادوین فکر از فرار برای ولی بودم کسل خیلی

 دسفی استار آل هایکتونی مشکی شلوار و پوشیدم دخترونه شیک  وسفید مشکی مانتوی یه

 بیرون خونه از نداشتم آرایش یحوصله  انداختم دوشم روی هم سفید یکوله پوشیدم مشکی

 .شدم آسانسور سوار زدمو

 اومدم:خورد زنگتلفنم

 .بود راشا کردم قطع تماسو بعدشم

. 

. 

 ...بود خودش چرخوندم سرمو شنیدم سوتی صدای با!میگشتم دنبالش داشتم چشم با

 خخخ نمیدونم اسمشو ولی میشه باز سقفش که اینا از بود قرمز ماشین یه

 .شدم ماشین سوار

 !دادی اومدن بیرون افتخار که افتخاره مایه٬زیبا لیدی ای تو بر درود:راشا

 سلام:خندیدم ناخواسته بود بامزه خیلی لحنش

 !همین:راشا

 .جهان مهندس ترین مغزفندقی ای تو بر سلام:خوبه این بگم چی خب

 .برات میگم باش امفندقیمغز من:گفت زدو لبخندی:راشا

 بود خلوت خلوت خیابون:زدم جیغ منم زمان هم که گذاشت گاز پدال روی پاشو

 خوردم شکر خدا رو تو راشا:من

 .....یهو یه میزدم جیغ هم سر پشت بود زیاد خیلی سرعتمون داد گاز بیشتر خندیدو
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 ۵۲فصل

 

 دایص زد پلیسی دور یه گذاشتم صورتم جلو دستمو و خوندم خودمو فاتحه کشید رو دستی ترمز

 .میشد شنیده وضوح به آسفالت روی ماشین تایرهای شدن کشیده

 .داد ادامه راهش به معمولی سرعت با چرخوند رو فرمون سریع وایساد بعد زدیم دور دو

 میشه؟ چی بیاد ماشین یه اگه نکردی فکر٬بدی خیلی راشا:من

 !ترسیدی جوجو وای:کرد پر ماشینو کل هاش خنده صدای

 .نخیرم:من

 !بودن؛لامصب بنفش فرا جیغ!زدی جیغ که بس شد کر گوشام تو جون دختر:راشا

 .خندید بلند بلند دوباره نترسیدی اصلا بود معلوم

 !بود هیجان روی از:من

 ؟!فرمونو؟ دست کردی کیف٬باش:راشا

 !بریم؟ میخوایم کجا خیلی؛حالا:من

 ؟!چطوره؟!شهربازی بعدش شام بریم اول نیمه و شیش الان خب:راشا

 خوبه:من

 فود؟؟؟؟؟؟ فست:راشا

 !فود فست:گفتم خندیدمو پس بودم نخورده فود فست بود وقت خیلی

. 
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 ...باحالی اسم چه!دوقلوها پیتزای:بود نوشته نارنجی و صورتی های جراغ با مغازه بالای

 ...دیگه بود ماه اسفند نبود سرد خیلی٬گذاشتم شونم دور دستامو نپوشیدم کت وزید سردی باد

 نفره دو صندلی روی٬بود نارنجی و صورتی هم داخلش دکراسیون فودی فست داخل رفتیم راشا با

 !ردهک سرخ زمینی سیب با قارچ و گوشت پیتزا تا دو گرفت هارو سفارش اومد گارسون نشستیم

 !آوردن هارو سفارش

 !به به:راشا

 ...شکمو:من

 ؟!نمیشه؟ باز سس این در چرا عه:راشا

 موکرد نگاش غضب با و کردم قلمبه چشمامو شد پخش صورتم شالو روی ترکیدو قرمز سس همانا

 راااااشا:گفتم

 .نبود عمدی ببخشید نیلان وای:میگفت و میخندید بلند راشا

 !طرفه کدوم دستشویی گفتم و شدم بلند میز روی از٬نزدیک بیا: گفت گرفتو سمتم دستمالی

 کردم نگام آیینه به دستشویی توی رفتم کردم زیاد هامو قدم سرعت٬داد نشون بهم اشاره با

 .فتمر شستم صورتمو دستشو چل و خل ی بود؛پسره گرفته خندم خودم دیدن با خودمم

 .پیتزام خوردن به کردم شروع حرفی هیچ بدون نشستک میز روی

 .نبود عمدی خدا به!خوبی؟:راشا

 ...میدونم٬خوبم:گفتم زدمو لبخندی
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 ۵۳فصل

 

 اس پاره شلوارش زانوی چرا پسر این من نبود حواسم چرا عه عه٬رفتیم بیرون پیتزا خوردن از بعد

 !!!! مدلشه کنم فکر

 بود باحال خیلی ولی!!!پوره پاره لی شلوار و لی کت با بود پوشیده کانوایی بلوز یه

 .شدیم ماشین سوار

 !دیگه شهربازی:راشا

 اره:من

. 

. 

 !سرده هوا خورده یه نبود شلوغ شهربازی شدیم پیاده ماشین از

 !سردمه من راشا:من

 !نپوشیدی؟ چیزی کتی چرا:راشا

 !خو رفت یادم:من

 !نیست سردم بپوش بیا٬آورد بیرون کتشو

 .کردم قبول خواسته خدا از منم

 ....کثافط زده عطری عجب

 !بگم من چی هر هم یکی میشیم سوار بگی تو چی هر وسیله یه٬نوبتی نیلان خب:راشا
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 .اون اول!کردم دراز کشتی سمت به دستمو٬قبول باش:من

 داشت کم کم بستیم کمربندهارو٬شدن سوار ماهم مثل پسر دختر چندتا٬گرفت بلیط راشا

 غلط زمان صاحب یا:زدم جیغ هوا تو میچرخید دور یه کاملا اژدها٬میشد زیاد سرعتش

 .میخندن هم پسرا میزدن جیغ دخترا یهمه!!!!!کردم

 .کرده کر آسمونو گوش بنفشم فرا های جیغ

 .کردم سکته خدا وای شد کم سرعتش کم کم کشتی

 !هوایی ترن بریم!ها داد کیفی عجب:راشا

 !!!!کردم سکته داد کیف:من

 .ترسو بینم بیا مونده ترن هنوز:راشا

 .گرفت بلیط ٬کشید دستمو

 !نریم روخدا تو راشا:من

 !دیگه بیا من جون:راشا

 خیلی شیب یه با بالا رفت ترن یهویی شد زیاد سرعتمون٬افتاد راه به ترن شدیم سوار ناچارا

 خدا یا فیل یاحضرت:زدم جیغ بود گرفته ام گریه٬پایین اومد ناجور

 .خدا تورو یاشار!وایسه بگو کردم غلط راشا:زدم جیغ گریه با میلرزید تنم تموم

 .میشه تموم الان نترس!گذاشت دستم روی دستشو بود ها میله روی دستم

 .بود وحشتناک بودمترسیده واقعا.کردم نگاش آلود اشک چشمای با

 .میلرزید پام دستو شدیم پیاده ترن از

 !افتاده؟ فشارت بگیرم شکلات!برات بگیرم خوبی؟آب نیلان:گرفت بازومو دور راشا
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 .خوبم٬نه٬نه:من

 !برمیگردم الان اونجا بشین:کرد اشاره رومون روبه صندلی به

 !برگردوندم از نگاهمو!میومد سمتم به داشت پسره یه٬نشستم صندلی روی

 مودست مچ که بلندشم خواستم میکرد نزدیک بهم خودشو داشت!صندلی روی نشست اومد پسره

 !!خوشگله باشیم خدمت در امشب:گرفت

 !!!!کن ولم٬آشغال کن ولم:من

 .نمیکرد ول دستمو زدم زور چی هر

 !کن قبول میدم بهت خوبی پول:پسره

 .آشغال این میگفت چی

 کن ولش:کرد جدا پسره از منو دست اومد سمتمون به دویدو سریع رسید راشا لحظه همین تو

 .کوبید صورتش رو مشتی ناموس بی مرتیکه

 !!!!!فرار کردو قرض دیگه دوتا داشت پا دوتا پسر

 !بودم ترسیده بود رفته بالا قلبم ضربان

 .میذاشتم تنهات نباید ببخشید:راشا

 !شه خوب حالت ذره یه بخور داد بهم شکلاتی

 ..خوردم و گرفتم شکلاتو نگفتم هیچی

۵۴ 

 

 .افتادیم راه شدیم ماشین سوار
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 ؟!گذشت؟ بد نیلان:راشا

 .گذشت خوش خیلی نه:من

 .شرمنده خلاصه!من جون:راشا

 .دشمنت:من

 .داشت نگه شرکت کنار

 .بانو سلطان آناناسی شب:راشا

 !میده انرژی بهت میزنه حرف وقتی حتی بود انرژی از پر کلا پسر این

 !!!انرژی بمب خوش شب:من

 .خدافظ هستیم هم شما چاکر:راشا 

 ..کردم سکته من که داد گاز چنان!باش پسر این مراقب خودت خدایا

. 

. 

 تنها ؟وقتی!میکنه؟ چیکار داره الان رادوین خدایا٬فکر دوباره فکر دوباره کردم عوض هامو لباس

 !!!میکنه دیوونم خیال فکرو میشم

 !کن کمکم!کن کمکم خدایا

. 

. 

 !!!!شنبه خدایاباز وای٬شدم بیدار موبایلم آلارم صدای با
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. 

. 

 .شدن فرما تشریف مهر بزرگ آقایون که نگذشت چیزی٬شدم مشغول و نشستم میزکار روی

 .نکردم بهش هم نگاه یه حتی

 !میزنه زنگ من به کی اصلا!آوردم بیرون موبایلمو استراحت وقت شد ظهر

 خخخ میکردم گله تر زود کاشکی!دراومد صدا به یهو که٬گذاشتم میز روی سرمو کشیدم پوفی

 نیلان الو:کردم برقرار تماسو

 !سلام:من

 !شما حال خانوم حاج.السلام علیکم:راشا

 ؟!شما؟ احوال

 !دیوونه ی پسره:گرفت خندم

 !بخدا ای دیوونه تو راشا:من

 !فهمیدی تازه:راشا

 .خندید بعدشم

 ؟!داشتی؟ کاری:من

 شوهر دخترشو گویا داره مهمونی دوستش امشب که گفت بابام!کنم عرض چه که کار والا:راشا

 ؟؟!طورهچ هوم!نباشم تنها بیای توهم گفتم!بیای باید میگه بابا!ندارم رفیق دوستو ایران منم!داده

 !نیس رفتن بازار وقت! چی لباس درضمن شرکتم شب تا من راشا:من
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 هوم؟؟؟!حله سوت سه یاشار میزنم زنگ نباشه کارت تو:راشا

 .باشم خونه تنها شب کل که اینه از بهتر خیلی!کردم فکر خودم با

 !بازار بریم بیای کی بگم که بریم بزن زنگ بهم شد حل اگه باش:من

 .خاااوووونوم باشه:راشا

. 

. 

. 

 !گرفته اجازه برام یاشار از که گفت زد زنک راشا بعد دقیقه چند

 های کتونی پوشیدم سرمه شال یه و ای سرمه جین شلوار کمرنگ صورتی مانتوی یه یه با لباسامو

 .بودم حاضر!زدم صورتی رژ یه و ریمل٬پوشیدم صورتیمم استار آل

. 

. 

 .رفتم طرفش به زدم لبخندی٬زد چشمک برام ماشین داخل از راشا

 .سلام:من

 !مادمازل سلام:راشا

 !!!مادمازل یبار خانوم حاج بار یه بعله:من

 ؟!میکنی خرید کجا از!برم؟ کجا:گفت کردو کوتاهی ی خنده

 !شدیم پیاده کردو پارک فلان پاساژ روی روبه دادم بهش آدرسو
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 !درآورد پدرمو خرید رفتم دختر یه با کن؛هربار خرید زود خدایی نیلان:راشا

 ؟!دخترداشتی؟ دوست چندتا خب خب:من

 !عادیه خارج تو!اجتماعی دوست!!!هیچی توها؟؟؟؟جون:راشا

 !کردم نگاش مشکوت

 !دیگه نکن نگام اینجوری:راشا

 ات ماهی مدل بود کاری نگین تمامش که ای فیروزه آبی پیرهن یه کردم نگاه که رو مغازه چندتا

 .اومد خوشم بود شیک!بود تور بود شده آزاد پایینش بود تنگ زانوم زیر

 ؟!راشا چطوره:من

 .بریم بخر زودتر عمت جون عالی عاااالیه:راشا

 !ای نقره کفشای با گرفتم پیرهنو همون کرد حساب هارو لباس پول راشا

 !نیست خودم موهای نبود معلوم اصلا ولی هوووف گرفتم هم گیس کلاه یه

 !میایم خودم بده آدرس٬بشم حاضر خونه میرم من خب راشا:من

 !شید حاضر رزا با اونجا ما ی خونه بریم بیا٬خب کاریه چه:راشا

 !نبود بدی فکر

 اوکی؟؟؟؟:راشا

 اوکی:من

. 

. 
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 کل همه اصرافش!بود وسطش بزرگ استخر یه ای خونه چه!کرد باز حیاطو در ریموت با راشا

 !نداشتن برگو گل زمستون خب ولی بود درختو

 .بود شکلاتی کرم خونه دکراسیون!شدیم خونه وارد

 .اومده شفیقت رفیق رزا:راشا

 هب زدو گرمی لبخند بعدش ولی کرد تعجب ذره یه اول دیدنم با:اومد بیرون خونه آشپز از مامانش

 !بالاس طبقه رزا!اومدی خوش خیلی عزیزم سلام:اومد سمتمون

 !ممنون خیلی سلام:من

 !جغندرم چی من پس:راشا

 !سری تاج تو پسرم نه:مامانش

. 

. 

 .رفتمبالا پیچ پیچ های پله از گفتم ای بااجازه

 ...اتاق کدوم حالا خب

 ....یهو که میکردم فکر داشتم همینجوری

 

 

۵۵ 

 

 !سوسک سوسک:میزد جیغ و زد بیرون ها اتاق از یکی از رزا
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 !!!میزدم جیغ میدوییدم سرش پشت میترسم جن از بیشتر سوسک از که منم

 ؟!شده؟ چی:گفت و اومد ها پله از نگران ی قیافه با راشا

 !بکشش برو اتاقه تو سوسک راشا:میکرد گریه ترس شدت از داشت که رزا

 ترکیدـ بمب مثل راشا ی خنده صدای یهو که

 !خندید دوباره. اید خنده سوژه دخترا شما:راشا

 راااااااااشا:زد جیغ رزا

 .میخندید بیخیال راشا

 !بکشمش کجاس حالا خب:راشا

 .مطالعه میز زیر:رزا

 !کشتمش گفت اومدو بیرون اتاق از راشا بعد دقیقه چند

 !آوردی؟ کجا از رو خونه آدرس!کردی گم راه:گفت کردو بغلم رزا

 شد؟؟ چی خودت خونه راستی.مهمونی بیا باهام امشب تنهام اومدم،گفت راشا با:من

 .اینا مامانم پیش اومدم دادم اجاره اونجارو!اومدی خوش خیلی:رزا

.. 

.. 

.. 
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 .زدیم لبخند دیگه هم به آیینه روی بودیم،از حاضر

 بازشون کرد فر موهاشم طلایی سانت ده پاشنه کفشای با طلایی مشکی کوتاهه پیرهن یه رزا

 .گذاشت

 خودم موهای نبود معلوم اصلا هم گیس کلاه میومد بهم خیلی واقعا بودم پوشیده لباسمو هم من

 ....گذاشتم موهام روی هم کوچولو تاج میرسید،یه کمرم زیر تا بودن لخت موهام! نیست

 شدیم خارج اتاق از رزا با

 و کت اخه مامان:میرسید گوش به پایین طبقه اتاق داخل از یاشار صدای رفتیم پایین ها پله از

 !نمیپوشم شلوار و کت من!چیه شلوار

 ؟!کردی شروع باز راشا:گفت بلند صدای با رزا

 !دارم همراهی افتخار!زیبا خانوم!به به!به به:اومد بیرون اتاق از راشا

 نخیر:گفت کردو نازک چشمی پشت رزا

 !عجوزه نبودم تو با که من:راشا

 کفش با آدم اخه!شد زمین پخش و خورد پیچ پاش همانا که رفت راشا سمت عصبانیت با رزا

 !!!میدوعه سانت ده پاشنه

 !بگیره راشا منو بیاد یکی

 !خنده از مردیم

. 

. 

 !رزا دنبال اومد هم یاشار!شد حاضر که مامانشم اومد هم راشا بابای
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 !ماشینش بود قشنگ خیلی ولی* سرباز!*چیه اسمش فهمیدم حالا که راشا ماشین با هم راشا منو

. 

. 

 .....رسیدیم

 زیاد خیلی آهنگ صدای شدیم تالار وارد باهم!گرفتم رو راشا گرم دستای.شدیم پیاده ماشین از

 !بود

 !بودن مست گمونم به! پسرامیرقصیدن با  وسط اون داشتن پارچه متر نیم با دخترا

 .....استقبال اومدن بودن کی نمیدونم که نفر چند

 .گرفتن رومون پیش رو مشروب سینی که بود نگذشتهچیزی

 .برنداره که گفتم هم راشا به برنداشتم من

 ....السا رادوینو به افتاد چشمم که میکردم نگاه جمع تو پسرای دخترو به داشتم همینجوری

 .برگردوندم سرمو سریع ریخت بهم اعصابم

 چشمات از نیستی عاشقش میشی؟نگو جوری یه میبینی رو یارو این هروقت ؟چرا!شد؟ چی:راشا

 !میکنه داد بی

 سننه؟؟؟ رو تو.هستم اره:من

 ...خوردم شکر...میزنی کتک چرا بابا باشه:راشا

 !زرده لباس اون!توعه شبیه چقدر!نگارو خانومه اون نیلان عه:گفت راشا بعد دقیقه چند

 .چرخوندم چشمامو میرقصیدن داشتن که جمعی توی

 !!!!!میبینم درست خدایا!درآوردم شاخ دیدم که کسی دیدن با
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 ۵۶فصل

 

 اراش به نباشه ضایع اینکه واسه!میکنه چیکار اینجا(مامانش)پرنیان خدایا نمیشد باورم اصلا

 !خوشگلی این به من٬نیست من شبیه اصلا نه:گفتم

 ....سقفو به اعتماد بابا:راشا

. 

