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بهار دختر ساده و حاضر جوابی ک هیچوقت کوتاه نمیاد پانزده سالش ک میشه پدر مادرشو از دست 

میده و با کمک دوست خوانوادگیش نرگس جون ک مثل مادرش براش میمونه ب زندگی ادامه میده 

 …ب خاطر هوش باالش بورسیه کالج امریکا میشه و

 

:خالصه
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*** 

 پاپیون صورتینام کتاب: 

 نویسنده: کیمیا ظاهری

*** 

 بهــــار

 دیگه»توی ی جنگل بودم درختاش از ابنبات بودچمنشاش چوب شور بودو میوه هاش،همه شکالت و و...

 عجب شانسی داره»اصال جنگل خوراکی بود همینجور راه میرفتمو میخوردم «.خودتون تصور کنید عجب جاییه

 پریدم تا ی میوه رنگی از شاخه درخت جدا کنم تا خواستم«ی و.. میبینیم واالب ما باشه سوسک و هیوال و زامب

 پاهامو بزارم زمین یهو انگار از بلندی پرت شدم پایینچشمامو مالیدم دیدم رو زمین پایین تختم افتادمه ایی

 رو همش،خواب بوووددد ولی عجب خوابی بودااا سرمو بلند کردم ب ساعت نگاه کردم دیدم عقربه ساعت

 شیش و چهل و پنج دقیقه است فک کردم اشتباه دیدم چشامو محکم بهم فشار دادم دوباره نگاه کردم دیدم

 بدوبدو بلند شدمو صورتمو شستم«��?چیه خو بنفش قدیمی شدهواال»اشتباه نکردمه ی جیغ قرمز کشیدم 

ار مشکی شال مشکی ساده مسواک زدم و ی لقمه نون و پنیر خوردم لباسامو پوشیدم ی مانتو مشکی و شلو

 رفتم

  عالقه یکال»درو باز کردم کفشای سفیدمو پوشیدم«حاال انگار خونش دوبلکسه خوبه همین یکیه»ازاتاقم بیرون

 د برو ک رفتیم بدو بدو خودمو ب اتوب*و*س رسوندم سوار«زیادی ب مشکی داره انگار عذا داره اه اه

 اوفف خوبه ب موقع رسیدم وگرنه اتوب*و*س رفته بود ازاتوب*و*س شدم صندلی نبود پس سر پا ایستادم 

پنجره اتو ب*و*س،ب بیرون نگاه کردم ی ماشین شاستی بلند دیدم ک ی خانم و اقا با ی بچه داخلش بودن 

 رو

 دوش بچه کیف مدرسه بود اگه پدر و مادر منم بودن االن تو این اتوب*و*س نبودم و تو این روز مهم مامان

 سالم بود مامان بابام تو ی صانحه ی تصادف مردن و منو تنها گذاشتن۵۱ودن تو فکررفتم وقتی بابام همراهم ب

 پدر و مادر من تک فرزند بودن و مادر پدراشون فوت کرده بود وضع مالی بدی نداشتیم ی خونه سه خوابه

 قط همون خونه برامطرفای پایین شهر توی تهران داشتیم پدرم کارمند بود مادرم هم خونه دار وقتی مردن ف
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 موند من با کمکـ همسایمون خونه رو فروختم و ی خونه یک خوابه کوچیک خریدم باقی پولمم توی بانک پس

 اندار کردم و با سودی ک داشت زندگیمو میگذروندم نمیخواستم برم ب بهزیستی همسایمون واقعا بهم کمک

درسم خوبه یعنی در واقع عالیه تا االن ک پیش  کرد و من از اون خانواده مهربون ممنونم ک هنوزم کنارما

 هستم

 شاگرد اول بودم و توی بسیاری از ازمونا و المپیادا شرکت کردم و اول شدم همین امسال برای بورسیه ازمون

 دادم خدا کنه قبول شماز فکر اومدم بیرون تغریبا رسیده بودم سر ایستگاه پیاده شدم بدو رفتم دم در مدرسه و

 استرس داشتم اون بورسیه زندگیه من بود با اون میتونستم برم امریکا و توی یکی از بهترین کالجای وارد شدم

 امریکا درس بخونم اینده من ب اون بستگی داره ب برد نزدیک شدم بچه ها رو دیدم همه ناراحت بودن ترسیدم

دم خدای من باورم نمیشه رفتم جلو چشمامو اروم باز کردم اسممو ندیدم ولی دوباره با دقت نگاه کر

 اولـــــــــــ

 

 ولی سریع جلوی دهنمو گرفتم و راه افتادم تند تند ب«��?کیف میکنین ابتکارمو»شدم ی جیغ سبز کشیدم

 ....سمت دفتر مدیرر اموزشگاه قدم بر میداشتم

👧  

 بهــــــار

 یزش نشسته بود با ورود من عینکرسیدم جلوی دردفترمدیر ی تقه ب در زدم و وارد شدم خانم فرهانی پشت م

الزم ب ذکره »طبیش رو روی بینیش جا ب جا کرد و ی لبخند زد ک ب نظر من مهربونیه بی اندازشو نشون داد

 ک

 خانم فرهانی جای مادر منه ک نرگس جون«بگم خانم فرهانی همون همسایشه ک کمک کرد بهزیستی نبرنش؛

 نرگس جون«بچه امون احساساتی شده»میکنم باهاشون راحتم صداش،میکنم همسرشون رو هم اقا طاها صدا 

 . اشاره کرد ک روی مبل کنار میزش،بشینم

 ــسالم نرگس جون

 نرگس جون فرزندی نداره برای همین منو دخترش میدونه و ب من دخترم میگه منم»نرگس جون:سالم دخترم

 حسینه بهترین نمره و باالترین ربطه روبهت تبریک میگم اینبار واقعا تالشت قابل ت«.��?خیلی دوسش دارم

 .اوردی من بهت افتخار میکنم
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 میتونستم تو چشماش تحسین رو ببینم اومد نشست کنارم و پیشونیمو ب*و*سه زد منم همونطور ک زیر لب

 تشکر میکردم ب*غ*لش کردم چشمام پرشد هر وقت نرگس جون رو ب*غ*ل میکنم یاد مادرم می

 ردم و با صدای در اتاق از نرگس جون جدا شدم خانم مرادی ناظم مدرسه و خانمخودمو کنترل ک�😪�?افتم

 افشاری معاون مدرسه ب همراه معلما وارد شدن ماهم بلند شدیم شروع ب تعریف ازم کردن و با هم دست

 لاکم چیزی ام نیستا اولـــــــ شدم بورسیه رو گرفتم ؛حاال زیادم ب خودت نب»دادیم همه تحسینم میکردن 

همه تو ی سالن بزرگ « ؛پفف☺انگار چی شده اه اه؛بلـــــــونا جــون؛ببشید عزیزم تو ب کارت برس ههه

 مدرسه

 جمع شدیم نسبی از بچه ها برام خوشحال بودن بعضی هاهم حسود بعضی ها ناراحت بعضی ها هم بیخیال

 نرگس جون❤!خدایا شکرت!❤خودمم تا وقتی برنامه شروع شه از خدا تشکر میکردم ازش ممنونممممممم 

 ........رفت باالی سکو و پشت میزی ک اماده کرده بودن شروع کرد ب سخنرانی و منم مشتاق گوش میدادم

👧  

 بـــــــهار

 نرگس جون :همونطور ک میدونید امروز بعد از یک ماه نتایج ازمون بورسیه کالج امریکا مشخص شد همونطور

 .ین نمره و باال ترین ربطه رو ازان خودش کرده بهار تاجیک هستک خودتون میدونید فردی ک بهتر

 .از دخترم بهار میخوام بیاد اینجا هم نامه بورسیه و هم جایزه اش رو بگیره

 

 همه بچه ها و معلمای حاضر توی سالن دست زدن و من بلند،شدم رفتم پیش نرگس جون باالی سکو وایسادم

 نامه بورسیه رو بهم داد خانم مرادی هم جایزه ام رو دادبعد از تشکر از نرگس جون اول من رو ب*و*سید،و بعد

 معلما و ...رفتم سر جام نشستم بعد از ربع ساعت برنامه تموم شد و ما ب کالسهامون بر گشتیم تااز هم

 خداحافظی کنیم موقع خداحافظی از دوستام اشکم در اومدخواستم از در کالس برم بیرون ک نرگس جون اومد

 تمام نیازهام از جمله خونه و غذا رو از طرف خودشون ب من میدن و هم اینکه هر ماه»داخل و واسم گفت ک 

 مقداری پول ب حسابم واریز میکنن و ....در واقع همه کارهارو خودشون میکنن و منم شنبه همین هفته ای ک

 بریـــــک؛ممنون بلونا جونمخواهشهوووورااااا ت»پس خودمو باید اماده کنم☺میاد عاضم میشم برای امریکا

 بعد از ی عالمه حرف من باز با اتوب*و*س ب خونه بر گشتم شب خونه نرگس جون برای اخرین بار دعوت«

برای رفتن ب خونه نرگس جون ۶بودم.با خستگی لباسامو عوض کردم ی خورده غذا خوردم وساعت رو روی



www.taakroman.ir  

 

  

 
6 

 

پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 تنظیم

 ...?. ش شدمکردم روی تخت افتادم ک از شدت خستگی بیهو

👧  

 بهـــــار

با «میدونم صداش مسخره اس ولی من چ کنم صدا گوشیه بهاره دیه»زینگــــــــ زینــــــــگـــــــــــــ 

 صدای

 ��?هنوز خوابم میاد.�😠😠😡😩�?زنگ گوشیم هوشیار شدم برش داشتم و خفش کردم

 دست مانتو شلوار ساده پوشیدم و رفتم خونه رفتم توی دسشویی و بعد از انجام کارهای الزماومدم بیرون ی

 نرگس جون و اقا طاها خونشون طبقه هم کف توی همین ساختمونیه ک خونه ی منه رفتم جلو درشون و زنگ

 رو زدم احوال پرسی کردیمو من رفتم تو ی عالمه خوش گذشت شب هم غذای مورد عالقه ی من پیتزا رو

 م ازش یاد گرفتمه بعد از ی شب عالی برگشتم واحد خودم س روزخوردیم نرگس جون اشپزیش عالیه و من ه

 دیگه باید میرفتم امریکا.. لباسامو عوض کردم و مسواک زدم رفتم روی تختم و خودمو ب اغوش خواب

 ?.سپردمـ..ــــ

 شنبـــــه روز پرواز ب سوی امریکا

 .یشب اماده کرده بودمصبح ساعت نه پرواز داشتم ساعت شیش صبح بلند شدم و چمدونم رو از د

 خوبب و حااللباس ی مانتوی مشکی بچه تو کانال هستبا شلوار مشکی و کفشای سفیدو یه روسری تو مایه های

 زرد و طالیی هم سرم کردم کیف سفیدم رو هم برداشتم و د برو ک رفتیم تا با نرگس جونو اقا طاها برسیم

 ... شد:فرودگاه ساعت 

 

 �😥�?پرواز تاخیری نداشت

 زمان خدامافظی و وداع بود

نرگس جونو ب*غ*ل کردم گریه میکرد ولی من برای اینکه ناراحت ترنشن گریه نمیکردم ولی ی بغض سنگین 

 گلو

 مو گرفته بود

 نرگس جون : دخترم مواظب خودت باش هر چی نیاز داشتی ب منو طاها بگو پسر برادرم سه ماه دیگه میاد
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 سر برادر نرگس جون نمیدونستم اونم قراره بیاد؛توی ای اینده نقشش پررنگپ»پیشت اونوخ تنها نیستی..

 بعد از ی عالمه گریه و ناراحتی از ب*غ*ل نرگس«❤همون نصیحتای مادرانه فدای همه ی مادرا »و..ـ.«میشه

 یجون در اومدم اقا طاهاهم سرمو ب*و*سید .....و من برای اینکه مطمئن بشن حالم خوبه با خنده خداحافظ

 ...... کردم و ب سوی هواپیما رفتم

 ربع ساعت بعد زمان حرکت هواپیما

 «❤گلم ترس نداره ک زود میگذره»واییییییی من تاحاال سوار هواپیما نشدممممممم میترسممممممم 

 «��?وا چپ چپ نگاه میکنی عشقولی منم سوار نشدم»��

 پس حرف نزن

 ?«بوشه»

 مهماندار هواپیما:خانم خانم

 ایید ببخشین حواسم نبود،ـبله بفرم

 مهمان...:.بله کامال مشخصه شما تا حاال با هواپیما سفر نرفیده

 ـ ن

 .....مهماند.:.بله معلوم هست رنگتون پریده بفرمایید این قرصو بخورید و

 شما ببخشین دختر ما»ی لیوان اب با یه قرص بهم داد خوردم و لیوان رو بهش برگردوندم پففف چقدر زر میزنه

 «ره بی ادبه؛ایششششیذ

 بعد عمری هواپیما حرکت کرد منم چون شب کم خوابیده بودم چشمامو رو هم گزاشتم و رفتم ب اغوش خواب

?...... 

 

👧  

 بهـــار

 ....چندین ساعت بعد خاک امریکا شهر نیویورک

 !! ـ:خانم خانم

 ــ اوممم چیههه چیکار داری مزاحــــــم بزار بخوابم

 «خو خنگول خانم فارسی نحرف اینا خارجی ان نمیفهمن ک»چی میگید من متوجه نمیشماوه خانم شما :

 «?بشید و با جیغ گفت»هواپیما نشسته شما باید پیاده بشیـــــــــــد 
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 اسکل خانم تو هواپیما خوابت بردددد»یهو چشمام باز شد هوشیار شدم هااااان چی چی گفت امریکا هواپیمااا

 «?بلند شووووو

 ار جانبه»بلند کردم دیدم مهماندار هواپیما با صورت سرخ نگاهم میکنه نیشمو باز کردم و خندیدم گفتم سرمو 

 ×باید بگم ک از حاال انگلیسی میحرفه من فارسی مینویسم×«زبانش عالیههه؛پس چی فک کردین 

 . ـ ببخشین خوابم برد

 .و سریع بلند شدم زدم بیرون از هواپیما

 ...ربع ساعت بعد

ونمو گرفتمو رفتم جلوی در فرودگاه ؛اوممم نرگس جون گفت ی ماشین میاد دنبالم ؛و رانندش از چمد

 اشناهاشه

 ک ب من کمک میکنه؛

 با ی صدای تغریبا بلند پریدم

 .ـ:خانم باهارتاجیک

برگشتم ی مرد بور قد بلند بود با توجه ب تو ضیحات نرگس جون فک کنم همینه باید همون کسی باشه ک 

 منو

 خونم میرسونه ب

 راستی گفت باهار پففف

 ــ بله درسته ولی اسم من بهار هست ن باهار

 

 .. ـ:اوه متاسفم تلفظش،سخت بود برام بفرمایین بریم

 ...... نشستم تو ماشین و حرکت کرد محو ساختمونا و مردم و شهر شدم اینجا عالیههه

 یک ساعت بعد....خونه بهار

 تون رو میارمــ:رسیدیم بفرمایین من چمدون

 .ــ ممنوننم

 .... باهم رفتیم داخل ی خونه ی خوابه با مبلمان ساده اشپز خونه کوچیک و

 ــ:خانم تاجیک بفرمایین من یکم از اینجا براتون بگم



www.taakroman.ir  

 

  

 
9 

 

پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 نشستم و اون ادرس کالج و کارت حساب بانکی و توضیحات درباره این اطراف و کارت بعضی از فروشگاه های

 ...بهم داد ونزدیک ب همینجا رو 

 بعد از نیم ساعت رفت

 با اینکه تو هواپیما خوابیده بودم ولی بازم خسته بودم .رفتم تو ی تک اتاق خونه خیلی ساده بود ی اتاق

ی پاتختی و ی کمد «عاشق این ترکیب رنگم»متری با ی تخت ساده چوبی و رو تختیای مشکی سفید ۵۱

 کوچیک

 پنجره رو ب جاده جلوی در خونم داشت حموم و دسشویی هم بیرون بودبا میز کار ک روش ی کامپیوتر بود ی 

 دست از کنکاش برداشتم من ی نفرم و همین هم برام زیادیه لباسام رو عوض کردم و خودمو روی تخت انداختم

 ?.ـ از خستگی بیهوش شدم

💤💤 

👧  

 بـــــــهار

 ......یکـ هفته بعد

 

 هفته تونستم راه های اطراف رو خوب یاد بگیرم با فروشگاه هاشم کاملتو این ی �😋�?اومممم عجب پیتزاییه

ی دو چرخه هم دیدم ک برای هفته دیگه میرم بخرمش واسه اینکه راحت «☺☺☺;��? افرین»اشنا شدم 

 تر برم

 بود اوممم پیتزاش شیش تیکه«عکس میدم»کالج .فردا اولین روزه لباسامو کتابامو دیروز گرفتم خیلی خوشگلن

 شبه۵۱ساعت �😋�?ی ازبس خوشمزه بود همشو خوردمول

 ولی عجیب خوابم میاد میرم مسواک میزنم و می افتم رو تختو د برو ک رفتیم ساعت و از قبل تنظیم کرده بودم

? 

 .....صبح شنبه:

 زیـــــــــــــــــــنگ

 «��?صدای ساعته»رینگــــــــــــــــــــــگ

 دددددداه اه من هنوز خوابم میاددد

ب هزار زور بلند میشم رو تخت میشینم با یه چشم باز و ی چشم بسته میرم طرف دسشویی ..بعد از انجام 
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 کارای

 اومدم بیرون رفتم تو اشپزخونه ی صبحونه مفصل زدم ب رگ رفتم تو اتاق و یونیفرممو پوشیدم �😆�?الزم

 ا ی کش پاپیونیه صورتی بستم کیفممچون دامنی بود ی ساپورت مشکی زیرش پوشیدم موهامو بافتم و ب

 بچمون مودب»پیش ب سوی علمـ اموزی«عکسشونو میدم»برداشتم و از جا کفشی کفشامو برداشتم پوشیدم

 «�😂�?شده

.....🚶🚶🚶🚶🚶 

 تغریبا دم در کالج بودم ک ی بسته جلو روم دیدم برش داشتم کارتون خالی بودپففف انداختمش اونطرف

 یهو ی صدای بلند داد زد ک از«ه شهر ما خانه ی ما؛شهرداری نوکر ما من حرفی ندارمنریز بچ» سمت راستم

 چیه حتما فک»بلندیش پریدم و پام لیز خورد داشتم می افتام ک دستام و ستون خودم کردم ک پرس نشم 

 راینجو کردین االن ی پسر خوشمل میاد میگرمو تو چشام نگاه میکنه ماهم عاشق میشیمو ازدواج و بچه نخیر

 ?«نیست ما از این شانسا نداریم

 

 عکس میدم�😠😠😠😠😠�?کوریـــــــــی�😡😡😡😡�? دنیل.ــ:هیــــــــــی

 ووی خدا باز چ گندی زدم اروم اروم سرمو بردم باال ک دیدم چند تا دختر پسرن ک یونیفرم کالج تنشونه و

 واروک شل«ا رو شوهر دادیم رفت؛من حرفی ندارمحیا کن بچه؛بیخی باو حی»جلوییشون ی پسر هیکلی خوشگل

 بلوزش خیسه نگاه کردم دیدم کارتنی ک انداختم افتاده توی چاله اب کنار پسره اونم خیس شده وایی ماماننن

 صورتش سرخه منم ک هنگگگگ

 شارلوت ــ:اوه عزیزم ب اعصابت مسلط باش

 «عکس میدم»دختره مگه کوری دستو پا چلفتی

 وایی ی دختر بور خیلی خوشگل داره حرف میزنه ولی چ بی ادبه سرمو برگردوندم

 ب خودم مسلط،شدم بلند شدم لباسمو تکوندم ینی چه با چ اجازه ای سرم داد میزنن

 ــ ببخشید ولی من حواسم نبود شما چرا حواستون نبود

 «عکس میدم»انا.:.هعییـــــــــن

 مث گاومیشایی ک پارچه قرمز دیدن شده بود از گوشاش و»دنیل:ب جای معذرت خواهیته دختره ی زبون دراز 

 «��?بینیش دود میزد بیرون
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 تا خواستم حرفی بزنم صدای زنگ بلند،شد

 �😡😡😠😠�? دنیل:فک نکن اینکارت یادم میره االن باید برم ولی تالفیشو سرت در میارم

 ی جوری با حرص و عصبانیت صحبت کرد ک دسشوویی الزم شدم

 ..... ستاش رفتبعدم با دو

 منم بعد چند دقیقه ک از هنگ در اومدم سریع رفتم داخل ی عالمه گشتم تا دفتر مدیر رو پیدا کردم در زدم و

 ��?...رفتم تو

👧  

 بــــهار

 «عکس میدم»بعد از تغریبا ی ساعت از دفتر مدیر زدم بیرون

 ...... دم و برگه کالسام رو گرفتمدوروز پیش اومدم و کارای مونده رو انجام دادم و با کالج اشنا ش

 از روی برگه دنبال اولین کالسم گشتم تا پیداش کردم

 

 هست«عکس میدم»«هندرسون»با اقای .»...«..کالس اول کالس درس 

 ��?ی طقه ب در زدم اینطور ک معلومه ده دقیقه دیر کردم اونم ب خاطر پیدا کردن کالس بود

 صدای اقای هندرسون اومد ک گفت

 درسون:بفرمایینهن

 با نام خدا درو باز کردم رفتم تو

 ــ سالم

 هندرسون:سالم اوه فک نمیکنین دیر اومدینه ده دقیقه از زمان شروع کالس گذشته ...فک کنم شما تازه وارد

 باشید درسته؟

 ــ بله و دیر اومدنم هم ب خاطر پیدا کردن کالس بود

 ی توهندرسون:ب هر حال دیگه تکرار نشه میتونی بیا

 کامل اومدم داخل و درو بستم رفتم کنار میز دبیر

 هندرسون:خوب حاال خودتو معرفی کن

 ــ: اوه بله من بهار تاجیک هستم و دانشجوی بورسیه از ایران از اینکه با شما در یک کالج درس میخونم
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 ☺خوشحالم 

 باسشو کثیف کردم بادر این بین چشمم ب اخر کالس خورد یکم دقت کردم بله درسته همون پسره ک ل

 دوستاش بودن دیدم پسره پوزخند زد و دست ب سینه شد و ب صندلی تکیه داد

 تام:باورم نمیشه اقای واتسون ی دانشجوی بورسیه رو اینجا راه بده اخه ایناااا ب ما و کالج ما نمیخورن ارزش

 «عکس میدم»کالج رو میارن پایین اینجور و ی پوز خند زد

 ا اکیپ اون پسرههمه خندیدن مخصوص

 عصبانی شدم خیلییی ولی در ظاهرخونسردیمو حفظ کردم و با نیشخند گفتم

 ـ همین دانشجویی ک میگی بی ارزشه و ارزش کالج رو میاره پایین االن با شما همکالسه و توی ی کالج با شما

 پسره ک باو ی نیشخند زدم و ب طرف اون �😏😏�?درس میخونه پس شما هم بی ارزش محسوب میشید

 حرفش خندید پوزخند صداداری زدم ک اخماش رفت تو هم و عصبانی شد

 هندرسون :تام بهار کافیه نمیخوام کدورت پیش بیاد همینجا این بحث رو تموم کنید بهار بشین

 

 اون پسره ک حاال فهمیدم اسمش تام هست از صورتش معلوم بود داره حرص میخوره

 ـ بله اقای هندرسون

 ا بشینم اخرای کالس سه تا صندلی پیش هم بود ک دو تا دختر روی دوتاشون بود و دو تا پسرو رفتم ت

 جلوشون منم رفتم روی اون تک صندلی باقی مونده نشستم

 « عکس میدم»کن:هی هی 

 با صدای ی نفر سرمو باال اوردم

 ـ بله با منید

 «عکس میدم»تد:اره اوه دختر گل کاشتی خوب جوابشو دادی 

 وم تد درست میگهکن:اوه

 «عکس میدم»امیلی :باالخره ی نفر پیدا شد جوابشو بده

 «عکس میدم»هلنا:اره بچه ها درست میگن دمت گرم 

 ☺ــ مم ممنون نظر لطفتونه 

 امیلی :اوه متاسفم حواسم نبود من امیلی هریان هستم و اینم دوستام کن وایرن و تد وایرن و هلنا سلماز
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 با دست بهم نشون داد

 هم گفتن: خوشبختیمبا 

 منم لبخند زدم و با دخترا دست دادم و گفتم

 ☺☺منم بهار تاجیک هستم از اشنایی با شما خوشوقتم 

 کن دستشو دراز کرد کـ دست بدیم ک گفتم

 اوه متاسفم ولی من با جنس مذکر دست نمیدم

 کن:اوپس دختر اریایی

 ��?االن اقای هندرسون از کالس پرتمون میکنه بیرون☺

 .و برگشتن طرف تخته..........�😂�? هباش

 

 بهـــــــــار

 ..... یک ساعت و ربع بعد......

 هندرسون:کالس تمومه

 بچه ها:خسته نباشید،استاد

 استاد از کالس خارج شد

 ��😆😃�?کن و تد:اخیـــــــش تموم شد

 �😒😒😒😒�:?هلناو امیلی

 �😂😂😂�ـ 

 �😰😨�:?کن و تد

 کن:بهار

 ـ بله

 �😃�?تد:میخوای توی باحال ترین اکیپ کالج عضو شی

 امیلی :بهــــــــــــــــــار

 هلنا:قبول کــــــــــــن

 ��☺�😊�☺?ــ چراک نه از خدامه
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 تد و کن:ایول همینه بعدم دستاشونو زدن ب هم

 �😂😂😂😃😁�?تد و کن و امیلی و هلنا:ب اکیپ پنج کله پوک خوش اومدی

 �😂😂😂�ـ

 «عکس میدم»دیوونه ها الکی الکی میخندن جسیکا:هه

 از اینجا صدای پوزخند صدادارش شنیده میشد

 خودش و دوستاش و بیشتر بچه های کالس ب این حرفش،خندیدن

 خواستم جوابشو بدم ک با صدای هیس کشدار هلنا حرفمو خوردم

 

 هلنا:هیـــــــــس

 ـ:هلنا چرا نمیزاری جوابشو بدم

 از کالس،بریم بیرون برات میگمهلنا:اوه بهار بزار 

 بقیه هم سرشونو تکون دادن

 ـباشه

 �😠😠�?وقتی داشتیم از کنارشون رد میشدیم پوزخند،تمسخر امیزشون پررنگ شد

 با بچه ها رفتیم توی حیاط،زیرسایه ی ی درخت تنومند روی چمنا نشستیم

 تد:اوممم نیم ساعت تا شروع کالس بعدی مونده

 کن:اوهوم

 میتونی براش بگیامیلی :پس 

 ������ ...?.... هلنا :اکی ؛خوب بهار گوش،کن

👧  

 بهــــــار

 هلنا:اون پسری ک باهاش بحث کردی اول کالس اسمش،تام جکسون هست پدرش یکی از کله گنده هاس و

 کسی،جرعت نمیکنه باهاش کل بندازه

 از بچه پولدارای کالجه امیلی :و اون دختری ک گفتیم جوابشو نده جسیکا مایر اسمشه، یکی

 کن:و البته دوست دختر تام
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 تد :واسه همین میگیم با هاشون کل ننداز وگرنه توی دردسر می افتی

 هلنا :ولی سردستشوت دنیل واتسون هست ک پدرش یکی از کله گنده هاست و پولدارترین و همچنین

 خوشگل ترین پسر کالج هست

 ور ترینشونهامیلی:اینم اضاف کن بداخالق ترین و مغر

 کن :مدیر کالج اقای هری واتسون هم عموشه

 تد:اها نگاه کن همونان اونم دوست دخترش شارلوت مدیسن

 

 هلنا :اوپس واقعا دختر مغرور و خود رایی خیلی نچسبه

 کن و تد و امیلی:باهات موافقیم

 هلنا :ولی دختر خوشکلیه

 �😒😒😒😒�:? تد و کن و امیلی

 �😂😂�:?ــ

 مگه چیه راست میگم هلنا:خوب

 سمت نگاشونو گرفتم ک دیدم منظورشون همون اکیپ و پسری هست ک صبح باهاشون دعوا کردم

 وایی اینجور ک اینا میگن خطرناکن ولی من بهارم

 از هیچی نمیترسم کاری انجام بدن تالفی میکنم

 کن؛تد؛هلنا؛امیلی:بهــــــــــــــــــــــار

 ودــ:بله بله متاسفم حواسم نب

 انیلی :چت شد،تا نگاهشون کردی رفتی تو شک

 ـ:خوبــــــــــ راستشو بخواین ...و تمام ماجرای صبح رو براشون تعریف کردم

 کن و تد دلشونو گرفته بودنو میخندیدن

 امیلی تو شک بود هلنا هم میخندیدولی ن بشدت اون دوتا پت و مت

 ـ:کــــــــــــــــن تـــــــــــد نخندیدددددد

 امیلی:بهار ولشون کن این دوتا پسر عمو مث همن خال

 ��?و با هلنا خندیدن
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 ��?کن و تد نیششون بسته شد

 �😂😂�:?ــ

 تد:دختر تو خیلی باحالی

 هلنا:اوه اگه من بودم از ترس سکته میکردم

 

 �� ?ستقبال کننامیلی :میدونی بهار اینجا از تازه واردا استقبال میشه و با این وضع فک کنم بد جور ازت ا

 ــ:کاری نمیتونن بکنن انجام بدن جوابشونو میدم

👧  

 بهـــــــــار

 تد:ایول

 :کن

 خوب االن چ کالسی دارید.:.......

