
 

 

 الصه:خ

با پسر رییس شرکتش ازدواج کنه دختری که به اجبار پدرش مجبور میشه ارام 

 ک دختر به اسم هلیا داخل زندگیش هست  و یپسری خشک و مغرور و لجباز 
و باعث میشه  ارام رو اذیت میکنه ه برای همین دارن عالقه ای به ارام  و

 که.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خونه داخل یلیخ حوصلم پروندن مگس  حال در معمول طبق و بودم اتاق داخل

  کمی که نداشتم هم یلمس یگوش ک ی یحت کنم کاریچ دونستمینم و رفتیم سر

.  شدم تر تنها کرده فوت نینسر مامان  که هم یزمان از بگردم نترنتیا داخل

  کردن پرت یبرا االن مثل رهیگیم میگر وفتمیم نینسر مامان ادی که یوقت

 نظر از دور کی رو اتاق داخل و شمیم بلند جام سر از نینسر مامان از حواسم

  و موکت کی رهیبگ رو یکس چشم بخواد که نبود اتاق داخل یچیه  گذروندم

  زیچ لباس دست چند و کتاب تا چند جز کمدمم داخل که کمد کی و تخت کی

  پلمید که یوقت ادمهی خوب شهیم بلند نهادم از اه کتابام یاداوری با نبود یا گهید

 گفت بابا یول بدم امتحان یدولت یبرا خواستمیم شوق و شور تا هزار با گرفتم

 انقدر مادرت لطف به هم حاال تا بخونه درس نیا از شتریب دختر نداره یمعن

 یباش بلد یچ کی که بود بست هم ییابتدا پنجم همون تا وگرنه یخوند درس

  رو ییغذا مواد و خونه اجاره خرج که بود  کارخونه کی نگهبان بابام یسیبنو

  پسر یبجا خدا یول باشه داشته پسر داشت دوست شهیهم کردیم هیته زور به

 اومدم ایدن به که  روز همون از  چون گذاشتن  ارام رو اسمم که داد بهش منو

 کردمینم هیگر نیهم یبرا ستین  خوشحال اومدنم از یکس دونستمیم که انگار

  پسر یکس  هر  دهینم یمعن من نظر به اصال ارام گذاشتن رو اسمم نیهم یبرا

 داشته ثروت و مال که باشه داشته  دوست پسر دیبا یکس باشه داشته دوست



 

 

  بودم فکر داخل که طور نیهم واال محتاجه شبشم نون به که یکس نه باشه

 :نداختیم کهیت  بگم بهتر ای زدیم حرف من با داشت که دمیشن رو بابا یصدا

 

 بزاره  یزیچ کی یاب کی ینون هی ستین یکی یایم کوفته و خسته کار سر از

  دختر نیا با بشکنه دستم کن بزرگ  دختر و ایب اخه یزندگ شد نمیا ادم یجلو

 کردنم  بزرگ 

 

  یرو تو که نبودم هم  یادم و داشتم  عادت بابا یغرا غر به معمول طبق که منم

  بد جواب و داد یاروم  به دیبا رو یتند جواب مامان بقول ستمیوا تر بزرگ 

  از که یوقت زدن حرف اروم با رو داد جواب و زدن حرف خوب با رو یدهن

  خودش شیپ هنوز داره و گوشه کی نشسته که دمید رو بابا رونیب اومدم اتاق

 زنهیم غر

 : گفتم و کشینزد رفتم

 

 حواسم دیببخش ارمیم اب براتون االن نیبزار  ریبخ دنیرس جون بابا سالم_ 

  رفتم سرعت به و  کردمیم اماده قبل از وگرنه کهینزد اومدنتون ساعت به نبود

  یا گهید زیچ تا بابا یجلو گذاشتم و  اوردم و کردم درست کی اب پارچ کی و

  تا بود یچیه از بهتر کنم تماشا داره یچ نمی بب تا  ونیزیتلو یپا نشستم بعد و نگه

 دنید ونیزیتلو پس کنم درست رو شام و برم تا داشتم وقت گهید ساعت کی

  سر دمید که انداختم نگاه کی بابا  به زمان گذروندن یبرا بود نهیگذ نیبهتر

 :گفتم  درگمه

 

  نیکرد گم یزیچ جون بابا شده یزیچ_ 

 : گفت بود شده  جمع من به حواسش من حرف با که بابا

 

 دارم  باهات کار بروم رو نیبش کن خاموش رو ونیزیتلو نه_ 



 

 

 یچ بابا نمیبب بودم کنجکاو سمتم  اون از و نداره یچیه ونیزیتلو دمید که منم

 رو حرفش تا بابا یبرو رو نشستم و کردم خاموش رو ونیتلوز بگه خوادیم

 بزنه 

 : گفت بابا

 بچه تو سن  داخل میقد  یدخترا زشته شده سالت ستیب  گهید تو دخترم نیبب_

 یوقت یول زنمیم بهت رو ها حرف نیا من یبکش خجالت دیشا دونمیم داشتن هم

  سمیرئ راستش من گردن افتاد موضوع نیا تیمسئول  گذاشت تنها مارو مادرت

  تو از دفترش خواست منو امروز  ی اورد غذا من یبرا که دید رو تو روز اون

  اومد خوشم ازش دمید رو دخترت که   روز همون  از گفت  کرد سوال من راجب

  فردا یبرا دادم اجازه کردم قبول منم یخواستگار امیب پسرم یبرا خوامیم و

  مثبت جوابت خوادیم دلم باش اماده شب فردا یبرا هم تو یخاستگار انیب شب

 تر  باال برهیم رو سمتم گفت اقا باشه مثبت جوابت تو اگه باشه

 : گفتم  

 منو اصال دیشا نبود یخوب پسر پسرش دیشا یول نیمت شما حرف  من پدر_ 

 ی چ  موقع اون نخواست

  از  که هست یسال چند نداره کم  یچیه ییاقا از دمید رو پسرش من:گفت بابا

  اگه بعدم هیمهندس خودش یبرا خوندهیم درس اونجا گنیم برگشته کشور خارج

 ومد ینم یخواستگار که خواستینم رو تو

  و کردم اکتفا چشم کی گفتن به یول بودن نکرده قانعم بابا یحرفا نکهی ا با منم

 اتاق داخل رفتم و شدم بلند بعد

  هم اگه کردینم مجبورم یکار به وقت  چیه  یول نداشت دوست منو بابا نکهی ا با

 نداشتم کردن مخالفت ای  گفتن نه جرعت ارمیب  نه تونستمینم من گفتیم یزیچ

  یک باشه یخوب ادم پسره اگه بعدشم بدم تن خواسته نیا به مجبورم نیهم یبرا

  هیبق  ستمین مجبور گهید تازه ادیب رشیگ سواد با و پولدار شوهر کی ادیم بدش

 کی بهتر یزندگ  کی داخل رمیم کنم یزندگ بابا رینم بخور حقوق با رو عمرم

  گهید منم واسته نیا  به دیشا ادیب  رشیگ یبهتر  کار تا هست بابا یبرا شانسم

 باشه داشته دوست



 

 

  به پنج ساعت از یول  کردمیم فکر  نامعلومم ندهیا به و بودم داریب  پنج ساعت تا 

 و سرم یباال اومد بابا که بودم دهینخواب ادیز برد خوابم یچطور دونمینم بعد

 : گفت  کرد صدام

 

  بخر پرت و خرت و وهیم کممی امشب یبرا بخر لباس کی برو شو بلند_

 من بزاره نکهیا بدون و پسندازمه همه نیا ینکن خرج یالک باشه حواست

   رفت گذاشت بزنم یحرف

 ساعت به و برداشتم کنارم از رو م یگوش باال اومد ندوزمیو که قهیدق چند از بعد

 دم ید کردم نگاه

 خواب که نبود  شتریب مین و ساعت دو صبحه قهیدق پنج و یس  و هفت ساعت که

  که نه ساعت دمیخواب دوباره گرفتم  و نه ساعت رو کردم میتنظ رو ساعت بودم

 رفتم یوقت  بخرم رو میدار ازین  که ییزایچ برم شدم بلند خورد زنگ میگوش

 یخوشگل گفتنیم  همه  گذروندم نظر از خودمو کنم شونه رو موهام نهیا یجلو

 و بدم صیتشخ تونمینم خودمم رو رنگشون که دارم دهیکش  و درشت یچشما

 نشستن دیسف و گرد نسبتا صورت کی  داخل که یا قنچه یلبا و کوچولو یدماغ

  ندارم شانس  میخوشگل اندازه به یول بودم خوشگل درکل

 ها  مغازه داشتم که نطوریهم بخرم لباس اول که بازار  رفتم شدن اماده از بعد

  کی اومد چشمم به بود قشنگ هم یلیخ که لباس کی گذروندمیم نظر از رو

  داخل رفتم بود یسرهم   با ست شالشم که  میمال زرد کت کی  با یسرهم لباس

 : گفتم  فروشنده به و مغازه

 دادم نشونش رو لباس و نیبد  منو زیسا لباس  اون از شهیم خانم دیببخش_

 

  االن نیکن صبر لحظه چند گفتن  از بعد و انداخت بهم نگاه کی اول فروشنده

  نگاه کی رفتم ادی ب اون تا منم.  سرش پشت اتاقک داخل رفت خدمتتون ارمیم

  خودم به فروشنده دییبفرما یصدا با لحظه چند از بعد بندازم گهید  یها لباس به

 ای هست اندازم نمیبب تا پرو اتاق داخل  رفتم و کردم تشکر لباس گرفتن با اومدم

  فکر  که یزیچ از جنسشم بود خوشگل یلیخ موندم مات دمشیپوش که یوقت نه

 و لباس اوردن در از بعد دوختنش خودم یبرا انگار و بود تر فیلط کردمیم



 

 

 رفتم لباس کردن حساب از بعد و  رونیب رفتم پرو  اتاق از خودم لباس دنیپوش

 بخرم  ینیریش و وهیم تا

  جمع به کردم شروع و خونه اومدم  شد تمام دهامیخر ساعت سه از بعد که یوقت

 خونه  کردن

  زود نیهم یبرا کردنش جمع نداشت  یادیز یسخت و بود کیکوچ خونمون

  ساعت یبرا کردم میتنظ رو میگوش  االرم و خوردم وهیم دونه کی پس شد جمع

 پنج داشتم میتصم نیهم یبرا ومدی م بابا شیش ساعت اخه دمیخواب گرفتم و پنج

  شدم داریب خواب  از که یوقت کنم درست املت کی  عصرونش یبرا تا شم داریب

  دهیخوب کم امروز چون شم داری ب نتونستم  پنج ساعت و بود مین  و پنج ساعت

 زود خوابم رو ساعتش ستیب روز ساعت چهار و ستیب از که یمن اونم بودم

  بابا یبرا و رفتم شستم رو صورتم  و دست نکهیا از بعد و شدم بلند جام سر از

  رو گذاشتم رو اب و یسبز من  و شد  درست املت تا  کنم  درست املت کی

 یوقت نمی بب ونیزیتلو یپرت حواس یبرا و رفتم منم اومد اطیح در یصدا سفره

  بعد داد رو جوابم اروم یصدا با  که کردم سالم بهش خونه داخل اومد  بابا که

  دستاش شستن و لباساش کردن عوض از بعد کنه عوض رو لباساش  تا رفت

 تمام رو  غذاش که بعد غذاش خوردن به کرد شروع  و نشست سفره سر و اومد

 : گفت بابا شد تمام کارم یوقت کردم جمعشون عیسر  و شدم بلند منم کرد

 

   رسنیم هشت ساعت شو اماده برو_

 رفتم تند دارم وقت ساعت کی یعنی هفته ساعت دمید کردم نگاه که ساعت به

  ممیمال شیارا کی و کردم خوش موهامو اومدم و کردم شور گربه خودمو

 همونجا موندم من زدن رو اطیح در زنگ بپوشم رو لباسام اومدم تا دادم انجام

 :  اومدم خودم به بابا یصدا با که کنم کاریچ دیبا دونستمینم و بودم کرده هول و

 

  من اومدن خونه اشپز داخل برو ای ب باش زود دختر ییکجا آرام آرام_

 رو لباسام سرعت نیاخر با منم  رونیب رفت و یبر تو تا کنمیم سرگرمشون

  شده قرمز مطمعنا   که بودم رفته تند انقدره خونه اشپز داخل دمیدو و دمیپوش

 اومد بابا  تعارف یصدا  ادیب جاش سر نفسم کمی تا ستادمیوا  که یوقت بودم



 

 

 یاقا کنم فکر نشستن دونه دونه که  کردم نگاه بهشون و خونه اشپز در دم رفتم

  کردم فکر  اول دمیند رو پسرشون یول  دخترش و بودن همسرش و یسلطان

  پسرش که دمیفهم دمیشن خشک و پرجذبه و گرا یصدا کی یوقت یول ومدهین

 یجا که انگار کردیم نگاه اطرافش و دور به یه  مادرش ننشسته من دید داخل

 یاقا که گفت یسلطان یاقا گوش داخل یچ کی بارم دوسه و نشسته یفیکث

 نگفت یزیچ  گهید اونم و داد رو جوابش اخم  با یسلطان

  یاقا زایچ نیا و  شرکت و دالر  راجب یالک یها حرف قهیدق چند از بعد

 : گفت و مطلب اصل سر رفت یسلطان

  پسرم یبرا رو گلت دختر که میاومد مزاحمت از قرض راد یآقا_

 و کنمیم خواهش کی بابا دخترتون و شما اجازه با  البته میکن یخواستگار

 :داد ادامه یسلطان یاقا که گفت نیدار اریاخت

 

   داره خودش از جدا شرکت کی جان طوفان دیدونیم خودتون  که طور همون_ 

 پس از بتونه که  داره شکر رو خدا هم یانقدر و نیماش کی و خونه کی و

  نیبهتر در سالشه هشت و ست یب پسرم نکهیا  و ادیب بر شما دختر یزندگ

 پول با شرکتو نیا پسرم که نهیا مهم نکته و کرده لیتحص کایامر دانشگاه

  االن و دیخر  دوستشم سهام پارسال که بوده کیشر دوستش با و  زده خودش

  بدم حیتوض براتون پسرم از بخوام که رسهینم ذهنم به یزیچ گهید خودشه مال

 بگم  براتون من تا  نیبپرس نظرتونه مد یزیچ خودتون اگه

 : گفت بابا سکوت لحظه چند از بعد

 

 ندارم دنیپرس یبرا یزیچ که تمامه زیچ همه انقدره پسرتون شکر رو خدا نه_

 : گفت یسلطان یاقا

 

 ارهیب رو ما  یها ییچا  خوادینم خانم عروس نیا پس_

 : گفت یسلطان یاقا جواب در هم بابا



 

 

  کرده اماده که رو یا ها ییچا که کرد  صدا منو بعد ارهیب گمیم االن چرا چرا_

 ببرم رو بودم

️ 

 وانویل داخل ختمیر رو ها ییچا بعد بشه صاف تا دمیکش لباسم به دست کی اول 

  سالم اروم ادیب چشم به که اونقدر نه یول داشت فیخف لرز دستم رونیب بردم

 : گفت که یسلطان یاقا یجلو  گرفتم اول کردم

  رو خدا یخوب دخترم چطوره حالت داره خوردن ییچا نیا  یخانم چه به به_

 شکر

  که کردم تعارف یسلطان خانم شیپ  رفتم بعد و کردم تشکر و زدم لبخند کی منم

  رفتم بعد کرد تشکر و گرفت ازم  لبخند با رفتم  که دخترش شیپ نداره لیم گفت

  موندم مات  دمشید که االن یول دمشیند اول بود نیی پا سرم چون پسرش شیپ

  رو یدختر هر چشم که بود ییپسرا دسته اون از بود جذاب یول نبود خوشگل

 :  گفتم نییپا انداختم رو سرم و گرفتم  ازش نگاه زود گرفتیم

   دییبفرما_

 : گفت

   ندارم لیم ممنون_

 بعد کردم تعارف یچا هم بابا به  و نکردم صبر گهید که گفت تحکم با انقدر

  یمشکل اگه راد یاقا: گفت لحظه چند از بعد  یسلطان یاقا که  بابا شیپ نشستم

 ماهم تا بزنن رو حرفاشون هم با   برن  جان طوفان همراه به خانم ارام نباشه

 ی زندگ عمر کی بحث بالخره انیم هم نایا میخوریم رو مون ییچا

 :  گفت من به شماست  دست ماهم اجازه گفتن با هم بابا

  بهتره ازاده هوا اطیح داخل کن ییراهنما رو طوفان اقا جان بابا_

  داخل میدیرس که یوقت  اومد سرم پشت هم طوفان اقا و شدم بلند چشم کی با منم

  کردم نشستن به دعوت هم رو اون  دییبفرما  کی  با و تخت یرو نشستم اطیح

 :  گفت لحظه چند  از بعد نشست که یوقت



 