. 

 !کیه بابام میفهمیدم باید٬میزدم حرف باهاش باید

 .برمیگردم زودی٬بااجازه دستشویی برم من!! راشا:من

 !کجاست؟ میدونی:راشا

 !میکنم پیداش ولی نه:من

 .کنم پیدا رو پرنیان که میچرخوندم چشمامو٬شدم دور ازش و زدم مصنوعی لبخند

 ........دیدمش

 !میخورد مشروب بودو نشسته مبل روی

 احساس کاملا!نشست کنارش باشه سالش ۳۵میومد بهش تقریبا که مردی لحظه همین توی

 !میکشه پرنیان بدن روی دستشو لذتی باچه که میکردم

 !!!دیده منو که انگار نه انگار ولی!بودم وایساده سرش بالای کردم بیشتر هامو قدم سرعت
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 !؟!میخوای چی:پرنیان

 !دارم کارت شو بلند!نکشیدی کارات این از دست هنوز:من

 !کارت رد ندارم؛برو کاری باتو من:پرنیان

 !کنه مخالفت نتونه که بود مست قدری به!کردم بلندش گرفتم دستشو

 !میخوای جونم از چی آشغال کن ولم:پرنیان

 .خلوت جایه یه تالار حیاط داخل بردمش

 رغم که میارم سرت به بلایی یا کیه من بابای میگی الان همین یا:زدم زل چشماش توی بانفرت

 !کنن گریه حالت به آسمون های

 دیمیپرسی همونجا خب!!!بپرسی ازم اینو اینجا کشوندی منو همه این:گفت خندیدو بلند صدای با

 !میگفتم برات

 !میزنه بیرون سینم توی از قلبم لحظه هر میکردم احساس

 ...بگو:من

 !بیا دنبالم:گفت و گرفت دستمو

 !باشه میتونه کی یعنی!؟!مهمونیه؟ این توی بابام یعنی خدایا

 !!!میرفت بالاتر قلبم ضربان لحظه هر هیجان شدت از

 ...اوناهاش:پرنیان

 !کردم نگاه بود کرده اشاره که جایی به

 !!!ایستاد قلبم کردم احساس لحظهیه
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 ۵۷فصل

 

 !!!!نداره امکان:کردم زمزمه آروم٬نمیشه باورم

 میرفتم ایران میومد اوقات بعضی!بود سوئیس خونشون که ها موقع اون!داره که فعلا:پرنیان

 !کن گم گورتو هم حالا!پیشش

 !شد دور ازم بعدشم

 !!میبینم خواب دارم بگه من به یکی!نمیشه باورم خدایا نمیشه باورم

 !بیام بنظر طبیعی کردم سعی میومد سمتم به داشتکه دیدم رو راشا

 !داشت چیکارت خانومه این!؟!دختر تو کجایی٬نیلان:راشا

 !هیچی اممم!خانومه این!هیچی ها:من

 !برقصیم بریم میای٬باشه:راشا

 ؟!رقص؟:من

 چی؟ پس دیگه رقص!یهویی تو شد چت:راشا

 .بریم اره:من

 !بود باحال خیلی ولی |:بود باباکرم مثل ریتمش آهنگ٬گرفت دستمو

 !میزد بکشن میدادو تکون دستاشو راشا

 !میرقصید بامزه خیلی

 !اوردم می در بازی ضایع بیشتر این از نباید



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 128 

 !ردمیک نگاه بهم لبخند با اونم.میرقصیدم راشا دور ادا نازو با!میدادم تکون کمرمو آهنگ ریتم با

 ...بود شده کم خیلی کشیدم؛فاصلمون کراواتشو و رفتم نزدیکش

 !کرد پر رو سالن کل جیغ و دست و سوت صدای شدو تموم آهنگ

 .زد موهام به کوتاهی بوسه کرد بغلم آروم راشا

 !کردم نگاه بود لباشون روی شیطون لبخند یه که مامانش و رزا به

 !زدم لبخندی ناخواسته!!!!میشدن برادرم خواهرو راشا و رزا داشت حقیقت پرنیان حرف اگه

 ؟!گذشت؟ خوش:رزا

 خیلی اره:راشا

 .خندیدم منم

 !من بابای شاید البته و!رسید راه از رزا بابای که بودیم صحبت گرم

 !سلام:بابا

 !انداخت من به مشکوکی نگاه

 !نیارم خودم روی به چیزی کردم سعی

. 

. 

 .رفتیم و دادن رو ها کادو شام خوردن از بعد

 !گذشت خوش خیلی:گفتم راشا به و شدم پیاده ماشین از

 .گذشت خوش خیلی منم به:گفت زدو گرمی لبخند
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 خدافظ:من

..... 

. 

. 

. 

 چیکار باید باشه درست پرنیان حرف اگه که میکردم فکر این به کشیدم دراز تخت روی

 میشه مشخصDNAآزمایش با اوووم!میکنه دخترتم؟؟باور من بگم بهش برم چجوری کنم؟؟اصلا

 !برد خوابم خیالا فکرو همین با!دیگه

 

 

 

 

 

 ۵۱فصل

 

 نمیتونم اومده پیش برام مهم کار یه که گفتم و زدم زنگ یاشار به شدم بیدار که بیدار صبح

 .شدم نظم بی خیلی جدیدا٬بیام

 !بگیرم راشا از باید!ندارم آدرس البته راشابابای سراغ برمامروز میخوام

 |:بزنم زنگ نمیشه صبحه۱ساعت الان
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 !خوردم هم مفصلی ی صبحانه٬اومدم سرحال گرفتم دوش یه

 ...۹:۳۶ساعت الان خب

 !خاکستری سوئیشرت٬مشکی شلوار توسی ی مانتو

 !گرفتم رو راشا ی شماره برداشتم بودم؛موبایلمو حاضر خب پوشیدم هم مشکی شال

 ...بوق سه...دوق...بوق یه

 !نیلان جانم:پیچید گوشی توی آلودش خواب صدای

 !خوبی خوابالود بخیر صبح:من

 !بخیر توهم صبح:گفت کشیدو ای خمیازه

 !دور دور بریم میای:من

 !؟!صبح؟ وقت این:راشا

 چیه؟ اشکالش اره:من

 !دنبالت میام ظهر بعد نیلان نه الان:راشا

. 

. 

 .میکنم درستش ظهر بعد نداره عیب!کنم پیدا باباشو کار محل باید اول بزنن گندش

 !بزن زنگم بیای خواستی وقت هر باش:من

 !کردم قطع رو گوشی٬کردیم خداحافظی

 .بزنم دوری یه برم لاقل!شدم حاضر که من
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. 

. 

. 

. 

 ....بعدظهر

 !حاضری؟ نیلان الو:راشا

 ...اره:من

 ....پایین بیا:راشا

. 

. 

 !افتادیم راه به و شدم ماشین سوار

 !نیستن سحرخیز تو مثل همه نکردی فکر اخه!دور دور بریم بودی زده زنگ صبح اول نیلان:راشا

 !کنم استفاده بیکاری اوقات از گفتم نرفتم شرکت امروز:من

 !بریم کجا حالا خب:راشا

 !!!نمیدونم:من

 !بریم؟؟؟ کافه:راشا

 !بریم:من

. 
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 .دادیم سفارش قهوه با شکلاتی کیک

 .شیم آشنا بیشتر دارم دوست!بگو برام خودت از بیشتر یکم راشا:من

 !رفت یادت برات گفتم:راشا

 !ساله۲۵کشی نقشه مهندسی دانشجوی!رضایی راشا

 !مادر شغل پدر شغل!میدونم اینارو:من

 

 !داره هم شریک یه البته!داره کارخونه بابا:گفت کردو نگام تعجب با

 !دارهخانه!!!داره حقوق لیسانس مامانمم

 دیگه؟

 !دیگه همین:من

 !بیارم گیر چجوری روکارخونه آدرس حالا خب

 ؟!!نمیشی عصبانی بپرسم سوال یه!نیلان:راشا

 .بپرس نه:من

 !چیه رادوین و تو قضیه:راشا

 مهمه؟ برات چرا:من

 ندیدی؟؟؟ فضول:راشا

 !قرصه؟ دهنش ما فضول آقا این خب:من
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 .راحت خیالت اره:راشا

 کرد مجبور رادوینو باباش اینکه تا!بود ازدواج هم داشتیم؛قرارمونعلاقه بهم رادوین منو خب:من

 .همین!کنه ازدواج السا با شرکت خاطر به

 !مختصر و کوتاه خیلی بعله:راشا

 !!!شکلاتییییییی کیک جون اخ!آوردن هارو سفارش

. 

. 

 !ای؟ پایه!کرده شیطونی هوس دلم٬نیلان:راشا

 !!شیطنتی جور چه:من

 !بگیریم حالشونو بریم پسراس دوست دختر دوست این پاتوق بلدم پارک یه:راشا

 بوده؟ توهم پاتوق نکنه:من

 !کرده تعریف برام رزا ایران اومدم تازه که من تو جان نه:راشا

 !بگیری حالشونو میخوای چجوری حالا خب باشه:من

 !کن صبر:راشا

 !کرد پارک میفروخت چیزا این فشفشه این از که ای مغازه یه کنار ماشینشو

 !برگشت بسته چندتا با بعد دقیقه چند

 ؟!چیه اینا:من

 !کن بندی دسته تایی پنج٬ترقه:راشا
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 !گرفت خندم شیطانیش فکر از

 .پیچیدم هم دور تایی پنج هارو ترقه

. 

. 

 !کیه به کی نیست معلوم اصلا جاییه خوب خداییش!بزرگن درختاش چقدر!پارکی عجب

 !میشه شروع ماموریت:راشا

 گرفته رو دختره دست پسره٬کرد دراز بودن نشسته درخت زیر که پسری دختر سمت به دستشو

 !بود

 !کنید کیف بزنیم بهم رمانتیکتونو فضای جوری یه

 !شدیم قایم نزدیکشون درختای از یکی پشت

 !دختره پای جلوی انداخت کرد روشن رو ها ترقه از بسته یه فندک با راشا

 غجی میدویید!بگیره دخترو این یکی حالا!شد بلند ها ترقه صدای که نکشید طول ثانیه چند

 !کرد حمله آمریکا!میزد

 !میترکید داشت دلم که بودم خندیده انقدر میزدیم گاز زمینو خنده از که راشا منو

 !بعدی ماموریت سراغ رفتیم

 !ونبرات بمیرم آخ آخ میگرفتن لب داشتن بودن وایساده مجنون بید درخت یه زیر پسر دختر یه

 !میکنم پرت هارو ترقه من بگیر فیلم تو راشا:من

 !آورد بیرون موبایلشو راشا

 !پاشون زیر انداختم زدمو آتیش رو ها ترقه فندک با
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 یهو یه!میچرخیدن خودشون دور و میزدن جیغ دوتاشون هر ها ترقه صدای شدن بلند با همانا که

 !افتادن بهم خوردن کله با

 !خنده از میمیرم دارم خدا آخ

 !بود آورده کم نفس که میخندید چنان راشا

 !ماشین داخل رفتیم و کردیم ترک رو جرم محل سریع

 !!خندیدیم دوباره انداخیم به نگاهی

. 

. 

. 

 !خورد زنگ راشا تلفن بعد دقیقه چند

 !بابامه:راشا

 !بابا سلام

.......... 

 !بیرون اومدیم نیلان با٬خوبم مرسی

.......... 

 نیام؟؟ الان میشه بابا

......... 

 خدافظ باشه اه  
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 ؟!شده چی:من

 !دارم کارت کارخونه بیا میگه بابامه هیچی:راشا

 !افتاد راه کردو روشن ماشینو

 !کرد پارک گوشه یه بعد ربع یه

 !برمیگردم زود:راشا

 کجا؟؟:من

 بابا پیش:داد نشونم رو کارخونه اشاره به:راشا

. 

. 

 ....بفهمم چیزو همه باید!بیام باید روز یه فقط!کردم پیدا هم آدرس این از اینم

 

 

 ۵۹فصل

 

 ینمبب دارم دوست!کارخونه برم میخوام شنبس پنج امروز میگذره راشا با رفتنم بیرون از روز چند

 !! چیه العملش عکس میشنوه وقتی

 هووووف

 !ایکبیری ی شرکت،دختره اومد السا دیروز
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 !کنم کار شرکت این تو نبودم مجبور کاش!میشه تر تازه دلم داغ میبینم رادوینو روز هر

. 

. 

 .شدم خارج که شرکت از کردم عوض کارمو های لباس کردم، جمع وسایلمو

 .....گرفتم تاکسی یه

. 

. 

. 

 !گرفتم رو ریئس اتاق آدرس کارکنان از یکی از!شدم کارخونه وارد

 داخل؟ برم میتونم خانوم ببخشید:من

 .چشم!ببینن شمارو میخوان اومدن خانوم یه رضایی آقای ببخشید.لطفا دقیقه یک:منشی

 .داخل بفرمایین

 !کردم باز درو اتاق داخل از بفرماییدکه شنیدن از بعد بود رفته بالا قلبم ضربان

 به خودم که بودم،باصدایی کرده گم پامو دستو!خورد گره توسی چشم جفت یه با نگاهم

 ...سلام:گفتم زورشنیدم

 ۶۶فصل

 

 !بود نکرده تعجب خیلی دیدنم از انگار
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 .بشینید خانوم نیلان بفرما(:راشا بابای)کوروش

 .نشستم بادمجونی مخملی مبل روی

 !برمیاد دستم از کاری!اومدی خوش خیلی:کوروش

 ...اومدهپیش موضوعی یه راستش اممم:من

 خب:کوروش

 !کنم صحبت پرنیان و شما رابطه راجب میخوام راستشخب:من

 !مادرته منظورت:کوروش

 !!!!!!!!!مادر؟:گفتم زدمو پوزخندی

 میدم بهت بخوای پول هرچقدر!پدرتم من گفته بهت که گفت بهم مهمونی شب پرنیان:کوروش

 !بروولی

 !بخره پوا لا منو میخواست!!بود پدرم واقعا پس

 .ندارم تو پول به نیازی:من

 چی هر.من زندگی روی شی آوارمیخوای الان که شد پیدات کجا از نمیدونم نیلان ببین:کوروش

 !.کن گم زندگیم از گورتو فقط میدم بهت بخوای

. 

. 

 هجوم اشکام شکست بغضم!بزنه حرف اینطوری باهام میتونست چطور بودم دخترش من

 من گناه!بکشم زجر انقدر باید الان و اینجام الان من پرنیان و تو کاری کثافط بخاطر:آوردم

 ...ز*ا*ب*س*و*ه ؟؟کصافط!ام؟ ی*م*و*ر*ح که اینه!چیه؟
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 !افتاده که بوده اتفاقی!الان کنم چیکار من خب٬پایین بیار صداتو کارمه محل اینجا:کوروش

 !نمیخواستم آشغالو این پدری مهر که من!رسید سرم به فکری

 هیچوقت میخورم قسم ولی کنی دور رزا و راشا از منو نداری حق البته برم که داره شرط یه:من

 !نگم هیچی

 بگو:کوروش

 هوم؟.وسایلش تمام با!بخر برام خونه یه:من

 ...حاضره خونه! بیا موقع همین دیگه روز سه باشه!نمیخواستی پول که حالا تا:کوروش

 !قبول

 .قبوله گفتم زدمومضحکی لبخند

 .رضایی آقای خداحافظ:من

. 

. 

