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 دختر تنها  رمان :

 رمان فوریو کاربر مه ساالریفاط :  هنویسند

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

   Roman4u@   کانال تلگرام : 
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 ...... امیخسته شدم از گرفتار گهیروز د هیبازم  یوا

 شو  داری: دختر گلم بمامان

  ی: باشه مامانمن

 شدم رفتم دستو صورتمو شستم اومدم نشستم کنار مامانم  بلند

  یکن یاطیخ یحق ندار گهی: عه مامان مگه نگفتم د من

  میارینکنم خرجمونو از کجا ب یاطیبعدشم اگه من خ سین میزیمن که چ : دخترم مامان

 گهید کنمیم دایپ یکار هی: آخه مادر من شما تحمل کن من باالخره من

 دخترم  مهی: خدا کرمامان

 می: مامان من برم دنبال کارو بدبختمن

 : دختر گلم مواظب خودت باشمامان

 : چشم مامان گلم  من

 

 رمیبگ یشیارا لینبود که وسا یپول یکنم ول شیآرا امیدوس داشتم مث همسن یلیخ رونیاز خونه زدم ب دمویگو رو رفته رو پوشکهنه رن یمانتو هی

 شرکت  نیرفتم تو اول یبه شهرک صنعت دمیساعت رس کیرفتم تا باالخره بعد از  ادهیپ نحوریهم

 نی: سالم خانوم خوبمن

 امرتون ی: مرسخانم

 نیتو روزنامه زده بود یومدم آگهبرا کار ا نی: ببخشمن

 تا صداتون کنم نینی: بله بش خانم

 تو فکر بودم که خانمه صدام زد میکه چقدر خنکه اه کاش ما هم به جا پنکه کولر داشت ینشستن وا یباحال یچه جا نایا شیآخ
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 : بلهمن

  سیاتاق ر نیی: بفرماخانم

 : ممنون ...کدوم طرفهمن

 : سمت چپ ته راه روخانم

 ممنون  یلی: خمن

 : خواهشخانم

 در اتاقو زدمو رفتم داخل  رفتم

 حداقل میباال نگات کن اریسرتو ب سیاوه چه خبره بابا جناب ر اوه

 نینی: بشئسیر

 ...دیبود پرس نییکه سرش پا نجوریهم ئسینشستم رو مبل ر منم

 ی: نام و نام خانوادگ ئسیر

  ی: ترانه ساالرمن

 : چن سالتهئسیر

  18:من

 برا کار کردن  یسن کمت اومد نی: چرا با ائسیر

  میدار ی: مشکل مالمن

 ��یی: پس بچه گدا ئسیر

 حرفش  نیگرفت از ا دلم
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 خدانگهدار  ادی: اره بچه گدام عزت زمن

 شدم برم که... بلند

 نداشتم یخانم منطور بد نینی: بشئسیر

 

 بانو غزل

 

 نگاه به مانتوم کرد هیتو صورتم کرد بعدم حس  ینگاه سرد و ب هینشستم سرشو آورد باال اول  منم

  نیمشغول به کار بش نیتونی: خب خانوم محترم از امروز م ئسیر

 واقعا ��: من

 : بله واقعا اما..... ئسیر

 ی: چمن

 یصورت اخراج نیا ریدر غ یبهشون عمل کن دیبا گمیبهت م نجارویا نی: قوان ئسیر

  نیبگ نوی: باشه چشم قوانمن

 نکهی....سوم ا نیایم نویریفقط با لباس فرم م نکهیخونه...... وا نیریعصر هم م 5و ساعت  نیصب شرکت باش 7سر ساعت  نکهی: اول ائسیر

  نیاز قوان نمیسر کار خب ا انیب توننیاومده نم شیبراشون پ یمن هستن مشکل یکه االن منش یدر واقع خانم نیمن بش یشما قراره منش

 : باشه چشم قبولهمن

 بده ادتیکارتونو  نیبگ میمنش یبه خانم شاکر رونیب نییخب حاال بفرما : ئسیر

 ممنون یلی: باشه خمن

  یخانم شاکر شیاومدم رفتم پ رونیب سیخندون از اتاق ر یلبا با
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  نیبد ادمیکارمو  شتونیپ امیگفتن ب ئسیر ی: آقامن

 نیریتا اومدن قهوه ش ویباش نجایا دیتو با شونیت قبل از اشرک رسنیصب م 8: باشه گلم خب بزار بگم بهت آقا سر ساعت یشاکر خانم

  زمیعز نهیکارت هم یو تلفنارو جواب بد یببر ویبراشون درست کن

 ��: باشه چشم من

 کار گاه لباس فرم اندازتو بدم بهت  میبر ای: خب ب یشاکر خانم

 قرارداد بستمو فرمم گرفتم اومدم خونه  نکهیاز ا بعد

 رم مردم از گ ی: وامن

 مادر یخنک ش نیبش ایسالم دخترم ب کی: علمامان

 یاریآب خنک برام م وانیل هی: مامان من

  زمی: باشه عزمامان

 آبو که خوردم نگاه مامان کردمو گفتم وانیل

 شد قرار دادم بستم  دای: مامان کار پمن

 هست ی:خداروشکر حاال چجور کارمامان

 خوبه  یلیخ هیدار اسمو رسم یشرکت جا هی ی: کارش خوبه منشمن

 دخترم من به اندازه چشامم بهت اعتماد دارم  یدونی: هر جور خودت ممامان

 �💋�کنمیاز اعتمادت سواستفاده نم چوقتی: مامان جونم مطمن باش همن

  مینهار بخور میبر ایب زمیعز دونمی: ممامان

 گشنم بور  یلیخوردم خ دمویشبشقاب پر ک هیدرست کرده بود برا خودم  یسفره نشستم مامان ماکاران سر

 شدم خدارو شکر  ریس آخش
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  خوابمیم کمی: مامان من خستمه  من

 برو بخواب  زمی: باشه عزمامان

 

 لوفرین

 

 یهرچ دنیورق کاغذ برداشتمو شروع کردم ب کش هیذوق داشتم پاشدم  کمیب دستو صورتم زدم  نشستم  یاب یروح بلند شدمو  یب بعدش

 توذهنم بود 

  یکنیکارمیچ یدار رانهت：مامان

 چشام ب دستش خورد ک زخم شده  هوی دیکشیشام حاضره  داشت م دمید ششیپ رفتم：ترانه 

کل دستاش زخم شده بود اشک تو چشام  دمیکنه دستاشو گرفتمو د مشیداشت قا یقربونت برم مامان که سع شدهیدستات چ��مامان：من 

 میدیخوابیم یک با گرسنگ ییشبا امیبخاطر تمام بدبخت ختمیکردم اشک ر هیق هق بلند گرجمع شده بود زل زدم ب مامانم بغلش کردمو با ه

 یب هر در یاز گرسنگ یکی شهیتو پر قو بزرگ م یکی.......واقعا چرا  کردمیدستامو جلو دهنم گرم م  دمیچیپیخودم م بهکه از سوز سرما  یشبا

 شکر کنم؟؟؟؟ یمن به چ ینکن ول یناشکر گهیما اصال به وفق مراد نبود مامانم م یزندگ زنهیم

از سقفمون آب  یبارون هینداشت...به خونمون که شبا یبام سازگار چوقتیک ه میدارم...به زندگ ریمادر پ هی ایوجود خانوادم ک از دار دن بخاطر

 زدمیباخودم حرف م ییاسه ما کجاو ییمارو واسه همه خدا تیوضع نهیکجاس ک بب گنیخدا که م نیشکر کنم؟ا یواقعا ب چ ی....به چچکهیم

 دیرفتم پارچه سف دمیمامانم دو یدستا شیفکرم رف پ هوی شدیچ شبیچشامو بازکردم ساعت چهارصبح بود وا د ختیریمامانم اروم اشک م

روز  نیرفتن به شرکت اول یآماده شدم برا واشی واشیدوش گرفتم موهامو شونه کردم  هیبعدش  دمشیب*و*سبرداشتمو دستاشو بستم 

 نکیچشامو بستم توفکر فرو رفتم  فکر ا دمویساعت وقت داشتم تا برم  درازکش هیتموم شدو هنوز  میپنج ن تابود تو دلم آشوب بود کارام  میکار

دست لباس واسه خودمو مامان اگ  هیواسه خونه و  دیخر یسرکوچه بعدشم کل یبقال یخرجش کنم اول بده یجوریچ کارکنمویدرآمدمو چ نیاول

 فمویک دمیربع شد رفتم موهامو بستم لباسمو پوش شیفکرا مشغول شدم ک ساعت ش نیشد باهم اجیک احت یواسه روز دارمیضافه موند نگه ما

 برداشتم 

http://www.roman4u.ir/


 

 
7 

 

 مادر مواظب خودت باش منتظرتم در پناه حق  ترانه：مامان

 برنگردم خدافظ بعد رفتم دیناام دوارمیام چشم：من 

 

 لوفرین

 

 یتپل قد کوتاه با پوست سبزه بود خانم مهربون یفرد کم یرو ب رو شدم خانم شاکر یشرکت رفتمو با خانم شاکر  دمیساعت هفت رس رأس

 دیبود تا منو د

  ی: سالم اومدیشاکر خانم

 نی: سالم خوبمن

 از امروز مشغلول به کار شو  رمیجمع کردم دارم م لمویمن وسا زمیممنون خوبم ...خب عز ی: مرسیشاکر خانم

 اشه : بمن

 خدانگهدارت ی:  موفق باش یشاکر خانم

 : خدانگهدارمن

 بلند شدمو  یاومدن از رو صندل ئسیر یساعت آقا میبعد از حدود ن میمنم نشستم رو صندل رونیاز شرکت رفت ب یشاکر خانم

 ئسیر ی: سالم آقامن

  نیبگ لمویهستم فام یدهقان یمن آقا ی: خانوم ساالرئسیر

 فتگیبا اخم م نارویا همه

 یدهقان ی: چشم آقامن

 اتاقم  اری: قهوه منو بیدهقان
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 ارمیمن االن م نیی: بله چشم شما بفرمامن

تو  ختمیکال جوابمو نداد قهوه رو درست کردمو ر میکیجوابمو داد  شونیکیتو آبدار خونه دوتا خانومم نشسته بودن باهاشون سالم کردم  رفتم

 یدهقان یفنجون رفتم سمت اتاق آقا

 تق تق  تق

 دیی: بفرمایدهقان

 که صدام کرد رونیب امیاومدم ب زشویباز کردمو رفتم داخل قهوه رو گذاشتم رو م درو

 ی: خانم ساالریدهقان

 : بلهمن

 کردن اتاقمم با شماست زیبه بعد تم نی: از ایدهقان

 ستیمن ن فهیوظ نکهیا ی: ولمن

 نیکن زیاتاقمو تم نویایشرکت ب امیمن ب نکهیز اشماست قبل ا فهیکارم وظ نیبه بعد ا نی: خانم از ا یدهقان

 مامان اشک تو چشام جمع شد  یدستا شیحال فکرم رفت پ نیبا ا یپسره احمق فکر کرده من نوکرشم ول نیدر حال انفجارم ا یوا

 : باشه من

برم دکتر تلفن زنگ خورد که از فکر اومدم مامانو ب یکه چجور نمیبازم فکر ا اممیرفتم سر جام نشستم بازم فکر بدبخت رونویاتاق اومدم ب از

  رونیب

 نیی: بله بفرمامن

 اتاقم نشیاریپرونده زرد رنگه ب هیتو کشو  ی: خانم ساالریدهقان

 : بله حتما من

 نگاه بهم کرد  مین هیگذاشتمو پرونده رو هم از تو کشو برداشتم رفتم سمت اتاقش در زدم رفتم داخل  بهش دادم  تلفنو
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 بامن نیارند ی: کارمن

  یبر یتونی: نه میدهقان  

 یداشت چش غره ا یزننده ا افهینشست  ق زمیدختره اومد کنارم رو م هینشستم که  کمینمونده بود  گهیکاره د ینشستم رو صندل رونیرفتم ب 

 رفت 

  نینیبیتوش م یرادیا：من هیدختر جوون سییر یاقا ی: منش دختره

 :إ زبونتم ک درازه دختره

 رفت پاشدرفت   یچش غره ا نهیاشاره کردم ک بش یو به صندل نیبلند ش زیز روما خانم：من

 بود  ساعت پنج شدو وقت رفتن  یک گهید نیا

 در زدم  ئسیسمت اتاق ر رفتم

  دییبفرما：یدهقان یاقا

 تو و گفتم رفتم

 مرخص شم نیکار ندار یدهقان ی: آقا من

 ریز مش غالم بگاتاقم ا دیکل ایفردا زودتر ب یبر یتونیم：یدهقان

 :  چشم خدافظمن

 

 بانو غزل
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درانتظارمنه دخترا و  یا ندهیچه آ کردمیفکر م ندمیبه ا دادیبهم م یحس خوب دیباریقدم بزنم نم نم بارون م کمینشدم  تا  ب*و*ساتو سوار

فکرا  نیتو هم یکنیم یسپر یکو با هیجوریچ ندتیا یبدون یخوب یچه زندگ  یقشنگ یچه زندگ  رفتنیدست تو دست هم م دمیدیپسرار و م

 توجهمو جلب کرد  ینیشبودم که بوق ما

 ندادمو به راهم ادمه دادم  تیاهم

 بوققققققققققق بوق

 کردیم کاریچ نجایا نیا یول نیدهقان یبله آقا میدیبرگردندم که د سرمو

 پشت سرتونو نیکنینگاه نم زنمی: خانم چرا دوساعته بوق م یدهقان

  نییشما نستمدوی: خب از کجا ممن

 رسونمتونیم نیسوار ش نیایب ادی: خب حاال داره بارون م یدهقان

  رمی: ممنون خودم ممن

 رسونمتونیم نییبفرما نی: تعارف نکنیدهقان

 : باشه ممنونمن

 خواستم در عقبو باز کنم که گفت نویطرف ماش رفتم

 نینیعقب بش نیریکه م ستمین تونی: خانوم من راننده شخصیدهقان

  نیباشه ببخش: من

 هیمنم  شدیم یچ میپولدار بود کمیماهم  شدیم یخدا چ یروشن کردو راه افتاد بازم رفتم تو فکر ا نویدر جلو رو باز کردمو نشستم اونم ماش رفتم

 بودم اههههههههه.... یدختر نازناز

  نیناراحت یزیاز چ ی: خانوم ساالریدهقان

 : نه چرا من
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  نیدی: آخه اه کش یدهقان

 ستمیناراحت ن یزینه از چ نیببخش :من

 بود که اخراج نشم نیسرخم کردنام چشم گفتنام برا ا نیا یاخراجم کنه همه  دمیترسیم یبگم به تو چه ول خواستمیم

 : خانوم کدوم سمت برم یدهقان

 هست اونجا خونمونه یکوچه فرع هی: سمت راست من

  انگار زبون نداره شعوریفقط سرشو تکون داد ب یدهقان

  هییجا نیکه خونمون چن دمیشدم اصالنم خجالت نکش ادهیمنم پ اطمونیمنو رسوند در ح باالخره

 مزاحمتون شدم  نیممنون ببخش یلیخ یدهقان ی: آقامن

 : خواهش اشکال نداره یدهقان

 باز کردم رفتم داخل خونه  اطویگرفتو رفت منم در ح نشویگاز ماش و

 : مامان ....مامان جونممن

  یسالم دختر خوشگلم اومد: مامان

 : بله مامان جونم  من

 ارمیشربت خنک ب هی: برو دستو صورتتو بشور تا برات  مامان

 : باشهمن

 نکهیبرا ا یمامان خورد بازم بغض کردم ول یلحضه چشمم دوباره به دستا هیدستو صورتمو شستمو اومدم مامان شربتو جلوم گذاشت  رفتم

 نفس خوردمش  هیشتمو مامان ناراحت نشه شربتو بردا

 : خخخخ دختر اروم بخورمامان

 تشنم بود یلی: اخه مامان خمن
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 لوفرین

 

دوش گرفتم اومدم  هیخوبه پاشدم لباسمو عوض کردم  یمامان همه چ آره：من ؟یجونت حاال پاشو لباساتوعوض کن اونجا ناهار خورد نوش

که مامانم برا  دمیحساس رس یشدم جاها میافتنیدست ن یاهایمول غرق در روطبق مع کممیکردم  اداشتیامروزو  یکردمو اتفاقا یطراح کمی

 صرف شام صدام کرد

 

به دست صورتم زدم نشست سر سفر و شروع کردم پراشتها بودمو تا جا  یآب هیرفتم  کشمیمن غذاروم یتا تو دستاتو بشور ترانه：مامانم

پاشدم آلبومو برداشتم  ومدیخوابم  نم یگفتم رفتم تو اتاق جامو انداختم ول وریبعد شام  ظرفارو جمع کردمو شستم شب بخ خوردمیداشتم م

داشت  یتاکس هیحد بدنبود بابام  نیدر ا ینداشتم ول  یعال یبابام بود  زندگ یبود تا وقت یعکسامون شدم پوففف چه زمان ردنمشغول تماشا ک

بابام   شهیم قیشروع شد که بابام با چن نفر رف ییمشکل از اونجا کردیم یاطیخمامانم ناتوان نبود و  خوندمیبود منم درس م یمشغول مسافر بر

روز  هی  وفتادیخونه با شالق به جونه منو مادرم م ومدیکه م کردیبود بابام انقدر مصرف م یسخت ییروزا کنهیم دایپ ادیباوجود اونا ب مواد مخدر اعت

ساله از فوت بابام  هیرفت من موندمو مامانم و مشکالت االن  ایوب کرد و مرد  بابام ازدنبابام از بس مواد مصرف کرده بود حالش بدشدو سنگ ک

 بهتر ندهیا دیو فقط به ام میدیادامه م مویو ما به زور زندگ شتهگذ

  دمیگذاشتم و خواب آلبومو

 ساعت چنده  یمامانم از خواب پاشدم واااااا یبا صدا هوی

  شهیدخترم ش نترس： مامان

بهم داد کفشمو  ریلقمه نون پن هیمقنعمو گذاشتم  مامان  دمیدستو صورتمو شستم موهامو بستم لباس پوش عهیشده سر رمید نماما： من

 دیکه رس ب*و*سشده  اتو رمید یواا مین شویساعت چنده گفت ش دمیپرس میشدم  از خانم بغل دست ب*و*سسوار اتو دمیدو  دمیپوش

 مرد با چهره مهربون بود... ریپ هی نیینگرفتم رفتم پاا سیکه اسمشو ن هیرو  از اون مشت دیاومد که کل ادمی  ورشدمو رفتم تو اسانس ادهیپ عیسر

 دخترم یهست یزی: دنبال چرمردیپ
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 ؟؟؟؟ییشما ی: مشتمن

 : بله دخترم امرت رو بگو رمردیپ

   خواستمیرو م ئسیاتاق ر دی: کلمن

 شما  ی: ولرمردیپ

  شونمیا دیجد ی:منش من

 تو ادینتونه ب یباال دراتاقشو باز کردم از داخل قفل کردم ک کس دمیاورد برام تشکر کردمو رفتم رس قهیرفت وبعد سه دق ارمیها االن م:آرمردیپ

 

 بانو غزل

 

 دونمیکردن نم یشروع کردم به نقاش زهیبرگه آچار رو م هی دمینشستم د ئسیر یرفتم رو صندل هیجان چه اتاق باحال ینگاه به اتاق کردم ا هی

بلند  یجلوم رو مبل نشسته زل زده بهم درجا از رو صندل ئسیر دمیبود سرمو آوردم باال که د نییچقدر گذشته بود که مشغول بودمو سرمم پا

 شدم 

 بخدا زمان از دستم در رفت  نیببخش زهیچ گمای: ممن

  یدیمخصوص من لم م یصندلرو  یایعاشق چشمو ابروت شدم که م ینکنه فکر کرد یکرد ی: واقعا چه فکریدهقان

 خوامی: معذرت ممن

 رونی: ساکت شو زود برو بیدهقان

 نی: باشه ببخشمن

  هیک نمیمن سرمو باال نکردم بب یاومد تو شرکت ول یکی دمیرفتم نشستم سر جام د رونویاتاق نحسش اومدم ب از

 نی: خانوم ببخشمرد
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 نیی: بفرمامن

 گرفتم باال و نگاش کردم  سرمو

 شم هست: دادامرد

 ��داداشتون نی: ببخشمن

 گهید ئسیر نی: هممرد

 هماهنگ کنم باهاشون نی: بله هستن صبر کنمن

 ��خوشگله یهماهنگ کن خوادی:  نممرد

 

رفتم طرف  ختمیرفتم تو آبدار خونه قهوه درست کردم تو دوتا فنجون ر زنهیگفت رفت اه انقد بدم اومد ازش پسره پرووووو به من چشمک م نویا

  ئسیر اتاق

 تق تق تق

 نیی: بفرمایدهقان

 قهوه آوردم نی: ببخشمن

 برو زی: بزارش رو میدهقان

 هم افتاد فنجونا شکستن  ینیخورد با کله افتادم س یکه پام به صندل زیطرف م رفتمیتکون دادمو داشتم م سرمو

 هیچه کار نی: اه خانوم ایدهقان

 داره  گ*ن*ا*ه: عه داداش مرد

 ومو تکون دادمجام بلند شدمو مانت از

 که من بهش توجه کنم  کنهیکارا رو م نیا یشناسیدختره گدا گشنه رو نم نی: تو که ایدهقان
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سرمو گرفتم باال نگاش کردم  اشک تو چشام جمع شده بود  ستادیحرفش دستم از حرکت وا نیبا ا کردمیم زیکه داشتم مانتومو تم نجوریهم

براشتمو با دو از  زمیاز رو م فمویک رونینتونستم فقط دستمو گرفتم جلو دهنمو از اتاق اومدم ب یگم ولب یزیچ هی خواستمیبغض گلومو گرفته بود م

 که خسته شدم... دمیانقد دو دمیکه کش ییایبخاطر گدا بودنم بخاطر سخت میپول یدلم گرفته بود بخاطر ب یلیخ دمیدویرفتم همش م کتشر

 ردم باز ک دیگرفتمو رفتم خونه درو با کل یتاکس

 : مامان من

 ی: سالم دختر تو چرا االن اومدمامان

  کردمیم گهیکار د هیکار  دنبال  نیسر ا رمینم گهی: مامان از فردا دمن

 : وااااا خو چرامامان

 استراحت کنم خوامیاالن خستم م گمی: بعدا ممن

 : باشه برو استراحت کن مامان

 دمیانقد خواب شهیباورم نم یصر بود واع 5شدم ساعت  داریب یوقت دمیتو اتاقمو خواب رفتم