 

 اجبار به اگر و ندارم رو شما با ازدواج طیشرا واقعا من محترم خانم دینی بب_

  ستمین نیکنیم فکر شما که یزندگ  مرد اصال من ومدمینم  نجای ا به نبود خانوادم

 کنم ازدواج شما با  تونمینم و دارم دوست رو گهید نفر کی من

 : گفتم  کردم  گوش حرفاش به موقع اون تا که منم

  فکر فشارم تحت هم من نیفشار تحت شما که نطوریهم کنمیم درکتون من_ 

  مخالف که نیبگ  خانوادتون به شما خوب  هستم شما با ازدواج موافق من نیکنیم

  دنیرس یبرا دیباش عاشق واقعا اگر شما بعدم کننیم درک  رو شما حتما نیهست

 : گفت که داخل برم شدم بلند بعدم دیدیم انجام یکار همه عشقتون به

  نییپا گلوتون از خوش اب کی زارمینم وگرنه نیبد یمنف جواب که نفعتونه به_

 بره

  داخل رفتم لحظه چند از بعد منم خونه داخل رفت و همونجا گذاشت منو بعدم

 : گفت یسلطان یاقا که خونه

  هیچ جوابتون خانم عروس خوب_

  کردمیم فکر بابا و پسره یها حرف به داشتم بود  نییپا سرم که نطوریهم منم

 :  گفت یسلطان یاقا که شد یچ دونمینم

  میبخور ی نیریش پس رضاست عالمت سکوت خوب_

 حرص و تیعصبان از دمید که کردم پسره به نگاه هی و موند ماتم جا همون منم

  تعارف ینیریش دخترشونم و خندنیم دارن  یسلطان یاقا و بابا یول شده قرمز

 :  گفت که یسلطان یاقا یصدا با کنهیم

  ینیشینم چرا_

 نشستم  گوشه کی و رفتم

 : اومدم خودم به یسلطان اقا یصدا با که بودم فکر داخل چقدر دونمینم

 

  هیچ تو نظر دخترم_

 



 

 

   نیکن تکرار  گهید بار کی شهیم نبود حواسم دیببخش_

 

 نیبر فردا  شرکت داخل نداره یکار فردا  پسرم یباش موافق اگه که گفتم_

  یعروس و عقد درباره که میایم خون شیازما جواب از بعد نیبد خون شیازما

 ه؟ یچ تو نظر میکن صحبت

 

 : گفتم و کردم پسره به نگاه کی منم

 

 ... یم اخه_

 

 دخترش اومده شیپ یاشتباه نیدونیم اخه بگم و کنم  کامل رو حرفم خواستم تا

 : گفت و حرفم وسط اومد

 

  عروس نه مگه کشهیم خجالت  هنوز عروسمون بعدم خوبه هم یلیخ  اتفاقا_ 

  خانم

  نگفتم یچیه گهید و کردم اکتفا سرم دادن تکون به منه به همه نگاه دمید یوقت

 در که گذاشتن تنها پسره با منو میبود که در دم برن تا شدن بلند قهیدق چند از بعد

 : کرد  زمزمه گوشم

 

  کی از بعد و کنمیم جهنم برات رو یزندگ  یکرد شروع رو یبد یباز_

 رفت هم یسلطان یاقا لحظه چند از بعد و رونیب  زد بابا از کوتاه یخداحافظ

  صدقم قربون یه  و دمیبوس و کرد بغلم بار نیاول یبرا من  سمت اومد  بابا یوقت

  و گرفت شام رونیب از و کنم درست یزیچ نذاشت شام یبرا شب اون رفتیم

  پوست داخل و خوشحاله موضوع نیا از یلیخ که بود معلوم مینشست هم دور

  یزندگ:)گفت که افتادم پسره حرف ادی بخوابم خواستم که شب گنجهینم خودش

 یخوشحال نیا یول بگم  بابا به خواستم رفتن نکهیا از بعد(کنمیم جهنم برات رو



 

 

  خندهیم و  شاده  دل ته از که دمید بار نی اول یبرا بزنم حرف که دادینم اجازه بابا

  بهتر شانس مطمعنا کنم ازدواج که یک هر با کنم ازدواج یک با کنهیم  یفرق چه

 و  فکرا نیهم با  میایم کنار هم با کم  کم پولداره هم پهیت خوش هم ارمی نم نیا از

 :  گفت و سرم باال اومد بابا زود صبح دمیخواب ندهیا درباره گهید یفکرا

 

 مین طوفانم اقا کار سر رمیم دارم منم شیازما یبر  دیبا شو بلند جان ارام ارام_

 شیازما یخوایم چون ینخور یچیه باشه حواست شو بلند ادیم گهید ساعت

  االنم و دمیخواب رید شب چون بودم کسل  یلیخ منم کارش  سر رفت هم بعد و یبد

 و لباسا کمد سر رفتم شم بلند بودم  مجبور  یول نداشتم حال اصال شدم داریب زود

  که بستم یجور ممیروسر دمیپوش  چسبون نسبتا شلوار کی  با یطوس مانتو کی

  و  دادم انجام میمال هم رو شمیارا نبود معلوم موهامم قشنگ  مدل داشتن بر عالوه

  مثل یچ کی دمید که رونیب رفتم شد بلند زنگ یصدا که نشستم منتظر کمی

  و خندهیم یه که یسلطان یاقا دختر دمید کردم نگاه بغلم داخل اومد فشنگ

 زنهیم حرف

 

  چون نییپا انداختم رو  سرم بعد و کردم  سالم کی و دادم رو لبخندش جواب  منم

 نکهیا لیدل به هم کردیم ینیسنگ  روم هم ها هیهمسا نگاه پسره نگاه بر عالوه

 محله نیا داخل اصال نیا مثل باال مدل نیماش نکهیا هم و دنبالم اومده پسر کی

  یسلطان یاقا دختر دمید که نمیبش که  کردم باز رو عقب در تند منم شهینم دایپ ها

 : گفت

 

  تونمینم من ینی بش دیبا جلو تو یول  یکرد باز برام که در بابت یمرس_

 

  قرار یس یدروا رو تو منم بست رو نیماش  در من ی زده بهت نگاه یجلو و

 افتاد راه بده جواب نکهیا بدون که کردم  اروم سالم کی نشستم جلو رفتم و گرفتم

 : گفت که  اومد پسره یصدا شد ادهیپ خواهرش که ستادیا راه نیب

 



 

 

  داخل ینمون تاشب خونه یگردیبرم زودم باشه خودت به حواست طرالن_

 ابون یخ

 

 :گفت طرالنه اسمش  بودم دهیفهم که هم یسلطان یاقا دختره

 

 رم یم یزود  راحت التیخ داداش چشم_

 

 : گفت من به رو بعد خونه 

  

 داداش  زن خداحافظ_

 

 :  گفتم و نییپا انداختم رو سرم بودم دهیکش خجالت که منم 

 

 جان طرالن خداحافظ_

 

  و شکست رو سکوت بالخره راه نیب افتاد راه هم پسره رفت طرالن که یوقت

 : گفت

 

 یالک چرا باشه یمنف جوابت نگفتم من  مگه ها یداد مثبت جواب یچ یبرا_

  نفر کی  عاشق من ارمیب ادتی بزار رفته ادتی اگر من به یچسبوند رو خودت

   یفهمیم شمینم گشنه گدا تو عاشق هم گهید وقت چیه نه و االن نه ام گهید

 

 و بود یمنف جوابم که بگم بابام به  خواستم نیرفت شما که بعدم بودم مجبور من_

 به چرا شما خوب بود خوشحال بار  نیاول یبرا  بابام نشد یول کردن اشتباه



 

 

  رهیگینم صورت ازدواج نیا گهید ن ی بگ شما اگر نیگینم عشقتون راجب پدرتون

 و ندارم بهتون نسبت یوابستگ و عالقه چیه چون بهتر منم یبرا  نفعتونه به و

  و نیهست عاشق شما بندازن جلو رو  گرانید هاتون خواسته یبرا نیتون ی نم نکهیا

  یها خواسته یقربان وسط نیا منم من نه دیبجنگ  عشقتون به  دنیرس یبرا دیبا

 شدم  ترا بزرگ 

 

 :گفت پوزخند با پسره

 

 ای یکن یزندگ قصر داخل و یایب  یدون سگ داخل از ادیم  بدت تو که چقدرم_

 ادیب رتیگ وپولدار سواد با شوهر کی

 

  یزندگ بخاطر که ندارم طمع اونقدر یول ادینم بدم منم ادینم بدش یکس درسته_

 کنم   خراب رو گرانید یزندگ  خودم

 

 ه یمنف جوابت که بگو پدرت به برو و کن ثابت یگیم راست اگه خوب_

 

  هم یمنف جواب قراره اگر بهتونم گفتم تونمینم  نیشینم متوجه چرا طوفان اقا_

 باشه شما سمت از دیبا باشه

 

 ستین نفعت  به یباز نیا یچیه ی کرد شروع رو یبد یباز جون دختر نگاه_

   رونیب بکش یباز نی ا از وفتهیب برات یاتفاق نکهیا از قبل پس

 

 روش پدرم خاطر به  بارم کی نیا نبوده خوب باهام  هاش یباز ایدن وقت چیه_

  



 

 

  نگاهش داخل برم که یوقت تا رفتم هم  من که کردن صدامون بده ادامه خواست تا

  اون  تا و رونیب میرفت تمام میداد خون یوقت نگشتم بر یول کردمیم  حس روم رو

  اومد یوقت دمیخر کیک و وهیابم دوتا ابونیخ کنار دکه  از ارهی ب رو نشیماش بره

  و نیماش داشبورد  یرو گذاشت کنه تشکر نکهیا بدون که  دادم  بهش شدم سوار و

  ادهیپ یخداحافظ کی با منم و مون درخونه دیرس ساعت مین از بعد و کرد حرکت

  داخل  رفتم کردم رد رو خونه کیکوچ اطیح که یوقت اطیح داخل  رفتم و شدم

  رو ساعت و شستم و صورتم و دست هم بعد و کردم عوض رو لباسام و خونه

  داخل دمیخواب گرفتم  و کنم درست غذا براش  ادیب  بابا  نکهیا از قبل تا کردم میتنظ

  نوازش رو موهام  داره و موهامه یرو دست کی کردم  حس که بودم خواب

 داره و یبابا دمید که شدم  بلند و دمیترس بعد یول نکردم توجه اولش کنهیم

  چیه بابا اخه داد تعجب به رو جاش ترس گهید حاال کنهیم نوازش رو موهام

 کردینم کارا نیا از وقت

 : گفتم اومدم در شک از کم کم یوقت

 ؟  افتاده ین؟اتفاقی خوب بابا_

 

  که اتاقت داخل اومدم یستین دمی د خونه اومدم افتاده یاتفاق دیبا  حتما مگه نه_

   یهست خواب دمید

 

  دونمینم صدا رو گذاشتم  هم رو میگوش شم داریب خواستمیم خدا ترو دیببخش یوا_

 راستش نیبخور کنمیم درست براتون یچ کی شمیم بلند االن نخورد زنگ چرا

 نداشتم رو یکار چیه حوصله که  ومدیم خوابم انقدره خونه اومدم یوقت

 

 کی تو تا شورمیم  صورتمم و دست کنم عوض لباس رمیم من نکن عجله باشه_

 م یبخور یکن درست یچ

 

  امیم االن منم نیبر شما چشم_

 



 

 

 که یقت و داریب  ای  خوابم نمیبب صورتم به دمیکش دست کی اول رفت بابا که یوقت

 تونستمیم که یزیچ تنها کنم درست غذا کی تا کردم دایپ  نانیاطم بودنم داریب از

  دم گذاشتم و کردم ایسو داخلش مینداشت چون هم  گوشت بود یماکاران  کنم درست

 داخل برم خواستم کنهیم نگاه ونی زیتلو داره بابا دمید که  حال داخل رفتم بکشه

 : گفت لحظه چند از بعد ششیپ نمیبش و برم کرد صدام بابا که اتاق

 

 دنیم رو شیازما جواب یک نگفتن شد یچ شیازما نیرفت_

 جواب دنبال نیایب گهید روز دو گفتن نشد یخاص زیچ_

  مثبت جواب که خوشحالم چقدر یدونینم یبش خوشبخت انشاهللا خوبه خوب اها_

   یکرد یخوب کار واقعا یداد

  بلند  غذا بهانه به سکوت قهیدق چند از بعد و کردم بسند لبخند کی زدن به فقط منم

   شدم

  یاقا حتما یول باشم  عاشق دوتا ییجدا یبرا یواسط که نبود درست کارم دونمیم

 انتخاب پسرش یبرا منو شده حاضر که دهید دختره اون از زیچ کی یسلطان

 کنه

  بفهمم باشه قرار اگر یچ یبرا کنم   مشغول رو خودم ذهن یالک الی خیب اصال

 غذا و ادی ب تا کردم صدا رو بابا و دمیچ رو سفره شد اماده غذا یوقت فهممیم

  جمع رو سفره یوقت  منم کنه استراحت رفت بابا تمام میخورد غذا یوقت میبخور

 داشتم که ییرمانا با رو خودم تا  اتاق داخل رفتم شستم رو ها  ظرف و کردم

  شیازما جواب بود قرار امروز و  گذشت روزها هیبق مثل  روز دو کنم  سرگرم

  همه و باشه یمنف جواب که کردمیم دعا دلم داخل داشتم استرس یلیخ بدن رو

  و بگن رو جواب بابا به شرکت داخل  بود قرار بگذره یخوش رو ریخ به زیچ

 بگه  من به  ادیب هم بابا

 خونه داخل اومد وهیم و ینی ریش با  بابا دمید که بود ۷ ساعت

 بود  یچ شیازما جواب شد یچ ینباش خسته بابا سالم_

 که انیم شب انشاهللا شکر رو بودخدا  مثبت جواب  اره دخترم ممنون سالم_

 بزارن رو مدارا قرار



 

 

 

 رو هم میبشناس  شتریب شهینم ندارم پسره رو یشناخت چیه که من بابا اخه_

 

  واال نه میشناختیم  رو هم میکرد ازدواج هم با مادرت منو مگه هیحرف چه نیا_

  فوت مادرت که یوقت تا بود خوب مونمیزندگ میشناخت   رو هم ازدواج از بعد

 بکش  خونه یرو سرو به هم یدست کی بخورم اریب یچ  کی هم حاال کرد

 ارمیم منم نیبشور رو صورتتون و دست شما تا  چشم_

  رو بابا یوقت بزنم حرف بابا حرف رو تونستمینم یول کنم قبول خواستمینم واقعا

 ره یم در دستم از کالم کال نمیبیم

 کردم  زیتم رو خونه هم  بعد و بخوره تا بابا یبرا بردم و کردم گرم رو غذا رفتم

 

  ظرف داخل  دمیچ و شستم رو ها ین یریش  و وهیم شد راحت خونه از المیخ یوقت

  دلم تو انی ب تا نشستم همونجا و دمیپوش  لباس اتاق داخل اومدم حمام رفتم بعد و

 دونمینم من بده رییتغ رو خانوادش نظر  بتونه طوفان اقا الاقل که کردمیم دعا

  یزندگ مرد طوفان اقا  که  معلومه ترسونهیم رو من نیهم و بشه یچ قراره ندمیا

 ستین

 

   یمهمانا اومدن کینزد یداد انجام رو کارا ارام_

 

  رونیب اومدم الیخ و فکر از بابا یصدا با

 

 است  اماده زیچ همه جان بابا اره_

 

 افتاده یاتفاق یفکر داخل  شده یچ_

 



 

 

 ترسم یم هم  یلیخ ترسمیم ندهیا از فقط وفتادهین  یاتفاق نه_

 