 خخخ!آشغال!ها زدم جیبشومیلرزه؛خوب استرس شدت از دستام هوووف

 

 ۶۸فصل

 

 نممیک ترک رو شرکت ساختمون دارم که گفتم رادوین یاشارو به وقتی. گرفتم تحویل رو خونه

 !نگفتن چیزی اما کردن تعجب
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 خواب اتاق تا دو طبقس یه ولی!دوبلکس ٬سفید و یشمی سبز دکراسیون با بزرگه نسبتا خونم

 !مجهز کاملا وسایل با!داره

 دیشب همین که انگار اما گذشته رادوین عروسی شب از دوروز ۲۲اسفنده ۲۵امروز!هوووف

 ......بود

 ...رادوین تنگه٬کوچولو داداش تنگه٬تنگه خیلی دلم

 .....خانواده داشتن تنگه

 میریم یاشار رزا و راشا با هم ها هفته اخر خونه میام شرکت میرم دیروز مثل روزم هر

 .نیست خوشحال قضیه این از کوروش که هرچند٬بیرون

 .نمیده کیف تنهایی ولی بیرون برم دارمدوست!تاریکه هم هوا رفته سر حوصلم

 ...دیگه عیده!میشه تعطیل شرکت هم دیگه روز چند

 ....کردم پلی علاقمو مورد آهنگ و ورداشتم گوشیمو

 جدایی همه این از گرفته دلم خیلی

 

 کجایی؟ تو کجا من حالا قدیما گذشت

 

  میگیره دلم همش حالم گرفتس خیلی

 

 ....بگیره نفسم تا میزنم قدم انقدر
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 بسه دلم برا فکرت٬فکرتم به میرم هرجا

 

 مقدسه برام اسمت٬کنم صدات همش میخوام

 

 !شد بلند موبایلمو تماس زنگ صدای شدو قطع صداش که میکردم زمزمه اهنگ با آروم

 !نه یا بردارم بودم دودل٬بود ناشناس کردم نگاه شماره به

 .کردم برقرار تماسو

 بله؟:من

 خوبی؟میشناسی؟ عزیزم سلام....:

 !گرفت ازم دنیامو تمام که بود همونی نشناسم میشد مگه

 !خوبی شما ممنون:من

 !بیای میشم خوشحال رادوینه تولد شب فردا پس راستش٬مرسی:السا

 ..کرد معرفی برام خودشو رادوین که افتادم روزی اون یاد

 لیسانس ۸۳۷۸اسفند ۲۷متولد٬خانواده کوچیک پسر هستم مهر بزرگ رادوین خدا نام به

 !نیوفتاد قلم از چیزی.فرانسه دانشگاه التخصیل فارغ٬عمران مهندسی

 ...بوسیدیم رو همدیگه بود باری اولین روز اون زدم لبخندی روز اون آوری یاد با

 ...نیلان الو:السا

 ..میام حتما بله:من
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 خدافظ میبینمت:السا

 ....کرد قطع تماسو

 

 ۶۲فصل

 

 ..انداختم آیینه به نگاهی

 !بود لختی زیادی ذره یه تنش بالا قسمت که کوتاه قرمز پیرهن

 !میکرد نمایی خود که سفیدمم تراش خوش پاهای٬قرمز بلند پاشنه های کفش

 رژ و چشم خط یه گذاشتم سرم روی بودم گرفته قبلی مهمونی واسه که هم گیسی کلاه همون

 !!خوشرنگ آلبالویی

 ..بودم حاضر

 .حاضرم من!کجایی راشا الو!زدم زنگ راشا به و برداشتم موبایلمو

 !درم دم بیا:راشا

 !انداختم سرم روی شالی و پوشیدم!پوشیدم  بلندی مانتوی

 !خان راشا سلام:شدم سوار کردمو باز ماشینو در

 !عزیزم خوبی!زیبا بانوی سلام:راشا

 .قربونت مرسی:من

 !میان بنظر خوشمزه لبات!زدیآلبالویی رژ:راشا
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 ...راشا عه:من

 ...خندید

 مشکی تیشرت یه با مشکی جین شلوار یه هم راشا!شدیم پیاده ماشین از بعد دقیقه۴۵تقریبا

 !بود پوشیده هماشپورت مشکی چرم کت یه جذب العاده فوق

 !خودش واسه بود ای تیکه

 !زیاده مهمونشون قطعا!گرفتن تالار امشب واسه٬میرسید گوش به وضوح به آهنگ صدای

 !کردم تعجب روم روبه ی منظره دیدن از

 !نگو که وضعیتیه یه اصلا!هم بغل بودن شده ولو پسرا دختر

 ؟!هوم پارتیه اینجا میگم:راشا

 !کنم فکر اره:من

 !کردم آویزون ورودی در کنار لباسی چوب روی و آوردم بیرون شالمو مانتو

 یه هک فعلا باشه تو به حواسم باید امشب:گرفت دستمو زدو شیطونی لبخند لباسم دیدن با راشا

 !دادی کشته

 !پاشیدم روش به لبخندی

 !شدی ناز چه کثافط:بغلم انداخت خودشو میاد سمتم به داره که دیدم رو رزا

 !تعریفت از مرسی:من

 !اونور برو!کردی بغل منو پرنسس کی ی اجازه با عه:راشا

 ؟!؟!تو؟ پرنسس شده کی تا کی از درضمن!!بوده خودم دوست اول چندش:رزا

 !دیدمش که وقتی همون از:راشا
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 !استقبال اومدن رادوین السا و یاشار موند ناتموم ها بحث

 .میومد بهش واقعا!بود پوشیده اکلیلی داره دنباله بلند پیرهن یه السا

 !بود مونده راشا منو ی شده قفل دستای روی نگاهش که:کردم نگاه رادوین به

 !میکرد بیداد چشماش توی غم

 !همیشه از تر جذاب٬پاپیونی کراوات با بود پوشیده مشکی شلوار و کت یه

 ....گرفتم ازش چشم

 به یکیشو و برداشتم تا دو زدم راشا به چشمکی٬گرفتن یاشار منو سمت به رو مشروب سینی

 .گرفتم راشا سمت

 

 ۶۳فصل

 

 !زد ذوقم تو تلخش مزه خوردم مشروب از ای جرعه

 !شد بد حالم٬تلخه خیلی!نمیخورم من:من

 !میخورمش من بده نخور:راشا

 !خورد هردوتاشونو خوردن آب مثل که بودم خیره راشا به باز دهن با

 !دیگه بسه راشا:من

 .نمیشم مست نترس:راشا

 !میشد پخش فضا توی نفرمه تو رقص مخصوص ملایمی اهنگ
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 !میدی رقص افتخار شرقی زیبای بانوی:راشا

 .رفتیم رقصنده جمع وسط به و گذاشتم دستش توی دستمو

 !کردم حلقه گردنش دور دستمو

 !کرد تنگ کمرم دور دستاشو ی حلقه

 حسو این بود برادرم چون شاید٬میداد آرامش بهم بلعیدم؛وجودش وجود تموم با عطرشو بوی

 .کردم پنهون گردنش گودی توی سرمو٬داشتم

 !میکنی دیوونم داری نیلان:راشا

 ٬بکشم خجالت نداشت دلیلی بود محرمم

 .میرقصیدیم هم بغل توی آهنگ ریتم با

 !نیلان:راشا

 جانم:من

 !بگم؟ چیزی یه:راشا

 ...بگو:من

 .دارم دوست خیلی:راشا

 !دارم دوست منم:من

 !نکردم تجربه رو حسی همچین وقت هیچ!کردی عاشقم کردی دیوونم نیلان!عشقه منظورم:راشا

 !خدایا میگفت چی راشا!نداشتم اعتماد گوشام به

 ....گف چی:من شدم خیره چشماش به و کردم بلند سرمو
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 !بود افتاده کار از مغزم!بودم شوکه٬بودم شده لال لبهاش گرمی احساس با

 !میبوسید منو آرومی به

 !خواهرشم من باشه اینجوری نباید خدایا٬بشم مسلط افکارم به کردم سعی

 !بشم آزاد دستاش حسار از کردم سعی

 توهم گوب بهم فقط!میکنم خوشبختت بخدا نیلان!نمیخوای منو نگو:گفت آوردو گوشم کنار دهنشو

 !عاشقمی

 !کن ولم!مستی الان تو راشا:من

 !نیستم مست نیلان جون به!نیستم مست:راشا

 !نیست حرفا این وقت الان راشا کن ولم:میشدم دیوونه داشتم دیگه

 !گرفت غم رنگ چشماش

 چه من خدایا!بودم شده شوکه!بردم پناه تالار ی گوشه به.کرد آزاد کمرم دور دستاشو ی حلقه

 !ببخش خدایا!بوسید منو کردم؟برادرم غلطی

 !!!نبود راشا ولی میومدن سمتم به داشتن رزا و یاشار شد تموم آهنگ

 !داداش زن به به:رزا

 !!!دیدن اینا خدا وای

 !دوستیم هم با فقط راشا منو!بود اتفاقی:من

 

 

 !باشه!دوستین فقط که:رزا
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 .انداختم پایین سرمو شدم آب خجالت ار

 و دادم بهش بودم گرفته رادوین واسه ای مردونه ی نقره دستبند شام از بعد بود بدی شب خیلی

 .خونه رفتم گرفتم آژانس

 

 ۶۴فصل

 

 !دیوار به بکوبم موبایلمو داشتم دوست!شد بلند موبایلم آلارم صدای

 ..هووووف!تعطیله شرکت فردا از اخره روز دیگه امروز

 .کردم دور رو منفی افکار!ریخت هم به اعصابم دیشب آوردن یاد به با

.. 

.. 

.. 

 ..بیداد داد ای....میونم تنها من مسافرت میرن همه احتمالا عیده نزدیک راستی اممم

. 

. 

 خسته!بگیرم یاد رانندگیباید حتما فرصت اولین در٬شرکت سمت افتادم راه و شدم تاکسی سوار

 !رفتم اونور اینو تاکسی با که بس شدم

 !نشستم و گذاشتم میزم روی کیفمو٬کردم سلام شرکت کارکنان با

 !نیاوردن تشریف مهر بزرگ آقایون هنوز
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 .شه تموم زودتر امروز کاش بودم خسته خیلی

 از خواب اشمردنه صدای شنیدن با که میشد گرم داشت کم کم چشمام گذاشتم میز روی سرمو

 !پرید سرم

 رفتی؟ زود چرا دیشب!؟!خوبی سلام:رادوین

 !بودم خوبین؟خسته شما ممنون مهر بزرگ آقای سلام:من

 .رفت اتاقش داخل به و نگفت چیزی ولی خورد جا بود کلامم توی که سردی همه این از

 !!!!میکشه پر آغوشش برای دلم میدونست چه

 .شدم خونه راهی!گذشت بود سختی هر به امروز

 خخخ..پلو عدس!کنمعیدو درست چی خب٬بپزم غذا شام واسه گرفتم تصمیم

. 

. 

. 

 رو تنهایی خدایا!میکردم عوض هارو کانال هدف بی و بودم داده لم تلوزیون روی به رو مبل روی

 !سخته واقعا٬نکن هیچکس نصیب

 !خوابیدم مبل روی همونجا و کردم خاموش تلوزیونو

. 

. 

. 

 !خوابیدم زیاد چه واااای!میداد نشون رو ظهر۸۸!کردم نگاه ساعت به٬کردم باز چشمامو
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 !افتادم راه دستشویی سمت سمت باز نیمه چشمای با شدم بلند مبل روی از

 !باشه میتونه کی!بلند موبایلم صدای

 عسلی میز روی از موبایلو و برگشتم رو بود متر کیلو ۸۶۶۶ ی اندازه من برای که قدمی چند

 !برداشتم

 الو:من

 !پیچید گوشم توی رزا شنگول صدای

 !دختر چطوری:رزا

 توخوبی؟ ممنون:گفتم اومد می بیرون چاه ته از که صدایی با

 !خوابی هنوز گمونم به!بیدارشدی خواب از الان واه:رزا

 ؟!هار دیگه میای!شمال بریم عیدو تعطیلات کل گذاشتیم قرار!هستیم ما ی خونه همه الان نیلان

 !کردن تزریق بهم انرژی که انگار خبر این شنیدن با

 !میام حتما اره اره:من

 !کن جمع وسایلتو افتیم می راه صبح فردا:رزا

 فعلا.قربونت باش:من

 !شمال جون آخ!کشیدم خفیفی جیغ پرید سرم از خواب کلا

. 

. 

. 
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 !باشم سرحال فردا که بخوابم الان بهتره!حاضره همه!کردم چک وسایلمو بار اخرین برای

 ...رفتم خواب به قشنگ فکرای با

 

 ۶۵فصل

 

 حاضر و خوردم مختصری یصبحانه صورتم دستو شستن بعد٬شدم بیدار خواب از ذوق با

 ورتیص رژ!کپ کلاه با پوشیدم هم نازکی سفید شال سفید مانتوی با زخمی یخی جین شلوار٬شدم

 .زدم ملایمی

 !کردم بیشتر و سرعتم بوق صدای شنیدن با٬برداشتم و چمدونم و انداختم شونم روی کولمو

 خوبی؟٬بخیر صبح سلام:شدم ماشین سوار!ماسید لبم روی لبخند راشا ماشین دیدن با

 !خوبیت به خوبم٬گلم شادی و بخیر صبحت خانوم سلام:گفت زدو گرمی لبخندی

 .زدم لبخندی تعجب درکمال

 قضیه اون راجب سرفرصت باید!بدهکارم بهت دیشب بخاطر خواهی معذرت یه من نیلان:راشا

 .ببخشید٬میکردم صحبت باهات

 !حرفیه چه این داداش میکنم خواهش:من

 !نشست پیشونیش روی اخمی شنید که داداشو یکلمه

 !بریم که منتظرن ما ی خونه دم الان هم ها بچه!مشهد رفتن اینا مامانم:راشا 

 .اوهوم:من

 ...رستا!السا رادوینو!یاشار شدیم؛رزا پیاده ماشین از
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 و رادوین کنیم؛ماشین حرکت که شدیم ماشین سوار بعدش!کردیم پرسی احوال سلام ها بچه با

 .رفترزا ویاشار ماشین با رستا بود؛ناچارا دوسرنشینه راشا

. 

. 

. 

 پلی تند ریتم با شادی آهنگ راشا٬شدیم پیاده همه و کردیم پارک گوشه یه٬بودیم چالوس جاده

 !نبود شلوغ بود صبح میزدیم؛چون جیغ و میرقصیدیم جاده وسط٬کرد

 !برد خوابم که شد چجوری نمیدونم٬شدیم ماشین سوار دوباره رقصیدن کلی از بعد

. 

 

. 

 !رسیدیم!بیدارشو نیلان:راشا

 !کشیدم سوتی دلم توی  ویلایی خونه یه انداختم اطرافم به نگاهی!کردم باز پلکامو آروم

 رسیدیم؟:من

 .شو پیاده اره:راشا

 .ویلا سمت افتادیم راه و آوردیم پایین هارو چمدون شدیم پیاده ماشین از

 کیی! دوتا بالا طبقه داره اتاق تا سه پایین طبقه عزیز دوستان خب:گفت رزا شدیم که خونه وارد

 !دیگه کنید انتخاب خودتون!دوتا بقیه داره خواب تخت یه ها اتاق از

 !خودم مال نفره یه اتاق:من
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 !کرد اشاره بالا طبقه سمت به اشاره با

 !بالا طبقه رفتم و برداشتم چمدونامو

 !ترم راحت تنهایی

 .نبود بد!صورتی سفید بادکراسیون اتاق یه

 ....پایین رفتم و کردم عوض رنگ سبز اسپرت شلوار بلوز ست یه با هامو لباس

 ۶۶فصل

 

 .میذاشت یخچال داخل رو هایی موادغذایی داشت و بود آشپزخونه داخل رزا

 !میخوای کمک جونم رزا:من

 !ها بچه پیش بریم٬شد تموم گلم نه:رزا

 نداریم؟ ناهار!گشنمه من رزا امممم:من

 !داریم مخصوص غذای یه اتفاقا چرا:رزا

 !حالا هست چی جون اخ:من

 !بودی داده دانشجویی دوران مخصوص املت قول یاشار:گفت بلند صدای با رزا

 !نکشته هممونو تا بلندشو یاشار گشنشه راشا پرنسس:کرد راشا به نگاهی

 ...نیست ما بین هیچی که بگم اینا به چجوری من اخه پوووف

. 

. 
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. 

 کنار بریم هم شب٬کنیم استراحت کوچولو یه گرفتیم تصمیم یاشار مخصوص املت خوردن از بعد

 .خخخ بزنیم جوج دریا

. 

. 

. 

. 

 شده خیره آفتاب غروب به سکوت در و بودیم نشسته ساحل هایشن روی کنار ها بچه با

 .بود معرکه واقعا!بودیم

 .بیرون بیاید فاز این از خب٬خب:رستا

 .کنه پابه آتیشو یکیتون پسرا:رزا

 .شدیم جمع آتیش دور همه٬شد کار به دست رادوین

 !کنین نگاه اینجارو لحظه یه:راشا

. 

 چیک.

. 

. 

 !شد عکسی عجب:راشا.

 !کنیم بازی حقیقت یا جرعت ها بچه خب:گفت ناز با السا
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 .نشستیم آتیش دور٬کردن موافقت همه

 شدی؟چندنفرو عاشق بار چند میپرسیدن مثلا!جرعت نه میگفتن رو حقیقت ها بچه اکثر

 !داشتی دختر دوست تا بوسیدی؟چند

. 

. 

 !!!!!ایستاد رادوین منو بین چرخید چرخیدو بتری

 !حقیقت یا جرعت:رادوین

 .جرعت بگم میخوام من ولی حقیقت گفتن همه خب

 !جرعت:من

 !کرد دریا آب به مرموزی نگاه

 .کنم خیست سرتاپا میخوام:رادوین

 

. 

. 

 .خوردم جیز خدا واااای

 .میکنه وضع هاشو لباس ویلا میره اینه فوقش میگفتن بقیه ولی نکنین اینکارو میگفتن السا و رزا

 خفیفی جیغ شد خالی سرم روی سرد آب سطل همانا که دادم قورت دهنمو اب ترس با

 .شدم کشیده آب موش مثل.کشیدم

 .میخندیدم خودمم٬ترکید بمب مثل ها بچه ی خنده صدای
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 !میخوری سرما کنی عوض لباساتو بریم بیا:راشا

 

 

 

 ۶۷فصل

 

 .کردم عوض لباسامو ویلا رفتم راشا با

 .ویلا برگشتیم کوفته و خسته٬گذشت خوش خیلی رقص بکوبو بزن٬خوردیم شام برگشتیم بعدشم

 و تخت روی پریدم و کردم عوض شورتک تاب یه با هامو لباس.خودشون های اتاق رفتن همه

 ....لالا

. 

. 

 .کردم باز چشمامو میداد نوازش گوشمو که هایی نفس گرمی احساس با

 !نمیشی بیدار جنگل بریم میخوایم نیلان:راشا

 ....لباسام خدا وای٬تخت روی نشستم سریع بود کم خیلی صورتش فاصله

 !خودم دور پیچیدم رو پتو

 .سرتم بالا  اس دقیقه ده بابا:خندید راشا

 .بخوابم لخت بخواد دلم من شاید اتاقم تو اومدی چرا:گفتم عصبانیت با
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 .میخوابیم باهم دیگه موقع اون:راشا

 رااااااااشا:زدم جیغ بودم کرده داغ

 ...تو چته کردم شوخی:راشا.

 !نیلان؟ زدی جیغ ؟چرا!شده؟ چی:اومدن رستا یاشار

 !کردی بیدارم خواب از چرا میگه٬هیچی هیچی:راشا

. 

. 

. 

 !برسم حسابشو باید شده پررو زیادی دیگه

 !پایین رفتم و کردم عوض هامو لباس

 ...بخیر ظهر:رزا

 .ببخشید:من

 !شو سوار برو گلم خواهش:رزا

 .کوبیدم بهم درماشینو محکم و شدم راشا ماشین سوار

 .جنگل سمت افتادیم راه٬نگفت هیچی

. 

. 

. 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 157 

 .شد تازه روحم٬کشیدم عمیقی نفس٬بود دهنده آرامش ها پرنده صدای

. 

. 

 ؟؟؟!!اس؟؟ پایه کی بازی وسط:چرخوند انگشت یه با وتوپ یاشار

. 

. 

. 

 ...نخودی رستاهم٬دسته یه رادوین و السا و یاشار٬شدیم دسته یه راشا و رزا منو

 

 .وسطیم ما جییییییغ٬انداختیم خطشیریا

 ...شدیم هلاک که کردیم بازی انقدر

 ...باشه پلو چلو نباید که همش٬خوردیم گوجهخیار و پنیر و نون هم ناهار

 ۶۱فصل

. 