 

 لوفرین

 

 مونیخانمه همسا یآها فخر نجاسیا هیخانومه ک نیمامان عه ا شیبه دستو صورتم زدمو رفتم پ یآب هیشدمو رفتم  بلند

 نی: سالم خوبمن

  گرفتیخانم به مامان اشاره کرد مامانم لبشو گاز م یخانم هر دو جوابمو دادن و فخر یفخر مامانو

 نیبگ نیخوایم یزی: چنم

 خانم: سودابه جون به دخترت بگو یفخر
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 : مامان بگو من

  خوانیپرستار بچه م هیخانم گفتن  یفخر یالیاز فام یکی: راستش مامان

 : خب من

 کرده  یخانمم تو رو معرف یفخر گهید یچی: همامان

  هییخانوم خب چجور جا ی: واقعا فخرمن

استخدام کنه که تو خونه از بچش  ویکی خواستیساله داره م 5دختر  هیزنش فوت کرد  شیرم چن سال پخانم: راسش برادر زاده شوه یفخر

 دادم شنهادیمراقبت کنه منم تو رو پ

 داشتم  ازیکار ن هیمن واقعا به  نیکرد یکار خوب یلیخانم خ ی: فخرمن

  نهیخونه آدرس خونش ا ادیب یمنم برم االناست حاج زمیخانم: خب عز یفخر

 پولدارن  یلیخونشون مطمنم خ هییاوه اوه چه جا دیکاغذ داد دستم خودندمش سرم سوت کش کهیت هی و

  میباهم عصرونه بخور میخانوم رفت من  مامانم نشست یفخر

 : مامان بنظرت کارش خوبهمن

 خانمه یفخر یالیکه فام دونمینباشه حداقل آشناست م ی: اره دخترم هر چمامان

 کارش  هیچجور نمیبب رمیصب م 8 : باشه فردا ساعتمن

 اون شرکت دوباره یبر یخوایحاال نم باشه：مامان

 مامان فکرشم نکن نه：من

 نموینشست که از ته قلبم بغض سنگ یغم هیافتادم  دوباره تو دلم  کهیحرف اون مرت  ادیفکر کردم مشغول فکر کردن بودم که  دمیبه کار جد 

 اشم؟؟؟؟خوار ب دیحد با نیدر ا یعنیحس کردم 

 کارم اشتباه بود ؟؟؟؟ یکجا
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 بود  یاطیمامان که مشغول خ شیچشام گود افتاده رفتم پ ریچقد ز نهیپاشدم رفتم جلو آ 

 مامان：من

 دخترم جانم：مامان

 قدم بزنم  کمی رمیگرفته م دلم： من

 دخترم مواظب خودت  باشه： مامان

 پس من رفتم  چشم：من

 کردمیم یپرداز ایرو زدمویقدم م نطوریهم دهیاخش چقد ب آدم آرامش م زدمیتو پارک داشتم  قدم مرفتم پارک سر کوچمون  دمیپوش لباسمو

کفشم پاره شده  لنگان لنگان رفتم به   دمیکه حس کردم کفشم پاره شده حاال که نگاش کردم د شدمیسبک م کمیداشتم  یخوب یلیحس خ

  امیاز بدبخت سوختیطرف خونه کفشم پام نبود دلم برا خودم م

 مامان بفهمه رفتم تو خونه  نکهیباز کردمو رفتم داخل بدون ا دیبا کل اطویخونه در ح دمیرس باالخره

 : سالم من اومدممن

 دختر گلم ی: خوش اومدمامان

 صبح برم سر کار یدیمامان کفشاتو م گمی: ممنون ...ممن

  زمیخودتن عز اریمن در اخت یکفشا هیچه حرف نی: عه امامان

 گرمین ج: ممنومن

 ای: الت شدمامان

 ��دا  می: چاکرمن

  زمی: برو شامو بکش عزمامان

 من ی: چشم بانومن
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مدت خوردم  نیکه از حفظ بودمو تو ا یییغذا نیدرست کرده بود بهتر مرویو منم رفتم سفره رو پهن کردم مامان ن دیبلند خند یبا صدا مامان

 شدم  ریناراحت نشه مجبورم چن لقمه که خوردم س مامان نکهیبرا ا یبخورم ول رهیگیدلم نم مروعهین

 شدم ممنون ری: مامان من سمن

  ایالغر شد یلیخ ینخورد یزی: عه ترانه تو که چمامان

 شدم  ری: به جون خودت سمن

 نوش جونت زمی: باشه عزمامان

 تو اتاقم  رمی: مامان من ممن

 : باشه گلم برومامان

  دمیکردمو جامم پهن کردمو دراز کش اداشتیروز اتفاقات ام شهیتو اتاقمو مث هم رفتم

چرا  هینجوریچرا جامعمون ا گردمیبخاطر کارم که شده برم رمیفکر کرده چون فق رمیتو اون شرکت نم گهید هیچجور کار نمیصب برم بب اخش

 ....... شهیهمه م ریباعث تحق رهیکه فق یاون

 شد  رتیشو د داری: ترانه ترانه دختر بمامان

 بخوابم کمیمان جون بزار : مامن

 یرسیاونجا م 10 یحداقل تا بر 8شو االن ساعت  داریزود ب ری: نخمامان

 

 بانو غزل

 لوفرین
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موهامو  دمویکه رنگش رفته و کهنه بود رو پوش یمشکل یمانتو هیحرف مامان زود بلند شدمو رفتم دستو صورتمو شستم اومدم تو اتاق  نیا با

 مامان.... شیسرمو رفتم پشال انداختم  هیسفت بستم 

 رمیدارم م ی: مامان من

 یشیانشااهلل موفق م دخترم：مامان 

 بر خدا پناه：من

 شدم....... ب*و*سسوار اتو دمیرس ستگاهیرفتم تا به ا ادهیپ یریمس هیتا  رونویاومدم ب اطیدر ح از

کردمو  یخونه رو زدم  خودمو معرف فونیآ یه خونه جالببودا چ یعجب خونه ا یبه خونه وووووا دمیرفتم توکوچه و رس کمیبه مقصد  دمیرس 

 گفتم برا کار اومدم در رو باز کردن ......

گوشه هم  هیبچه ها  یگوشه پارک برا هیچراغ  یقشنگه بود با کل یبزرگ که همش سرسبز بود و گوشه هاش درختا یلیخ اطیح هیداخل  رفتم

خونه  ها نداشتم  نیهم از ا اهامیتو رو یییکرد رفتم تو خونه واا ییمنو به داخل خونه راهنما الغر قد بلند اومدو یبود مرد یاستخر خونه  عال

 تونمیباال نم رفتنیو م خوردویپله م یبعدم کل ییرایقسمتم پذ هینشستن بود   یقسمت  برا هیمبل نشستم   یرو منیکم نداره تو نش یزیصرچازق

رو به روم  ییآقا هیکه  زدمیم دیبود داشتم د یبودن  خونه مجلل یشمیمبل و پرده ها به رنگ سبز  نمیزودتر  بب خوادیباالرو تصورکنم فقط دلم م

 نشست

 

 اشتباه نکنم ترانه خانم یاومد خوش：آقا

 خودم هستم بله：من

 هستم  یامداد یآقا منم：آقا

 خانم؟؟؟ یشوهر فخر برادرزاده：من

 درسته بله：یامداد یآقا

 خوشبختم：من
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 نیکن کاریچ دیگفتن با یی....فکر کنم زن دا نیچنهم：یامداد یآقا

 از بچتون ینگهدار آره：من

 شده یفرار یاومده به هر نحو یچون هرک نیایبر ب یاز عهدش به خوب دوارمیام： یامداد یآقا

 کنمیم  مویخدا بخاد منم تمام سع یهرچ： من

  نیپس بهتره حد خودتونو بدون نیندار گهیکار د شیبت از اون و نگهدارو شما جز مراق میما تو خونمون همه جور خدمتکار دار خب：یامداد یآقا

 چشم بله：من

و  یایحواست بهش باشه صبح ساعت هشت م یگوشه چهارچشم یباز یلیخ وشاستیدختر پنج ساله دارم اسمشم ن هیمن  خب：یامداد یآقا

 ساعت ده شب به راننده سپردم که برسونتت خونتون  

  یمامان چبود پس  رید یلیخ یوا

 عوض شه  میساعت کار شهینم：من

  خوابهیو ساعت ده شب م شهیم داریصبح ساعت هشت  دخترم ب نه：یامداد یآقا

  باشه：من

 سپارمیبه شما م ویتار مو از دخترم کم نشه همه چ هی کنمینم دیتاک گهی: دیامداد یآقا

 استرس داشتم .... کمی گرفتمویرو  برعهده م یبزرگ تیکه مسعول من

 : چشم من

  افردای یایازامروز ب یخایم خب

  رمیو م شمیاشنا م طیجان  و مح وشایاالن با ن یول ازفردا：من

 همه جارو باهاتون اشنا کنه گمیم شونهیخونمون بر عهده ا فهیمسعول خدمتکار هاست و وظ ایثر باشه：یامداد یآقا
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 باشه： من

 

 لوفرین

 

 لبخند زد هیتپل اومد  یرو و کم دیخانم با قد متوسط سف هیخانم اومد  ایثر

 

اجاق  گاز  هیبزرگ بود هر قسمت  یلیخ یعجب آشپز خونه ا  یتا آشنات کنم اول منو به آشپزخونه برد واااا ایهستم همرام ب ای: من ثرایثر 

 کار  هیخدمتکاربودن هرکدوم مشغول  یداشت و کل

 خدا بهت رحم کنه  یعنیکه  یینگام کردن ازاون نگاه ها یجوریو  هستن  همشون کوچول وشاین دیترانه خانم پرستارجد شونیخانما ا خب：ایثر

 خوشبختم：من

 و کارشون تو آشپزخونس.. نجانیو سمانه آشپز ا الیمحبوبه ل سارا：ایثر

 

 بام برخوردکردنو خوش آمد گفتن  یهمشون با مهربون دنیرسیبه نظر م یخوب یدخترا 

  میرفت گهیلن دسا هیو به  میآشپزخونه خارج شد از

گذاشته بودن و  انویقسمت پ هیقشنگ بودن  یبزرگ بود مبال یلیخ شهیاستفاده م میکه مهمون دار ییو فقط وقتا ییرایسالن پذ نجایا خب： ایثر

به  میداشتشده بود هفت تا خدمتکار اومدنو من با تک تکشون اشناشدم  دهیقشنگ چ یلیها خ لهیجالب بود و وس یلیتارخیچنتا گ گهید یقسمت

قشنگش کرده  یلیفرش قرمز بلند انداخته بودن روش که خ هی یتا  پله داشت وا یحدودا س میشوق داشتم پله هارو باال رفت یلیخ میدیرسیمباال 

سالن  هیازه قشنگ بود حدودا دوازده تا اتاق خواب داشت ک همشون اند یلینداشت خ نییاز پا یهم دست کم  نجایا ییییباال وااااا میدیبود و رس

 �😊😊�حق ورود ب اونجارو نداشت....... یچکیبود  ه
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پوست سبزه دماغ رو فرم   یعسل هیبچست چشما هیک پدر  خوردیبود که اصال بهش نم یجذاب افهیمرد قدبلند چهارشونه با ق هی یامداد یآقا 

 بود جذاب بود ......

 بود   یبرد در اتاق صورت وشایخانکم منو به اتاق ن ایثر

 کجاست  وشای: نمن

چقد خوب   کننیم یتازه متوجه شدم که اوناهم همه باهم زندگ رونیرفتن ب شنیم یامداد ی: همراه مامان بزرگ و بابابزرگ که پدر مادر آقاایثر

 مادر نداره وشایکه ن دیب ذهنم رس یول یقشنگ یچه زندگ

 وشایرفتم تواتاق ن ریمادرمو ازم نگ یمال تو ول میهمه چ ایبهتره خدا یلیخ من باوجود مادرم یزندگ  یندار یچیه یعنی یکه نداشته باش مادر

خونه کوچلو  بود که  هیگوشه  هیبچه ها توش بود  یبرا سرگرم زیقشنگ بود همه  چ یلللیخ یصورت یکرم دویسف یهمه چ  هیعجب اتاق ایخدا

 عروسک داشتم  چشماش کنده شده بود اونوقت اون.... هی میبچگپوفف من تو  کردیم یداخلش زندگ اشیبود ک تو باز وشاین یباز باسبا

 

 اتاقم ساده بود  میها ی) کودک 

 ساده بود یدور اجاق یا قصه

 گرفیشد نقشها جان م یک م شب

 ساده بود یسقف ما که طاق یرو

  دیپریپروانه خوابم م شدمیم

 یبه شوق آشت کردمیساده بود قهر م یجفت و طاقما  ینبود باز یپر از پوچ یدست یساده بود زندگ یاتفاق میها خواب

 ساده بود اقیاشت میها عشق

 مشکل نبود یبودن عادت ساده

 ساده بود ( ینان بود و باق یسخت
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 یلیبلوند خ یو موها یسبز و پوست گندم هیبود با چشما یخوشگل یلیدختر خ هیبود که  وارید یعکس بزرگ رو هیداشت  یتخت قشنگ چه

مشغول جمع کردن اتاقش  کمیداره  یسرخ یچه گونه ها یاوخ طونهیمعلومه ش اقشیباشه ک ازق وشاین نیپرنسس هابود اگه ا هیقشنگ بود شب

کردمو حرکت کردم سمت خونه فکرم مشغول بود  یخدافظ ایخوب بود خواستم برم خونه با ثر یزدم همه چ دیجارو د مهشدم کارم تموم شد ه

 وشایشد سمت کارم و ن دهیاالن دلم کش نیازهم ریتموبگدس نباریا ایخدا یچه شغل قشنگ

 

 

 بانو غزل

 

  کردینشسته بود داشت گل کلم خورد م اطیباز کردم رفتم داخل مامان تو ح دیگرفتمو رفتم خونه درو با کل یتاکس هی

 ی: سالم مامانمن

 : سالم دخترم چه خبرمامان

 گذاشتن  سیشبه خودشون برام سرو 10تا  8از ساعت  نکهیداره اونم ا یبد هیفقط  یمامان رمیخوب کار جور شد از صب م ی: خبرامن

  یبر خوادیاصال نم رهید یلیشب خ 10: وااااا ترانه مامان

 مجبورم میندار یپول چیخودمون ه میرو بد یپول بقال میخونه رو بد هیکرا دیکنم سر برج با کاری: مادر من اگه نرم چمن

 دختر خطرناکه هیواسه  رهید 10دخترم ساعت  ی: ولمامان

 یهوامو دارن بعدشم مگه تو به من اعتماد ندار نویخوب ی: نگران نشو مامان آدمامن

 ندارم  یبرو منم حرف یاگه خودت دوس دار زمی: اعتماد که دارم عزمامان
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منم  شدنویم ینجورینم که در اثر قند خون اماما یچاقو رو از دستش گرفتم که گل کلما رو خودم خورد کنم بازم چشمم افتاد به دستا دمویخند

مامانو فرستادم بره داخل تا نهار درست کنه  نیکنم برا هم هیگر خواستمینداشتم ببرمش دکتر لبخندم محو شدمو بغضم گرفت م یپول چیه

ماهه که  8مث ما بدبختا میکی یخونش مث قصره ول یکی میکرد یگ*ن*ا*هآخه چرا مگه ما چه  ایکردم ....خدا هیگر ریدل س هی ستمخودمم نش

گل  میمرده بود یتا االن از گشنگ کردینم یاطیخ کمیاگه مامان  شییخدا میبخور مینون بخر میمث ما که پول ندار میکیخونشو نداده  هیکرا

 کردم  هیآب به صورتم زدم که مامان نفهمه گر هی فتمکلمارو خورد کردمو ر

 شدم  داریمامان ب یخوابم برد با صدا یک دمیکه اصال نفهم دمیدراز کش کمیتو اتاق لباسمو عوض کردمو تو خونه و مانتومو در آوردمو رفتم  رفتم

 شبه 8شو ساعت  داری: ترانه دخترم بمامان

 بخوابم  کمیبزار  ادی: مامان خوابم ممن

 ی: آخه شام نخوردمامان

 فقط بزار بخوابم  رمی: به جون خودت سمن

 اگه گشنت شد برو شامتو بخور یلو زمی: باشه بخواب عزمامان

 : باشهمن

 در رفت  امیبه جاش همه خستگ یول دمیچقدر خواب یصبح بود وا 6شدم  ساعت  داریب یدوباره خوابم برد وقت دمیاصال نفهم و

رداشتمو مشغول پره برگ درخت شده  جارو ب دمینگاه کردم د هی اطیدستو صورتمو شستمو صبحونه خوردم رفتم تو ح رونیشدم رفتم ب بلند

کردم تند تند  داریرفتم مامانو ب نیشده برا هم 7ساعت  دمیجارو کردم رفتم تو خونه نگاه ساعت کردم د اطویکامل ح یجارو کردنش شدم وقت

 شدم ب*و*سرفتمو سوار اتو ادهیپ ستگاهیبود تا ا یبارون یهوا رونیکردم از خونه زدم ب یدمو با مامان خداحافظیلباسمو پوش

 خانوم درو باز کرد  ایزنگ درو زدم ثر دمیرس یامداد یه خونه آقاب یوقت

خانوم  ایدر زدم رفتم داخل ثر یبه در اصل دمیخوشگله رس یلیخ یییبود وا ایدوباره چشمم خورد به خونشون مث رو یدرو بستم وا اطویتو ح رفتم

 اومد به استقبالمو 

 یاومد زمی: سالم عزایثر
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 : سالم آره اومدممن

 نیبا هم آشنا ش میبر ایب یهست وشایتو هم پرستار ن خورنیآشپز خونه آقا سورج با دخترش دارن صبحونه م ایب :ایثر

  انیصبحونشون تموم شد م نمیشیم نجایجون بزار صبحونه بخورن من ا ای: نه ثرمن

 ی: باشه هر جور راحتایثر

 دختر بچه اومد هی هیگر یصدا دمیموقعه د نیهم زدمیم دیبگم قصرو د خونه نه نه خونه کم بود بهتره نیرفتو منم دوباره داشتم ا ایثر

 کنهیم تمیاذ ایامروز منو ببر با خودت ثر یی: باباوشاین

 

 بانو غزل

 لوفرین

 

 ششیپ میبر ایاومده ب دتینداره پرستار جد تیخانوم کار ایثر گهید زدلمیعز شهی: عه دختر بابا نمیامداد

  ومدنیبود و با هم به طرف من مرو گرفته  وشایدست ن یامداد

  نی: سالم خوبمن

  ی: سالم مرسیامداد

 یجان خاله خوب وشای: نمن

 شدم خاله تو خودم خبر ندارم  ی: من کوشاین

 هیاه چه بچه زبون دراز اه

 خوبه وشاین گمیخاله م گمی: باشه پس نممن

 : آره خوبهوشاین
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 برم خدانگهدار گهی: خب من د یامداد

 و رفت  نیگذاشتش زم دیب*و*سرو بغل کردو  وشاین یامداد

 اتاقم میبر ایدختره ب ی: هوشاین

 یخانوم اصال ادب ندار وشای: نمن

 اتاقم  میبر ای: ندارم که ندارم به تو چه بوشاین

 می: باشه برمن

 داخل خودشم اومدو درو بست رو کرد سمتمو  میاتاقش درو باز کردو رفت میرفت

 نیچهار دستو پا بش ایب بزار فتوی: خب حاال کوشاین

 ��: جانممن

  یبد یبهم سوار دینکن زود باش با ی: چشاتو اونجوروشاین

  کنمیکارو نم نیا چوقتی: من همن

 �😁� یهست ی: اه تو چه پرستاروشاین

  میکن یباز اطیتو ح میبر ای: بمن

  می: باشه بروشاین

خودمو  دمویافتاد رو چمنا دو هوی دمیکه د کردمینگاش م وینشسته بودم رو صندلکرد منم  یتاب خوردو باز کمی اطیتو ح میگرفتمو رفت دستشو

 بهش رسوندم 

 چت شد چشاتو باز کن فدات شم  زمیعز وشاین وشای: نمن

 نشست  هوی دمیکه د کردمیداشتم سکته م کردیچشاشو باز نم یوا
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 راحت کنمخانوم من خواستم است ریمن مردم نخ یفکر کرد یی: اه تو چقد ترسووشاین

 یفضول یلی: واقعا که خمن

 تو خونه گرسنمه  میبر ای: بوشاین

شدو منم  10ساعت  نکهیتا ا میزاشتیسربه سر هم م نجوریآوردم  اونم شروع کرد به خوردن تا شب هم یتو خونه و براش ماکاران میرفت باهم

 رفتم خونمون.