 «....... »بااستاد»«...امیلی:اومم من.

 هلنا :اوه عالیه منم مثل تو امیلی

 داریم«ـ...»کن و تد :ولی ما با اقای 

 این دیگه کالسی ندارمــ منم با شمام دخترا بعد 

 �😤�?کن و تد :نامردا شما باهمید

 �😂😂�?ــ ههههه معلومه ک مرد نیستیم چون دختریم

 �😂😂😂😂�:?امیلی و هلنا

 �😞😞�:?تد و کن

 امیلی:پس بلند شید بریم

 بچها و من.:.باشــــــه...

 «......»بلند شدیمو ما دخترا سمت کالســــ

 پسراهم سمت کالس خودشون

 تی وارد کالس شدیم بعضی ها با تمسخر بعضی بد نگاهمون میکردنوق
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 �😂�?انا:اوه اینا همون کله پوکان ک با پت و مت هستن

 منم تحمل نکردم و بلند،شدمو گفتم

 

 ــ فعال ک تو کله پوکی خودت حرف میزنی و ب حرف خودت میخندی هه دیوونه

 �😠😡😡😠😠😠�:?انا

 ارد شد واسه همین اونم حرفی نزد امیلی و هلنا :ههه خوب جوابشو دادیتا خواست جواب بده استاد و

 بچه ها ریز ریز میخندیدن اناهم جزو اکیپ همون پسره دنیله بایدم مث اون پروو باشه

 .......یک ساعت و نیم بعد....

 ��?استاد:خب بچه ها کالس تمومه

 خسته نباشید۱۱۱۱:

 با دوستاش و جسیکا رد میشد بهم تعنه زد و گفت: تالفیشو سرت دربلند شدیم بریم بیرون ک انا همینطور ک 

 میارم

 و رفت ماهم بهشون خندیدیم و رفتیم بیرون کالج

 من دیگه کالسی نداشتم چون روز اولم بود واسه همین ازبعد کالس باهاشون خداحافظی کردمو رفتم خونه و

 ا لباسامو عوض کردم افتادم رو تخت و بیهوشاینقدر خسته بودم ب خاطر کالسا و کل کال ب خاطر همین ت

 ?شدم

👧  

 بهـــــار

 «��?»زیــــــــــــنگ زیــــــنگ

 با صدای نحسسسس گوشیم از خواب پریدم و ب خاطر شدت پرشم از رو تخت پرت شدم پایین تخت رو زمین

 بچتون مــــــــرد بی بهار شدینواااای دماغــــم مامان ای کمرم اخخخخ سرم واییی بابا مامان کجایین ببین 

 

از جام بلند  «��?بچمون خود در گیری داره»یدونه پس گردنی زدم ب خودم تا لوس بازی رو تموم کنم...

 شدم

 رفتم دستشویی مسواک زدم و صورتمو شستم . اومدم بیرون صبحانه خوردم و یونیفرمم رو پوشیدم و موهامو
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 «عکس میدم»�😍😍�? خوشمل کال عاشق پاپیونم ی مدل قشنگ درست کردم با ی پاپیون

 از خونه زدم بیرون ..تغریبا تا کالج ربع ساعت پیاده راهه داشتم کنار خیابون راه میرفتم ک ی ماشین با سرعت

 داشتم پخش زمین میشدممم کــــــــــــ�😱😱�?از کنارم رد شد

 د از اینکه از شک در اومدم ی فوش پدر مادربع «�����?فوش ندین»دستمو ب تنه درخت گرفتم تا نیافتم

دار ب راننده دادم و بازم پیـــــــــش،ب سوی کالج باال خره رسیدم رفتم داخل حیاط کالج ی دور نگاه کردم 

 بچه

 ها رو همونجا ک دیروز نشستیم دیدم اروم اروم رفتم نزدیک و پشت تد و کن حواسشون نبود هلنا و امیلی منو

ونه سکوت دستم روی ل*ب*ا*م گزاشتم و ی لبخند شیطانی زدم فک کنم اونا هم فهمیدن دیدن منم ب نش

 ک

 رفتم کنار سرشون از پشت و اروم گفتم«�😈�»? لبخندشون شیطانی شد

 «با صدای ترسناک»ــ وقتش رسیده روز مرگ شماس یوهاهاهاهاها

 ر کنه پاش لیز خوردو با پشت افتاددو تاشون بلند شدن تد مثل دخترا جیغ کشید کن تا خواست داد و هوا

 ?«بیچاره�😆😆�?»زمین

 کن:ایییییی اوییییییی اخخخخخ داغون شدم

 ــ بسه لوس بازی اه اه مثال پسرید

 کن و تد ب من نگاه کردن ی نگاه ب خودشون ی نگاه ب هلنا و امیلی ی نگاه ب من بعـــــــــدش

 �😠😠😡😠😠😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠�?کن و تد:بـــــــــــــــــــــــــــــــهار

 دعا کن دستمون بت نرسه

 و خیز برداشتن سمتم منم ک اوضاع رو خطری دیدم فلنگو بستم من بدو اونا بدو چنان میدویدیم انگار مسابقه

البته کم از دیوانه »اس، بچه های توی حیاط کالج طوری بهمون نگاه میکردن انگار دیوانه دیدن

 حدود«��?ندارن

 دقیقه دور حیاط کالجو دور زدیم دویدیم ک یهو زنگ خورد کن و تد،خسته شده بودن پنج

 �😂�?امیلی :پسرا بیخیال فک نکنم بتونید بهار رو بگیرید

 هلنا :زنگ هم خورد بریم کالس

 �😒😒😒😒😒�:?پسرا
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 �😆😆😆😆�? ــ

 

 ������:?هلنا و امیلی

 نشستیم استاد،وارد شدو ب سمت کالس،رفتیم .رفتیم داخل تا 

 ��?اوففف خدارو شکر زود رسیدیم

 استاد از اول کالس تا دقیقه اخر ی نفس،درس داد

 ینی من ب جاش،دهنم کف کرد ی بارم کن و برد پا تخته ک ی سوال اسونو جواب بده ک بلد نبود استادم ازش

 پسرا معذرت ب دل نگیرید»تنبال بهار جونم خودتو ناراحت نکن پسرا کال»تنبـــــــــل��?نمره کم کرد

باال خره کالس تموم شدو استاد رفت بیرون ما هم بعد جمع کردن وسایلمون «پففف«�😅😅😅���😆�?

 رفتیم

 ......بیرون س تا کالس دیگه داشتیــم......دو ساعت و نیم بعد

 تد:اخیــــــــــــــــــش فقط ی کالس مونده اونم تموم شـــــــــــه

 �😍😍😃😃😃😃😃�?یم خونه و الالکن:میر

 �👍😃😃😃�?تد :ارعههههههه

 �😒😒😒😒�?من و هلنا و امیلی همزمان گفتیم :واقعا خاک تو مخ تنبلتون کنم

 خو خسته ایم�😸😜😜😸�:?کن و تد

 �😶�?ــروکردم ب هلنا و امیلی :ن اینکه همه ی،سواالی استاد رو جواب دادن

 هبریم بوفه�😆😆😆�?:کت و تد

 ?«بهار اینقدر کرم نریزگ*ن*ا*ه دارن؛ایشش»خخخ بحثو پیچوندن 

 امیلی :اوممم بریم منم گشنمه

 هلنا :بریم بهار تو چی میای؟

 ــ اوهوم

 تدو کن:پس پیش،ب،سوی،بوفه

 هم زمانم دستاشونو مشت کردنو باال پایین کردن ماهم خندیدیمو راه افتادیم سمت بوفه

 ........کردیـــــــــــــــــــــمدرو ک باز 
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

👧  

 

 بهــــار

 در رو باز کردیم رفتیم داخل ک باز اکیپ اون پسره دنیل رو دیدم اوفففف .شد،همون ضرب المثل ک میگه مار

 «��?حاال خونه نیست بوفه اس،شما ب بزرگیتون ببخشید»از پونه بدش، در خونش سبز میشه 

 راندازم میکرد تعجب کردم بیخیالش شدم و با بچه ها رفتیم سر ی میز پنج نفرهبا ی پوزخندو نگاه شیطانی ب

 نشستیم ب بچه ها گفتم ک دنیل چطور نگاه میکرد بچه ها مظطرب شدن

 تد:اوه بهار فک کنم نقشه ای تو سرش داره

 امیلی :باید مواظب خودت باشی

 یم داشته باشهــ کافیهههه بچه ها زیادی بزرگش کردی اخه برای چی باید کار

 هلنا:اوه بهار تو کل کالت و با اکیپ اونا فراموش،کردی اونا کار هیچ کسو بی جواب نمیزارن

 ــ اوممم نمیدونم فک نکنم اونا کاری بام داشته باشن

 کن:هه چ خوشخیالی

 ــ خوووب بیخیال چی میخورین

 .... تد و کن :کیک و قهوه و استیک با شیرینی پرتقالی و

 همه اشو میخواین بخورینننننن�😳😳�������? ــ

 �😂😂�:? هلنا و امیلی

 �😃😃�?تد و کن :ارهههههه

 ــ نترکین

 منم کیک شکالتی با قهوه�😂�:?هلنا

 امیلی: منم همین

 ��?ــ شیر کاکائو باکیک وانیلی

 تد :من میرم بگیرم

 ــ چرا اشپزخونه کالج ناهار نمیده

 پیش اومده تا دو س روز دیگه درست میشهکن :هوممم ی مشکل واسه اشپزخونه 
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 

 ـ اوهوم

 تد خوراکی ها رو اورد اکیپ دنیل از بوفه زدن بیرون از این فکرا دست کشیدم و شروع کردم ب............

 ....خوردن کیکم

 خوراکی هامون تموم شد و رفتیم طرف کالس اخر من جلو بودم دستگیره رو کشیدم رفتم داخل

 .......کـــــــــــــ

 

 بهــــــار

رفتم داخل ک یهو ی سطل گنده افتاد روی سرم بوی گندی میداد خیلی انگار پر 

 زبالـــــــــــــــــــــه�😱😱�?پر

 اســـــــــ

 واییی اینکه سطل زباله اس صدای جیغ هلنا و امیلی اومد همه ی بچه های توی سالن از خنده ترکیدن

 ک کن و تد سطل رو از روی باال تنه ام برداشتم پففف چه بوی بدیییهنوز تو شک بودم با کم�😓�?

 کن و تد و امیلی و هلنا بینیشونو گرفته بودن بچه ها هنوز داشتن میخندیدنو مسخرم میکردن تو چشمام اشک

 جمع شد ولی نذاشتم بریزه دنیل اومد جلوم و گفت

 ه در بیاره بد تر از اینا سرش میارم ههـ اینجا کسی حق نداره واسه ی من پروو بازی در بیاره اگ

 و ی پوزخند زد ک تا اونجامو سوزوند منم دستامو مشت کرده بودم و گفتم

 ـ هه تو ی پسر عقده ای هستی ولی فک نکن منم مث بقیه ازت میترسم تو هیچی نیستی جز ی پسر بیریخت

 عقده ای پروو

 رو من جات هستمصورت دو تامون سرخ بود ولی دنیل ب گوجه میگه زکی ب

 کالس کامال ساکت شده بود از شک حرفای من

 نزاشتم حرفی بزنه همینجور ک از کنار بچه ها رد میشدم گفتم میرم خونه و دویدم بیرون از کالس تا خونه ی

 نفس فقط دویدم تو راه ی قطره اشک ریختم بعدش گفتم ارزش نداره و پاکش کردم باید محکم باشم اره محکم

 نمدرو باز کردم رفتم تو خونه رفتم حمام و بعد نیم ساعت اومدم بیرون لباسامو گزاشتم تویتالفی میک

 لباسشویی و لباسای خونگی پوشیدم و خودمو روی تخت انداختم تا یکم بخوابم بلکم ذهن مشووشم اروم بشه

 .....و ب خواب رفتم.......
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

👧  

 

 بهــــار

 اه چشمامو باز کردم دیدم«��?توی خونه تنهایی از کی میپرسی؛ بهاری تو»هوووووووم این چیه اههههه 

 �😲😲😲😲😲😲�?دیدم خـــــــــــر مگــــــــــــســه

ی،جیـــــــــــغ پدر مادر دار کشیدم و از روی تخت پریدم پایین و بدو بدو رفتم تو ی حال برگشتم دیدم 

 نیست

  با اون جیغی ک تو کشیدییی بروسلی،هم بود از پریز برق فرارواال»اتاقو نگاه کردم فهمیدم ک از پنجره رفته 

 اخیـــــــــــــــش«!!�😐😐�?میکرد

 واسه همینه میگم جونوره دیه واال از پروانه»نفسسسس من از حشره متنفرمممممم حتی پروانه

ونه ی غذای رفتم توی روشویی بعد،از انجام کارای الزم اومدم بیرون رفتم توی اشپزخ«�😐😐�?متنفره

 حاضری

خوردم بعدم شیر کاکائو داغ درست کردم با خودم بردم جلوی تی وی و ی فیلم گزاشتم نگاه کنم میخواستم 

 انقدر

 اخه دلت میاد،پسر ب اون»خودمو مشغول کنم ک فکرم ب سمت امروز ظهر نره و اون دنیل نفرت انگیز

 دمبعد فیلم رفتم خوابی«ممنون الل میشم؛افرین ؛بلونا جون حرف نزنی نمیگن اللی؛بوشه خیلی��?خوشملی

 ـ.......

 ❤❤❤فردا روز تازه ای

👧  

 بهـــــار

 زینگـــــــــــــــــــــــ رینگـــــــــــــــــــ

 خوی و حشیش ب جای خودش بیدار»اهههههههه باز این صداش بلند شد محکم بادستم زدم رو ساعت

 کردم با ی عالمه غرغر رفتم روشویی صورتمو شستم اومدم بیرونب زور چشمامو باز «�😐😐����?شده

 صبحونه ام رو خوردم و یونیفرمم و پوشیدم ولی هنوز خوابم نپریده بود داشتم موهام و میبستم ک از

 بس،خوابم میومد دستم ول شد،پایین ی تیکه از موهامم ب دستم وصل بود ک با این کارم محکم کشیده شد
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 جیغم بلند شد

 موهامو با پاپیون بستم و کفشامو پام کردم«�😒😒�?؛����?خوبات شد»ب از کلم پرید پففففف خوا

 ... کتابامو برداشتم و پیش ب سوی کالج

 وارد کالج ک شدم همه با دیدنم میخندیدن و پچ پچ میکردن برام سخت بود ولی خودمو بی تفاوت نشون دادم

 نشسته بودن تا نشستم شروع کردن ب سوال کردن ک منم کوتاه و رفتم سر کالس بچه ها سر صندلی هاشون

 جوابشونو دادم

 

 ــ حالم خوبه

 اکیپ دنیل داخل کالس شدن

 ــولی قراره بد جور حال ی نفر گرفته شه

 اکیپشون نشستن سر جاشون همشون با تمسخر نگام میکردن و پچ پچ میکردن دنیل هم پوزخند میزد

 ....روهاشو باال انداخت منم صورتمو برگردوندممنم ی پوزخند بش زدم ک اب

👧  

 بهـــــار

 ......یک ساعت و نیم بعد......

 بلند،شدیم از کالس بریم بیرون اکیپ دنیل هم بلند شدن صورتش سرخ سرخ بود چ با حال میشداگه از

ته تا ب چند تا ؛امروز استاد دنیل رو برد پای تخ�😱�?چیکارش،کردی»گوشاش هم دود میزد بیرون هههه 

 سوال

 جواب بده مثل دفعات قبل اگر اشتباهی میکرد کسی چیزی نمیگفت ازش میترسیدن ولی من نه هه منم تمام

 اشتباهاتشو میگرفتم اخرشم استاد،ازش نمره کم کرد و ی عالمه نصیحتش کردو....واسه همین االن عصبانیه

از کنارم ک رد میشد،اروم جوری �😂�?ی سر من نندازهمنم نیشم بازه از این پیروزی تا اون باشه سطل رو رو

 ک

 خودم بشنوم گفت

 دنیل:میخواستم بیخیالت شم و ببخشمت ولی خودت باعث شدی به جای بیخیالی تصمیم بگیرم ادمت کنم

 کاری باهات میکنم از کالج فراری بشی مراقب باش
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کمک امیلی تونستم خودمو نگه دارم ک نی و ی پوزخند صدادار زد و با تنه ی محکمی از کنارم رد شد ک با 

 افتم

 رفتیم زیر همون درخت همیشگی نشستیم

 تد:بهار چی دم گوشت بهت گفت؟

 بقیه هم با کنجکاوی زل زدن بهم

 ـ هیچی همون چرت و پرتای،همیشگی اخه دنیل کی حرف زد اخه همش چرت میگه

 هلنا :اوه تو خیلی باجرعتی بهار

 باهام بکنه کالج نمیامکن :من اگه یکی اون کارو 

 ��?امیلی :ولی امروز خوب حالشو گرفتیاااااااا

 

 ....... ـ پس چی . فک کردین ازش،میترسم هه کاری کنه تالفی میکنم...........اره من ازش ن م ی ت ر س م

 ....چند روز بعد

وشمل این روزا اکیپ دنیل رو کم میبینم یعنی توی درسامون غرق شدیمه و من ی دوچرخه خ

 ❤❤❤خریدمه

دیگه با دوچرخه کالج میرمو میام هر وقت هم ک دیدمشه با ی نگاه مرموز از کنارم رد میشدن االنم توی سلف 

 با

 بچه ها داریم ناهار میخوریم

 هلنا :اوممممممم من تموم کردم

 امیلی:منم همینطور دیگه جا ندارم

 ـ منم ک خیلی وقته تموم کردمه

 مثل»م ظرف غذاشون خالیه و خیلی مظلوم دارن ب ظرف غذای های ما نگاه میکننب تد و کن نگاه کردم دید

 یهو هر سه تامون پوکیدیم وقتی خنده هامون تموم شد«�😍�? گربه شرک

 کن :برای چی میخندین

 ی جور بامزه نگاهمون میکردن ک من باز خندم گرفتو میون خنده ظرفای غذارو بهشون دادم و گفتم

 م شما بخوربدـ مادیگه نمیخوری
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 ..... اوناهم ک متوجه دلیل خندمون نشده بودن سرشونو بامزه تکون دادن و ب خوردن ادامه دادن

 تد و کن هم تموم کردن و ب سوی کالس سوم رفتیم اوففف این کالس هم دنیل توشه واقعا حوصله تیکه

 س کردم ی چیز لیز ماند ب دستگیرههاشونو ندارم رفتم جلو دستگیره رو گرفتم فشار دادم تا درو باز کنم ک ح

اس و منم دارم لهش میکنم نگام ک بهش خوووردددددددددددد.........جیـــــــــــــــــــغ 

 جیـــــــــــــــغ

 جیـــــــــــغ

 ......... روی دستگیره

👧  

 بهـــار

 ــــــرم بووووود،اییییی چندشموایییییی ژله بــــود حاال اگه همین بود اشکال نداشت تو ژله هاش کـــــــ

 شد،دستمو برداشتمو هی تکونش،میدادم اوققق همه میخندیدن صبر کن ببینم ب دنیل نگاه کردم با چشماییی

 ک از شیطنت برق می زدو نیشخند نگاهم میکرد عصبانی شدم بچه ها خواستن حرف بزنن ک بلند،گفتم

 ــ هرهرهر ببندید نیشاتونو بزرگ شد

 

 ها بیشتر شد منم رفتم دستامو بشورم بدو بدو رفتم توی روشویی و دستامو ده بار با مایه شستمو شدت خنده

 با دستمال کلنکس پاک کردم اصال نمیخواستم بهش فکر کتم وگرنه حالت تهوع میگیرم رفتم ی تقه ب در زدم

 ربع ساعت شده ک استاد اومده با بفرمابیدش درو باز میکنم و داخل میشم

 استاد:اوه بهار به نظرت دیر نیومدی....

 ــ استاد من متا...حرفمو قطع کرد

 استاد:هیچ دلیلیی قانعم نمیکنه ی دستتو ببر باال ی پاتم باال سریع بچه ها خندیدن دنیل ابررهاشو باال....

دیوا  رانداخت ک ی چشم غره بهش رفتم کن و تد در مرز پوکیدن بودن استادم خندش گرفته بود منم رفتم کنا

 ر

 تقریبا ده دقیقه ی دست ی پا وایسادم خودمم خندم گرفتم بود بعد ده دقیقه نشستم ولی ی نگاه خفن ب دنی

ینی «��?جــــــــان حداقل دنیل ن دنــــــی راحت باش گلم ؛بیخی بلونی ؛حیف حیا شوهر کرد؛»کردم 

 تالفی

 اگه اینکه هر بار بچه ها میدیدنم میخندیدن و گرنه میکنم اونم پوزخند زد نشستم اون روزم ساده گزشت البته
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 بد نبود االن ک یادش می افتم چندشم میشه ناهارو تو سلف میخوردم دنیل و بچه ها اکیپشون داشتن رد

میشدن ظرف غذا دستم از کنارشون داشتیم رد میشدیم شارلوت بهم تنه زد الکی جوری نقش بازی کردم ک 

 مثال

 و پرت کردم تو سر و صورت دنی اوپس ب لبو گفت برو جات هستم تام داد زد شدتش زیاد بود و ظرف

 تام :هعییی دختره مگه کوری دستو پا و چلفتی

 ــ من دستو پا چلفتی نیستم پاهای شارلوت جونتون زیادی دزاه

 دنیل:دارم برات

 شارلوت از سرش دود میزد بیرون

 رج شدیم و ترکیدیم کالس اخرم گذشت و من رفنم خونههه و با ی پوزخند رد شدم و با بچه ها از سلف خا

 لباسامو عوض کردم نشستم درسا مو دورخ کنم پس فردا ورزش،داریم اوففف خداکنه ب خیر بگذره

 ........ــ.ـــ.....�😂�? ولی قیافه دنی باحال شد یادم یادم میوفته دلم میخواد قه قه بزنم

👧  

 بهـــــــار

 تموم بلند،شدم دستامو کشیدمو پاهامم کشیدم تا از خشکی در بیان بعدم سرمو ب چپ واخیــــــــش درسام 

 راست تکون دادم هوووم االن چ کاری میچسبه

 آ بیا کوچه تنگست بله عروس قشنگست بله و�😍�?اهاااا فهمیدم اهنگ و دوچرخه خوشملمممم�🙇💡�

 با قر رفتم توی اتاق خووووب!«?بله!ترجمهکوچه تنگ است بله عروس قشنگ است »شروع کردم ب قر دادن 

 

 پوشیدمم موهامم باز گذاشتم و هنزفری هارو توی«عکس میدم »چی بپوشم ی،دست لباس شیک برداشتم 

 one» رو ازDrag Me Down«»گوشم گذاشتم دوچرخه ام رو برداشتمو د برو ک رفتیم اهنگـ

Direcitionپلی«گروه 

 هاد میکنم اهنگ هاشونو گوش بدیدبهتون پیشن»کردم عاشق این اهنگم

تند تند رکاب میزدم روی پیاده روی پارک نزدیک خونم واقعا «�😍�?حتما ی دایرشکنر اتیشی میشید

 عالیهههههه

 هووووم هوای اینجا معرکه اس سرم باال بود داشتم نفس میکشیدم ک تا سرمو پایین گرفتم محکم زدم ب ی
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 باال هم هست بدبخت شدم مممماااااااممممانننننن دخترتو میبرنماشین واییی سپرشو ترکوندم مدل 

افتاده بودم رو زمین تا بلند شم راننده �😓😪😪😥😰😪😪😨😰😰😰😨😱😨😨😢😱😱�?زندان

 اومد بیرون

 دنیل :هی دختره مگه کووووری داشتم زیرت میکردم د اخه روانی مگه پیاده رو نداریم وسط خیابون اهنگ

 م سر ب هواگوش میدی اون

 بهار خاک ینی خاک در این موقعیت هم دست از هیز بازی بر نمیداری»هوووم چ صدای ناززززززییییی

ولی عجیب صداش اشناس سرمو میارم باال ک ک «�😒�?؛�😊�?؛گفتم ک حیا رو شوهر دادیم رفت�😒�?

 ک

اره تو ک »داغوون ایشششاصال هم صداش ناز نیست داغونهههه �😠�?این ک دنیلـــــــــــــــــــــه

 راست

 ؛کال افتاب پرستی داشت میگفت نازه حاال میگه داغونه خل�😌�☺?میگی ؛من همیشه راست میگم

 «؛ایششش��?مشنگ

 دنیل :ت...ت...تووو

 ��? مسخرش کردم»ــ اره م...م...مننننن

 روبروش وایسادم

 �😡😠😠😡😡😠😠�? ری واسمدنیل:خیلی پرویییی ماشینمو زدی داغون کردیییی زبون هم در میا

 ــ اومم کی گفته من نزدم ب ماشینت

 انکار میکنی�😳�:?دنیل

 ــ خو دیگه بای

 دنیل:صبر کن ببینم دارم برات منو خر فرض کردی

 خو چیه پول خسارت ماشینشو نداشتم»اوه اوه داره میاد بدو بدو دوچرخه ام رو برداشتمو د برو ک رفتیم 

 از خیر اهنگ گذشتم رفتم خونه لباسامو عوض کردم«واال�?پولشو بدمخودمم بفروشم نمیتونم 

 سریع زنگ زندم از رستوران سر کوچه پیتزا بیارن پبتزاش «��?کال ماجرارو یادم رفت»گشنمهههههههههه

 عالیــــــهغذامو خوردمو یکم فیلم دیدم حتما فکر میکنید رفتم رو تخت ولو شدم نخیرم من بچه خوبیم اول
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رفتم الال سعی کردم ب امروز عصر نفکرم خدا کنه فردا ب خیر  �😌😌�?مسواک زدمو صورتمو شستم بعد

 بگذره

 �😥😰😱😪😓😓😣😐😐😐😓�?از اون گاومیش بعید نیست ی سطل شپش بریزه روم

......... 