. 

. 

 !گذشته خوش خیلی که الان تا٬میگذره شمال به اومدنمون از روز چهار
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 ظریف و نازک خیلی طلا انگشتر یه راشا گرفتم هم عیدی تحویل سال تازه٬فروردین سوم الان

 واسش من٬پول هزار دویست هم السا و رادوین٬پشمالو گنده خرس یه هم رزا!دخترونس٬داد بهم

 .بدم عیدی باید نبود یادم اصلا خخخ نخریدم کادو

 صورتی سفید خرسی شلوار بلوز و گرفتم دوش یه شدم بیدار زود امروز صبحه۹ ساعت هم الان

 !نگو که شدم ناز انقدر پوشیدم

 !هنوز خوابن همه٬کنم حاضر رو صبحانه من گرفتم تصمیم امروز خب

 !گذشتم ها پله از خندون و پرانرژی

 تیز گوشامو و جلورفتم آروم آروم٬کرد گل فضولیم٬میومد آشپزخونه داخل از پچ پچ صدای

 ...بود رزا صدای٬کردم

 .شمالیم عشقم اره:رزا

.......:.... 

 .ببخشید عمرم بزنمزنگ بهت که نبودم تنها اصلا کن باور٬سپهرم شدهتنگ برات دلم منم:رزا

. 

. 

 !؟!؟عمرم؟!عشقم؟!کیه؟ دیگه سپهر

 !!!!!!!!!!!!!!!!خیانت

 !شدم خسته شه تموم وی همه زودتر کاش سپهر:رزا

............ 

 !میزنم تیغش خوب راحت خیالت:رزا
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 اشتباه تو شاید نیلان ؟وااای!!کیه؟ میشنوم؟سپهر وی خدایا بیارم در شاخ میخواستم تعجب از

 .مطئنم من نیست دختری همچین رزا٬میکنی

 ۶۹فصل

 

 .شدیم تلکابین راهی و شدن بیدار هم بقیه کم کم صبحانه خوردن از بعد

 یه عکس ٬پوشیدم بلند پشت از ولی بود کوتاه جلو از که سفید بلوز یه با مشکی جذب شلوار یه

 سرم روی im the kingبود نوشته روش که سفید کپ ؛کلاه بودخخخ لباسم روی وحشتناک اسکلت

 هم کوچولو به و کشیدم چشمی خط زدم هم سرخابی رژ یه٬گردنم دور مشکی شال و گذاشتم

 !ریمل

 .پایین رفتم و فرستادم خودم واسه بوسی آیینه داخل از٬شدم جیگری عجب جون ای

 !بریم؟:گفتم و زدم براش گشادی لبخند میکرد نگام غضب با راشا پایین رفتم که ها پله از

 .شده ای تیکه عجب اونم کصافط

 ندچ کتان شوار یه میکرد خودنمایی هاش ماهیچه که تنگ وحشتناااااک ولی ساده توسی بلوز یه

 ...توسی که چشماشم٬بلوزش از تیره درجه

 .برم داداشم قربون٬جذابه خیلی نکبت

. 

. 

. 

. 

 !بود پامون زیر جنگل شدیم تلکابین سوار
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 ...بود زیبا واقعا ولی داشت ترس کوچولو یه

. 

. 

 ..گذشت باد برقو عین عید تعطیلات

 .گذشت خوش خیلی خداییش ولی هوووف شیم تهران راهی که بودیم کرده جمع هارو چمدون

. 

. 

 با٬گرفتم دوش یه٬داخل رفتم و کردم باز رو خونه در کلید با٬کردم خداحافظی ها بچه از ناراحتی با

 لالا و تخت روی پریدم حوله

 

 ۷۶فصل

 

 .پوشیدم لباسهامو شدم بلند تخت روی از و کشیدم ای خمیازه ۸۷:۲۳کردم ساعت به نگاهی

 .رزاست یکاسه نیم زیر ای کاسه چه بفهمم باید کنم شروع ماموریتمو میخوام الان همین از خب

 .گرفتم رو راشا ی شماره و برداشتم موبایلمو

 ...بوق سه....دوبوق....بوق یه

 الو:راشا

 !چطوری؟ راشا سلام:من
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 !خوبی؟ تو خوبم برم قربونت:راشا

 راشا؟٬فدات:من

 جانم:راشا

 میشناسی؟ سپهر اسم به کسی تو راشا:من

 !چیه؟ ؟فامیلیش!سپهر؟:راشا

 نمیدونم راستش خب:من

 میپرسی؟ چرا حالا!باشه میگی تو اینی نمیکنم فکر ولی میشناسم سپهر یه:راشا

 !چیکارس؟ کجاس کیه خب عه:من

 !میپرسی چرا حالا.رزاس ی خونه مستاجر دیدمش دوبار فقط من:راشا

 کیه؟ فامیلیش٬میگم برات اش موقع به:من

 !میپرسی چرا بگو تچ دیگه نه:راشا

 .وقتش به میگم بخدا:من

 .فرهمند فامیلیش:راشا

 .مرسی باش:من

 .عزیزم خواهش:راشا

 فعلا:من

 ..خودشه ندارم شک...رزا مجردی ی خونه مستاجر!!!فرهمند سپهر!کردم قطع تماسو

 ..گرفتم آژانس یه٬کردم عوض هامو لباس سریع
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 .شدم پیاده رزا مجردی خونه از تر پایین خیابون یه

 ماا ببینمش که بیرون بیاد خونه از بودم منتظر.کردم قایم درخت یه پشت خودمو رسیدم وقتی

 و ایستاد خونه جلوی تاکسی یه لحظه همین در٬بودم شده ناامید دیگه بود تاریک نسبتا هوا نیومد

 !شد پیاده رزا

 .آورد بیرون کیفش از موبایلشو دادو تکیه خونه در به ٬رفت که تاکسی

. 

. 

. 

 سپهر الو:رزا

......... 

 !پیشت بیام نمیتونم امشب ولی شده تنگ بغلت واسه خیلی دلم کن باور سپهرم:رزا

 .زد شیطونی لبخند

.......... 

 .کردم شوخی درم پشت باز درو عشقم:رزا

 ..داخل رفت رزا شدو باز در بعد دقیقه یک

 تنگ بغلت واسه دلم گفت رزا!میکرد خیانت بهش رزا که داشت کم چی یاشار مگه٬بودم کرده کپ

 !داره رابطه سپهر با نکنه!شده

 .نمیداد رو کاری هیچ دستور مخم بودم کرده هنگ

 ۷۸فصل
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 !کنم چیکار الان خب

 .کنم ثابت بهش ندارم مدرک بعدش نزنم الان اگه خب!بیاد بزنم زنگ یاشار به

 .گرفتم یاشارو ی شماره لرزوندستای با

. 

. 

 .یاشار الو:من

 خوبی؟ نیلان سلام:یاشار

 !کجایی مرسی:من

 !چطور؟ خونم:یاشار

 .رزا مجردی خونه برسونی خودتو سریع الان همین باید اومدهپیش مشکلی یه یاشار:من

 شده؟هان؟ چیزیش رزا چرا:یاشار

 .مهمه خیلی فقط نه نه:من

 .اونجام دیگه ربع یه:یاشار

 که یاشار!؟!چرا؟ خیانت اخه!باشه دختری همچین رزا نمیکردم فکر وقت هیچ٬بودم ترسیده خیلی

 ..نداره کم چیزی

. 

. 
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. 

 یاشار

 

 پارکینگ از و ماشین٬کردم عوض هامو لباس شده؟سریع چیزیش رزا نکنه!افتاده اتفاقی چه یعنی

 .افتادم راه و آوردم بیرون

 درخت یه به نیلان٬شدم پیاده و کردم پارک ماشینو.برسونم خودمو زمان ترین کم در کردم سعی

 !شده؟ چی نیلان سلام:رسوندم بهم خودمو٬بود داده تکیه

 !سلام:نیلان

 .میکرد کلافم داشت دیگه انداخت پایین سرشو

 !بزن حرف خو شده چی نیلان:من

 !میکنه خیانت بهت داره رزا:نیلان

 .زدم پوزخندی بعدش و کردم نگاه بهش مبهوت ماتو ثانیه چند

 .دارم اعتماد رزا به چشمام یاندازه میگه؟من چی داری هست معلوم:من

. 

. 

 نیلان

 

 .کردم تعریف براش بودم فهمیده خودم الان تا که رو قضیه کل

 !دیگس؟ یکی بغل خونه این توی الان من نامزد میگی داری تو:یاشار
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 .انداختم پایین سرمو و کردم سکوت

. 

. 

. 

 یاشار

 

 .رفتم بالا دیوار از نیلان های حرف به توجه بدون داخل برم که نداشتم کلید٬شدم دیوونه داشتم

 صدای با میومد رزا های خنده صدای٬شدم پذیرایی وارد٬کردم باز روی ساختمون ورودی در آروم

 .جان ای:میگفت که غریبه مرد یه

 .میومد اونجا از صداها٬بود باز نیمه خواب اتاق در٬میبینم خواب دارم بگه یکی

 کصافط اون بود تخت روی لخت رزا٬کشید تیر قلبم دیدم که ای صحنه با وایسادم در پشت

 ....داشت

 کاریشون کثافط غرق قدری به٬گرفتم فیلم ازشون و آوردم بیرون جیبم داخل از موبایلمو آروم

 .داخل اومده یکی نشدن متوجه که بودن

 .کوبیدم در به محکمی لگدی و گذاشتم جیبم توی موبایلمو

 .زه*ر*ه کصافط:زدم فریاد

 .کشیدن کار از دست من دیدن با

 !بودن شده شکه نمیگفتن هیچی کدوم هیچ
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 روی مشت نداری؟چندتا شرف خودت تو ناموس بی:گفتم و گرفتم سپهرو یقه و رفتم نزدیک

 .نمیکرد کاری هیچ اون ولی خوابوندم صورتش

 .میزنیش چرا عوضی کن ولش:رزا

 .میکرد طرفداری ازش خوب چه

 افتادم رزا جون به و آوردم بیرون کمربندمو

 .متنفرم ازت!یاشار میخوره بهم ازت حالم:رزا

 .گذاشتم کم برات چی آشغال:من

 .آوردم پایین اش برهنه بدن روی کمربندو شدت با

 .رفت برداشتو لباساشو که آشغال سپهر

 نذاشتن اینا مامانم ولی بودم سپهر عاشق من٬ازت اومد نمی خوشم اول همون از چیه میدونی:رزا

 باهات کردن مجبور منو بودی تری نرم چربو ی لقمه تو بود این بخاطر همش و خاستگاریم بیاد

 .کنم ازدواج

 .زمین انداختمش آوردم بیرون دستم از رو حلقه

 .میخوره بهم ازت حالم:من

 .زدم بیرون خونه از 

 !یاشار؟ شد چی:نیلان

 .بریم شو سوار:من

 

 ۷۲فصل
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 نیلان

 

 .بود زیاد خیلی ماشین سرعت٬عصبانیه خیلی که بود معلوم٬شدم ماشین سوار

. 

. 

 .من خونه رسیدیم دقیقه پنج بعد که میرفت سرعت با چنان

 .شدم پیاده ماشین از

 !پایین نمیای:من

 خوش شب٬رسانیت اطلاع از ممنون نه:یاشار

 کردم سکته اومدیم اینجا تا برو یواش.خوش توهم شب میکنم خواهش:من

 یاشار

 

 .رسوندم خونه به زمان کمترین در خودمو کردم خداحافظی نیلان از

 ...داخل رفتم و کردم پارک پارکینگ توی ماشینو

 .میگرفت پوست میوه براشون مامانم میکرد تماشا تلوزیون هم رادوین٬میکرد حل جدول بابا

 !هان کرده چیکار گلتون عروس بدونید میخواید:گفتم سلام بدون

 !میزنی داد چرا شده چی پسرم سلام:مامان
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 مانشما فلانه باباش بله اله گفتی مانیست تن ی وصله دختره این گفتم بهت بار چند بابا:من

 !میدونید صلاح شما هرچی چشم گفتم!بهمانه

 .بود خوابیده عشقش بغل تو امشب خانوم کن درستش بیا حالا

 .بودن خیره من به رادوین و بابا

 !میزنی؟ که حرفیه چه این بده مرگم خدا:مامان

 .گرفتم فیلم براتون نمیکنید باور:کشیدم عربده آوردمو بیرون جیبم از گوشیمو

 .دادم ونشونشون کردم پلی فیلم

 دخترتو این بگم بهش٬بزنم حرف غیرتش بی بابای اون با برم بذار!خورده گوهی چه رزا:رادوین

 !کن جمع

 .کشید موهاش به دستی کلافه بابا 

 !حیا بی ی دختره سرم به خاک وا عه:مامان

 !چیه العملشون عکس ببینم دارم دوس٬بفرستم باباش و راشا واسه فیلمو این میخوام:من

 .نیست صلاح کار این پسرم نکن:بابا

 رادوین شما!کردین مجبور منو شما٬کنم ازدواج رزا با گفتین که میخواستین منو صلاح شما بابا:من

 شرکت از سری هر ٬رفیقاشه با همش السا که بگو!براشون نمیگی چرا رادوین!کردین مجبور هم

 تصمیم خودم برای خودم من بعد به لحظه این از!الساس ز*ر*ه رفیقای از پر خونه برمیگیردی

 !میگیرم

. 

. 
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 فیلم و نشستم تخت روی٬رسوندم اتاقم به خودمو و رفتم بالا ها پله از حرفاشون به توجه بدون

 .فرستادم باباش و راشا برای رو رزا

 !بود کرده خوش جا لبم کنار پوزخندی

. 

. 

. 

 :بعد ماه یک

 نیلان

 باتموم رو بهاری بخش لذت هوای٬شدم خارج شرکت از و کردم خداخافظی شرکت کارکنان از

 ...۸۱:۳۶انداختم مچیم ساعت به نگاهی٬کردم تنفش وجود

 .خونه رفتم و گرفتم دربست تاکسی یه

 رو رزا گناه که نمیشه!نشده سرد راشا منو رابطه ولی میگذره رزا یاشارو جدایی قضیه از ماه یک

 .برادرمن خواهرو اونا درضمن بنویسم راشا پای به

. 

. 

. 

 همیشه!کرمی وشال پوشیدم زرشکی مانتوی و مشکی ساپورت یه و کردم عوض کارمو لباسای

 .اومد حال جیگرم خوردم و کردم درست خودم واسه  پرتغال شربت ٬روی پیاده میرم غروبا

 .پوشیدم بود روی پیاده مخصوص که اسپرتم های کتونی و انداختم شونم روی کولمو
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 .زدم لبخندی!گرفت چشممو فودی فست یه اینکه تا٬میزدم پرسه اطراف خیابونای توی

 .دادم سفارش قارچ و گوشت پیتزای و نشستم دونفره میزهای از یکی روی

 مامان*شبنم*آوردم بیرونش کیفم داخل از!خورد زنگ گوشیم که میکردم بازی انگشتام با

 داره؟ چیکار من با!؟!رادوین؟

 .کردم برقرار تماسو

 !خوبی؟ دخترم سلام:شبنم

 خوبی؟ شما ممنون:من

 ما خونه السا شدن حامله مناسبته به همه امشب راستش جان نیلان٬عزیزم برم قربونت:شبنم

 !سنوگرافی رفت صبح امروز شد یهویی چی همه!دعوتن

 !دنبالت؟ بفرستم یاشارو میخوای!گلم منتظرتم

 لبخند٬میشه بابا داره رادوین!بود رفته یادم رادوین اصلا که بودم کرده کارم سرگرم خودمو انقدر

 .زدم تلخی

 دعوتتون از ممنون میام حتما٬خانوم شبنم مبارکه:من

 

 

 ۷۳فصل

 

 ....رفتم وکردم عوض لباسامو خونه رفتم و کردم لغو سفارشو
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 آدمو محمدی گل بوی گذشتم حیاط از شد باز تیک بایه در٬داشتم دلشوره...فشردم درو زنگ

 .میکرد مست

. 

 

. 

 !بود شلوغ خیلی٬نشستم نفره تک مبل یه روی پرسی احوال سلام کلی از بعد

 .بگذره زودتر زمان داشتم دوست فقط میکردم غریبی احساس

 .میکردم بازی ناخنام با و انداختم پایین سرمو

 ...............نیستم من بچش مامان ولی میشه بابا داره عشقم٬نمیدیدم رو روز این میمیردم کاش

 ...گذشت بود جوری هر ولی میگذشت ساعت یک ی اندازه امبر دقیقه هر

. 

. 

 .دمش پیاده کردمو تشکر ازش خونه رسوند منو یاشار نذاشت جون شبنم بگیرم آژانس میخواستم

. 

. 

. 

. 

. 
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 !زدم زار انداختمو تخت روی خودمو کردم عوض لباسامو

 !تنهایی این واسه٬کسی بی این واسه میسوزه خودم واسه دلم

 ....برد خوابم که کردم گریه انقدر٬میخوردن سر هام گونه روی دونه دونه اشکام

. 

. 

 .میگذشتن همیشه از تر تکراری روزها و ها شب

 .نرفتیم بیرون باهم وقته خیلی٬بیرون برم راشا با قراره امروز

 .زدم بیرون شرکت از کردم جمع وسایلمو شد تموم کاری وقت

 .میده تکون دست برام داره که دیدم رو راشا

 چطوری؟ پوک کله سلام:من

 .عزیزدلم خوبم منم باشی خوب تو٬سلام علیک:راشا

 !بریم کجا میخوایم حالا خب:زدم لبخندی

 !میچسبه رگ تو بزنیم بستنی هویج آب یه شاپ کافی بریم:راشا

 .بریم بزن بهتر این از چی:من

. 

. 

