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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  
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 شناسنامه کتاب:

 ًتشوىلد دستً بىدی:

 صاخ یاًواقشاع وام اثر:

 کاربر اوجمه تک رمان یتمحر اسو وام وویسىدي:

 عاشقاوً  ژاور:
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 !ّایت جاًا هي، تویزم تزای خٌذُ

 .دّن تزای آى اخن ضیزیٌت، جاى هی

 .کٌن ّایت، ضعف هی تزای دلثزی

 !ای جاًن چی توام ضذُ ل ّوِیک لات

*** 

 دیذی ٍلتی ٍسط کلی تزف ٍ سزها،

 !یَْ خَرضیذ هیاد ٍسط آسوَى خَدضَ ًطَى هیذُ؟

 !تَ، ّوَى خَرضیذ سًذگی هٌی

 .ایی هیذی تِ سًذگین؛ ٍسط کلی تاریکیلذر رٍضٌ ّوَى

 .ّوَى گزهای لذت تخص ٍسط َّای سزدی

*** 

 .کطن عطز هَّایت را؛ عویك ٍ طَالًی ًفس هی

 .خَش حضَرت ضَم اس تَی هَست هی سَز

 .ضٌاسن ام؛ تَی تَ را، اس دٍر ّن هی سلیخا ضذُ

 !ضَد آدم، دلثزش را ًطٌاسذ هگز هی

*** 
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 .کٌن تَ را، تا دًیا ّن عَض ًوی

 !کٌن حتی تَ را، تا خَدت ّن عَض ًوی

 .خَاّن ّویي کِ ّستی را هی

 !تذٍى کن ٍ سیاد

*** 

 !داًی جاى در تذى یعٌی چِ؟ هی

 !ًفس یعٌی چِ؟

 !ضزتاى یعٌی چِ؟

 ...تیا تٌطیي کٌارم؛ تا لثخٌذ سیثایت ًگاّن کي، تا تزایت تگَین

 .ضزتاًن ّن تَییجاى تَیی، ًفس تَیی، 

 !ی هي؟ حاال فْویذی چِ کسی ّستی ّوِ

*** 

 دًٍی هعجشُ چیِ؟ دلن، هی جاىِ

 !ًاهن، هعجشُ یعٌی تَ هي تَ رٍ هعجشُ هی

سًی ٍ هي فارغ اس دًیا، غزق  ّای سثشم سُل هی ّای جادٍییت تِ چطن ٍلتی تا چطن

 .ضن ّایت هی چطن

 .ِ دٍرمّا ت ّاست اس آدم ضن کِ اًگار سال لذر غزق هی آى

 !...دٍر اس ّوِ ٍ ًشدیک تِ تَ
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*** 

 هیگي ّزٍلت تًَستی ٍاسِ کسی ضعف کٌی

 !ی هي تًَی تْص تگی ّوِ اش تزی؛ هی ٍ لزتَى صذلِ

 !دّن جاًا کٌن؛ جاى هی هي تزای تَ ضعف ًوی

 .ای، تی کن ٍ کاست ی هي ضذُ ّوِ

 !ی هي تاش؛ تا اتذ ّوِ

*** 

 !عشیش جاًن

 .تَ عطك را تِ هي ّذیِ کزدی

 ...طعن ًاب دٍست داضتي را

 .طعن خَش سًذگی را؛ تا تَ چطیذم

 ...تواى تا ّویطِ؛ تا اتذ ٍ یک رٍس

*** 

 !دل جاى

 تزٍین در ضْز؟

 .خَاّن ّا را ًوی ر خیاتاىاها ًِ؛ لذم سدى د

 .ّای ضْز، تَ را تثیٌذ ٍ آرسٍیت کٌذ تزسن کسی در خیاتاى هی

 تْتز است تزٍین یک کافِ دًج
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 !تزیي ًمطِ ضْز در خلَت

