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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 بابسم رب 

 

  یسعد می: مر ینام و نام خانوادگ

  وانهید دخت

 

 مقدمه

 

 ریکند به تصو یم هیهد نیکه اشک آلود بارانش را به معشوقه اش زم المیآسمان چشم کبود خ ریها تا صبح ز شب

 را... تیاز موها یکشانم خرمن یم

 گردم ! یام م یالیجنون زده رقص کنان به دور عروسک خ  یوزد همچون دخت یکه م باد

 کشم ! یدخترک  شهر را به دوش م ریپ نیاز تو لقب جوان تر بعد

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ...ووانهید  یدخت ریپ

 کشم ! یم ادیفر یفقط کم یآهن یساختمان شهر هر روز صبح پشت پنجره  نیدارم در بلند تر ی؟ اتاقک یدان یم

 خندم ! یام م دهیتراش یبلند بلند به موها یگاه فقط

 ! رمیگ یخاطرات مردگانه ام را عزا م میهم ترح بعد

وند ر یو م نندیب یام را م دنیبرسر کوب ندیآ یپرستارها م نجایندارد ...ا دنیمن  د ی هیفهمند گر یدانم چرا نم ینم

! 

 ووانهید ندیگو یمن م به

 تاب من است...  یخت جنون زده بد نیا ییبگو نهایو به ا یایمن فقط دلتنگ توام کاش ب اما

 

 

 وانهید دخت

 

 یکیشلوغ  را دوتا  عصریاز ول یآن ساختمان بلند در گوشه ا یطاقتش کرده بود . پله ها یگرم  مرداد ماه بد ب یهوا

 آسانسر هم دگر ترس دارد؟ یمرد حساب دینبود بگو یکیکرد .  یم یط

 یشد و آن صدا یترم  کیشد آرام آرام نزد دهیچیساختمان پ یبلند در تمام ییصدا یبعد یپا گذاشتن به پله  با

 !دیکش یم ادیطبقهء آن ساختمان بلند بود که فر نیدر باالتر یدخترک یزننده هم بلند تر...صدا

از غم  یداند در دلش چه موج یچشمان اش را را بست خدا م یلحظه ا یو برا دیدست اش را بر صورت اش کش دو

 گذشت . یم

 یبه طرفش رفت وبه نشانهء احترام دست ایخانوم بزرگ ن دنیبه در وارد شد و با د یوبا  ضربه  ا دیکش یقیعم نفس

 رفت . یاو به اتاق کنار ییکرد .با راهنما یاش قرار داد و سالم نهیبر س



 کوتاه دخت دیوانهاستان د

 
5 

 

نشسته بود هم  یصندل یکه مردانه بر رو یشد و نفس مرد بلند قامت یدخترک بلند وبلند تر  م یها غیج یصدا

 کند . هیزار زار گر خاستیگذاشت و م یاش را کنار م یها تمام مردانگ ادیآن فر دنیبا شن ییتنگ و تنگ تر گو

  بهیعج-

 به؟یعج یادامه داد چ ایداد و رو به خانوم بزرگ ن هیتک وارید یدر دست اش را ب گوشه  تاریگ ارشیک

 حال تو-

 زدو گفت: حال من؟ یخند تلخ

 ؟ یدیها ترس غیج یرا جابه جا کرد : نکنه از صدا نکشیزد و ع یمهربان لبخند

ه گفت :مگ یپنهان کرد و با تلخ خند یدستان مشت شده اش را پشت صندل ایخانوم بزرگ ن یجمله  نیگفتن ا با

 حالش چقد بده ؟

 اما... دونمیرو م نکهینامه س مثل ا انیپا دونمیکار چه م نیا ی...اصرارت رو یلیخ-

 حرف را گرفت و گفت: اما ؟ یدنباله  ارشیسکوت اش ک با

 یپا نهیبش ستین یضیمر اینامه اما در انیپا نیا یباشه کار رو یموضوع جذاب دیدرسته شا میباهم رو راست باش ایب-

در  هاشه ! و با دست به سالن غیج ی؟ صدا یشنویاش را جا به جا کرد و ادامه داد : م نکیچهارتا ورق دستک تو ! ع