 خاله ........... گفتیور شده بودمو بهم مهم ج وشایسر کارو کم کم با ن رفتمیم شدیم یماه هی بایتقر

تنها رو مبل لم  یامداد یآقا دمید یخونه خلوته رفتم تو سالن اصل دمیرفتم سر کار زنگو زدم درو برام باز کردن رفتم داخلو د شهیروز مث هم هی

 داده 

  نیخوب یامداد ی: سالم آقامن

 شمال گردش  یه چند روزبا مامان بابا رفت وشاین نیببخش نی: سالم اومدیامداد

  امیمنم ب نیخب هر وقت اومدن زنگ بزن یلی: خمن

 که..... رونیکج کردم برم از خونه ب راهمو

 : ترانه خانوم یامداد

 نیدار یامر یامداد ی: بله آقامن

 آقا سورج  نیبهم بگ یامداد یآقا نیبه من نگ شهی: میامداد

 آخه ی: ولمن

 سورج گنیداره همه به من م یمگه چه اشکالو اما نداره خانوم  ی: ولیامداد

 :باشه ....من رفتم با اجازهمن

 حرف بزنم  یزیچ هیدر مورد  خوامیم نینیبش نیایبابا ب ی: ایامداد
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 یزی: چه چمن

 گمیمنم م نینیبش نیایبابا ب ی: ا یامداد

 نشستمو شییرو مبل رو برو رفتم

 نیی: بفرمامن

من  نینشست یشما و مادرتونم که تو خونه اجاره ا هیخوابه هست که خال هیخونه  هی المونیو بگم اون قسمت خواستمی: راستش مسورج

  نینیبش نجایا نیایبگم ب خواستمیم

 شهی: آخه باعث زحمتتون ممن

 ترانه خانوم  ی: چه زحمتسورج

 دمیخبر م کنمی: باشه با مادرم مشورت ممن

 : باشه سورج

 

 بانو غزل

 لوفرین

 

 بود برام ؟؟؟ بیچرا انقد مهربون شده عج کردمیرفتم داشتم فکر م یخدافظ هیبا  بعدش

خونه و با مامان سالم کردم مامان  دمیمشکالتو حل کردم رس یکه گرفتم  کل یحقوق نیبا اول دمیخر یخوراک کمیاومدم خونه تو راه  سیباسرو

 رفت برام شربت آورد شربتو خوردمو گفتم

 مامانم： من

 ترانه جان بله：مامام
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 امیاصرار کرد منم گفتم ب یلیخ مینیبش میداد بر شنهادیبهم پ یخوابه داره که  امداد هیخونه  هی یامداد یخونه آقا یالیقسمت از و هی:من

 نظرتورو بپرسم 

 آخه واقعا همه جوره لطف داره بهمون  میشیشرمندش نم ادیز ینجوریبنظرت ا زیعز：مامان

  یکنیخودت فکر م یبازم هرچ دونمینم：من

 منه  یتو راحت یراحت دخترم：مامان

و هم  میشیهم از دست اجاره خونه راحت م میاگه بر یو خرج خونه ول رهیآخه  االن نصف حقوقم برا اجاره خونه م میبنظرمن که بر مامان：من

 میداشته باش یعال یکه زندگ دمیو من درسمو ادامه م میبخر یطبقه  آپارتمان هی یو بعد از مدت میپسنداز کن میتونیم ینجوریخرج خونه ا

 ندارم  یدخترم باشه منم حرف هیفکر خوب آره：مامان

  زنمیراجبش حرف م یامداد یفردا با آقا پس：من

رفتن به  یصبح پاشدم و خودمو برا دمیشدمو واتفاقات امروزو نوشتمو خواب یمشغول نقاش کمیبلند شدم شام خوردم  دمیتواتاقمو خواب رفتم

 شلوارک تنش بود با باال تنه برهنه هینشسته بود فقط  یامداد یآقا دمیده کردم و رسآما یخونه امداد

 خدااا (  یا شهیچه پروعه چجور روش م کهیمرت نیمن ا یخدا ی) وا

 هاتون  لهیدنبال وس فرستمیزد و گفت باشه پس م یبرق هیگفتم که مامانم موافقت کرد اونم چشاش  یو بعد از سالم احوال پرس رفتم

 باشه： من

من  یعنی یوا نییقطره اشک از چشام اومد پا هی اریاخت یتنگ شده بود رو تختش نشستمو بو کردم و ب یلیدلم براش خ وشایتو اتاق ن رفتم

 حد وابسته اون بودم؟؟؟؟ نیدرا

 در اومد یصدا دمیچقد دلم براش تنگ شده بود د یاوخ

 تق تق تق  

 جمع کردمو خودمو
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  رهیدل گ یلیبدون اون خونه خ هیخال یلیخ وشاین یو گفت جا شمیاومد تو و نشست پ یدادام یآقا دیی: بفرمامن

 کنمیحس م شویخال یمن واقعا جا یلیخ آره：من

من محال بود ناخوداگاه دلم سوخت و  شیاونم پ یآدم نیازهمچ هیگر یول کردیم هیداشت گر یشده بود واا سیخ یامداد یاقا یچشا دمید هوی

 یزیکه گفت چ شدهیخاستم بپرسم چ کردیم هیبا هق هق گر دادویفشارم نمیشونشو بلندکنم که سرشو انداخت بغلم و تو قفسه س خاستم بادستم

 یدلم برا یلیصداش دراومدو گفت خ قهیبعد  از چند دق دادمیم شیبرا بهتر شدن حالش دلدار یگرفته بود ول میکن منم که گر غلمنپرس فقط ب

دوستاش راجب مادر  شینداشتن مادرشه اون همش پ شیکمبود زندگ نیو بزرگتر شهین بدون مادر داره  بزرگ مم یوشایزنم تنگ شده ن

 شمیپاشد و از پ میکردیم هیهردو گر نطوریهم گرفتیشدت م میو من گر گفتینارومیا یرفته مسافرت طوالن ادرمم گهیو م کنهیصحبت م شیالیخ

 دیشام سوت کشکه گو یمحکم بست طور یلیرفت در اتاقو خ

 

 بانو غزل

 لوفرین

 

سورج  یامداد یبگم آقا یه ومدیرفتم سمت اتاق آقا سورج راستش خودمم خوشم نم رونینشستم و بلند شدمو رفتم ب وشایتو اتاق ن گهید کمی

 جلو در اتاق سورج دمیبهتر بود رس

 تق تق تق

 هی: کسورج

 : ترانه اممن

 تو ای: بسورج

با  یول دمیترسیکنم م خواستمیکه م یاز کار نکهیبا ا کشویاتاق پره دود شده بود رفتم نزد کشهیم گاریشسته داره سن دمیتو و درو بستم د رفتم

 مچ دستمو گرفتو ..... یگاریاز گوشه لبش برداشتمو انداختم تو جا س گارویترو س کیحال دستمو بردم نزد نیا
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 نداره یبه من عواقب خوب تیکیهمه نزد نیا یلبزنم و یحرف بد خوامینم یهست ی: ترانه تو دختر خوبسورج

 از حرفاش چشامو خمار کردمو نگاش کردم  بردمیلذت م یلیبرعکس خ یاز حرفاش ناراحت شم ول نکهیا یلحضه چم شد بجا هی دونمینم

 نگام نکن ینجوری: ترانه تو رو خدا اسورج

 ....بهش بگم  خواستمیم کردمیخمار نگاش م یفقط با چشا گفتموینم یچیه

 

 دارم ازیمن بهت ن یول سیچم شده بخدا دست خورم ن دونمی: سورج من نممن

   تونمیبخدا نم تونمیترانه من نم ی: ولسورج

 رو پاهاشو... .... نشستم

 ازت خواستم من  یمگه چ یتونی: آخه چرا نممن

 توجه کنم  اراتیکه به ن یخوای: ازم مسورج

 نیفقط هم میود که باهام درد و دل کنب نیمنظورم ا ازی: آقا سورج من از نمن

 دمیهمونجور که رو پاش نشسته بودم دستمو رسوندم پشت گردنش و نوازشش کردم که د میبخاطر افکار منف نیترو خدا منو ببخش ی: واسورج

 خداااا یوا دیطرف گونم سوخت سورج منو بدس هی

  کنهیداره نگامون م ستادهیبا تعجب وا وشاین دمید ستادمیند شدمو واسورج بل یاز رو پا عیباز شد سر یبد یدر اتاق با صدا هوووووی

  نیاومد یک یی: عه باباسورج

  یدیب*و*س: بابا تو خاله ترانه رو  وشاین

 اینگ یبه کس نیببخش یی: اشتباه کردم باباسورج

  گمیشرط نم هی: به وشاین

 دختر گلم  ی: چه شرطسورج
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 شه مامانم به بعد ترانه ب نیاز ا نکهی: ا وشاین

 پاهامو بغل کرد دویحرفش دو نیاز ا بعد

 دوست دارم یلی: ترانه ترو خدا مامانم شو من تو رو خوشاین

 شمیم ونهیدارم ر یوا گهیم یبچه چ نیمن ا یخدا یوا

 کنم  ب*و*ستو  لبا دمیتو رو خدا مامان منم شو قول م یکرد تو زن بابام ب*و*سپس بابامم تو رو  کننیم ب*و*س: فقط مردا زنشونو وشاین

 سوخت  وشایدلم برا ن نییسرشو انداخت پا دمینگاه سورج کردم د گفتیم هیحرفارو با گر نیا همه

 جونم  وشای: نمن

 : بله وشاین

 مامانت شم ی: دوس دارمن

 یدوست دارم مامانم ش یلی: آره خوشاین

 : پس شرط دارهمن

 ی: چه شرطوشاین

 منو تو بابات باشه  نیبمن مامانتم و فقط  ینگ یبه کس نکهی: امن

  یمامان گمی: باشه نموشاین

 اتاقت بگو چطور بود مسافرت  می: خب دخترم برمن

  میبر ی: باشه مامانوشاین

 خودش وشایتو اتاق ن میرفت رونویب میاز اتاق رفت وشاین منو
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نگاه به من انداختو با  هی رونیق سورج باز شدو  اومد بکه در اتا نییطبقه پا رفتمیداشتم م رونیکردن شد منم رفتم از اتاق ب یمشغول باز وشاین

 شرکت رفتیداشت م نییخنده از پله ها رفت پا

 

که خورد اومد  رموزشویش وشایاومدم اتاق ن وانویتو ل ختمیموز ر ریدوتا ش نوییرو گرفتم رفتم پا وشاین هیالیمامان خ یجا نکهیخوشحال از ا منم

 سرشو گذاشت رو پامو ....

 یمامان :وشاین

 : جونممن

  یخونیم یی: برام الال وشاین

 ک دمشویب*و*سخوابش برد  نکهیخوندن تا ا ییکردم به الال شروع

 دمیتو تختش خودمم کنارش خواب گذاشتمش

 

 بانو غزل

 

آب  ه*و*سهم  وشایبود ، نمونده  یلیبود و هنوز تا زمان برگشتنم به خونه خ 5 بایشدم . ساعت تقر  داریاز خواب ب وشاین یمامان گفتنا یصدا با

کرد .  سمیخ یبرد و حساب اطیمنو به سمت حوض داخل ح وشای. ن یآب باز میو قهوه بر کیبعد از خوردن ک میگرفت میکرده بود پس تصم یباز

 سرش آوردم شوینکردم و تالف یمنم نامرد

 ؟؟؟؟ کنهیم کاریاالن داره چ ینیمامانم  شیم رفت پحواس هویشدن بود  کیو هوا رو به تار میکردیم یآب باز میکه داشت شدیم یساعت دو

 همه لطفت  نیازت ممنونم بابت ا ای... خدا میشیاز دست مشکالتمون راحت م میکن یاثاث کش نجایفردا که به ا خداروشکر

نداشت  یادی.استخر عمق ز آب یمنو به سمت استخر بردو هولم داد و منم چون حواسم نبود پرت شدم تو وشایحال و هواها بودم که ن نیهم تو

 امینترسم تا بتونم از استخر ب کردمیم ی. سع امیب رونیترسم باعث شد نتونم از حوض ب نیو هم دمیترسیآب به شدت م یمن از افتادن تو یول
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و لذت  وختمسیآغوشش م یکمر و زانوهام حس کردم . تو ریز شویقو یبعد دستا کمیو  دمیبنز سورجو شن یکایالست غیج یصدا که رونیب

 شدم هوشیچون ب دیطول نکش ادیز یول بردمیم

 

 زبان سورج  از

 

تر که شدم  کیزدم رو ترمز و نزد عیسر دمشیکردم و کنار استخر د ادیسرعتو ز دمیرو شن وشایو داد ن غیج یتو خونه که صدا ومدمیم داشتم

 کنار استخر  دمیکش فشویآب و با دستام بدن ظر تو دمیپر عیسر زدیک تو استخر افتاده بود و دست و پا م دمیترانه رو د

  دیکشی، نفس م شینیب یگذاشتم جلو دستمو

 شده  هوشیپس زندست ... ب 

 کردم و بردمش تو اتاقم  بغلش

 تخت  یگذاشتمش رو آروم

 زه تونستم با دقت ترانه رو نگاه کنم رفت تا وشاین ی... وقت ارهیب نیاز تو ماش مویرو اعصابم بود سرش داد زدم و گفتم بره گوش وشاین هیگر یصدا

بود و  دهیبودن به بدنش چسب سیکرد ... لباسش به خاطر خ یم قیبهم تزر یآرامش هیانکار کنم وجودش کنارم  نویا تونستمیبود و نم بایز یلیخ

 کنارم  دیه دست رسب یگوش وشایهمون موقع ن یمش ولب*و*سخواستم برم جلو تا ب شدمیم کیو من تحر دادینشون م باشویاندام ز

نگران  ادیب تونهیزنگ زدم که خودشو برسونه و بعد به مامان ترانه زنگ زدم و گفتم ترانه نم مونیازش گرفتم و اول به پزشک خانوادگ ویگوش

 ...  فرستمیم لشونیبرا آوردن وسا نیماش هینباشه و فردا 

که زده بود ترانه  یسرم بهش زد و رفت و به خاطر مسکن هیتا دارو براش نوشت و کرد چند  نهیقطع کردم دکتر اومده بود ... ترانه رو معا یوقت

وسوسه نشم و اونو خودمو  نکهیا یگونش زدم و برا یرو یه اب*و*سترانه  شیهم به زور خوابوندم و اومدم پ وشارویهنوز خواب بود  ... ن

 دمیاتاق مهمون خواب یبدبخت نکنم رفتم تو
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 نبود یکه ترانه خواب بود اما ترانه ا یشدم رفتم تو اتاق ردایکه از خواب ب صبح

 کنهیداره نگاهش م وشاستیباال سر ن دمید وشایرفتم اتاق ن عیسر

 :ترانهمن

 :بلهترانه

 ؟ی:بهترمن

 :بله خوبمترانه

 شد ینجوریا خوامی:معذرت ممن

 مامانم ییییفقط وا هیچه حرف نی:نه اترانه

 :صبر کن من

 دق کرده یبه مامانم خبر بدم تا االن از نگران دیبا نیبعدا بگ شهی:مترانه

 زمیخبر دادم نگران نباش عز شونیبه ا شبی:من دمن

 

 ترانه

 

 شدمیداشتم ذوق مرگ م یبار وا نیاول یبرا زمیبه من گفت عز سورج

 ادیز یلیییخ ییی:مرسمن

 التونیوسا یفرستادم برا نیصبح ماش یبود راست فهی:خواهش وظسورج

 جمع کنه دستاش زخمه لویوسا تونهیامانم که نمم ی:واامن
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 بعد چرا زخمه؟ کنهینگران نباش کارگر هست جمع م نکهی:اول اسورج

 :آخه مامانم قند داره من

 دکتر  شیباشه حتما ببر ادتی:آها سورج

 فکرم...... نی:خودمم توهممن

 

 مارو از بحث جدا کرد وشاین یصدا هوی

 یمامان ی:واااااوشاین

 بغلم  دیپر اومد عیسر

 زمی:جان دلم عزمن

 ؟ی:بهتروشاین

 : بله گلمترانه

 نکنم  تتیاذ گهید دمیقول م دیبا بغض گفت:ببخش وشاین

 ااایینکن یخوشگلتو اشک یاشکال نداره فدات بشم چشما زمی:دختر عزمن

 ی:چشم مامانوشاین

 دینکن شیهند لمی:بسه بسه فسورج

 میصبحونه بخور تا نییپا میخنده رفت ریز میزد وشایو ن من

 خانومم قبول کرد ایصرف بشه ثر اطیدستور داد صبحونه تو ح وشاین

 بود که تازه کشف شده بود بیاخالق شوخ سورج برام عج نیکه ا میآزاد صبحونه خورد یسورج تو هوا یایبا شوخ نکهیاز ا بعد
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 نییپا ارمشیبه طرفش که راحت ب دمیدو عیسر مامانم نشسته ونیجلو کام دمیاومد داخل که د یونیباز شد و کام اطیدر ح هوی

 :دورت بگردم دخترممامان

 :سالم مامان جونممن

 :سالم گلممامان

 :سالم خانوم سورج

 :سالممممموشاین

 زمیسالم عز ی:سالم پسرم به به چه دختر نازمامان

 ما دیو گذاشتن داخل خونه جد نییاوردن پا لویکم کارگرا وسا کم

 کنن دستشم درد نکنه زیبود خونه رو تمسورج سپرده  نکهیا مثل

 میخونه ند هیکه کرا نیکه هم نیبود هم ادیخوب شده بود از سرمونم ز دمیدیرو چ دمونیجد یو مامان خونه نقل وشایبا کمک سورج و ن گهید

 کنهیخودش م ونیسورج کم کم داره منو مد هیکاف

 دیچسب یلینکنه خ اورد که دستشم درد ییخانون برامون چا ایتموم شد ثر یوقت

 گرم گرفته بود یهم حساب وشایمدت مامان با سورج و ن نیا تو

  هوی رفتنیو سورج داشتن م وشایکه ن یموقع

 ایزود ب ی:مامانوشاین

 کردیبهم نگاه م تیو مامانم با تعجب و اعصبان میحرفو که زد منو سورج به هم نگاه کرد نیا

 

  زمیرو ناراحت نکنم گفتم چشم عز وشاین نکهیبخاطر ا یآب شدم ول مامان یحرف ازخجالت اونم جلو نی:باا من

 مامان صدام کرد  وشایاز رفتن سورج و ن بعد
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      کنهیتورو مامان صدا م وشایافتاده که ن یمدت چه اتفاق نیا ی:ترانه تو مامان

آروم کنم  وشارویبتونم ن نکهیفداتشم من فقط بخاطر ا یاله یمن: مامان جان شما به من اعتماد ندار نییمن هم از خجالت سرمو انداختم پا 

بچه  گهیقربونت بشم به من اعتماد کن د وفتادهین یاتفاق چیکنم خواستشو قبول کردم که من بشم مامانش وگرنه ه کیبه خودم نزد شتریوب

 ...ستمین

  دیب*و*سحرفام رو گونم  دنیبعد ازشن مامان

 یبه خواسته هاش برسون وشاروین یبتون دوارمیم: من به تو اعتماد دارم دخترگلم امامان

 دربره تیتاخستگ ریدوش بگ هی: پاشو برو مامان

و  یصورت کیتن کیدوش آب سرد به طرف کمدم رفتم و کیلبخند بلندشدم رفتم از داخل کمدم حولم برداشتم رفتم  حمام بعد از   هیمنم با 

   کنهینگاه م ونیزینشسته داره تلو دمیمامان د شیکنم رفتم پموهامو خشک  نکهیبدون ا دمیبرداشتم پوش یشلوار طوس

  میاونجا آقاسورج گفتن باهم باش میخانوم اومد و گفت امشب شام بر ایمامان :ثر میدار ی: مامان من اومدم شام چمن

خونه سورج  یساعت بامامان راه کیازلطفاشو جبران کنم بعد  نیبتونم ا دوارمیبه من و مامان لطف داشت ام یلیسورج خ نکهیبودم ازا خوشحال

 . میشد

  میبا پدرو مادرسورج به طرف سالن رفت یاز احوال پرس بعد

نگاه روم  هیلحضه حس کردم  هیکه  میکردیم یباهم باز میبودم وداشت وشایدرحال صحبت کردن با مادرو پدر سورج بود من هم کنار ن مامان

کردن با  یمن هم بهش لبخند زدم و مشغول باز کنهینگاه م وشایوم نشسته و با لبخند به من و نسورج رو به ر دمیسرمو بلند کردم ود رستیخ

 ..... مشد وشاین

 ازجاش بلند شد وشایکردند که ن ییرایخانوم باچند تا ازخدمت کار ها وارد سالن شدند وشروع به پذ ایثر که

 

   کنهیحواسم پرت م کنهیم گایانقدر که ن ذارهینم ییبابا نیا شهینم نجایا میکن یباز کمیاتاق من  میپاشو بر ی: مامانوشاین 

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
39 

 

 سورج گفت دفهیکه  هیبق یازخجالت آب شدم اونم جلو وشایحرف ن نیمن باا 

 یکنیاتاقت با ترانه جان چرا منو بهونه م یبر یخوایبه شما هانگاه کردم قربونت بشم م یمن ک هیچه حرف نیا یی:ا باباسورج

 

 وشایاز سالن خارج شدم وبه طرف اتاق ن دیببخش هیگرفتم با وشارویازجام بلندشدم دست ن یکه سر دیورج شربت تو گلوم پرحرف س نیبا ا 

 رفتم....

 گرسنه بود یلیکه خ وشایاز خدمتکارا اومد دنبالمون ن یکیکه سارا  دیوقت شام رس وشایبا ن یباز یبعداز کل 

  امیجمع وجور کنم م نجارویتو برو منم ا زمیمن: باشه عز ایتوهم ب رمیمن باسارا م ی: مامانوشاین 

 هیخودم بودم که حس کردم  یهمراه سارا ازاتاق خارج شدن من هم شروع کردم به جمع کردن اتاق توحال و هوا وشایگونه ن دنیب*و*س بعد

کرد سورج: نترس  کینو به خودش نزدکه سورج دستشو رو دهنم گذاشت و م دمیکش یآروم غیج هیدست دور کمرم حلقه شد و من از ترس 

 ترانه منم 

 میبود رهیهم خ یآروم گرفتم دستشو از رو دهنم برداشت و تو چشما کمی

 

 خانوم بود  ایثر میبه در به خودمون اومد یتقه ا یکه با صدا 

 همه منتظرن  نییپا یایب یخوای:ترانه جان نمایثر

  امیمنم االن م دی:  شما برمن

 ییبردم به اتاقش وبراش ال وشارویبعد خوردن شام من ن  مینشست وشایو من و سورج کنار ن میرفت نییز سورج باهم به پاجدا شدن ا بعداز

 طرفم سورج :ترانه  ومدیکه داشت م دمیاومدم که سورج رو د رونیب وشایخوندم تاخوابش برد ازاتاق ن

 :بله من

  یکارتو جبران کنم تو آرامشو تو دل دخترم آورد نیا یچجور دونمینم یکه هست یسمامان صدات کنه مر وشاین ی:ازت ممنونم که گذاشتسورج
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هستم و شماو خانوادتون به من  وشایدختر کوچولو رو برآورده کردم و من عاشق ن هی یخواسته  نکهینکردم جز ا یمن کار دیی:آقا سورج نفرمامن

 ادتونو جبران کنم شما وخانو یلطفا دیمنم که با نیا نیکمک کرد یلیو مادرم خ

شک به طرف  قهیدستم گذاشت وازم دور شد من هم بعد چند د یبررو یه داغ و کوچکب*و*س هیشد ودستامو گرفت  کیبه طرفم نزد سورج

 که اون طرف باغ بود میکردم و به همراه مامان به سمت خونمون رفت یخداحافظ یامداد یرفتم و ازخانوم و آقا نییپا

 

 کردیم فیز خانواده سورج تعرمامان ا میدیرس یوقت

 نشیریبا اون زبون ش شیدوست داشتن یبخصوص دختر فسقل هیهستند سورج هم پسر خوب یخانواده مهربون و بامحبت یلی: خمامان

 خوبن یلی: آره خانوادشون خمن

و با فکر کردن به  دمیم سرجام درازکشصحبت بامامان به سمت اتاقم رفتم و شروع به نوشتن اتفاقات امروز کردم و بعد بلند شد کمیبعد از  

 کارسورج به خواب رفتم.