 ّا کِ فضایص ًیوِ تاریک است؛ اس آى کافِ

 .ات را تثیٌذ کِ کسی ًتَاًذ آى لثخٌذ جادٍیی

 .تزیي گَضِ کافِ تٌطیٌین در خلَت

 !تاضن ٍ تَ، تَ تاضی ٍ هي کِ فمط هي

 !ٍ لثخٌذ ضیزیٌت را، فمط خَدم ضکار کٌن

 !جاى دلثز

 !هي دیَاًِ ًیستن؛ فمط، عاضمن

*** 

 .ام ًکيطَری ًگ ایي

 .ضِ دًٍی؛ آدم عاضك، حسَد هی خَدت کِ هی

 دًٍستن کِ چیِ؛ هي لثل اس تَ حسادت ًوی

 .کٌن اها حاال، تِ ّز چیشی کِ تِ تَ رتط داضتِ تاضِ؛ حسادت هی

 .تزیي عاضك ضْز ضن حسَد هی

 .ّای تٌَت ّن، حسَدین هیطِ تِ لثاس

 .کِ اًمذر تِ تَ ًشدیکي

 !ای جذاتت ّای لَُْ ٍی چطنحتی تِ اٍى عیٌک سیثای ریثي ر

 !عشیشم، تَ فمط تزای هي تخٌذ

 .فمط هي تایذ تزای تَ تویزم
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 .هي تزای تَ یک اًحصار طلة تِ توام هعٌام

  !توام

*** 

 .سًذگی تال ٍ پزی دارد؛ تِ ٍسعت دٍست داضتي تَ

 .لذر سیثا لذر تشرگ، ّواى ّواى

 .سًذگی لذت تخص است؛ اها تا ٍجَد دٍست داضتي تَ

 !میک کال

  ...سًذگی، یعٌی تَ

*** 

 .ًیت کزدم کِ عاضمت تاضن

 .هي اس ایي عْذ تزًخَاّن گطت

 .خَاّوت ٍار هی تَ را دیَاًِ

  .حتی اگز دًیا جلَیَن تایستذ

*** 

 .لذر سیثاست ّایت چِ داًی خٌذُ ًوی

 !گَین حك تا تَست َیی، هیخٌذی؛ ّزچِ تگ ٍلتی هی

 ...ضَم؛ کِ حَاسن دیگز تِ چیشی ًیست لذر هحَ آى اًحٌای سیثای لثْایت هی آى

 .کُطی؛ دل دیَاًِ هزا تا ّویي لثخٌذت، چِ سیثا هی
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*** 

 .ضَی عطك ضَد تَ! تَ هی عطك هی

 سًذگی، در دستاى تَست؛

 !دریا، در چطواى تَ

 

 .ٍ جْاى، یعٌی تَ

*** 

 .هي، هٌن

 .تَ، تَیی

 ...اٍى، اًٍِ

 !هي، اٍى ًطذم

 !اٍى، هي ًطذ

 !اها هي، تَ ضذم

 .ی هي ضذی تَ، ّوِ

 ...دًیا ضذ تَ؛ جْاى ضذ هعٌی تَ

*** 



www.taakroman.ir  

 

  

 

 
9 

 

 

صاخ یاهناقشاع هتشونلد   

  کاربر انجمن تک رمان یتمحر اسن 

 