 !جوون پسرای دخترای از بود پر شاپ کافی٬شدیم پیاده ماشین از

 .دادیم سفارش بستنی هویج آب و نشستیم دنج گوشه یه
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 !بگو چیزی٬کن تعریف خب:شکستم رو سکوت٬بودیم خیره بهم سکوت در

 .بودن تر مهربون همیشه از توسیش چشمای نزد حرفی

 .شدیم خوردن مشغول٬آوردن هارو سفارش

 نیلان؟:راشا

 !جانم:من

 !بزنم حرف باهات ای قضیه یه راجب میخوام:راشا

 !میشنوم خب:من

 بدی اجازه اگه گفتم راستش خب!ندارن مشکلی هیچ زدن حرف خانوادم با تو راجب من خب

 !برسیم خدمت امشب

 بیام میخوام میخواد میگفت داشت برادرم!میکردم نگاش مبهوت و مات...بودم کرده کپ

 ؟؟!!خواستگاریت؟

. 

. 

 ؟!نیلان؟:راشا

 !همین دارم قبولت دوستم عنوان به ولی دارم دوست من راشا:من

 !دارم؟ مشکلی چه من مگه نیلان نه چرا:راشا

 !منه از مشکل٬نداری مشکلی تو:من

 ...بخدا نیلان:راشا

 .بمونه هست که همینجوری چی همه بذار راشا نگو هیچی:من
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 .کن فرو گوشت تو اینو٬نمیشم بیخیالت نگیرم از بعله تا من نیلان:راشا

 .کردم حرکت خروجی در سمت و برداشتم کیفمو شدم بلند میز روی از

  نمیدادم اهمیتی ولی میزد صدام

 !میرسونمت خودم وایسا٬میری کجا وایسا نیلان:راشا

 ...گرفتم تاکسی یه و گذشتم خیابون از

 !؟!برم کجا خانوم:راننده

 !نمیکنه فرقی:من

 !افتاد راه به حرفی هیچ بدون نیست خوش حالم بود فهمیده که انگار

 ...چکید چشمم از سمجی اشک یقطره٬بود گرفته دلم

 

 ۷۴فصل

 

 !!میریم مقصد بی داریم ساعته نیم خانوم:راننده

 باید کی تا٬خودم یخونه نه دادم رو خونه آدرس).......(برین:گفتم و کشیدم صورتم روی دستی

 ...شدم خسته تنهایی همه این از!شده تنگ کوچولوم داداش واسه بترسم؟دلم

. 

. 

. 
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 !شدم پیاده و کردم حساب رو تاکسی پول

 !بود مبهمی حس یه نمیدونم!هیجان از شایدم!ترس از شاید!بود رفته بالا قبلم ضربان

 .بود فایده بی بازم ولی زدم زنگ دوباره!نکرد باز کسی٬زدم درو زنگ

 .زدم رو همسایه ی خونه زنگ

 بله؟....:

 بگیرم؟ رو وقتتون دقیقه یه میشه ببخشید:من

 !شما؟....:

 !خدمتتون میکنم عرض بیاین:من

 مهربانو سلام:زدم کردلبخندی باز درو گلی گلی چادر با خانوم مهربانو بعد دقیقه چند

 خوبه؟ حالتون!خانوم

 برگشتی؟ خارج از!!تویی دخترم سلام:مهربانو

 !؟!؟!!!!خاااارج؟

 !خانوم؟ مهربانو خارج:من

 .تحصیل ادامه برای خارج رفتی مادرت با گفت خدابیامرزت پدر:شد غمگین لحنش

 !چرامرده؟ اصلا!شده؟ چی کیان پس!؟!!!بیامرز؟ خدا ؟گفت!این؟ گفت چی!؟!!مرده؟ سعید

 کجاست؟ کیان!مرد شد؟چرا چی:گفتم هراسون٬بودم شدههول

 .زمین روی نشستم آوردن هجوم اشکام سیل

 .میدم توضیح برات داخل بریم گلم شو بلند٬داخل بریم بیا شدی چی دخترم وای:مهربانو
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 .داخل رفتیم و شدم بلند زمین روی از خانوم مهربانو کمک با

 .ببینم تار چیزو همه که بود شده باعث چشمام توی اشک

 شده؟ چی بگین توروخدا خانوم مهربانو:من

 .گذاشتمش میز روی و گرفتم ازش٬گرفت روم پیش قندی آب لیوان

 هخون هاشب اکثر بابات خارج رفتین مادرت و تو اینکه بعد چندماه دخترم بگم چی والا:مهربانو

 !من پیش میومد میترسید میشد تاریک هوا هم کیان اومد نمی

 .میکنه تزریق و شده معتاد پدرت فهمیدم٬گذشت همینجوری روزا

 با منم نمیشه بیدار خواب از بابام میگفت میکرد گریه خونمون دم اومد کیان روز یه

 برگذار براش سپاری خاک مراسم٬مواد زیاد مصرف بخاطر!بود کرده تموم متاسفانه٬رفتمحاجی

 .کردیم

 ...پرورشگاه گذاشتمش کنم مراقبت کیان از نمیتونستم شرمندم تو روی از دخترم والا

 چرا؟ نگرفتم سراغشو زودتر ورا٬زد قلبم به خنجر اومد که پرورشگاه اسم

 .برمیگردم بودم داده قول بهش من بکش منو خدایا

 ؟!چیه پرورشگاه؟اسمش کدوم:من

 ).....(پرورشگاه:مهربانو

 .زدم بیرون خونه از و کردم خداحافظی سرسری

 ...ندارم تحمل دیگه قسم بخودت واسم زیاده هم با غم همه این خدایا
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 ۷۵فصل

 

 )...(پرورشگاه برم میخوام گفتم و شدم تاکسی یه سوار

. 

. 

. 

 !موندم پرورشگاه به خیره شدم پیاده تاکسی از

 .داخل ورفتم دادم قورت دهنمو آب٬برداشتم سمتش به لرزونمو قدمای

 به داشت که دیدم رو خانومی٬داشتنشادی دل چه!بود پرکرده رو محوطه کل ها وبچه جیغ صدای

 .رفتم سمتش به میکرد نظارت ها بچه بازی

 .سلام:من

 !کنم کمکتون میتونم٬سلام:خانوم

 !میگردم آرمان کیان اسم به بچه پسر یه دنبال٫اره راستش خب:من

 اشهب اینجا میگین شما که بچه پسر این اگرم نمیدونیم هارو بچه اصلی اسم اینجا ما خانوم:خانوم

 .میشناسیمش دیگه اسم یه به ما قطعا

 !داره روشنی ای قهوه لختموهای!سبزه چشماش:من

 !بیاین همراهم:خانوم

 ....نیست اینجا کیان بگن که میترسیدم این از!!میترسیدم٬افتادم راه دنبالش اردک جوجه مثل

 .رنگی رنگی های نقاشی از بود پر دیوار درو شدیم سالن وارد
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 .برمیگردم الان وایسین اینجا لحظه یه:خانوم

 !شدن خارج اتاق از دیگه خانوم یه همراه خانومه بعد دقیقه چند٬دادم تکیه دیوار به

 .ها بچه پیش برم من اجازتون با٬پرورشگاه رییس هستن ریاحی خانوم ایشون:خانوم

 خوبه؟ حالتون٬سلام:زد لبخندی٬داشت مهربونی ی قیافه خیلی ریاحی خانوم

 !خوبین شما ممنون:من

 !آرمان کیان اسم به میگردی سبز چشم پسر یه دنبال که گفت مرادی خانوم٬تشکر:ریاحی خانوم

 .بله:من

 همراهم٬داریم سبز چشم پسر دوتا ولی نمیدونیم هارو بچه اصلی اسم اینجا ما خب:ریاحی خانوم

 .بیاین

 .کوچولوم داداش دیدن برای نبود دلم تو دل

 ٬ببینم کیانو که میچرخوندم چشمامو.شدیم اتاقی یه وارد

 ؟!کمیل٬سامان:ریاحی خانوم

 خانوم؟ بله:گفت اومدو پایین تختش از سبزی چشم پسر

 .کردم بغض!نبود من کیان این٬نبود کیان

 ؟!خودشه:گفت کردو من به نگاهی!عزیزم خوبی!جون سامان سلام:ریاحی خانوم

 .دادم تکون نه ی نشونه به سرمو

 .بکشن نقاشی رفتن سبزیان خانوم با کمیل٬خانوم متشکرم خیلی:سامان

 میگردین دنبالش شما که اونی گفتی که بود سامان این خب.ممنون پسرم باش:ریاحی خانوم

 !نیست
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 .باشه کیان کمیل میکردم دعا.شدیم خارج اتاق از

. 

.. 

 !شدیم دیگه اتاق یه وارد بعد دقیقه چند

 کمیل؟:ریاحی خانوم

 .شکرت خدایا٬بود کیان!ریختن هام گونه روی شوکم های اشک

 !!!کیان:زدم صداش

 میکردم نوازش موهاشو آروم بغلم انداخت خودشو بدو بدو بعدش کرد نگام بهم خیره لحظه چند

 !عزیزدلم کیان:میکردم صدا اسمشو و

 !اومدی دیر انقدر چرا نیلان اجی:پیچید گوشم توی قشنگش صدای

 !برم قربونت!ببخشید شه فدات اجی:من

 

 

 

 ۷۶فصل

 

 .گذاشتی تنهام نداری دوست منو بابا مامانو مثل توهم کردم فکر اجی:کیان

 .نمیذارم تنهات وقت هیچ دیگه عزیزدلم ببخشید:من
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. 

. 

 !دارین کمیل با نسبتی چه خانوم ببخشید:ریاحی خانوم

 !کیان هم اصلیش اسم٬خواهرشم من:من

 !کمکتون از ممنون٬ببرمش خودم با بدین اجازه اگه

 ؟!نیستن حیات قید در مادرتون و پدر:ریاحی خانوم

 !کشوره از خارج مادرم و شده فوت پدرم متاسفانه:من

 لحداق و ببینم رو هاتون شناسنامه باید شما ولی شناخته شمارو کمیل که درسته:ریاحی خانوم

 .خواهرشین شما شم مطمئن من که بیارین شاهد یه

 من بگو خانوم به کیان.آرمان نیلان خواهرشم من!بپرسین خودش از میتونین ریاحی خانوم:من

 .نیلانم اجی

 حتما و برادرتون و خودتون شناسنامه خدمتتون کردم عرض٬صحیح شما فرمایش:ریاحی خانوم

 .پدرتون فوت خلاصه

 .کردم نگاه کیان اشکی چشمای به

 !غروبه دیگه الان کنم ردیف کارارو نمیتونستم امروز مطئنا

 !ببرمت بیام فردا میدم قول کیان:کردم بغلش محکم

 .کرد خون دلمو که افتاد چشمش از اشکی ی قطره٬کردم نگاه چشماش به

 . بوسیدمش و کردم پاک گونشو روی اشک 

. 
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. 

. 

. 

 .داخل رفتم٬شد باز در٬فشردم درو زنگ٬مهربانو خونه برگشتم

 !رفتی؟ کجا دخترم:مهربانو

 !کردین برگذار اینارو مراسم شما٬میخوام بابامو فوت خلاصه خانوم مهربانو:من

 .بیارم برات کن صبر دقیقه چند دخترم اره:مهربانو

 !ندارم کلید اما خونن داخل قطعا ها شناسنامه٬گرفتم مهربانو از رو فوت خلاصه

 !کو؟ کلیدش!شد؟ چی خونه پدرم فوت از بعد:من

 سری یه طبق نداشت قانونی سن کیان و نبودین مادرت و تو چون پدرت فوت بعداز:مهربانو

 طتوس تا میکنه داری نگه اموال از برسه قانونی سن به کیان که وقتی تا دادستان ٬قانونی مراحل

 .نشن فروش خریدو کسی

 

 ۷۷فصل

 

 :بعد هفته دو

 که کردم ثابت مدرک کلی و دردسر هزار با دادستانی رفتم اول کیانم کارای دنبال دوهفتس

 !دادن بهم رو خونه کلید٬خواهرشم

 .منه دست ساختمون اختیار الان قانونیه سنم سالمه۸۹دیگه من چون البته
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 چرا که دادم توضیح براشون البته٬صلوات نکن اخراجم ٬شرکت رفتم روز دوسه فقط هفته دو این

 !نداره ایرادی اصلا گفتن نمیام

. 

. 

. 

 جلوی از دونه دونه خاطراتم٬کردم باز رو خونه در و کشیدم پوفی کردم نگاه دستم داخل کلید به

 !میشدن رد چشمام

 اتاق کشوی داخل از رو کیان خودمو شناسنامه٬گذشتم حیات از و کردم بیشتر هامو قدم سرعت

 چمدون دوتا توی هاشو بازی اسباب هاو لباس تموم٬کیان اتاق داخل رفتم و برداشتم سعید

 ....شدم خارج خونه از و گذاشتم

 روزبعد یه بودم داده قول بهش من ناراحته ازم خیلی کیان٬پرورشگاه مقصد به گرفتم آژانس یه

 .... گذشته هفته دو الان دنبالش میرم

 .وایسه خیابون سر گفتم آژانس به

 ریاحی خانوم اتاق به٬بود کرده پر رو محوطه کل قبل ی دفعه مثل ها بچه ی خنده و جیغ صدای

 !شدیم خارج پرورشگاه از کیان همراه و کردم تشکر ازش٬دادم نشونش مدارکو و رفتم

 بود پیشم کوچولوم داداش!شد رفع هام دغدغه ترین بزرگ از یکی گرفتم رو کیان دست وقتی

 ...نبودم تنها دیگه من

 !خودمون؟ ی ؟خونه!بریم؟ کجا میخوایم الان اجی:کیان

 !چطوره؟ پارک میریم بعدش من ی خونه میریم٬شه فدات اجی نه:من

 ...دارم دوست خیلی اجیوای:کیان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 183 

 .خوشگلم دارم دوست منم:من

 ....پارک سمت افتادیم راه و چیدم کمد توی کیانو های لباس٬خونه رفتیم و شدیم آژانس سوار

 شدوس خیلی ولی نبود واقعیم برادر!میکنه بازی سرسره داره که میکردم نگاه کیان به لذت با

 .....زیاد خیلی دارم

 بخری شکلاتی بستنی برام میشه٬شدم خسته دیگه من اجی:نشست صندلی روی و اومد کیان

 ...دارم دوست خیلی اخه

 ....شدم رادوین عاشق که افتادم روزی اون ؟یاد!؟!شکلاتی؟ بستنی

 لبم کنج لبخندی٬خندیدیم کلی و خوردیم شکلاتی بستنی باهم زمستون سرمای اون توی

 ...بود روزی چه نشست

 ....برام بود روزا ترین قشنگ از یکی هم امروز

 !برام؟ میخری اجی:کیان

 ...اجی عشق نخرم چرا:گفتم و زدم عمیقی لبخند

 با و فتمگر شکلاتی بستنی دوتا رفتیم رادوین با که شاپی کافی همون رفتیم و گرفتم دستشو

 ...چسبید خیلی٬خوردیم کیان

 !خوشمزس خیلی:کیان

 ..اجی جوجوی جونت نوش:من

 *یاشار*آوردم بیرونش کیفم داخل از خورد زنگ تلفنم

 الو:کردم برقرار تماسو

 !خوبی؟کجایی نیلان سلام:یاشار
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 !بیرون اومدیم کیان با!خوبی تو مرسی:من

 !دنبالتون بیام کجایید شده تعطیل شرکت!شد درست کارا خداروشکر:یاشار

 !نیست نیازی یاشار مرسی:من

 !کجایید ببینم کیانو دارم دوس:یاشار

 ...کردم خداخافظی و دادم بهش آدرسو

. 

. 

. 

. 

 رفتیم ماشین سمت به ٬بود یاشار چرخوندم سرمو بوق باصدای

 

 ۷۱فصل

 

 کیه؟ آقاهه این اجی:کیان

 !دوستمه:من

 پسرته؟ دوست:کیان

 !دوستمه عزیزم نه:بود گرفته خندم

 ...شدیم ماشین سوار
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 چطوری؟ سلام:یاشار

 خوبه؟ حالت!کیان آقا سلام

 !چطوری تو مرسی سلام:من

 .خوبم آقا ممنون:کیان

 !نازه چه داداشت نیلان وای:یاشار

 .لطفتونه نظر:کیان

 !داره هم شیرینی زبون چه:یاشار

 !بریم؟ کجا

 ....نمیدونم:نیلان

 !شین پیاده:گفت کردو پارک ماشینو بعد مدت یه

 .....گذشتیم خیابون از و گرفت کیانو دست یاشار شدیم پیاده ماشین از

 ....مدل همه از عروسک همه این!جاییه عجب!کردم کیف سنم این با من

 .بگیرم کادو برات میخوام برداری داری دوست هرچی کیان آقا خب:یاشار

 ؟؟!بردارم میخوام چی هر:کیان

 ...بردار میخوای هرچی:یاشار

 .میکرد نگاه ها بازی اسباب به شوق با کیان

 .نبود کار این به نیازی جان یاشار کردی لطف:من

 .کردم چیکار میکنم خواهش:یاشار
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 .وایساد روم به رو پشمالو بزرگ سفید خرس یه که میکردم نگاه کیان به لبخند با

 .نبود معلوم یاشار اصلا که بود بزرگ قدری آورد،به بیرون خرس پشت از کلشو یاشار

 چطوره؟:یاشار

 !بامزس خیلی یاشار وااای:من

 ... تو به من کادوی:یاشار

 !دارم دوسش خیلی یاشار مرسی:زدم لبخندی

 نداری؟ دوست منو:یاشار

 !کردم نگاش متعجب

 !اجی!اجی:کیان

 .رفتم کیان سمت شدمو یاشار بیخیال

 .پایین بیاریش برام میشه!میخوام رو کنترلی ماشین این فقط من اجی:کیان

 .رفتیم صندوق سمت و برداشتم قفسه روی از رو ماشین

 رو خونه آدرس بود بزرگ خیلی نمیشد جاش ماشین داخل کرد،خرس حساب رو پولشون یاشار

 .برام بیارنش قراره دادم

 یاشاره؟ اسمش مهربونه آقا این اجی:کیان

 عزیزم اره:من

 .شدیم ماشین سوار

 .متشکرم خیلی یاشار آقا:کیان
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 .کوچولو داداش میکنم خواهش:یاشار

. 

. 

. 