 

 گذشتیم یخوش درکنار مامان و خانواده امداد یمنوال  باروزها نیبه ا میزندگ

 

ن تا درما مشیببر شناسهیدکتر که سورج م نیدرمان دستاش به دکتر ببرم قرار بود به بهتر یماهم مامانو برا نیقرار شد بعد ازگرفتن حقوق ا 

 بعد از خدا برام همه کسم بود.  ایدن نیا ینگران بودم مامان تو یلیبشه خ

 میبود ببر یازدوستاش که متخصص خبره ا یکی شیمامان پ یکارا یبرا میسورج ازسرکار زود برگشت قرار بود باهم بر امروز

سپردمش به مادربزرگش و  رونیب مشیروز باسورج ببر هی و قول دادم که یباهزار جور بدبخت یول ادیب خوادیکه م گرفتیهمش بهونه م وشاهمین 

 به سمت مطب  دکتر بهنام پورصائب   میرفت میسورج شد نیهمراه سورج و مامان سوارماش

 حالم اومد طرفم  دنیکه سورج باد وفتادمیداشتم پس م یاز نگران میدیمطب دکتر بهنام  پورصائب  رس به

  هیران نکن بهنام دکتر باتجربه اخودتو نگ ستین یزی: ترانه چته چسورج
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 داخل  مینوبت ماشد که بر قهیبعد از چند دق میوارد مطب شد ییحرف از طرف سورج آرامش گرفتم و سه تا نیا باگفتن

 تق تق تق

 دییپورصائب : بفرما  بهنام

  یازرفتن به داخل و احوال پرس بعد

 

البته  دیمراعات کن دیبا شتریب دیشماکه قند دار دیکردیارو هاتونو سر وقت مصرف مد دیکرد ینجوریچرا باخودتون ا ی:  خب خانوم سعادتدکتر

خودتونو نگران  دیشیبراتون بهتر م سمینویکه م  ییانشاهلل بامصرف دارو ها ستین یزیحاال هم چ دیدونیازمن م شتریبهتون بگم شما ب دیمن نبا

 دینکن

  

 رونویاز مطب اومدم ب رونینتونستم خودم کنترل کنم از اتاق زدم ب کردیافتاده بغض داشت خفم مروز  نیچرا به ا چارمیمامان ب دونستمیکه م من

شروع کردم به هق زدن و  فشوردیبعد سورج اومد سمتم وبغلم کرد منو به خودش م قهیکه چند د شدمیداشتم خفه م دمیکش قیچند تا نفس عم

 سورج... نهیمشت به س دنیکوب

مگه منو  ااایشد آخ خدا ینجوریمامان من بخاطر نداشتن پول ا یچ یعنیپول نداشتن  دیدونیشماهاچه م هیو فقر چ یتبدبخ دوننیمن:تو چه م 

وسورج سرمو  کردمیم هیگر خوامیمادرم ازخودت م یکمکم کن من سالمت ایخدا مونیباشه زندگ ینجوریا دیکه با میکرد یگ*ن*ا*همامانم چه 

  فشوردیبود منو به خودش م تهگذاش نشیرو س

 

که بهنام  هم گفت اگر دارو هاشو به  یدید شهیانقدر خودتو ناراحت نکن مامانت خوب م یدیکش یچ کنمیمن درکت م زمی:ترانه جان عزسورج

 رو نداره خودتو نباز ینکن مامانت جزتو کس ینجوریباخودت ا شهیموقع مصرف کنه خوب م

 . 
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و  دمیبه طرف مامان رفتم وخودمو انداختم توبغلش وعطر تنشو بو کش میتر پورصائب رفتآروم شدم به همراه سورج به اتاق دک نکهیا بعداز

   رونویب میازمطب اومد میکرد یبعداز نوشتن دارو ها از دکتر پورصائب تشکر و خداحافظ دمیب*و*سبلندشدم گونشو 

 میشد نیسوارماش

 

 امیب رمیدارو هارو بگ نیمن برم ا دینیبش نی:شما توماشسورج

 که میبود نیرفتو منو مامان تو ماش سورج 

 کنمیبتونم م یندارم زود خوب بشو هرکار رویباشه من جزتو کس تیمن فدات بشم تورو خدا جون ترانه حواست به خودتو سالمت یمن :مامان اله 

 یتاتو خوب بش

 من نگرانشم دستمو گرفت تو دستشو دید یمامان وقت 

 فت نداره: نگران نباش دخترم بادمجون بم آمامان

 تعجب کرده سورج رو به رو شدم که برگشتو.... یو چشما نیکه با باز شدن در ماش دمیکش یبلند غیج هیحرف مامان  نیبا ا 

 رو سرت یگذاشت نویشده چته دختر ماش ی: چسورج

  دهی: آخه مامانم حرصم ممن

 جانم حرص نخور دختر  ی: اسورج

 

ازسورج  میدیبه خونه رس یسمت خونه وقت میو راه افتاد میو من تعارف کرد بعد از خوردن تشکر کرد بود به مامان دهیخر یسه تا آب طالب سورج

مامان گذاشتم آشپزخونه رفتم تو اتاقم لباسام عوض کردم رفتم  یو دارو ها میازم خواست برم استراحت کنم  به سمت خونه رفت میتشکر کرد

تمام  ادیآب سرد  ریدوش بارفتن ز ریآب سرد بازکردم رفتم ز یرداشتم رفتم داخل حموم وقتآروم بشم حولمو ب کمیتا رمیدوش بگ هیحموم تا

 یوشایخونه وآشنا شدن باسورج و خانوادش و ن نیو وارد شدن به ا یعوض یتا اون شرکت و اون پسره ازخودراض میخاطرات افتادم از بچگ

 یلینگیگفتنش آبرو برام نذاشته ف نبااون ماما یفسقل
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کردم  هیاز چشمام اومد انقدر گر یراه گلومو بست قطره اشک یمامان دوباره بغض لعنت یضیمر یادآوریو با نمیریخاطرات تلخ وش یآور ادیبا 

 کمی شکنهیمنم اگر منم خودمو ببازم مامانم بدترم دشیرو نداره چشم ام یبشم بقول سورج مامان به جزمن کس یگرفتم قو میبشم تصم یتاخال

  رونیزحموم اومدم با دمآروم ش

تو  دمیمامان د شیرفتم پ رونیکش بنفش بستم از اتاق اومدم ب هیموهامو خشک کردم با دمیپوش یشلوار سرمه ا هیبنفش با هیراحت رهنیپ هی

 بخوره بهش گفتم..... دارهیآشپزخونه داره داروهاشو برم

  دمیب*و*سبه فکر خودت باش رفتم گونش  کمی: مامانم قربونت بشم من

 : چشششم دخترنازم امانم

 افتادم  وشاین ادیکه  شدمیبال  داشتم از آشپزخونه خارج م ی: چشمت بمن

 .امیبزنم زودم وشایسر به ن هی رمی: مامان من ممن

 

 

 وردمیکه داشتم بال درم وشاین شیبرم پ خواستمیانقدر خوشحال بودم که م نابودمیرفتن به خونه سورج ا درحال

 

 یکه باصدا رمیرو بگ وشایسراغ ن خواستمیحال مادرم ازش م دنیو پرس یخانوم درو بازکرد بعد سالم و احوال پرس ایثر در زدم دمیرس یوقت 

 یاون صحنه خندم گرفته بود ول دنیسمت صدا که باد دمییدو وشاین غیج دنیشن

 گفتیکه م نشیریچه گونه و شب یموهاش و بااون صدا دنیتو بغل سورج بود درحال کش وشاینخواستم متوجه حضورم بشن  ن 

 من  شیپ ومدیکوش پس چرا ن یمامان یی: باباوشاین

 مگه نه گهیبود د ی:بردمش دادم گرگا بخورنش مامان بد سورج
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دستم  دمیترکیخودمو نگه دارم داشتم ازخنده م تونستمیسورج واقعا نم یموها دنیشروع  کرد به کش دیکش گهید غیج هی وشایحرف ن نیکه با ا 

شدم تاخواست از  کینزد وشایکه ازپشت سر به ن وردیوشادرمیحرص ن نجوریهم وردیخودش ن یبرو یول دیشتم جلو دهنم که سورج منو دگذا

 کردن هیتو بغلم شروع کرد به گر دیپر دیاد بره که منو دیبغل سورج ب

 آروم شد  دمید یآروم بشه وقت کمیتا نشدیب*و*سمامان قربونت بشه شروع کردم به نوازشو  یکنیم هیفدات بشم چرا گر ی:  الهمن

 یکه نکرد تشیامروز اذ یکارکردیکن بامادربزرگ چ فیتو اتاقت تعر میپاشو بر وشای: نمن

  میگرفتم و از سالن خارج شد وشارویدست ن 

 خسته شده دمیکردم که د یباز وشایبا ن 8کردن تاساعت  یباز وشایتواتاق شروع کردم با ن میرفت

 دمیبده سورجو د یبهش خراک کمیخانوم گفتم  ایبه ثر نییردمش پاگرسنش بود ب 

 

 داشتم . یکیعرض کوچ هی دیسرتون خلوت بودبگ دیمن:هروقت کارنداشت 

 بگو حواسش باشه  اخانومیبه ثر وشاهمیهم مزاحم نباشه ن یکس میتو اتاق کارم اونجا باهم صحبت کن میبر دیلیندارم اگر ما ی:من کار سورج

  امیشه پس من برم االن م:باترانه

 خانوم به سمت اتاق کار سورج رفتم بعد از در زدن ایبه ثر وشایسپردن ن بعداز

 

 تق تق

 رفتم  اتویسورج :ب 

  یبگ یخواستیم یشده چ یچ نمیداخلو رو مبل رو به روش نشستم سورج:ترانه جان بگو بب رفتم

من دختر  رونیکنه بره ب حیتفر ازدارهیاونم ن یبه فکر دخترم باش رونیب یایازکارت ب مکی وشاین یبرا یوقت بذار کمی شهیم نمیبب خواستمی: ممن

 میکن دیخر کمی میاول بر مونیببر یتونیم نمیبب خوامیم یشهرباز مشیداره من امروز صبح بهش قول دادم که ببر یچه حس دونمیبچه بودم م
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پدرهم مهمه محبتش بودنش البته شماکه  ستین یدخترت فکرکن فقط مهر مادربه  کممیتو کارت شده رفتن به سرکار  یشهرباز میبر دشمبع

 گردنته . تیدوتا مسئول

 دیفرصت هرجادستور بد نیباشه حتما دراول یول کارکنمیخب اگر به کارام نرسم چ یکارامم ول ریدرگ یلیمن خ دیشا یگی: آره تو راست مسورج

  برمتونیم

ها مهرو  بهیبزرگتر که بشه از غر دیاگر شما ازاالن بهش مهرو محبت نکن دیبهش فکر کن کمیداره  ازین وشاین گمیبخاطر خودم نم نی: بب من

 دیمن حرفامو زدم بهشون فکر کن دیدونیبازخودتون م دیکنیمحدوش م دیچون االن دار دیبش یرتیغ دیاونوقت نبا دیچون ازشماند خوادیمحبت م

 آقا سورج. ریمحبتتون ممنونم شبتون بخ بابت امروز و یبرم راست دیگه من بایخب د

 

 

 *سورج*

 وشایمن چقدر من از ن یبود برا یالبته حرف امشبش تلنگر خوب رکردمییخودم تغ رکردییتغ میمن عوض شد بااومدنش زندگ یاومدن ترانه زندگ با

 کردم؟؟! یسالها چقدر  براش وقت گذاشتم ؟؟!چقدر براش پدر نیدورم اصال توا

 

تو  حشیتفر وشایفکر نکردم ن زایچ نیفقط به فکر کار بودم به ا امنیمن آه خدا یول حیاول اون عشق و محبت و تفر ستیمالک نپول و رفاه  

البته بعد فوت ماندانا من داغون و تو خودم بودم بعدشم که اخالقم  کردمیم یباز کمی دمیرسیمسافرت بامامان و بابابود منم تو خونه م ایخونه 

 ینیدلمو بهش بگم  یحرفا تونستمیکاش م یدارم ا یاالن بااومدن ترانه من جون گرفتم حس خوب یودم باکارمشغول کردم ولنبود و خ خوب

 .  شهیم

برنامه درست کنم مطمئنم باوجود ترانه  میزندگ یبدم برا میبه زندگ یاساس رییتع هی دیخدا خودت کمکم کن من با یروز من بهش بگم ا هی

 . تونمیم

 

 *ترانه*
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وقت بذاره  وشاین یبرا کمیتا  زدمیباسورج حرف م دیبا نیهم یبرا خوادیم یآزاد کردمیمنم دختر بچه بودم درکش م  سوختیم وشاین یبرا دلم

 یمادر نداره ول نکهیبکشه باا یمهرو محبت پدر وشایکمک کنم ن دیمن با دهیم هیروح شتربهشیب رونیب حیتفر رونیب میبر زمیبرنامه بر هی دیبا

 منم هست  فهیپس وظ دونهیمادرخودش م نوم

 ریچندسالمون تقص نیا یایاالن مامان و بدبخت یضیمر یبه من و مامان بد کرد حت ادشیبابا بخاطر اعت دمی؟ نه من ند دمیمحبت پدرمو د من

 کسو به روز ماننداز . چیخدا ه یبابابود ا

  دوارمیام دایبه خودش ب دیراحت که باسورج صحبت کردم شا المیخ گهید

 

  میمادر شام بخور ای:ترانه ب مامان

 امیاالن م ی:چشم مامان من

  

مامان نوشته بود  یکه دکتر برا ییاومدم بالبخند رفتم کنار مامان نشستم بعد خوردن شام ظرفارو شستم و داروها رونیاز اتاقم ب نیچند م بعداز

 براش بردم

 نشستم سرمو گذاشتم رو پاهاش ششیپ 

 ان من: مام 

 :جانم دخترم  مامان

اگر االن مهرو  شهیدختر بچست فردا بزرگ م هی وشایمامان ن ادیدرب یفاصله پدرو دختر نیازا  شونیو سورج کمک کنم زندگ وشایبه ن خوامی:ممن

وقت  هیغرق شده همش تو کارش  کنهیفکرنم زایچ نیسورج به ا یول  خوادیمهرو محبت م گهیبزرگ که بشه ازهزار نفر د نهینب یمحبت پدر

 من امشب باهاش صحبت کردم فقط خداکنه قبول کنه  ذارهینم حشیتفر یبرا

 نگران نباش  یکمکشون کن یتونیمن مطمئنم تو م ستیدختر خوش قلب و مهربونم بشم که به فکر بق یمن فدا ی: اله مامان
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انقدر خسته  دمیکردم رفتم سرجام دراز کش ادشتیفاقات امروز رو گفتم به اتاقم رفتم و تمام ات ریصحبت بامامان بلند شدم و شب بخ یبعدازکم

 بودم که خوابم برد

کردم  میبود نگاه ساعت مچ یقشنگ ینشستم چقد هوا کمی اطیبه دستوصورتم زدم رفتم تو ح ییآ هیصبحه  شیساعت ش دمیو د دارشدمیب

 برخورد داشتم اینفر باثر نیساعت شده بود هفت رفتم سمت خونه که اول

  زدلمیعز سالم：ایثر 

 یخوب اجونیثر سالم：من

 زصبحونهیقربونت برم برو سرم خوبم：ایثر

 کو وشایسورج با پدرومادرش نشسته بودن پس ن دمیمن رفتم ک د  

 هنوز  خوابه：سورج

نشستم  ششیرفتم پ بود دهیفرشته ها خواب هیرفتم تواتاقش شب وشایدم در اتاق  ن دمیرس دمیکن و پله هارو دو دارشیمن برم ب پس：من

رفت باباشو  وشاین نییپا میرفت دمویلباس خوشگل براش پوش هیبردمش دستوصورتشو شستم   دبغلمیکردم چشاشوبازکرد پر دارشیب

 و تموم شد  میخوردن شد باهم صبحونه رو خورد حونهمشغول صب شمینشست پ دویب*و*س

و از  رفیسروکله سورج باال م یه وشایشد ن وشایبا ن ینشست مشغول باز شمونیمد پکه سورج هم او میکردیم یباز میباال داشت میرفت  وشاین منو

و سورج هم رو  دیرو شکم باباش درازکش وشایخسته شدن که ن کمی کردیپرتش م دادویفشارم وشایسورج هم سرشو تو شکم ن دیخندیته دل م

که باصورت سورج روبه  دمیبغلم کرد چشامو بازکردم د یکیدم آروم چشامو بستم که متوجه ش دمیمنم کنارشون درازکش دیکشیمسرش دست 

لباش  یکه داغ کیرو تختش خوابش برد سورج صورتش چسبوند به صورتم و اومد نزد وشاین کردمینفسشو رو صورتم حس م ییرو شدم گرما

 رو رولبام  

که  دمیب*و*سیربع همو م کیحدود  کردمیم شیو همراهمنم سرشو تو دستم گرفتم فشردیمنو به خودش م یتو قلبم به وجود آورد اون ه یحس

حس برام نا آشنابود عشق ترس  بعدش  نیبه سورج داشتم که ا یحس هیمن  کردیولم کردو دوباره تو اغوشش گم شدم  و عطر تنشو بو م

 دیخندیم زیر زیسرشو بلند کرد و ر وشایکع ن رونیبلندشد و ازاتاق رفت ب
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  یاب نبودتومگه خو طونیش یوا ییی: امن

 خواستم حستوتو بهم نزنم رینخ：وشاین

 

 رو پشتمو  دیوقهقهه زد  منم رومو برگردوندم که مثال باهاش قهرم اونم از پشت پر دیبعدش خند 

 مامانم باهم قهر باشه نمی:نبوشاین

گذاشتم و  هیسر به سر بق کمی مویتماشاکردtv کمی نییپا میحوصلمون سررف که رفت کمی میشد یکردم دوباره مشغول باز یمنم باهاش آشت 

  دبغلشیمامانم پر دنیباد وشایاومد و ن ادمامانمیاز خدمتکار هارو فرستاددنبال مامانم و با تعارف ز یکیوقت ناهار شد مامان سورج  

 : سالم مامان بزرگ وشاین

  دیب*و*سوشارویبه من کرد و ن یدوباره نگاه مامان

  زمی: سالم عزمامان

و قول  میحرف زد کمیو  مینشست منیهمه تو نش میتموم شد تشکر کرد یوقت میو مشغول خوردن شد زناهاریسرم میهمه رفتو  نیزم گذاشتش

 قرار گذاشتن که اخر هفته برن شمال

 

 

  انیباهم ب یامداد یو مامان و خانم و آقا مییایب نیماش هیبا وشایشد که من و سورج و ن نیبرا قرار

 هیمسافرت بعدچندسال اونم باسورج و خانوادش واقعا عال نیمنم واقعا خوشحال بودم که اول دیپریم نییهمش باال پا که انقدر ذوق داشت وشاین

جون )مامان سورج  هی. ...من و مامان و هانمیو آماده رفتن بش میجمع کن لمونویتا وسا میداشتم تا جمعه فقط سه روز وقت داشت یحس خوب

 یخودم هم برا یهم برا تونستمیمن هم حقوقمو گرفته بودم م میکن دیخر کمیببرتمون  پاساژ تا  یقرار شد عصر وشا کوچولو ....... سورجی(بان

و از  میتشکر کرد یصحبت کردن و قرار مدار گذاشتن از خانواده امداد کمیراحت بود من و مامان بعد  المیلحاظ خ نیکنم ازا دیمامان خر

  میشد جخونشون خار
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 ذوق داشتم یلیخ میدیبه خونه رس یوقت

 : مامان من

 :جانم  مامان

  میوقت نشد بر چیه فیح یببرتمون ول خواستیبابا هم م ادمهیشمال  میبر مییخوایخوشحالم م یلی: مامان خمن

 

ده به مامحبت دارن خانوا نیچقدر ا میریم یاونم با خانواده مهربون امداد گهیچندروز د یبه گذشته فکر کن خوادی: اشکال نداره دخترم نم مامان

 خانواده . نیواقعا مارو نجات داد با آشناکردن باا امرزهیخانوم ب یخدا پدرو مادر فخر

 لطف کردن یلیخانوم خ ی: آره فخرمن

  دمیموهامو سشوآر کش  شدمیکم کم آماده م دیبا دمیلباسام پوش رونیدوش گرفتم ازحموم اومدم ب هیحدود پنج  بود که بلندشدم رفتم  ساعت

و   یو شال صورت یشلوار ل هیبا  دمیپوش یمانتو مشک هیزدم و  یصورت میرژلب مال هیو  دمیچشمام کش یتو یمداد مشک هیبستم  پسیکل هیو با

حاضر شدم ازاتاق اومدم  یبودم وقت دیخودم و مامان لباس نو خر یدوست داشتم خداروشکر قبال برا دمویجد یلباسا یو کفش مشک فیک

 بخند مامان رو به رو شدم و با ل رونیب

 بزنم به تخته  یخوشگل ترشد یفدات بشم خوشگل بود ی:اله مامان

  انیم ناهمینشده  االن سورج ا ریتاد میبر ایمامان ب گهیخب د یشماهم نازشد نهیبیمامان جونم چشمات خوشگل م ی:مرس من

 میتا اومدم دربزنم درخونشون بازشد باسورج رو به روشد میدیون رسدم در خونش مینارفتیبه سمت خونه سورج ا میاز خونه خارج شد بامامان

 سورج چشماش ازتعجب گرد شده بود

 سورج که تازه به خودش اومد یدیآدم ند هی: چهیچ 

  دمیشماند ییباینه به ز یول دمی: آدم که د سورج

 ازمون فاصله گرفت . دیببخش هیضور مامان شده بود باکه سورج هم تازه متوجه ح  نییحرفش جلو مامان سرخ شدم سرموانداختم پا نیبا ا 