اعت س نیا یهم هستن که تو گهید یمارایب یلیخ ستین ایکرد اشاره کرد و گفت: اونجا فقط در شیبستهء رو به رو

 ؟!یاثر نداره مفهم ایقرصام رو در یحت گهیخوابن اما د

 دونمیم-

 !؟یواومد یدون یم-

 دمیها شن ییاز سال باال فشویاره ...تعر-

برو برگشت  یب یقیدانشکده موس یها ییکه تمام سال باال ی. جذابه دختریسیک نیهمچ یاره خب جذاب کار رو-

 ! شناسنشیم
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 یرا مخاطب قرار داد: حت ارشیزد و ک یهست لبخند مهربان زنهیکه ازش حرف م یهر ک یصدا یکه تو یبغض جذابه

 خوده تو!

ادامه داد:  ی...و بعد سرش را باال گرفت بالبخند شناختمشیانداخت و گفت : اره خب منم م نییسرش را پا ارشیک

 یانشال ارغو هینفر بود با  هیاون روز فقط  یجوون اما ستاره  یترم دوم دانشگاه بود کله سالنم پر بود از دختر پسرا

 زد یبلند نشسته بود و ساز م یداد . تو وسط سکو یآروم نشون م ییایچشماشو مثل در یکه آب

اطر خ یدانشکده  به اون بزرگ ینصف  پسرا دیادعا بگم شا یگفت:ب یو با تلخند دیاش کش یشانیبر پ یدست  

 داشت .  ادیخواش بودن دلبر بود و مجنون ز

 تو ! یدانشکده به اضافه  ینصف پسرا دمیزد وگفت:شا یلبخند ایبزرگ ن خانوم

 قصه ؟ ءدهیتوانست وسعت آن حرف را بفهمد بجز پسرک قد خم یم یهم تو! چه کس دیشا

 ستین نطوریزد و گفت :ا یلبخند

ل که گ یدون ی. م بنهینم ببیآس امیدر ینجوریرا از روچشمانش برداشت وگفت:خوبه...حداقل ا نکشیع این بزرگ

 .ینامه ت بود قبول کردم باهاش مالقات داشته باش انیپسر چون بحث پا

 بله متوجهه ام-

 شاریک گهید یکرد و ادامه داد:مطمعن یصداش قطع شده ...صرفه ا نکهیا مثل–اش بلند شد  یزد و از صندل یلبخند

 جان  ؟

 .نیم کن ییراهنما شمیوگفت :ممنون م دیلخت اش کش یبر موها یدست

 خب اریبس-

.  کرد یغموار دعوت م یقلم را به پارادوس اهیس نیجوهر ا ایقامت خم دن نیتر ستادهیهم با ا ارشیبه راه افتاد و ک او

 کرد چه ؟ یدر وجودش رخنه کرد ...اگر ردش م بیعج یداد اما کم کم ترس یه اش را آرام نشان مهر چقدر چهر

 را مرتب کند آمد . گرید یها ضیبه داخل فرستاده بود تا پوشش مر ایکه بزرگ ن یو پرستار دیطول کش یمدت

 محوطه ممنوعه؟ نیبه ا ونیکه ورود آقا یدون یم-
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 دونم یبله م-

 . ایاز دخترامون خواست مختو بزنه نترس یکیپس اگه -

را باز  شیکرد راه نفس ها یم یو سع دیکش یم شیبرگلو یسر داد و وارد شد . پسرک مدام دست یهم قهقه ا بعد

 یداشت شاهد زندگ یکه بر م یباز...هر قدم ییگاه در بسته و گاه با درها ییبود و اتاق ها لیسالن طو کیکند . 