 . کردم خداحافظی یاشار از

 ... گذشت خوش فودی فست رفتیم هم شام واسه

 و تخت روی کرد پرت خودشو و اتاق داخل رفت کیان شدیم خونه وارد که همین

 .بود دونفره تخت خوابید،خداروشکر

 .....لالا بعدشم زدن مسواک و کردم عوض لباسامو منم

 ۷۹فصل

 

 کنم؟ چیکار کیانو شرکت برم باید شدم،وای بیدار خواب از آلارم صدای با

 .میبردمش خودم با باید نبود ای چاره

 !شو بلند کیان،کیان:من

 اجی؟ بله:خورد غلتی تخت توی

 .شرکت بریم میخوایم شو بلند:من

 !کجاست دیگه شرکت:کرد نگام خوابالود چشمای با

 .برات میگم دستشویی برو شو بلند:من
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 مموهاش سبز تیشرت و پوشیدم براش مشکی شلوار یه کردم حاضر کیانو صبحانه خوردن از بعد

 ....رفتیم که برو پوشیدم کارمو لباسای کردم،خودمم شونه

. 

. 

. 

 !باش مودبی پسر کارمه محل!شرکته اینجا کیان:من

 اجی چشم:کیان

 .اومدن یاشار و رادوین و همایون گذاشتم میزم کنار کیان برای صندلی یه

 اومدی خوش!خوبی؟ کوچولو آقا بخیر،سلام صبح سلام:رادوین

 .کشید کیانو لپ رادوین

 .بخیر،خوبم هم شما صبح سلام:کیان

 .باادبی پسر چه:رادوین

 .بیارمش خودم با شدم مجبور متاسفم مهر بزرگ آقای سلام:من

 !نداره ایرادی اصلا:رادوین

 ....زدم تصنوعی لبخند

 

 :رادوین
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 برام که زندگی این از بودم کلافه.نشستم صندلی روی و آوردم بیرون کتمو و رفتم اتاقم به

 ...بود شده یکنواخت

 میکنه درد نشده،دلم دوماهش هنوز میگیره الکی های ایراد همش شده حامله وقتی از هم السا

 تره سالم منم از میاد رفتن بیرون و دوستاش اسم اونوقت کنم آشپزی فلانه،نمیتونم کمرم

 اممیخو فقط میشن،من خوشحال میشن پدر مردم.نداره مشکلی گفتن بردمش دکتر هم چندباری

 !!!!نبودم بچم مادر عاشق اینه بخاطر کنم،شاید فرار زندگی این از جوری به

 اما میکنم خیانت السا به من کنم بیرون ذهنم از نیلانو لحظه یه حتی نمیتونم میکنم کاری هر

 ...نیست خودم دست

 خارج شرکت از خندون کیان با داره که دیدم گذشت،نیلانو همیشه از تر کننده خسته هم امروز

 !خوشه که میشه،خداروشکر

 ...کرده حاضر غذا مامانت اونجا بیاین بیار رو السا برو منتظرتونیم رادوین:بابا

 .بابا چشم:من

 .خونه رفتم و شدم ماشین سوار

 .گرفتم رو السا ی شماره و آوردم بیرون کتم داخل از موبایلمو و کردم پارک خونه کنار

 حاضری؟ السا الو:من

 کجایی؟ حاضرم اره عزیزم سلام:السا

 .پایین بیا:من

. 

. 

. 
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 .شد ماشین سوار السا

 !نباشی خسته سلام:السا

 .ممنون سلام:من

 .............. نداشتم زدن حرف به میلی هیچ هیچکدوم دیگه

 بود اومده گذشتیم،مامان حیات از داخل رفتیم و فشردم درو زنگ شدیم پیاده ماشین از

 .استقبال

 !بگردم؟ دورت خوبی گلم عروس سلام:مامان

 خوبی؟ شما ممنون جون مامان سلام:السا

 خوبی؟ تو پسرم:مامان

. 

 .. 

... 

 حرف شرکت مشکلات از سری یه راجب یاشار و بابا داخل،با رفتیم و داد رضایت مامان بالاخره

 ...شد شام وقت بعدشم و زدیم

 .نداشتم شام خوردن به میلی هیچ

. 

. 

 !کنم صحبت باهاتون ای قضیه یه راجب میخوام:یاشار

 !پسرم بگو:بابا
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 !زد عمیقی لبخند بگیرم،بعدشم زن میخوام راستش خب:یاشار

 !کرده انتخابش پسرم که خوشبخت دختر این هست کی خب:مامان

 ...نیلان:یاشار

 میخواد سرم لحظه هر میکردم احساس!!یاشار و نیلان!!!نیلان!!!شد متوفق زمان اسمش شنیدن با

 . .شه منفجر

 ؟!شرکت منشی نیلان:بابا

 !داره؟ مشکلی بله:یاشار

 !چیکارس!کیه خانوادش نیست معلوم اون پسر:بابا

 که زار بده،درضمن تشخیص رو صحیح و غلط عقلم که رسیدم سنی به دیگه من بابا ببین:یاشار

 دیدی؟ ازش بدی رفتار بامابوده که حالا تا بگو تو ؟رادوین!شد؟ چی داشت خانواده مثلا

 .اصلا نه نه:بودم یاشار با خیره

 جریان در که گفتم میگم بهش روزا همین از ولی نگفتم خودش به چیزی فعلا من خب:یاشار

 !باشید

. 

. 

. 

. 

 نیلان

 !میبینه کارتون داره کیان هم الان خوردیم کردم،شام درست چین ته کیان ی واسه
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 ی صفحه به اتاق داخل رفتم شدم بلند مبل روی از شد،سریع بلند اتاق داخل از موبایلم صدای

 *راشا*کردم نگاه موبایلم

 !الو:من

 ای؟ خوبی؟خونه نیلان الو:راشا

 !چطور؟ اره سلام:من

 .خدافظ میبینمت اونجا میان دارم:راشا

 ...خدا وای!بشه دعوامون کرد،نکنه قطع تماسو کنم خداحافظب نذاشت حای

 !خوابه وقته داداشی کیان:زدم بیرون اتاق از

 !زوده خیلی که هنوز اجی:کیان

 !نمیکنی؟ گوش حرفم به:من

 .اجی بله:کیان

 .بخوابی خوب:زدم موهاش رو کوتاهی ی کشیدبوسه دراز تخت روی

 .زدم بیرون اتاق از

 .اومد در صدا به در زنگ که نگذشت چیزی

 ....بود راشا

 .کردم باز درو

 !اومدی خوش سلام:من

 .ممنون سلام:راشا
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 !رفت پیش کجا تا داداشت کارای راستی

 ....خوابه اتاق تو الان خودم پیش آوردمش:من

 ...کردم درست آلبالو شربت دوتا نشستیم مبل روی

 نیلان؟:راشا

 بله؟:من

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۶فصل

 

 پات به رو دنیا باشی من مال کنی قبول که بخوام،بخوام ازت دوباره میخوام نیلان ببین:راشا

 !باشی داشته کمبودی هیچ میریزم،نمیذارم

 !نشکنه حرمتا که نگم چیزی دیگه بهتره کفتم جوابمو تو به قبلا من راشا ببین:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 194 

 محرمتم؟؟ میگفتم!خواهرتم؟ میگفتم؟؟میگفتم باید چی خدایا

 ؟!نه؟ میپرسم،چرا ازت آخر بار برای نیلان:راشا

 . . . . نباید!میفهمید چیزی نباید نه بود گرفته وجودمو تموم استرس

 !نمیخوریم عم بدرد تو میگم،منو بهت اخر بار برای دارم منم:من

 . . .  نداشتم ای چاره!شکستم غرورشو!بود پسر

 .کردم بغض میزد،ناخواسته موج توش اشک که کردم نگاه چشماش به

 ......خدافظ گفت آروم خیلی و شد بلند مبل روی از

 یاشار رفتن از ساعت میکردم؛نیم گریه صدا سرو بی شکست؛آروم بغضم شد خارج خونه از

 *کوروش*خورد زنگ تلفنم که میگذشت

 !فرمایش:کردم برقرار داره،تماسو چیکار دیگه این

 جهنم برات رو دنیا میگفتی چیزی راشا به کلمه یه اگه!هستی ای فهمیده دختر آفرین:کوروش

 .. میکردم

 ... میگه چرت زده زنگ شبی نصفه کردم،مرتیکه قطع تماسو

. 

. 

. 

 ...ندارم خبری هیچ راشا از من و گذشته قضیه اون از روز سه

 .  بود برادرم!بودم قرارش بی چرا دروغ
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 خاموش نظر مورد مشترک دستگاه"شنیدم رو جمله این فقط ولی گرفتم شمارشو هم باری چند

  "میباشد

 ...بود جمعه نیاوردم،امروز طاقت دیگه

 نایک های کتونی و انداختم سرم روی هم مشکی شال پوشیدم  و مشکی سفید  مانتوی به

 ...زدم بیرون خونه از و کردم حاضر هم پوشیدم،کیان سفیدمم

. 

.. 

... 

 نزنم؟ یا بزنم درو بودم،زنگ دودل

 .. فشردم درو زنگ و گذاشتم کنار رو دودلی

 بله؟(:راشا مامان)پرستو

 .نیلانم خانم پرستو منم:من

 .  داخل رفتم شد باز تیک به با در

  داخل بیا اومدی خدش!جان نیلان سلام:پرستو

 اس؟ خونه راشا ممنون،ببخشید سلام:من

 .....داشتن پرواز دیشب!سویئس رفتن رزا و راشا!نداری؟ خبر عزیزم واه:پرستو

 !رفت پس!بودم کرده کپ

 خدافظ اجازتون با.نداشتم خبر من نه:من

 ...خداحافظ:پرستو
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 داشتم؟ هم این دیگه ی چاره مگه!شکستم داداشمو دل من

 ؟!پارک میبری منو اجی:کیان

 !ندارم حدصله الان کیان نه:من

 میریم؟ کجا پس:کیان

 . . . . . شد ساکت دیگه اونم خونه:گفتم غضب با

 ۱۸فصل

 

 ...نداشتم خوشی حال خیلی روزا این

 .خونه برمیگشتیم و شرکت میرفتم کیان با

 بیرون؟ بریم لطفا میشه!رفته سر حوصلم من اجی:کیان

 !ندارم حوصله کیان نه:من

 :)ندارم دوست دیگه نامردی خیلی اجی:کیان

 .پارک بریم شرکت از بعد فردا میدم قول:من

 .باشه:کیان

 .گذشت روزا بقیه نثل هم امروز

 . 

  . 

 . 
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 ...شرکت رفتیم همیشه مثل صبح

 !شد رفتن دقت و گذشت ها ساعت

 . پارک بریم کیان با که میکردم جمع میز روی از وسایلمو داشتم

 .اومد بیرون اتاقش از یاشار

 نباشی خسته:من

 ....همچنین،میخواستم:یاشار

 .دوختم چشم بهش منتظر

 .میدین افتخار اگه رستوران،البته بریم هم با!باشین من مهمون رو شام امشب میخوام:یاشار

 .بشم مزاحمت نمیخوام اممم:من

 .افتخاره مایه چیه مزاحم:یاشار

 .زدم گرمی لبخند

 .فعلا دنبالت میام۱ساعت خب:یاشار

 !شدیم خارج شرکت از

 !بیرون بریم یاشار اقا با میخوایم جون اخی:کیان

 ..  اره:من

. 

. 

. 
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 گذاشته براش کپ کلاه!لی تیشرت و لی شلوار!بود شده بازمزه خیلی کردم کیان به نگاهی

 .گرفتم گاز لپشو بود شده ناز خیلی....بودم

 !گرفت دردم اجی آخ:کیان

 .نباشه حرف:گفتم طلباکارانه و زدم لبخندی

 

 شده خوب!زدم هم رنگی خوش بنفش رژ مشکی شلوار با پوش خوش بادمجونی مانتوی یه خودمم

 .....بودم

 !پوشیدم بنفشمو عروسکی کفشای خودمم بپوشه هاشو کتونی کردم کمک کیان به

 .رفتیم در سمت به بوق صدای باشنیدن

 .شدیم ماشین سوار

 .یاشار آقا سلام:کیان

 خوبی؟ عزیزم سلام:یاشار

 .ممنونم خیلی:کیان

 سلام،سلام:من

 سلام،خوبی؟ علیک:یاشار

 !!!!خوبیت به:من

 !کرد شوخی کیان با کلی یاشار راه توی

 ....رستوران سمت رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

 !سفید قرمزو نمای با بود شیکی نشستیم،رستوران دنج ی گوشه یه
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 !شیشلیگ یاشار دادم سفارش منوجوجه بگیره هارو سفارش که اوند گارسون

 .شدیم خوردن مشغول سکوت در آوردن هارو سفارش

 

 

 !بریم بگه یاشار که بودم منتظر فقط و شد تموم شام

 !کنم صحبت باهات راحت میتونم نیلان:یاشار

 !کنم؟ چیکار خدایا!کنه اخراجم میخواد نکنه خدا وای

 اومده؟ پیش مشکلی!البته:من

 ولی!منتظرس غیر ذره یه راستش!بکنم درخواستی یه ازت میخوام راستش خب!نه مشکل:یاشار

 !بدم ازدواج درخواست بهت میخوام من

 ازدواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟ درخواست!میکردم نگاش اومد می بیرون حدقه از داشت که چشمایی با

 !دمتتخ میایم خانوادم با گرفتی تصمیمتو هروقت و کنی فکر حرفم به میتونی نیلان خب:یاشار

 .نمیذارم کم واست هیچی میدونی خودتم

 ؟!؟!میکنه؟ خواستگاری من از داره رادوین برادر یاشار!!!نمیگفتم هیچی و بودم کرده کپ

 ؟!باهم؟ یهویی؟همشون چرا اتفاق همه این خدایا

 !کنی فکر بهش جدی میخوام ولی بود منتظره غیره میدونم نیلان:یاشار

 .نمیگی بله چرا کرده خواستگاری ازت یاشار آقا اجی وای:کیان

 جدی خیلی و کردم کنترل خودمو بود هرجوری منفجرشم میخواستم کیان حرف شنیدن با

 !نکن دخالت ترا بزرگ کار توی:گفتم
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 !انداخت پایین سرشو

. 

.. 

... 

.... 

 والس از بود شده پر میکردم،ذهنم فکر یاشار حرفای به و بودم نشسته تخت خوابید،توی کیان

 ....جواب بی های

 ...........کنم چیکار باید نمیدونم،نمیدونم

 ۱۲فصل

 البته!رادوین کردن اذیت!انتقامم فکر به جورایی یه!یاشاره های حرف فکرم تمام روز چند این

 یینهآ خوشبختی اوج در و بشم خوشبخت باهاش میتونم و خوبیه پسر خیلی نمونه؛یاشار ناگفته

 !باشه دوست هارو خیلی میتونه ولی میشه عاشق یکبار آدم!!بشم رادوین دق

 هشب ای علاقه الان شاید!بهتر؟ یاشار از بزنم؟کی لگد بختم به چرا نداره کم چیزی هیچ هم یاشار

 . . . . .  باشم داشته میتونم ولی!باشم نداشته

 جدانو عذاب نگم بهش اگه!بودم رادوین با قبلا نگم یاشار به نمیتونم من!هست مشکلی یه فقط

 !میشم دیوونه میگیرم

 ......خودشه آره.میشه تموم چی همه دیگه نخواد میکنه قبول خواست اگه میگم بهش

 .گرفتم شمارشو و برداشتم تلفنمو

 ..الو:یاشار

 خوبی؟ سلام:من
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 !بگی بهم جوابتو الان بزنم زنگ بهت میخواستم اتفاقا!خوبی تو مرسی:یاشار

 ؟!اینجا بیای زدم،میتونی زنگ قضیه همین بخاطر خودمم اره:من

 .اونجام دیگه ساعت نیم البته:یاشار

 .خدافظ میبینمت:من

 !سفید بلوز یه با پوشیدم زخمی جین شلوار!کردم سشوار موهامو گرفتم مینی پنج دوش یه

 .بودم حاضر

 ...گرفت فرا وجودمو تموم استرسی اومد در صدا به که در زنگ

 .استقبالش دفتم و کردم باز درو

 !اومدی خوش خیلی سلام:من

 مدل حالتشو خوش لخت موهای و بود موشیده ای قهوه تیشرت یه با جذب کرمی شلوار یه اونم

 !کرده درست دار

 .ممنون سلام:یاشار

 .نشستیم مبل روی

 !میشنوم خب:یاشار

 !بدونی باید که هست موضوعی یه راستش خب:من

 خب؟:یاشار

 ......داشتم استرس خیلی

 ....کنیم ازدواج هم مابا بود قرار کنه ازدواج السا با رادوین اینکه از قبل راستش خب:من
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 !کرد السا با ازدواج به مجبور رادوینو نشد،پدرتون ولی خب

 !کوچیک العمل عکس یه از دریغ اما میکردم نگاش خیره

 یاشار؟

 

 !نشده قسمت!نبوده که شرع خلاف کنین ازدواج بوده نداره،قرار ایرادی اینکه خب:یاشار

 .نداشت مشکلی که خداروشکر. . . . کردم نگاش تعجب با

 ؟!برسیم؟ دیگه؟خدمت ؟بله!چیه جوابت روز چند این تو مردم نیلان:یاشار

 !میکنی ناز چرا دیگه بله بگو نیلان اجی:کیان

 !خندیدم بعدشم و کردم نگاه کیان به و کردم مصنوعی اخم

 !خانوم عدوس میرسیم خدمت خانواده با شب فردا ما خب!!!!بله:یاشار

 . . . . . . . . . .انداختم پایین سرمو خجالت از

 

 

 ۱۳فصل

 

 !رفت یاشار

 .بکنم اساسی تمیزکاری یه باید بیان قراره شب فردا
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 پلی هم شاد موزیک یه٬سرم دور بستم هم دستمال یه پوشیدم کارو مخصوص های لباس خب

 .......شروع و کردم

 .میکشیدم جاروبرقی و میدادم تکون کمرمو آهنگ ریتم با

 !دراومد پدرم هووووف٬کشی دستمال کلی بعدشم

 !تموم منم کارهای و بود شده شب

 ....کشیدم عمیقی نفس٬انداختم مبل روی خودمو

 ؟!نمیدی سفارش برام پیتزا یه کردم کمکت همه این اجی:کیان

 !بگیرم دوش یه برم اول ولی٬شه فدات آبجی میدم چرا:من

 گرفتی؟ دوش امروز توکه:کیان

 .نگیرم دوش که نمیشه کردم عرق کردم کار خب:من

. 