 بگه.  یزینتونست چ وشایچشم غره بهم رفت که خداروشکر بااومدن ن هیباز  مامان
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 چه خوجل شدم  نیمن اومدم بب ی:مامانوشاین

  دمیب*و*س وشاروین گونه

جون  هیسورج مامان و هان نیبه سمت ماش میدستشو گرفتم باهم راه افتاد یناز شد یلیمن خ یمامان فدات بشه فرشته کوچولو ی: آره الهمن

 شدن  کیهم بهمون نزد

جلو  وشایجون عقب نشستند من و سورج و ن هیمامان و هان رونیباماب ادیب رسهیبود که گفت کارداره نم یبزرگ خال یامداد یآقا یجا فقط

  مینشست

 . میرفتن شد یوراه

 و آهنگ نیمنم رفتم سراغ ضبط ماش کردیم یطونیش یلیخ وشاین نیماش یتو

  

 یمن حاله خوش یخندیم ی****  وقتیندیبیدرارورو رو غصه م یخنده هات دار نی*** باهمیخندیم یاالنه که تودار نیاتفاق هم نی) بهتر

 شتردوستیبردارم ***بازتو چشامو  تونمیدارم*** نم شتردوستیمن ب یخندیم ی*** وقتذارمیگوشه م هی مب*و*سیدارم*** غمارو م

 ***( یبذار باورکنم هوامو دار شهیعوض م امیلبخندتو دن هی*** بایکه حوصله ندار ییباشه اون لحظه ها خوشدلم  تونهیم یدارم*** به چ

 میدیبه پاساژ رس قهیبعد از چند د ستین فیکه حالم قابل توص وشایداشتم درکنار سورج و ن یآهنگ واقعا حال خوب نیا دنیباشن

 

 

 یمغازه عروسک فروش هی کینزد رفتنیجون هم جلوتراز ماداشتن م هیمامان و هان میگرفته بود وشارویمن و سورج دست ن میپاساژ شد وارد

 میشد

 

 هی وشاین یبرا یبه انتخاب چند تا اسباب باز میسمت مغازه وشروع کرد میدییدو یسر وشایذوق کرده بودم من ن وشایمن بدترازن یوااا 

 اون عروسک بود برگشت سمتمو یخوشش اومده بود چشمش رو یلیخ وشایبزرگ بود ن یلیخ میانتخاب کرد دیخرس سف عروسک
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 نهیابروشو داده باال دست به س هی دمیبرام منم برگشتم تابه سورج بگم د یخریم خوامیم نویخرس چه خوجل من ا نیا نیبب ایب ی: مامانوشاین 

  کنهیداره مارو نگاه م

 عروسک خوشش اومده  نیازا وشاین نجایلحظه ا هی ایب :سورج من

 دخترم  نیآفر یکن یباهاشون باز یعروسکا بردار که بتون نیازا ایب وشایکارنیچ یخوایم یبزرگ نیبه ا هیچ نی:نه ا سورج

 رفتو دست سورجو گرفت  وشاین

 بخر برام  نویا ییازهمشون خوجل تر بابا نیتوروخدا ا یی: باباوشاین

 برام  خرهینم ییبابا نیبب یمامان

  نجایا ایب قهیدیلحظه آروم باش سورج  کیجان  وشای:نمن

  میبه اونطرف رفت باسورج

 نده دلشو نشکن  ریبراش که دوست داره انقدر بهش گ ریبگ رویزیبراش پس اون چ یباالخره بخر یخوایمن: توکه م 

  دمیدوست دارم جونمم براش م وشارویبراش من ن رمیبگ میرحال بربه ه خورهینم شیدرد چیآخه به ه یول ممی:باشه من تسلسورج

  یقبول کرد نکهیازا ی:سورج مرررس ترانه

 دوست دارم  ییبابا ی:واوشایسمت سورج ن دیمتوجه شد مخه سورج زدم پر وشایباز رفتم که ن شیبان میرفت وشایبه سمت ن باسورج

 بغل کرد رفتن سمت فروشنده  وشاروین سورجم

 ممنون نشیباتمام هز دیسفارشو برامون بفرست دیتونیفقط  م میخواستیم درویزحمت اون عروسک خرس سف یب دیببخش :سورج

  میدیکارارو ماانجام م هیبق دی:چشم آقا شمافقط آدرسوبد فروشنده

 یلیمانتو خورد خ هیشمم به چ میدیزنونه رس یمانتو فروش کیبه سمت  میاز مغازه خارج شد نهیاز دادن آدرس و حساب و پرداخت هز بعد

 قشنگ بود رو به سورج گفتم 

 مانتو چطوره نی: امن
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  یپروش کن یبر یخوایسورج :قشنگه م 

 تو  میبر ای:آره پس بترانه

ومانتورو  صدا کرد وشارویسورج ن ارهیسمت اتاق پرو تا سورج مانتو رو ب میرفت وشایمن و ن ارهیاز سالم به فروشنده گفتم اون مانتورو برام ب بعد

  دمیمانتو رو پوش یداد دستش تابده به من وقت

 درو باز کرد وشروع کرد به صدا زدن سورج  وشاین ارمیتااومدم مانتورو ازتنم درب ادیخوجل بهت م یلیخ یمامان ی: وااوشاین

 زنت چه خوجل شده  نیبب ایب یی:باباوشاین

 وروجک  یوشایومو بستم وخندم گرفته بود از کارندکمه مانت یبرگشت و من هم سر وشاین یصدا دنیباشن سورج

 بردار  نویهم ادیبهت م یلیترانه چقدر قشنگه خ ی:واسورج

 :ممنون آره خودمم خوشم اومده  ترانه

تو  رهذایخانم فروشنده داره مانتو رو م دمیبه سمت فروشنده رفتم که د رونیهمراه سورج رفتن ومن هم مانتو و شالمو سرم کردم اومدم ب وشاین

  دمیپاکت بهش رس

  شهی:خانم چقدر ممن

 همسرتون حساب کردن  زمیفروشنده:مبارکت باشه عز خانم

 رو به سورج گفتم وشارفتمیپاکتو از فروشنده گرفتم وتشکر کردم به سمت سورج و ن باتعجب

 فتسورج توهم رفت وگ یحرفم اخما نیمن خودم پول همراهم داشتم که باا دی: چرا شما حساب کردمن

  میکاردار یکل میحاال هم بر یکن فتیدست تو ک یحق ندار رونیب ی: هروقت بامن اومدسورج

شده بود جوووون خخخخ خاک عالم چقدر  یخوردن یلیخ ومدیبااون اخمش چقدر بهش م یداد واا یحس خوب هیچقدر حرفش بهم  ییخدا یول

 تو دختر خجالت بکش  یشد زیه

 امان به خودم اومدم م یخودم بودم که باصدا توافکار
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 میکرد دامونویجون خر هیمن و هان دیی:پس شماها کجا مامان

 

 

شب  ۹ساعت  میرفت نیکردن و دور زدن تو پاساژ به سمت ماش دیخر یبعد از کم دیچقدر وسواس دارم توخر یشناسیمامان جان منو که م خب

 نگه داشت  رستوران هیسورج دم   میرستوران شام بخور هی میبودکه قرار شد بر

 درخدمتتون میشام باش دییبفرما زیعز یخب بانوها یلی: خسورج

نشسته بود مامان و  نمونیهم ب وشاینفره من و سورج درکنارهم و ن  5 زیم هیسر  میرفت میو وارد رستوران شد میشد ادهیپ نیبالبخند از ماش 

 ما نشستند یجون هم رو رو هیهان

و   یتنور الیرو چیجون هم ساندو هیمامان و هان میسفارش داد یپپرون تزاینو غذا هارو بهمون داد من و سورج پگارسون اومد و م قهیبعد از چندد 

  میو ساالدو مخلفات سفارش داد ینیبزمیخانوم هم س یفسقل

 گفتم... وشایگرفتو روبه ن مونیطونیش وشایمن و ن دفهیبه خوردن که  میساعت غذارو آوردن وشروع کرد مین بعداز

  میکن یباز ییبا بابا یخوای: ممن

  یبرق زد گفت آخ جون آره مامان وشاین یچشما

  میکارکنی:چوشاین 

 روش زیبادستت بزن بر ستیحواسش ن ییاالن که بابا دفهیکن بعد  کینزد یینوشابتو به بابا یمامان نیمن:بب 

 

 .و گفت.. دیخندیم زیر وشاهمیحرفم خودم خندم گرفته بود ن نیباا یوااا 

  یباحال یلیخ یمامان ی: واوشاین

جون  هیخنده باخنده ما مامان و هان ریز میزد وشایکه من و ن وشایگرد شده برگشت سمت ن یشد و سورج باچشما ینقشمون عمل نیچند م بعد

  دندیهم خند
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 بلند شد رفت و اومد برگشت گفت..... زیازسر م سورج

 باشما دونمیم من زمیعز میری: وروجک خانوم خونه هم مسورج

  دیکشیبرگشت سمت منو با چشم و ابرو برام خط و نشون م دفهی زدیالبته حرفاشو بالبخند م 

گرفته  مونیگوش یکه باز وشایبه سمت خونه من و ن میبر میشد نیسورج حساب کردو سوار ماش میشام و خورد یگوش یخنده و باز یکل بعداز

 گذاشت آهنگ شاد  هیبود سورج ضبط و روشن کرد و 

 حس و حالمون  هیعال ستین یمهربون ریغ یتو کنارم یوقت

تو  نکهیا یتولد دوباره ا یبرام ستاره ا  نکهیا هیچه حال هیچه حال  یزنیبه قلب من سر م یبامهربون یوقت یزنیدلم  پر م یتو  یکه تو بامن یوقت

 یمهربون ریقد تمام آسمون غ گریهمد میدوست دار نمونیعشق ب ایدن هی یتو کنارم یوقت هیچه حال هیچه حال یتو تنها عشق موندگارم یایدن

 یینفسام  برام تو یتوشد نکهیچشام ا یرو ذارمتیبرام م ییایدن هی نکهیحس و حالمون ا هیتو قلبمون دستامون تو دست هم عال یچیه ستین

  هیچه حال هیچه حال دارمیرم چشم ازروت برنمواسه خودم ازبس تورو دوست دا خوامیعاشقت شدم تورو م نکهیهم هیهمه کسم چه حال

حس  یلیخ نیماش رونیسورج به ب یها دنیکش غیهاو ج دنیو هوووو کش وشاین یبااون آهنگ دست زدن ها نیماش یبود تو یحس خوب واقعا

جون و سورج تشکر و  هیاز هان میشد ادهیپ نیوازماش میدیساعت به خونه رس کیخوش گذشت بعد از  یلیخ میبود تابه خونه برس یخوب

دادمش به سورج و به همراه مامان به طرف خونه  دمیب*و*سبغلم خوابش برده بود  یخسته شده بود تو گهید هک وشایون میکرد یخداحافظ

 گفتم وارد اتاقم شدم لباسامو عوض کردم ریبه مامان شب بخ میرفت

به اتفاقات و  یو کم دمیکردم بعد تموم شدن کارم رفتم و سرجام درازکش شروع به نوشتن اتفاقات امروز شهیرفتم دفترمو در آوردم مثل هم و

  ادیز یلبخندرو لبم نشست و ازخستگ هیسورج گذاشت و کارهاش بخصوص اون حرفش که دم اون مغازه بهم زد افتادم که  نیکه توماش یآهنگ

 خوابم برد.  تمچشمامو بس
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 *سورج *

چرا باهاشم بدنم گر  دونمینسبت بهش دارم نم یحس هی میتوزندگ شیممنونتم که گذاشت ایرانه خدابود درکنار ت میروز زندگ نیبهتر امشب

  رهیگیم

چقدر  کشمیبعداز فت ماندانا باوجود ترانه م یزندگ نیریشدم که ماندانارو داشتم االن بعد چندساله که طعم ش یتازه سورج اون زمان امشب

  میباشه نگران ریخ دوارمینگرانم ام یفقط کم کنمیشمال م یبرا یلحظه شمار ریآرامشو ازمانگ نیا ایخدا کنهیآرومم م شیخوشحال وشاین

 

 *ترانه*

  

چنددست لباس برداشتم و دوتا کتاب داستان و  هیرنگش  یرو بذارم تو کوله صورت وشاین لیروز رفتن به شمال بود ومن اومده بودم تا وسا فردا

باز شد و سورج اومد  وشایکه باباز شدن در اتاق ن میداده بود اون خرس بزرگرم ببر ریگ کردیجه ورجه معروسک براش برداشتم که همش ور هی

 سمتش گفت دیپر وشاین لداخ

 بگو  یچیتو ارمیخرس خوجلرو ب نیا ذارهینم یگامامانین یی:باباوشاین

گوش کن  گهیم یمامان یما پس هرچ یبرا مونهینم جا گهید یاریب یاگه خرس خوجلتو بخوا گهید گهیراست م یمامان زدلمی:خب عز سورج

 بابا  یفرشته کوچولو نیآفر

  یی:چشم بابا وشاین

  کردیمنم جمع م لیوسا یکیکاش  ایدار ی: خوش به حالت عجب مامانسورج

 

  هیزیواقعا که خجالتم خوب چ یحسود یچه بابا ی:وااا ترانه

جمع کردم بعدش اتاقشو مرتب کردم کارم  وشاروین لیمن هم وسا نییورج رفتن پاشده بود که باس وشاگرسنشین میسربه سرهم گذاشت کمی

 اومد تو اتاق  وشایتموم شد که ن
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 مامان جان ؟! ی:شام خوردترانه

 بخوابم خسته شدم  خوامیخوردم فقط م ی:آره مامانوشاین

  یقربونت بشم درازبکش رو تختت زود بخواب که فردا سرحال باش ای:ب ترانه

  یباشه مامان:وشاین

 که سورج بهم گفت :ترانه ؟؟! نییپا رفتمیداشتم از پله ها م رونیازاتاقش اومدم ب دمشیب*و*س دیخواب وشایساعت ن مین بعد

 :بله من

  ی:ممنونم که هست سورج

  دیندار یکار میه باشفردا آماد یبرم به مامانم کمک کنم برا گهیبهتر بشه من د میوضع زندگ دی:خواهش من ازشماممنونم که کمکم کرد من

  ریخوشحالم مراقب خودت باش شب بخ نمیبیم تویخوشحال نکهینکردم ازا ی:کار سورج

 ری:شب بخ من

 توبدنم افتاد وارد خونه شدم یلرز هیفردا افتادم که  ادیرفتن به خونه بودم که  درراه

 : سالم مامان من اومدم من

 یخسته نباش زمی:سالم عز مامان

 !؟یهم جمع کرد لتویوسا یداروهاتون جانذار یمامان جونم راست ی:سالمت باش من

  ریشبت بخ یبرداشتم توهم برو بخواب تاصبح خواب نمون زوینگران نباش همه چ زمی:آره عزمامان

  ری:باشه مامان شب توهم بخ من

 بردیخوابم نم یول دمیشتم سرجام درازکشامروز رو هم نو یهامو برداشتم واتفاقا ادداشتیجمع کردم دفتر  لمویوسا کمیتواتاقم  رفتم
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 اطیهوابخورم داشتم تو ح کمیتا رونیشال برداشتم ازخونه رفتم ب هیخوردم رفتم تواتاقم  ختمیآب ر وانیل هیشدم ازجام رفتم توآشپزخونه  بلند

بزنم  غیکمرم حلقه شد تاخواستم ج دور یدست کدفهیبودم که  دهیترس کمینبود  یزیچ یبرگشتم ول دمیشن ییکه پشت سرم صدا زدمیقدم م

 سمت دهنمو تدستش رف

 صداش آروم شدم و برم گردوند سمت خودش  دنیمنم سورج بعدازشن زمی: آروم باش عزسورج

 ؟! یکنیکارمیچ نجایوقت شب ا نیشده ا یچ ی:خانومسورج

 بتونم برم بخوابم  دیقدم بزنم هوا بخورم شا کمیچرا اومدم  دونمیدل نگرانم نم کمی بردی: خوابم نممن

  یجونم قربون دلت بشم خانم ی: ا سورج

 بود  یجوریبدنم گر گرفته بود حالم  میبغل هم بود یسورج چش شده تو دمیفهمینم کردمیبهش نگاه م باتعجب

 :ترانه  سورج

 :بله من

 دختر یکنیکارمیبامن چ ی:ترانه تودار سورج

 که  ارهیسرم ب ییبال هی دمیترس هیطوریحرفش تااومدم ازش جدابشم حس کردم حالش  نیباا 

کردم که منو به  شیبهش داشتم که شروع کردم من هم همراه یحس خوب هیمن هم  دیب*و*سیداغشو رو لبام گذاشت وباولع تمام م یها لب

 بود  یحس قشنگ فشردیم شتریخودش ب

 :ترانه سورج

 :جانم  من

  شهیهم یبرا میبشمال هم  خوامیبگم م یزیچ هیبهت  خوامیم ی: خانم سورج
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 نهیدستم گذاشتم رو س قهیداغشو رو لب هام گذاشت بعد چند د یلحظه خشکم زد و دهنم بازموند که دوباره لب ها کیحرفش  نی:با ا ترانه

  دمیکش قیپهنش نفس عم نهیپهن و مردونش که لباشو ازرو لبم برداشت منم سرمو گذاشتم رو س

 نکن دختر  ینجوریمن ا:ترانه دوست دارم تو رو خدا با سورج

  دمیب*و*سبه چشماش شدم  تو چشماش وگونش  رهیسورج برداشتم وخ نهیاز روس تسرمو

 ها شهیامشب برنامه شمال کنسل م نیهم ارمیسرت م ییبال هیکارات  نیباا دمیخانوم کنترلم ازدست م طونی: نکن ش سورج

 وبهش گفتم  رونیاسم شمال از بغل سورج  اومدم ب دنیباشن

  ریشب بخ میپاش میتونیصبح نم گهید میبخواب میبر ایب ی:وااا من

 و گفت دیب*و*سبرم که سورج دستمو گرفت و گونمو  تااومدم

 ری: دوست دارم شب بخسورج

 یک دونمینم دیچیپیدوست دارم سورج توسرم م یبخوابم که  همش صدا دمیاز سورج دور شدم رفتم توخونه به سمت اتاقم رفتم درازکش عیسر

  دارشدمیمامان ب یبم برد که باصداخوا

  شهیم رید میبر دیبا می:ترانه دختر پاشو آماده بش مامان

 امیاالن م دارمی:باشه مامان بمن

مامان  دمیبخورم توراه ضعف نکنم که د یزیچ هیرفتم دست و صورتم و شستم رفتم سمت آشپزخونه تا  ییازجام به سمت دستشو بلندشدم

  رهیگیداره لقمه م

 :سالم مامان خوشگلم  من

 حاضربشه  یکمک کن وشایجون که توهم به ن هیخونه هان میبر میآماده بش گهی:سالم دخترم زودباش صبحانتو بخور د مامان

 :چشششم مامان گلم  من
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تاپ  هیکردم موهامو کج  یدوش گرفتم اومدم موهامو خشک کردم  جلو هی عیازخوردن صبحانه به سمت اتاقم رفتم حولمو برداشتم سر بعد

 هیزدم با یرژگونه قهوه ا هیکردم بعدش  یزدم و توچشمام مشک ملیر کمیرو صورتم کرم پودر زدم  کمیشلوار کرم رنگ  هیبا دمیپوش یصورت

م شال کرم رنگ سرم کردم کوله و کفش کرمم برداشتمو از اتاق اومد هیبا دمیبود پوش دهیکه سورج برام خر مویو مانتو مشک یرژلب قهوه ا

  رونیب

 برداشته  لشیمامان هم وسا دمید می: مامان من آماده ام برمن

  ادیبهت م یلیباخودت دختر ماشاهلل خ یترانه جان من آماده ام چه کرد می: برمامان

 نشده  ریتاد میبر گهیمامان جونم خب د ی:مرس من

که به مامان  نیبذارن توماش ارنیب لیوسا گهیاز خدمت کارا م یکیسورج داره به  دمیکه د میناشدیخونه سورج ا یاز بستن در بامامان راه بعد

  امیجون منم م یهان شیتو برو تو خونه پ نیبذارم توماش المونویگفتم من برم وسا

 به خودم مواجه شدم رشیچهره خ دنیکه باد رفتمیازم دور شد منم به سمت سورج م یباگفتن باشه ا مامان

 

  یدیکارا نکن دختر چرا گوش نم نیبهت گفتم بامن ازا شبیورج:جوووون چه کرده باخودش خوبه دگفت س دیکش یه سوت بلند سورج

 گفتم  نییسرمو انداختم پا یحرفش خندم گرفت ول از

 کجا بذارم  ناروی:اسورج

 منتظر شماست  وشایخونه ن میبر ایب یازم گرفت داد به خدمتکارا خودشم اومد سمتم گفت سورج:خانم لویوسا که

 گفت : نییاز پله ها اومد پا عیسر وشایکه ن میوارد خونه شد سورجبا

 انتخاب کنه  دیبا یخودم لباس انتخاب کنم گفته مامان ذارهیکه نم ییبابا نیا یباالخره اومد یمامان یوا

 هول شد  سورج

  ذارهی: دختر حرف تو دهن من مسورج
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 گرفتم  وشارویلبخند به سورج زدم دست ن هی

  کشنیخجالتم نم کننیزنونه دخالت م یکال تو کار ها ونیآقا نیا میبر یانمام ایب گفتم

خودش کدومو  نمیبرگشتم بب یچشممو گرفت ول یصورت یبا گل ها یسرمه ا نهیزم راهنیپ هیسمت کمدش  میرفت میوارد اتاقش شد وشایبان

 یجونم اله وشایبغلش کردم گفتم :ن هیچشماش بارون مدیقاب عکس تو دستش رفتم سمتش که د هیگوشه اتاقش  هینشسته  دمیکه د خوادیم

  یمگه من دوست ندار زمینکن عز هیگر شهیمامان ماندانا بفهمه ناراحت م یناراحت باش یکن هیبشم تو گر نتنکن قربو هیفداتشم گر

 دلم براش تنگ شد  یول ی:چرا دوست دارم مامانوشاین

 یکدوم لباستو دوست دار نمیگفتم حاال پاشو بب دمشیب*و*س نمیبب یرم چشماتو باروننکن من دوست ندا هیگر گهیمن فداتشم د ی:الهمن