👧  

 �💥�?تــــــــــــــقـ ـ تقــــــــــــ

 ل بارون این صدا رو داره بلنداخه اسک»وایییی این چیه اهههه بارونه

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق«شوووووووو

 از بس صداش بلند بود از روی تخت افتادم پایین ایییی کمرم چهار فنرم ایییی اوییی تق تق تق ای مرگ و تق

 ای ...همینحورک از اتاق میرفتم بیرون ساعت و نگاه کردم ساعت

اخه چ خری ساعت سه در �😡😡😡😡😠😫😠😠😫😫😫😩😩😫😫😩�?ـــــــــــــــهســـــــ

 خونه مردو مومیزنه

 بی توجه ب وعضم درو باز کردم ک یکی پرید

اونقدر با شتاپ ..«استغفراهلل »�😱😱😨😨😨😨😰😪😪😨😰😰😰😨😨😨😱😱😱�?ب*غ*لم

 پرید ک افتادم رو

 دزد باشه اخه ی تاپ و شلوارک خرسی ک مثل لباس خواب بود تنشهزمین بهش نگاه کردم بهش نمیخورد ک 

 یهو در محکم بسته شد،جیغ دختره در اومد ب زور از خودم جداش کردم ...اخییییییییی چ نازههههههههههههه

 ماماااان چشماش سرخ بودو خیس،هق هق میکرد ی کلماتی رو می گفت ک از بس گریه کرده بود صداش

 با خودم«��?چسب هزار قلو»میدم بلند شدم خواستم بشونمش رو مبل ک چسبید بهم خشدار بودو نمیفه

 خو چیه بهش نمیخوره ادم بدی باشه االنم ب»بردمش اشپزخونه ی لیوان اب بهش دادم و صورتشو شستم 

 بعد اینکه صورتشو خشک کردم حالش،بهتر شد،نشوندمش،روی صندلی کنار اپن و«کمک نیاز داره 

 زم چی شده این چ حالیه من شما رو میشناسم!؟ــ سالم عزی

 سالم بب ببخشید،مزاحم شدم ول ولی تنهایی میترسمممممم من واحد روبروییتونم کندال�😢😢�:...

 حاال ک فکر میکنم یادم میاد دو سه بار دیدمش«میجیسان 

 ــ اوه خوشبختم کندال چی شده ترست برای چیه
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 عریف کرد ک چند روزه درو پنجره های خونش بی علت باز و بسته میشنکندال:همونجور ک اشکاش میریخت ت

 وقتی از خونه بیرون میره و برمیگرده وسایل خونه جا ب جا شده و ـــ.با اینکه تنها زندگی میکنه و زمان بیرون

 دونه رفتن در ها و پنجره ها رو قفل میکنه و پدر مادرش دو سال پیش فوت کردنه و تنهاسـ...هر دفعه هم ی

 گل رز سیاه خشکیده ی جای خونه پیدا میکنم تا االن داخل نیومده ولی امروز از پزیرایی و اتاقا صدای شکستن

میومد و وقتی رفتم نگاه کنم ببینم چ خبره یکی جلوی دهنم رو گرفت ک من با گریه لگد پرت کردم طرفش 

 فرار

 �😢😢😢😭😭�?ولی میترسمکردم اومدم پیش تو چند باری دیدمت ببخشید بد خواب شدی 

 ـ عزیزم موردی نداره باال خره میفهمی کیه امروزم پیش من بمون من بهارم و برای تحصیل از ایران اومدمه

 کندال هم ک گریه اش بند اومده بود ب*غ*لم کرد شب هم پیش هم خوابیدیم منم ک انقدر خسته بودم

 «?حاال انگار تریلی،جا ب جا کرده»بیهوش شدم

 ....صبح.....

 جیییغ نکنه زلزله اسسس واییی شایدم داعشه مانان من نمیخوام�😱�?حس میکنم زمین داره تکون میخوره

بمیرم جیییییییییغ یهو یخ زدم سیخ نشستم چشمامو باز و بسته کردمو ب اطراف نگاه کردم عـــــــــــه 

 اینجا

گرفتم ک ی دختر دیدم این کیییییییه پارچ  ک اتاق خودم همه جا سالمه پ داعش زلزله با تعجب سرمو باال

 اب

 اها«���?کنداله»یخ دستشه اومممم

 کندال :خل بازیات تمام شد،

 ــ هوووم نه یعنی اره

 کندال :تو خودت بیدار میشی،یا کسی بیدارت میکنه

 با زنگ ساعت«با خمیازه»ـ منم مثل تو کسی رو ندارم 

 بیدار شدی وایییی ساعت خودشو کشت منم خودمو کشتم تا

 ــ مگه ساعت چنده اروم اروم ب ساعت نگاه مردم

 ـ دروغ ساعت هفتـــــــــــــــــــــــــه زود بلند شدم رفتم دسشویی
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 صبحونه امادس،لباسات رو تخته بپوش،�😂�:? کندال

 حال ک ـ کندال جونم ببخشید،من باید برم خونه خودته تا هر وقت خواستی بمون برای صبحونه هم ممنون در

 لقمه رو بزور تو ی دهنم میچپوندم کفشام روهم میپوشم

 کندال :ممنون گلم ناهار اماده میکنم

 

 ✋ــ ممنون بــــــــــــای 

 �🏃�?دو چرخه رو برداشتم و پیش،ب،سوی کالج

👧  

 بهــــار

 قه ب در کالس زدمرفتم ی ت��?واییییی دیر شددددددد وارد سالن شدم عجیبه چ ساکته سالن خالیه خالیه

صدا میومد صدا رو دنبال کردم �😐�?کسی جواب نداد بیشترتعجب کردم درو باز کردم ک دیدم کالس،خالیه

 ک

 پر درخت و گل�😍�?ب حیاط پشتیه کالج رسیدم ی جای خوشمل

 چشاووه انگار همه بچه های کالج اینجا جمع شدن همه با تمسخر نگاهم میکردن دنبال کن و امیلی بچه ها 

 چرخوندم ک صدای نفرت انگیزش بلند شد

 دنیل:هه دنبال کیا میگردی اینا

 و ب ته حیاط اشاره کرد چند تا دختر و پسر گرفته بودنشون

 ــ اینجا چ خبره خل شدینه

 دنیل:اوممم خبر ک زیاده قراره ی نفرو ادم کنیم و نیشخند زد

 پایین پرتابش میکردبعدم ی چیز توپ مانند کوچیک تو دستش بود ک ب باال 

 ــ چی میگی باز ک چر....تا خواستم ادامه بدم ی چیز نرم خورد ب سرم نگاه کردم دیدم دیدم میوه گندیده

 اییی اوققق روی سرم له شد�😪😪😪😰😓😓😓�? اسسسسسسسسسس

 تسخدانکنه اون فکری نباشه ک من میکنم سرمو بلند میکنم ک میبینم همه توی دستاشون میوه گندیه ه

 شانس ندارم ک وگرنه اسمم شمس و الملوک بودبا دومین پرتاب دنیل اوناهم شروع میکن

 «?خیلی اروم»ـ اخ ایی 



www.taakroman.ir  

 

  

 
31 

 

پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 نشسته بودم رو زمینو دستامو جلوی صورتم برده بودم و مثل جنین تو خودم جمع شده بودم واقعا چندش اور

 معلوم بود خیلی گرونه شناختتمشبودن میو ه ها بین اینهمه صدای پای یه نفرو شنیدم از کفشاش ک 

 �😠😠😠😠😡😠�?دنیل

 دنیل:هه بهت گفته بودم باهام در نیوفت اینا تازه اولشه بدجور حالتو میگیرم پیشی زبون دراز مگه اینمه جلوی

 همه ازم معذرت خواهی کنی

 

 ـ عمرااااا

 دنیل :اکی پس منتظر بدتر از اینا باش

 شدو تونستم فرار کنم بدو بدو رفتم توی روشویی واییی حالت تهوع دارموسریع رفت بعد ده دقیقه شدت کم 

 میگیرم

 یهو در باز شد و بچه ها پریدن تو دخترا گریه میکردن

 امیلی:بهار واقعا متاسفم ک کاری برات نکردیم

 ... تد :ما خودمو

 حرفشونو قطع کردم

 ـ میدونم بچه ها شما باعث دلگرمی منین

 *لم کنههلنا اومد جلو تا ب*غ

 ـ کجااااااا نکنه میخوای مثل من هیوالی میوه گندیده شی

 بچه ها با این حرفن خندیدن و هلنا رفت عقب

 کن :تو این حالتم دست بردار نیستس هااا

 تخس ابرو باال انداختم

 ـ نچ .من میرم خونه لباس عوض،میکنم میام بابای

 بای.:..

 میدیدم میخندیدو بینشو میگرقتسریع رفتم بیرونو دوچرخه امو برداشتم هرکی 

 «�😂�?مامان بزرگ شدن»مزحکه مزدمم شدم خدا زلیلت کنه دنیل جز جیگر بزنی انشاهلل

 رفتم خونه فک کنم کندال خونه باشه زنگ رو زدم ک در باز شد
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 کندال :اوه بهار چ اتفاقی واست افتاده

 ـ سالم

 ارو براش گفتم ترکیده بود از خنده،در حالیکه میرفتم داخل و طرف حمام ب طور خالصه ماجر

 کندال:وای چ با حال از کالج ک اومدی باید واسم کامل تعریف کنی

 

 �😂�?ـ بزار ببینم سالم میام بوشه

 تو هم اینحا راحت باش خونه ی خودته

 کندال:اوه ممنون من تعارفی نیستم

 �😂😂�? ـ معلومه

 �😝�:?کندال

 کردمو در حمامو بستم خودمو گربه شور 

 اخه کجام ب پیشی میخوره پسره خر حالتو میگیرم«پیشی کو چو لو »با گفتن گربه شور یاد حرف دنیل افتادم 

 تمکثیفارم گزاش«محض اطالع دو دست یونیفرم خریده از بس،شیطونه؛جونور»سریع ی دست یونیفرم پوشیدم 

 خدااا امروز و دیگه بقیش و بخیرتوی،لباسشویی و از کندال خداحافظی کردم دوباره ب سمت کالج اوففف 

 بگذرون

 رسیدم کالج هر کی میدیدم از خنده ریسه میرفت از بس بال سرم اورده بودن دیگه برام عادی شده بود بی

 �🚶�?..تفاوت رفتم ب سمت کالس.ـ

👧  

 بهـــار

 ورم ب جای اب اب گلاین چند روزم تغریباااا ب خیر گذشت البته اگه اینا ک ی بار خواستم از ابخوری اب بخ

نزدیک بود بخورمش و ی،بارم زدن ب پام «ایییی چندشا��»? تو ظرف غذام پشه گذاشته بودن«اوققق»خوردم

 با

 کله رفتم تو اب گل و فاضالب و ......بقیه رو نمیگم چون خیلی طول میکشع و احتمال میدم حالتون بد

 پیش من دیگه ب اون مزاحمتا اهمیت نمیده و باکندال هم خیلی خوب شدم یا من پیش اونم یا اون�?شه

 بیشتر پیش،منه
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 اکیپ دنیل خیلی کرم میریزن و میخوان کاری کنن کم بیارم ولی کور خوندن من کم نمیارم

 منم تو ی کالسای درس رو شونو کم میکنم سه روز پیش صندلی تام رو میخاشو شل کردم اونم تا نشست

 دیم ک چاق شده و ...ولی از چشمای دنیل و تام معلوم بود فهمیدن کارافتادصندلی شکست،چند نفر مسخره کر

 منهولی فقط ب هم نگاه کردنو نیشحند زدن

 میرم توی رختکن�😋�? امروزم ورزش داریم باالخره دبیر ورزش از سفرش برگشت تازه ناهارمون رو خوردیم

 نیل مسلمونه پدرش امریکایی ولیچند روز پیش،هم شنیدم مادر د�😷�?اوپس قفسه ام کنار قفسه دنیله

 خودشم مسلمونهفکم داشت می افتاد ولی اینا رو بیخیال این چرا قفسش پیش منه اه موهامو با پاپیون نازم

 

 ک تازه خریده بودم بسته بودم واسه اینکه گم نشه درش اوردم گزاشتم روی صندلی لباسامو عوض کنم برش

 م دنیل داشت در قفسشو می بست برگشت منو دید ی پوزخند،شیطانیمیدارم رفتم لباسامو عوض کردم برگشت

لباسامون باحال بود و همچنین ساده  �😓�?«ای خدااا دیگه چ فکری تو مخ کپک زدش،هست اههه»زد 

 عکس»

 موهامو باال سرم با ی کش موی پاپیونیه مشکی ساده بستم االن ک نبافته بودم بلندیشون معلوم بود و«میدم

 ب.ا.س.ن.م. میرسیدن بدو بدو ب سمت سالن ورزش رفتم درو باز کردم بیشتر بچه ها توپ بسکتبالتا باالی 

 ..... دستشو ن بود صدای دبیر اومد ک

👧  

 بهــــار

 االن دقیقا یاد اون برنامه کودکی افتادم ک بچه های کالس،از ی پسره خوششون نمیومد هر چی توپ توی سالن

 فک نکنم اینقدر خل باشن ک این بال رو سرم بیارن گنمیارن»رت کردنورزششون بود رو ب پسره پ

 �����?میارن

 ادمنت:خوب برای اول سرگروه ها رو انتخاب میکنم

 دنیل واتسون

 دیوید هاناس

 طرقدارای دنیل رفتن توی گروهش و دیوید من و بچه ها رو انتخاب کرد با باقیمونده ها رو

 باید از هر گروه ی نفر استعدادشو نشون بده پس دیوید اول گروه تو ی دامنت:خووببب همونطور ک میدونید
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 نفرو انتخاب کن

من منظورشو نفهمیدم ولی ب وضوح اظطراب بچه ها رو حس کردم ب دنیل نگاه کردم ک دیدم با ی پوزخند 

 ب

 هان����😐😐�?دیوید اشاره کرد ب من

 دیوید:اقای دامنت بهار

 ن و سعی کن توپ هارو بگیری من باید برم ولی ده دقیقه دیگه میام اقای هریدامنت:اکی بهاربرو ته سال

 واتسون کارم داره دنیل کالسو دست تو میسپارم

 ?«زبون ی مثقالی رو تکون نمیده سر تکون میده»دنیل سر تکون داد

 امیلی:اره دیه دنیل سوگولی دبیراس ایش

 دنیل:منتظر چی هستی پیشی

 

 تم یعنی خفه رفتم ته سالن دیدم همه توپ ب دست جلوم وایسادن صبر کن ببینمی نگاه چپ بهش انداخ

 ���������?ماجرا چیه

 ـ ماجرا چ....حرفم کامل نشده بود،ک دنیل توپ وبا شدت ب طرفم پرت کرد ب پاهام خورد المصب بد درد

 گرفت یهو همه شروع کردن ب زدن واییی

مگه میشد هی ب دستو پاهام میخوردد اخخ یکی خورد ب پام سرمو خم بزور جلوی چندتاشونو گرفتم ولی 

 کردم

 پامو ببینم یکی محکم خورد ب سرم واییی دردش وحشناک بود ایستادم سرمو بلند کردم دیدم تام داره با بهت

 نگام میکنه چشمام سیاهی میرفت صدای یکی رو شنیدم ک گفت

 بهـــــار

 ....و صدای کسی نبود،جز

👧  

 ــاربه

 «�?عههههخ چیه خو چرا منحرفید،؛فوشم ندید»امیلی :بهــــــــــــــــار

 و افتادم روی زمین

 اههه اخخ سرممممم خیلی درد میکنه ارو اروم چشمام رو باز کردم هوممم همه جا سفیده وا چرا سفید اخ سرم
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 نمردمه اخ جووووون در باز شدو یتیر کشید مخم اومد سر جاش من توپ تام ضربه دنیل امیلی بیمـــارستانم 

با کندال وارد شدن کندال بدو بدو «�😒😒�?خیلی منحرفید،پرستار مونث هستش»��?حوری بیمارستانی

 اومد

 پیشم

 �😠😠�?چ خری اینکارو با اات ک�😖😖�?کندال :واییی چی،شدی تووو

 دهنمو باز کردم ک یکی اهم اهم کرد

 اهان همون حوری خانوم

 عزیزم حالت خوبهپرستار:سالم 

 ــ سالم ممنون فقط یکم

 پریتار :ی ضربه کوچیک بود زود خوب میشه االنم سرمت تمومه میتونی بری و اون اقایی ک اوردنتون اقای تام

 اومم فامیلش یادم نیست پول بیمارستان و داروهاتون رو دادن میتونید برید

 و از اتاق خارج شد

 

 سهکتدال:عوضی حتی نموند حالتو بپر

 ــ اوقف بیخی ارزش نداره حالشونو میگیرم حرص،نخور

 کتدال:اوه بهار ...بزار کمک کنم لباساتو بپوشی

 ـ ممنون

 لباسایی ک برام اورده بود رو پوشیدم

 ـ تو از کجا فهمیدی

 کندال:از کالج زنگ زدن خونه منم داشتم برات ناهار اماده میکردم فک کنم نمیدوونن تنهای گوشی رو برداشتم

 ک موضوع رو فهمیدم و لباس برداشتم و سریع اومدم

 ☺ــ ممنونم

 ـ خواهش

 با کندال از بیمارستان خارج شدم

 کندال :وایی ماشینووو
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

یهو ماشین با سرعت رد شد ماهم �😍�?ب جایی ک اشاره میکرد نگاه کردم او الال فراری اونم مشکی

 نتونستیم

 رفت رانندشو ببینیم ایششش زورش میومد نگاش کنیم

 اونروز برگشتیم خونه و چون سرم درد میکرد کندال پیشم موند منم ی دونه قرص خوردم و ب اغوش خواب

 ?رفتم

👧  

 بهــار

 ـ هوووم خیلی خوشمزه شده کندال

 کندال :ممنونم من ک همیشه مزاحمم حداقل غذابرات درست کنم اخم کردم و با اعتراض گفتم ــ کندااااال

 

 بهار تو خیلی مهربونیاوه ��:?کندال

 ��ـ 

 ـ ولی کندال کاش میزاشتی برم از درس عقب میمونم

 ��?کندال با اخم:نخیرم حالت خوب نیست کجا بری

 �😱😱😂�?ـ اوه واوه کندال خطری میشود الفراررر الهوار

 کندال :دیوانهه بلند شو اماده شو بریم خربدخیلی ه*و*س کردم

 ��?ــ تو ک گفتی حال من بده

 ال:إاااا بهارررررررکند

 ــ باشه باشه من برم اماده شم

 کندال :اخ جون منم برم لباس،بپوشم فقط زودددد

 ـ چشوم

 و لپم و ب*و*س کرد و با خنده رفت منم خنده ام گرفت رفتم توی اتاق خووووب چی بپوشم شلوار مشکی

 ر کناپیون نبستم اومم صبپیراهن سفید کاله مشکی کیف مشکی کفش سفید عروسکی موهامم باز گزاشتم پ

 ببینم اون پاپیون خوشگلم چی شد امروز صبح سرم بود اها شاید توی قفسه ام توی سالن ورزش کالجه اره فردا

 ک رفتم نگاه میکنم کارتی ک نرگس جون بهم داد رو برمیدارم باید بهش بزنگم ازش غافل شدمه اومم
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 اد پس فقط ی رژ صورتی تیره و فر مژهارایشششخوب از اونجا ک صدای دادو هوار کندال می

 بدو بدو رفتم دم در مجتمع

 کندال :نمیومدی،دیه

 ــ بیخی اومدم حاال ک

 کندال :اوه بهار خیلی پرویی

 �😁�?ـ میدونم

 «?سنگ پا»�ـ

 �😍😍😍😍�?سوار ماشین کندال شدیمو پیش ب سوی خریددددد

 

 ماشینو پارک کردو پیاده شدیم

 ــ اوالال چ شیک

 کندال :کجاشو دیدی لباساش شیک تره بیا

 �😐😐�?و دستمو مثل کش کشید

 همه بوتیک هاشو گشتیم دستامون پر بود ولی لباس اصلی ک کندال خرید فوقولعاده است من هنوز نخریدم

 کندال :بهار بهار

 ـ بله

 «��?ی لباس کوتاه رو همی شیکک»کندال:این خوبه

 هولی زیادی ل*خ*ت�😍�? ـواییی عالیه

 کندال:عه بهونه نیار با ساپورت مشکی و کت خوب میشه

 ـ راستم میگیا پس بریم بخریم و ی چشمک بهش زدم

 رفتیم توی بوتیکـ

 ـ سالم ببخشید اقا اون لباس توی ویترین رو میشه لطفا بدینش

 فروشنده با نیشخند:ولی اون فیری سایزه و فک نکنم سایز شما بشه ببیبی

 دهـ شما فقط بیار نظر ن

 «�😒�?خیلی شیک قهوه ایش کردحقش بود پسره پروو»



www.taakroman.ir  

 

  

 
38 

 

پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 پسره نیششو بست و لباسا رو اورد برش داشتم توی اتاق پروو پوشیدم واییییی معرکه اسسسس

 کندال درو باز کرد

 کندال :اوه خدای من عالیه

 ـ واقعا

 �😍😍😒😒😍😒�:? کندال

 ـ هههه پس ببین ساپورت و کت مشکی،سفید داره

 

 بوشهکندال:

 بهد از تعویض لباسم اومدم بیرون

 «و ب کت و ساپورت ساده اشاره کرد»کندال :ب نظرت خوبنـ 

 ــ اره هم ساده هم خوشگل

 لباسارو حساب کردیمو با ی نگاه چپ از بوتیکش،امدیدم بیرون

 ـ وایی کندال دارم ممیرم بسه دیه

 کندال:وا خیلی تنبلی

 �😱😱😱😱�?ـ ساعت نههههههههههههههه

 ناهار نخوردمه

 کندال:عععهخخ بریم رستوران ب دعوت من البته اگه خسته ای میتونی نیای

 �😆😆�? ــ اومم نه نیستم بریم

 و تند تند ب سمت طبقه پایین ک رستوران یود شروع ب حرکت کردم و با این کارم کندال قه قه زد

 .....رفتیم داخل رستوران و روی ی میز س نفره نشستیم گارسون اومد

👧  

 بهــــــار

 کندال :بهار چی میخوری

 ــ اوممم نمیدونم

 کندال رو ب گارسون کرد
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 کندال:همون همیشگی ولی اینبار دوتا

 گارسون سرشو تکون داد و رفت

 ـ اوه همیشگی،مگه چند،بار اومدیه

 کندال :من با دوست پسرم زیاد،اینحامیومدم

 

 ��?داری؟ــ دوست پسرتتتتت کندال تو دوست پسر 

 کندال:داشتم و ی لبخند تلخ زد

 ـ منظورت چیه

 کندال:اوه بهار خونه میگم غذارو اوردن

 و من تازه متوجه شدم دارن غذارو روی میز میچینن

 ـ باشه ولی خونه حتما باید بگی

 کندال:اکی وخندید کامال حس کردم خندش مصنوعیه

 .....ـ

 دروباز کردم و رفتیم تو

 مو عوض،میکنم میام تو هم باید برام تعریف کنی و انگشت اشارمو ب نشونه تحدید جلوشـ کندال سریع لباسا

 تکون دادم

 باشه منم برم عوض،کنم�😂�:?کندال

 بدو بدو رفتم توی اتاقم لباسامو با لباس خونگی عوض کردم و موهامو شونه کردم ساده با پاپیون سیاه بستم

 نیومده بود اهبازم بدو بدو رفتم توی سالن کندال هنوز 

 ـ کنــــــــــــــــــــــداللللللللل

 کندال:اومدم اومدم اینقدر عجله داری

 ـ رگ کنجکاویم زده باال

 کندال:فوضولی یا کنجکاوی؟

 ـ کنـــــــــــدااااال

 سالم بود طی اتفاقات با مزه ای با دیوید اشنا۵۱سالمه وقتی ۱۲کندال:اکی اکی اومم خوب میدونی ک من 
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 شدم

 �😃😃�?ــ اسمش دیویده

 کندال با اخم:وسط حرفم نپر

 

 ـ اکی ساری

 کندال :حدود سه سال دوست بودیم تا اینکه دعوامون شد سر ی بحس الکی و من قهر کردم انتظار داشتم

 من فرداش دستشو توی دست دختری بجز خودم«�😢�?و شروع کرد ب گریه کردن»نازمو بکشه ولی اون اون

 ��?دیدم

 مای گادـ اوه 

 مندال:منم رفتم جلوشون و ب صورت دیوید محکم سیلی زدم و گفتم رابطه ی ما تمومه دختره دستشو جلوی

 دهنش گرفتع بودو ی هین بلند زد دیوید خواست حرف بزنه ک من قبول نکردم میخواست توضیح بده

 *گذشته #فلش#

 ـ حرفی بین ما نمونده

 نویدیوید :اما کندال تو باید حرفای منو بش

 ــ الزم نیست همه چی رو دیدم

 دیوید:ولی اشتباه فکر میکنی اما اگر جدایی تنها خواسته توعه باشه ولی مطمئن باش تقاص دل شکستمو

 میدی

 ـ چی چی میگی تو اینکارو با من کردی خیلی پستی امیدوارم دیگه نبینمت

 *حال#فلش#

 ـ اوه باورم نمیشه

فک میکنم این اتافاقاتی ک برام می افته ب خاطر  کندال :بهار من من یجورایی پشیمونم

 �😢😢😪😭�? دیویده

 دستم و گزاشتم پشت کمرش و اون دستاشو گزاشت روی زانوهاشش،و ب گریه هاش ادامه داد سعی کردم

 دلداریش بدم

 ــ اوه عزیزم من نمیدونم چی بگم ولی تو باید اجازه میدادی،توضیح بده
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 ...کندال :اما اما من

 دونم میدونم دیوید هم اشتباه کرد باید دنبالت میومد،و به هر نحوی شده باهات حرف میزد دوتاتونــ می

 اشتباه کردین

 �😓😢😣😭😪😣😣�? ــ

 

 ........... و ب*غ*لش،کردم

 ......��?کندال واقعا تنهاست

👧  

 بهــار

 صبحانه مفصل خوردم رفتم توی اتاق وصبح بلند شدم یونیفرمم رو پوشیدم موهامو ی مدل با حال بافتم و ی 

 پیشونیه کندال رو ب*و*سیدم اون تنهاست واقعا تنهاست کتابامو برداشتم و با سرحالی سوار دوچرخم شدم و

 پیش،ب سوی کالج سرم بهتر شده و نمیخوام از خودم ضعف نشون بدم پس با ی لبخند بزرگ وارد کالج میشم

 بازم مثل همیشه هرکی رد میشد یا

 خندیدمی

 یا

 پوزخند میزد

 یا

 با تاسف نگاهم میکرد

 یا

 رفتم کنار بچه ها«��?بیچاره بهار خودمم دلم سوخت»با خشم کال زیاد بودن نگاه ها وارد کالس شدم 

 ــ سالمم

 هلناو امیلی:اوه بهار سالم

 تد و کن:سالم فکر کردیم بیای

 ــ چرا نیام شما حالتون خوبه

 خوب شدی این عالیه ماهم خوبیم ممنونامیلی :اوه ب نظر میاد خوب 
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 ��? ـ

 انا :تو باز اومدی واقعا چطور میتونی بازم بیای دیوونه

 تد:هه کی به کی میگه دیوونه تو و دوستات دیوونه این عقده ای ها ب بهار حسودی می کنین

 

 انا خواست جواب بده ک

 �😡😡�? تام :بسه

 النا:اوه استاد اومد

 �?بلند شدیم و من توی این فکر رفتم ک تام جلوی انا رو گرفت و این خیلی عجیبههمه ب احترام استاد 

....... 