. 

. 

. 

 .چسبید حسابی خوردیم دادم سفارش پیتزا بعدشم گرفتم سرسری دوش یه

 !خوابیدم قشنگ خیال فکرو کلی با شب

. 

. 
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 .بیام شرکت نمیتونم امروز گفتم دادم پیام یاشار به

 .بگیرم امشب ی واسه مناسب لباس یه بازار برم کیان با شدم حلضر الانم

 !گرفت  چشممو شکلاتی کرم دامن و کت یه که میزدم دید هارو مغازه ویترین

 !بود مناسب امشب ی واسه بنظرم میومد بهم حسابی کردم پروش داخل رفتم

. 

. 

. 

. 

 .برم خودم قربون شدم جیگری چه اصلا٬انداختم خودم به نگاهی آیینه از

 ملیحی آرایش انداختم صورتم روی قسمتشو یه شلاقی کردم اتو موهامم پوشیدم رو دامن و کت

 !میومد بهم حسابی که کردم هم

 !بیان مهمونا که منتظرم فقط خب

. 

. 

 !میداد آزارم خوشحالی همه این بین چیزی یه

 صدا به در زنگ که میکردن تصرف ذهنمو کل داشتن منفی افکار!!!!مادر پدرو نداشتن

 رفتم اسقبالشون به و کردم باز درو٬بودم گرفته استرس٬دراومد

 

 ۱۴فصل
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 !اومدید خوش خیلی سلام:من

 !شدی تاز چه گلم عروس ماهت روی به سلام:شبنم

 .ممنون سلام:یاشار

 !!کرد سردی سلام هم همایون

 .بفرمایید لطفتونه نظر ممنون:من

 .کردم تشکر و گرفتم یاشار از رو شیرینس پاکت سفیدبا و صورتی رز گل دسته

 !کرد پرسی احوال و سلام خودش های زبونی شیرین با هم کیان

 !بود سنگینی جو نشستیم مبل روی

 .رفتم آشپزخونه به چای ریختن برای و گفتم ای اجازه با

 .شدم خارج آشپزخونه از و ریختم خوشرنگی چای

 !نشستم نفره تک مبل روی چای کردن تعارف از بعد

 .کنید اختلاط باهم دوکلمه برین شمادوتا خب:شکست رو مجلس یخ شبنم بالاخره

 .رفتیم اتاق داخل به یاشار با و شدم بلند مبل روی از

 !نشستم تخت ی لبه

 خب؟:یاشار

 !میمونه من پیش بشه مستقل وقتی تا کیان که اینه بزنم دارم که حرفی تنها من خب:من

 !ندارم حرفی منم!نداره ایرادی اصلا:یاشار
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 !بریم

 !مبارکه؟:گفت جون شبنم که شدیم خارج اتاق از٬نشست لبم کنج کوچیکی لبخند

 .کنید شیرین دهنتونو!مبارکه:یاشار

 !باشه مبارک:گفت زدو مصنوعی لبخند همایون

 قراره هم عروسس مراسم٬دیگه چندروژ واسه گذاشتیم رو عروسی خرید و آزمایش قرار یاشار با

 ....باشه دیگه ماهی

 ! کردم پیدا شدمو گم ی نیمه منم بالاخره!بود خوبی شب

 ....گذشت بود جوری هر ولی کرد اذیتم خیلی بودنم کسبی امشب فقط

. 

. 

 :بعد چندروز

 .دنبالم بیاد۸۶ساعت قراره یاشار بود۹:۳۶ ساعت موندم خواب واااای

 !شبنم پیش بذاریمش قراره کردم بیدار ازخواب و کیان

 ای فیروزه آبی مانتوی شدم شونه موهامو٬شستم سرد آب با صورتمو دستو دستشویی رفتم سریع

 !بود خوب دوشیدم سفید شلپار سفیدو شال با

 !بودم حاضر صورتی رژ ویه زدم بلندم های مژه به ریمل کوچولو یه

 حاضری؟؟ نیلان الو:بود یاشار دراومد صدا به موبایلم

 .گرفتم کیانو دست و کردم قطع تماسو٬اومدم اره:من

 !نکن اذیت شبنمم خاله باش خوبی پسر کیان:من
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 .امادبی با پسر اجی چشم:کیان

 .آفرین:من

 

 ۱۵فصل

 

 !چطوری یاشار سلام:من

 !خوبم ممنون عزیزدل سلام:یاشار

 ؟!خوبی کیان آقا سلام

 ....متشکرم خیلی:کیان

. 

. 

. 

. 

 !ها برگردی زود اجی:کیان

 !فعلا میارم خوراکی کلی واست ولی نمیدم قول:من

 !آزمایش برای رفتیم هم یاشار منو شینم پیش رفت کیان

 چطوره؟ ما خانوم عروس خب:یاشار

 ....خندیدم
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 نیلان؟:یاشار

 جانم؟:من

 !دارم دوست خیلی یاشار

 زحمتی هر بودم،به چشماش به خیره مبهوت و مات فقط!بگم چی نمیدونستم بود یهویی خیلی

 ....نشوندم لبم روی لبخندی بود

 .شدیم پیاده ماشین از کردو پارک ماشینو

. 

. 

. 

 .......بگیریم جوابشو باید فردا دادیم آزمایش

 .بخوریم بگیره چیزی میوه آب یه سوپرمارکت رفت یاشار

 ....عشق با تقدیم!آبمیوه و کیک اینم بفرمایید:یاشار

 !فروشیه طلا فقط هست پاساژ افتادیم،یه راه میوه آب و کیک خوردن از بعد

. 

. 

. 

 خخخخ کرد خالی همشو میشد کاش!ایه مغازه بودم،عجب خیره فروشی طلا ویترین به

 !یاشار؟ چطوره:کرد جلب نظرمو اسپرتی خیلی نگین تک سفید یطلا حلقه
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 !باشه بد من خانوم ی سلیقه میشه مگه:یاشار

 .آورد برامون نظرو مورد ی حلقه که خواستیم فروش طلا از و شدیم مغازه وارد

 .اسپرت و شیک سادگی دراوج بود،اما ساده خیلی

 .....گرفتیم هم خوشمل چوبی ی جعبه دوتا

 ؟!چطوره این نیلان:یاشار

 .....بود کردم،عالی نگاه میزدن برق نگیناش که ظریفی سرویس به

 !بیارین برامون رو چهارمی سرویس اون میشه آقا ببخشید:یاشار

 ...برلیان هاشم نگین تمام کارامونه ترین شیک از یکی البته،این:فروشنده

 !داری؟ دوسش:یاشار

 ....داشتم دوسش خیلی!!!!!عالیه گفتم و زدم عمیقی لبخند

 .رفتیم بود عروس لباس تمامش که)....(پاساژ به طلا خرید از بعد

 !مکن چهل سی بیست ده چیه نظرتون.....کنم انتخاب کدومو نمیدونستم بودن قشنگ قدری به

 ...بود گرفته خندم خودم افکار از

 !کنم انتخاب کنی کمک میشه یاشار:من

 .دادم تکون تایید ی نشونه به کنی؟سرمو پروش چطوره؟میخوای اون خب:یاشار

 .بود زیبا واقعا ولی بود تور آستیناش داشت هم آستین که بلند پیرهن یه

. 

. 
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 دمش خودم عاشق کنه جمع منو بیاد یکی!بودم شده خیره پرو اتاق داخل ی آیینه به تموم لذت با

 ....لباس این تو

 !ببینم منم خانومم ون باز درو نیلان:یاشار

 .....محشره!شدی هلو:زد دید سرتاپامو شیطونی لبخند با و کردم باز درو

 .عزیزم مرسی:زدم وجودم اعماق از عمیقی لیخند

 .کردم عوض خودم لباسای با پیرهنو

 ....برمیداریم همینو آقا ممنون:من

 .بود عالی گرفتم هم ستش کفش کیف

 !شد؟ تموم خرید خب:یاشار

 !شدی راحت دیگه اره:من

 ...آرامشم درگیر تو کنار من عزیزم چرا راحت:یاشار

 ....شد حزم اها!لطفا لحظه چند بود سنگین جمله آقا

 ...قربونت:من

 !بزنیم؟ توپ ناهار یه:یاشار

 ؟!نزنیم چرا:من

 ....رفتیم که برو پس:یاشار

 ...میشد پخش ماشین توی شادی موزیک
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 !رفت در میشه نگاهت دست از رفت،مگه من دل!رفت

 !دست از بده آخر تورو میترسه که هست نفر هست،یه

 .....من پیش میمونی دیوونه،بگو دل آرومه باتو بارونه

 ......توقلبم رفتی عاشقتم دارم دوست آخه

 منی عشق تو میدونن همه واسم بمن تو شدمی گم ی نیمه همون تو

 ....حساسم روتو

 ...........واسم بمون پس

 ...............و

 

 ،....صادقلو مسعود(رفت)

 ۱۶فصل

 

 ...شدیم رستوران وارد باهم گرفت دستمو یاشار شدیم ماشین از

 شیک هاش صندلی میزو قدری به...شیک العاره فدق...رستورانیه کجاس؟عجب دیگه اینجا بابا

 خخخخ روش بشینم میومد حیفم بودن

 ....نشستیم دونفره میز روی

 ....دادیم سفارش رو غذا

 ؟!داری؟ دوست بچه نیلان:یاشار
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 ...خیلی اره:من

 ...بیاری برام تایی دوازده جین یه باید دارم دوست خیلی منم:یاشار

 ....تا دوازده کشیه جوجه مکه:خندیدم بلنو صدای با

 !!باشم گفته نمیکنم قبول کمتر تا دوازده:میخندید یاشارهم

 ...کردم نگاش لبخند با

 ولی! شد رادوین عاشق!میکنن پیداش خیابون توی که سرطانی دختز یه!؟!کجا اینجا و کجا من

 . ..برسم عشقم به نبود قسمت

 !خواهرش برادرش!کرد پیدا واقعیشو پدر

 ...یاشار منو ازدواج و....رزا خیانت

 افته؟؟؟ بی اتفاقاتی همچین میکرد فکرشو کی

.. 

... 

 ...شدیم خوردن مشغول سکوت آوردن،در هارو سفارش

 !خوشمزه واقعا دادم سفارش پر شوم قارچ من

 .شدیم خارج رستوران از

 بریم؟ کجا دیگه خب:یاشار

 !خونه بریم و بخریم خوراکی کیان واسه امممم:من

 .چشم:یاشار
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 !داره دوست خیلی بگیر شکلاتی بستنی کیان واسه:من

 ؟!نمیخوری خودت:یاشار

 !میخورم ولی سیرم حسابی خوردیم ناهار الان:من

.. 

.. 

 !شما خدمت شکلاتی بستنی اینم بفرمایید:یاشار

 .مرسی:من

 !!!بود همیشه از تر شیرین کامم به مزش چقدر!خوردم بستنیمو لذت با

 .داخل رفتیم کردو پارک پارکینگ داخل نزدیم،ماشینو حرفی دیگه خونه تا

 آوردی؟ خوراکی واسم اجی سلام:کیان

 !اومدی خوش گلم عردس سلام:شبنم

 .گرفتم سمتش به رو خوراکی گلم،پلاستیک اره داداش سلام:من

 :(خانوم ممنون سلام

 ؟!شدم شلغم من اومد عروس مامان باشه:یاشار

 ...شم فدات سری تاج تو پسرم نه:شبنم

 .نشستیم مبل روی

 .اومد خوشش لباسم از خیلی دادیم نشون جون شبنم به خریدارو

 .اینجاییم شام اینجا امشب راستی اووووف
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 همینو مرد برام رادوین بشه همسرم یاشار کردم قبول که ای لحظه میان،از هم السا و رادوین

 !!بس

 .اومدن رادوین و السا و همایون و شد تاریک هوا کم کم زدن حرف کلی از بعد

 .بشی خوشبخت ایشاالله عزیزدلم باشه مبارک:کرد بغلم محکم السا

 ...گلم ممنون:من

 ....داداش زن باشه مبارک:گفت من به رو و گفت تبریک یاشار به هم رادوین

 

 ...بشه یاشار زن بود قرار نیلان!کنم تحمل میشد،نمیتونستم منفجر داشت سرم:راروین

 ...داداش زن بگم نیلان به نمیشدم مجبور وقت هیچ و میشد لال زبونم کاش....کنم باور نمیتونستم

 !خوشحاله هم چقدر!؟!!چطور؟!کنه؟ قبول تونست چطور نیلان

 .کشیدم موهام توی دستی کلافه و نسشتم مبل روی

 ؟!نمیای خوب شده؟بنظر چیزی رادوین:یاشار

 بیاره؟؟ برام مسکن یه بگی مامان به میکنه،میشه درد سرم ذره یه فقط خوبم:من

 خودم اتاق توی طبقه رفتم بعدشم خوردم رو برگشت،مسکن مسکن با بعد دقیقه چند رفتو یاشار

 ...خوابیدم

 

 :نیلان

 

 !بامزس خیلی!شده بزرگ شکمش کوچولو یه السا
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 ..بالا طبقه رفت میکرد درد سرش انگار هم راروین

 ....کردیم حاضر شامو میز جون شبنم کمک به

 هدیگ من بیخیالش..... فقط جون شاید!نبود بدی دختر زدیم گپ السا با کلی شام خوردن از بعد

 !کنم فکر کسی به نباید متاهلم

 !رسوند کیانو منو کردیم،یاشار خداحافظی بقیه از شدیم رفتن راهی کم کم دیگه بود۲۳ساعت

 !میبینمت فردا عزیزم خدافظ:یاشار

 ....خدافظ:گفتم و زدم ملیحی لبخند

 زا!!!!!خیلی بودم خوشحال خیلی!زدم عمیقی کشیدم،لبخند دراز تخت روی و کردم عوض لباسامو

 بودم خوشحال وجودم اعماق

 

 

 

. 

. 

. 

 .....گذشت باد برقو مثل بود عمرم روزای بهترین برام که ماه یک

 .شم حاضر شب برای که آرایشگاه برم السا با۲ساعت قراره صبحه۸۶ساعت الان

 ۱۷فصل
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 بیرون برم من وقتی آرایشگاه بره یاشار با قراره گذاشتم کاور داخل براش و کیان شلوار و کت

 !دنبالش میاد یاشار

 صشمخصو کارتن داخل گرفتم،لباسمو دوش یه رفتم بعدشم خوردیم مفصلی ی صبحانه کیان با

 !بود ۸:۳۶شدم،ساعت حاضر و گذاشتم

 الو:گرفتم رو السا ی شماره

 !میام دارم افتادم راه نیلان الو:السا

 .خداحافظ عزیزم باشه:من

 ....دوبوق...بوق یه.......گرفتم یاشارو ی شماره ایندفعه

 !نیلان جانم الو:یاشار

 !کیان دنبال بیای میاد داره السا بگم بلا،خواستم بی جونت عزیزم سلام:من

 !کن باز درو:یاشار

 ؟!دری دم عه:من

 .کردم باز درو و کردم قطع تماسو

 !بود شده جذتب خیلی بود پوشیده مشکی تیشرت با ای سرمه جین یه

 ...سلام:من

 ..دارم نکرده کار کلی هنوز که بیاد کیان به بگو خانومم سلام:یاشار

 ....زدم صدا کیانو

 !اومد السا بزنه بیرون خونه از میخواست یاشار که وقتی

 ...کردیم خداحافظی هم از و شدیم خارج خونه از باهم
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 .شدیم السا ماشین سوار

 !خانوم عروس چطوری خب:السا

 !چطوره؟ نی ؟نی!چجوری تو گلم مرسی:من

 .عزیزم خوبیم ماهم خداروشکر:السا

 .شدیم آرایشگاه شدیم،وارد پیاده ماشین از آرایشگاه رسیدیم

 !جون پریناز سلام:السا

 !خوبی؟ عزیزم سلام:پریناز

 !گرفتم وقت واسش که خانومه عروس مرسی،ایشون:السا

 ....عزیزم خوب خیلی:پریناز

. 

. 

. 