  شهینم تر  بد نیا از ندتیا بشه که   هم یچ  هر یترسیم شیچ از نداره ترس_

 شهیم

 

 ن یبگ شما  یچ هر دونمینم یچیه دونمینم_

 

  رتیگ اروم یزندگ کی هیخوب پسر اونم خوامینم رو بدت که من دخترم نیافر_

 ادیم

 

 ست ین یکار نمیبب برم من چشم_

 

 برس  کارا به برو باشه_

 

 مخالفت  جمع داخل  اگر هم ور اون از دمیترسیم کنم کاریچ دیبا  دونستمینم واقعا

  بد بابا اخالق موقع اون و کردیم اخراج کار از رو بابام یسلطان یاقا کردمیم

 کشمینم گهید واقعا کالفم کنم کاری چ دونمینم واقعا خوبه باهام کمی تازه شدیم تر

 

 یشنو ینم رو در زنگ یصدا مگه ییکجا ارام_

 

 کنمیم باز رو در رمیم االن نبود حواسم دیببخش_

 

   کن دم ییچا برو تو رمیم خودم یبر تو ستین  ازین_

 



 

 

 چشم _

 

  گذاشتم ومدیم هاشون یپرس احوال یصدا اطیح داخل از کنم دم ییچا تا رفتم

 باهام و سمتم اومد طرالن کردم  سالم و خونه اشپز در دم رفتم بعد داخل انیب

 یسلطان یاقا همسر یول  داد رو جوابم یگرم به هم یسلطان یاقا کرد یروبوس

 ستن ین وصلت نیا به یراض بود  معلوم کردن برخورد سرد یلیخ طوفان اقا و

 رو یسلطان یاقا نظر  تونهیم یسلطان خانم حتما شدم خوشحال لحظه کی یبرا

  قراره دمیشا  نبودن  نجایا االن که بود کرده عوض اگر خوب یول کنه عوض

 با شهیم مشخص گهید قهیدق چند تا بالخره الیخیب  بگن بهمون واشی واشی

 اومدم  خودم به یسلطان یاقا یصدا

 

 م یستین  بهیغر گهی د که ما ایب  ینیبش که یاینم چرا پس دخترم_

 

   امیب و ارمیب رو ها ییچا منم تا نینیبش شما خدمتتون رسمیم االن_

 

 کنمینم مجبورت یراحت خودت که طور هر دخترم باشه_

 

 پدرم نیکن مجبورم نیخواستینم اگر گفتم  خودم دل داخل و خونه اشپز داخل رفتم

 رو ها نیهم تونستمینم که فیح یول دیکردینم مجبور رو من دیکردینم دیتهد رو

 بگم خودش به

 کردم تعارف همه به و رونیب رفتم و گذاشتم ینیس داخل و ختمیر رو ها ییچا

 نشستم  بابا کنار رفتم و نزاشتم محل منم نداشت بر طوفان اقا هم باز که

 

  یبش عروسمون قراره که حاال بزار بگو برامون خودت از کمی دخترم خوب_

  از دارم دوست یول تو درباره میدونیم رو زیچ همه ما البته متیبشناس شتریب

 بفهمم  خودت زبان



 

 

 

  رو عمرش و  کرده فوت پارسال که  مادرمم نیشناسیم رو  پدرم که شما خوب_

   شما به داده

 

 دم یم ادامه و کنمیم تشکر منم  که گنیم رو امرزدشیب خدا کی همه

 

  و نرفتم دانشگاه مادرم مرگ  از  بعد و دارم وتریکامپ پلمید خودمم نکهیا و_

 بدم  انجام رو خونه یکارا تا خونه موندم

 

 خودت  یبرا ییبانو کد پا کی پس_

   گفت و زد پوزخند زنش زد رو حرف نیا یسلطان یاقا یوقت

 

 یکلفت گنیم بانو کد گنینم کردن کار نطوری ا به  نایا_

 

 گفت  و زد تشر بهش اخم با یسلطان یاقا

 

 دخترته  یجا یزنیم که هیحرف چه نیا زن بکش خجالت_

 

 نزد  یحرف گهید  رفت من به که غره چشم کی با زنشم

 گفت بابا به رو یسلطان یاقا

 قراره ایب پس خورهیم هم به خونشون شکر رو خدا که االن راد جناب خوب_

 میکن مشخص هم رو هیمهر و میبزار رو یعروس و عقد

 

 یسلطان  یاقا نیدونیم سالح خودتون یچ هر_



 

 

 

  داشتم یخصوص حرف کی رونی ب  خانم ارام با من نیبد اجازه اگر  راد یاقا_

 میبزن هم به رو اخرمون یها حرف تا  رونیب میبر نیبد اجازه اگر

 

   نیبکن رو صحبتاتون و رونیب  نیبر پسرم یدار اریاخت_

 

  میکن مشخص تر زود تا  نیایب زود  هم شما کنم صحبت راد یاقا با تا من پسرم_

 

  خانم آرام دییبفرما گفت من به رو بعد میایم  زود چشم_

 

 گفت من به رو اطیح  داخل میرفت که یوقت

 

 یکن  یراض رو پدرت ینتونست که تو شد یچ_

 

  که یچ هر کردم صحبت پدرم با تونستم که ییجا تا من محترم یاقا دینی بب_

 مادرتون  از که شما کردیم شک دادمیم ادامه شتریب اوردیم لیدل کی گفتمیم

  کنهینم مخالفت اون چرا پس ستین یراض که  معلومه

 

  کفش کی داخل کرده رو پاش پدرم یول کرده بحث پدرمم با مخالفه مادرم اره_

  که دهید یچ تو درون پدرم ای یدار یچ دونمینم میر یبگ رو تو دی با بال و اال که

 ینکن تمام رو هیقض نیا و ینکن مخالفت اگر باش مطمعا  یول داره اصرار

 بخاطر فقط زنهینم حرف باهام و کرده  قهر نامزدم االن انتظارته در یبد یزندگ

 کنمیم جهنم رو تیزندگ ای یکنیم مخالفت یریم االن نیهم ای یفهمیم تو

 



 

 

 دیکن دیتهد رو من نیندار حق هم شما کنمینم مخالفت من شد ینطوریا که حاال_

 گمیم پدرتون به گرنه و

 

 گه یم و خندهیم اروم

 

 نکن مخالفت تو دارم برات گشنه  گدا دختره یکنیم  دیتهد رو من  اومد خوشم_

  میهست دوتا خودمون فقط که یا خونه داخل اونم رهیبگ رو جلوم تونهیم یک نیبب

  کم  رو شرت تا بدم بهت چقدر بگو منه یها پول دنبال چشمت تو دونمیم که من

 یکن

 

  نیخوایم ندارم ثروتتون به یداشت  چشم چیه ازدواجم نیا مخالف شما مثل منم_

  مخالفت یبرا یراه اگر نداره یربط من به گهید نیا  نینکن  نیخوا یم نیکن باور

 نی هست یمواد شما کردمیم مخالفت حتما داشتم

 

 یکنیم که هیسوال چه نیا نه که معلومه نه_

 

 که نیبگ  من به نیدار یمنف نکته چه قاچاقه راه از پولتون  نیعالف نیباز دختر_

 بزنم بهم رو وصلت نیا و بگم پدرم به

 

  ستمین شما عاشق من که نهیا داره که یلیدل یول ستمین نایا از کدوم چیه من_

 بدبختت وگرنه نیبد یمنف جواب  که یمجبور یفهمیم ام گهید نفر کی عاشق

 کنمیم

 

 بعد عشق دارن دهیعق چون ستین  مهم عشق ما یپدرا  یبرا نیا از تر بدبخت_

 هوسه   همش ازدواج قبل و ادیم دست به ازدواج از



 

 

 

 من بعدم بهشته برات نجایا دمید برات من که یخواب مقابل در یدار اریاخت_

  یباز ندتیا با بنظرم  مهمه یدی م تو که یجواب ستین مهم پدرامون نظر برام

 نکن 

 

  بودم کالفه واقعا کنه  یعمل رو حرفش واقعا نکنه داخل رفت زد پوزخند کی بعد

 گهید واقعا طوفان هم طرف نیا از بابا طرف اون از کنم کاریچ دیبا  دونستمینم

 دم ید و  داخل رفتم کنم صحبت  بابا  با رفتن یوقت که گرفتم میتصم دمیکش ینم

 

  بعد یوقت ششونیپ نشستم و رفتم منم  زننیم حرف دارن و هم دور نشستن همه

 کنارش نشستم رفتم ونیزیتلو یپا نشست  بابا رفتن دوساعت از

 

 کنم صحبت باهاتون خوامیم نیکن گوش لحظه کی شهیم بابا_

 

 من به داد رو  حواسش و کرد کم رو ونیزیتلو هم بابا

 

  اون کنم ازدواج طوفان اقا با تونمینم من  یول حرفم بده یلیخ که دونمیم بابا_

  شدم مونیپش ستین من سطح در اصال  نداره دوست منو ستین یخوب ادم اصال

 هست  یمنف من جواب نیبگ بهشون شهیم  اگر که خوامیم

 

 من یول اره بختت به یبزن لگد یخوا یم ینطوریا ؟ نه مگه دختر یشد ونهید_

  نیبب بعد گهید هم قلب داخل  وفتهیم مهرتون دیکرد عقد نکهیا از بعد زارمینم

 مینبود مادرت منو مگه یکنیم ماچ رو دستمون و یایم یچطور

 



 

 

  یول نینینب همو که بود رسم موقع اون نیدار فرق مامان و شما من پدر اخه_

 میبشناس همو کامل دیبا  االن نه االن

 

 یفنی یدونیم ها یبد نه جواب افتاد ادتی شیازما جواب از بعد که  شده یچ_

 خرج ها ارمیب کجا از رو یزندگ خرج اونوقت کننیم اخراج کار  از رو من یچ

  ارمیب کجا از رو تو یدارو

 

 از نیدار انتظار ینگفت بهشون یچیه ممیماریب راجب یحت شما من پدر خوب_

 راجب یوقت دیشا نیبگ بهشون شما  اصال کنم شروع دروغ با رو میزندگ االن

 دنیکش عقب دنیفهم میماریب

 

  نیا  به خواستگار ساده یماریب کی  بخاطر یخوایم واقعا یعنی خنگ دختره_

 ی بد دست از رو یخوب

 

  ستین یبردار یشوخ زیچ آسم نیگرفت اسون رو من یماریب شما من پدر_

 کی دارم یخفگ احساس همش  یول نداده دست بهم حمله روزه چند درسته

 کالفم  خودمم میجور

 

  شونیراض کنمیم صحبت باهاشون  تمیماریب راجب اومدن یوقت دخترم کن نگاه_

 تا رمیبگ زن کی دادم سامون رو سر رو تو نکهیا از بعد خوامیم منم خوبه کنمیم

 رسهیم نظر به یخوب زن دمید هم رو زنه تنها همش که شهینم امی ب در ییتنها از

 رونیب بزارم یقرار کی باهاش بهدن قراره

 

 نیتونیم چطور گذرهینم مامان مرگ  از سال کی هنوز بابا شهینم باورم ییییچ_

 ن یباش دل سنگ انقدر

 



 

 

  تا گذرهیم ماه چند یریبگ سامون سرو تو که یزمان تا دخترم هیچ حرفا نیا_

  کرده  فوت مادرت که شهیم دوسال میکن ازدواج میبخوا و بده بله اون و برم منم

 یریم  که هم تو کنه مواظبت ازم یریپ سر  خوادیم یک رمیبگ زن  که حقمه بعدم

 ت یزندگ خونه سر

 

  درست تونستم ینم و کردیم تنگ داشت  و نفسم راه که  بودم کرده یبغض کی

 بزنم حرف

 

 ..و نیهست  خواه خود....خو ی لیخ...یخ.... شما شهینم....ینم..باورم...با_

 و ژنیاکس کپسول شیپ بردم هم بابا بزنم حرف تونستمینم و بودم افتاده سرفه به

  رو کپسول شد بهتر که نفسم قهی دق چند  از بعد صورتم رو گذاشت رو ماسک

  و بود گرون یلیخ چون یخاص مواقع در بلکه کردمینم استفاده ازش ادیز بستم

 یها حرف  ادی دوباره کردمیم ییجو صرفه دیبا نیهم یبرا میبخر میتونست ینم

 افتادم بابا

  کی از داره نفع براش سمت هر  از چون بده شوهر منو خوادیم چرا بگو پس

  ادیم رشیگ یباالتر پست سرکار گهید طرف از رهیبگ  زن تونهیم طرف

 لیفام سشمییر با تازه و کنه تحمل منو  خوادینم هم گهید و شهیم بهتر وضعش

   خوادیم یچ گهید شهیم

 

  دیبا هم تو و خواستگارته نیبهتر  نیا یبزن  ها حرف نیا از نمینب گهید دخترم_

 باش  مطمعا شهینم  دایپ برات نیا از بهتر یکن قبولش

 

 حتما اره اتاق داخل  رفتم و دادم رنگ کم پوزخند کی با رو جوابش فقط منم 

  یسود کی یکردیم یبررس رو ازدواج نیا یجا هر بود من  فکر به که چقدرم

 یسلطان یاقا به و کنمیم ازدواج طوفان با شد نطوریا که حاال دیرسیم نیا به هم

 با که لبم یرو اومد لبخند کی فکر نیا  با نده یتر باال پست بابا به که گمیم هم

 طوفان اقا از شدم  یخومون مت  که  چقدرم  کردم تعجب طوفان اسم اوردن ادی



 

 

  که فکرم داخل  نداره هم یاشکال کنمیم رو فکرش که حاال البته طوفان به دیرس

 ادهیز سرش از طوفانم همون اصال طوفان اقا بگم شهینم

 

 کی از بعد و کنم ازدواج باهاش تونمیم نمیبیم کنمیم  رو فکرش که حاال واال

  خودش یزندگ دنبال بره اون و رمیبگ طالق ازش افتاد ابیاس از ها اب که مدت

  از که اونم وفتهیب نمونی ب ستین قرار  که هم یاتفاق خودم یزندگ دنبال برم منم

  یزمان از یول داشتم دوست یلیخ رو بابا ترم مطمعا گهید نیهم یبرا متنفره من

  عنوان به من  از داره و ستین من یخوشبخت فکر به و  خودشه فکر به دمیفهم که

  ندارم دوستش اول مثل  گهید کنهیم استفاده اهدافش به دنیرس یبرا لهیوس کی

  خونه گوش و  سر به دست کی شدم  داریب که صبح برد خوابم تا کردم فکر انقدر

  گذاشتم  کممی خوردم و ونیتلوز یجلو  نشستم و کردم  درست ناهار و  دمیکش

 که بود چهار یکاینزد ساعت بخوره کنم براشگرم ادیم کار سر از تا  بابا یبرا

  و کردم استفاده ازش  و کردم باز رو دستگاه و رفتم کنهیم یتنگ نفس کردم حس

  نی ا یها تنش ادیب  بابا تا کردم استراحت کمی شد بهتر حالم که ساعت کی از بعد

  بابا که شیش ساعت دنیم نشون یتنگ نفس با رو عالئمشون دارن االن روز چند

  جلوش  گذاشتم و کردم گرم ناهار براش  اومد

 

 هست  یک عقد خیتار ینگفت  بابا یراست ام_

 

 خوادینم یعروس گفت یسلطان یاقا ی ندهیا ماه خشیتار یاورد ادمی خوب اها_

  کامله خونش خودش پسره یببر خوادینم جهازم هیکاف یمحضر عقد کی فقط

  اونم نداشتم پول المیر کی  اخه جهاز دنیخر  داخل بودم مونده بده رشونیخ خدا

 برداشتن  دوشم یرو از یبار بک گهید ها یگرون نیا داخل

 

  گدا که ارمیم روم به یه ارهیب نداشته یچیه دختره گنیم فردا بابا زشته اخه_

 حرفا  نیا و یندار و یا

 



 

 

  نیبر دیبا  فقط راحت التیخ گهینم بهت  یچ یه کسم چیه باش مطمعا هیچ زشت_

 ادیم پسرش گهید هفته  گفت یسلطان یاقا که لباس کهیت چند و و نیبخر حلقه

 ن یبخر نیبر هم با تا دنبالت

  از مردم یسر اون چشمه تو یلیخ  دنبالم ادیم که نشیماش اون با  طوفان اقا بابا_

  کردنیم نگاه یطور کی ها هیخجالتهمسا

 