👧  

 بهـــــار

 استاد....:کالس تمومه اما قبل اینکه برید باید بگم جلسه بعد ک باهاتون کالس دارم یک امتحان کلی تا جایی

 ک خوندیم ازتون میگیرم اعتراضی قبول نیست میتونید برید

 کالس خارج شد و از

 �😲�?تد:نـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 پیتـــــــر:اوه کی درس میخونه

 ــ کافیه بچه ها

 شارلوت :اوه یکم مثل خرخون کالس باشید هه معلوم نیست چ کاری برای دبیرا میکنه ک بهش نمره میدن

قل هر چی هست از تو بهتره مواظب باش چی از دهنت در میاد حدا�😡😡😡😡😠😠😠😠😠�:?امیلی

 ک فقط با

 پول دهن دبیر ها رو میبندی

 شارلوت :اونوخ مواظب نباشم چی

 تد :من میدونم با تو هه ی کاریت میکنم خودتم نشناسی دراکوال

 شارلوت :اوه دنیل بیین چی میگه

 دنیل خواست حرفی،بزنه ک تام نزاشت

 بودتام :کافیه شارلوت حرفت درست نبود این حرفش حقت 
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 شارلوت :از کی تا حاال از اون دختره ی گدای بی ارزش طرفداری میکنی هان؟جسیکا جون انگار حواست ب

 دوست پسرت نیست

 

 تام قرمز شد اروم رفت کنار گوش شارلوت حرفی زد ک بوضوح ترس و عصبانیت رو از صورتش خوندم

رلوت هم ی نگاه با نفرت ب من کرد و پا دنیل و تام و اکیپشون بی توجه ب شارلوت از کالس خارج شدن شا

 تند

 کرد دنبال دنیل و بازوشو گرفت

 کن:اوه یه خیلی خوب ضایه شد

 ✋تد :بزن قدش 

 ✋ :کن

 هلنا :امیلی خیلی خوب جوابشو دادی

 ــ ممنونم امیلی

 ☺امیلی :وظیفمه

 �😢😢�:? کن و تد

 ـ چیشده

 کن :گشــــــــــــــــــــــــــ

 تد:نمـــــــــــــــــــــــــــــــه

 ـ ای کارد بخوره ب شکمتون چقدر میخورید

 �😳�?کن:وات؟

 �😒�? ــ کیلو وات

 ��?تد :چی؟

 ـ اوه بخیال اصطالح ایرانیه

 �😂�:?هلنا

 �😐😐�:?امیلی

 مردیمممممم�😖😖�?کن و تد:اصال کال بیخیال بریم سلف ی چیزی بخوریمممم
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 دخترا بریم تا ب جای غذا مارو نخوردن�😂�?ــ کال هنگیدین

 

 �😃😃�:?کن

 هلنا :اکی تا کالس بعدی نیم ساعت مونده

 �😻�?تد :اخ جوووون غذا ما اومدیمممممم

 دیوونه ها�😂�:?امیلی

 �😍😍�?کن و تد :پیش ب سوی سلـــــــــــــف

............... 

👧  

 بهـــــــار

 اوفففف چقدر خسته اممممم اومم کندال باید اینجا باشه در خونه رو باز میکنم و وارد میشم

 ــ کندال کندال

 عه عه عه پس کجاس رفتم تو اشپزخونه ک اب بخورم ی یادداشت کوچیک کناردر یخچال دیدم برش داشتم

کندال:سالم بهار جان من دارم میرم بیرون ی مصاحبه ی کاری دارم »همینجور ک اب میخوردم میخوندمش 

 شب

 «بای��?برمیگردم منتظرم نباش

 د اخه جوجه کندال»هوووم اینم کار پیدا کرد،من هنوز هلک هلک هر صبح مثل بچه مدرسه ایا میرم کالج 

 خیلی گشنمه ی لقمه کوچیک با پنیر و خیار درست«؛ایشششش�?سال ازت بزرگتره انتظار داری بره کالج۴

اوپس «�😆😆😆😆😂�? نظورش اینه میخورشم»�😲������?میکنم میشینم رو مبل و میکشمش

 لباسامو

 عوض نکردمهههه اههه بدو بدو میرم تا لباسامو عوض کنم ی تاپ و شلوارک ساده بنفش و سفید می پوشم تا

 شما هم مثل من با این حرف بهار یاد دنیل»خواستم موهامو جمع کنم ببندم صدای نحسش بلند شد

اه گوشیه تلفن رو «�?دقیقا منظورش از نصفه شب عصره»گه اخه کی نصفه شب میزن«�😁�?افتادین

 برمیدارم

 ــ سالم بفرمایید
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 نرگس جون :سالم دختر گلم

سالم نرگس جونم خوبی اقا طاها خوبه سالمتین خوشین «��?گوشاتونو بگیرید»ـ جیــــــــــــــــــــــغ

 زندگی

 �😃😃�?وفق مرادتونه فینگیل من چطوره؟

 

دختر ی نفس بگیر اره اره هم من خوبم هم «�😂�?من از اینجا قیافشو تشخیص میدم»��:? نرگس،جون

 طاها

 همه چی هم رو ب راهه سالمتم هستیم فقط فینگیل کیه

 اوپس حوایم نبود بچه ندارن ی پس گردنی ب خودم زدم

 ــ هیچی نرگس جونم حرف اضافه بود چ خبرا

 دون ما خیلی بهت خوش میگذره ک زنگ هم نمیزنینرگس جون :واال همه خبرا پیش شماست انگار ب

ــ نرگس جون کی گفته اصال هم اینطور نیست ولی خوب من تازه جاگیر شدم میدونی ک خیلی سخته کالج 

 هم

 هست

 نرگس جون :باشه باشه اگه بزارمت تا فردا ادامه میدی دلیل میاری مخ منو میخوری

 �😶😶😶�ـ 

 ــ اقا طاها نیستن

 گلم شرکته اوممم یادته وقتی خواستی سوار هواپیما شی،چی گفتمترگس جون :ن 

 ...... ــ مراقب خودم باشمو

 نرگس جون :ن ن ن گفتم پسر برادرم میخواد بیاد،امریکا تا شعبه جدیدشو توامریکا خودش بچرخونه

 ـ اهان االن یادم اومدخووب

 گیره و مراقبت باشهنرگس جون :دو سه روز دیگه میرسه بهش سپردم نز دیک تو خونه ب

 ــ وایی الزم نبود تو زحمت بندازینشون

 نرگس جون:زحمت چیه دخترمی

 نیم ساعت دیگه هم با نرگس،جون حزف زدم و باالخره تلفن رو قطع کردم
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 سالشه معماری خونده ایران چند تا شعبه داره۱۱اوممم اینجور ک نرگس جون گفته اسمش،حامی فرهانی 

 بس زرگنه واییی فک کن مثل این فیلما میرم فرودگاه دنبالش داریم احوال پرسی میکنیماینجا هم شعبه زده از 

و همینطور ب سمت در خروجی میریم ک من پام از لیزی کف سالن پیچ میخوره و تاالپی میخوام بی افتم 

 کــــــ

😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆 

👧  

 بهــــار

 

 کـــــــــــــــــــ

 بعد توی چشمام نگاه میکنه اروم اروم میاد نزدیک بعدشم�😃😃�?میگیره و نمیزاره بی افتم حامی کمرمو

بعد،ک سرشو بلند میکنه میگه دوست دارم منم میگم منم ۵۱�😊😊�«+ خودتون میدونید،دیگه»...

 همینطور

 مل دوریه منوبعد کامل ب*غ*لم میکنه سوار ماشین میشیم از همونجا میریم محضر عقد کنیم چون میگه تح

 نداره بعد عروسی میریم خونه و ی شب رویایی رومیگذرونیم بعد الله رو ب دنیا میارمو رندگیمون شیرین تر

 میشه وقتی دوسالش میشه باهم میبریمش،پارک پام پیچ میخوره ک دوبار کمرمو میگیره ب هم زل میزنیم ک

 نه ب ب دنیل تبدیل میشه یتونگاه هم حل میشیم ولی یهو صورت حامی شروع ب تغییر میک

میکشم ک از رویا پرت میشم بیرون خاک ب «��?گوشاتونو بگیرید»جیــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

 سرم من ب

ی پس گردنی ب خودم میزنم تتا از این  �😆�?چی فکر میکردم وایی چ بی حیا شدمه اما رویای باحالی بودا

 فکرا

 مم ولم نمیکنه اههه گودزیالی بی ریخته دراکوال ایششش اصال ارزش فکر کردندر بیام ولی این دنیله تو فکر

 �🚶�..?.نداره برم ی چیزی برای شام درست کنم....و میرم ب سمت اشپزخونه

👧  

 بهــــــار

هیــــی صبرکن اهای اهــــــــــــای دزدددددد دزددددددد کمک کنید کیفمو دزدید چقدرم توجه اینهمه 

 کالس
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 فتم ک از پس این نی قلیون بر نیام بدو افتادم دنبالش رفت تو ی خیابون چنان میدویدم انگار داعشنر

رسیدم بهش چند،فن خوشگل و مامان روش پیاده کردم و کیفمو برداشتم پامو گزاشتم �😁���😂�?دنبالمه

 سر

 سینش و همونجور ک با گوشیم شماره پلیس رو میگرفتم ب حرف اومدم

س کال»کردی میتونی از من دزدی کنی نچ نچ نچ جوجـــــه سعی کن دیگه با ی نینجا در نی افتیــ هه فک 

 نینجا

 «?رفته حرفه ای دخترمون

 ....پسره دزد:خانم لطفا زنگ نزنید لطفا باور کنید دیگه دزدی نمیکنم و

 م خوش بگزرونم اه ایناینقدر خواهش کرد تا دلم ب رحم اومدو ولش کردم اوففف روزمم خراب کرد مثال اومد

 روزا کندال توی ی شرکتی مشغول شده واسه همین زیاد نمیبینمش کالج هم ک مثل همیشه میدون جنگه

 پففف االنم اومدم مثال گردش

 االن چ کنم

جـــــــــــــان حامیــــــــــ راحت باش عزیزم ؛راحتم صرفا جهت »اومم بهتره برم واسه روزی ک حامی

 اطالع حیا

از بیکاری ک بهتره پیش ب سوی متر کردن پاساژ ���?میاد برم لباس بخرم «��?کرد شوهر

 �🚶🚶� �😐😐�?ها

 

 اه اه اه ب اینم میگن بوتیک«پنج دقیقه بعد»بوتیک اول واو معلومه لباساش عالیه برو ک بریم رفتم داخل

 انگار مال س هزار سال پیشه اه اه داغون بودن ایشششش

 إإإدیدی انگار قیمت خونشو میگه واه واه واه لباسم ک نبودن ی تیکه«ار دقیقه و سی ثانیه بعدچه»بوتیک دوم 

 «��»?پارچه بودن

 وایی دیدی ترو خدا تازه ب دوران رسیده ها ی نیم پارچه با دو تا کوک زدن بهش«سه دقیقه بعد »بوتیک سوم

 ش میحرفه نگران نباشید نوبت گرفتم ببرمشتمام این مدت داره با خود»میگن لباس نچ نچ نچ خجالت داره

 ?«تیمارستان

وایییی باورم نمیشه وحشتناک بوددددددددد وحشتناک لباساش «�😲😲��?دوساعت بعد»بوتیک چهارم
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 عالی

 منم بهترینشو گرفتم هه هه ههه ما اینیم دیگه و با سرخوشی رفتم سمت در خروجیه پاساژ�😍😍�? بود

یکی محکم بهم تنه زد نــــــــــــــــــــــــــه لباسم افتاد و از پاکتش پرت میخواستم از در رد شم ک 

 شد

�😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲���😲😵😵😵😵😲😵😵😲😲😲😲�?بیرون

😲😲😡�😲😠😡😡 

 من دوسش داشتمممم کار چ االقی بوددد�😠😠😠😠😠😠😠😠😠�

کردم ک ب معنای واقعی باهم قفل و هنگگگگگگ سرمو بلند �😠😠😠😠😠�?میکشمشششششششش

 کردم

 وایییی مامان چ نانازههههههههههه اخیییی ی پسمل خوشمل چشم ابی مثل مسخ شده ها نگاش میکردم ک با

 صدای اهم اهم ب خودم اومدم

 ـاهم اهم خانم حالتون خوبه

 دد لباس نازنینی ک سه ساعتاز بهت در اومدم مخم اومد سر جاش این پسره دقیقا چیکار کرددددددددددد

 وقت صرف کردم تا پیداش کنم رو کثیف کرددددد میکشمش

 بلند شدم وایسادم و داد زدم

 ــ هی پسره مگه کوری چشم نداری ببین با لباسم چ کردی

 اوه بازم مثل همیشه وقتایی ک از کوره در میرفتم حواسم ب حرفام نبوده و االن هم فارسی حرف زدم

ای جــــــــــانم؛از ی جا ب خونش »ردم دیدم ی لبخند خوشمـــــــــــل رو ل*ب*ا*شه ب پسره نگاه ک

 تشنس

 «گفتم ک نگران نباشید واسه تیمارستان براش نوبت گرفتمه�😐😐😐�? از ی جاهم

👧  

 بهــــار

 ��«?با ی لحن تلبکار»ـ لبخند میزنی

 

 اوه من متاسفم حواسم نبود ک ب شما خوردم.:..
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 فارسی حرف زد یعنی اینم ایرانیه لباسمو برداشت و توی پاکتش گزاشت اااا

 و☺ب هر حال من متاسفم بنده حامی فرهانی هستم دیدن یه ایرانی توی کشور غریب باعث خوشحالیه منه.:..

 پاکت لباس رو بهم داد

 ?«ره چشم سفیددخت»جـــــــــــــــــــــــان این پسره برادرزاده نرگس جونه ای جانم چ خوفففف 

 ــ واو پس شما برادر زاده نرگس جونید

 پسره کپ کرد

 حامی:شما منو میشناسید؟

 من بهار تاجیک هستم نرگس جون باید درباره من ب شما گفته باشه�? ــ

 حامی:اوه اره االن یادم اومد واقعا از دیدارتون خوشحال شدم ووو لباســــــــــتوـــــن

 میزش میکنم ولی مگه قرار نبود فردا بیایدــ هههه اشکالی نداره ت

 حامی دستشو برد پشت گردنش و گفت :ههه خوب کارام زودتر جور شد

 ــ ب هر حال خوش اومدین

 حامی:اوممم موافقید برای عذرخواهی شما رو ب شام دعوت کنم

 من در حال غش کردنم��

 ��☺?ــ چرا ک نه کی از ی شام مفت و مجانی میگزره

 حلهحامی :پس 

 و درو باز کرد اول من و بعد خودش خارج شد

 حامی:بفرمایین رو ب رو ی رستوران عالی هست

 ــ ممنون

یعنی خاک خوبه ازت »وروی ی میز دو نفره نشستیموایی من ذوق مرگممم�😍�?رفتیم توی رستوران

 خواستگاری

 «�😐😐�?اگه میکرد چ میکردی ����😐�?نکرده

 گارسوت اومد.....ـ

 

👧  
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 بهـــــار

 گارسون:خوش،اومدید چی میل دارید

 حامی :هرچی خانم بخوان

 وای مامان داره منو میگه یکی بگیرههههه منووو

 ــ اوه اقای فرهانی من تا حاال اینجا نیومدم و نمیدونم چ غذاهایی دارن لطفا خودتون انتخاب کنید

 «�😆�?هاسم نمیارم ک دهنتون اب نیافت»حامی:اکی اقا لطفا..........

 گارسون :حتما و رفت

 حامی :بهار ب نظرت بهتر نیست بگی حامی

 مثل منگال نگاش کردم ک با هول گفت«جـــــــــــان وای خدا قل*ب*م»ــ

 حامی :ن ن منظورم اینه اقای فرهانی خیلی درازه ساده تر بگو حامی منم بت میگم بهار هووم؟

 ــ ههههخ اکی

 ?«با خودتم میحرفی لیوه شدی رفت دیگه»حامی جووون

 گارسون چند،دقیقه بعد،اومد و غذاها رو روی میز چید غذا عالی بود بعد غذا حامی پول رو حساب کرد و........

 گفت ک خودش،میرسونم

 ــ اومم ما ک راهمون فکر نکنم یکی باشه خودم میرم زحمت نمیدم

 کرد�😍�?حامی ی، اخم خوشمل

 ما تو از کجا میدونی مسیرمون یکی نیستحامی :این چ حرفیه اوال وظیفمه دو

 ��?ــ هوم

 حامی:سوار شو حاالاااا

 �😆😆�?بیخیال بابا برسونم دیه شوفر مجانی

یاد کاری ک با فراری دنیل کردم افتادم و خندم گرفت بیچاره هنگ کرد وقتی ��?سوار پورشه نانازش شدم

 کارمو

 انکار کردم خخخخ

 

 �😐😐😐�?هنگ بودم ک راهو بلد بودبعد نیم ساعت رسیدیم من تو 
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 ــ توو ام چطور

 حامی:خخخ مگه نرگس جون نگفت نزدیک تو خونه بگیرم

 �😲�?ــ نــــــــــــه

 ��? حامی :ارههههه خونم طبقه پایین خونه توعه

 ــ چ باحال

 حامی :هخخخ بفرمایین

 کنار رفت تا من اول وارد مجتمع بشم

 ــ واو چ جنتلمن

 �😎😎😆�?م دیگهحامی :ما اینی

 ��?و ی ژست مثال دختر کش گرفت

 ــ دیوونه

 سوار اسانسور شدیم توی طبقه دوم وایساد ک حامی گفت

 ☺ــ بفرمایین در خدمت باشیم

 ــ ن ممنون فردا باید برم کالج

 حامی :اکی ولی حتما باید ی بار بیای از دستپخت خودم بخوری

 ـ ایول کدبانویی برای خودت

 برو مزه نریز حامی:برو دختر

 ـ هخخخ

 بدو بدو رفتم توی اسانسور و وقتی در داشت بسته میشد گفتم

 ـ میبینمت کد بانو.

 و در بسته شد

 

 ..........صدای خندش میومد

👧  

 بهـــــار
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پاپیون صورتی رمان    
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 درو باز کردم و وارد خونه شدم بدون اینکه لباسام رو عوض،کنم سریع کفشامو در اوردم و رفتم چهار زانو نشستم

لوی تی ویه خاموش و ب فکر فرو رفتم با ی لبخند گنـــــــــــــــــده ب امروز فکر کردم نزدیک بود ج

 کیفمو

 بدزدن اون دزد بعد،س ساعت خریدن ی لباس فوقولعاده خوشگل و تنه زدن حامی و افتادن لباس فهمیدن

 با اسم کوچیک صداش بزنم و اینکه بردارزاده نرگس جونه دعوت ب شام رسوندنم ب خونه در خواست اینکه

 نگاه اخرش یهو دنیل اومد توذهنم ولی واقعا بخوایم انصاف داشته باشیم دنیل بهتره اه اصال من چرا ب اون

 گاومیش میفکرم تو رویا هم ولم نمیکنه اوففف ولی حامییی واییی فک کن واقعا عاشق بشیم و بلند شدم و رو

 مبل بپر بپر کردم

 اخ جون اخ جون

 نگاهم ب ساعت خورد

جیــــــــــــــــــــــــــــــــــغ یازده و نیـــــــــــــــــــــــــمه وابیییییی فردا دیر بیدار میشم 

 سریع بدو بدو

 ?رفتم مسواک زدم لباس خوابمو پوشیدم و ولو شدم روی تخت

 ......صبح.....

 اومدم درو ببندم ک

 حامی :پـــــــــــــــــــــــــخ

 چنان پریدم ک کیفم محکم خورد،ب در کنار دیوار و نزدیک بود بیافتم کـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...............«�😈😈😈😏😏😈😏😏😏�?یوهاااهااااها اا زدحال بزنم؟»

👧  

 بهــــــار

 

 ورتامون جلوی هم قراردنیل بازوهامو گرفت و مانع افتادنم شد موهام پخش شد،روی یکی از بازوهاش و ص

چشماش،عالی بودد ابی اسمونی با «❤�😂😍😂�?اینبار ضد حال نزدم»گرفت به چشمای هم زل زدیم

 اطراف

 طوسی زیبااا بود ولی چشمای دنیل نازتر بودها چی من چی میگم بازم اون گاومیش اه یهو ب خودم اومدم من

مرتب کردم حامی ام کیفموبرداشت و ب طرفم تغریبا تو ب*غ*ل حامی ام سریع ازش جدا شدم و خودمو 
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 گرفت

 .... حامی:من من متاسفم فکر نمیکردم اینقدر بترسی،ام

 کیفمو ازش گرفتم

 اشکال نداره«مثال هول شده و اضطراب داره»ــ ه ههه

 حامی :ولی خیلی ترسویی هاااا

 ــ إ نخیرم تو یهو اومدی،

 دنبالت ک خودم ببرمت کالجحامی :ههخخخ حاال تو انکار کن اومم اها اومدم 

 .....ــ نیازی نب

 دستور نرگس جونه۱وظیفمه۵حامی :حرفی نباشه 

 ــ عهخخخ باشه پس بزن بریم دستور نرگس جونو نمیشه اجرا نکرد

 �� :? حامی

 سعی کردم ب روی خودم نیارم چیشدو از در جلو ک حامی برام باز کرده بود سوار شدم

 م درباره اینکه کی ترسوعهتو راه ی عالمه بحث کردیم همش

 وقتی نزدیک کالج شدیم ماشین رو نگه داشت

 ــ حامی ازت ممنونم ک منو رسوندی

 با ی اخم ناناز

 حامی :ای بابا گفتم ک وظیفم حاالهم برو تا دیرت نشده موفق باشی ترسو خانم

 با ی نگاه تحدید امیز

 ــ خداحافظ

 بسالمت�😹😹�:?حامی

 

 ��? و بستم حامی هم دست تکون دادو رفتپیاده شدم در ماشین ر

 منم براش،دست تکون دادم

 امیلی:بـــــــه بــــــــــــه

 هلنا :بهـــــــــــار خانم
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 wowتد :ی صوت بلند و باال کشید

 کن :ماشــــــینو

 برگشتم سمتشون کن دست ب سینه با ی اخم پرسشگر و تد هم همینطور امیلی و هلناهم دست ب کمر و با

 اخم زول زده بودن بهم

 ی خنده مصنوعی کردم

 سالم صبح بخیر�😸😸�?ــ هههههههه

کن و تد و امیلی و هلنا :تــــــــــــــــــو ضیــــــــــــــــــــــــح 

 �😡😠😠😡😡😒😒😠�?میدی؟

 ����? ــ ب با باشه اروم چتونه

 �🚶🚶�?....سمت پشت حیاط کالجامیلی و هلنا اومد دو تا بازو هامو گرفتن و کشوندنم ب 

👧  

 بهـــار

 از بازوهام گرفتنم و کشیدم پشت حیاط کالج تکیه ام دادن ب دیوار با ژستای طلبکار زل زدن بهم

 کن :بلـــــــه دیگه

 تد:بدون اینکـــــــه ب ما بگــــــــی

 هلنا:با ی پســــــر

 �😱😱😱😱�?امیلی :دوست شـــــــدی

 ....صبر کنین ماجرا اصال اونـ امم بچه ها 

 کن و تد و امیلی و هلنا:توضیح بده سریـــــــــــع

 

 ��?هلنا:چجور باهاش،دوست شدی

 ��?امیلی :قرار زود ازدواج کنید

 کن :شغلش چیه

 تد :ماشین مال هودش،بود

 ــ کافیـــــــــــــه خو بصبرید حرف بزنم اصال اونجور نیست ک میفکرید



www.taakroman.ir  

 

  

 
55 

 

پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 ح دادم حامی کیهو براشون توضی

 ��? امیلی:ب هر حالللللل بازمممم و با ی نگاه شیطون زل زد بهم

 ـ باور کنید همش همین بود چیزی بین ما نیست

 �😏�?هلنا:امیدوارم همین باشه ک میگی

 «���?شما چ تصوری از صدای زنگ کالج دارید،خو»زینــــــــــــــــــــــــگ

 بدویدتد و کن :اوه اوه زنگ خورد 

 هلنا و امیلی :ارع اره ببیننمون کارمون ساختس

 و شروع کردیم دویدن ب سوی کالس

...... 

امروز چند تاکالس،داشتیم ک همه امتحان گرفتن میدونید از ی چیز تو هنگم ک اکیپ دنیل کاری باهام 

 نداشته

 شاید بیخیالم شدنهعجیبـــــــــــــه هوففف از بس بال سرم اوردنه کاری نمیکنن شک میکنم هعی 

 امیلی:بـــــــــــــــــهار دیر شد

 هعی ورزش داریم و من هنوز توی سلفم اوه یاد،اونروز ک توپ بهم پرت کردن افتادم اوففف خداکنه امروز

 دیوونه نشن رفتم رختکن لباسامو عوض کردم یاد پاپیونی ک گم کردم افتادم اون هم خیلی قشنگ بود هم من

 ولی گم شد هعی اینبار موهامو باز گزاشتم و پیش،ب سوی سالن�😢😥😓😢😢😪�?مخیلی دوسش داشت

 �🚶�?......ورزش

👧  

 بهــــار

 

 در سالن رو باز کردم اوممم اینجور ک معلومه امروز والیبال داریم نمیدونم چرا ولی دوست داشتم بدونم دنیل

 اره جون»م نیاره وگرنه دلیل دیگه ای ندارع اره ارهچیکار میکنه حتما ب خاطر اینه ک حواسم باشه بالیی،سر

چشم چرخوندم اها اوناهاششون با چیزی ک دیدم «�😒😒�?منم ک گوشام مخملی؛�😏😏😏�?خودت

 اخمام

 دوست»نامحسوس توی هم رفت اه این شارلوت چقدر کنه ببین چطور چسبیده ب دنیل ایش دختره اویزون
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 هوم نمیدونم ن ن من ناراحت نشدم اصال ب م چ ایش«�😏😏�?ت دنیلیدخترشه اوال دوما حاالتو چراناراح

سنگینیه نگاهی رو روی خودم حس کردم سرمو چرخوندم ک دیدم تام داره نگاهم میکنه  �😒�?خوش باشن

 تا

 ��😐😐😐�?وا این چشه«ضایه»نگاهش کردم سرشو چرخوند

 بچه ها بدو بدو اومدن کنارم

 �😃😃�?کن :امروز والیبال داریم

 �😃�?تد :ارههههه

 امیلی :اوه این واقعا بده

 �😳😐😳�?ــ چرا

 هلنا :چون ک بازیه ما خوب نیست و کن هم کاپیتانمومنه گروه مقابلمون هم دنیل و زیر دستاش هستن

 هیچوقت هیچ شانسی نداریم

 ـ نخیرم کی گفته

 ����😃�?کن :اوه بهار تو والیبالت خوبه؟

 ی ژست باحال گرفتم

 پس چی فکر کردین الکی ک سه چهارتا مدال ندارمـ 

 کارشون ساختس�😏😏😼😼😏😼😼😼😒😒😒�

 تد ی صوت بلند باال زد

 تد:ایـــــــــنه

 کن:پس تو کاپیتان باش

 ــ ن ن الزم نیست.

 تد :ب نظر منم بهتر بهار کاپیتان شه

 

 کن: اکی من میرم با اقای دامنت صحبت کنم

 ارم ایندفعه ببریمهلنا :چقدر خوب امیدو

 ــ می بریم
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 امیلی:می بریم

 �😂😂😂�ـ 

 �😂�:?امیلی

 کن رو دیدم ک در گوش اقای دامنت حرف میزد اقای دامنت ب من نگاه کرد و سرشو تکون داد

 دامنت:خوب همه سر جاهاشون وایسن گروه اول دنیل بچه ها ی تیمتو جمع کن و تیم کن بچه ها کاپیتانتون

 اره موفق باشیداز این ب بعد،به

 همه ب من نگاه کردن ک منم ی لبخند کج و کوله زدم

 دنیل :هه بیچاره ها اخه این دستو پاچلفتی اینو فوت کنی افتاده واستون متاسفم

 میبینیــــــم«��?خنده با تمسخر»ــ هه ههه هه

 باالخره دور دنیل :ی پوزخند زد و برگشت پیش دوستاش همه تیم جمع شدیم منم شروع کردم ب صحبت و

 اول

 ـ...ـــ.......ــــ.....ـ......بعد از بازی

 همه خوشحال بودیم منم همینطور واقعا عالی بود با اینکه مساوی شدیم ولی همینم با ارزش بود توی بازی تیم

 دنیل با سر بعضی وقتا ب توپ ضربه میزدن منم ک دیدم اینجوریه با حرکات اکروباتیک و پرشی جوابشون رو

 ادم ک دیوید اعتراض کرد منم گفتم ک اونا با سر میزنن منم اینجور اقای دامنت هم ک از بازیم و هم ازمید

 حرکات پرشیم خوشش اومده بودحرفی نزد هخخخخخ ضایه شدنشون نگاه کردن داشت .......همه با بدنایی

پوشیدم رفتم کنار قفسه ام خیس و عرق کرده ب رختکن برگشتیم من سریع ی دوش کوتاه گرفتمو لباسامو 

 درو

باز کردم ک دنیل رسید ی پودخند بهش،زدم ک بسوزههههه بسوزززز دنیلم سعی کرد خونسردیشو حفظ کنه 

 ولی

 زیاد موفق نبود

 �😼😼😼�?دنیل: تالفی مبکنم

 ــ هیچ کاری نمیتونی بکنی

 دنیل:هه میبینیم
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شیده شد ی چیز صورتی ته کمدش بود صبر کم ببینم وقتی در قفسشو باز کرد نگاهم ناخوداگاه ب داخلش ک

 اره

 اره پاپیون منه یهو درش بسته شد

 دنیل:درست نیست ب ووسایل شخصی دیگران زول بزنی و فوضولی کنی

 ب نظرت اینم درست نیست ک وسایل دیگران رو برداری�😡😡�?ــ

 چی؟��:?دنیل

 ــ اون پاپیون منه بدش

 دنیل :کدوم ؟

 نـ کمدت رو باز ک

 با بی میلی باز کرد ک پاپیونم نشونش دادم درش اورد و گرفتش توی دستش

 دنیل:هومممم اینو میگی

 ــ اره مال منه بدش

 دنیل:اگه مال توعه پس پیش من چیکار میکنه هووووم؟

 ــ تو برش داشتی من چند روزه ک گمش کردمه

 دنیل :نچ نچ نچ خودم پیاده کردم پس مال خودمه

 ـ مگه تو دختری

 چشماش،شیطنتو داد میزددد

 هر چی باال پایین چریدم فادیده نداشت اینهو درخت چناره اه

 دنیل:فعال

و رفت همینجور ک میرفت منم تحدیدش میکردم ک ال میکنم و بل میکنم ولی اون بی توجه رفت منم از 

 حرس

 �🙆🚶🚶🚶�..?...پامو محکم چند بار روی زمین زدم و از سالن ورزش بیرون رفتم

👧  

 بهـــــار

 با اعصاب داغون و ابروهای گره خورده کیفمو برداشتم و پیش بچه ها رفتم
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 هلنا:اوه بهار چی شده؟

 امیلی :چرا عصبانی هستی؟

 ــ هه بگو چی نشده ....و همه ی اتفاقات رو براشون تعریف کردم

 �😂😂�:?تد

 �😂😂�:? کن

 نخندیــــــــــــن�😒�:?امیلی و هلنا و من

 کن و تد ب زور جلوی خودشونو گرفتن

 کن :وای خدای من مثل بچه ها دعوا کردین

 تد،ادای دنیل رو دراورد

 تد:مال منه خودم پیداش کردم نمیدمش خخههه..