 هرانی! و پاسخ به تمام آن و شانیها غیوج گرفتیووانه میآن  زنان د یتقاصش را از حنجره ها ایدنبود که   یا رانهیو

 با دوز باال! یبسته به تخت بود و در انتها آرامش بخش یها دستان یگ

مرز جنون انسان هاست.  گاه  نیساده تر یوانگیکرد د یاحساس م ارشیکه ک  یبود همان نقطه ا یبیعج یایدن

وگاه  دنیکش یم یکه بود و نقاش یبه دل هر انسان زدندیچنگ م  شانیایر یصاف وب یچنان کودکانه با خنده ها

 ... تندانداخ یکه آسمان خدا هم به وحشت م دنیکوب یچنان جنون وار بر سر م

 یم یزیچ یزدند و هر کدام یم تارشیسر مستشان دست به گ یبه خود آمد دورش جمع شده بودند و با خنده ها تا

بزند و ازآن ها استقبال کند اما بودن در آن فضا بد حالش را  یلبخند شیخواست مثل تمام روزها یگفتند. دلش م

 اش!  ووانهیدخت د یها یگرفت . بودن در کنار هم اتاق یم

 داد. یلبخند عمرش را زد و با حوصله جوابشان را م نیتر یبه هر حال زور اما

 ر.د دیسف یاتاقک دیآن  سالن بزرگ رس یدر انتها یسست و لرزلنش به اتاقک یگذشت وباالخره با قدم ها یمدت

 . یصدا بزن هیاومد کاف شیپ ینکرد مشکل ییهمبن اتاقه... من تو اتاقمم اگه خدا-

 شمان اش گذاشت وگفت به چشم.زد و دست اش را بر چ یپر استرس لبخند

 گذاشت ارشیدر دست ک یدیرفت و کل این بزرگ

ت و گذاش یپا م ریرا به ز ایحال ممکن تپش قلب داشت آنجا بود که تمام قاعده و قانون دن نیتر فیبود و به ضع مرد

 هووانید یاق دختات یکه با قرار گرفتن در چند قدم فیگاه آن قدر ضع یاند حت فیمردهام هم ضع دیکش یم ادیفر

 ...رندیگ یجنون م

آن مرد  یکرد آبرو یم یشد چه مردانه بغض ش با او همراه رهینفس اش را حبس کرد و به در اتاق خ یلحظه ا یبرا

 برد... ینم شیبلند قامت را با اشک ها
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 را چرخاند ... دیسرد کل یدستان با

 را! یحال نیتواند بر خط آورد چن ینم یگاه جوهر چیهزاران قلم هم آورده شود ه اگر

 یایبر دن یبود و چشمان اش را به ارام دهیچیاتاقک ساکت در خود پ یاندام در گوشه  زیر یبا باز شدن در  دخترک 

 مخوف بسته بود... 

 جهان! یبود...آرام تر از آرام ها آرام

ام تم شیپ یکه چند یدخترک یها غیج یگفتند صدا یشدن و م یجمع م ایاگر تمام دن میتوانم بگو یجرعت م به

 کرد . یباور نم ارشیگاه ک چیآن ساختمان را پر کرده بود از آن  اتاق باشد ه

 چشمان اش ی لهیتوانست حرکاتش را کنترل کند ...ت ینم یجلو رفت حت یبه آرام دهیخم ییرا بست و با قدم ها در

 اگر هزاران یاز وجوداش بود حت یمیکه ن یحرکت یبود! جسم ب شیکه در روبه رو یحرکت یرا دوخته بود به جسم ب

 کرد  یبار انکارش م

 ریاش سراز یمردانگ یقطره  نیحبس شده چشمان اش را بست و اول یاش با نفس دهیتراش یمتوجهه شدن موها با

 شد 

 ستادیا زیلحظه قلبش هم ن یبرا

 

 مبگم بباف-

 کره خر. ستمیبلد ن گمیآمد گفت : م یدر م شیدندان ها یکه از ال یحرص ییصدا با

 اقا یریگ یم ادیگفت:خب  طنتیکرد و با ش زیاش را ر یدرشت آب چشمان

بود  بچه  یو باآن هبکل مردانه اش چهار دست و پا پشت آن دخترک غد نشست . فقط کاف دیکش یا یحرص نفس

 بافت . یاش را م سوانیشده بود و گ طونیش یآن روزها چه رام دخت یتخس و اخمو ارشیک دندیدیدانشکده م یها