  دختراشون خواستگارا پز کم ها هیهمسا نیهم یدار کارشونیچ کنن نگاه بزار_

 داغونشون و درب ینایماش اون با اونم دادن امرزتیب خدا مادر به رو

 

 ها هیهمسا زشته یچ  موقع اون نگرفت سر یعروس  و میاومد من پدر اخه_

  ارنیم در حرف سرمون پشت

 

  نیا ایب گذرهیم یخوش و ریخ به یچ همه انشاهللا نزن بد نفوذ انقدر دختر لسه_

 کارات  دنبال برو کن جمع رو سفره

 

  یعروس که بودم ناراحت یلیخ اتاقم داخل رفتم   کردم  جمع رو سفره یوقت

  خوب هم کیکوچ جشن کی حداقل یول  مینداشت رو یکس ما نکهی ا با میریگینم

  فردا نبرم خودم با لهیوس کهیت  دوتا زشته گهید خوب جهاز نشد جشنم حاال بود

  گهیکنهدیم یخانم خودش واسه و خونه داخل اومده خداخواسته دختره  گنیم

 دونن ینم که منو طیشرا که اونا

  قرار امروز بدم انجام نداشتم یخاص کار منم و گذشت باد  و برق نیع هفته کی

 بودم اماده منم و بود صبح نه کینزد ساعت دیخر میبر که دنبالم ادی ب طوفان بود

 اومد  اطیح در زنگ یصدا که

 : گفتم یپرس احوال و سالم از بعد  بود طرالن کردم باز رو اطیح در و رفتم

 

  امیم االن کنم  قفل درو کن صبر_



 

 

 

  که کردم سالم و شدم سوار و رفتم  بستم هم اطیح  در کردم قفل رو در یوقت

 ها هیهمسا شتریب بود صبح چون  کرد حرکت و داد تکون سر کی فقط طوفان

 بودن ییکسا بازم یول بود خلوت نسبتن محله شونیزندگ و کار دنبال بودن رفته

  از بعد کنن دایپ ظهرشون از بعد صحبت یبرا دیجد موضوع کی و کنن نگاه که

 حاال تا من و بود یمعرف  فروشگاه نظر مورد فروشگاه به میدیرس ساعت کی

 کنه پارک  رو نیماش رفت طوفان م یشد ادهیپ طرالن و من که یوقت ومدمین  نجایا

  و  شد جدا ازمون طرالن که میشد فروشگاه وارد اومد که قهیدق چند از بعد ادیب و

 بگرده  خودش یبرا رفت

 اورد  خودم به منو طوفان یصدا که کردمیم نگاه ها مغازه به داشتم

 

  من یکرد  فکر ینزد هم به رو مراسم  چرا پس یکنیم کاریچ یدار معلومه_

 نبود یشوخ  هم  اصال نه کردم یشوخ باهات گفتم یزیچ

 

  یوقت اون نکرد قبول یول کردم صحبت پدرم  با کنم کاریچ من بنظرتون_ 

 و من تشیواقع بکشه  پس پا دیبا  چرا خودشه نفع  به شما با من ازدواج دونهیم

  دوست رو من و بود بد من با شهیهم اون یعنی مینداشت یکینزد رابطه پدرم

  نکهیا بخاطر کردم فکر اول اخالقش شده خوب یلیخ وقته چند نیا یول نداشت

  اگر گفت  کنم قبول شدم مجبور و می خواستگار نیاومد شما بعد کرده فوت مامانم

  دیکرد دمیتهد  شما نکهیا با کنم حالش خوش بزار گفتم رهیگیم عیترف کنم قبول

  از منو خوادیم یعنی رهیبگ زن خوادیم که... که گفته  االن یول کردم قبول یول

  شما با من یماریب راجب که دمیفهم هم ایتازگ رهیبگ زن و کنه  کم شیزندگ شر

 نکرده صحبت

 

 ی ماریب  ؟چهیماریب_

 



 

 

  به قراره یول نذاشته ونیدرم شما با گفت  دمیپرس پدرم از یوقت  دارم آسم من_

 ن یبگ رو خودتون مخالفت راه نیهم از نیتونیم بگه پدرتون

 

  و شما سمتم نیا از و ایهل طرف اون از کنم کاریچ دیبا دونمینم شدم جیگ واقعا_

  ای گهیم ایهل شمیم داغون بدم دست از رو ایهل  اگر من خانوادم هم گهید سمت از

 به اون ستین مهم پدرم یبرا شما  یماریب و رهیم و کنهیم ترکم ای کنمیم عقدش

 دهینم تیاهم زایچ نیا

 

  میتصم دیبا پدرتون مگر بعدم کنهی نم  ترکتون باشه  عاشقتون اگر نیباش مطمعا_

 نیکن یزندگ ماریب ادم کی با قراره شما رهیبگ

 

  کنم یراض  رو پدر شده جور هر که  بده قرار فشار تحت منو خوادیم اون یول_

  رونیب منجالب نیا از بتونه رو من که ستین  یزیچ شما یماریب کنم عقد اونو و

 بکشه

 

  هر هیچجور خانم  ایهل و شما اخالق دونمینم.  دونمینم شما یزندگ از یزیچ من_

  یخواب رگ  کی یک  هر بالخره نی کن صحبت باهاش نیدونیم خودتون که جور

 .. و گهید داره

 

  تمام دامیخر که من نینکرد دیخر چرا شما وا_

 

  فروشگاه  داخل یالک میدار و میدینخر یزیچ اصال شدم متوجه  که بود موقع اون

 : گفتم باشم گفته یچ کی نکهیا یبرا منم میگردیم

 

 م یبخر میبر هم با یای ب تو  تا میکن صبر گفتم نیهم یبدا ادیز  ندارم قهیسل که من_



 

 

 

  راست  سمت بعد و داره یقشنگ یزایچ مغازه اون میبر   ایب باشه خوب واقعا_

 کی داخل رو ناهار و میرفت تمام دامونیخر  که ساعت چهار از بعد داد نشون رو

 گفت طوفان که بشم ادهیپ خواستم خونه رسوندن رو من بعد و میخورد رستوران

: 

 

 دنبالت امیم ده ساعت باش اماده میبخر طال میبر که امیم فردا_

 

  داخل اومد من کردن یخداحافظ یوقت حافظ خدا  زحمتاتون بابت ممنونم چشم_

 رفتن  اونا و خونه

 

  براش و ادی ب  بابا تا دمیخواب و کردم  عوض لباس و شستم رو صورتم و دست تند

 یغذا کی

  تا چند اومد بابا که  بعد و گذشت شهیهم  مثل روزم هیبق کنم درست یحاضر

 اتاق داخل رفتم خواب بهانه به بعد و دادم رو جوابش کوتاه که دیپرس سوال

 

  از بعد و شدم داریب  نه ساعت صبح دمیخواب  گرفتم و کردم مرتب رو  اتاقم کمی

 منتظر  و شدم اماده و رفتم خوردم صبحانه و شستم رو صورتم و دست نکهیا

  در و رونیب رفتم اومد اطیح در زنگ یصدا قهیدق ده  از بعد شدم طوفان اومدن

 خودش با رو طرالن و بود طوفان خود تصورم خالف بر که کردم باز رو

  تا افتاد راه که یوقت از نشستم نیماش داخل و رفتم سالم کی از بعد بود اوردهین

 نیبهتر مرده از میشد یفروش طال  وارد یوقت نشد زده یحرف میبرس که یزمان

 ساده دوتا کردم نگاهشون که یوقت  اورد برامون اونم که خواست  رو هاش حلقه

 بودن کمیش یسادگ کمال  در که گرفت  رو چشمم

 

 قشنگن  نایا  بنظرتون_



 

 

 ها حلقه اون سمت گرفتم رو دستم بعد

 

   بخر یدار دوست یچ هر ستنین بد_

  کنارم و اومد کردم انتخاب که یوقت ستادیا  گوشه کی و رفت تفاوتیب بعد

 مشونیبخر  تا میگذاشت اندازن میشد مطمعن نکهیا از بعد و ستادیوا

 

   کن انتخاب هم طال خوب_

 

 یچ یبرا طال_

 

  سر یبرا همه هامون خانواده یدلخوش یبرا یول رهیگینم سر عقد نکهی ا با_

 عروس یبرا بندازن طال بله از بعد که رنیگیم طال عقد سفره

 

   ندارم طال به یازین من یول_

 

  زود کن انتخاب گمیم بهت دارم من یندار ازین  ای یدار ازین دمیپرس من مگه_

 باش 

 

  انتخاب فیظر دستبند کی اجبار به که  بود محکم و یدستور یقدر به لحنش

 کردم 

 

  طال ومدین دلشون گنیم فردا ی کن انتخاب بهتر یطال کی ادینم دلت مگه_

 دختره  واسه بخرن

 



 

 

 ن یسنگ یطالها از ادیم   بدم دارم  دوست فیظر یطالها من خوب_

 

 ام یب و کنم حساب  تا نیماش داخل نیبش برو خوب لهیخ_

  نشست  و اومد قهیدق چند از بعد اونم و نشستم و رفتم

 

 کن  باز رو داشبورد در_

 گفت   که کردم باز رو داشبورد در

 

 ی تو یبرا اری ب در رو کهیپالست اون حاال_

  یگوش  کی شدینم باورم کردم نگاه رو داخلش  و اوردم در رو کیپالست یوقت

 بود  خوشگل هم یلیخ بود یلمس

 

   بخرم برات یلمس کی  گفتم یدار ساده یگوش دمید که یسر اون_

 

 نکنه درد دستتون واقعا ممنونم_

 

  خودت مال همش ها طال و یگوش نیا و لباسا اون میشد جدا هم از که یوقت_

  شهیم

   خورد بر بهم یلیخ حرفش نی ا با

 

  از بعد و دارمیم نگه خودم شیپ رو نایا ندارم شما صدقه به یازین من ممنونم_

 دم یم پسشون بهتون زیچ همه خوردن هم به

 



 

 

  خودشم و خونه رسوند منو ساعت کی از بعد و افتاد راه و نزد یحرف گهید اونم

 رفت 

  از رو یگوش  و نشستم گوشه کی و  رفتم داشتم ذوق یلیخ  شدم خونه وارد یوقت

  یگوش  یرو گذاشتم و اوردم در ساده یگوش از رو مکارتمیس و  اوردم در جلد

  داخل زدمش بعد و گرفتم ادی رو باهاش کار روش اول شد روشن یوقت یلمس

 کی و کردم عوض رو لباسام و  رفتم کنم نصب سرش برنامه بعدا که شارژ

 دم یخواب گرفتم و خوردم یحاضر یغذا

  که یچ  هر عقد زمان به  مونده روز سه فقط  و گذشت باد و برق مثل مدت نیا

  شده قبل مثل اخالقش دوباره  نشد کنه منصرف  رو پدرش که کرد تالش طوفان

  کنمیم صحبت بابا با یچ هر  هم من کنهیم دیتهد منو و کنهیم دادیب و داد و

  یاقا با  یحت کنهیم یط یالیخیب دور رو و شنوهینم یچیه که انگار نداره یریتاث 

  رو پسرم و تو صالح و ریخ پدرت منو گفت اونم و  کردم صحبت هم یسلطان

  ژنیاکس دستگاه با  دیبا حتما شبا که  یشکل به و بود کرده عود میماریب میخوایم

  براش زاشتینم محل دیدیم رو ها نی ا ی همه بابا شدمیم خفه گرنه و دمیخواب یم

  ترسم میشدیم تر کینزد که روز هر بودم شده الغر و بود شده کم غذام نبود مهم

  فرار خونه از خواستم اول اومد ینم بر دستم از یکار چیه من و شدیم شتریب

  شدم مجبور پس جامعه نیا داخل اونم شهینم االن از بهتر عاقبتم دمید یول کنم

 هیچ قسمتم نمیبب و رمیبپذ رو زیچ همه

 

  یسلطان یآقا شب بکش خونه یرو و سر به یدست کی ای ب ییکجا  بابا آرام_

 ان یب قراره

 

  بود شده امی بدبخت تمام باعث اون  ومدیم بدم ازش نداشتم دوستش  رو بابا گهید

 کنم یاحترام یب بهش تونستمینم بازم یول

 

 بابا  امیم االن_

 



 

 

 یاقا که بود شیش ساعت دمیکش خونه یرو و سر به یدست کی و رونیب رفتم و

 اومدن خانوادش با یسلطان

 

 دخترم  یخوب_

 

  نیهست خوب  شما یسلطان خانم نیخوب شما خوبم ممنون_

 

  زرد رنگت یشد الغر یلیخ ستین  خوب انگار حالت خوبم من دخترم ممنونم_

  افتاده یاتفاق شده

  رو جوابم و برگردوند رو سرش  و  کرد اخم کی جوابم در  هم یسلطان خانم و

 نداد

 

 خوب ادیز هم نفسم و اونه یبرا دیشا دمینخواب درست روز چند نیا خوبم نه_

 ستین

 

 نباش  نگران شهیم بهتر حالت زمان  مرور به نداره اشکال خوب اها_

 

 د یببخش ارمیب یچا برم من ممنونم_

 

 برگشتم  عقب به طرالن یصدا با

 ام یب منم کن صبر_

 

 زمیعز  ایب_

 



 

 

 : گفت  طرالن داخل میرفت یوقت

 

 یخوب خبر چه_

 

 ی خوب خودت زمیعز یسالمت_

 

 شه ینم روم یول بگم بهت  زیچ کی خواستمیم ام خوبم منم ممنون_

 

 باش  راحت بگو جانم_

 

 ایهل بخاطره کرده  دتیتهد که دونمی م افتاده یاتفاق چه داداش تو نیب دونمیم من_

 شیزندگ داخل  وقت چیه دادیم تیاهم بهش یلیخ بابام بود مغرور یبچگ از اون

  دوستش یلیخ مامانمم  داره رو هوام یلیخ ترم کیکوچ ازش من چون دهینشن نه

 و من زارهینم نکنه ازدواج تو با اگر کرده دیتهد رو اون بابام دونممیم داره

.  دعوا و بحثه خونه داخل روز هر  دهیفهم مامان که یزمان از نهی بب رو مامان

  ایهل هیراض ایهل با داداشم وصلت  به نیهم یبرا شناسهینم خوب رو ایهل مامانم

  ذاتش از خدا فقط  یول دهیم جلوه خوب   رو خودش  همه یجلو هیرو دو ادم کی

 شناختمش بشم اشنا ایهل با که رونیب برد خودش با داداش یوقت منو داره خبر

  اون یول نه مینباش ازاد ما که نه خوردینم ما به اصال بود ازاد یلیخ اخالقش

 دونمینم بود ینچسب ادم جور کی  ازش ومدین خوشم اصال بود ازاد حد از شیب

 کرد قی تحق راجبش بابا یوقت رشیبگ  خوادیم که ادیم خوشش اون یچ از داداش

 که یشناخت از کرد انتخاب رو تو بابا  نیهم یبرا زدنینم راجبش یخوب یحرفا

  قدرم همون  یخوشگل  که قدر همون یهست یخوب یلیخ دختر تو کردم دایپ تو از

  جور هر یاریب بدست رو داداشم دل  شهیم اگر بگم خواستمیم وقار با و ینیسنگ

  یول مهربونه یلیخ هیخوب ادم مامانم بخدا دمیم  قول کنمیم کمکت منم  شده که

  کنهیم رفتار ینطوریا نیهم یبرا یکنیم خراب رو پسرش ندهیا تو کنهیم فکر



 

 

  در یخوب ندهی ا باش مطمعا کن قبول کنمیم خواهش یول هیادیز خواستم دونمیم

 ن یشیم خوشبخت هم با داداش تو انتظارته

 

  یول شدم یراض منم هیراض پدرم دمید یوقت ندارم ازدواج راجب ینظر من_

  باشم دختره اون و برادرتون نیب  یمانع ستمین حاضر

 

 وفتهین یاتفاق چیه دمیم  قول من کن قبول تو_

 

 داره  شرط_

 

 قبوله باشه یچ  هر یشرط چه_

 

 ن یبد عیترف پدرم  به دینبا من ازدواج از بعد_

 