 هک بود کرده هم ملیحی آرایش قشنگ واقعا بود رنگ یاسی که بلند لباس بود شده حاضر السا

 !اومد می بهش حسابی

 رابخ موهات بپوشی لباستو کنه کمکت بگو السا به فقط شد تموم هم تو کار عزیزم خب:پریناز

 !نشه

 خوشرنگ قرمز رژ با ملایمی خیلی  کردم،آرایش نگاه آیینه پوشیدم،به لباسامو السا کمک به

 .بود بسته سرم بالای دار مدل دیگش نصفص بود باز نصفش بود کرده شنیون موهامم

 !نخورتت یاشار باشه حواست شدی ناز خیلی نیلان وای:السا
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 !شدی ناز خیلی هم تو عزیزم مرسی:من

 .بود عالی بودم شده ناز خیلی

 !منتظرمونه پایین یاشار:السا

 .شدیم خارج آرایشگاه از و کردم تشکر آرایشگر از

 به بود شده تزیین صورتی روبان بایه که سفید رز گل دست یه با شد پیاده لکسوزش از یاشار

 .اومد سمتمون

 .فعلا دنبالم میاد رادوین من عزیزم:السا

 شدی؟؟ ماه چقدر عشقم سلام:یاشار

 !شدی خوشتیپ خیلی توهم.عزیزم ممنون سلام:کردم نازک براش چشمی پشت

 در بدرم بگیر ازش گلو دست چجوری بردا قدم چجوری میشه بیخیال بردار فیلم این مگه وای

 .هوووووف اومد

 !شدیم ماشین سوار

 !عمرمه روز ترین قشنگ امروز نیلان:یاشار

 !عمرمه روز ترین قشنگ امروز منم نفسم:من

 با...دارم دوست وجودتم تموم با یاشارو من!بودم خوشحال وجودم تموم با شدم عروس من امروز

 .وجود تمام

 صرای شدم پیاده که ماشین گرفت،از دستمو و کرد باز برام ماشینو در یاشار رسیدیم تالار به

 !کرد پر رو منطقه کل جیغ دست و سوت

 .رفتیم دوماد عروس جایگاه به یاشار همراه و کردم سلام همشون به لبخند با
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 حلقه دورمون همه کردن قطع رو آهنگ اومد که عاقد میرقصیدن، جمع وسط زیادی جمعیت

 .زدن

 .گفت رو گفت چی نمیدونم اصلا که عربی کلمه سری یه عاقد

 ائمد عقد به را شما وکیلم بنده آیا میپرسم آخر باز برای آرمان نیلان مکرمه دوشیزه خانوم عروس

 درآورم؟ بزرگمهر یاشار

 ...بود گرفته فرا وجودمو تموم خاصی حس یه

 !بله جمع بزرگترای و بخدا توکل با:من

 ..دستم پوشید رد حلقه و گفت رو بله هم یاشار بود کرده پر رو فضا کل هورا و دست و جیغ

 باید ما فقط و بود داماد عروس مخصوص که شد پخش ملایمی آهنگ رفت عاقد اینکه از بعد

 .میرقصیدیم

 .رفتیم رقصنده جمع وسط به و گرفتم یاشارو دست

 هم بغل آرومی به آهنگ ریتم با انداخت کمرم دور دستاشو اونم کردم حلقه گردنش دور دستامو

 .میرقصیدیم

 ........خوشبختی احساس آرامش احساس میکردم امنیت احساس بودم یاشار بغل که الان

 ....دارم دوست خیلی من ی فرشته نیلانم:کرد زمزمه گوشم کنار آروم آیاشار

 .....زندگیم دارم دوست خیلی منم:من

 ....نه وای!ببوسه دامادک عروس:میگفتن یکصدا همه شد تموم که آهنگ

 رو دیگه هم یاشار منو بار اولین برای.....کردم احساس لباشو گرمی که شد چجوری نمیدونم

 ....بوسیدیم

 .....بود قشنگی حس چقدر
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 ....انداختم پایین سرمو خجالت از شدیم جدا هم از آردمی به

 .برگشتیم جایگاه به یاشار همراه

 ....تر حالت خوش همیشه از که موهاشم ای سرمه شلوار و کت بود شده جذاب واقعا امشب یاشار

 .میاد سمتم بدوبه بدو داره که دیدم کیانو

 !شدی ناز چه اجی سلام:کیان

 !شدی خوشتیپ خیلی توهم اجی عزیزدل سلام:من

 !باشه جون شبنم مهمون روزی چند قراره کیان

 خونه حالا تا!شدیم خودمون ی خونه راهی هم یاشار داد،منو کادو اومدن مهمونا گذشت هم امشب

 .کرده حاضر چیطشو همه یاشار ندیدم خودمو ی

 !!!!!باشن همینجوری عروسا همه ونم فکر!دارم استرس هم کوچولو یه

 ۱۱ فصل

 

 !رسیدیم خب:یاشار

 !شدیم پیاده ماشین از

 .کرد پارک آپارتمان پارکینگ داخل ماشینو یاشار

 !خونمون دیدن برای داشتم ذوق خیلی شدیم آسناسور سوار

 !بست نقش صورتم روی عمیقی لبخند٬کرد باز رو درخونه کلید با

 !بود عالی وااای!بود ای فیروزه آبی  خونه دکراسیون بود عالی چیز همه
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 ؟!خوابمون اتاق به رسیدم و کردم نگاه یکی یکی رو اتاق

 !!!!دارم استرس

 !هست صورتم روی آرایش از ردی هنوز!گرفتم دوست یه و کردم باز یاشار کمک به موهامو

 !!!!کردم بازش و رفتم سمتش!کرد جلب توجهو بود تخت روی که قشنگی ی جعبه

 !مشکی که رنگشم!!!!تور تمام نیست مترم نیم کلش!نه خدا خواب؟وای لباس

 ؟!بپوشیش نمیخوای!شد نمایان در چهارچوب در یاشار که میزدم دید لباسو داشتم همینجوری

 !گرفتم دندون به لبمو

 !گرفت خندم که کرد مظلوم قیافشو یاشار

 !پوشیدم رو خواب لباس و آوردم بیرون تنم از رو حوله ناچارا

 !بود رفته بالا قلبم ضربان میومد سمتم به داشت آروم آروم یاشار

 خودشم و گذاشت تخت روی کردو بلندم زمین روی از و گذاشت زانوهام زیر دستشو حرکت یه با

 !خوابید کنارم

 !!!!بود کرده آرامش و لذت غرق منو وقفش بی آروم های بوسه

 !دادم یاشار به دخترونمو دنیای میل کمال با من امشب

 !بود من زندگی های شب ترین قشنگ از یکی امشب

. 

. 

. 
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 شیطونی لبخند دیشب یادآوری با٬بود خواب غرق که کردم نگاه یاشار به کردم باز آروم چشمامو

 .زدم

 !گرفتم دوش یه رفتم٬شدم بلند تخت روی از آروم

 شونه موهامم!زدم هم کننده وسوسه قرمز لب رژ یه پوشیدم قرمزی کوتاه دامن و تاب

 !بودم حاضر!کردم

 !نشم اذیت که کرد رعایت خیلی یاشار نداشتم درد خداروشکر

 !چیدم مفصلی ی میزصبحانه٬بود پر یخچال٬شدم خونه آشپز وارد

 !بخیر صبح٬خانوم به به:یاشار

 !بخیر توهم صبح عشقم سلام:من

 !کاشت لبام روی کوچیکی ی بوسه

 !شدیم صبحانه خوردن مشغول

 !شکرت ؟خدایا!خوشبختی همه این منو

. 

. 

. 

. 

. 

 :بعد ماه چند



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM نیالن - شکالتی بستنی

telegram.me/romanhayeasheghane 223 

 من!ام حامله من!ریختن هام گونه روی شوقم اشکای!مثبته جوابش!نمیشه باورم جون خدا وای

 ؟!جوووون خدااااا واس!؟!شدم مامان

 !میزدم جیغ

 !میکنی؟ گریه چرا اجی:کیان

 !شوقه اشک نیست گریه:من

 !گرفتم یاشارو ی شماره و برداشتم موبایلمو

 الو:یاشار

 !خونه بیا بدو یاشار!عمرم سلام:من

 ؟!شده چیزی:یاشار

 !میگم برات بیای وقت هر:من

 !شم حاضر رفتم و کردم قطع موبایلو

 !نازه خداییش٬آورده آبی چشم پسر یه کرد زایمان ها تازگی همین السا

 !بیاد یاشار که شدم منتظر و پوشیدم بود دست دم لباسی هر

 !بریم کجا میخوایم اجی:کیان

 !میفهمی بیا:من

. 

. 

. 
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 !شدیم ماشین سوار اومد یاشار

 !شدم لب به جون شده چی بگی میشه نیلان:یاشار

 !بدم میخوام خوب خبر نمیشه نوووچ:من

 !دیگه بگو نیلان وااای:یاشار

 !خوب خبر بعد شکلاتی بستنی اولین:من

 !کرد مصنوعی اخم یاشار

 !بودیم اومده رادوین با که ای مغازه همون رفت دقیقا

 !شد پیاده ماشین از

 !کنم پرواز میخوام میشم مامان دارم اینکه فکر از

 !اومد می سمتمون به داشت دست به بستنی که میکردم نگاش لبخند با!بیاد یاشار بودم منتظر

 یسع!نبود حواسش یاشار ولی اومد یاشار سمت به سرعت با ماشینی یهو که آوردم در زبون براش

 !بود شده دیر ولی بفهمونم بهش اشاره با کردم

 !پیچید گوشم توی آسافلت روی لاستیک شدن کشیده صدای

 !شدم پیاده ماشین از آلود اشک چشمای با

 !بود جاده وسط خونه غرق یاشار

 !زدم جیغ وجودم تموم با٬رسوندم بهش خودمو سریع٬نمیدادن مجال اشکام

 شوخی باهام چشاتو کن باز یاشار!نمیخوام بستنی کردم غلط یاشار!شو بلند یاشاااااار

 !یاااااشار!نکن
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 همراه کیان با و گذاشتم جا خیابون توی ماشینو برد یاشارو و رسید آمبولانس کی نمیدونم

 !رفتیم آمبولانس

 !بود شده سخت برام کشیدن نفس

 !نگیر ازم یاشارو خدایا

 داشتم!منه تقصیر همش..خدایااااا!کن رحم بخشیدی بهم که بچه به!کسم بی من میدونی توکه

 ..میشدم دیوونه

 .گرفتن اسکن تی سی یاشار سز از سریع رسیدیم بیمارستان به

 های سرامیک روی!بمونه کما کی تا نیست معلوم و شده وارد شدیدی ضربه سرش به میگن

 !میزدم زار و بودم نشسته بیمارستان

 !کردم خبر خانوادشو

 !بودن اومده همایون و شبنم رادینو

 !کجاست پسرم:میگفت میکردو گریه زار زار هم شبنم

 ...پرسید یاشارو حال و رفت دکتر سمت رادوین

 ...نامعلووووم زمان کمااااا

 !رفتم حال از که شد چی نمیدونم

. 

. 

 !شد کوبیده سرم روی پتک مثل حقیقت و کردم نگاه ورم دورو به کم یه!بودم گیج

 !کما تصادف٬یاشار
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 !شدی مامان!میگم تبریک خب خب:شد اتاق وارد پرستار خانوم

 .....زدم لبخندی زهر

 !نشدی خوشحال انگار:پرستار

 برو شد تموم که سرمت!بده بچت واسه نخوری غصه تو دخترم:شد اتاق وارد هم جون شبنم

 !استراحت فقط!خونه

 !خورد سر هام گونه روی اشک های قطره

. 

. 

. 

 !خونه رفتم جون شبنم اجبار به

 .نشستم نفرمون دو تخت روی

 :حال زمان

 !میریختن هام گونه روی دونه دونه اشکام!شدم خیره عکس توی یاشار ی مردونه لبخند به

 ...نمیتونم تو بدون یاااااشار:زدم فریاد

 بود کرده کز اتاق ی گوشه کیان
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 ۱۹فصل

 

 !برگردون بهم یاشارو خدایا

 !برد خوابم که کردم گریه ساعت چند نمیدونم

 !میزد صدا اسممو آروم یکی

 !کردم باز چشمامو سختی به

 خوبی؟ نیلان:رادوین

 !بود نشسته تخت ی لبه بود رادوین

 !آوردن هجوم اشکام سیل و نیاوردم طاقت

 !میشه خوب حالش نکن گربه:کرد بغلم رادوین

 !میکردم هق هق

 !میکرد نوازش موهامو آروم

 !عزیزم نکن ناراحت خودتو افته؟پس بی بچت واسه اتفاقی نداری دوست که تو:رادوین

 !کرد پاک اشکامو کردو نوازش هامو گونه

 .ایینپ بیا بشور صورتتو دستو میکنم بیدارش من تا خوابیده هم کیان آوردم غذا واست شو بلند

 !کرد ترک اتاقو حرف این گفتن از بعد

. 

. 
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 .رفتم بیرون اتاق از و شستم صورتمو دستو

 جرعه با و برداشتم مسکنی قرص جعبه داخل از و رفتم خونه آشپز به٬میکرد درد شدت به سرم

 !خوردمش آب ای

 !داره ضرر برام مسکن وقرص امحامله هرچند

 !دکتر ببرمت خوبی؟میخوای مطمئنی نیلان:رادوین

 !نیست نیازی نه:من

 !بود شده خیره بهم نگران چشمای با بودو نشسته خوری ناهار میز روی هم کیان

 .شدم غذا خوردن مشغول تموم میلی با و نشستم میز روی و زدم مصنوعی لبخند

. 

. 

. 

 !کماس یاشار هنوز ولی گذشته هفته یک

 .جهنمه برام خونه این یاشار بدون میگذره قرن یه ی اندازه برام ثانیه هر

 !بیمارستان برم میخوام شده تنگ براش دلم

 .گرفتم رادوینو ی شماره و برداشتم موبایلمو

 !نیلان الو:رادوین

 کجایی؟!خوبی؟ سلام:من

 !بیمارستانم من!خوبی تو مرسی:رادوین
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 .بیمارستان بیام میخوام منم دنبالم بیا:من

 .نیست خوب حالت تو نیلان:رادوین

 بازشون چرا شده تنگ چشماش واسه دلم٬شده تنگ براش دلم لعنتی:زدم فریاد میتونستم تا

 .میکنم دق دارم من نمیدونه!نمیکنه

 .میام خودم دنبالم نیا

 .میام الان دنبالت میام باشه باشه:رادوین

 هام گونه روی و کردن پیدا راهشونو دوباره اشک های قطره کردم قطع خداحافظی بدون تماسو

 ...شدن جاری

 .برمیگردم زود من٬نیا تو کیان:من

 ..اتاقش رفت و نگفت هیچی

 .پایین رفتم و پوشیدم رو لباس ترین دستی دم

 .رسوندم ماشین به خودمو بوق صدای شنیدن با

 !باش بچت فکر به نیستی خودت فکر به!میکنی؟ چیکار خودت با داری:رادوین

 .کردم گریه بیمارستان تا صدا بی و آروم

. 

. 

. 

 ...اتاق داخل رفتم و پوشیدم رو مخصوص های لباس
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 هاشو گونه و رفتم نزدیکش نداشتم دیدنشو طاقت٬انداختن چنگ دلم به تخت روی یاشار دیدن با

 !میشی بابا داری چشاتو کن باز عزیزم یاشارو٬کردم نوازش

 ....لعنتی شو بلند!میمونی باهام دنیا آخر تا نمیگفتی مگه یاشار!میمیرم تو بدون من میدونی

 .برد بیرون اتاق از کردو جدا یاشار از منو اجبار به پرستار

 .بشینم صندلی روی کرد کمکم و اومد سمتم به سریع وضع اون تو دیدم با رادوین

 !خدااایا اینجا یاشار الان منه تقصیر همش:من

 !میشه خوب حالش یاشار!میکنی همچین چرا چیه تو تقصیر:رادوین

 !من٬منه تقصیر بخره بستنی واسم بره گفتم بهش من:من

 .نداشتم هم کردن گریه نای دیگه٬میزد سوز چشمام

 !خونه رفتم و شدم ماشین سوار رادوین کمک به

 !بود کرده بغل زانوهاشو بود نشسته مبل روی کیان٬کردم باز که رو خونه در

 ؟!برگشتی اجی:کیان

 !بیرون برو منتظرته در دم رادوین آقا اجی آره:من

 .چیه بچه این گناه٬بزنه بهش چرخی یه ببره نیلانو گفتم رادوین به

 .بیرون رفت کردو عوض لباساشو شوق با

 ...خوابیدم و رفتم اتاقم به همیشه از تر بیحال منم
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 ۹۶فصل

 

 !نکرده تغییری  هیچ یاشار حال ولی میگذشتن سرهم پشت ها شب و روزها

 ...بره قربونش مامان!شده بزرگ کوچولو یه شکمم

 !شده خراب اشروحیه خیلی مدت این٬کیان بخاطر کردم درست دلمه ناهار ی واسه

 .کردم حاضر میزناهارو

 !حاضره ناهار بیا کیان:من

 .گرسنمه خیلی:کیان

 .بشین بیا کردم درست دلمه برات:زدم جونی بی لبخند

 برنامه تماشای مشغول کیان با و چیدم ظرفشویی ماشین داخل رو ظرفا ناهار خوردن از بعد

 .شدم کودک

 !خیلی شده تنگ براش دلم خیلی بود یاشار پیش حواسم تمام

 !بیاد هوش به زودتر چه هر امیدوارم

 .بخوابم چرت یه برم من داداشی:من

 .کشیدم دراز تخت روی و بردم پناه اتاقم به٬داد تکون تایید ی نشونه به سرشو

 ....برد خوابم شدو گرم چشمام کم کم

. 
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 !میخوره زنگ تلفنت شو بیدار اجی٬اجی:کیان

 ؟!کیه:گفتم و زدم غلتی

 .نمیدونم:کیان

 .کردم برقرار تماسو و گرفتم ازش موبایلو

 !بله:من

 !پیچید گوشم توی شبنم صدای

 .اومده هوش به یاشار!برات دارم خوب خبر٬عزیزم سلام:شبنم

 ؟!میگین راست:گفتم و نشستم تخت روی سیخ٬نداشتم اطمینان گوشام به

 .دنبالت میفرستم رادوینو الان عزیزم اره:شبنم

 .نمیشد باورم شدن جاری هام گونه روی شوقم اشکای

 !شکرت خدایا:من

. 

. 

. 

. 

. 
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 !یاشار دیدن برای نبود دلم تو دل

 !نگفته چیزی!زده؟ حرف اومده هوش به رادوین:من

 !نگفته چیزی فعلا نه:رادوین

 !میکنم پرواز دارم کردم احساس خوشحالی از رسیدیم بیمارستان به وقتی

 .کردم بغل رو جون شبنم محکم

 .رسوندم یاشار اتاق به خودمو سریع بعدشم

 .بود بسته نقش صورتم روی عمیقی لبخند رفتم سمتش به آروم آروم

 !بود باز چشماش

 انقدر چرا٬یاشار:کردم صداش آروم٬شد خیره بهم و برگردوند سرشو کردم احساس حضورمو وقتی

 !بود شده تنگ برات دلم برم قربونت!کردی باز چشماتو دیر

 !توراهه کوچولو نی نی یه!میشی بابا داری میدونی یاشارم

 !چکید چشمش ی گوشه از اشکی ی قطره

 !بوسیدمش و گذاشتم لباش روی لبامو نیاوردم طاقت دیگه

 !بود شده تنگ آرامش این برای دلم چقدر

 

 *پایان*

 .دوستان باشید برده لذت رمان این خوندن از امیدوارم

 .بوده اولم قلم ببخشید داشته ایرادی اگه
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۸۴:۲۶ 

 ۸۳۹۶۹۴۹۲۷شنبه سه

 

  

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

 .  میباشد محفوظ عاشقانه رمانهای

 . کنین مراجعه عاشقانه های رمان سایت به بیشتر رمانهای دریافت برای

 

www.romankade.com 
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .اتر به سایت رمان های عاشقانه مربرای دریافت رمانهای بیش

 

www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