 که بهت گفتم یعا همونجور -

 کنم یم یتوحرف نزن تمرکز داشته باشم قاط -
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 همانا اهمیهمانا منفجر شدن در ارشیشدن حرف ک تمام

 ؟ یعنی یـ تمرکز دار 

 را در هم کرد و گفت : نخند  ابروانش

 چشمگفت :چشم  یدهانش گرفت و با تک خنده ا یجلو یدست ایدر

    گهیحتما د یچ هیدونم  یحرف نزن م گمیم یکردم وقت یـ بابا اه جم کن نگا قاط 

اش نگاه  دهیتراش یآمد و دوباره به موها رونیاش ب نیریخاطرات ش نیجان اش از تلخ تر یقلب ب  دنیکش ریت با

 کرد

جز مجنون قصه نبود آن  یشده بود . آخ که چه کس رهیمتحرک به او خ یکه چه عرض کنم همانند مرده ا  نگاه

 . دیکش یو عذاب م دید یرا م یمشک یخرمن موها

 و نبارند ... نندیحجم غم را بب نیحرف ها بودند تا ا نیهم لجوج تر از ا شیها اشک

 یجا یکه جا یعطر یش را استشمام کرد بو یکه گذشته بود بو یانیکنار تخت نشست همانند سال یصندل یرو بر

 را پر کرده بود... دهیقلب آن پسرک خم

صدا که کرکننده  یب ی...اشک ختیر یحالت ممکن اشک م نیتر زیمردانه اش را در هم جمع کرد و به غم انگ کلیه

 زد! یم ادیسکوت را فر نیتر

 یراب ییهوا یاش بود اما وقت یزندگ یکه روز یتاریرا به دست گرفت ...گ تارشیسرد بعد از  سه سال گ یدستان با

 چکار؟ خاستینداشت اورا م دنینفس کش

 تارو شروع  به خواندن کرد ... نیتار را زد...دوم نیجان اول یب یانگشتان با

پر  شیکه حال سکوت آن اتاقک آرام را با تلخ صدا دهیخم یمرد یبود هق هق ها یعاشق میدر حر یصحنه ا عجب

 کرده بود...

آن اتاق  یها وارهیبغض آلود را به د ییگرفته بودند و صدا یاز خاموش یفلک در آن لحظه موج هیتمام آن س ییگو

 ! دندیکوب یم
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 یبعذا نیسخت تر یآب یها لهیآن ت دنیهم چشم باز کرد د ووانهید یلیخواند و ل یکه مجنون قصه م دینکش یطول

 . دیکوب یبر دوش پسرک م ایبود که دن

که گذشته  ییروبه رو شدن با صدا نینچنی...بعد از تمام آن سال ها ا دیشن یم شیبود که گوش ها یبیعج یصدا

 .خوردیبود که م یضربه ا نیاش را پر کرده بود بدتر

ا که ب یو ساکت به پسرک رهیجنون زده بود که خ یتخت بلند شد و چهار دست و پا نشست... دخت یاز رو یآرام به

 حرکت کند . یذره ا توانستینم یحت رهیو خ رهیزل زد بود . خ خاندیم شیهق هق برا

...خس دیکش ینفس م یاش گذاشته بود و به سخت نهیجنون زده دستان اش را بر قفسه س یایخواند و در یم او

اش فشار  فیظر یبر جسته  یدست سرنوشت همانند پتک محکم یی.گو دادیبد آزارش م نیسنگ یخس نفس ها

 آورد . یم

 شد. یوار خفه م ووانهیو د دید یاستشمام نم یبرا ییهوا گریآنقدر بد که د کردیم حالش رابد ارشیک یصدا

تنها  نینچنیکه او را ا یمجنون نیکه تا هفت آسمان خداهم به نفر دیکش یم ادیآن چنان فر غیو ج غیو ج غیج 

 کردند ... یم هیگذاشته بود خون گر

 یپرستارها هم نم یاو را حت یحجم از ناآرام نیدر آرام کردن اش داشتند اما ا یبا سرعت وارد شدن و سع پرستارها

 توانستند آرام کنند.