 رهیگیم عیترف پدرت که یباش خوشحال دیبا که تو یچ یبرا_

 

  تیاهم بهش داشت دوست و مادرم  نکهیا با بوده خودش فکر به فقط پدرم_

 کرد  فوت نکهی ا تا زاشتینم

 شاد  روحش امرزدشیب خدا_

  خوشبخت گفت و کرد فیتعر شما خانواده از  بابا که اولش زمیعز ممنونم_

  تازه یول داره دوست منم داشت دوست  یلیخ  رو مادرم  چون کردم فکر یشیم

  زن و کنه باز سرش از رو من  شده یشکل  هر به خوادیم و نقششه که  دمیفهم

 رهیبگ

 



 

 

  ادیم در هم یا تنها از رهیبگ زن که خوبه یلیخ نکهیا خوب_

 

  کردن بدبخت مقابل ؟دریچ مقابل  در یول ندارم یمشکل منم خوبه گرفتن زن_

 من

 

 ی شیم خوشبخت باش مطمعا کنمیم  کمکت منم یکنیم کمکم که کن قبول تو_

 

  روز سه میکرد دامونمیخر و دادم جواب اول همون که من ینگران یچ از_

 عقدمونه گهید

 

 بکنه دل ازش و بشناسه رو دختره اون داداش  یکن کمکم دارم  دوست دونمیم_

 شهیم عاشقت باش مطمعا یباش کنارش هاش  یسخت داخل تو اگر

 

 باشم کنارش یطیشرا  هر در که  دادم تعهد یعنی کنم ازدواج باهاش که یوقت_

  درخواست ازم هم شما اگر باشه نداشته دوستم چه و باشه داشته دوستم چه

 کردم یم رو کار نیهم نیکردینم

 

 .. واقعا ممنونم_

 

 شد  یچ یی چا پس یکنیم کاریچ یدار جان بابا ارام_

 

 : گفت که اومد یسلطان یاقا یصدا

 

   ومدنین که شده گرم تازه نشونیب جو کنم فکر گهید دخترن_



 

 

 

 دن یخند وبلند 

 

   رفت ابروم یوا_

 

 ال یخیب نداره اشکال بابا نه_

 

 و طوفان نشستم گوشه کی و کردم  تعارف همه به و رونیب بردم و ختمیر ییچا

  ریتقص انگار رفتنیم  غره چشم بدبخت من به یه و بودن ناراحت یلیخ مادرش

 اتاق داخل رفتم منم رفتن یخداحافظ  از بعد و شدن بلند ساعت سه از بعد بود من

 دم یخواب و کردم کار لمیموبا  با کمی و

 

  و  نشدم متوجه اصال که یقدر به گذشت  عیسر یلیخ هم  مونده یباق روز دو اون

 دنبال نبود  ازین گهید و میبود کرده   رو کارا همه.  شگرمیارا دست ریز االنم

 نبود کار در  یعروس یعنی محضر  داخل اونم میکردیم عقد فقط چون میبر یکار

  کردم فکر که بعد یول کیکوچ چند هر میریگینم یعروس  که بودم ناراحت اول

 یعروس و  تاالر  به ازین چه گهید  باشم نداشته عالقه یکس به که یوقت من دمید

  ستین یا عالقه که االن یول یزیچ کی بود عالقه یرو از یعروس اگر دارم

 یعروس به ندارم یازین زوره فقط

  یول نگذاشت بهم محل طوفان دنبالم اومدن طوفان و طرالن شد تمام کارم یوقت

 بخندونه  رو ما  که  کردیم یسع  و بود خوشحال یلیخ طرالن

 

 بود تر  خوب من شگریارا شیپ یومدیم هم تو اگر_

 

 یشد ها فرشته هیشب  یشد خوشگل  چه میهم شیپ که االنه مهم کنهیم  یفرق چه_



 

 

 

 کم  نه باشه  ادیز شمیارا نه کنه درستم قشنگ گفتم شگریارا به واقعا_

 

 ی شد  خوشگل یلیخ اتفاقا یکرد یخوب کار_

 

  تو البته یشد ناز که بس از یمون یم ماه  مثل تو نشدم که تر خوشگل تو از_

 یشد  ماه  شکل هم االن یول یخوشگل  یلیخ خودت

 

  رفت سرم ور ور ور یه نیزنیم   حرف  چقدر گهید بسه خورد هم به حالم اه_

   نیا اومده ایدن  به تازه مونیم هیشب  تون تا دو

 

 زشت؟ ای خوشگل یعنی یچ یعنی داداش ها_

 

 ی شد خوشگل پس خوشگله مونیم یکنیم فکر اگر_

 

 : گفتم طرالن گوش  داخل اروم

 

  ساعت چند از بعد یول زشته و چروکه پوستش ادیم ایدن به یوقت مونیم دمیشن_

  شهیم  یگوگول

 

 بود  اول ساعت چند اون داداش منظور یعنی واقعا_

 

 گهید  یکس  محضر در دم تا و انداختم باال ندونستن یمعن به رو هام شونه منم

 نزد حرف



 

 

 کنه  اعالم رو ما  ورود و رفت تر زود طرالن میدیرس یوقت

 

 دم یم نشونت رو یواقع  جهنم امروز از وگرنه باشه یمنف جوابت  دوارمیام_

 

 محضر  داخل رفت باشه من جواب منتظر نکهیا بدون بعد و

 

 بعد و ارمین کم نفس که کردم استفاده تنفسم یاسپر از داخل برم نکهیا از قبل من

  یاقا یخانواده با بابا و خودم فقط نبود یکس داخل رفتم تو دیام به ایخدا گفتن از

  و اومد عاقد یوقت عقد سفره ی صندل سر نشستم رفتم و  کردم سالم یسلطان

  اومد در نور سوره و  کردم بازش و  برداشتم رو قران  منم کرد خوندن به شروع

 کرد صدام بابا که  بودم فکر داخل ارهیم یخوشبخت دمیشن چون  شدم خوشحال

 

 یی کجا آرام آرام_

 

 بله _

 

 بشن  ریپ هم یپا به انشاهللا مبارکه_

 

  دادم رو جوابش زد صدام بابا فقط  ندادم جواب  که من موندم  مات همونطور منم

  دمید که یوقت قرمزه قرمز که شده یعصب انقدر دمید افتاد طوفان به که نگاهم

 طرالن به دادم و گرفتم رو نگاهم کنهیم نگام داره

 

 باشه مبارک  یداداش نیبش ری پ  هم یپا به  انشأهللا جونم یابج باشه مبارک _

 خوشحالم  چقدر یدونینم

 



 

 

  اکتفا سرش دادن تکون به طوفانم  یبش خوشبخت هم تو انشاهللا زمیعز ممنونم_

   کرد

 

 رستوران میبر  ناهار  یبرا تا م یشد نیماش سوار میاومد در محضر از یوقت

 غدا همه داخل میرفت و میشد ادهیپ میدیرس که یوقت اومد ما نیماش با طرالنم

  رو نایهم هم هیبق جوجه با میداد سفارش دهیکوب هم طوفان و من دادن سفارش

  و من رفتن یسلطان یاقا با طرالن و بابا میخورد غذا که یوقت دادن سفارش

  میدیرس یوقت دمیترسیم و داشتم استرس یلیخ خونه سمت میرفت هم با هم طوفان

 : گفت خونه در

 

 نن ییپا گمشو_

 

 خونه  یاینم تو مگه_

 

 ن ییپا گمشو گفتم بهت نداره یربط تو به_

 

  نییپا کرد پرت شهیش از رو دیکل  شدم ادهیپ زود و دمیپر جان از زد که یداد با

 رفت  داد گاز رو

  کم استرسم از کمی خونه داخل رفتم و برداشتم رو دیکل و انداختم باال شونه منم

  نبود  هیزیجه به ازین و  داشت یکامل خونه شب از دمیترسیم  یلیخ یول بود شده

  کنم فکر یول نرفتم یسلطان یاقا یخونه حاال تا بود خوشگل و بزرگ  هم یلیخ

 هم دوتا و باال طبقه تا چهار داشت اتاق تا شیش نجای ا باشه تر بزرگ   دیبا اون

 طبقه اتاق داخل گذاشتم رو لمیوسا رفتم  بعد دادو اب یگوش سرو کی نیی پا طبقه

 ن طوفا اتاق تر ور اون اتاق کی باال

  یوقت شام کردن درست به کردم شروع و نییپا رفتم و کردم عوض رو لباسام

  کردم جمع رو زیم  و خوردم منم اومد  رید که بودم طوفان منتظر   کردم درست

  خواستم طوفانه دمید  که برگشتم اومد در قفل یصدا که باال برم ها پله از خواستم



 

 

 یصدا باال طبقه برم برگردم خواستم تا نداره یعاد حالت دمید که سمتش برم

 اومد  دادش

 

   جات سر ستایوا_

 

 : گفت که برم و نکنم گوش اومدم

 

 چشمات یجلو ارمیب رو خانوادت تا بخور تکون جات  از یدار جرعت اگر_

 

   یگیم  یچ بفهم باش زدنت حرف مواضب_

 

 یبکن یغلط چه یخوایم  نفهمم اگر وقت اون جالبه هه_

 

 ی دیفهم یکن صحبت ینطوریا من مادر پدر راجب یندار حق تو_

 

  شد جالب_

 

 : زد داد بعد

 

 نکرده ترکم ایهل بودم  ایهل شیپ االن من مینبود  نجایا االن ما نبود تو پدر اگر_

 بود

 



 

 

  وگرنه کرد دیتهد رو من پدر که بود تو پدر داستانه  مظلوم ادم تو پدر وقت اون_

  و من سر  رو هات عقده رهینم پدرت به زورت تو داشت خبر کجا از من پدر

 یکنیم یخال خانوادم

 

 نکنم  رو حالم چرا  اومده رمیگ  تو مثل یکی که حاال ام نزن حرف شو خفه_

 

 هیچ....چ منظورت... م_

 

  شوهرش مقابل در زن کی فهیوظ هیچ منظورم یدینفهم یبگ یخوایم یعنی_

 هیچ

 

 یدار من کاریچ  پس یدار دوست رو ایهل که تو...ت  یول_

 

  دمید اومدم یکنیم اماده رو خودت و من اتاق داخل یریم االن داره یربط چه_

 کنمیم کبودت و اهیس یستین اماده

 

   بابا برو_

 

 بشم  اتاق وارد خواستم تا و باال طبقه دمیدو و

  به کردم شروع نیزم رو افتادم کردم  یخفگ احساس که دیکش  و گرفت رو قمی

 اتاق داخل برد کشوند منو بزاره محل نکهیا بدون که کردن سرفه

 

 دمیم نشونت االن کنم رفتار باهات ادم نیع ینخواست خودت_

 



 

 

 اورد  رو کمربندش و کمد سمت رفت

 

  یدهات دختره اره یزنیم حرف من حرف رو گهید حاال_

 

 زدن  به کرد شروع و

 

 خدا  ترو داره درد اخ  نزن مادرت جان نزن خدا ترو نه_

 

 زد  داد که کردن هیگر به کردم شروع و

 

  اولشه تازه هه یدار درد یعوض اری ن فتیکث زبان اون به رو من مادر اسم_

  تا ببر رو صدات یفهمیم  موقع اون دادم  نشونت رو یواقع زجر امشب که یوقت

 نکردم  خفت

 

  زدنم از دست که گذشت چقدر  دونمینم کردمیم هیگر  گلو داخل ترس از منم

 حالت انگار سمتم  اورد حمله دمید که بکشم راحت نفس کی خواستم تا برداشت

 نداشت یعاد

 اونور...او برو یکن کاریچ..چ یخوایم....م_

 شمینم اروم نکنم بدبختت تا یکرد بدبختم کنمیم ولت ینطوریهم  یکرد فکر_

 کرد  دنیخند به شروع یروان یها ادم نیع و

  شوکه چون منم کرد پاره وسط از  و گرفت  رو قمی که برم عقب عقب خواستم

 گفتم  هیگر با و کردم بدنم سپر رو دستم  عقب رفتم و دمیکش غیچ شدم

 کن  ولم کست نیتر زیعز جان نکن من با رو کار نیا خدا ترو_

  نزن حرف شو خفه_



 

 

  نداد جواب کردم هیگر  کردم تقال یچ  هر  اورد در رو شلوارم حرکت کی با بعد

  در کرد زن به لیتبد شکل نیتر بد به منو و کرد رو خودش کار سر اخر و

  گهید و رفت یاهیس چشمام یتنگ نفس  زور از سر  اخر و کرد تجاوز بهم اصل

 دم ینفهم یچیه

 

  ساعت دمید که گردم نگاه ساعت به  کردیم  درد دلم ریز یلیخ شدم داریب که یوقت

 تا حمام داخل  حمام رفتم ال دو  حالت به کردم جمع رو یتخت رو شدم بلند ده

 ینطوریا که پدرم بخاطر مادر نبود بخاطر بدم بخت بخاطر کردم هیگر تونستم

  درد هنوز دلم یول رونیب رفتم  شدم سبک کمی که یوقت کنهیم برخورد باهام

  و خوردم مسکنم کی و خوردم صبحانه لقمه دو و رفتم بود نشد خوب و کردیم

  کردم درست یماکاران نداشتم حوصله چون کردن درست غذا به کردم شروع

  کینزد ساعت بشه کم دردم دیشا  بکشم دراز کمی تا رفتم تمام شد  درست یوقت

  اومد در یصدا شدیم تمام داشت  کارم یوقت نمیبچ رو زیم شدم بلند که بود دو

  بعد و باال رفت اونم دادم ادامه کارم به و نزاشتم محل طوفانه دمید برگشتم یوقت

 منم نییپا اومد کرده عوض رو هاش لباس و شسته  صورت و دست قهیدق ده از

 : گفت که نمیبش خواستم جلوش گذاستم  و دمیکش رو غذا

 

 ی نیبش دادم اجازه بهت مگه کجا تو_

 

 بخورم غذا خوامیم گشنمه  نخوردم یزیچ منم خوب_

 

 شد  کور اشتهام چشمم جلو   از گمشو شو بلند یبخور کوفت خوامیم_

 

  دراز و کردمیم نگاه رو اتاق داشتم اتاق داخل رفتم نوییپا انداختم رو سرم منم

 خواستم ندادم محل بهش بود یعیطب یول کردیم  درد دلم یلیخ تخت رو دمیکش

   داخل اومد طوفان و شد باز دفعه کی در   که پهلو رو بکشم دراز

 



 

 

 بگم بهت رو نیقوان یسر کی خوامیم شو بلند_

 

   دییبفرما بلله_

 

 نشستم و شدم بلند

 

 تو و دونمیم من ینکن یرویپ  قانونا نیا از گمیم بهت یچ نیبب کن  گوش خوب_

 

  یدار کار امدم و رفت به نه یکن دخالت من یکارا داخل یندار حق اول قانون_

  یایب  دیبا دارم یپارت ای  خونه انیم دوستام که یزمان یپارت و یباز قیرف به نه و

   یکن  قفل رو در و اتاق داخل

 

  یکنینم فکر نییپا  طبقه اتاق داخل یریم یکنیم جمع رو لتیوسا دوم قانون_

 ه یادیز برات کمی  نجایا

 

 شده زیتم خونه باشه اماده دیبا شام ناهار خونه امیم من که یزمان سوم قانون_

 ی شیم هیتنب صورت نیا ریغ در باشه

 

 یبرا که ییغذا ای خچالی  داخل یها  ییغذا مواد از یندار حق چهارم قانون_

 یبخور یکنیم  درست من

 

   ستین یمنطق حرفت اصال شهیم مگه  بخورم یچ من پس یچ_

 



 

 

  یمکان و هرزمان در هست انتظارت در یسخت هیتنب یبپر حرفم نی ب پنج قانون_

 باشه خوادیم هم

 

 ازین بهت که ییها روز از رییبغ یباش  اماده من یبرا دیبا شب هر شیش قانون_

  ندارم

 

 که یاتاق بجز ی بسته مدار نیدورب به مجهز خونه نیا بگم رفت ادمی یراست اها

 یزمان یول فعاله ریغ خونم داخل که ییزمانا داره خودمم اتاق یحت دادم تو به

  سرت از رو یبکن یکار سرم پشت  نکهیا فکر فعالن نایدورب ی همه ستمین که

  یرویپ دستوراتم از نمینب  پس  نهیدورب هم خونه اشپز داخل یحت کن رونیب

 یکنینم

 