 ��?دنیل: هی نمی دونستم داخل کالج میمون هم هست

 باهاش نیست اوه اوه اوه اوه اون تد،رو اوپس،نگاهمو ب رو ب رو دوختم ک دنیل رو دیدم جالبه شارلوت

 میکشه

 «�?لکنت گرفته»تد :م..نم..من

 دنیل یهو اومد جلو و یقه تد رو گرفت و بلندش کرد تد،نسبت ب دنیل جثه اش،خیلی ریز تره ب خاطر همین

 پاهاش از زمین جدا شد صورتشو اورد،جلوی صورت تدو

 اتو از گلیمت دراز تر کردی قول نمیدم ک بتونم جلوی خودمودنیل :گوش کن کله پوک ی بار دیدم یا شنیدم پ

 �👿👿�?بگیرم ک پای چشمت بادمجون نکارم

تد با ترس سرشو تکون داد دنیل ولش کرد ک محکم خورد ب زمین و با ی نگاه تحدید امیز و ی پوزخند ب 

 من

 ....... رفت

 د دستشو ب معنای سکوت باال اورد و بلندهممون توی هنگ بودیم و من عصبانی هلنا خواست حرفی،بزنه ک ت

 شدو ب سمت در خروجی کالج رفت کن هم تند بلند شد و با ی خداحافظی سر سری رفت دنبالش

 هلنا :ماهم دیگه میریم بهار توچی؟
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امیلی:چی میگی هلنا معلومه دیه اقای حامـــــــــــی میاد دنبالــــــــش و با ی نگاه شیطون زل زد بهم ک 

 ات

 خیز برداشتم سمتشون در رفتن و ی خداحافظی بلند کردن دیوونه ها

........ 

👧  

 بهــــــار

 اونروز حامی اومد دنبالم و منو با خودش برد شرکتش تا شب اونجا بودیم البته من بیشتر خراب کاری میکردم

غذای حاضری خوردم و شب هم ک برگشتیم چون من درس داشتم زود زود خداحافظی کردمو رفتم خونه یکم 

 تا

 وقتی ک بخوابم درس ها و مشق هام رو انجام دادم

 چند روز بعد پایان کالس ها...................

 کالسم تموم شده بود و چون حامی جلسه داشت خودم برمیگشتم داشتم از کنار پارکینگ رد،میشدم ک صدای

 جیغ دختری اومد

 ونی من چقدر دوستت دارمشارلوت :ن ن ن همش دروغه دنیل تو ک مید

 دنیل :هه منم ک گوشام مخملی تو واقعا دختر ه.ر.ز.ه.ا.ی هستی ب ی نفر راضی نیستی

 .شارلوت :دنیل تام دروغ میگههههههه اون دوست ه.ر.ز..ـ

 هعیـــــــن سریع جلوی دهنمو گرفتم واو دنیل زد توی گوش شارلوت و انگشتشو ب نشونه ی تحدید جلوی

 گرفتصورت شارلوت 

 دنیل :اوال نصبتای خودت ب دیگرون نچسپوت دوما هه من الکی نمیگم

 اشکای شارلوت شروع ب باریدن کرد

 دنیل گوشیشو دراورد یکم باهاش کار کرد چوت ازشون دور بودم چیزی نشنیدم صداها محو بود ولی دیدم

 صورتش سرخ شد و رنگ شارلوت پرید

 دنیل:حاال چی هنوزم انکار میکنی هه

 شارلوت :م من اشتباه کردم تو منو میبخشی ن من پشیمونم تو عاشق منی مگه ن

 دنیل:هه مگه اینکه خودت بگی من عاشق تو نبودم و نیستم تو حتی ارزش دوست داشته شدن هم نداری
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 شارلوت قرمز شد و با کیفش ب دنیل زد و بدو از در پارکینگ خارج شد منم ترسیدم بفهمه اونجام با اون

 عصابش بزنه لهم بکنه اومدم عقب برم ک نمیدونم پام ب چی خورد ک صدا داد دنیل سرشو ب سمت منا

 برگردوند ک سری برگشتم و دویدم بعد از ی دقیقه دویدن پشتم و نگاه کردم کسی دنبالم نبود تا خواستم نفس

 عمیق و راحتی بکشم یهو از درز دیوار یه دست بازو مو گرفت و کشیدم

 �😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲���😲�����?تو

👧  

 بهـــــار

 اون دست منو محکم چسبوند ب دیوار نفسم از ترس گرفت میترسیدم نگاهش،کنم ولی دلمو زدم ب دریا و

با اخمای وحشناک و چشمایی ک شیطنت �😲😲😲�?سرمو بلند کردم بهش نگاه کردم ک دنیل و دیدم

 ازش

 دو تا دستاشو کناره های سرم روی دیوار گذاشت و چون قدش از من بلند،تر بود ب میبارید،بهم نگاه میکرد

سمت من خم شد جوری ک نفساش ب صورتم میخورد نمیدونم از ترس بود یا اون فاصله ی نزدیک بهش ک 

 گر

 گرفته بودم و گرمم شده بود

 اروم سرشو بهم نزدیک میکرد هم ب چشمام زول زده بود منم با مظلوم ترین چهره ام بهش نگاه میکردم اروم

 تعجب کرده بودم هم ترسیده بودم ب ل*ب*ا*م زول زده بود ک یهو سرشو تکون داد و لپم و ب.و.س.ی.د و

 عقب کشید من از تعجب چشمام گشاد شده بود با انگشت اشارش یدونه زد روی بینیم وبا نیشخند گفت

 ن حد، ولی قول نمیدم دفعه ی بعد تنبیعت بیشتر نباشهدنیل:خانوم کوچولوی فوضول ایندفعه تنبیهت تا همی

 و ب ل*ب*ا*م اشاره کرد و ازم دور شد از در حیاط کالج خارج شد و منم با نگاهم دنبالش میکردم هم از

 عصبانیت ک هیچ کاری نکردم هم از کار اون سرخ شدم

  ��ـــ 

 دنیـــــــل

 میکشیدم اینبار چ بالیی سرش بیارم چون اینبار واقعا همونجور ک داشتم دنبالش میگشتم پیش خودم نقشه

عصبانیم کرده دختره فضول از هر چی بگذرم از اینکه بخواد،تو کارام فضولی کنه نمیگذرم کل کالج رو گشته 
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 بودم

 ولی من کم نمیارم«�😐😐��?ورپریـــــــــــده»واقعا این دختر کجا رفته انگار اب شده رفته توی زمین 

تو همین فکرا بودم ک یهو چشمم بهش خورد ک داشت از حیاط،کالج خارج میشدسریع خودمو �😈😈�?

 بهش

 رسوندم همین ک خواست قدم اخرورو برداره از درحیاط کالج خارج شه بازوشو گرفتم و چسبوندم ب دیوار روب

 فرار کنه باخشم داشتمروم دستامو روی دیوار کناره های سرش گزاشتم از این این وروجک بعید نیست بازم 

 نگاهش میکردم ک اروم اروم سرشو اورد باال تا منو دید بوضوح ترس و تعجب رو توچشماش دیدم هه فکر

 میکرد نمیتونم پیداش کنم و میتونه در بره ولی کورخونده من پیداش کردم ب خاطر قدش مجبور شدم خم شم

 

 ب رنگ شبش،نگاه میکردممممم محوتاکامل باهاش،چشم تو چشم شم همینطور ک توی چشمای 

 چشماش،شدم چرا واقعاچرا تا حاال ب چشماش توجه نکرده بودم اونم خیلی مظلوم ب چشمام زول زده بود

ی فکر شیطانی ب سرم زد صورتمو بش نزدیک کردم و به ل*ب*ا*ش نگاه کردم  «�😶😐�?گربه شرک»

 هیچ

 که بش نزدیک میشدم یهو یه ب.و.س.ه کوچیک رو حرکتی نکرد فقط با تعجب و ترس نگام میکرد همینطور

 لپش زدم و عقب کشیدم وبا نوک انگشتم زدم رو بینیش و با یه نیشخند بش گفتم

 ــ خانم کوچولو ی فضول ایندفه تنبیهت تا همین حد ولی بهت قول نمیدم دفعه بعد تنبیهت بیشتر نباشه و با

 .از در حیاط کالج خارج شدمچشمام به ل*ب*ا*ش اشاره کردم و ازش دور شدم و 

👧  

 بهــــار

 با حالت گنگ و هنگ خودمو رسوندم خونه تو راه رو اصالحواسم نبود ک یکی زد پس گردنم برگشتم دیدم

 کنداله که زل زده بهم

 کندال:وای دختر حواست کجاست دوساعت دارم صدات میکنم باز چه گندی زدی که اینجوری رفتی تو فکر؟؟؟؟

 ال کندال فعال حوصلتو ندارم بعد برات تعریف میکنم فعال برو رد کارتــ اووبیخی

 ،اینو گفتم و اصالبه کندال که داشت با تعجب نگام میکرد توجه نکردم و رفتم خونه و دروپشت سرم بستم

 لباسامو هرکدوم روی یه مبل پرت کردم و لم دادم رومبل و چشمامو بستم که یهو باز اون صحنه اومد جلو
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 ام واقعا چرا اینقد ضعیف شدم تو اون لحظه وای ازدست تو دنیل خرس که اینجوری هی اعصابمو خوردچشم

 ���?میکنی بی زن بمیری ایشاالااااا

 باصدای قاروقور شکمم ازتو فکر اون گودزیال دراومدم ازبس تو فکر اون گاومیش بودم شکمم هم یادم رفت با

 یزم تو شکمم که صداش قطع بشه ولی همینکه چشمم به قابلمه هایحرص بلند شدم و رفتم تا یه چیزی بر

 خالی افتاد نظرم عوض شد دیدم واقعاحس آشپزی ندارم پس تصمیم گرفتم فعال یه چیز آماده بخورم رفتم و از

 تو یخچال پنیرو نون آوردم و رو میز گذاشتم و با اشتها شروع به خوردن کردم بعد ازاینکه تموم شد یاد درسای

 وااای فردا امتحان دارم و اون پسره گوریل هم هست باید حسابی بخونم که نمره باالیی �😱�?فردام افتادم

 بیارم

 رفتم و درسای فردارو مرور کردم وبعد چندساعتی که خوندم و تموم شد خسته شده بودم تصمیم گرفتم یه

 .دوش بگیرم و برم پیش کندال تا به خاطر رفتار صبحم ازدلش دربیارم

 دقیقه ای گرفتم و اومدم بیرون بعد اینکه موهامو سشوار کشیدم یه۵۱پس زودپریدم تو حمام و یه دوش 

 و رفتم دم خونه کندال درو زدم و بعد چند ثانیه کندال با یه قیافه ترسناک و با مزه«عکس میدم»ست پوشیدم 

 

 خواب بیدار شده کندالم با عصبانیت نگاماومد دمه در همینکه دیدمش پقی زدم زیر خنده معلوم بود تازه از 

 �😂�?میکرد که باعث میشد من بیشتر خندم بگیره

 کندال:روآب بخندی به چی میخندی؟

 ــ به تو میخندم بهتره خودتو تو آینه یه نگاهی بکنی اونوقت میفهمی و دوباره زدم زیر خنده

 منم تند پریدم داخل خونه فک کردم قضییه عصرکندال با عصبانیت یه نگاهی بهم انداخت و رفت داخل خونه و 

 یادش رفته ولی یهو

 کندال گفت:فک نکن اون رفتار وحشیانه صبحتو یادم رفته ها بعدم با طعنه گفت :االنم برو رد کارت

 دیدم نه یادش نرفته یهو پریدم و محکم ب*غ*لش کردم

 محل ندی کی بهم محل بده اگه تو منو دوست ـ الهی قربون اون طعنه انداختنت کندال جونم آخه اگه تو به من

 .. نداشته باشی کی منو دوست داشته باشه اگه تو

 دیگه نذاشت ادامه حرفمو بزنم و

 گفت :کوفت و اگه پع یه ریز پشت سرهم اگه اگه میکنه من بااین حرفا خر نمیشم اینو گفت و پشتشو کرد بهم
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 روزمین نشستم و به مظلومانه ترین شکل ممکن نگاش کردم ودیدم نه فایده نداره رفتم و روبه روی زانوهاش 

 گفتم کندال جووووووونم

 �� ? یهو دیدم رنگ چشماش تغییر کرد و صورتشم یکم مهربون شد ولی یهو قیافش شبیه آدمای خبیث شد

 کندال :به یه شرط قبول میکنم از کار زشتت بگذرم البته همش به خاطر بزرگی و مهربون بودنمه

 م گفتم آره جون دلت مهربون و بزرگ اگه مهربون و بزرگ بودی ک بدون شرط میبخشیدی ولی خوب منتو دل

 واقعا کندال ودوست داشتم و اصال نمیخواستم ازدستم ناراحت باشه واسه همین زود گفتم

 ــ باشه باشه قبول هرشرطی باشه قبول

 ��? ی که دلم بخاد سفارش بدمکندال:بایداالن منو به یه رستوران شیک دعوت کنی و منم هرچ

 ای کندال شکمو

 ــ باشه کندال خانوم شامم رو چشم من آماده ام تو هم زود آماده شو تا بریم

 کندال پرید تو ب*غ*لم و یه ماچ آبدار از لپم کرد و گفت :وای خوب زودتر میومدی منت کشی پوسیدم تو

 ردم ک تو لحظه آخر پرید تو اتاق و یه جیغ صورتیخونه اینو گفت و فرار کرد منم کوسن مبل و سمتش پرت ک

 

بعد ی ساعت ک ب خاطر معطلی برای کندال خانم بود ب ی رستوران «�😆😆�?ابتکار جدیدم» کشید 

 شیک

 .............. رسیدیم دربون در رو باز کرد اول کندال وارد شد بعدشم من ولی با چیزی ک دیدمممم

👧  

 بهــــــار

من میرم باید،این گاومیش،هم باشــــــههههههه اهه فک کنم سنگینیه نگاهمو حس،کرد،ک  یعنی هر جا

 سرشو

 باال اورد اول ابروهاشو باال انداخت بعدم ی،نیشخند،زد تام هم همراهش بود بهم زول زده بود باز اعصابم

 سرمو«�?غ وحش،شدبیچاره دنی با»خورد،شد اههه یاد عصر افتادم اوففف گــــــــــــاومیــــــــش

 برگردوندم کندال با کنجکاوی بهم نگاه میکرد تا زمانی ک روی میز بشینیم مخمو خورد،از،بس سوال کرد منم

 بهش،گفتم بعد،غذا براش تعریف میکنم

 ــ کندال جونم هر چی دوست داری سفارش،بده
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 کندالم نامردی نکرد با ی نگاه و لبخند،خبیث گرون ترین غذا رو سفارش داد

 �😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒�ـ 

 �😊😉😊😊😊�?☺☺☺☺:کندال

 ــ دیوونه

 �?تا لقمه اخر غذاشو خورد

 رو دیدی �😍�?کندال:خوب خوب تموم شد ممنون بابت غذا زود تند،سریع بگـــــو چرا اون پسر خوشگله

 اونجور شدی

 و ی چشمک شیطنت امیز زد

 مــ پففف راستش....و تموم ماجرارو تعریف کرد

 چشمای کندال گرد،شده بود نیشش تا بناگوشش باز بود،

 کندال:واییی چ رمانتیـــــــــک

 �😳😳�?ــ جــــــــــان؟

 �😃😃�?کندال:اوه خدای من بعدش چی شد

 �? ــ هیچی اومدم خونه

 

 چ خوشگل و جذابه �😆�?کندال:پس اون پسری ک همش باهاش جنگ داری همین پسره دنیل هوووووووووم

 و با شیطنت زل زد،بهم

 �😡😡😡😡😡😡😠😡😠😠😠�?ــ کنــــــــــــدال من ازش متنفررررررررم

 �😂😂�����😆😆�?کندال :اکی اکی خودتو کنترل کن

 �😒😒😒😒😒😒�? ــ

 پول غذا رو حساب کردم و بدون اینکه ب دنیل و تام توجه کنم با کندال از رستوران بیرون رفتیم کندال رفت

 ���?شینو بیاره منم سرم پایین بود داشتم اروم قدم میزدم ک محکم خوردم ب ی چیز سفتما

 سرمو بلند کردم م دنیل رو دیدم با ی نیشخند اعصاب هورد کن نگاهم میکرد

 دنیل:اوه بفرمایید تو خانم دم در بده بیبی

 �😒😒😒�? ــ
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 بهش اخم کردم و تا خواستم حرف بزنم

 سرشو اورد،جلوی صورتم

 دنیل :انگار دفعه قبل زیادی بهت خوش گذشته هووووم اینقدر منتظر تنبیه بعدیتی

 و با شیطنت زول زد بهم

 اعصابم خورد شد از عصبانیت گر گرفتم این چی میگهه

 ــ هه خواب دیدی خیر باشه اصال هم اینجور نیست من حواسم نبود تو چرا مثل چنار جلوم سبز

 �😼😼😏😏�?شدی

 ��?یکل من چنار میحورهدنیل:چنارب ه

 ....ــ اره ت

 کندال :بهار

 برگشتم ب عقب اوففف کنداله ای خدا بدبخت شدم

 کندال اومد کنارم وایساد

 کندال:سالم اقایون بهار جوونم معرفی نمیکنی؟

 

 تام:سالم خانم

 دنیل:سالم

 های من و ایشون همــ اممم ههههه ایشون اقای دنیل واتسون و ایشون هم اقای تام جکسون هم کالجی 

 �💀�?کندال میجیسان دوست و البته خواهرم

 کندال:اوه خوشبختم

 تام :منم همینطور

 دنیل هم فقط سرشو تکون داد ایــــــش بی تربیت

 ����?ــ اومم اقایون داشتن میرفتن

 تام:اوه بله اما اگر شام نخورده بودید حتما دعوتتون میکردیم

 ☺ن هستید کندال:اوه شما خیلی جنتلم

 جـــــــــــــان اینا چ دل و قلوه ای رد و بدل میکنن ب دنیل نگاه کردم ک با ی نیشخند شونه هاشو باال
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 انداخت

 تام:میتونم برای ی روز دیگه شما لیدی ها رو دعوت کنم

 ...ــ ن

 ��?کندال:چراک ن

 عه عه عه میپره وسط،حرفم

 میشم دعوتتون کنم ب شامتام :این کارتمه لطفا بهم زنگ بزنید خوشحال 

 کندال :اوه ممنون

 ـ خوب دیگه ما باید بریم خدا حافظ

 و دست کندال و گرفتم و کشیدمم رسیدیم ب ماشین و سوار شدیم

 ــ کنداللللل تو تو

 �😁😁�? کندال:چیه خووووووووووو خیلی با شخصیت بودن

 من دارم برای تو�😒😒�?ــ

 

 کندال:بزار برسیم خونه

 .....بعد،ماشین رو روشن کرد........ـ......ـ........ـو 

👧  

 بهــــــار

 ضرب و»از ماشین پیاده شدیم من هی چپ چپ ب کندال نگاه میکردم اونم خودشو ب کوچه علی چپ میزد

 «?المثل

 �👩👩�?کندال:اومممم میای امشب خونه ی من

 �😒😒😒😒😒😒😒😒�? ــ

 �😊😊😊😊�:?کندال

 ابیا بیا بی

 ــ اه اه بسه خودتو لوس نکن اکی ولی من فردا کالس دارم میخوابیم هااااا

 کندال :اکی
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 مثال قرار بود زود»سریع رفتم خونه و لباسم رو عوض،کردم و پیش کندال رفتم ی عالمه خرابکاری کردیم 

 ?و باالخره خوابیدیم«��?بخوابن

👧  

 بهــار

 ــــــــــــارکندال:بهـــــــــــــــــــــــــــ

 بــــــــــــــــــهار بلنــــــــــــد،شــــــــــــــــــــــو

 ــ چرا جیغ میکشــــــــی اه

 

 کندال:دیر رفتی

 یهو پریدم از تخت پایین

 ــ چـــــــــــــــــــی

 کندال:ساعت هشته

 نـــــــــــــــــــــــ وای�😨😨😨😨😨😨😱😱😨😱😱😱����?ــ

 کندال:نباید،دیشب دیر میخوابیدیم

 ـ این حرفا رو بیخی کمک کن

 کندال:اکی

 باالخره ب هر جون کندنی بود اماده شدمو دویدم از مجتمع بیرون

 حامی:بهار

 ـ سالم

 چی شده��:?حامی

 ــ دیرم شده ببخشید،من باید برم

 حامی :صبر کن سر راهم میرسونمت

 انگار دنیا رو بهم دادن خوشحال شدم

 ممنون ــ

 حامی هم ی اخم با مزه کرد

 ــ وظیفمه بفرمایین لیدی
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 ی خندع ریزکردم و سوار شدم

 اینقدر تند روند ک راه ربع ساعته رو پنج دقیقه ای رسیدیم

 حامی :موفق باشی

 ـ همچنین

 

 حامی:میام دنبالت

 وندم نفسم جا بیاد و ی تقهتاخواستم ن بیارم گاز داد و رفت بیخیال بدو بدو رفتم داخل دم در کالس منتظر م

 ب در زدم و واردشدم همینحور ک سرم پایین بود،شروع کردم

 اره خواب»ــ سالم عذر میخوام دیر کردم واقعا یه مشکل بزرگ پیش اومد ک نتونستم خودمو زود برسونم 

 «������?بود

 م سرمو باال آوردم و دنیل و روبههمینطور داشتم تند تند معذرت خواهی میکردم که یهو همه زدن زیر خنده آرو

 روم دیدم که جای استاد نشسته تا دنیل و دیدم متورم شدن رگای پیشونیم رو حس کردم و با عصبانیت به

 دنیل نگاه کردم که دنیل نیشخند زد وای آخه دختر سرتو بیار باال اول ببین داری از کی معذرت خواهی میکنی

 میدادم که یهو دنیل گفت:خانم۵۱بودم و داشتم ب خودم ف.ح.ش+بعد معذرت خواهی کن تو همین فکرا 

 تاجیک هیچ کدوم از عذرخواهی و دلیالیی که آوردی مورد قبول نیست و باید به خاطر دیر اومدنتون تنبیه

 بشین

 �😳😳😳�? اینو گفت که یهو چشمام از حدقه دراومد

 نگار فکرمو خوند گفت:خانم تاجیک امروز به جایوای دوست دارم خفش کنم این کی که میخاد منو تنبیه کنه ا

 استاد من کالس و اداره میکنم و چنین اجازه ای هم دارم پس وقت کالس و نگیر و گوشه کالس دودست و یه

 پا تا آخر کالس وایسا

 جــــــــــــان چشمام گرد شد چیکار کنم ب دنیل نگاه کردم ک دستشو ب ل*ب*ا*ش میکشید،تا

 منم ی نفس بلند کشیدم و رفتم کنار در کالس و ی پام و دستامو باال بردم همه میخندیدن منمخندش،نگیره 

 .... حرص میخوردم ای حرص میخوردم

 ده دقیقه میشد ک دنیل داشت درس میدادو من خسته شده بودم هی پاهامو جاب جا میکردم و سرم پایین

 .....د و داشتم پرس میشدم روی زمیـــن کـــــــــــــبود هنوز خوابم میومد چشمام باز نمیشد،یهو پام لرزی



www.taakroman.ir  

 

  

 
70 

 

پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

👧  

 بهـــار

 داشتم می افتادم ک دو تا دست منو از کمر گرفت واییی،شانس اوردم وگرنه کتلت میشدم ی نفس عمیق

 کشیدم سرمو بلند،کردم موهام جلوی صورتموگرفته بودن با انگشتش،کنارشون زد و من تونستم ناجیمو ببینم

ــــــی بازممم دنیل با ی لبخند شیطون زول زده بود بهم ولی کم کم لبخندش محو شد توی چـــــ

 چشمای،هم

 همینجور داشت سرش،نزدیک میشد ک صدای«��?شد،چشماتونو بگیرید۵۱»+..محو شدیم چشماش،عالیه

 گاه کردم کاووووو گفتن بچه ها رو شنیدم ها وای بچه ها با هول ازش،جدا شدم و خودم مرتب کردم بهش ن

 

 دیدم با،شیطنت بهم نگاه میکنه ب بچه ها نگاه کردم دیدم همه دارن با تعجب و شیطنت بهمون نگاه میکنن

 وایی ابروم رفت

 «با چشم غره»ـ اهم اهم من میتونم بشینممممم

 دنیل:اوممم ب نظر من ب اندازه کافی تنبیه شدی،میتونی بشینی

 .........................ـــــــــ چپ چپ بهش نگاه کردم و سرجام نشستم

 دنیل :کالس تمومه

 ــ سالم بچه ها

 امیلی:اخیش،کالس،تموم شد،

 هلنا:ای شیطون خوش،گذشت

 بقیه هم باشیطنت نگاهم میکردن

 پس،لطفا در موردش حرف نزنین«تو ک راست میگی ماهم گوش،مخملی»ــ خودتونم میدونین ک ازش متنفرم 

 ک ناراحت میشم

 حاال عصبانی،نشو کن :اکی

 تد :فهمیدیه شارلوت با دنیل بهم زده بهار

 امیلی :اوه من خیلی تعجب کردم

 هلنا:ولی دو از ذهن نبود شارلوت باهمه بود با ی نفر راضی،نبود

 ــ هوووم بیخیال ب ما چه
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 اندریا :سالم سالم سالم

 تد :سالم

 اندریا یکی از همکالسی های،شوخ و بامزه کالس،هست

 خوب من اومدم شما رو ب تولدم دعوت کنمممم امیلی:اوه چه خوب مبارکت باشه عزیزماندریا:

 اندریا سریع چند تا کارت گذاشت روی میز

 اندریا :ممنونم من فردا شب منتظرتونممممممم با همراهاتون بیاید

 

 و سریع دور شد

 ــ هوووم شما چی میگید

 هلنا:اومم ما ک همراه نداریم

 درست میگه امیلی:اهوم هلنا

 تد:اهم اهم

 کن :اوهوم اوهوم

 همراهاتونم مشخص،شد��? ــ

 �😐���😐😐😐�:?امیلی و هلنا

 �😆😎😎😆😆😆😆😆😆�:?کن و تد

 ــ منم ک با کندال میام درموردش بهتون گفتم

 بچه ها :اره حله

 ــ فقط،برای لباس میاین باهم بریم خرید

👧  

 بهـــــار

 امیلی و هلنا :ارهههههه

 ــ شما چی پسرا

 ���?کن و تد :ما خودمون میریم

 ــ اکی
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 ــچرا امروز استاد نیومد

 کن :اها باید،بگم ک جلسه دارن و دیگه کالسی امروز نداریم

 هلنا:پس میتونیم بریم خرید،اخ جون

 جسیکا:اه میدونستم تو ارزش و لیاقت منو نداری،دیگه نمیخوام ببینمت

 

 تام :هوووم منم همینحور

 امیلی:اوپس ایناهم بهم زدن

 �😂😂�?تد:اره اول دنیل و حاال تام حتما بعدی دیویده

 ــ دیوونه.....خوب پسرا مادخترا میریم خرید پس فعال

 کن و تد :اکی بای

 هلنا :با چی میریم

 ــ اول بیاین خونه من اونجا اماده میشیم کندال رو هم میبریم االنم حامی میاد،دنبالمون.

 wow:هلنا

 «�😆😆�?صدای بوق ماشینه تصور من در همین حد بود»بــــــــــــــــــــــــــوق

 حامی :خانوما برسونمتون

 ـــ خخخخ سالم حامی

 حامی :سالم

 ـــ حامی دوستام هم میان

 حامی :اوه چرا ک ن البته بفرمایین

 اسفانه ی مهمونی مهم بایدسوار شدیم و تا برسیم شوخی کردیم و البته من حامی رو دعوت کردم ک گفت مت

 بره اوووممم کندال حتما میاد

 حامی :فعالاا

 ــ ممنون بابت رسوندمون بای

 امیلی و هلنا هم تشکر کردن و بدو بدو ب سمت واحد کندال رفتیم دو س باری با کندال و دخترا بیرون و

 گردش رفته بودیم اشنا بودن با هم
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 تعطیل شده نمیدونم چرا ولی ب هر حال االن باید خونه باشعدر واحدشو زدم اوووممم شرکتشون ی هفته 

 کندال:سالم چی شده باهم اومدینه این وقت مگه نباید کالج باشید

 

 باهم احوال چرسی کردیم و رفتیم داخل منم ماجرای تولد رو گفتم ک کندال ی چیزی گفت ک هر سه تامون

 ...............ر میومدفکامون افتاد کف زمین چشمامون هم داشت از کاسه د

👧  

 بهــــــار

 کندال :من با تام میام

 امیلی :تام جکســـــــــــــــــــــــون

 کندال:اره

 هلنا:چطور میشناسیش

 و منم ماجرای شب بعد از رستوران رو براشون تعریف کردم هلنا و امیلی تو شک بودن

 س نداریمکندال :اوه ب نظرم بهتر نیست بریم برای لباس ما لبا

 ـ اوه راست میگه

 پس برای همین با جسیکا بهم زدwow:هلنا

 کندال:میدونم میشه راجبش حرف نزنیم

 هلنا:اکی

 کندال:نمیخواین اماده شین بریم خریددد

 ــ اره اره دخترا بیاید بهتون لباس بدم

 ....کندال :مادر پدراتوووونننن

 امیلی وهلنا:زنگ زدیم گفتیم

 کندال:اکی

 عکس»امیلی اونم ی روهمیه خوشگل و شیک«عکس میدم»خترا رفتیم باال و لباس عوض من روهمی سریع با د

 ،کردیم یکمی هم ارایش بدو رفتیم پایین کندال هم اومد و ی«عکس میدم»هلنا هم ی رو همیه زیبا«میدم

 صوت بلند زد

 کندال:اوالال چ پسر کش
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 ما:مااینیم دیگه

 ـ توهم پسر کش شدییییی

 اقعاکندال:و

 هلنا:ارههه

 امیلی:اعتماد ب نفساااااا

 ـــ خخخ سقف ترکید

 بچه ها :چی یعنی چی

 ـــ پپپ هخخخخخخ بیخیال بریم دیر نشهع

 سوار ماشین کندال شدیم و پیش ب سوی جارو کردن پاساژ ها

............. 