  یبپوش

 انتخابش کنم ؟! تونمیخودم م یعنی: وشاین

 نه من یبپوش یخوایتوم یزنیم هیچه حرف نیمامان ا زدلی:آره عزمن

نشونم داد تعجب  خواستیرو که م یستش اون لباسباد دمیسمت کمد لباساش که د میکرده باهات دستشو گرفتم باهم رفت یهم شوخ ییبابا 

دخترم  یتوذهنم بود گفتم واا نیبگم من هم ا نکهیکه من خوشم اومده بود انتخاب کرد برگشتم سمتش بدون ا یهمون لباس قایدق وشایکردم ن

باکش  یپوشوندم وموهاشو خرگوش هنشرایاز تنش دراوردم پ وشاروین یخوشگله لباس از تو کمد دراوردم و لباسا یلیخ یدار یا قهیعجب سل

 رونیب میپشمالوشو برداشتم ازاتاق اومد یدستش گرفتم کوله صورت شیمشک یعروسک یبهش پوشوندم باکفشا یبستم ساپورت مشک یصورت

 در اتاق سورج بازشد  دمیکه د نییپا میکه بر میرفتیم میداشت

  یمردونه مشک یشلوار کرم رنگ و کفشا هیتو چشم بود با شتریب کلشیذب که هکوتاه ج نیآست یمشک زیبل هیشده بود  یگریچه ج ژوووووون

 ما  دنیبود که باد نکشیو ع شیپول مشک فیو ک نیماش چیدستش سوئ هیتو

  گهید میبر دی: خب آماده اسورج

  یطونیش میبر میآماده ا یمن و مامان میبر یی:آره باباوشاین

 وبغلش کرد وشایچشمک زد به ن هی سورج
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 خانوم .  دییگرفت گفت:بفرما وشارویبادوتا بانو بعداومد سمت من کوله ن یطونی:جوووون شورجس

 شما سه تا ماشاهلل هزار اهلل اکبر  دیشد پیچه خوشت یجون برگشت رو به ماگفت :وااا یهان دمیکه د میاومد نییازپله ها پا باهم

نشده  ریتاد دیوفتیتموم شد راه ب دیو قربون صدقه هم رفت دیکارندار گهیاگر د که دیجا نذاشت یزیچ دیبرداشت لیوسا گهی:خب دیامداد یآقا

  میبزن یغذا شمال هی میناهار اونجا باش یحداقل برا

 درمواقع حساس هم به فکر شکمشون هستن  ونیآقا میبرداشت زیهمه چ میجون :نه آقا بر هیهان

 . میراه افتاد یامداد یبه بحث خانوم و آقا دنیخند یکم بعد

 

  ونیجون و آقا هما یو مامان و هان مییایسورج ب  یباهم قرار بود بامازرات وشایو سورج و ن من

 . انیاونا ب نیباماش

  میکرد  یخداحافظ نایعقب نشست واز مامان ا یهم رو صندل وشاین میو سورج جلو نشست من

 بشه  یتا آهنگ پل میهم که آماده باش بود وشایو ن روشن کرد من نیسورج  ضبط ماش میتوقف باهم درتماس باش یبرا قرارشد

  خوامتیشد که گفتم م یا دفهی اصال

  پامتیکه  هرروز م ستیخودم ن دست

  رمیمیمن برات م یاگر اشاره کن رمیدوست دارم دستاتوبگ یلیخ

 شد که چشمام تو چشمت افتاد ییهوی اصال

 شد که خداتورو به من داد ییهوی اصال

   یکه تو دلم نشستشد  ییهوی اصال

  یکه چشماتو رو به همه بست ممنونم

  یتوهمه کسم شد ییهوی یشد زدلمیعز ییهوی
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 یخود نفسم شد  ییهویمهرت به دلم نشست  ییهوی

ووووو هووووووووو ه گفتیو م رونیب بردیم نیتو جاده سرشو از ماش دفهیپدرو دختر ازخنده مرده بودم سورج  نیا یمنم از کارا زدیدست م وشاین

 هوووووووووووو  یشد زدلمیعز ییهوی

 ییهوی میخوندیکردن باهم م شیشدم منم شروع کردم همراه یجوری دفهیمردونش  یدستمو گرفت تو دستا خندیل هیبرگشت سمتم با دفهی

داد به هرسه  فیک یلیخ دیخندیو م زدیدست م زدیم غیهم همش ج وشاین  یخودنفسم شد ییهویمهرت به دلم نشست  ییهوی یهمه کسم  شد

 من گشنمه !! ییبابا یدراومد مامان وشاین یکه صدا میورجه ورجه کرده بود یلیخ میبودتوراه  یدوساعت هیتامون 

 صبرکن  کمی میخوریناهار م میریم دارهینگهه م ییفداتشم االن بابا ی: اله من

رستوران  هیساعت به  میناهار بعد ن یبرا میروستوران نگهه دار هی یخان گرفت قرار شد جلو ونیدراورد شماره هما بشیاز توج لشویموبا سورج

خان به گارسون سفارش داد  ونیبعد از نشستن هما میباهم وارد رستوران شد مینارفتیبه سمت مامان ا میشد ادهیپ نیسه تامون از ماش میدیرس

خوابش گرفتو همونجا  وشاین میرفتن شد یو راه میهارو آوردن خوردغذا  قهیبعد چند د ارنیقاتق و جوجه کباب با مخلفات ب یباقال یقاسم رزایم

 خواست که برگشتم به سورج نگاه کردم و گفتم : میآهنگ مال هیکه دلم  کردمیوبه مناظر اطراف نگاه م داربودمیمن هم ب دیخواب نیتو ماش

 !!سورج؟؟

 :جانم خانم  سورج

  یبذار میآهنگ مال هی شهی:ممن

 ما جون بخواه ش زمی:آره عز سورج

  میآهنگ مال هیشروع کرد به اوردن  بعدش

 گرفته ینمتونه بفهمه که صدام ازچ یشکیگرفته ه یبفهمه که دلم ازچ تونهینم یشکیه 

 که بامن بادل من دربه درشه  ترسهیتابامن تاتوراهم همسفر شه آخه م مونهینم یشکیه

  سیخ سیخ شهیکه چشمام چراهم دونهینم یشکیه
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 سهینوینامه واسه من نم هی یحت یشکیه چرا

 که قلبم چنددفه شکسته  دونهینم یشکیه

 که سرراه اون چنددفه نشسته  دونهینم یشکیه

  یشیجانم دیقلبم خورش کیتو کلبه سوت و کور تار آخه

 شهینم دایتالحظه مرگم بگردم  دنبالش پ دونمیم

خراب  میچرا زندگ ایفکر کردم خدا نیدلم گرفت به ا هویکه  دادمیپخش گوش مبه آهنگ درحال  کردمینگاه م بایز اریاطراف بس یمنظره ها به

سورج زنشو  چارهیو سورج افتادم ب وشاین ادی دفهی دمیند یمحبت پدر یبچگ نیریچرا طعم ش میدیکش یشد چرا من و مامان انقدر سخت

 که بدون مادرش ماندانا بزرگ شده  وشایازدست داد و بد ترازاون ن

 یخال یبتونم جا دوارمیمامان ام گهیبنده خدا چندساله مادرنداره وحاال به من م وشاین نیا مینجوریشده ا ضیکه مامانم مر یسخته من یلیخ ایخدا

 ماندانا رو براش پرکنم 

که  شبیصوص دکنم خوش حالم بخ هیکه بهش تک یکس هیبه عنوان  یحام هیبه عنوان  نکهیبه سورج دارم ازا یحس خوب هیچرا  دونمینم ایخدا

 واقعا دوستم داره ؟!  ینی اااااایخدا یبهم گفت دوستم داره وااا

اخم کوچولو رو  هیدست رو دستم به خودم اومدم که برگشتم سمتش که با هیقطره ازچشمم اومد که باحس کردن  هیتو چشمام جمع شد  اشک

 صورتش گفت :

 شده  یخوشگلت بارون یناراحتت کرده که چشما یشده چ یچ یخانوم

 ناراحتم نکرده خوبم یچی..ه یهم هول شدم گفتم :ه .. من

 

 

 میشد الیخدمتکار داشتن تاماوارد و نجاهمیا نایهنوز خواب بود سورج ا وشاهمیهممون ن میخسته بود یلیخ میدیرس الیساعت به و کیاز  بعد

  میرفت الیبغل کرد وباهم به سمت و وشاروید خودش نبلند کنم که سورج اجازه ندا  وشارویبردن داخل من هم رفتم تان لیاومدن ووسا
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 میدیبود که رس 5بود ساعت حدود  ایدر یروبه رو قایدق الیبودو یعال یقشنگ و آب و هوا یلیخ یجا واقعا

 

اون سالن  یبود که تو یست قهوه ا لشیوسا  گهیسالن د هیبود  و  دیو سف یسورمه ا لشیطرف وسا کیسالن بزرگ که  هی میوارد سالن شد  

 زدن بودم که دیداشتم  درحال د یحس خوب هیبود و  یمشک دویآشپزخونه سف

 یرو وشارویسورج آروم ن میرفت وشایباسورج به سمت اتاق ن یخسته شد میباال تا استراحت کن میبر ایفعال ب ادهیز دنید یسورج : وقت برا 

اتاق  هیاتاقاروبهت نشون بدم وارد  میبر ایشت سمت من و سورج: بو برگ دیب*و*س شیشونیپ یرو دویتختش خوابوند و پتو شو روش کش

 کمیعکس بزرگ از خودش زده بود  هیتختش  یتخت بزرگ رنگشو دوست داشتم رو به رو هیاتاق بزرگ با هیبود  وشگلخ یلیخ یواا میشد

سورج به  نمیبچ لویبرسن وسا نایتا مامان ا یشون بدبرم بهم ن دیکه من با یاتاق شهیخسته ام م یلیمن خ هیاتاقش نگاه کردم گفتم اتاق قشنگ

 خم شد دم گوشم  میاز هم جداشد قهیهم قفل شد بعد از چند د یبود که لب هامون تو لب ها رهیخ مسمتم اومد و بغلم کرد تو چشما

من  ایخدا یواا میاتاق شد هی اتاقتو بهت نشون بدم من هم پشت سرش رفتم وارد ای:دوست دارم ازم جدا شد به سمت دررفت و گفت بسورج

  یازش تشکر کردم که صدا میاتاق باهم باش نیا یبنفش بود قرار شد بامامان تو دیاتاق سف هی دمیدیرو هم تو خوابم نم ییجاها نیهمچ

  میدینخان رو ش ونیهما

  دیی:سورج بابا کجا ونیهما

  دادمیهش نشون مداشتم اتاق ترانه و سودابه خانوم رو ب دیدی:جانم بابا رس سورج

 خسته شدم فعال  یلیاستراحت کنم خ رمی: باشه باباجان من م ونیهما

 

ترانه مامان مردم  گمیکه مامان گفت : م میاتاق بود یخان رفتن تو اتاقشون سورج هم رفت به طرف اتاقش منم بامامان تو ونیجون و هما یهان

همون  یشاهانه ول یها یزندگ نیازا گمیماهم نم یبرا ومدیبه خودش م کمیفقط  کمیتوهم  یکاش بابا ییها یدارن ماچه زندگ ییها یچه زندگ

 بگم که هم خودشو به کشتن داد هم مارو دربه در کرد  یچ ذاشتیباآرامش م یمعمول
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کن  دارو هاتو بهتر شد خودتو ناراحت ن نیازا مونیزندگ تیماهم وضع دیشا یدی:مامان جونم قربونت بشم خودت ناراحت نکن خدارو چه دمن

 ؟! یخورد

  زمی:آره عز مامان

  رمیدوش بگ هی:باشه پس شما استراحت کن من برم  من

 :باشه  مادربرو  مامان

سورج که گفت  یصدا دفهیآب به تمام اتفاقات فکر کردم که  ریدوش گرفتم ز هیکمد برداشتم رفتم توحموم  یاتاق حموم بود حولمو ازتو یتو

  دیچیدوست دارم تو سرم پ

 ؟!  میمابهم عالقه دار یعنی ایواقعا دوسم داره ؟! خدا ینی

 فکرا بودم که مامان صدام زد : نیا یتو

  یتو حموم خوب یمادر چه خبره دوساعت رفت ترانه

  امی:آره مامان جونم االن ممن

کش سورمه  هیشونه زدم با هیم خوش نکردم موها دمیپوش یو آب یسورمه ا زیر یباگال دیسف کیتن هیبا  دیشلوار سف هی رونیاومدم ب ازحموم

 کنهیداره بالبخند نگام م دمیگرسنم بود برگشتم به مامان بگم که د یلیکردم خ شیآرا کمینرم کننده به صورتم زدم و  کمیرنگ بستم  یا

 رو تخت نشستم  ششیپ فتمبالبخند ر

  یخندیمامان جونم چرا م هی:چ من

  یواسه خودت خانوم شد یزود بزرگ شد من فدات بشم دختر چقدر ی:الهمامان

 بچگونه رو به مامان گفتم یباصدا

  طونتمیمامان نگو من همون دخمل کوچولو لوس و ش ی: وااامن

  دیب*و*سحرفم مامان گونمو  نیباا
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رو  یپدرو مادر چیخدا ه یا یدینچش یو نه نوجوان یتو نه درست طعم بچگ مینبود یتو پدرو مادر خوب ی:ترانه منو و  باباتو ببخش ما برا مامان

 ( گفتیحرفارو با بغض م نیشرمنده بجش نکن )ا

 بغلش کردم  بلندشدم

 یهم بد کرد باعث بدبخت یلیبود آره بابا به من و شما بد کرد خ یو خواه یو هست یبود ایمادردن نیمن بهتر یتو برا هیچه حرفا نی:مامان امن

که  میاون حال و هوا بود یتو یساعت مین هیقر زدناش مامان خوشگلم دوست دارم  یاش براکتک زدن یمن دلم براش تنگ شده برا یماشد ول

  ی:مامانوشایاومد تو ن وشایتو دراتاق باز شد ن ادیاجازه بدم ب نکهیدراتاق زده شد وبدون ا

  یدارشدیب ی:جانم مامانترانه

 من گشنمه  یمامان دارشدمی:آره بوشاین

  میخوریم یزیچ هی میریفدات بشم االن م ی:الهترانه

 مامان تو بغلش نشست و گفت  شیرفت پ وشاین

 کرده  تتیاذ یمامان یکنیم هیگر ی:مادربزرگ جونم داروشاین

 نییپا میمادر پاشو بر گهیبود خب د طونیدختر نازو ش هیتنگ شده که مثل تو  اشیبچگ ینکرده دلم برا تمیوقت اذ چیه یمامان زمی:نه عز مامان

 یاننشسته ه ونیزیخان جلو تلو ونیهما میدیکه د نییپا میرفت رونیب میاومد وشایدل ضعفه گرفتم از اتاق بامامان و ن گهیمنم د میوربخ یزیچ هی

 گفت : وشایتو آشپزخونه و ن میهم رفت وشایخان قهوه ببره من و مامان و ن ونیهما یبرا گهیجون هم داره تو آشپزخونه به خدمت کار م

 یب*و*سگونشو  وشایجون اومد طرف ن یهان دیبه منم بد یزیچ هیگشنمه  منم

 

 

 یکیجون رو به  هینبود که هان یاز سورج خبر زیباذوق نشست سرم وشاین نهیچیم زشامیم سهیوروجک خانوم االن نف نیبش نجایا ایجون :ب یهان 

 بود گفت :آقا سورج کجاست ؟! دهیاز خدمتکاراکه اسمش فر

 باشن :فکر کنم هنوز خواب دهیفر
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  میشام بخور نییپا ادیجون:پس برو صداش کن ب هیهان

  رمی:چشم خانوم االن م دهیفر

 زنمیآقاسورج صدام رمیگفتم نه من :م دمیتاخواست بره من پر دهیفر

 لبخند زدم ازآشپزخونه رفتم سمت پله ها رفتم سمت اتاق سورج  هیخوشگل بهم انداخت منم پرو  یکه مامان برگشت ازاون نگاها 

شلوارک  هیفقط  دهیسورج طاق باز رو تختش خواب دمیکارو کردم درو آروم بازکردم د نیگرفته بود زد به سرم درنزنم برم تو که هم میطونیش

آروم رو تختش نشستم  گرفتیبدنم گر م شدمیم کیچم شد هرچقدر بهش نزد دونمیپاش بود آروم وارد اتاقش شدم رفتم سمت تختش نم

  میکاش ماله هم بود یخوردن یلیخ دهیبچقدر ناز خوا یواا

 رونیدستش گرفتتم منو انداخت رو خودش از ترس چشمام ازحدقه زده بود ب هیبا دفهیگذاشتم که  نشیفاز خودم بودم آروم دستم رو س تو

 سورج خندش گرفته بود و گفت :

  ایدیهزار بار کاردسته خودت م نیآقا دختر نکن ا هیاتاق با هی یوقت شب تو نینکن خوشگله اونم االن ا یطونیبه تو هشدار نداده بودم ش من

  میشام بخور مییخوایندارم فقط اومدم بگم پاشو م تی:من که کارترانه

  یکردینم یطونیش یمطمئن یکردیم دارشیب یآقا داشت هیشدن به  کیآدم و نزد نهیانگشت رو س دنی:باکش سورج

   دیب*و*س میشونیحرکت بلند شد پ هیگفتم که سورج با یحالت مظلوم هیرو خودت با ینو انداختم یدیدستمو کش یشد یوحش دفهی:نه تو ترانه

  ینکن خانوم شهیصبرم تموم بشه بد م یکنیم ونمی:نکن ترانه بخدا د سورج

 سورج جدا شدم از

 میمنتظرت نییپا ایمن: زودب 

که گفت  دهیفر یآبروم رفت که باصدا ایسورج بودم مگه خدا شیپچندساعته  یعنیتعجب کردم گفتم  ستیکس ن چیه دمیآشپزخونه که د رفتم

 دمیسمت در که د رفتمیداشتم م دیکه خبردا یحرف آروم شدم گفتم مرس نیا دنیخورده بشه باشن رونیگفتن شام ب ونیترانه  خانوم آقا هما

  نییادپایداره م یشلوار مشک هیسبزو  شرتیت هیسورج با
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 !؟یورخیمگه شام نم یری:کجامسورج

 بازخورده بشه  یگفتن شام تو فضا ونیآقا هما ی:چرا ولمن

  یباز کیبابا باز رفت تو کار رمانت ولی:ا سورج

 گفت : وشایهمه منتظر ما بودن که ن زیسمت م میلبخند بهش زدم  باهم رفت هی

  دییایمردم چرا نم یاز گشنگ یوااااا

 گفت خدانکنه خانوم کوچولو  دیرو کش وشایلپ ن سورج

 بود و ساالد و... یشام که قرمه سبز دنیبه کش میکرد وشروع

 سهیکه نف میدرحال صحبت کردن بود میاونجا نشست کمی زیجمع کردن که بعد از جمع کردن م زیرو م لیازخوردن شام خدمتکارا اومدن وسا بعد

 اومدن  ینیریو ش وهیظرف م هیو حنانه با یچا ینیس هیبا 

 صدام زد: وشاین دمیخوردم که د موییازچا کمی

  میکن یتاب باز کمی میبر ایب ی:مامانوشاین

  میکن یو باز میبچرخ کمی میریم وشایگفتم بااجازه بان هیرو به بق میپاشو بر زمی:باشه عزمن

 سوار تاب شد گفت  وشارفتین الیاونطرف و میرفت وشایبان میفاصله گرفت هیبق از

 بده  اهولمیب ی:مامانوشاین

 مامان زدلی: چشم عزمن

که  میکرد یباز نطوریهم یمن رو ننداز یوشایخدا ن یبه خوندن تاب تاب عباس میرفتم سمتش شروع کردم به هول دادنش وباهم شروع کرد 

  میکن یدنبال باز ایگفت ب وشاین

 ادیسرت م ییبال هی دفهیشبه  زمی:االن عز من

  میبر ایب ی:نه مامان وشاین
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 میدییدو یچند دور ستین یکس گهیهمه رفتن تو د دمید میدیرس الیبه دنبال هم کردن که به سمت و میروع کردنبودم که ش وشاین فیحر گهید

پام رفت رو  دفهیدنبالم  که  ایب یمامان گفتیو م دیکشیم غیهمچنان ج وشاین ینفس کم اورده بودم ول گهید شهیبچه چرا خسته نم نیخدا ا یواا

 دمینفهم یزیچ گهیرفت د یاهیچشمام س یم محکم به لبه باغچه خورد باگفتن آخسر نیخوردم افتادم زم زیل یزیچی

  

 *سورج*

   

تکونش  نیافتاد روزم دمیسمتش که د دمیدو  نیترانه ازپشت افتاد رو زم  دمیکه د دمیخندیم کردمینگاه م طنتشیوش وشایازدور به ن داشتم

  ارهیب نیماش چیبگو سوئ ونیگفتم برو به بابا هما نهیکه اون صحنه رو نب وشایفتم سمت ندادزدم ترانه  بلندشدم ر دهیجوابمو نم دمیدادم که  د

 

 شده  یچ یمامان شیبذار برم پ ییبغض کرده بود گفت :بابا وشاین

 که گفتم بکن زودباش  یکار وشایبودم دادزدمو گفتم :ن یعصب

 خان  ونیکرد رفت سمت هما رفت درو باز الیازش دور شد به سمت و عیکه زدم سر یباداد وشاین

 وشایجون و سودابه که اونطرف سالن مشغول صحبت کردن بودن به طرف ن هیهان هیگر ریکه زدز یزود بردار مامان چتویبابا گفت سوئ بابابزرگ

نگران شد  شیخونو سر  یهوشیترانه درحالت ب دنیبه سمت سورج باد رونیبرداشت از خونه رفت ب چشویخان رفت باال سوئ ونیاومدن که هما

دکتر فقط حواستون به  برمشیخودم م دیخان گفت :بابا شمابر ونیپدرش  برد و به هما نیحرکت بلند کردو به سمت ماش هیسورج ترانه رو با

 باشه وشایسودابه خانم و ن

 شدم رفتم سمت پرستار  ترانه رو بغل کردم وارد دمیدرمانگاه رس هیشدم وبا سرعت هرچه تمام تر به  نیحرف سوارماش نیوبعد ا 

 :سالم خانوم ترو خدامن

 

 همس از دست رفت نیکمک کن_
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 اتاق یتخت و بردنش تو هی یرو گذاشتنش