  یمنطق قانونات بخورم غذا دینبا یعنی بخورم یچ  من پس یگیم زور یدار_

 یریبگ من از رو یچ انتقام یخوایم ستنین

 

 یکس به نمونی ب نسبت از یندار حق یمنش عنوان به من  شرکت داخل یایم_

 شام ناهار یبکن دیبا خواستم ازت که   طور همون هم خونه یها کار یبگ یزیچ

  هزار پونصد یماه حقوقتم ندارم قبول کارم بهونه باشه حاضر دیبا  صبحانه و

 رمیبگ خوامیم رو ایهل انتقام کن فکر انتقام موضوع و. تومانه

 

  کار یچ  من مگه کرد یزندگ شهیم پونصد با یکرد فکر واقعا پونصد یچ_

  دوستت  اگر نداشت دوستت اون یریبگ من از یخوایم اونو انتقام که  کردم

 .... اگر رفتینم داشت

 

  من.  من خونه داخل یبزار رو نحست قدم تو نکهیا از قبل نزن حرف شو خفه_

  فکر بعدشم یشد مانع تو اما می کن ازدواج میخواستیم میبود هم عاشق اون و

 هزار پنجاه روزید نیهم تا تو کمته تومان هزار پونصد هه ؟ یهست یک  یکرد



 

 

  زایچ نیا به ندارم کار من جالبه هه  کمته تومان هزار پونصد االن ینداشت تومانم

  هیتنب منتظر دیبا موقع اون ینکن یرویپ  دستورا نیا از اگر منن نیقوان  نهایا

 یباش

 شد ینطوریا که حاال یزاریم من یبرا  رو قانونا نیا که یهست یک  یکرد فکر_

 یکنینم دخالت  کارام داخل کمینزد یایب ینداد حق دارم رو خودم یقانونا منم

 یزنینم حرفم باهام

  

 تمام  ورات ور_

 

 ی چ_

 

  تمام  اتیباف الیخ گمیم_

 

 گذاشتم  رو شرطام فقط نکردم یباف الیخ من_

 

 رفتم  من یکنیم فکر بدت یحرفا به و اتاق داخل ینیشیم خوب بچه کی مثل_

 

  ستمین حاضرم گذاشتم رو شرطام  من یکنیم مسخرم یدار نمیبب کن صبر یه_

 بکشم  دست ازشون

 

 کن  فکر حرفات به خوب_

 

  شرطم داخل من یزنیم حرف ینطوریا که ام بچه من مگه نمی بب کن صبر_

 بودم  یجد کامال



 

 

 

 ی شیم ه یتنب گرنه و کن درست شام ایب شیش ساعت_

 

  رونیب رفت و

 

 نیا هینفهم زبون ادم عجب_

 

   یگفت یچ  دمیفهم_

 

 ی بفهم  گفتم..گ  منم..م_

 

  خوب نقدریا یخوریم یدهن تو گهید یسر باشه حواست شتریب یول خوبه_

 کنمینم رفتار باهات

 

 رفتم و کردم جمع رو لمیوسا اوردم در  رو اداش رونیب رفت دمید از کامل یوقت

  خودم یقبل اتاق مثل ساده یلیخ  و بود کیکوچ. گفت بهم که یاتاق داخل نییپا

  کیکوچ زیم هی با نهیآ و تخت کی و کمد با بود  اتاق وسط یمتر شیش یقال کی

 نشونش پس دارم عادت که من کشمیم اونو خونه منت من مگه بود ادمیز نمیهم

  دور موقع اون بشه عاشقم و وفتهیب پام و دست به که کنمیم یکار میک من دمیم

 رفتم شیش ساعت تا دمیکش دراز بعد و  کمد  داخل گذاشتم رو لباسام منه دور

  یلیخ منم و نزاشت من یبرا و بود خورده رو ناهار کل  کنم درست شام براش

 که یزیچ هر ای غذا و ییغذا مواد ازش دادینم اجازه غرورم یول بود گرسنم

  مواد رمیم و ازش رمیگیم تر زود رو پولم فوقش الی خیب بخوام کنه ریس منو

 کنم ضعف شتریب بود شده باعث دلمم ریز درد  بودم گرسنه یلیخ خرمیم ییغذا

 کردم  صداش شد اماده شام یوقت



 

 

 

 بخور شام ایب_

 

 یبخور کوفت   خوامیم گفتم نفهمه که  یجور اروم بعد 

 

   اومدم_

 

   گفتم  نشست اومد یوقت

 

   بخورم یچ من خوب_

 

 دونم یم چه من  بخور کوفت_

 

  یچ که بده رو پولم االن از پس کنم  کار شرکتت داخل فردا از ستین قرار مگه_

 بخورم  بخرم

 

 شد  کور اشتهام نمتینب ور اون شو گم چشمام یجلو از حاال باش_

 

  شامش یوقت نهیبب منو خوادینم که ابروشم و چشم عاشق انگار رونیب رفتم منم

 گفت  خورد رو

 

  یبخور یندار حق گهید فردا از بخور برو موند کمی بخورم ادی ز نتونستم چون_

 برات بفرستم تا رو رمزش  بگو یدار کارت رونیب یبر زارمینم شبه چون

 



 

 

  جلو که بخورم غذا برم خواستم اوردم  یوقت برات ارمیم االن بزار دارم اره_

 شد   یچ دمینفهم گهید و  رفت یاهیس چشمام

  تنفسه دستگاه دمید که  بردم دست کردیم ینیسنگ صورتم یرو یچ کی انگار

 اومد دیسف روپوش با یکی کردمیم زیآنال رو اطرافم داشتم که قهیدق چند از بعد

  داخل اومد دکتر با قهیدق چند از بعد  و رونیب رفت بازه چشمام دید یوقت داخل

 اتاق 

 

 دخترم  یخوب سالم_

 

 خوبم  اره ممنون سالم_

 

   نهیسنگ نتیس قفسه یکنی نم حس کنهینم یخفگ احساس خوبه نفست_

 

 شد؟ یچ نیبگ  شهیم.کنمینم حس ادیز نه_

 

 یشد هوشیب ضعف از مارستانیب رسوند رو تو همسرت یشد هوشیب یوقت_

  ونیهذ و دلت یرو یگذاشت رو  دستت که یاومد هوش به روزید بارم کی

  ماما دکتر از  میدیپرس رو الزم یها سوال شوهرت از یوقت هم ما یگفتیم

  دکتر و دهیرس بیاس رحمتون به نیدیفهم بعد که کنه نتونیمعا ادیب که میخواست

 تنفس دستگاه با هم ما که یشد نفس یتنگ دچار هم  شبید کرد زیتجو دارو

 یبهتر االن میکرد حل رو مشکلت

 

 ممنون  اره_

 

 ادیم گهید قهیدق چند تا رهیبگ دارو  برات رفت همسرت_



 

 

 

 ن یداد اطالع که ممنونم اها_ 

 

 بده  فشار رو تخت  کنار زنگ یداشت کار رونیب میریم ما_

 

 چشم باشه_

 

  دلم کرد نمیمعا ماما دکتر  گفت یوقت تخت رو نشستم رونیب رفتن یوقت

 کنار  تنفس دستگاه بود شده بهتر دلم ریز درد نیزم  داخل بشم اب خواستیم

   اومده شیپ برام مشکل چقدر تخت یرو  دمیکش دراز و کردم خاموش رو تخت

 حاال میبستر دوروزه االن یعن ی یوا افتاد؟ برام اتفاقا نیا روزید گفت. بود

  و دمیکش دراز ندارم اونو حوصله سرم بزاره منت بزنه غر یه دیبا  طوفان

 قهیدق چند از بعد بستم رو چشمام

 

  شکر رو خدا شد اتاق وارد که  پرستاره دمید کردم نگاه اومد اتاق در یصدا

 ست ین طوفان کردم

 

  یندار درد یبهتر که شکر رو خدا بود نگرانت یلیخ شوهرت زمیعز یخوب_

 یندار ازی ن مسکن ؟به

 

  نکنه درد دستتون بهترم ممنونم نه_

 

  نیا یچ یبرا پس مینکن مراقبت مارایب از اگر ماست فهیوظ کنمیم خواهش_

 م یکرد انتخاب رو شغل

 



 

 

 باشماست  حق بله_

 

 بده  انجام رو صتیترخ یکارا رفته ادیم شوهرت االن رونیب رمیم من خوب_

 

 اطالعتون  بابت ممنون باشه_

 

 گلم  کنمیم خواهش_

 

  شده بهتر یلیخ دردم دمیپوش رو  لباسام شدم بلند منم رونیب رفت پرستار یوقت

 رو مانتوم یها  دکمه داشتم بود شده  تر کم هم میگروسنگ هم سرم لطف به بود

  کردم حس کرد نگام یوقت طوفانه دمید که برگشتم اومد در یصدا که بستمیم

 کردم  اشتباه دمیفهم  که برگشت خودش سرد حالت به تند یول شده مونیپش

 

  منتظرتم رونیب من ایب یشد اماده_

 

 باشه _

 

 رفتم و کردم سرم رو شالم و  بستم رو  مانتوم ها  دکمه تند منم رونیب رفت یوقت

  رمیم دارم دید یوقت دمشید شدم  مارستانیب یرونیب محوطه وارد یوقت رونیب

 شدم  سوار و نیماش  سمت رفتم منم شد سوار و نیماش سمت رفت سمتش

 

 : گفت  کرد  حرکت یوقت

 

 ؟ یچ یعنی حرکات نیا_



 

 

 

 ه؟یچ منظورت حرکات؟ ؟کدوم یچ_

 

  اولم همون از من کن نگاه یچ  یعنی ها ادا و ناز نیا و یشیم هوشیب  نکهیا_

 ندارم  رو کارا نیا حوصله من گفتم بهت

 

  دلم خودم ای بود خودم دست ای  شم هوشیب داشتم دوست خودم من جالبه هه_

  جهینت من ضعف نیا که یکنی نم قبول چرا رمیبگ رو یضیمر نیا خواست

 شرطا اون بخورم غذا یزاشتیم اگر  نداره یریتقص چیه من خودته  یخودخواه

 شد ینم ینطوریا االن یزاشتینم رو

 

 یایم فردا از ومدینم شیپ برات یمشکل چیه  یکردینم قبول رو یزندگ نیا اگر_

  در یول بشم تو عالف گهید خوادینم  دلم چون دادم رو ماهت نیا حقوق کار سر

 بود مونده جا شمیپ  کارتت نمیا ای ب یکن صبر دیبا  موقع نیا گهید ماه تا عوض

  

 نبودم ابروت و چشم عاشق وگرنه کنم قبول  رو یزندگ نیا بودم مجبور من_

 بخرم  رو دارم ازین که ییغذا مواد برم کن ادمیپ راهم سر بده رو کارتم باشه

 

 ادتی پ منم یندار اعتراض حق گهید یکرد قبول  رو یزندگ نیا که هم حاال_ 

 ستین  خبرا نیا از گهید یسر ستمین که رانندت رمیم و کنمیم

 

  شوهرم  یالک چه یواقع چه حاال فتهیوظ بعدشم.  بعد یسر تا کن ادهی پ منو تو_

 ی شیم  محسوب

 



 

 

 تون یالک همسر قبال در ییتایمسئول کی احتماال شما بعد خوب چه پس اا_

 ن یندار

 

 دارم عجله کن ادهیپ منو_

 

 : گفت  و کرد پارک  گوشه کی

 

 بده  جواب سوالو یچونیپیم چرا_

 

 رفتم  من_

 

 خودش ریتقص انگار نه انگار من گردن انداخت رو رایتقص همه چقدر هیپرو

  بود

  بابا و رفتمینم دیخر خودم من اوردم در شاخ متایق  از شدم فروشگاه وارد یوقت

   روز سه نیا داخل شدم ناراحت بازم بابا ادی  با خونه اوردیم دیخریم یچ شتریب

 اومدم رونیب  بابا فکر از گفتیم طوفان زدیم زنگ اگر نزد بهم زنگ کی یحت

 دارم نگه گهید ماه تا بودم مجبور نکهیا بخاطر رو پولم کردم دیخر به شروع

  اگر ای بود اتمام به رو ژنممیاکس کپسول اخه  کنم خرج دفعه کی خواستمینم

 بخاطر نزاشت منت سرم که نی هم طوفانم  اوردمیم کم پول شدم یم ضیمر

  بود گرون یلیخ که  گوشت بود یلیخ خودش داد مارستانیب یبرا که یپول

  گرفتم حبوبات هم یکم و جاتیسبز و برنج لویک چهار و مرغ کی یول دمینخر

 کنم حساب که رفتم ریپن  و نون با

 

 نیخواست رو ها نیهم فقط_

 



 

 

 نیکن حساب شمیم ممنون بله_

  

 تومن  هزار صدیس شنیم ام_

 

 د ییبفرما  دییبفرما  باشه_

 

 لطفا  کارتتون رمز_ 

 

_۱۳۷۸ 

 کارتتون  دییبفرما  ام ممنونم_

 

 ممنونم_

 

  نیباش یراض دوارمیام دتونیخر از ممنونم_

 

 خداحافظ  کنمیم خواهش_

 

   سالمت به_

 

 منم بودن نیسنگ لیوسا خونه سمت  رفتم بود غروب کینزد رونیب اومدم یوقت

  که نداشتم هم یگوش  ندارم دیکل دمیفهم تازه دمیرس یوقت شدیم تنگ داشت نفسم

  دهینم جواب که دمید که نه ای اومده طوفان نمیبب زدم رو در زنگ بزنم زنگ

 اومد زن کی شتریب دمیشا ساعت مین از بعد  اپارتمان کنار یسکو یرو نشستم

 جلو  رفتم که ببنده رو در خواست رونیب



 

 

 

 داخل برم من دینبند رو در شهیم خانم دیببخش_

 

 شما_

 

 اقا ارمیب رفت ادمی دیکل بودم دیخر دومتون طبقه هیهمسا طوفانم اقا همسر من_

 بزنم زنگ بهش نداشتم یگوش منم ستین خونه طوفانم

 

  طبقه هیهمسا من نشناختم دیببخش داخل دییبفرما نیطوفان اقا همسر شما پس اها_

  اولتونم

 

 ومدین بودم طوفان اقا منتظر در دم وقته یلیخ خوشبختم اها_

 

  ها هیهمسا زنگ چرا رونیب خطرناکه کهیتار هوا داخل برو زمیعز نیهمچن_

  ینزد رو

 

   دینرس ذهنم به گهید دیببخش_

 

 دارم  کار رونیب رمیم دارم   هم من داخل برو زمیعز هیحرف چه نیا_

 

 خداحافظ  باشه_

 

 زمیعز خداحافظ_

 



 

 

  رفتم دوم طبقه دمیرس یوقت شدم  اسانسور سوار و داخل رفتم منم  رفت یوقت 

  نیا داخل یکالس با یها ادم و بود  یکیش ساختمان پله راه داخل نشستم و رونیب

  افهیق و ختیر نیا با و وضع نی ا راخل منو اگر و صد در صد بود ساختمان

  من که  بعد ساعت سه حدود نداشتم یا چاره یول شدیم بد طوفان یبرا دنیدیم

  طوفان دمید  که شدم بلند زود شد باز اسانسور در بودم خوردن سرما به رو گهید

 د ید منو یوقت رونیب اومد

 

   سمتم اومد

 

 نه یبیم یمدل نیا رو تو وقت کی یگینم یکنیم کاریچ رونیب تو_

 

  بهم دیکل یرفت  یگذاشت و یاورد منو  خودت بکنم تونستمیم کاریچ بنظرت_

 الیو ینبرد منو چرا نجایا یاورد منو چرا مگه یداد

 

   ندادم خبر بهتون قبل از که د یببخش مادمازل برخورده  تون پیتر به هیچ_

 

 :  گفت و کرد باز و در

 

 کن یسوار  سورتمه من اعصاب رو  کم داخل برو_

 

  خونه کی بنظر دیرسینم الیو ی پا به یول بود قشنگ اپارتمانشم. داخل رفتم

   بود یمجرد

 

 میکن یزندگ نجایا قراره مدت چه_

 