👧  

 بهـــــار

 هلنا:این خوبه دخترا

 امیلی:نــــــــــــــه زیادی رسمیه

 کندال :این چی

 هلنا:اییی نــــــــــــــه

 س،ساعته داریم میگردیم هنوز پیدا نکردیم اه خسته شدم داشتم از کنار ی بوتیک رد میشدم ک چند تا لباس

 عالی بودن عروسکی و خوشگلللwow omgداخل بوتیک توجهم رو جلب کرد 

 ــ دخترا

 بلههه.:.....

 ــ بریم تو پیدا کردم

 یمهوووم بر.:....

 رفتیم داخل ی خانم تغریبا سن باال ولی شیک پوش فروشنده بود

 

 ــ سالم ببخشید میتونین برای ما اون لباسا رو بیارید
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 فروسنده :اوه چرا ک نه حتما

 و لباسا رو اورد با ذوق بهوشون نگاه میکردیم و سریع رفتیم توی اتاق پرو ها لباس من استین س ربع با دامن رو

 فید بود مال بقیه دختراهم تقریبا همین طور بود پوشیدم وایی چ نازهه در و باز کردم و رفتمزانو صورتی س

 بیرون

 ــ وایی دخترااا

 امیلی:عالی ان

 هلنا:ارهههه

 کندال :اوه خدای من

 ــ ندوزدنمون

 ما:خخخخخ اعتماد ب سقفا روووووو

 فروشنده :ب نظر من هم عالی شدین

 ــ اوه واقعا

 عافروشنده:بله واق

 ــ اینو نگی چی بگی

 و باهم ریز ریز خندیدیم

 سریع عوض کردیم رفتم سراغ فروشنده

 ــ خانم ساپورت صورتی یا سفید ندارید

 فروشنده:اوممم این صورتی سفید و براقه خوشتون میاد

 ــ اوه عالیه اینم برمیدارم

 و باال خره حساب کردیم و اومدیم از بوتیک بیرون

 کفش موندهکندال:خوب فقط کیف و 

 هلنا:من ی بوتیک میشناسم وسایالش عالیه

 

 ــ ایتگن عالیه وقت هم هدر نمیره بریم پس

 �👩👩�? اره بریم.:...

 بعد ربع ساعت ب اون بوتیکی ک هلنا گفته بود رسیدیم و واقعا عالی بودن هر کدوممون ی ست خریدیم و
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 رو هم ک رستوران خوردیم پس تا رسیدم خونه باالخره بعد از چند ساعت هر کس ب خونه خودش برگشت غذا

 .......سریع لباهام رو عوض کردم و تخت گاززززز خروپففففففبـ

👧  

 بهــــــار

 داشتم ب ی کیک بزرگ بنفش،صورتی نزدیک میشدم همه ی بچه های کالج هم بودن دستم ی چاقو بود

 نمیدونم پام ب چی گیر کرد،با کله رفتم تو کیکخواستم چاقو رو ب اندریا ک پشت میز کنار کیک بود،بدم ک 

 یهو از خواب پریدم

 واییی عجب خواب مزخرفی ی نفس عمیق کشیدم خدارو شکر فقط ی خواب بود اوففف ب ساعت روی دیوار

 نگاه کردم اوممم ســــــــــه اوه یعنی اینقدر خوابیدم البته حق هم داشتم دیشب خیلی خسته شدیم

 فتم روشویی صورتم و شستم و پیش ب سوی صبحونه همونجور ک غذامو میخوردم ب اینبزور بلند شدمو ر

 فکر میکردم ک باید،چ کنم اوممم

 اول باید،برم حموم بعدم الک و ارایش اوممم موهامم ساده درست میکنم اره عالیه

 بعد غذا بدو بدو رفتم حمووووم

 ��������.?دو ساعت بعد......ـ

 د هووووماخیش عجب حمومی بو

 وای وای پارمیدای من کوش

 وای وای دارم میرم از هوش،

 ...تو منو دوست داری اره

»😊😊😊😊😊😊« 

 عه صدای زنگ گوشیمه گوشیم کووو بعد ی سال جستجو زیر تخت پیداش کردم اونجا چیکار میکرد

 «��?رفته بود،هواخوری»

 

 ــ سالم بله

 یر جواب میدیییییییییییییییییییییکندال :جیــــــــــــــــــــغ چرا د

 اوه گوشی،رو از گوشم فاصله دادم

 ــ اروووووووم جیغ نکش خو حمام بودم
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 کندال:وایییی چیکار کردی چیکارنکردی

 ــ اروم اروم االن زنگ میزنم دخترا بیان

 کندال:هه خانومو هلنا وامیلی واحد منن تو هم بیا اینجا

 ــ عه واقعا باشه اومدم

 نکه اجازه بدم حرفی بزنه گوشی رو قطع کردم خخخخ ببینم میکوشم سریع ی لباس ساده پوشیدم وبدون ای

 وسایالم و لباسم رو برداشتموو دویدم بیرون از واحدم و ب خونه هلنا رفتم فک نکنم الزم باشه بگم س،ساعت

 ������👗💄�?اماده شدنمون طول کشید

 ـغکندال :جیـــــــــــــــــــــــــــ

 ـ چیشده چیشده

 کندال :وای وای وای االن اوه خدای من

 هلنا :بگو دیگه

 ....کندال:تام زنگ زد و گفت

  ��پـــــــارت

 بهــــــار

 �😌😌�☺?کندال:تام زنگ زد و گفت دم مجتمع منتظر منه باورتون میشه تازه بهم گفت پرنسس

 چه رمانتیکwow:هلنا

 پرنسس رو یا هاش چ رویاییامیلی:تام با اسب سفیدش دنبال 

 و ی دور چرخید

 ـــ هخخ دیوونه ها

 

 کندال:وای ب نظرتون چطورم

 و ی دور زد

 ــ محشر

 هلنا:عالی

 امیلی :حرف نداری
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 کندال :اوه خدارو شکر ....عه اس داد من برمممم

 ــ خداحافظ،گلم

 امیلی و هلنا: بای

 میان دنبالتون۱ــ شما هم ک کن و تدساعت 

 وهومانیلی :ا

 هلنا :ولی تو چی

 �😊�? ــ هخخخ من تنها میام

 امیلی :میخوای با ما بیا

 ــ اومم ن ممنون اوه زنگ رو زدن فکر کنم اومدن

 هلناو امیلی :ارههعه اخ جون ولی زود بیا بابای

 ــ اکی بای

من  وقتی رفتن منم کیفمو برداشتم و ب تاکسی زنگ زدم خاک تو سرم ک ی دوست پسرم ندارم همسنای

 چهار

 تا پچه دارن

 خخخ مثل مادر بزرگا غر میزنم

عالیه چ عمارت wowرفتم پایین تاکسی اومد و سوار شدم بعد نیم ساعت ب عمارت خونه اندریا رسیدم 

 زیبایی

 بعد نشون دادن دعوت نامه ب دربان وارد شدم

 خدمتکار:خانوم لطفا پالتوتونو بدین ب من

 ــ اوه ممنون

 

 ش و رفتم جلوتر تا بچه ها رو پیدا کنمپالتومو دادم به

 تد:اهم اهم

 سرمو برگردوندم ک بچه ها رو دیدم اوالال چ شیک تد و امیلی دست تو دست بودن کن و هلنا هم همینطور

 بچه ها:سالم



www.taakroman.ir  

 

  

 
79 
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 چ باحالwowــ سالم 

 بچه ها:خخخه

 کن :خوب شدیمه

 ــ اومم اونی ک باید راضی،باشه راضیهههه

 پسرا خندیدن و هلنا قرمز شد و ب هلنا اشاره کردم

 امیلی:اوه بهار تام و کندال هم سر اون میزن ببین چ رمانتیک و البته چیزی ک از همه مهم تره اقا حامیه

 ـ منظورت چیه

 امیلی:حامی دوست پسر اندریاسسسسسسسس

 ـ نــــــــــــــه

 رههلنا :ارههه و جالب اینکه دنیل هم تنها اومده اما انگار تو کف ی نف

 و با شیطتت ب ی طرف اشاره کرد

 سرمو برگر دوندم ک در کمال تعجب دنیل رو دیدم ک ب من نگاه میکنه و با دیوید،حرف میزنه تا دید

 .....نگاهش،میکنم چشماشو دزدید

👧  

 بهـــار

 نیم ساعتی میشد،ک با بچه ها سر میز نشسته بودیم

 ــ شما تبریک گفتین

 کن :اوه اره تو هم برو بگو

 ـــ اوم اکی

 

 بلند،شدم و ب طرف میز باالی سالن ک حامی و اندریا نشسته بودن حرکت کردم

 ــ سالم

 اندریا:اوه سالم عزیزم

 حامی :س.. سل.. سالم

 ــ خخخ به به اقا حامی حاال ما غریبه شدیمه

 حامی :اخه اخه هنوز هنوز کامل رسمی نشده واسه همیننن
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 ام میبخشمت ــ اکی اکی چون ادم سخاوتمندی

 دنیل:اوه سخاوتمند،شما حس،نمیکنید سقف داره میلرزه هووم

 اوففف بازم این گاومیش مگه گودزیال ها رو هم راه میدن

 �😂😂😂😂😂😂😂😂�:?اندریا و حامی

 گاومیششش گودزیالاااااا�😳😳�:?دنیل

 ــ وای بلند گفتم

 �😂�? اندویا:اوه بهار تو خیلی با مزه ای

 خوب خوب مگه چیه خووووــ اومم امم 

 دنیل:راستشو بگو دیگه چ لقبایی بهم نسبت میدادی

 .....ــ اومم خوب خوب گاومیش گودزیال خرس گاو هرکول غول تشن گنده بک پروو بی اعصاب

سرمو بلند ک دم ک دیدم حامی و اندریا از شدت خنده قرمز شدن دنیل هم چشماش،گرد شده و فکش مثل 

 غار

 ندم گرفتبازه از قیافش خ

 یهو با حامی اندریا ترکیدیم دنیل هم هر لحظه سرخ تر میشد

 �😆😆�?حامی :اهم اهم خوب اومم منو دوست دخترم بریم ب مهمونا سر بزنیم خوش باشین فعال

 �😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠�:?دنیل

 �😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆�? ـــ

 

👧 , 

 بهــــــار

 ...دنیل:ت

 تام :دنیل دنیل

 دنیل:اوه االن نه

 تام :اوه سالم بهار

 ــ سالم
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 کندال:باال خره اومدی

 تام :منظورت چیه مگه با بچه ها نیومد

 کندال:اومم بهار تنها اومد

 دنیل:چراا

 ی چشم غره به کندال رفتم

 ک با ناز برگشت سمت تام و گفت

 کندال:اوه عزیزم اون ک مثل من دوس پسری ب این خوشتیپی نداره

 �😲😲😲😲�?ـــــــــــــــــانننننجـــــــ

 تام و کندال توی نگاه هم غرق شده بودن و کم کم داشت سرشون بهم نزدیک میشد ک

 دنیل:اهم اهم سینگل اینجا هست

 «?کال نترسه خرس»تام برگشت چنان نگاهش کرد ک من ب جا دنیل ترسیدم ولی دنیل خندید 

 �😂😂😂�:?دنیل

 ره بریمــ اومم دارن شام میدن بهت

 و تند از محلکه در رفتم اوففف ولی چ باحال شده بود قیافه دنیل خخخخ بیچاره باغ وحش،شد،دیه خخخخخ

 فقط،خداکنه ب سرش نزنه امشب تالفی کنه

 

 اروم اروم ب سمت میز سلف رفتم از دو نوع غذا خیلی کم برداشتم و تنها سر میز نشستم بچه ها باال نشسته

نبود یکی صندلی کناریم رو عقب کشید و نشست نگاهش،کردم کــــــ وای بودن و جا برای من 

 ....بازممممممم

👧  

 بهــــار

 دنیـــــــل بازم این خرس اه

 سرشو طرفم برگردوند و وقتی قیافه حرصیمو دید

 ودنب با شیطنت ابروهاشو باال انداخت و لبخند زد فک منوو میگی داشت زمینو جارو میکرد چشمام گرددد شده

 این گودزیال هم لبخند میدونــــــــــــــــــه
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 دنیل دنیل.:..

 ی مردی،صداش کرد و رفت منم ی دقیقه از دستش راحت شدم نگاهم ب ظرف غذاش افتاد اخ جووون ی فکر

 شیطانی ب سرم زد دور اطرافمو نگاه کردم ک دیدم کسی،حواسش،ب این طرف نیست سریع فلفل رو برداشتم

 ذاش خالی کردم ی عالمه نمک هم توی لیوان نوشباش خالی کردم فلفل تند ها رو هم از روی میزو تو ظرف غ

 برداشتم و توی سوپش،ریختم اومم عجب غذاییی

 ... بعد،دو دقیقه اومد نشست سر جاش،و ی نیشخند،زد منم لبخند،زدم ک ابرو باال انداخت

 قاشق سوپ خورد ک صورتش تو هم رفت قاشق شروع کردیم ب خوردن زیر چشمی ب دنیل نگاه میکردم دو

 سوم رو ک گذاشت دهنش معلوم بود بزور داره میخورش کاسه سوپ رو زد کنار و غذاش رو برداشت دو لقمه

 نخورده بود ک سرفش گرفت کناریش نوشوبه رو بهش داد تا گزاشت دم دهنش صورتش قرمز،شدو همه ی

 وش نشسته بود ریخت خانومه جیغ جیغ میکرد دنیلنوشابه رو روی لباس خانوم سالمندی ک روب ر

 نمیدونست معذرت خواهی کنه یا اب بخوره یا لباسشو تمیز کنه برگشت طرف من ک دیددارم با لبخند نگاهش

 میکنم فک کنم تا ته ماجرا رورفت چنان اخمی کرد ک گرخیدم بعدم با شیطنت زیاد،زول زد بهم وای این چرا

 اینطور نگاه میکنه

شدم از کنارش،رد شم ک یهو نوشابه روی لباسم سر ریز شد اوه نهههه ب دنیل نگاه کردم م با شیطنت  بلند

 گفت

 �😆😆😆😆😆😆😆�?اومم حواسم نبود میتونید برید باال با دستمال تمیزش،کنید

 ویپ لباسمی نگاه وحشتناک بهش،کردم و با دو خودمو ب طبقه باال رسوندم در ی اتاق و باز کردم رفتم داخل ز

یکم پایین کشیدم تا راحت تر نوشابه رو پاک کنم بعد،با دستمال سعی کردم پاکش کنم همینحور درگیر بودم 

 ک

 �😰😓😵�?یهو در محکم بسته شد

 

 

 بهــــــار

 با ترس و تعجب برگشتم ی نفر ک از هیکلش معلوم بود مرده سر تا پا سیاه با ی نقاب سیاه بود وقتی از تعجب

 اون میومد جلو من عقب جلو عقب واقعا ترسیده بودم یهو پام ب�😱�?اومدم ک فهمیدم داره میاد،سمتمدر 
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مرده هم اومد رو ب روم روم خم شد،ی نیشخند،اعصاب خورد کن �😨😨�?ی چیزی گیر کرد افنادم رو تخت

 رو

 ونه معلوم نیست کیه دارییعنی خــــــــــــــــــاک دیوو»ل*ب*ش بود واییی چ لبایی داره ناز شی الهی

 ها چی ب خودم اومدم صورتش کنار صورتم بود نفساش،ب گوشم میخورد«رقربون صدقه ل*ب*ا*ش،میری

 هووومم میبینم ک ترسیدی:«��?خخخخ یاد زورو افتادم»مرد نقاب دار

 بهار ب خودت بیا خاک توسرت»مامان چ صدای نانازی داره یکی منو بگیره ب فنا رفتم

 چ صداش نانازه ؛عه خو ب م

 ..؛د اخه خر این معلوم نیست دزده ادم رباعه یا

 رفتم تو جلد گستاخ و جسورم«واییی�😱😰😰😰😱😨😰😨😨😨😨😨😨😨�؛

 ــ هه ههه عمرا بترسم بکش کنار گوریل انگوری

 مردنقاب دار:و اگه نکشم

 �😨😰😥�?دستاشو دو طرفم گذاشت

 ــ خوب خوب من میدونم با تو

 ومد،حاال دیگه صورتش سه بند انگشت با صورتم فاصله داشت با تمسخر گفتنزدیک تر ا

 !مرد نقاب دار :هوووم چیکار میکنی؟

 �😒👿😠�?ــ ی جوری میزنمت کتلت شی

 تو ن بابا شوخی میکنی خوب بزن�😂�:?فرد نقاب دار

 ــ باشه

 نینجام ولی جلوی این گاومیشبا قدرت شروع کردم ب دستو پاهاش ضربه زدن اونم دفع میکرد ای خدا مثال 

 داشتم با پام ب پاهاش لگد میزدم ک یهو با پاش زد،ب پام نــــــــنــــــــه?اندازه جوجه ام

 از اونجا ک سرش،رو ب روی�🙈�?پااااااااممممممممم ولو شدم رو تخت پام خورد،زیر پاش،اونم افتاد،روم

 

 بودیم خواستم از خودم جداش کنم ک چشماش از صورتم بود ل.ب.ش خورد ب ل.ب.م دو تامون تو هنگ

 .....شیطنت برق زد و

👧  
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 بهـــــار

 ..ــ.......ـ........ـ........

 وقتی از روم بلند شد روی ل*ب*م دست کشیدم داشت خون میومد با غضب بهش نگاه کردم ک ی قدم اومد

 م ب دیوار اروم سرشو اورد،کنار گوشمجلو ک از ترس پریدم اونور تخت اونقدر اومد و رفتم عقب ک چسبید

 همونجور ک حرف میزد دستشو برد سمت موهام و جمعشون کرد

 مرد نقاب دار:هوووووم از این ب بعد سعی کن کم شیطونی کنی من بدم نمیاد از اینحور تنبیه ها برای تو در نظر

 ببینم

 م و ب دیوار رو ب رو زول زده بودمو موهام رو با چیزی بست داشتم از ترس،سکته میکردم من تو هنگ بود

 زمانی ب خودم اومدم ک مرد،نقاب دار نبود سریع رفتم جلوی ایینه و ب موهام نگاه مردم ه..ها..هاااا این اینکه

 همون کشمو پاپیونی اس ک دست دنیل بود،پس پس

 حیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

 �😡😡😠😠😡😡😠�? دنیل بوووووووووود

 باعصبانیت لباسمو درست کردم و درو باز کردم ک اندریا رو دم در دیدم

 اندریا:اوه گلم چی شده چرا جیغ کشیدی

 هه اونهمه دادو بیداد،کردم تازه فهمید پفف

 ــ هیچی عزیزم سوسک دیدم االنم فرار کرد فقط،لباسممم

 اندریا :اوه چ بد لباس ب این زیبایی خراب شد

 ن لباس زیاد دارم برات میام منتظر باش ــ ن ن منم باهات میامنگران نباش م

 اندریا :اوم باشه

 حامی:چیشده

 

 دنیل رو ب سوسک تشبیه��?سوسک»اندریا :اوه حامی جان راستش....و گفته های من رو براش باز گو کرد

 «���?کرد

 رفتم تا لباسم رو عوض کنموقتی خیال حامی راحت شد رفت پایین پیش مهمونا منم ب همراه اندریا 

👧  

 بهـــــــار
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 ب لباسی ک دستم بود نگاه میکردم عالی بود سریع تعویض کردم لباسمو موهام رو هم با همون پاپیون بستم

 توجهم ب ل*ب*م جلب شد اوه زخمیه دنیل دعا میکنم شپش،بزتی اه ی رژلب قرمز برداشتمو محکم رو

 نباشه و از اتاق خارج شدمل*ب*م کشیدم ک جای زخم معلوم 

 اندریا :اوه بهار چقدر بهت میاد

 ــ ممنونم عزیزم

 هلنا :چی شد ک لباست خراب شد

 منم ماجرای شیطنتمو براشون گفتم

 دلشونو گرفته بودنو میخندیدن همونجور ک میخندیدن

 اییی،میزد وب سمت سالن میرفتیم منم حال عجیبی داشتم وقتی ب ی ساعت پیش فکر میکردم قل*ب*م تند

 دیوونه شدممم

 امیلی :خوب دخترا بریم هدیه ها رو بدیم

 کن و هلنا با هم رفتن کندال و تام هم با هم امیلی و تد هم با هم و من تنها موندم پففف

 دتیل:میبینم باالخره ی وجه تشابه باهم پیدا کردیمـ

 اوففف بازم این گاو

 زول زدم ک گفت برپشتم سمتش و دست ب سینه با حالت سوالی بهش

 دنیل:دو تامون تنهاییم این وجه تشابهومنه

 ــ اوه بله متاسفانه

 دتیل:اوممم پاپیونه بهت میاد

 

 عوضی داره ب ی ساعت پیش،اشاره میکنه بزنم کتلت شه

 دنیل: زیاد،فک نکن مخت داغ میکنه االنم بلند،شو باهم بریم

 ..ــ امـ

 دنیل:اوه نکنه میترسی

 ول زدو ابروهاشو باال انداختو با شیطنت بهم ز

 ......ی نفس عمیق کشیدم و با دنیل ب سمت اندریا و حامی حرکت کردیم

👧  
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 بهــــــار

 همه با تعجب نگاهمون میکردن خوب حقم داشتن ما سایه همو با تیر میزدیم اصال جن و بسم اهلل بودیم و حاال

 دیم و ترکیدیم از خنده بزور جلوی خودمو گرفتم ککنار هم دوشادوش راه می رفتیم هم زمان بهم نگاه کر

 صدامون بلند،نشه دنیل هم با دست جلوی دهنش رو میگرفت باالخره رسیدیم جلوی میزشون با تعجب

 نگاهمون میکردن بازم بهم نگاه کردیم و سعی کردیم جلوی خندمونو بگیریم با هم کادو هامونو دادیم

 اندریا :هوووم خوشبخت شین

 ــ هان؟

 دنیل:هان؟

 خخخ باهم گفتیم ب هم نگاه کردیمو خندیدیم

 حامی:بهم میان نظرت چیه اندریا؟

 اندریا :اوه هانی خیلیی

 و با هم خندیدن

 ما دو تا هم ب هم نگاه کردیم یهو اخم کردیم اون از ی سمت رفت منم از ی سمت بدو رفتم تو اشپزخونه

 ــ وای خداااا قل*ب*م چ تند،میزنه

 هانییییی بیــــــــــــــا براتـــــــ خوبــــش کنـــــــــــــــــــــــــــــــــماوه .:...