چقدر دوستش  ��که  فهممیکنم ... تازه دارم م کاریمن چ ادیسر ترانه ب ییاگه بال شمیم وونهیکردم دنبالش برم اجازه ندادن دارم د یسع میهرچ

 نیا یام ... ولگ*ن*ا*همنو ببخش به خاطر همه  ایبزارم کنار و اعتراف کنم ... خدا امویکثافت کار دمیلش خوب شه قول ماگه حا ایدارم . خدا

 به سمتش رفتم  عیاومد ... سر رونیکه ترانه توش بود ب یبعد دکتر از اتاق قهی... چند دق رشیشده ازم نگ امیدن ای... خدا ریازم نگ دخترو

 ؟ حال همسرم چطوره ؟دکتر  یشده آقا ی: چمن

 ومدهیهنوز به هوش ن یول شهیخوب م گهینبوده تا چند روز د یمحکم ادی:ضربه ز دکتر

 : ممنونمن

 تکرار نکنم مویقد یکارا گهید دمیازت ممنونم قول م ایخدا

 

طرف  هیاز  وشایطرف ... ن هین ترانه از ... ماما ختهیبهم ر ی... اوضاع احوالم حساب ومدهیهنوز به هوش ن یول مارستانمیب یهست که تو یروز چند

 کنم کاریبا دل خودم چ یکنم ول شیکاری تونمی... همشونو م گهیهم از طرف د نایمامان ا ی... نگران

 دیدارم انتقالش بدم تهران شا میتصم ادیچرا به هوش نم دوننینم یول ومدیبه هوش م دیتا االن با یعنی هیعیطب ریغ شیهوشیگفته ب دکتر

 کنن  یاونجا بتونن کار یادکتر

فکر از جام  نیترانست باا میکنه من تمام زندگ یدکترارو تو تهران بهم معرف نیاز بهتر یکیوازش بخوام  رمیبابهنام پورصائب تماس بگ دیبا

 درآوردم شماره بهنام گرفتم  بمیاز توج مویبلندشدم گوش

 یازماکرد یادی:سالم به به آقا سورج چه عجب  بهنام

 کار مهم باهات داشتم  هیالم بهنام جان غرض از مزاحمت :سمن

 :جانم داداش بگو  بهنام
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 :ترانهمن

 شده  یسورج چ ی:ترانه چبهنام

فرصت به تهران منتقل بشه  نیاز دوستانش تو تهران صحبت کنه در اول یکیدادم و قرار شد بهنام با حیبهنام توض یاون شب برا هیقض تمام

و  رنیبه پرستار سفارش کردم اگر ترانه بهوش اومد حتما بامن تماس بگ نیهم یبرگشت به تهران برا یه بشم براآماد نکهیا یمن هم برا

 دیمن چون مردم نبا یول کردینشستم سرمو گذاشتم رو فرمون بغض داشت خفم م نیماش یرفتم تو نیشدم به سمت ماش خارج مارستانیازب

ضبط روشن کردم و صداش  روندمیروشن کردم با سرعت تمام م نیون برداشتم تا بغضم نشکنه ماشخودمو ببازم سرمو از رو فرم دیدم بدم نبا

 کردم  ادیتا آخرز

 ندونه  یشکیه یول ی)سخته عاشق باش

 نشونه   یب  گهید یپاک کن یزود  اشکاتو

 ندونه  یول یدوستش داشته باش سخته

 امانخونه  ینگاهش بکن سخته

 که چه سخته  یوااا

  نجاستیهم دیشا گنیق که معش یقشنگ

 خداخواست  دیشا  یاونو دوست داشته باش تو

  اشیتو رو یبه قربون چشاش بر سخته

  ایکنار در یکن هیقدم گر قدم

 نخوادت دیشا یهمش تو فکر باش سخته

 ( ادتیبه  ادیخاطره هات ورق ورق ب 

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 ولکنم  نبود یلحظه به نبود ترانه فکرد کردم  بغض لعنت هیدم  به فکر ترانه بودم که چرا عاشق بودنمو بهش ثابت نکر ریمس توتمام

 نیخونه رو اومدم  ازماش ریمس ی(انقدر تو افکار خودم  غرق بود که متوجه نشدم  چجور نهیاشکاشو بب یکس گذاشتیبود و نم یمرد مغرور ی) ول

 سمتم دییدو یسر وشاین رو به رو شد که وشایرفتم که با سودابه خانوم و ن الیشدم  به سمت و ادهیپ

  یی:سالم باباوشاین

 زمی:سالم عز من

 بازم  یوردین ی:پس مامانوشاین

گذاشتمش رو  دمیب*و*سناراحت باشه و براش دعاکن گونش  دیوشانبایبهم گفت که ن یتاحالش خوب بشه ول ادیب تونهیفعال نم زمی:نه عزمن

  نیزم

 از کنارشون دورشدم وارد سالن شدم  دیرو پرس بودم به سودابه خانم سالم دادم و حال ترانه خسته

  هوشیبودو ب مارستانینداشت  جگر گوشش رو تخت ب یخدا سودابه خانم خودشم حال خوش بنده

 نداشتم وارد اتاقم شدم  یبه سمت اتاقم رفتم حوصله حرف زدن باکس عیخدا بخاطر مادرشم که شده بهش رحم کن وارد سالن شدم سر یا

 نیا یخستگ خوردیآب سرد به بدن داغم م سادمیوا رشیحولمو از تو کمد برداشتم رفتم تو حموم آب سرد باز کردم ز گرفتمیدوش م هی دیبا

 اداالنشیجون شده بود  یترانم مثل بچه ها تو بغلم ب چارهیب خیاستخر آب  یترانه رو انداخت تو وشایافتادم که ن یموقع ادی کردیمدت برطرف م

دارم چقدر بغلش طعم  یاساس ماتیتصم هیکه خوب بشه  ندفهیا یول میزودتر خوب بشه و برگرده دوباره دور هم باش خوادیچقدر دلم م دمافتا

که در اتاقم  دمیشلوارک از تو کمد برداشتم پوش هی دمیچیحوله رو دور خودم پ رونیاز حموم اومدم ب قهیبعد از چندد دادیلب هاش بهم آرامش م

 زد شد 

 

 وارد اتاق شد  وشایز شدن در ن:بابادییبفرما

  یی:باباوشاین
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 :جانم  من

  شتیپ امیب شهی:موشایین

 قربونت بشم  ایب یی:آره بابا سورج

و بااصرار  زنهینم ادیز یزیترانه لب به چ یهوشیب هیاز قض ینجوریناراحت کنم هم وشاروین ومدیباشه اما دلم ن شمیپ یحوصله نداشتم کس نکهیباا

تخت نشستم  یرو ارهیخودش نم یبه رو ینکرد مطمئنم دخترم ناراحته ول هیاز اونشب به بعد گر یحت خوردیم یزیچ هیون مامان و سودابه ج

 گفت  نموینشوندم رو پام سرشو گذاشت روس وشارمین

 بگم  یزیچی یی:باباوشاین

  زدلمی:جونم بگو عز من

 شد  یبخاطر من اونجور ی:مامان وشاین

 زده یحرف نیهمچ ی: کسورج

 

 شد  یاونم قبول کرد اونجور شهینم یزیمن گوش ندادم گفتم نه چ یول وفتهیم یاتفاق هیشب   مینکن یگفت  دنبال باز ی:مامانوشاین

  هیگر ریزد ز دفهیکه  کردیم فیبغض داشت تعر با

تو  یاتفاق برا نینکرده ا ییخدا دیه شاتو هم نبود ریشد و تقص ینجوریاتفاق ا هیبراثر  یقربونت بشم مامان زدلمیبابا گوش کن عز وشای:نمن

 نگو فقط و فقط براش دعاکن خوب بشه  نویوقت ا چیپس ه وفتادیم

  رهیکه آروم بگ دیکرد تو بغلم شا یکردو خودشو خال هیگر وشاین

 بره  شمیمثل مامان ماندانا ازپ خوادیدوستش دارم دلم نم یمن مامان کنمیدعا م یی:چشم باباوشاین

 گفت  وشایبازهم خودش رو کنترل کرد وبه ن یباز بغض به گلوش چنگ زد ول وشاینبعد از حرف  
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استراحت کنه خودمم به اتاقم  کمیرو به اتاقش بردم تا وشایحرف زدن ن یبعد ازکم شمونیمامان ترانه هم بره از پ ذارمینم گهید یی:نه بابامن

 ترانه بخواب رفتم . و با فکر لمیجمع کنم بعداز جمع کردن وسا لمویاومدم تا وسا

 هیدست و صورتم شستم به طرف کمدم رفتم  ییصبح بود که ازجام بلندشدم رفتم سمت دستشو 8شد که تااالن خوابم برد ساعت  یچ دونمینم

شد  یتحوصله ندارم اصال چه مسافر دمیمدت به خودمم نرس نیا یتو نهیبرداشتم لباسم عوض کردم رفتم جلو آ یو شلوار سرمه ا یآب شرتیت

 زنگ خورد  میکه گوش داشتمیبرم لموداشتمیشد  وسا ینجوریا ومدهیهنوز ن

 نگاه کردم که اسم بهنام بود  میگوش یصفحه  به

 ؟! ی:الو سورج سالم خوببهنام

 !؟ی:سالم بهنام جان ممنون توخوب من

 تهران  دیاز دوستام صحبت کردم که ترانه خانم انتقال بد یکی:قربونت زنگ زدم بگم با بهنام

 تهران  میکاراش انجام بدم تافردا منتقلش کن رمیبتونم جبران کنم من االن م دوارمی:واقعا ازت ممنونم بهنام اممن

 صحبت بابهنام رفتم سمت اتاق بابا تاباهاش صحبت کنم  بعداز

 به درزدم  یا تقه

 دییخان:بفرما ونیهما

 ترانه  باهاتون صحبت کنم دررابطه با خواستمی:سالم بابا م من

  شنومیمن سراپاگوشم بگو م نیباباجان بش اتوی:ب ونیهما

تهران به  یترانه رو انجام بدم برا یانتقال یبرم کارا خوامیمن امروز م دیبمون نجایو سودابه خانم ا وشایشما با مامان و ن خواستمی: بابامسورج

خودم  گهید کمی دیبمون کنمیجش ببرمش تهران فقط ازشماخواهش ممعال یصحبت کرده قرارشده برا قاشیاز رف یکیبهنام زنگ زدم اونم با

راحت  الیمنم با خ شهیباشن آب و هواشون عوض م نجایاگر ا ستمیو سودابه خانم ن وشاین فیتهران من حر دییایکاراش انجام بدم اگر ب خوامیم

  دیکنیبابا کمکم م رسمیتر به ترانه م
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نگران  ینگهش دارم که تو راحت تر به کارات برس کنمیم مویمن سع یول ستیبه خانم که بچه نبگم باباجان سودا یخان:راستش چ ونیهما

  ایندازیبه فکر خودت باش باباجان خودتم ازپام کمی شهینباش انشاهلل ترانه هم خوب م

شده انقدر غرق  رهیه که بهشون خکه رو تختشه عکس ماندانا و عکس ترانه تو دستش دمیرفتم د وشایصحبت با بابا به سمت اتاق ن یکن بعداز

 افکارخودش بود که متوجه حضورمن نشد رفتم سمتش گفتم 

  وشای:نمن

  ییتو بغلم بابا دیپر نیطرفم عکسارو گذاشت رو زم برگشت

 :جونم نفسم من

 ادیبگو خوب بشه ب یزودتر به مامان یی:دوست دارم بابا وشاین

خوب  یتامامان نجایا یمونیتو با دوتا مادربزرگات و بابابزرگ م یتهران ول میقرار بر ین و مامانم کنمیم نکارویفداتشم چشممم دارم هم ی:الهمن

 قول بده  هی ییفقط به بابا مییایما م ای دییایب میبشه زنگ بزن

 !؟ییبابا ی:چه قولوشاین

 !؟ییدوست عمو بهنام خوب بشه باشه بابا شیببره تهران پ یمامان ییتابابا یریبهونه نگ یباش ی: قول بده دختر خوب و حرف گوش کن من

 باشم  یتا خوب شدن مامان ترانه دختر خوب دمیقول م یی:باشه بابا وشاین

 مراقب خودت باش  رمیدخترحرف گوش کنم بشم حاالهم من دارم م نیمن قربون ا ی: اااا من

صحبت  هیبابا داره با سودابه خانم و مامان هان دمیکه د نییبرداشتم از پله ها رفتم پا لمویوسا رونیاز اتاقش اومدم ب دمیب*و*س شیشونیپ

  یبر یگفت :سورج بابا آماده شد دیبابا تامنو د کنهیم

بهتر سودابه خانم بلندشداومد طرفم گفت : سورج  رنشهیتهران د میبرم اگر بشه ترانه رو امروز انتقال بد گهی:بله بابا جان بااجازتون من د من

ندارم  شتریترانه ب هیمن  ارهیمن دلم طاقت نم نجایا میگفتن بمون ونیاالنم آقا هما دونمیم میونیبه تو و خانوادت مد یلیخجان پسرم من و ترانه 

خبر نذار خدانگهدار هردوتون باشه  یبه خدا بعدشم به تو پسرم منو ب سپرمشیاول م دیکنیدرکم م دیخودتونم پدر ایتو دار دن میترانه تمام زندگ

 بده پسرم  ریخدا تورم خ
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 روندم  مارستانیگذاشتم سوارشدم به سمت ب نیتو ماش لمویکردم وسا یصحبت کردن ازهمه خداحافظ کمی بعداز

دررابطه با انتقال همسرم به تهران  یبادکتر فراهان دیپرستار رفتم گفتم با هیصبح بود به سمت  10ساعت  مارستانیب دمیرس یساعت کی بعد

سمتم ازجام  ادیداره م دمید یدکتر فراهان نیها سر بزنه بعد چند م ضیرفته به مر ادیاالن دکتر م دیچند لحظه صبرکن هیصحبت کنم پرستار گفت 

  لندشدمب

  دیدکتر خسته نباش ی:سالم آقا سورج

  میداخل اتاقم  باهم صحبت کن میبر دیی:سالم جوون ممنون بفرما یفراهان

 به سمت اتاقش رفت یفراهان بادکتر

 

 رو به من گفت :  یدوکتر فراهان یبعد وارد شدن به اتاق و نشستن رو صندل که می_

  دیامرتون بگ دییبفرما یامداد یآقا خب

از همکاراش صحبت کرده  یکیانتقال تهران دوستمم با یاز دوستانم صحبت کردم برا یکیبعد صحبت باشما با روزیدکتر من د ی:آقامن

 دکتر یبشه آقا نیرترازاید خوادیهمسرمو بکنم انتقالش بدم دلم نم یکارا من تاظهر شهیامروز م نمیبب خواستمیم

آره پسرم من االن دستور انتقال  یهمسر دلسوز و فداکار نیاحسنت به شما وخوش به حال همسرتون بخاطر داشتن همچ یامداد ی: آقایفراهان

  شهیتا بعداز ظهر منتقل بشه تهران نگران نباش انشاهلل خوب م سمینویم

ترانه توروخدا بخاطر  دمشید شهیاز پشته ش ششیبرم پ دادنیکه ترانه بود اجازه نم  Icuرفتم سمت  رونیصحبت بادکتر ازاتاقش اومدم ب بعداز

چند روز الغرتر شده بعداز  نیپاشو توروخدا بخاطر مادرتنهات پاشو چقدر تو ا دونهیکه خودش مقصر م ییوشایپاشو بخاطر ن میماکه چشم به راه

انجام بدم تاساعت حدود دو بود که همه کاراش انجام شد وآماده  شیو انتقال صیترخ یرفتم تاکارا شهیکم نگاه کردن و دردو دل از پشت شی

 زدم برم دل تو دلم نبود قبل از حرکت به بهنام زنگ نمیبه تهران منتقل بشه من هم قرار بود باماش مایترانه قرار بود با هواپ میرفتن به تهران بود

تر  ریفقط ترانه برام مهم بود من د  یبود تصادف کنم ول کیدوستش خبر بده به سمت تهران حرکت کردم تو راه چندبار نزد ایکه به پور
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 یباتمام خستگ دمیشب بود به تهران رس 8ترانه تا من خودمو برسونم حدود ساعت  یتهران قرار شد بهنام تو تهران بره دنبال کارا دمیرسیم

 قفل کردم رفتم که با بهنام رو به رو شدم  نیدرماش دمیکه ترانه بود روندم تارس یمارستانیبه سمت ب هار یتو

 :سالم من

 داداش  یصبور باش دینگران نباش فقط با دتشیاومد د یزنگ زدم عصر ایبه پورIcu؟! نگران نباش االن تو قسمت  ی:سالم خوب بهنام

کنم به حال خودم به حال ترانه به حال خانواده هامون  چه  هیگر خواستیبود آخ که چقدر دلم م یرکه ترانه بست یسمت میو بهنام رفت من

 شد آخه... تو افکار خودم بودم که بهنام صدام زد یمسافرت

 خونه ما  میبر اینداره ب یا دهیفا جیه نجاموندنتمیا یتوهم خسته ا گمی: سورج م بهنام

 یلیتااالنشم خ شمینه مزاحم تو نم گردمیاستراحت کنم باز برم کمیو  رمیگیدوش م هیخونه خودمون  مریم یتنهاش بذارم ول ادی:دلم نممن

  کنمیحتما زحمتاتو جبران م یدیزحمت کش

  میترانه خانوم هم مثل آبج یتو هم مثل داداشم هیچه حرف نیمنو درآغوشش گرفت و گفت :ا بهنام

 کردم : یآهنگ پل هیاز هم سوار شدم و به سمت خونه روندم ضبطمو روشن کردم  یظسمت خروج وبعداز خداحاف میبابهنام رفت بعدش

 انجامت نداد شهیکه نم یهست یبه باد تواشتباه دهیموندنم باهات عمرمنو م نکهیباا

 ادیمثل من بخدا به همرات نم یشکیه ادیبستم روهمه امابه چشات نم چشمامو

 ازعشق  یازعشق وااا یازعشق وااا یوااا

 ازعشق  ونام

  رسهیکه دوست داره نم یزیبه چ شهیرو عشقشون خط بکشن آدم هم لیدل یکه ب ادیب روزیبشن  گهیعاشق هم د لیدل یکه ب دوتاآدم

 قصه ها از اولش مشخصه  یبعض آخر

 نداره  یبیع ییچون تو یول زمیریبهم م ذارهینقطه ضعف من همش غرور تو پام رو

 قصه ها از اولش مشخصه  یآخر بعض رسهیه نمکه دوست دار یزیبه چ شهیهم آدم
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 ازعشق  یازعشق وااا یاز عشق وااا یوااا

 ازعشق  امون

پرواز کنه نگران بودم به  نیکه هر لحظه ممکن بود ماش دیکشیم ییو ال دادمیراژمیها و ابونیتو خ ادیز اریباسرعت بس دادمیبه آهنگ گوش م 

  دیبه خونه رس نیش بدم بعد چند  مکه دوستش دارم نرسم نگران بودم ازدست یکس

 خانوم درو باز کرد : ایثر

  دیشما چقدر زود برگشت دیخانوم :سالم آقا سورج خوش اومد ایثر

 هم شمال هستن  هیتهران بق میاالنم انتقالش داد هوشیخانوم و داد و گفت :ترانه ب ایحوصله سالم ثر یب سورج

 نگاه کردن که سارا گفت :  گریدخدمتکارا هاج و واج هم هیخانوم و بق ایثر

 شدن ؟!  ینجوریافتاده؟!ترانه خانوم چرا ا یچه اتفاق آقا

 وروبه سارا گفتم : ارنیآب گفتم برام ب وانیل هیمبل و  ینشستم رو 

به  یز بغض لعنتنگرانشم با ومدهیشده اال دوهفتست بهوش ن ینجوریچرا ا دونمینم یسرش به باغچه خورد ول کردیم یباز وشایداشت بان یچیه

 نکهیبدون ا نیانداخت رو زم لشیازجاش بلندشد رفت سمت اتاقش وسا دیآب رو سرکش وانیسر باز نکنه ل نکهیا یگلوش چنگ زد که برا

به  کردیکه دوستش داشت و بهش نگفته بود عاشقش شده فکر م یو سکوت به ترانه ا یکیخودشو رو تختش انداخت و تو تار ارهیلباساشو درب

دوهفته شکسته شده دلش  نیا یچقدر تو نکهیعشقش به آغوش عشقش به ا یه هاب*و*سهمو بغل کردن به اون  اطیح یکه تو یشب اون

صبح شد با روشن شدن هوا به خودش اومد  6داده بودانقدر فکر کردتا ساعت  گهیرنگ د هی شیکه بااومدن به زندگ خواستیم رویکس یصدا

خانوم  ایکه ثر رونیب رفتیداشت ازخونه م رونیحولشو برداشت دوش گرفت و آماده شد ازاتاقش رفت ب ازرو تخت بلندشد رفت سمت کمدش و

 صداش کرد :

 ؟! دیخوریصبحانه نم آقاسورج

 :نه ممنون من

  دینخورد یزیهم چ شبیخانوم :آخه د ایثر
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 ندارم خداحافظ لی:گفتم نه ممن

 خدانگهد دیخانوم :هرطور راحت ایثر

 

 

نگاهش کردم ترانه پاشو دلم برات تنگ شده  سادمیکه ترانه بود وا یرفتم سمت مارستانیشدم رفتم سمت ب نیسوارماش رونیدر اومدم ب از

 ! ؟یسورج امداد یرو شونم حس کردم برگشتم سمتش و گفت :سالم آقا یدست دفهی یبخواب یخوایم یتاک یصدات آرامش پاشو لعنت

 :بله خودم هستم شما؟! من

 دوست دکتر پورصائب  یدریح ایمن دکتر پور:خوشبختم دکتر

 :بله خوشبختم  من

 اومده  یسر خانوم چ دیو بگ میکم حرف بزن هیاتاقم باهم  میبر  دیی:خب بفرما ایپور

االن نشده به سرش که  دهیکوب یزیدادن و گفتم آخه فقط به باغچه خرد چ حیشروع کردم ازاول تاآخر براش توض میرفت ایبه سمت اتاق پور باهم

  هوشیسه هفتست ب کینزد

بخصوص االن که خانوم شما پشت  هیحساس یبشه تا ازهوش بره آدم سر جا دهیتو سر کوب یزیچ دیکه نبا شهی:خب سورج جان هم ایپور