 

 

 کی برو یدیفهم نکن چمیپ سوال انقدر گهید ستین معلوم شتریب دمیشا ماه کی_

 یدیفهم صدا و سر بدون اما کن  درست شام

 

 یبخور ارنیب برات یچ کی بزن زنگ نوکرتم مگه_

 

   یهست زنم که  شده باورت نکنه ها یهست یچ پس یستین نوکر اگر_

 

  ستمین  خدمتکارتم نباشم که  زنتم_

 

 پس یدیفهم یخورد کجا از ینفهم که زنمتیم یطور ای یکنیم درست غذا ای_

 ندارم  رو  حوصلت که نکن کل کل من با

 

 کنم  درست براشون کننیم  کوووفت یچ جناب_

 کن  درست کوفته برو دارم دوست کوفته یدیفهم کجا از نیافر_

 

  دوساعت خوبه کنم  درست کوفته  تونمیم من مگه  کوفت گفتم کوفته نگفتم من_

 اومدم مارستانیب از ستین

 

  نباش من چشم یجلو فقط  کن درست یدار دوست یچ  هر دونمیم چه_

 

  یبرا بعدم کردم درست عدس برنج  کمی خودم یبرا اول و خونه اشپز داخل رفتم

 بخوره ادیب که کردم صداش و  دمیچ رو زیم و کردم درست مرغ ناکت اون

 



 

 

  اماده یغذا نیا یکن درست خوب  یغذا کی یتونینم یا عرضه یب که واقعا_

 من  یجلو یگذاشت هیچ

 

  گذاشتم یدمپخت  مم خو یبرا کنم درست تونمیم کم زمان نیا داخل یچ بنظرت_

 یندار  دوست تو کردم فکر  شدینم اماده زود گرنه و

 

   ندارم دوست عدس دال فقط من بهتره یطور نیا خوب نکن فکر وقت چیه تو_

 هم بادام و فلفلم بمونه ادتی  دارم دوست رو زیچ همه گهید هیالو ساالد با

  غذا تا رونیب برو االنم یدیفهم نکن استفاده من  یغذا داخل پس دارم تیحساس

 کن کوفت ایب تو بعد بخورم

 

   خورمیم غذا  امیم یکرد کوفت تو رونیب رمیم من باشه_

 

  قرار به و  فرار پس خوردم رو کتک بمونم اگر دونستمیم رونیب رفتم تند و

 دادم حیترج

 

  گرفتم بعدم و کردم جمع رو ظرفا  و خوردم رفتم منم  کرد تمام رو غذاش یوقت

 اونم یبرا خوردم ریپن و نون خودم و شدم بلند شیش ساعت صبح دمیخواب

 بخوره ادیب که دمیچ  صبحانه

  اتاق کی گذاشت و نداشت بهم یکار  فعال شکر رو خدا شدم اماده رفتم خودمم

  رهیم  داره اونم دمید که رونیب رفتم  تمام شدم اماده یوقت خودم یبرا بردارم جدا

   ادیب  تا ونشستم کردم جمع رو صبحانه زیم و رفتم اتاقش

 

 ی نشست نجایا چرا_

 



 

 

 شد رید میبر  یایب که ام تو منتظر خوب_

 

  شهیهم من قبل دیبا  تو امیب یک برم یک  دونمیم خودم من یدار من کاریچ تو_

  خودتم یریم خودت ها کار سر ببرمت که رانندتم من  مگه یدیفهم یباش اونجا

  یا متوجه بشه خبر  با ما نسبت از دینبا هم یکس باشه ادتی یایم

 

 ستین ازین گهید دونمیم یگیم یه ابروتم و چشم عاشق انگار حاال بابا باشه_

 چه  من به ایب یداشت  دوست موقع  هر هم تو رفتم من یبگ یه

 

  رفتم ها پله از و دمیپوش رو کفشام  تند بود هفت تا فهیدق پنج چون رونیب رفتم و

  یاسپر از نشه بد حالم نکهیا یبرا  گرفت نفسم که دمیدو ستگاهیا  تا  بعدم و نییپا

 اتوبوس قهیدق کی از بعد دمیرس زود   بود کینزد چون  کردم استفاده همراهم

  دیبا یعنی ادهیپ رو شیبق رفتم اتوبوس با شرکت یکینزد تا و شدم سوار اومد

 نگهبان داخل برم خواستم تا برسم شرکت به تا رفتمیم یرو ادهیپ قهیدق دوسه

 : گفت

 

 ن یبری م فیتشر نیدار کجا خانم_

 

 اومدم   استخدام یبرا من نبود حواسم دیببخش سالم_

 

  نیبر شما بدم اجازه تونمینم من دارن استخدام به ازین که ندادن اطالع من به_

 داخل 

 

    اومدم کار یبرا که دارن خبر سییر یاقا یول دییفرمایم درست شما بله_

 



 

 

 ن؟ یدار سییر یاقا  با ینسبت چه_

 

 نیا از هستن بنده اقوام از یکی یاشنا  شونیا یول ندارم شونیا با ینصبت من_

   باال برم  من تمام تونیبازجو اگر بعدم شناسمیم قیطر

 

  من دیبر دیتونیم شونیا از گرفتن اجازه از بعد  ادیب  سییر یاقا تا  نیکن صبر نه_

 کنم قبول تیمسئول تونمینم

 

  ثبت رو من چهره هم نایدورب  تازه بگم دروغ نداره یلیدل گمیم راست بابا_

 داخل  برم نیبد اجازه کردن

 

  برو باشه......خوب_

 

 ممنونم_

 

  نگهبان تا کردم اصرار یکل بگو داخل نیاومد یچطور دیپرس سییر اگر یول_

   گذاشت

 

 ممنونم   گمیم حتما چشم_

 

 و شدم ادهیپ اسانسور از دوم طبقه رسوندم رو خودم اسانسور با و داخل رفتم

 گذشت  رستم خان هفت از دیبا  زده نیا که هیشرکت چه نیا اه زدم در و رفتم

 گرفت  رو  راهم یجلو یابدارچ که  داخل برم خواستم کردن باز رو در یوقت

 



 

 

   امرتون دییبفرما_

 

  س ییر یاقا با مالقات یبرا داشتم یقبل وقت_

 

 داخل دییبفرما اها_

 

 ممنونم_

 

 ستادمیوا یمنش زیم یجلو و  داخل رفتم نداد ریگ گهید نیا شکر رو خدا 

 

   دینباش خسته سالم_

 

 زمیعز ممنونم_

 

 شدم  مزاحم استخدام یبرا من_

 

 کار  یبرا مینداد درخواست هنوز که ما یول_

 

  دارن خبر سمییر یاقا داد اطالع بهم اقوامم از یکی منم درسته_ 

 

  ادیم گهید ساعت مین  تا سییر کن پر رو فرم نیا و اونجا نیبش زمیعز خوب_

  داخل دیبر دیتونیم شما بعد

 



 

 

 ممنونم  چشم_

 

 زم یعز کنمیم خواهش_

 

 فرم   کردن پر به کردم شروع و نشستم رفتم

 ساعت مین حدوده دوباره نشستم بعد و یمنش به دادم و رفتم  کردم  پر که رو فرم

 من تر زود دیبا داشت نمیماش بود اماده  که اون اخه ومدین طوفان دمید که  گذشت

 شد  دایپ کلش و سر دم ید موندن منتظر ساعت کی از بعد دیرسیم

 

  نیاومد خوش سییر یاقا سالم_

 

 ممنونم_

 

 : گفت یمنش که اتاق داخل بره خواست

 

  دیببخش سییر یاقا_

 

   بله_

 : گفت و داد نشون منو یمنش

 

 اومدن  استخدام یبرا که انگار نی ایب  شما تا منتظرن ساعت کی خانم نیا_

 

 : گفت تفاوت یب بعد و کرد من به  نگاه کی طوفان



 

 

 

 داخل  بفرستش گهید قهیدق ده_

 

  سییر یاقا چشم_

 

   داخل رفتم داخل  برم گفت یمنش یوقت و شدم بلند منم داخل رفت که طوفان

 

 ن یبش  ایب_

 

 ی اک_

 

 نشستم و رفتم

 

  داخل یایب گذاشتن یچطور_

 

 یچ یعنی_

 

 اجازه بدن رو بهیغر افراد نداره حق اون داخل یا یب داد اجازه چطور نگهبان_

 بده  راه

 

 داد  اجازه زنمی م لیقند  دارم هم بنده و نیاینم شما دید یوقت_

 

 یکن کاریچ دیبا  بده ادتی بگو و ی منش شیپ برو و بره رو  فرمت خوب لهیخ_



 

 

 

   باشه_

 

  رونیب رفتم بودم گرفته  یمنش از اومدن از قبل که   فرم دادن از بعد

 

 بدم  انجام دیبا  کاریچ که نی بد  حیتوض برام که گفتن سییر یاقا دیببخش_

 

   کار سراغ می بر بعد میبش  اشنا هم با ایب اول زمیعز حتما_

 

 هستم  راد ارام  من نکردم یمعرف رو خودم دیببخش اوه_

 

  خوشبختم باهات ییاشنا از میتهران  نایشرو منم زمیعز کنمیم خواهش_

 

 زم یعز نطوریهم منم_

 

 مرتب و یکن پیتا رو ها مقاله دی با   تو یتو اتاق نیا کارمون سر میبر خوب_

 بدم ادتی ایب سادست یلیخ کارت یبفرست سییر یبرا لیمیا قیطر از و یکن

 

  ممنونم باشه_

 

 زم یعز خواهش_

 



 

 

  دستم یول نبود یسخت کار و بود اسون  یلیخ کارش داد حیتوض ربع کی حدود

 منم و رونیب رفت نایشرو من یبرا نبود یسخت کار اونم که شدیم فرز دیبا

  داخل داخل  اومد و زد در دمید  که کردمیم نیتمر داشتم و زیم پشت نشستم

 بود پوشه کی دستشم

 

  راه دستت  که کن درست نویا ستین سخت یکار اول روز یبرا زمیعز  ایب_

 وفته یب

 

 ممنونم باشه_

 

 ی همه دیبا من و ی صفحه صد به کینزد دمید کردم نگاه رونیب رفت یوقت

  ناهار یبرا کردن پیتا به کردم  شروع یول بود سخت نکهی ا با کنم پیتا  اونو

 دم یرس کارم ادامه به و  خوردم بودم اورده که لقمه کی همونجا و نرفتم رونیب

 

 نیا با بود شده تمام کارم منم و تمام مونیکار ساعت که بود مین و چهار ساعت

 دایپ عالقه کارم به یلیخ یکار اول  روز یبرا بود خوب یول برد زمان یلیخ که

 رونیب رفتم و کردم  جمع رو لمیوسا  بودم کرده

 

 یبود داده بهم که یا مقاله نمیا  جون نایشرو بفرما_

 

  ینباش خسته زمیعز ممنونم_

 

  حافظ خدا نطوریهم  هم شما ممنونم_

 

 زمیعز حافظ خدا_



 

 

 

  غروب کینزد و بود شده سرد یل یخ هوا ستادمیا اتوبوس ستگاهیا داخل و رفتم

 ادهی پ دیبا هم شیبق و رسوندم خونه  یکاینزد تا شدم سوار منم اومد اتوبوس بود

 عوض رو لباسام تند داخل رفتم بعدم و کردم باز و در  دمیرس تا رفتم تند رفتمیم

  کردم یسخار جاتیسبز با مرغ  کهیت کی پس بود دهینرس هنوز طوفان کردم

  دم گذاشتم رو برنج  کردم  درست مرغ با پلو زرشک طوفانم یبرا و خودم یبرا

  سرد  که بکشم رو غذا ادیم یوقت گذاشتم و  دمیچ رو سفره خونه دیرس طوفان که

  و بود گشنم یلیخ چون بخورم اتاقم ببرم که ینیس داخل گذاشتم خودمم یغذا نشه

  حمام  بود معلوم خونه اشپز داخل  اومد ساعت مین از بعد کنم تحمل  تونستمینم

  رو غذا و اتاقم داخل رفتم و برداشتم رو ینیس و براش دمیکش رو غذا منم  کرده

 خوردم 

 

 بعد ماه کی

 

  هم کرده عمل شرطاش به طوفانم و  کنمیم کار شرکت داخل که شهیم یماه کی

 یوقت  باشم حاضر اتاقش داخل دیبا  گهیم که ییزمانا فقط و مینیب ینم ادیز  رو

  که  خوردم قسم من یول شمیم متنفر  خودم از کنهیم استفاده دستمال کی مثل ازم

 بندازم دور آشغال کهیت کی مثل اونو خودش مثل بعد و کنم خودم عاشق اونو

  هنوز شبه ازدهی که االن و بود خوشحال یلیخ دمشید شرکت داخل که امروز

  داره شیخوشحال به یربط مطمعنم یول کجاست دونمینم خونه ومدهین

  زن کی سرش پشت دمید که جلو برم خواستم خونه اومد که بود شب سه ساعت

 شدن  من متوجه تازه  اوردن در  رو کفشاشون یوقت  داخل اومد

 

 یداریب هنوز سالم ا_

 

 باشن یک  شونیا اره سالم_

 



 

 

 ما شیپ قراره بعد  به نیا از بنده خانم خانمن ایهل شونیا یداریب که خوب چه_

 کنند  یزندگ

 

 خارج  بود نرفته مگه_

 

   یشیم دار  رو دمیم بهت رو تا اتاقت داخل برو ومدهین  تو به  ایفضول نیا_

 

  اومد خوشش اون یچ از ی قورباغه انگار خااانمش ایهل همون با درک  به نیبر

  رفتم ی دختره همون  ارزششم واال  ترم خوشگل اون از صد در صد من دونمینم

 بخورم صبحانه رفتم و شدم داریب شیش ساعت صبح دمیخواب گرفتم و اتاق داخل

 رو صبحانه و بخوردم کار سر معمول طبق که گرفتم لقمه کی خوردم که یوقت

 رفتم یت ار یب خط قیطر از رونیب رفتم و کردم درست تا دو اون یبرا هم

  افتادم راه  و شدم ادهیپ و بود شرکت کینزد ستگاهیا نیاخر شکر رو خدا شرکت

 و شناختنیم منو همه گهید  داخل رفتم  که بود ربع و هفت ساعت قایدق دمیرس تا

  نداشتن بهم یکار

 

 خبر چه یخوب جون نایشرو سالم_

 

   یسالمت ممنون زمیعز سالم_

 

   کارم سر برم من_

 

 : گفت که اتاقم داخل برم خواستن

 

  یراست_



 

 

 

  جانم_

 

 بود  مونده سییر یاقا یرفت تو که روزید_

 

 خوب _

 

 : داد ادامه

 

 امروز  شهیم که یبد  انجام رو اونا دیبا فردا بگم بهت گفت داد مقاله عالمه کی_

 

  واقعا_

 

   شرمنده بگم یزیچ تونستمینم خوب یول  کردم  تعجب یلیخ منم اره_

 

 دارم  کارش ششیپ برم کن خبرم اومد سییر موقع هر  داشتم برات زحمت کی_

 

 برس  کارات به برو زمیعز باشه_

 

 رفتم من پس_

 



 

 

 به نسبت دستم نوشتن به کردم  شروع و نشستم زمیم پشت و اتاق داخل رفتم

  بود مقاله تا ده کردمیم تمام رو هام  کار تر زود و بود شده تر تند اول یروزا

 خورد زنگ تلفنم دمید که یدوم  یبرا رفتم و کردم تمام رو یاول

 

 بدم خبر بهت  گفتم هیخانم کی با اومد سییر یاقا زمیعز_

 

 ام یب  تا نمشیبب خوامیم بگو سییر به یداد خبر که ممنون باشه_

 

   باشه_

 

 کرد  قطع رو تلفن و

 ستادمیا نایشرو زیم یجلو و رونیب رفتم

 

 داخل برم نایشرو شد یچ_

 

 منتظرته  برو اره_

 

 هم شیپ جونش ایهل  و خودش دمید  که داخل رفتم داد اجازه یوقت و زدم در رفتم

 نشستن 

 

 جووون  ارام یخوب سالم ا_

 

  زممم یعز شما یخوب به جووون ایهل ممنونم_

 



 

 