 برگشتم وای ی پسر همسن و ساالی خودم بودولی هیکلش گنده بود،از بس شل و ول بود معلوم بود مسته

 اومد نزدیکم تا خواستم فرار کنم گرفتم چسبوندم ب دیوار اشپزخونه

 

 م کنه منم تقال میکردم یهو محکم زد تو گوشم المصب با اینکه همسن خودم بود ولیهی میخواست ب*و*س

 زورش زیاد بود االنم چون ک مست بود زیاد تر شده بود دیدم فایده نداره بلند بلند جیغ میزدم

 جیـــــــــــــــغ جیــــــــــــــــــــــــغ

 جیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

 �😶�?یهو وزنش از روم برداشته شد و من ناجیمو دیدمک 

👧  

 بهـــــار
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 باورم نمیشه دنیل دنیل منو نجات داد اوه داشت ب قصد،کشت پسررو میزد وقتی صورت پسره خونی

 شد،راضی شد و با ی داد از اشپزخونه پرتش کرد بیرون دستاشو کرد توی موهاش و کشیدشون در تمام این

 وار اشپزخونه داشتم هق هق میکردممدت من کنار دی

 دنیل:تو حالت خوبه ؟

 ـ ا ار اره

 دنیل:تو واقعا مخ داری

 ��?ـ چطور مگه؟

 دنیل:د اخه کی اواسط ی جشن ک درش انواع مشروبات هست تنها جایی میره مخصوصا اشپزخونه

 نه سرمو پایین انداختمهق هقم بند اومده بودو مثل بچه هایی ک کار بد کردن و مادرشون داره دعواشون میک

 ــ خب خب من اوففف نمیدونستم

 �😒😒😒😒😒😒�:?دنیل

 ام اوم من من برم دیه اوم خوب خوب�😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆�?ـــ

 دنیل ی ابروشو باال انداخت

 ــ خب خب ممنونم اخیششششششش

 دختر تو خیلی باحالی�😂😂😂😂😂�:?دنیل

😂😂😂😂😂😂😂 

 

 �?ـــ ممنونم

 واستم از در اشپزخونه برم بیرون ک یهو بازوم کشیده شد چون کفشام پاشنه بلند بود پاهام روی سرامیکایو خ

 .....اشپزخونه لیز خورد و داشتم می افتادم کـــــــــــــــــــ

👧  

 بهـــــار

 کـــــــــ

توی بازم دنیل نجاتم داد محکم بازومو گرفت و باال کشید ب خاطر شدتش پرت شدم 

 نفساشو�🙈�?ب*غ*لش
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 کنار گوشام احساس میکردم اومدم ازش جدا شم ک دوباره پاهام لیز خوردو با شدت بیشتری پرت شدم توی

 .........اغوشش ولی اینبار صورتم جلوی صورتش بود حس میکردم صورتش،داره نزدیک میشه و

 باال اوردم و ب لب پایینم کشیدموقتی سرشو عقب کشید بازم چشماش،از شیطنت پروژکتر شده بود دستمو 

 چی بازم داشت خون میومد ی نگاه عصبی بهش انداختم ک چشمک زد سریع ازش جدا شدم

 ــ ت ت توووو خیلی خیلی خیلی پرویی

 دنیل:اومم اینبار طعم گیالس،میداد رنگشم ک قرمز بود و نیششو باز کرد

 ..ــ ت تو تو حق نداشتی ک

 دادم هوومدنیل:من سه بار جونتو نجات 

 ــ دو بار فقط دو بار بار دوم خودت بازو مو کشیدی

 �😏😏😏😏�?دنیل :نچ س،بار اگه جلوتو نگرفته بودم بازم تنها میرفتی بیرون

 .....ــ ها تو واقعا خی

 دنیل :میدونم من من من خیلی خیلی خیلی پروام میدونم

 قهقه افتادمهمه ی این حرفا رو با ادای بامزه میزد،اونقدر بامزه ک ب 

 دنیل:تو هم خیلی خیلی خیلی قشنگ میخندی

 و ی چشمک خوشمل زد

 !!ــ چ چ چی؟

 

 دنیل :هیچی

 ــ ولی تو االن ی چیزی گفتی

 دنیل :اوم نه من ک یادم نمیاد،حاالهم زود باش همه دارن میر*ق*صن

 �😲😲�?ه ها کشوندو بدون اینکه بهم اجازه بده حرف بزنم دستم و کشید و ب وسط سالن بین ر*ق*صند

👧  

 بهـــــار

 ــ هـــــــی چیکار میکنی

 دنیل:ساکت اینقدر حرف نزن زود،باش دیر شد
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 ــ چــــی؟!ولم کن

 یهو ایستاد برگشت سمتم و مثل تلبکارا نگاهم کرد ک ساکت شدم و سرم و پایین انداختم ی نفس کالفه کشید

 نگار ن انگار ک گفتم نمیامو دوباره دستمو گرفتو کشید عه عه چقدر پروو ا

 رفتیم توی سالن اوه اوه اوه بیشتر مهمونا وسط،سالن جمع شدع بودن و میر*ق*صیدن ر*ق*ص ک نبود تو

 حلق هم بودن اه اه واقعا خجالت اوره

 دنیل:خب زیادم بد نشد رسیدیم

 !ــ چی ؟

 دنیل:ر*ق*ص

 و ب پیست ر*ق*ص،اشاره کرد

 با ی حالت گنگ و بهت گفتم

 !؟ــ هان

 دنیل:یعنی این

 بازم دستمو مثل کش،کشید و بردم وسط،پیست دستامو گزاشت روی شونه هاش و قفلشون کرد و دستای

 خودشو گزاشت روی کمرم من تو هنگ بودم تمام این اتفاقا توی چند ثانیه افتاد چی هان من با این گوریل

 بر*ق*صم عمـــــــراااااااااااا

 

 بر*ق*صمــ هی ولم کن من نمیخوام 

 سرشو اورد،جلو صورتم با حرکات باحال گفت

 دنیل:منم نگفتم میخوای بر*ق*صی یا نه من گفتم بر*ق*ص،هوووم

 ... ــ خیلی

 دنیل:اوه میدونم خیلی پروام

 ـ نخیرم خیلی سنگ پای قزوینی

 !دنیل :چی؟

 ـــ اوممم هیچی

 سرشو اورد جلوتر
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 دنیل :باید بگی بگو

 ــ مهم نبود

 جلو اورد ک نفساش ب صورتم میخورداینقدر سرشو 

👧  

 بهـــــار

 ب چشماش،نگاه کردم بهم زول زده بود قل*ب*م داشت تند تند میزد وای خدا من چم شده اب دهنمو با

 سرصدا قورت دادم و با هول ب عقب هولش دادم و شروع کردم ب توضیح دادن ک منظورم چی بود

 ....ــ خب خب ام یعنی..ـــ

ی،ک حرف میزدم میدیدم با ی لبخند بامزه نگااهم میکنه حرفام تموم شد حاال ک فکرشو میکنم در تمام مدت

 این

 چند،روز اتفاقات خیلی جالبی افتاده و مهم ترینشون اینه منو دنیل دیگه مثل قبل نیستیم در این حد ک با هم

 عنی هنوزم شارلوت رومیر*ق*صیم بهش نگاه کردم نگاهش ب ی طرف بود برگشتم شارلوت رو دیدم اه ی

 میخواد،پسره پروو من چمه اصال ب من چه یعنی دارم حسردی میکنم ن ن ن اصالااااوایییی دیوونه شدم

 !دنیل:تو دوست پسر اندریا رو میشناختی ؟

 ــ هان اهان اره خوب ک چی

 دنیل:واقعا اد کجا؟

 

 ــ برادر زاده مادر خوندمه و طبقه پایین خونم زندگی میکنه

 !!ل:چــــــــــــی؟!؛دنی

 و لب پایینشو گاز گرفت

 ــ چیه؟

 دنیل :هیچی تو بلدی،بر*ق*صی ؟

 !ــ واسه ی چی

 باحرص گفت

 دنیل:پاهامو داغون کردی

 هان چی میگه ب پاهامون نگاه کردم ههه وایی کفشام روی کفشاش بود سرمو باال اوردم
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 م بر*ق*صمــ اومم خب خب تو مهلت ب من ندادی ک بهت بگم بلد،نیست

 بعدم ل*ب*ا*مو کشیدم و ی لبخند گنده زدم ک خندش،گرفت

 یهو دستماموجدا کرد یکی رو گرفت و چرخم داد و روی یکی از دستاش خمم کرد تمام موهام پریشون شده

 بودن روی هوا کمرم روی،دست دنیل بود از تعجب زبونم بند اومده بود سرشو نزدیک کرد و ل.ب.ش.رو روی

 و ب*و*سیدم تا حاالکسی رو نب*و*سیده بودم و تجربه نداشتم گرمم شده بود ک صدای ل.ب.م.گذاشت

 ....صوت و جیغ بلند شد دنیل سرشو بلند کرد و طی ی حرکت من رو هم صاف کرد و ی چشمک خوشگل زد

  ��پـــــــارت

 بهــــار

 صورتم سرخ شد و با عصبانیت تو هنگ بودم اون اون منو ب*و*سید تو توی جمــــــــع اخمام رفت تو هم

 بهش نگاه کردم ک لبخندشو بزرگتر کرد ب دور اطرافم نگاه کردم دوستای خودم فکاشون افتاده بود روی زمین

 تام و کندال کم مونده بود پخش،شن روی زمین اما حامی و اندریا با لبخند بهمون نگاه میمردن بقیه دیگه

 غار باز کرده بودن پچ پچ اشون بلند شد با عصبانیت بیشتر برگشتم هیچی چشماشون گرد بودو دهنشونو اندازه

 سمتش چون قدش بلند بود دستم ب صورتش نمیرسید ب خاطر همین با مشت محکم زدم توی شکمش

 دنیل:اوههه

 ـــ ت تو توو خیلی عاا میدونم چیکارت کنم بگیر

 

 با مشت محکم تر از قبل زدم ب بازوش

 دنیل:اوه دیوانه

 و سریع گرفت و کشوندم ب طرف بیرون پیست ر*ق*ص ی گوشه سالن ک جمعیت کمتر بود وایسادوبازوم

 برگشت طرفم

 ..دنیل:تو واقعا خ

 ــ من چی هان هان هان تو بدون اجازه من سه بار اینکارو کردی خیلی پروییی

 تکون دادم اخرای جملمو با جیغ گفتم و دستامو مشت کردنو تکون دادم همزمان سرمو ب چپ و راست

 چشمامو بسته بودم و جیغ حیغ میکردمو بهش مشت میزدم

 �😂😂😂😂😂😂�? :دنیل
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 �😤😠😠😤😠�?ــ چرا میخندی

 دنیل:وای دختر خیلی بامزه ای

 دماغمو گرفت بین دو انگشتش و فشار،داد سرمو تکون دادم تا دستش جدا سه

 ..ــ تو اجازه نداری با من این

 خوبی همه چی دارم ی پسر خوشتیپ با ابهت پولدار ترین پسر کالج همچنین دنیل:چرا اومم من ب این

 زیباترینشون هستم چرا باید،بدت بیاد

 دیگه داشتم جوش میاوردم

 همینجور ک سرمو ب چپ و راست تکون میدادم انگشت اشارمم ب سمتش گرفتم و با لکنت گفتم

 ــ ت تو توووو ی احمقی

 از کارم هنگ کردم چ برسه ب دنیل ی نگاه بهش کردم ی نگاه ب دستم وبعدم باشدت زدم تو صورتش خودم 

 �🏃�...?.الفرارر پا گزاشتم ب فرار من بدو دنیل بدو

👧  

 بهـــــار

 تند میدویدم ب بقیه تنه میزدم رسیدم ب میز سلف ی طرفش وایسادم دنیل اونطرفش بود

 

 نطقی صحبت کنیم هاــ اوم ههه ببین ما میتونیم مثل دو تا ادم بالغ م

 دنیل:ک ادم بالغ منطقی ی،ادم بالغ و منطقی نشونت بدم هض کنی

 از اونور میز اومد ک دویدم اونطرفش هی دور میز تاب میخوردیمو کل کل میکردم دنیل هم تحدیدم میکرد

نو ل.ب حواسم ب باالی سالن جمع شد،جـــــــــان اندریا حامی داشتن میر*ق*صیدن البته تو حلق هم بود

 تو

 �🙊🙉🙈🙈🙊�.?ل.ب

 یهو یکی محکم کمرمو گرفت ک ی جیغ بلند کشیدم کسی این اطراف نبود برای همین کسی نفهمید

 دنیل:ی بالیی سرت بیارم ک دیگه حوس نکنی منو بزنی

 ــ عه دنیــــــــــــل کوتاه بیا دیگه

 کوچیک صداش کردم اونم برای اولینیهو دنیل صاف ایستاد خودمم از تقال دست برداشتم اوخ من ب اسم 
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 ���?بار

 ساکت بهم نگاه میکرد

 فک کنم بدش اومد ووی خدابیامرزم

 ــ اووم اممم بب ببین من اوم

 دنیل:تو چی گفتی هان

 ــ چیزه خوب ببین

 دنیل:اوه اسم خودمو گفتی ب جای گاومیش و ...ووو این عالیه

 ���?ــ منظورت چیه

 الخره مخت کار کردو منو با اسمم صدا کردیدنیل:اینکه توی دیوونه با

 ــ چ چـــــــــــــــــــــــــــــی من دیوونم ارههههههه

 دنیل:اوه حواسم نبود شما دیوونه خل خرگوش و پیشی،هستین اوم البته با این قدت خانوم کوچولو هم

 هستی

 اومدم حرفی بزنم ک

 امیلی و هلنا :اهم اهم

 

 ا یا چشمای شیطنت بار نگاهمون میکردنسرمو برگر دوندم بچه ه

 هلنا:شمــــــا

 امیلی:اینجـــــا

 تد :تنهــــــــا

 کن :چیکار میکردین؟

 امیلی:البته حدسش سخت نیست

 تد :خوش میگزره

و با شیطنت ب طرفمون اشاره کرد منم ی نگاه ب خودم و دنیل انداختم 

 چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی من

 ��?ی ب*غ*ل دنیل بودم و با این وضعیت هر کی مارر میدید فکر میکرد کــــــــتو
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 .... ب دنیل نگاه کردم اونم هنگ کرده بود ی جیغ بلند کشیدم و هولش دادم

👧  

 بهـــار

 دنیل:هی اروم

 «خخخخ»چشم غره+�😒😒�? ــ

 ــ همون کار همیشگی دعوا

 امیلی:ولــــــــــی ب نظر مــــــن

 ..هلنا :فک نکنم دعوا بود بیشتر شبیه ب

 ــ جـــیـــــــغ بسه ما داشتیم دعوا میکردیم

 تد:پس اون اتفاق توی پیست ر*ق*ص

 ــ اتفاقی بود االنم داشتیم دعوا میکردیم مگه ن دنیل

 :دنیل

 ــ دنـــیـــــــــــــــــــــــــــــــــل

 دنیل:اوممم

 

 د و ب خودش چسبوند و از گوشه چشم بهم نگاه کردو چشمک زداومد جلو و از کمرم ب*غ*لم کر

 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 دنیل:بله اون ی اتفاق درست و عالی بود و حاال منو بهار تصمبم گرفتیم ک جنگ و دعوا رو کنار بزاریم و باهم

 خوب باشیم و مساله مهم اینکه

 از بود و چشمام گرد کرد و گفتی نگاه به من ک دهنم مثل غار ب

 دنیل:بهار از این ب بعد دوست دختر منه توهین ب اون یعنی توهین ب من

 یهو صدای جیغ و صوت و دست بلند شد اطراف رو نگاه کردم همه ی بچه های کالج تقریبا بودن بعضیا با

 الغ چی،گغتناراحتی و عصبانیت بعضیا با خوشحالی و مهربونی نگام میکردن چی عمرا این ا

 .....ـ ن نـ

 حرفمو قطع کرد

 دنیل:هوووم بریم برسونمت خونت عزیزم از نیمه شب گذشته و فردا باید بریم کالج
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 و بدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم کمرم رو گرفت و حرکت کرد ب سمت در

 ــ هی هی چیکار میکنی

 دنیل:اوم هیچی فقط میخوام دوست دخترمو برسونم خونش

 ...ت دختر تو نیــ من دوس

 اتدریا:اوه من میدونستم واستون خوشحالم

 حامی :اره واقعا خوب شد

 «��?بچم هنگیده»ــ اه عاعه

 خوش گزشت فعال ��:? دنیل

و پالتو مو گرفت و کشیدم بیرون پالتومو تنم کرد خدمتکار ماشین رو اورد و دنیل بزور سوارم کرد منم هی غر 

 غر

 میکردم

 م مگه چالغمــ نمیخوام خودم میر

 دنیل:اه بسه چقدر غر میزنی

 

 ب طرفم خم شد ک عقب رفتم بازم خم شد ک عقب تر رفتم تقریبا دیگه تو ب*غ*لش بودم دستشو دراز کرد

 وـ....ـ

👧  

 بهـــــــار

 کــــــــــ

 ه کردادستشو برد طرف کمربندمو بست از روم بلند شد و روی صندلیش صاف نشست سرشو برگردوند و بهم نگ

 دنیل:چیه؟

 ــ ها هیچی

 دنیل:دیوونه

 و ماشین و روشن کرد،بعد،ده دقیقه نزدیک خونه رسیدیدم اون از کجا خونه منو بلده

 ــ ت تو تواز کجا
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 �😏😏�:?دنیل

 ــ هاه واقعا ک

 دنیل:رسیدیم شب،خوش

 الکی بودن فهمیدیــ ببین فردا ک رفتیم کالج جلوی همه ی بچه های کالج میگی ک اون حرفای مزخرفت 

 دنیل:حرفات تموم شد

 ��?ـ اره

 دنیل:خوب شبت خوش فردا میفرستم دنبالت

 �😠😤😤😤😡😡�? ــ

 هر چی با این گاومیش حرف بزنم نمیفهمه از ماشینش پیاده شدم و درو محکم بستم صدای خندش ب گوشم

 ......میرسید با قدمای سفت و محکم ب طرف واحدم رفتم

👧  

 اربهـــــــ

 

 از در مجتمع زدم بیرون مثل همیشه خواستم دوچرخه ام رو از پارکینگ بردارم و ب کالج برم ک صدای بوق

 ماشینی رو شنیدم سرمو برگردوندم ی لیموزین مشکی بود یهو دو مرد با فرم مشکی از ماشین پیاده شدن

 ماشین دقیقا جلوی پای من توقف کرده بود در عقب رو باز کردن

 رمایین خانم ارباب جوان خواستن برسونیمتونشوفر:بف

 کالج

 ــ هان

 شوفر: بفرمایید

 ـ نخیر کی گفته من میام نمیام از جلوی رام برید کنار

 شوفر اولیه گوشی رو دراورد و ب ی نفر زنگ زد

 شوفر :بله ارباب جوان ؛بفومایید خانم

 گوشی،روازش گرفتم و ب گوشم چسبوندم

 ــ س سالم
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 ر لجبازی میکنی سوارشو وگرنهدنیل:چرا اینقد

 !ــ وگرنه؟

 دنیل :ب زور میارنت

 بعدم گوشی روبدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم قطع کرد وایی خیلی زور گوئه

 شوفر :خانم بفرمایین

 نشستم روی ������😐�?باکیفم محکم زدم بشون ولی مثل ادم اهنی بودن حتی ی اینچ تکون نخوردن

 ....و نشستن ماشین و روشن کردن و ب سمت کالج روندن صندلی اونا درو بستن

👧  

 بهـــار

 شوفر :خانم رسیدیم

 ــ باشه

 

 شوفر :بفرمایین

درو برام باز کردن منم پیاده شدم از در حیاط کالج ک وارد شدم همه ی توحه ها بهم جلب شد بچه ها در 

 گوش

 کنایه بزنه هم پچ پچ میکردن انابل اومد جلو اوه حتما باز میخواد

 انابل :اوه بهار هفته،دیگه تولد منه خوشحال میشم بیای

 میراندا :باید بیای باهم بریم خرید

 اما:اوه بهار ب گروه ما بیا

 همه دورم جمع شده بودن و حرف میزدن اوف کاش مثل قبل اذیتم میکردن اونجور بهتر بود........

 ــ ههه اونور نگاه کنین اون دنیل نیست

 نو برگردوندن الفرارررررررررتا سرشو

 اوناهم فهمیدن و افتادن دنبالم واییی در سالن رو باز کردم سرمو برگردوندم ببینم هنوز دنبالمن ک دیدم بیشتر

هم شدن وایی یهو محکم خودم ب ی جسم سفت وای مادر سرم داغون شد اییییییی هر کی بود،ب*غ*لم 

 کرده
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 خاک یعنی خاکـتو مخت دیوونه صحنه»��?رنه پرس میشدمبود ک نیافتم ایول دستش درد نکنه وگ

 «���?احساسیه؛

 دنیل:تو حالت خوبه

 ــ هان اها اره

 دنیل :دیوونه شدی برای چی میدویی

 ــ ه هیچی

 ازش،جدا شدم

 انابل:اوه بهار

 ــ میشه بپرسم ماجرا چیه

 انابل :اوه دنبالم بیا

 عاتبردم جلوی تلوزیونی ک توی سالن بود برای اطال

 انابل:اونجا رو ببین

 

 ب صفحه تلوزیون نگاه کردم

 ـ اوه

 همون صحنه ای بود ک توی اشپزخونه دنیل منو ب*و*سید زیرشم صحنه ر*ق*ص بود باالشم همونجایی ک

 ب*غ*لم کرد و گفت دوست دخترشم اوه نـــــــــــــــــــه

 انابل :مبارک باشهه

 کارولین:اره چ خوب شد

 ـ ن نه نه

 اومد جلو و ب*غ*لم کرد دنیل

 دنیل:بله درسته هر چیزی ک دیدین و شنیدین درست بوده بهار دوست دختر منه

 و خرکت مرد ب سمت اتاق مطالعه ک البته بیشتر پاتوق خودشو دوستاش بود

 رفتیم تو

 ــ هی هی هی چرا دروغ میگی اصال اینجور نیست
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 نه ب غر غرام نگاه کرددستاشو کرد تو جیبش و انگار ک داره سینمایی میبی

 پسره کپک دیوانه روانی خر االغ موش کور مگه اینکه بکوشنم دوست دخترت:»اینجارو ب زبون فارسی گفتم 

 �😡😡😠😠😡😡�«?بشم

 ولی تو االنم دوست دختر منی هووم؟:����😨�����?ب زبون فارسیدنیل

👧  

 بهـــــــار

 اون فارسی،حرف زد نــــــــــــه چـــــــــــــــــــــــــــی اون

 ــ ت تو فارسی بلدی

 دنیل:اره

 ...ــ یعنی اونموقع ها ک ب زبون فارسی تیکه و فوش و کناییه و ـ

 دنیل:اره

 

 ــ چطور

 اومد جلو ک عقب رفتم بازم اومد جلوتر م ب میز خوردم روم خم شد ک سرمو کج کردم

 ودمم مسلمان هستم چرا نباید بلد باشمخانم کوچولو مادر من ایرانیه و خ��:?دنیل

 ــ نـــــــــــــــــــــــــــــــه

 دنیل:اره

 «��?بچمون هنگیده»ــ من تو اا م

 دنیل کمرمو گرفت

 دنیل:حاالم بس کن االنه ک کالس،شروع بشه سریع باش باید بریم

 بدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم دستمو کشید و از اتاق مطالعه خارح شدیم

.................... 

 از ماشین پیاده شدم

 شوفر :خداحافظ

 ــ خداحافظ

 و وارد مجتمع شدم
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پاپیون صورتی رمان    

  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 حامی :عه سالم بهار

 ــ سالم کجا با این عجله

 حامی :راستش،با اندریا قرار دارم

 ـ عه باشه من جلوتو نمگیرم ک دیرت نشهـ

 زنگ بزنی حامی:ممنون اها یادم اوند نرگس حون گفت م بعت بگم وقت اوردی بهش

 ـ باسه ممنون

 حامی :بــــــای

 ــ خداحافظ

 

 بدوو رفتم توی واحدم

 و لباسام رو عوض کردم عجیب گشنمه البته زیادم عجیب نیست امروز دنیل مجبورم کرد باهم غذا بخوریم البته

 �😂�?بیشتر غذام رو اون خورد شکمو

............ 

👧  

 بهـــــــار

 �😋😋😋�?چ خوشمزه بودددد

صبر کن حس میکنم ی چیزی رو یادم رفته همونطور ک دور دهنمو پاک میکردم ب این فکر میکردم ک چ 

 چیزی

 رو فراموش کردم

ــ بهار فک کن فک کن جیـــــــــــــــغ فهمیدم فهمیدم باید زنگ بزنم ب نرگس جون بدو بدو رفتم تلفن 

 رو

 برداشتم و شماره اش رو گرفتم

 رماییدنرگس جون :سالم بف

 ــ جیــــــــــــــــغ سالم نرگس جونم

 ترگس جون :سالم گلم خوبی خوشی سالمتی همه چی رو ب راهه

 ــ اره اره شما چی خوبید
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 نرگس جون :اره عزیزم ماهم خوبیم

 ــ حامی گفت ک کارم دارید مشکلی پیش اومده

میکنی و االنم با اون نرگس جون :ن ن نه مشکل ک نه راستش،شنیدم توی کالج با ی نفر کلکل 

 ....شخصصصص

 حامی دهن لق میکشمتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ــ اها دنیل واتسون زیاد مهم نبود یکم کلکل بچگانه بود

 نرگس جون :تو گفتی دنیل واتسون

 ــ بله دنیل واتسون پدرش چند تا کارخونه داره مادرش،تاجره و اینکه عموش هم صاحب کالجه

 «زیر لب گفت ولی من شنیدم»منرگس :چرا من متوجه نشد

 

 ــ چیزی گفتین

 نرگس جون :بهار مادرش اصالت مادرش چیه

 ــ اااممم ایرانیه چطور مگه

 نرگس جون:وای خدایا باورم نمیشه

 ــ چی شده

 نرگس جون :اوه بهار مادرش هلیا اون خاله ی توعه بعد از مرگ مادرت خیلی دنبالش گشتم ولی پیداش نکردم

 یگید خاله منکه خاله ندارمــ شما چی م

 نرگس جون :اینطور نمیشه نه باید بیام این ی اتفاق عالیه من پس فردا اونجام فعال خداحافظ

 و قطع کرد

 اون چی گفت منظورش،چیه خاله مامانم اه دارم دیوونه میشمم خودمو رو کاناپه ول کردم و ب دیوار زول زدم

 .............شدمممماخه من خاله مامانم دنیل واییی دیوونه 

👧  

 بهــــار

 شد،روز سوم پس چرا نیومددددد اهههه این چند،روز چون فکرم مشغول بود کالج نرفتم جواب دوستامم ندادم

 تا اینکه دیروز حامی اومد و من بهش گفتم کاری پیش اومده برام مطمئننا ب بقیه هم میگه وایییی رفتم توی

 کردم مال مادرمه گردنبندشو در اوردم ی قلب نیمه خیلی خوشگل این تنها چیزیهاتاقم و در جعبه طالییمو باز 
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 ک ازش،برام مونده یعنی یعنی واقعا میشه من هنوز عضوی،از خانوادمو داشته باشم

 «��?صدای زنگ در واحده»زیـــــــــــــــنگــــــــــــــ

 ییی خدا جونم نرگس،جونو محکم ب*غ*ل کردمبدو بدو رفتم درو باز کردم نرگس،جونو اقا طاها بودن وا

 ــ وایی،سالم

 طاها:سالم دخترم

 نرگس:سالم عزیزم

 ــ وای چ دیر اومدین دلم براتون تنگ شده بود واییی چ خوب

 

 طاها :نمیخوای اجازه بدی بیایم تو

 ـ عه ببخشید بفرمایین تو

 نرگس :چقدر بزرگ شدی

 ــ ناسالمتی ی سال گذشته

 �😊�?:طاها و نرگس

 .....نرگس:خوب چیک

 بعد ی عالمه حرف و ....اجازه دادم بخوابن دلم براشون تنگ شده بود نرگس جون گفت ک فردا درباره خاله ام

بهم میگه وای خیلی مشتاقم ولی فردا باید برم کالج اخه امتحان دارم نرم اخراجم 

 ...... �😓😪😪😓�?اهههههه

 ـــــــارنرگس:بهار بهار بهــــــــــــــــ

 بلند شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 بهاریییییییی

 ــ ها چیه تو کی من کیم اونا کی ان ما کی هستیم

 �😒😒😒😒😒😒😒😒�:?نرگس

 �?ــ هان اهان خواب بودم

 

 ــــــــــــــــدنرگس:بــــــــــــــــــــــــدو دیــــــــــــرت شــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ باشه باشه
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 بدو پریدم توی روشویی

 ی صبحونه کوچولو خوردم و دویدم از خونه بیرون عه لیموزین دم در بود چ خوب نشستم و ماشین حرکت

 �🚗🚗�..?......کرد

👧  

 بهــــار

 داشتم از کنار اتاق مدیر رد میشدم ک یهو یکی جلوم ظاهر شد

 کاریهــ هیــــــــن این چ 

 دنیل:سالم

 ــ سالم

 �😒😒�:?دنیل

 ــ چیه؟

 دنیل:این سه چهار روز خانم کجا بودن ؟

 ــ ب شما ربطی داره؟

 دنیل:معلومه ک داره دوست دخترمی

 ـ هیششش تو کوتاه نمیای

 دنیل:نچچچ

 ــ هیچی ی مشکل کوچیک

 زینگـــــــــــــــــــــــــــــ

 بینمتــ عه زنگ خورد،من کالس دارم بعدا می

 سریع پریدم توی کالس بازم جمعیت هجوم اورد اوفف

 ........خسته نباشید.............

 

 ــ بچه ها میتونیم حرف بزنیم

 هلنا:اوهوم ماهم باهات کار داریم

........... 