هق  لی...دل دیفهمیاو را نم ینا آرام لیکردن اش  داشت اما دل رونیدر ب یآمد و سع ارشیبه طرف ک یمسن  پرستار

 نامه آمده بود! انیپا یمردانه اش را...او که برا یهق ها

   رونیآقا برو ب رونیب ـ برو 

هم  ستادنیتوان ا یحت یصحنه  ا نیچن دنیدخت اش را! با د یها ادیجز فر دیشن یرا نم ییصدا چیه ییگو اما

 .دیکش یو سخت نفس م دیکشیم شینداشت مدام دست اش را بر گلو

 یم ادیافتاده بود و با تمام قدرت فر نیکه در مقابل اش بر زم یاندام زیشد به دخترک ر یم کینزد یآرام به

 انداخت !  یم هیشک خدا را هم به گر یکه ب یادی.فردیکش

 .   دیکوب یم نیجان  بود که بر زم یو ب فینح یخار ش کرده بود... جسم نینچنینداشت مجنون قصه  ا یکه گناه او
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 ادیو فر ختیر یمهابا اشک م یافتاد و ب نیخم شد و بر زم یهم در مقابل آن حجم از ناچار ستادهیآن مرد ا قامت

 من... یایدر یمن یایتو در دیکش یم

 شیبود...اما تنها خدا دهیقد خم ارشیحواله اش بود همان ک شهیشهر هم وانهیتک دختر د نیکه نفر یمجنون

 را نشکسته  بود مگر به اجبار. یعشق نیحرمت چن چگاهیو خودش ه دانستیم

 خورد ... یم شانیبر قلب زخم خورده  نیسنگ یزهر ریتند همانند تکه داش یتک خاطرات خوب تک

 نهیموهامو بب نیکرد نزار یو زمزمه م دیکوب یجنون وار بر سر م دخترک

مقدس در  یکه همانند سوره ا شانیعاشق یتمام قاعدهء و قانون خدا را کنار گذاشت و به حرمت سال ها ارشیک

 . ختیقران بود دخترک را در آغوش گرفت و فقط اشک ر

وفا آرام گرفت و  یمجنون به ظاهر ب راهنیگرفت با عطر پ یدخت جنون زده که سالها با قرص آرامشبخش آرام م آن

ر را د فیظع یآن جسه  ارشی.کدیکش یدر آن لحظه نفس هم نم یحت یی...گودیکشینم یادی...فرزدینم یدگر حرف

کنند...گاه  یم هیگفت مرد هاهم گر یشهرم ختمانسا نیغموار در بلند تر یادیداده بود وبا فر یبازوان اش جا نیب

 یسوزد وهمراهش اشک م یجنگلشان م ریتک ش یدهند که دل آهوان قلمرو برا یسر م یمردانه ا یچنان نعره 

 .زندیر

...او رفته بود اما ردیهارا بگ یتقاص تمام آن دلتنگ خاستیجنون زده آن چنان آرام شده بود که م یآن آهو یبو با

که هر چند رفته بود اما مجون تر از هر  یوفا بود مجنون یدر تمام لحظات آن مجنون ب ظاهر ب ایدر ادیتنها نه! 

 کرد. یم یاش زندگ یلیبا خاطرات ل یمرد

 هیکرد تا شب یم یرا مشک شیبلوند در آن طرف قصه... که در تمام آن سال ها موها یبا موها یشده بود زن خسته

 شود. ایدر

وقه معش هیکرد تا بلکه شب یکه بر تن م یا یگذاشت و رنگ ارغوان یکه بر چشمان اش م یشده بود از لنزآب خسته

 همسرش شود و او را آرام کند... ی

را  یعاشق میحر رفتیتمام کرد و پذ ارشیطالق ک شنهادیپ رفتنیبا پذهارا  یخسته گ نیا انیاما سرانجام هم پا 

 بر هم بزند... تواندینم

 من... یایدر یمن یایتو در-
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 ...دیفهم شهیاسم دخترمم م یمن به تو رو از رو عشق

 

 

 

 

 

 

 شهر    وانهءید \ یسعد میمر1

 

 

 

 

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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