که  ییجاتااون میدیو شماهم فقط و فقط دعا کن براش ماهم کارمونو انجام م شاتیو آزما میریعکس بگ دیبرخورد کرده ما با نیسرش با زم

 من برم  ستین یسر بزنم اگر امر ضامیبرم به مر دیبا گهیمن د دیببخش استدست خد شیبق میتونیم

  دمشید شهیدوهفته فقط از پشت ش نیتو ا کنمیخواهش م نمشیفقط چند لحظه بب کیازنزد شهی:م من

  دشینیچند لحظه بب دیبهتون لباس بدن بر گمی:باشه االن مایپور

 نشه آقا شتریگفت فقط چندلحظه ب دمیلباس بهم داد پوش هیپرستار اومد  هیچند لحظه  بعد

 :چشم . من
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تو دستم گرفتم چقدر  فشویظر یتو دهنم من چم شده چرا انقدر بدنم گر گرفته به طرفش رفتم دستا ادیخدا قلبم داره م یاتاقش شدم وااا وارد

سرمو گذاشتم رو دستش  وردمیطاقت ن گهید یباز به سراغم اومد ول یغض لعنت... بمارهیدختر انگار چندساله رو تخت افتاده وب یشد فیضع

چطور بگم  یعنیدوست دارم  وشایترانه به جون ن تونمیکردن خودم ترانه توروخدا پاشو جان سورج پاشو من بدون تو نم یبه خال دمشروع کر

 یتو شعله و حرارت عشق سوزمیترانه دارم م یبرام وااا یشدیم طونیش یکردینازت تو چشمام نگاه م یباچشما یعاشقتم آخ کاش بهوش بود

 کنمتیمال خودم م نکهیاز عالقم ازا ماتمیباهات باشم فقط پاشو تابرات بگم از تصم میلحظه زندگ نیتاآخر دمیقول م تکه بهت دارم ترانه به

 . خوامیترانه خدا تورو سرراه من گذاشت پس من تورو ازخدا م

عطر تنشو حس کردم ازاتاقش  دمیب*و*س شویشونیپ رونیب زمیکه تو گلوم بود رو بر یونستم حرف بزنم تونستم اون بغضشدم ت یخال باالخره

بعد از دادن  دیریشماره تماس بگ نیافتاد باا یبرم فقط لطفا اگر اتفاق خواستمیلباسم عوض کردم به سمت پرستار رفتم خانم من م رونیاومدم ب

 خودت کمکش کن  ایبلند بشه خدا دوارمیکنارش بودم فقط ام نکهیداشتم ازا یخوب سمت خروج رفتم حس هشماره ب

 زنگ خورد به صفحش نگاه کردم بابا بود  میشدم که گوش نیماش سوار

 :سالم جانم  من

 نکرده ؟!  یرییتغ چی؟! ازترانه چه خبر ه یخان:سالم سورج خوب ونیهما

قرار فردا ازسرش عکس  نیهم یخورده برا نیچون سرش به زم دیکردم گفته نگران نباش بادکترش صحبت یول هی:ممنون ،ترانه همونطورمن

  رنیبگ شیو آزما رنیبگ

 به خودت برس  کمیسورج بابا توهم مراقب خودت باش  ادیزود تر بهوش م ستین یزیخان :انشاهلل که چ ونیهما

 ؟!چه خبر؟! خوبن وشایاز مامان و سودابه خانوم و ن ی:چشم ، راست من

 یزیدوروز نه لب به چ هی وشاهمین دمیکم طاقت شده دارو هاش تموم شد رفتم براش خر کمیخان :آره همه خوبن فقط سودابه خانم  ونیهما

مراقب  شمیمزاحمت نم گهیخوب بشه خب د عیترانه سر دوارمیسه نفر ام نیا نیمامانتم نگرانه منم موندم ب نهیشیگوشه م هی ینه حرف زنهیم

  خودت باش

 دیچشم شماهم مراقب خودتون باش یمراحم شهیبه سودابه خانوم و مامان سالم برسون بگو ترانه خوب م دیباش وشای:بابا مراقب ن من
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خوب بشه..آخ که  میزندگ یکه زودترحالت ترانه  کردمیودعا م روندمیم ابونیخ یهدف تو یترانه بود.ب شیبرم خونه فکرم کامال پ ومدینم دلم

 یخنک یقدم بزنم هوا یکم دمیداشتم بهترد نونگهیماش شمیم وونهیخداااااا دارم د یگوشمه واااااا یخنده هاش تو یشو کرده..صداچقددلم هوا

 دهیرو چش یمادر یکه طعم ب نمیخودم،دختر نازن ی.براسوختیدلم م یلیشداماخیازالتهابم کم م خوردیکه نوازش گونه به صورتم م یمینسبود 

وهمراهش  دیبه گوشم رس یخوش یکه صدا زدمیخودم قدم م یحال و هوا یاز قلبمو به خودش اختصاص داده بود.تو ی گوشه ابود،ترانه که حاال

اذان بود که بنده  یخدابود..صدا یعمرم بود..آره..صدا یصداتو نیلحظات برام بهتر نیا یکه حاالوتو ییکردم صدا حساسروا یزندگ یبو

 نداشتن...... نیکوتاه و دلنش یمهمان نیرفتن به ا یبرا یشوق چیامابنده هاش ه کردیهرروزش دعوت م یهاشو به مهمون

بگذره وترانه رو بهم  راتمیو از خدا خواستم تاازسرتقص دمیبه صورتم کش یدسته از آدم هام..دست نیخودمم جزو هم کنمیانکارنم

قدم زنان به  دمیرود یشده ا یباوچراغونیز یجلوتر امامزاده  یداختم کمان یبه اطرافم نگاه ومدیم هایکینزد نیازهم یلیاذان خ یبرگردونه.صدا

ازتو  چکسی.هری،ازمن بگذرو خواستمو بپذ میرحمان و رح یخدا：گفتم رلبیآهسته و ز یلیداخل رفتنو نداشتم خ یرفتم اما رو دهسمت  امامزا

 به دادم برس.  سیمن ن یکامل ترو دلسوزترازتوبرا

که آرامش قبل طوفان  یآرامش نیاما فقط خدا مطلع بود از ا کردمیو آرامش م یحرکت کردم.احساس سبک نیبه سمت ماشو  نییپا سرموانداختم

 نگرانم شده یخانم تاحاالبدجور ایک ثر  دونمیخونه م گشتمیبرم دیشدم با نی... سوار ماشمیمن و زندگ یبود برا

غذاخواستم ازش ورفتم تادست و  یدادم که حالم خوبه و کم نانیمنم بهش اطم یگرانشروع کردبه ابراز ن اخانومیبه خونه ثر دنمی.به محض رس

 افهیق نیواقعا که باا دمیمتر پر هیجن زده ها  نهویع دمید نهییا یصورتم رو بشورم چندمشت آب به صورتم زدم تا سرمو باال گرفتم و خودمو تو

بمونه حوله  هوشیب دهیم حیترج نهیبب افهیوق ختیر نیشتم مطمئن ام اگه ترانه  منو بااکم ندا والااااااااایکه چه عرض کنم ه یاز جن و پر یزیچ

 یرفتمو ب خودم حساب یحموم حساب هیارومم کرده بود  کیدردودل کوچ هیقربون خدابرم چقدبا  رمیبگ یدوش اساس هیحمومم روبرداشتم تا 

بخوره چند تا قاشق  خوادیم یغذارو ک نهمهیم تواشپزخونه به بههههه چخبره اورفت دمیلباسامو پوش مردمیم یداشتم از گشنگ گهید دادمصفا 

سمتش اخ  دمیپر یگوش یتشکر کردم و رفتم تواتاقم چشمام گرم شده بود که با صدا اخانومیمثل قبل اشتها نداشتم از ثر گهیغذا خوردم د

 ومده جواب دادم...ترانه بهوش ا نکهیا  دیشماره ناشناس بود به ام رفتتتتخداااا کمرم گ

 

 لوفرین
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خاموش کردم انداختم رو تخت چشامو بستم و کل خاطراتم با ترانه رو  یحوصله داشتنا گوش ناهمیبابا ا یا دیکشیسوت م یکیدادم فقد  جواب

انه حرف زدمو ترانه رو حس کنم رفتم و عکس ترانه رو گرفتم رفتم تواتاقم با تر خادیاوردم چقد دلم خوش بود اونروزا دلم م ادیب 

از دور صدام زدو داشت  هوی دیخندیو م دییدویاونور م نوریجا سرسبز بود و پر از گل درخت  ترانه ب ا ی دمیخواب کردمبغلش  دمشیب*و*س

 ریک ترانه ز میشد کیشکرت واقعا شکرت بهم نزد یترانه منو برگردوند یعنی ایخدا میسمتش هردو دستامونو بازکرد دمییمنم دو دیدویطرفم م

 یهمه چ دمیهق هق ترانه  بلند شد بعد د یصدا ومدین ییصداش زدم صدا یحفره بزرگ شد هرچ ی شدیچ یوا فتادا غیج یشدو با  یپاش خال

 اایخدا زدمیم غیجلوم ظاهر شد داشتم ج یشدو وحشتناک ترانه با سر خون کیتار

 نیع یعد بلند شدم ب دستام نگاه کردم ب اطرافم نگاه کردم همه چب میشینگران م میدار گهید یزنیم غیج یساعت دار میپسرم چته ن سورج

 قبل بود ترانه کو  ترانه کو 

  یکنیم نیچرا همچ ：ایثر

خواب بود دوباره  یبهترشدم همه چ کمیاز عرق بود شربتو تااخر خوردم  سیپاک کردن ک خ مویشونیشربت برام اوردنو با دستمال پ ی  

صبحونه خوردمو  کمیبدون ترانه دوش گرفتمو  گهید روزینشده بود دوباره  یخبر چیاونور اونور کردم ک روز شدو ه خوابم نبرد گهید دمویدرازکش

  ستادمیکنارش ا دمیشدع رو پوش لیاستر یو اجازه گرفتم برم تواتاق و لباسا دمیدیدوباره ترانه  رو م شهیو از  پشت ش مارستانیرفتم طرف ب

 زنگ خورد مامان ترانه بود میگوش  گرفیخراب شده تازه داشت وضعمون سروسامان م یهمه چ عهدفیچرا  میرفتیکاش شمال نم

 یجان خوب سورج

 یشکر شما خوب سممیبدن

 خادیدلم دخترمو م ییکجا ستمیخوب ن ن

 کنار ترانه مارستانمیب

حق داشت اون  دمیشنیمامانشو م هیگر یصدافقط  قهیجلوش  گرفتمو بعد ده دق رویباهاش حرف بزنم منم گوش کمی ریجلوش بگ ویگوش پسرم

ک  یکردم زمان هیگر باریمن توعمرم  هیقطع کردمو شروع کردم ب گر ویتنها ارامشش رو از دست داده بود من مقصرش بود خدا لعنتم کنه گوش

ن بااون شدم و زل زدم بهش غرق در و دوباره مشغول حرف زد دمیدیهمه جارو تارم هیترانم چشام بارون یاالن برا یدادم ول دسماندانارو از 

 ,,,,,شدیچ دمیفکر بودم نفهم
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 لوفرین

پرت شدم .........سورج:بله؟      میواقع یایاومدم و ب دن رونیترانه ب الیپرستارازفکروخ ی:اقا،اقا باشمام حواستون کجاست .............باصداپرستار

     نیلحظه پرستار:زودباش ید سورج:باش فق دیایب رونیدبیپرستار:وقتتون تموم شده با

 

 یانگار دمیکش قینفس عم ی دمیرس مارستانیب محوطه  ب یاومدم وقت رونیشده ب نیوازاون مکان نفر دمیب*و*سترانه رو یشونیپ عیسر

 درزدم  ارفتمیشدم و ب طرف اتاق پور مارستانیدوباره وارد ب یلیم یبودباب رممکنیغ دنینفس کش مارستانیب طیتومح

 

 نشستمیم نکیا نیدرح نی؟بشیسادی؟چراوای:سالم سورج جان چطورایدروبازکردم وب داخل رفتم   سورج:سالم  پور     دییبفرما:ایپور

 گفتم:داغونم،داغون   

 نباز توی:اههههه پسرروحایپور

 ؟یداشت یحاالکار

 :اومدم باهات راجب ترانه صحبت کنم حالش بهترشدع؟سورج

طور خوب گوش کن ب حرفام چون  نیکردم بعدمالقاتتم هم نشیترانه خانوم معا شیپ یتوبر نکیقبل ا سورج جان من ی:راستشوبخواایپور

عکس  تونینم یول کنهیاطرافشو درک م یزایحالت اغماس چ ی سیکما ن یول داکردنیحالت کما پ یب  هیحساس خورده شب یضربه ب جا

فک  ایپور یب حرفا یجیبا گ کنیم یادیکمک ز شیاریچون ب هوش یبزن خوب خوب ی،حرفا ینکن هیگر سرشکن باال ینشون بده سع یالعمل

 زد وییک ضربه نها کردمیم

  یپسرموفق باش یعتوبکنیس دتمامیبا یخبرول نیب کما متاسفم ازبابت ا دیشا ادی:اگ تا صرف مدت دوهفته ترانه خانم بهوش نایپور
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ازاونجارفتم تافکرکنم واسع  یبلن شدم وبدون خداحافظ یحالیخدااااااا باب یییییچ یییییعنیدوهفتهههههه  کردمیم ارونگاهیمدت مات پور تمام

 بدون درمانم یدردا م،واسعیچارگی،واسه ب میبدبخت

 

 

  

 روزبعد( ازدهی)

ب  شیروزپ شیش وردویو بعداون رفتن به خونس سودابه خانم دلش طاقت ن مارستانیو کارمنم رفتن ب ب هوشعیروزه ک ترانه ب ازدهی قایدق االن

 ارمشین گیگرفتم د میکرد ازحال رفت منم تصم هیاخرشم بس ک گر شهیروز ب مالقتش اوردم اما پشت ش یتهران اومدن 

 

 بانو غزل

 

 .... مارستانهیداشت اونم رو تخت ب ایدن نیداده به دختر تو ا گ*ن*ا*هبدبخت  سوختیواسه سودابه خانم م دلم

 زنگ خورد  میگوش دمیخودم بودم بودم که د الیفکرو خ تو

 نیی: بله بفرمامن

 بهوش اومده  مارتونیب نیببخش نی: سالم آقا خوب هستپرستار

 : واقعامن

 : بله خدانگهدارپرستار

 سودابه خانوم  شیاشکامو پاک کررمو رفتم پ عیسر ومدیشاد بودم اشک از چشام م یلیکنم خ کاریچ یاز خوشحال دونستمینم یوا

 مارستانیب میبر نیش: سودابه خانوم آماده من
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 : چرا پسرم  سودابه

 : زنگ زدن ترانه بهوش اومده من

  مارستانیبه طرف ب میبا هم رفت دویزد و بلند شد چادرشو پوش تیلبخند از رو رضا هیخانم  سودابه

نشست رو  یکه دست کردمیبرمو نگاه م دور و ونهید یبود مث آدما یترانه نبود تخت خال ی....ول میسودابه خانم هر دو به طرف اتاق ترانه رفت منو

 سودابه خانمه  دمیشونم سرمو برگردوندم د

 ترانه رو بردن بخش میبر ای: پسرم بسودابه

 می: عه پس برمن

 کردن  هیشروع کرد به گر دیو چشاشم بازه تا سودابه خانمو د دهیترانه رو تخت دراز کش دمیطرف بخش در اتاقو باز کردم د میهم رفت با

 : ما....مامانترانه

 : جون دلم دختر گلم سودابه

 ..... دنویب*و*سو سودابه خانم همو  ترانه

 که تازه چشمش به من افتاده بود  ترانه

 دمیکش یتو نبودت چ یدونیم میدلم سالم عشقم عمرم زندگ زمی: سالم عزمن

 �😳😳�خانم : سودابه

 زمیسالم عز �😊�:ترانه

  نیهم راحت شد شما دوتا چقدر با �😳�خانم: سودابه

  کنمیم یجا ترانه رو ازتون خواستگار نیتحمل کنم هم تونمینم گهی: سودابه خانم من دمن

 ندارم  یمنم حرف هیاگه ترانه راض ��خانم: سودابه
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 �🙈�می:مامان من راضترانه

  می: سودابه خانم منو ترانه قبال قولو قرارمونو گذاشته بودمن

 تا حاال  یها از ک هدیعه ور پر �😡😡�خانم: سودابه

 مامان  نی: ببخشترانه

 �� نی: خاله جون ببخشمن

 ����خانم: خاله سودابه

 خاله  گهی: آره دمن

 ادیبدم م مارستانیبابا سرم رفت حوصلم سر رفته از ب ی: اترانه

 میمرخصت کن زنمیاشه االن با دکترت حرف مب ی....ول یومدیبدم م مارستانیبودم از ب مارستانیب یماه و خورد هی: عه خانم خانوما اگه منم من

 

 بانو غزل

 

 خونه  میبا هم رفت میبا دکتر حرف زدمو ترانه رو مرخص کرد رفتم

 انیو انام قرار شد فردا ب نایبه بابا ا میزد زنگ

 من چه خبر ی: خب ترانه من

 باشه  یخبر دیواااا مگه با ��:ترانه

 خوادیکوچلو م ین یلم ند میکن یزود عروس خوامیمن م گهی: اره دمن

 یادب یب یلی: عه سورج خترانه
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  ی: وا چرا تو که خانم خودممن

 دلتنگشم یلیکجاست خ وشاین ی: سورج راست ترانه

 شده  ضیمنه مامان ترانه مر ریتقص گفتیهمش م خوردیغصه م یلیخ ومدهیشدن تو ن ضیشماله بعد از مر نایبا بابا ا وشای: نمن

 رمقربونش ب ی: الهترانه

 ی: قربون من چمن

 یلوس یلیسورج خ ��:ترانه

 �� دونمی: ممن

 : سورجججججججترانه

 : جانممن

 کشمتی: مترانه

 ادی: دلت ممن

 خانوم اومد ایکه ثر میزدیسروکله م میجور داشت نیهم

 نهار نیای: آقا خانوم بایثر

 میای: شما برو االن ممن

 ینهار خور زیسر م مینشست نوییپا میبه کمک نداشت با هم از پله ها رفت یازین رفتویم بازم خودش راه یترانه حالش خوش نبود ول نکهیا با

 شماها نی: کجا بودایثر

 میزدیحرف م می: داشتمن

 نیزودتر به فکر ازدواجتون باش دیبا  نیکیبهم نزد یلیشماها خ یسورج پسرم من هر دوتونو دوست دارم ول نی: ببایثر
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 فکرش هستم خانم خودم تو  ای: چشم ثرمن

 

 هم از شمال برگشتن  وشایو ن نایگذاشته شد و مامان ا یقرار عقد و عروس نیکه فکرشو کن یزیاز اون چ کمتر

 خسته شدم هم من هم ترانه میلیبود و خ مونیامشب عروس میاالنم منو ترانه با هم تو اتاق خواب و

 یخوشگل بد ین ین هیبه من  یامشب حاضر ی: خب خانوممن

 هنوز زوده رمینخ: ترانه

 خوامیمنم م خوادیم ین ین وشایشده ن رمی: عه کجا زوده تازه دمن

 : به من چهترانه

 بچه که از وجود تو باشه هی خوامی: ترانه گفتم من بچه ممن

  �😢�باشه  یبجنس یلی: سورج خ ترانه

 دیشکیخجالت م یلیلباس عروسو از تنش در آوردمو دستشو گرفتم گذاشتمش رو تخت خ رفتم

 مال خودم  یشیامشب م گهید ری: عه خانوم کوچلو رو نگمن

 نکن تمی: سورج اذترانه

 کنم صبر کن تتیبابا هنوز مونده اذ ی: امن

 گرفتمش بغلمو ..... دمیخندیو منم م زدیم غیج اون

 

 بانو غزل

 

 ینزن گوشمو کر کرد غیبابا انقد ج ی: امن
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 حقته من درد دارم �😭�:ترانه

 دیومم برم ببخش: قربون خانمن

 :ترانه

 یشیمسکنو بخور خوب م نیا اینکن ب هی: جان من انقد گرمن

 در آوردم یباز یمنم بود وحش ریالبته تقص  فهیبابا چقدر ضع یا دیخورد خواب مسکنو

 

 

 ***چن سال بعد***

 

  شی: عه سورج بچه رو ول کن کشتمن

 ��ادب شه دیخانمم با رمی: نخسورج

 ولم کن یدغلط کر یی: باباینازل

 یادب با من یبچه ب ی: اسورج

 : آرهینال

 که زنگ خونه به صدا در اومد کردنیم یداشتن باز اونا

 در و باز کردمو  رفتم

 : سالم من اومدموشاین

 یماهت دخترم خوب ی: سالم به رومن

 خوبم گشنمه ی: اره مامانوشاین
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 و رفتن تو اتاق خودشون منم نشستم رو مبل و به فکر رفتمنهارشونو خوردن  یو بچه ها هم با خنده و شوخ دمیکش ناهارو

تو  هیهمدم داره برا خودش آقا غالمم مرد خوبو مهربون هیچن سال مامان با باغبون خونه سورج ازدواج کردو االن  نیبود تو ا ییچه روزا آخش

 خودم بودم که سورج نشست کنارمو  الیفکرو خ

 یی: ترانه آماده اسورج

 ی:آماده چمن

 ی: واسه بچه سومسورج

 کشمتیسورج م ی: چمن

 �😉� یاریتا بچه ب 8 دیبابا هنوز که دوتان تو با ی: اسورج

 مو کردم اونطرف که مثال قهرم زد به شونم نگاش نکردم رو

 : خانممسورج

 :.........من

 : خانوم خوشگلمسورج

 : قهرم من

 بچه باشه نیآخر دمی: ترو خدا قول مسورج

 ای: قول داد من

 : مرده و قولشورجس

 ️❤�💋💋�: باشهمن

 می: عاشقتم زندگسورج
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 شتری.....من بدمویخند

 

 

/عشق ان است که به یکه کنارش باش ستی/ عشق آن نستین وانهید دی/ آن که عشق را آفرستیعشق است!!! عشق افسانه ن یزندگ ️❤

 ️❤یباش ادشی

 

 انیپا
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 Roman4u@کانال تلگرام : 

 

 

wWw.Roman4u.iR