 خوب بچه ها شما چی فکر میکنید؟.....
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 امیلی:وای باورم نمیشه یعنی تو با دنیل نسبت داری

 قابل باوره هلنا:اوه غیر

 امیلی:پس برای همین بود کالج نیومدی

 ـ اوهوم امروزم چون امتحان بود اومدم

 کن:بهتره اینقدر فکر نکنی و درست رو بخونی اینا امتحانای پایانی هستن

 ـ پفففففف

 دنیل:بهار

 ــ چیه

 دنیل:این چ طرز صحبت کردن با دوست پسرته

 ــ هان

 دنیل:بلند شووو بریم ناهار بخوریم

 ــ هی من میخوام با دوستام بخورم

 همونجور ک دستمو میکشید حرفم میزد

 دنیل:نچ وقتی میگم بریم باهم بخوریم یعنی بریم باهم بخوریم

 ــ اه یواش

 جییـــــغ گردنبندم

 دنیل:چیشد

 ــ دستمو ول کن گردنبندم افتاد

 

 سریع دویدم عقب و زانو زدم تا پیداش کنم

 دنیل:اینو میگی

 و باال اوردو دستش

 ــ اره اون مال منه

 دنیل:این خیلی شبیهههه

 و دست کرد توی یقش ی گردنبند جفت همون گردنبند رو در اورد همزمان سرمون رو باال اوردیم و ب هم نگاه

 کردیم
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 ــ نـــــــــــــــــــــــــــــه

 دنیل:نــــــــــــــــــــــــــه

  ��پـــــــارتـ

 بهــــــار

 و دیگه نتونستیم پیدات کنیم..........

 ـــ چرا دنبالم نگشتید

 دنیل:ما گشتیم خیلی هم گشتیم ولی پیدات نکردیم

 ـ هنوزم باورم نمیشه توی گاومیش پسر خالم باشی

 ��...?دنیل:ت تو

 نرگس جون :باید باور کنی

 �����?دنیل:خاله نرگس

 نرگس:سالم دنیل بزرگ شدی

 شناسیدـــ شمااااا همو می.

 نرگس :البته من دوست صمیمی هلیا و هلنام

 دنیل:درسته کوچیک بودم ولی هنوز شمارو یادمه

 عه بهتر نیست بیاین خونه ما مادرم خیلی دوست داشت تو رو پیدا کنه

 

 نرگس جون:اره ب نظر منم بریم دلم برای هلیا تنگ شده

............ 

 دهن باز ب قصر روبروم نگاه میکردم اوه عالی بود واوووووو اینجاروووووووو با چشمای گردو

 دنیل:نمیخوای پیاده شی

 ــ آ.. اره

 دربان:خوش اومدین ارباب جوان

توصیف نمیکنم ک خسته نشید شما خودتون »در رو باز کرد رفتیم داخل کم مونده بود فکم بخوره روی زمین 

 ی

 ?«امارت عالی رو تصور کنید
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 خدمتکار:بفرمایین

 احت باشین من االن میامدنیل:ام ر

 و دوید از راه پله های مارپیچی باال رفت

 دهن من هنوز باز بود

 طاها:سالم

 ــ عه سالم عمو

 طاها :علیک دخترم

 نرگس:چ زود رسیدی

 طاها :مگه میشه خانوممون امری کنه و من دیر انجام بدم

 ــ اهم اهم

 �😂�?:نرگس و داها

 �😢😢😓😢�?هلیا :ب..بهار

 گرفتم ک ی خانم شیک دیدم خدای من کپی مادرم بود و صد البته چون من شبیه مادرم بودم شبیه سرمو باال

 اون زن هم بودم

 هلیا:بهار من

 

 ــ خ..خاله

 دوید و اومد جلوم ب*غ*لم کرد

 �😢�?هلیا :جان خاله باالخره پیدات کردم باورم نمیشه

کنی خیلی بی کسی کسی رو از خانواده ات توی ب*غ*ل هم گریه میکردیم خیلی خوبه ک وقتی حس می

 داشته

 باشی

 نرگس جون:سالم

 طاها :سالم خانم

 هلیا :اوه خدای من نرگس
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 اوناهم همو ب*غ*ل کردن و بعد از ربع ساعت با خیال راحت روی مبال نشستیم

👧  

 بهــــار

 ــ و ولی من هنوز گیجم اخه اخه چطور

 ه اما بزار منو هلیا کاملشو بگیمنرگس جون :میدونم دنیل برات تعریف کرد

 خوب وقتی ما یعنی منو مادرت و خاله ات جوون بودیم و دانشگاه درس میخوندیم ی امتحان اومد ک سه نفری

 ک بهترین رطبه ها رو میاوردن بورسیه کالج میشدن

 انگه هم با ما میماهم درسمون عالی بود پس برنده شدیم روزی ک داشتیم از ایران میرفتیم فهمیدیم دو نفر دی

 هلیا:اقا طاها و پدرت خسرو اوناهم از ی دانشگاه دیگه بورسیه شده بودن خالصه وقتی رفتیم کالج همه چی

 خیلی باهم کل کل میکردیم��?عالی بود البته تا اون موقعی ک من جکسون رو دیدم اون بهترین در کالج بود

 ...ا زمانی ک عاشق هم شدیممنو دنیل ب هم نگاه کردیم اوه دنیل کپیه پدرشه ت»

 نرگس:اونا از لیلی و مجنون هم عاشق تر بودن و هستن ولی مشکل دیگه ای وجود داشت

 ـ چی؟.

 پدر هلیا اون قبول نمیکرد هلیا با ی مرد خارجی

 ازدواج کنه

 

 هلیا:با اینکه جکسون با شناخت دین من مسلمان شد

 رو انتخاب کردم و حاصلشم همین دنیل کله شقه پدرم گفت ک یا جکسون یا اونا منم منم جکسون

 !!دنیل:ماماننن

 �😂😂�:?نرگس و طاها و من

 تا چهار پنج سال اول تونستم سالی یکبار بیام دیدنتون بدون اینکه پدر بفهمه ولی بعدش دیگه نه تا اینکه

 گشتیم تو رو پیداچند،سال پیش خبر اون حادثه ناگوار ب گوشم خورد اوه خیلی بد بود خیلی بد هر چی 

 نکردیم تا اینکه دنیل نیم ساعت پیش زنگ زد گفت ک باالخره پیدات کرد با با گردنبندت

 ــ گردنبندم

اره میدونی بهار هلیا و هلنا شما دو تا رو برای هم میدونستن برای همین این گردنبندای نشون  �😂�:?نرگس
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 رو

 بهتون دادن

 کارو کردیم حاال با همین گردنبند پیدات کردیمهلیا :و من االن خیلی خوشحالم ک اون 

 ــ منم خیلی گیجم

 هلیا:اوه اره دنیل بهار رو ب اتاقت راهنمایی کن استراحت کنه تا موقع غذا

 ..ــ اما

 ��?هلیا :اما اگر نداریم

 ــ باشه

 �😐😐�?بلند شدم و مثل جوجه اردک زشت دنبال دنیل راه افتادم

👧  

 بهــار

 دنیل:برو تو

 ایش�😒�? ــ

 خواست بیاد تو ک درو گرفتم

 ــ کوجا؟

 

 دنیل:بیام توی اتاقم منم خسته ام

 ـ چ چـــــی برو بیرون ببینم

 �😂�?دنیل:خخخ

 درو محکم بستم دیوانهههههههه

 برگشتم ک برای بار هزاروم فکم افتاد روی زمین واییی عجب اتاقی من کجا زندگی میکردم احیانا طویله

 ......ش دراز کشیدم و از بس خوابم میومد،و فکرم مشغول بود بیهوش،شدمروی تخت گرم

 دنیل:بهار بهار عزیزم بلند شو بهار جان

 کندال ولم کنننننن چ مودب شدی بهار جان بهار جان میکنی

 دنیل:بهارررر
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 ـ جیغغغ چیشده زلزله اس وایی نکنه سیله مامانننننن

 یکی محکم بازو هامو گرفت و تکونم داد

 نیل:اروم بگیر بچهد

 تا یه دقیقه پیش بهار جان بودم ککککک�😏�?ــ هی بچه خودتی بعدشمممم

 دنیل:نمیدونم درباره چی حرف میزنی

 بلند شد،و کنار تخت ایستاد

 ــ ای ای ای من تو رو میشناسم یک مار موزی هستی

 دنیل:میگم اشتباه میکنی

 ــ باشه بابا چرا داد،میزنی

 توان بیا پاییندنیل:همه منتظر 

 و خودشم سریع از اتاق بیرون رفت

 خخخخخخ دیوونه وایی چ قشنگ اسممو صدا کرد

 

 من نمیدونم»جـــــــــــان من چی گفتم با دست ب لپام سیلی زدم بلند شو ازخواب بهار شما از هم متنفرین

 واییی«؛ایششش؛کافیه اگه من وجدانشم تو چی هستی این وسط هان؟؛صرفا جهت اطالع تو نویسنده ای 

 دیوانه شدم شکمم صدا داد وای غذا بدو بدو از پله ها رفتم پایین

 خدمتکار :خانم میز ناهار خوری از اینوره

 ــ ممنون

 ــ سالم

 جکسون:اوه بهار تو واقعا شبیه مادرتی

 اومد جلو وب*غ*لم کرد واقعا حس،اینو داشتم ک توی ب*غ*ل پدرمم

 هلیا:حاال بفرمایین ناهار

........... 

 توی نشیمن نشسته بودیم و من درباره زندگیم در این ساال میگفتم

 ــ خوب دیگه من باید برم زحمت دادم

 هلیا:چی
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 جکسون:کجا

 دنیل:با کی

 دنیل:چیمار کنی

 هلیا:حق نداری بری از حاال ب بعد همینجایی وسالم

 «جملشو با داد گفت»

 ــ چ چشم

 ..............یک هفته بعد.............

 

 بهــــــار

 

 با ترس و تعجب برگشتم ی نفر ک از هیکلش معلوم بود مرده سر تا پا سیاه با ی نقاب سیاه بود وقتی از تعجب

 اون میومد جلو من عقب جلو عقب واقعا ترسیده بودم یهو پام ب�😱�?در اومدم ک فهمیدم داره میاد،سمتم

رده هم اومد رو ب روم روم خم شد،ی نیشخند،اعصاب خورد کن م�😨😨�?ی چیزی گیر کرد افنادم رو تخت

 رو

 یعنی خــــــــــــــــــاک دیووونه معلوم نیست کیه داری»ل*ب*ش بود واییی چ لبایی داره ناز شی الهی

 ها چی ب خودم اومدم صورتش کنار صورتم بود نفساش،ب گوشم میخورد«رقربون صدقه ل*ب*ا*ش،میری

 هووومم میبینم ک ترسیدی:«��?یاد زورو افتادمخخخخ »مرد نقاب دار

 بهار ب خودت بیا خاک توسرت»مامان چ صدای نانازی داره یکی منو بگیره ب فنا رفتم

 ؛عه خو ب م چ صداش نانازه

 ..؛د اخه خر این معلوم نیست دزده ادم رباعه یا

 رفتم تو جلد گستاخ و جسورم«واییی�😱😰😰😰😱😨😰😨😨😨😨😨😨😨�؛

 ه ههه عمرا بترسم بکش کنار گوریل انگوریــ ه

 مردنقاب دار:و اگه نکشم

 �😨😰😥�?دستاشو دو طرفم گذاشت

 ــ خوب خوب من میدونم با تو
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 نزدیک تر اومد،حاال دیگه صورتش سه بند انگشت با صورتم فاصله داشت با تمسخر گفت

 !مرد نقاب دار :هوووم چیکار میکنی؟

 �😒👿😠�?ــ ی جوری میزنمت کتلت شی

 تو ن بابا شوخی میکنی خوب بزن�😂�:?فرد نقاب دار

 ــ باشه

 با قدرت شروع کردم ب دستو پاهاش ضربه زدن اونم دفع میکرد ای خدا مثال نینجام ولی جلوی این گاومیش

 داشتم با پام ب پاهاش لگد میزدم ک یهو با پاش زد،ب پام نــــــــنــــــــه?اندازه جوجه ام

 از اونجا ک سرش،رو ب روی�🙈�?مممممممم ولو شدم رو تخت پام خورد،زیر پاش،اونم افتاد،رومپاااااااام

 صورتم بود ل.ب.ش خورد ب ل.ب.م دو تامون تو هنگ بودیم خواستم از خودم جداش کنم ک چشماش از

 .....شیطنت برق زد و

 

 ❌❌برای ادامه جوین شین ❌❌

https://telegram.me/joinchat/DDWVhTQqHD-BuYAcvCQ 

* 

https://telegram.me/joinchat/DDWVhTQqHD-BuYAcvCQ 

👧  

 بهــــار

 دنیل: برای بار هزارم بدش ب من

 ــ برای بار هزارو یکم ن م ی د م

 دنیل:هی بگیرمت زنده نمیمونی

 �?ــ هه هه ههه اگه راست میگی بگیرم

 دم اوپس عمو جکسوندویدم طرف در ک رفتم تو شکم ی تفر سرمو باال اور

 جکسون:چی شده

 دنیل:پدر برگه ها و نقشه ها رو نمیده برای جلسه امروزه

 ...جکسون :من تو رو یک ساعت پیش فرستادم و

 دنیل:همین بهار خانومتون جلومو گرفت
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 جکسون:بهار

 هلیا:هی هی هی میبینم بهارو تنها گیر اوردین

 عزیزم�😂�:?جکسون

 ل منو توهلیا:جکسون یادته دقیقا مث

 جکسون زول زد توی نگاه هلیاو گفت

 جکسون:وعاشق

 درسته دنیل؟

 

 من سریع دستامو تکون دادم یعنی ن ولی

 دنیل دستشو برد پشت گردنش و

 دنیل:اره

 �😳😳😳😳�? ــ

 هلیا:اوه حدس میزدم هلنا چقدر میخواست چنین روزی رو ببینه

 ....جکسون :هلیا ب نظرتتتت

 هلیا:اره اره

 منو دنیل رو گرفت و با جکسون روی مبل ها نشستیم و دست

 هلیا:خوب دنیل االن دیگه بیست و سه سالشه و بهار هم بیست سالشه فک کنم اماده باشید

 جکسون :درسته ب نظر من دیرم شده

 هلیا:امم میتونیم جشن نامزدیشونو روز فارغالتحصیلیشون بگیریم هوم.؟

 شه عالیهجکسون:اوه بهار عزیزم نظرات تو همی

 ��:? بهار

 جــــــــــان اینا چی میگن

 دنیل:حتما خیلی خوشحالی داری ب من میرسی

 زیر گوشمـگفت

 ــ اییییی خیلی اعتماد،ب نفست باالس
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 �😂😂�:?دنیل

 هلیا:وای وای وای هفته دیگه جشن و من کاری نکردم

 بلند شدو وایساد دستاشو زد ب کمرش

 ردعمو جکسون رفت کنارس و ب*غ*لش ک

 جکسون :عزیزم اروم باش باهم انجامش میدیم

 

 �🙈🙈🙈�?هلیا:ممنونم

 دنیل:اهم اهم ما هنوز مجردیم

 !!!��?هلیا:دنیـــــــــــــــــــــــــل

 دنیل:با جکسون ک حرف میزنه مهربونه ب من ک میرسه دادو بیداد میکنه

 ـ ب پدرتم حسودیت میشه

 دنیل:معلومه ک نه چون تو رو دارم

 دنیل و بهار اماده شین برای تدارکات جشن باید،بریم خرید... ��?لیا :اوه چ رمانتیک اشکم در اومده

 ی چشم غره خفن ب دنیل رفتمـک بدو دوید از پله باال منم با ی لبخند بسیار بسیار مصنوعی و ضایه افتادم

 دنبالش تا رسیدم بهش رفت توی اتاقش و درو بست

 ــ تو ک میای بیرون

 از اتاق اورد بیرون و سرشو

 �������:?دنیل

 ����😐��?ــ

 ............یک هفته بعد..........

👧  

 بهــــار

 دنیل:اوه بهار اینقدر لجباز نباش بیا دیگه

 ــ نمیخوام من از بلندی میترسم

 دنیل:ک اینطور
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 ــ هی هی هی چرا اینطور نگام میکنی چی تو سرته

 با دو شروع کرد از پله ها باال رفتنیهو اومد کولم کرد و 

 ــ اهای دیوونه روانی وایسا هییییییی

 

 وقتی دیدم فایده نداره خواستم با مشت بزنمش ک با دیدن عضله هاش نظرم عوض،شد،اینا ماهیچه ان یا

 سنگ

 ــ حداقل از اسانسور بریم

 دنیل:همینجور بهتره

 ــ آ اخه کمرت درد میگیره

 یهو وایساد

 یشده نکنه نگران منیدنیل:چ

 ــ ها نه نه کی گفته من من گفتم چون خب ترسیدم خسته شی منو بندازی زمین

 ــ یعنی به خاطر این نبود ک مثل منکه تو رو دوست دارم تو ام منو دوست داری

 سرمو تند برگردوندم طرف سرش جوری ک گردنم صدا داد اونم سرشو برگردونده بود برای همین صورتامون

 ا جلوی هم قرار گرفته بوددقیق

 اون اون گفت دوستم داره

 ...دنیل:پس توهم منو دوست

 ــ نخیرم کی گفته

 دنیل:نمیگی ن

 ـ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 دنیل:باشه خودت خواستی

 لید عالی بود عالی ودنیل منو اورده بود باالی ی برج خیلی بزرگ و خوشگل ک باالترین طبقش بدون سقف بو

 نمیدونم االن منظورش چیه چرا دارم ب لب برج نزدیک میشم چیی دنیل

 ــ دنیل دنیل داری چیکار میکنیییی

 دنیل:باید اعتراف کنی ک دوستم داری

 بردم لب پرتگاهش و فقط،از پاهام گرفتم
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  کاربر انجمن تک رمان کیومرثیشیرین 

 

 ــ جیـــــــــــــــغ

 

 بادستام جلوی صورتمو گرفتم

 دنیـــــــــــــــل دیوونهــ بزارم پایین 

 دنیل:باید بگی دوستم داری اعتراف کن

 ــ عمرااااااااااا

 دنیل:نمیگی

 ــ ن ــنه

 دنیل:باش

 یکی از پاهامو ول کرد وای وحشتناکه

 خدایا عاشقشمممم«بلند داد زد»دنیل:من اعتراف کردم ک دوستت دارم االنم میگم عاشقتم 

 ــ دیوونه این چ کاریه زشته

 نوبت توعهدنیل:

 ـــ دیوونه

 ـــ من دوستت ندارم

 دنیل:چ چی

 ــ من عاشقتم

 دنیل:ت تو تو خیلیییی

 زبونمو براش در اوردم

 ــ حقته حاال بزارم زمین

 دنیل:دیوونه عشق خودمی

 ـــ دنی خودمیییییییی

 یهو کشیدم توب*غ*لش و ل.ب.ش.رو گذاشت روی ل.ب.م

 ❤?خوشبختی یعنی این

 

 ........ــــــ..............
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👧  

 بهـــار

 دنیل:بهار ایناهم خوشمزس از ایناهم باید بخوری

 ــ وای دنی دارم میترکم

 «لبخندم جمع شد»ولی من از زن الغر بدم میاد بخور«ی لبخند گنده زدم»دنیل:اوال ک قربون دنی گفتن

 ز اینکه موهاشو ی عالمه کشیدمبعد از اعترافمون دنیل ب گارسون گفت ک میز غذا رو اماده کنه البته بعد ا

 نیشگونشم گرفتم بچه پرو داشتم قبض روح میشدم البته اونم تالفی کرد تا االن اینقدر داده من بخورم ک حس

 میکنم دارم میترکم

 ب زور اونارم خوردم و عقب کشیدم

 دنیل:هی چیکار میکنی باید بازم بخوری

 دیگه داشتم جوش،می اوردم

 ــ نمیخوااااااااااام

 دنیل:باشه نخور خو حاال انگار من چی گفتم

 �😶😶😶😶😶😶😶😶�? ــ

 ب هم نگاه کردیم و باهم زدیم زیر خنده

 �😂😂�:?دنیل

 �😂😂�:? ــ

 ـــــ...........ـــــ........ـــــ.......ــــ.....ارایشگر :خانم واتسون همسرتون اومدن دنبالتون..........

 ــ ممنون

 توی ایینه نگاه کردم زیبا شده بودم عالیییییییییی بار دیگه خودمو 

 جشن نامزدیمونو باجشن فارغ تحصیلی باهم میگیریم

 ...ی نفس عمیق کشیدم و قدم گزاشتم ب اینده

 

 درو باز کردم ک دنیل برگشت اوه فوقولعاده شده بود عالییی اروم و با شک جلو اومد

 �?دنیل: خرگوش کوچولویه چشم مشکی من تویی؟
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 دنیـــــــــــل االنم مسخره بازی در بیار��? ــ

 دنیل:هی تو بهار من نیستی

 ــ دنیل چی میگی؟

 دنیل:اگه بهار بودی جوابمو میدادی

 ــ من بهارمم دنیل

 دنیل :همینه دیگه اگه راست میگی اسم بهار چیه؟

 با ی ژست بامزه گفت

 دیوونه�😂�? ــ

 خیلی خوشگل شدی�😂😂😍😊�:?دنیل

 نونمــ مم

 دنیل:اوهوع بهارم خجالت بلده

 ـــ دیوونه

 دستمو گرفت و سوار ماشین

 جشن نامزدیمون عالی بود،عالی مخصوصا قسمت ر*ق*ص دونفرمون خیلی قشنگ شد چون خیلی هماهنگ

بودیم چرخش اخرش دامنم پف کردو روی دستش خمم کرد یادم نمیره همه جیغ میزدن و میگفتن داماد 

 عروسو

ی چشمک شیطنت امیز زد و اومد جلو ک ی فکر شیطانی زد ب سرم و سرم و بلند کردم و  بب*و*س دنیل

 لپش

 و ب*و*س کردم صدای جیغ دست بلند شد منم ب دنیل چشمک زدم ک خبیث نگاهم کرد

 االنم توی تخت خوابمم از بس ذوق دارم خوابم نمیبره

................. 

 

👧  

 بهـــار

 ـــــــــــــــلهلیا:دنیـــــــــــ

 دنیل:اومدم اومدم ببخشید
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 همونجور ک از پله ها با دو میومد پایین نگاش میکردم خیلی وقت بود فهمیده بودم عاشقشم و االن فهمیدم

 فکرم غلط نبود و دیگه اون تردید اول رو ندارم منو دنیل رابطمون عالی شده اما کلکالمون هنوز سر جاشه هلیا

زندگیه ب هر حال االن خیلی خوشحالم استرس دارم برای عروسی اخه قرار بود دو ماه جونم میگه شیرینیه 

 دیگه

 برگزار شه اما پدر دنیل باید بازنشسته شه و دنیل جانشینش ب جای اون رئیس بشه اما باید متاهل باشه برای

 ک قراره بریم بهترینهمین عروسی رو جلو انداختیم تقریبا همه کارهاهم انجام شده فقط،لباس عروس مونده 

 مزون امریکا

 کـرئیسش دوست هلیا جونه هووووم خدایا شکرت

 دنیل:ب چی فکر میکنی سریع بگر

 ــ ا

 یدزن و شوهر با«اینجاصداشو نازک و زنونه کرد»دنیل:چیه نمیخوای بگی مگه یادت نمیاد دیروز مامی چی گفت 

 همه چی رو بهم بگن حتی افکارشون

 ک میکردیحاال سریع بگو ب چی ف

 ما که هنوز زن و شوهر نشدیم��? ــ

 دنیل:اکه هییی

 یکم دیگه مونده اونوقت حتی افکارتم باید بگی

 ــ دنیلللل

 �😂😂😂�:?دنیل

 

 هلیا:نمیخواین پیاده شین جغدای عاشق

 ـــ خاله جونم اونا کبوترن

 �😅�?هلیا :واقعا

 �😂😂�?دنیل:ارههه

 توجکسون :عشق منو اذیت نکنید بریم 

 �😂�.:? ـ.من و دنی و هلیا
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 فروشنده:این چطوره؟

 ـــ ایییی مثل کهنه اشپز خونه اس

 دنیل:اره خیلی زشته

 جکسون:اوففف فک کنم هزارمین لباس بودددد

 �😂�?هلیا:اروم باش عزیزم

 از دور ی لباس ب چشمم خورد مانکن ها رو کنار زدم و رفتم جلو

 دنیل:بهار

 ــ هیش بیا

 واقعا عالیییییییی بوددددددددبهش رسیدم واو 

 دنیل:عالیه

 ــ عالیه

 �😂�? ب هم نگاه کردیم و خندیدیم

 دنیل:خانم اینو برمیداریم

 فروشنده :اوه من فکر میکردم چنین مدلی رو نمیخواید ک نیاوردم واقعا متاسفم

 ــ موردی نداره

 دنیل:نمیخوای پرو کنی

 

 باهوووششششــ اوال نچ دوما فری سایزه اقای 

 دنیل:منو مسخره میکنی صبر کن ن صبر کن بگیرمت خورده شدی

 ــ جیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃 

  ��پـــــــارت

 بهــــــار

 ...عاقد:خانم بهار تاحیک ایا ب بنده وک

 الج برخوردم با دنیل کلکالمون دعواهامون روزرفتم توی فکر ب روزی ک روی برد اسم خودمو دیدم روز اول ک
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تولد و خراب کردن غذاش و اولین ب*و*سه لبخند رو ل*ب*م نشست نجات دادنم توی اشپزخونه 

 ر*ق*صمون

 معرفی کردن من ب عنوان دوست دخترش دیدن گردنبندم وفهمیدن اینکه دنیل پسرخالمه هم خونه شدنمون

 همه باعث شدن برگردم سمت دنیل و با عشق توی چشماش،خیره بشم اعتراف کردنمون خندهامون لبخندامون

 و جواب عاقد رو بدم

 ــ با رضایت الهی و اجازه پدر مادر مرحومم و بزرگترا

 بله

 بعد از جواب دادن دنیل عاقد رفت

 بعد از مراسم هدیه و حلقه و عسل ک من انگشتشو گاز گرفتم و باهم بلند شدیم تا بر*ق*صیم

 شونه هاش گزاشتم اونم کمرمو گرفت دستامو روی

 دنیل:بهار

 ــ جانم

 �😍�?دنیل:زندگیم بمون

 ــ تا وقتی ک زندگیم بمونی زندگیت میمونم

 دنیل:در همه حال زبون درازیت و کله شقیت رو داری

 ��? ــ

 

 احساستوی چشمای هم زول زدیم و اروم سرمون رو جلو بردیم چشمامو بستم و باالخره گرمای ل.ب.ا.شو 

 .........کردم

👧  

 بهــــــار

 ــ جیــــــــــــغ دنیل بزارم زمین

 با پاش درو بست

 دنیل:عمرااا همیشه دوست داشتم عشقمو توی این شب با ب*غ*لم ببرم اتاقمون

 ــ عه دنیل

 با مشت زدم ب بازوش
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 پیشی کوچولوم خجالت کشیده ای جانم��:?دنیل

 م نگاه میکردیم من ب خوشبختیمون فکر میکردم روی تخت گذاشتماروم از پله ها باال میرفت ب ه

 سرشو اورد جلو دستاشو دو طرفم گذاشت

 دنیل:خانومم ب چی فکر میکنه

 ــ آ

 دنیا:ا ا دیگه نمیتونی دلیل الکی بیاری ها مال من شدیه

 ب خوشبختیم��? ــ

 دنیل:تصحیحش میکنم خوشبختیمون

 ــ اره خوشبختیمون

 ��?رو بهم نزدیک کردیمو اروم سرامون 

 ........ـــــ.........ـــــ.......ـــــ.......ــــ........

 شاید اولش کلکل بود وسطش دیوونگی ولی اخرش عاشقی

 رمان ماهم ب پایان رسید و بهار ب عشقش رسید

 

 پــــــــــایـــــــــان

 با تشکر از کیمیا ظاهری بابت نوشتن این رمان زیبا

*** 

 تهیه و منتشر شده است. برای خواندن رمان های بیشتر به سایت، تک رمانایل در انجمن و سایت این ف

 .انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنید

 

 