 .تا ّن کِ تعارف ًذارین عشیش جاًن

 .پزستن هي تَ را؛ عاضماًِ هی

 .پزستیذ چَى هجٌَى، کِ لیلی را هی ّن

*** 

 .ّای تَ ّوزاُ است سًذگی هي، تا ًفس هلَدیِ

 .ام دّذ تِ سًذگی لثخٌذ ضیزیٌت، جاى هی

 .تَاًن خالمت را تحسیي کٌن کٌن؛ فمط هی تَ را کِ ًگاُ هی

 .ّاست ضک، خالك تْتزیي خالك تَ تی

*** 

 .ضَ تَ آرام آرام دلثستِ هي

 .ضَم تزت هی هي لحظِ تِ لحظِ دیَاًِ

 .حتی اگز صذ سال طَل تکطذ

 .هاًن ات هی هي دیَاًِ چطن تِ راُ عاضمی

*** 

 .آدم ضذی ٍ حَای َّایت ضذم

 .آدمِ هي، َّایی حَا تَدًن تاش

 .ّای تَ َّاست َّای هي تا ٍجَد ُّزم ًفس

 .َّایِ آسواى دلن تواى
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*** 

 داًن کجایی؛ ًوی

 .کٌن اها هي اس دٍر ّن عطز پیزاٌّت را استطوام هی

 ...ای، دٍر، تعیذ، دست ًیافتٌی یَسف هي ضذُ

 .سزگطتِ ٍ حیزاًتن جاًا؛ تِ دًثال هي تاش

 .دیَاًِ تَام؛ هجٌَى هي تاش

*** 

 کٌن؛ دارم فکز هی

 !کٌن؟ کِ تزای چِ سًذگی هی تِ ایي

 !تِ دلیل ًفس کطیذى؟

 خیال فکز کزدى؛ تی

 !رسذ اش تِ تَ هی وِآخز تَِِ ّ

*** 

 !دلثزکن

 .جاى تِ جاى هي تَیی

 .ام تَیی ًفس در س*ی*ًِ

 .َّاخَاُ تَام جاًا

 داًن؛ عاضك ٍ هعطَق ًوی
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 .در عطك تَ تِ جٌَى رسیذُ؛ هٌن

 ّاین را ًذاری؛ َّایِ دلثستگی

 .ّای تٌْا ٍ سزدم ًیست حَاست تِ دست

 !کٌی تِ چطواى در اًتظارم ًگاُ ًوی

 !ِ تگَین؟آخز هي تِ تَ چ

 .تَاى گفت ّیچ ًوی

 .تَاًن تِپَزَستَن تَ را فمط هی

*** 

 .ایي فکز را اس سزت تیزٍى کي کِ رٍسی تَ را فزاهَش کٌن ٍ جایَت را تِ دیگزی تذّن

 !ًِ جاًن

 .هاًن ات هی تا لیام لیاهت دلثستِ ٍ دیَاًِ

 !چِ تخَاّی؛ چِ ًخَاّی

 .هاًن ّویطِ ّن چطن اًتظار آهذًت هی

 .ضَم اس اًتظار تزای تَ یهي خستِ ًو

 .اها کاش کوی ّن تا دل هي راُ تیایی جاًا

 . خَاّی تَ، تسی عجیة، سٌگیي است تٌگی ٍ دل دل

 ...ّاین تزایت ضذُ سیز تار دلتٌگی ّاین خن ضاًِ

 .کاش کوی دلت تزاین تِ رحن آیذ

 .تَزَم کٌی فزیثَت دیَاًِ تیایی ٍ تا لثخٌذ دل
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 .اًتظارتن ٍلت است در تیا جاًا؛ خیلی

 ...تیا

*** 

 .صفحِ آخز را تزای تَ گذاضتن عشیشکن

 .کِ خَدم خَدکار تِ دستت تذّن تزای ًَضتي

کٌی؛ خیزُ تِ تَ جْاى را تِ  ات ضزٍع تِ ًَضتي هی تا ٍلتی تا آى صست خیزُ کٌٌذُ

 .فزاهَضی تسپارم

 .ّا را خَدت تایذ توام کٌی آخز ایي دلٌَضتِ

 .ّاین را، ثثت کٌی ٍ اس حس ٍ حال خَضواى کٌار یکذیگز تٌَیسی ٍ پایاى خَش ًَضتِ

 

 .صفحِ آخز هال تَ

 ...در اًتظار توام کزدًت ي

 

 

 

 درگیپ نآ زا یرادرب یپک ٍوًگرَ ي تسا ٌدش رشتىم ي یريآدرگ نامر کت همجوا رد لیاف هیا

 .دراد یوًواق