 با یپرس احوال یبرا نهیا مطمعنم که یزیچ تنها از یشد  مزاحم یداشت یکار_

 میدار کار برو و بگو رو کارت یومدین ایهل

 

  یکار ساعت انیپا تا یچطور من مقاله تا ده یداد بهم مقاله همه نیا چرا_

  بدم لیتحو

 

  نکهی ا یبجا هم حاال یبد انجام  که فتهیوظ یبخواب یبخور کار سر یومدین_

 نشو  هم ما مزاحم رونیب  برو یکن تیشکا نجایا  یایب

 

 حرف ینطوریا که هیک کنهیم فکر  نکبت پسره بستم محکم رو در و رونیب رفتم

  خدا از منم گنه جواب سوال که نبود  جاش سر نایشرو دارم براش بزار زنهیم

  مین خوردم جا همون لقمم نوشتم به گردم شروع و اتاق داخل رفتم خواسته

  لیتحو رو همه شد تمام بالخره تا موندم هم یکار انی پا ساعت از بعد ساعت

 رفتم ومدنین هنوز چون  کجان ایهل  و طوفان دونمینم خونه اومدم و دادم نایشرو

 درست شام تا خودم نییپا رفتم و دمیپوش قشنگ لباس دست کی و کردم حمام و

 هم اونا یبرا و کردم اماده رو سوپ مواد پس بودم کرده سوپ هوس کنم

  داخلش ختمیر نمک هم یادیز  نسبتا مقدار به و کردم  درست هیبام خورشت

  حرف کلفتش نیع من با باشم کرده  یخال رو  حرصم که یا اندازه به گفت شهیم

 ختمیر دوباره اومد ادمی حرفش که یوقت زنهیم

  و طوفان اتاق داخل رفت میمستق ایهل اومدن هم اونا دم گزاشتم رو برنج یوقت

 :گفت دید منو  یوقت خونه اشپز داخل اومد طوفانم

 

  میا یب  میکن عوض لباس تا  بکش رو غذا یخوریم یکلفت بدرد که الحق_

 

  گذاشتم  خودمم یغذا و دمیچ شکل نیبهترر به رو  سفره منم رونیب رفت بعد و

  محل بدون و اومدن هم اونا بخورم   یو یت یپا تا حال داخل رفتم و ینیس داخل

 آشپزخونه داخل رفتن من به گذاشتن



 

 

 خوشحالم انقدر کردمیم کشف یزیچ اگر یعنی رفتینم کنار لبام رو از خنده

  شده برابر دو هوسم بودم خوشحال  نکهیا بخاطر بودم کرده  سوپ هوس کردینم

  سرفه که خوردمیم تند تند که بود خوشمزه انقدر خوردن به کردم شروع بود

  اب گلوم  داخل دیپر غذا و شدم  هول منم شد یکی ای هل گفتن یاَااااا  با طوفان

  رفتم و دادم نشون نگران و خودم کنم  یباز خوب رو  نقشم کردم  یسع و خوردم

 آشپزخونه  داخل

 

 ؟ نیدید ؟سوسک شده یچ_

 

  نمک نهمهیا چرا شوره انقدر چرا  کردنه  درست غذا مدل چه نیا خنگ دختره_

  داخلش یختیر

 ی کن درست غذا یستین بلد مگه

 

 یبرا خونست آشپز داخل نیدورب اخه بخورم غذا از دینبا که یگفت تو یول بلدم_

 بفهمم   رو  مزش بخورم نکهیا بدون چطور من شد ینطوریا نیهم

 

  یدونینم االن یول یدونستیم رو ماه کی نیا چطور_

 

 خوادینم ادیز  نمک که هم  فود فست نکردم درست خورشت برات ماه کی نیا_

 نه یا یبرا

 

 برو  حالم به یبزن گند دیبا روز  هر نکشتمت تا چشمم یجلو از گمشو برو_

 گمشو 

 



 

 

  از بعد خوردم رو سوپم هیبق نشستم  و دادن  قر به کردم شروع و رونیب اومد منم

 برداشتم رو  فونیا رفتم ادیم زنگ یصدا دمید ساعت مین

 بود  مرد کی عکس ریتصو داخل

 

 د ییبفرما_

 

 اوردم رو سفارشاتون خانم_

 

 یچ سفارش_

 

 نیبود داده سفارش تزایپ_

 

 هیک_

 

 برگشتم سمتش به  طوفان یصدا با

 

 اورده  سفارش گهیم_

 

 یکنینم باز و در چرا خوب_

 

 کنم باز درو که یشما یبرا دونستمیم چه من_

 

 نم یبب  کنار برو_



 

 

 

 ارن یب رو سفارشا تا بود منتظر  و زد رو  دکمه بعد و

  شام بودم خوشحال یلیخ یو یت  یپا نشستن هم اونا آشپزخونه داخل رفتم منم

  بعد ظرفا کردن  جمع به کردم  شروع بودم کرده خراب رو شون کیرمانت

 اتاقم داخل رفتم و ییظرفشو نیماش  داخل گذاشتم

 شیپ ماه کی به نسبت بودم شده الغر دمید رو  خودم شدم رد که نهییآ یجلو از

  نگرفت یسراغ کی ازم ماه کی نیا داخل هم بابا خوردمینم درست غذا چون

 نستایا داخل رفتم  و برداشتم رو میگوش و تخت یرو نشستم

 اوردم باال تونستم تا ییروشو داخل  رفتم ارمیم باال دارم  کردم  حس دفعه کی که

  ایهل گه کننیم نگاهم دارن طوفان و ایهل دمید که رونیب اومدم شدم بهتر یوقت

 : گفت دفعه کی

 

 داشتن رابطه هم با شما مگه_

 

 :گفت طوفان

 

 زهیچ ام_

 

 .نکردم یقاط تا بده جواب درست_

 

  اره_

 

   طوفان که واقعا  اررررههه_

 



 

 

 زنمه  هیچ مگه خوب_

 

  یدیم  طالقش زود و هیصور  یچ  همه ینگفت مگه شده هم باورت چه زنته_

 دینبا گه واقعا یبش خالص دستش از یخوایم چطور اره ینطوریا تو هیصور

 یندار اقتیل دونستمیم گشتمیبرم هم  اول همون از

 

 نشده  یخاص زیچ خوب_

 

  روش و رنگ به نگاه کنم هضمش تونم ی نم من و نیداشت که یا رابطه از خارج_

 یکن کاریچ یخوا یم باشه حامله اگر حاملست زن هیشب بکن

 

 حامله یچ_

 

  یوقت بود وفتادهین جا برام موضوع  هنوز خودم که من.  من به کرد نگاه بعد

 شدم  یعصب دمید رو نگاهش

 

 ی بزن غر من به یخواینم حاال بدبخته منه ریتقص  نمیا  نکنه هیچ_

 

 : گفت و ایهل سمت کرد رو من به بزاره محل نکهیا بدون اون

 

 کنهیم سقطش  فوقش بود هم حامله_

 

  دمینم اجازه بود کار در یا بچه هم اگر یریبگ میتصم یندار حق من یجا_

 ی بزن دست بهش



 

 

 

 نخواستم  نظر تو از_

 

  یبخوا یمجبور  پس کنهیم دایپ ربط منم به موضوع  که فعال_

 

 و دونمیم من باشه حامله اگر میبش مطمعن بده شیازما شیببر دیبا فردا طوفان_

 تو

 

 تون یزندگ نیب اومدم من انگار یزنیم حرف یدار طور کی زنشم_

 

 یاومد تو که بله_

 

 فرق بعدشم طوفانه خودتو اقتیل کردن درست هم یبرا رو تخته و در زمیعز_

 یادیز  فرق یکن فکر یمعشوقش  اصل در تو یول زنشم من که نهیا  ت منو

 کنه یم فرق هامونم بچه اسم یحت نمونهیب

 

 یزنیم رو حرف نیا یجرعت چه به شو خفه_

 :گفتم که بزنم ادیب خواست و

 

  و یقانون پزشک رمیم یبزن بهم دست و جنگمیم میزندگ یبرا بعد به نیا از_

  یگذاشت رو پات که حاال یول کنار بکشم بخاطرت خواستم کنمیم تیشکا ازت

 ی هست  یادم چه دمیفهم خونه نیا داخل

 



 

 

  ضعف اونا یجلو خواستمینم ی ول بودم حال یب یلیخ اتاقم سمت رفتم بعد و

  بده من با اخالقش اگر طوفان نداره رو طوفان با یزندگ اقتی ل ایهل بدم نشون

  نهیبی نم رو هاش یبد و نهیبیم رو  ای هل یایخوب فقط اون نهیبیم مزاحم منو چون

 نه ی بب که کنمیم یکار بعد به نیا از یول

 کار سر برم بشم داریب  صبح تا دمیخواب گرفتم

   شستم رو صورتم و دست رفتم و شدم  بلند یول  بودم کسل هنوز شدم داریب یوقت

  صبحانه  نشستن جا همون ایهل و  طوفان دمید که آشپزخونه داخل رفتمیم داشتم

  ایهل یصدا با که بخورم رمیبگ لقمه خودمم یبرا اومدم کردم درست رو طوفان

 دمیپر متر سه

 

 نخوورررررر _

 

 یزنیم  داد چرا هیچ مار زهر_

 

 یبخور یزیچ دینبا  یبد شیازما یخوایم خوب_

 

 یچ شیازما_

 

 داد جواب طوفان ای هل یبجا یسر نیا

 

 شیازما جواب دکتر میبر  دیبا طرف اون از یبود حامله اگر یحاملگ شیازما_

  چقدرشه بچه که مین یبب رو

 

 نبود  حواسم میبر یاک_

 



 

 

 نیماش داخل و نییپا رفتم و فمیک داخل گذاشتم گرفتم  هم لقمه کی شدم اماده رفتم

 ساعت مین حدود از بعد و افتاد راه جلو ایهل و بودم نشسته عقب من نشستم

 شگاهیآزما  میدیرس

 

 کنهیم اماده زود رو جواب  هیخصوص چون خوبه یلیخ شگاهیآزما نیا_

 

  ساعت کی از بعد گرفت نوبت  رفت  طوفان میرفت  داخل میرفت و میشد ادهیپ

   اومدم و دادم شیازما رفتم

 

 شه یم اماده یک دیببخش_

 

 گهید دوساعت_

 

   میمونیم منتظر ما پس_

  نگام چپ چپ طوفان که  خوردم اوردم در رو لقمم و نشستم منم همونجا مینشست

 کردن  صدام  دوساعت  از بعد. نزاشتم محل  بهش یول کرد

 راد ارام خانم_

 

   بله_

 

 مثبته  جواب مبارکه زمیعز دییبفرما_

 

  ممنونم_

 



 

 

 بود  شده سرخ تی عصان از هم ایهل  و بود بهت داخل که طوفان

 

 : گفت  و اومد در بهت از فهیدق دو بعد

 

 یا حامله_

 

 : گفت بود حرف کی منتظر که ایهل

 

 که نیهم بسازم تونمینم یکی نی ا با یول ساختم تیچ همه با طوفان کن نگاه_

 شه یهم یبرا رمیم من ا ی یدیم طالقش و کنهیم سقط رو بچه ای گفتم

 

 دکتر شیپ میبر فعال_

  اومد بعد کرد صحبت یمنش با کمی  رفت طوفان دکتر مطب به میدیرس که یوقت

 نگاه برم و دور به قهیهردق منم  ایهل با صحبت به کرد شروع و شمونیپ نشست

  یلیوخ ومدنیم شوهراشون با که حامله یها زن از بود پر نسبتا مطب کردمیم

  گهید وقت چند تا کردمیم فکر نیا به که یوقت یچ  من یول  بودن خوشحال

  از بعد شدیم رو و ریز  دلم شکمم  داخل بچه کی االن و شهیم ینطوریا شکمم

   داخل برم که زدن  صدا رو اسمم قهیدق چند

 

 د ینباش خسته دکتر خانم سالم_

 

   دینی بنش دییبفرما یباش سالمت زمیعز سالم_

 

 ممنونم_



 

 

 

   گفت دکتر مینشست یوقت

 

 د ییبفرما رو امرتون_

 

 زدن حرف به کرد شروع و بزنم حرف من نزاشت طوفان

 

 شهیم  اگر میخواستیم چقدرشه بچه مین یبب میاومد حاملست من  همسر دکتر خانم_

 کنه سقطش

 

  دادگاه رمیم کنه  سقطش به اقدام هم  کس هر کنمینم سقطش گفتم  اولم همون من_

 دکتر خانم  از هم تو از هم کنمیم تیشکا ازش و

 

  بلکه یقانون ریغ کار کی نیا بعدم دمینم انجام رو کار نیا من که اول زمیعز_

 و مادر پدر اجازه  با اونم باشه خطر در جونش و باشه داشته مشکل بچه مادر

  سنو امی ب تا تخت سر برو االنم  میدار رو نیجن سقط اجازه ما یقانون پزشک

  نیا محترم یاقا بعدم انهی سالمه  چقدرشه نی جن نمیبب بدم انجام رو تیگراف

  انجام رسونهیم بهتون یظرر چه ادی م حساب به یبزرگ گناه چه نیدونیم کارتون

 کرده   یگناه چه معصوم و پاک  بچه  نیا  لطفا نیند

  و سرم یباال اومد طوفان شدم اماده و باال زدم رو مانتوم  و پرده پشت رفتم من

  بعد شکمم به زد یا عیما کی اول نشست دستگاه شیپ تخت کنار  اومد دکترم

 زدن  حرف به کرد  شروع بعد و شکمم یوارس  به  کرد شروع و زد رو دستگاه

 

  بودن حاضر شدنینم دار بچه شمیپ بودن  اومده شوهر و زن کی شیپ وقت چند_

  از مشکل نداشت دهیفا کردن دعا کردن نذر بشن دار بچه  تا بکنن یکار هر

  وضع زدنیم سرکوفت زنه به قهیدق هر و دونستنینم الشونیفام اما بود مرده



 

 

  خواستیم بچه دلشون اونا نداشتن بچه یول بودن کارمند دوتا بود خوب شونمیمال

  شکر رو خدا دهیم بهتون ینطوریا خدا و نیخوایم بچه شما نداد بهشون خدا و

 بدم حی توض براتون تا ن یا یب  نیکن زیتم رو خودتون دستمال با سالمن

 

 میایم االن چشم_

 

 جفتم و اومد طوفانم نشستم دکتر یبرو رو و رفتم  کردم زیتم رو خودم یوقت

 نشست

 

  هفتشونه چهار کینزد سالمن شکر رو خدا خوب_

 

 گفت  و دکتر حرف وسط دیپر طوفان

 

 ن یبندیم  جمع قهیدق هر چرا دیببخش_

 

 تان  سه اخه_

 

  میگفت زمان هم طوفان و من

 

 تااااااااا  سسهههههه یییییچچچچ_

 

  فکر به یلیخ دیبا سالمن هم تا سه هر تا سه بله گفت  گرفت خندش که دکتر

   نیباش خودتون

 



 

 

  اوقات یبعض  دارم یتنفس مشکل من دکتر خانم دیببخش شکرت ایخدا واقعا یوا_

 نداره  اشکال کنم استفاده دستگاه از مجبورم

 

  یکنیم دایپ  اجی احت بهش شتریب اخر یها ماه اتفاقا  نداره یاشکال چیه زمیعز نه_

  یشیم نیسنگ یلیخ چون

 

  اجازه با دکتر خانم ممنونم_

 

 دیبا  گهید چکاپ یبرا ریبگ وقت  هم گهید هفته دو یبرا یراست دار نگه خدا_

 ی ایب مرتب

 

   ممنونم حتما بله_ 

 

  رونیب بردم کردم بلند رو بود زده خشکش همونجا که طوفانم و

 گفت   و شد ظاهر جلومون دفعه کی ایهل رونیب میرفت یوقت

 

 برده ماتت چرا طوفان ؟وا نیکن سقط رو بچه دیبا یگفت؟ک  یچ  ؟دکتر شد یچ_

 بده  جواب

 

 کنهیم فیتعر رو زیچ همه برات خونه میبر شوکه داخل هنوز طوفان زمیعز_

 

 میشد نیماش  سوار که یزمان از  نزد یحرف گهید ستین خوب جو دید که هم ایهل

 ایهل دوباره مینشست و میدیرس یوقت  نزد حرف یکس میبرس  خونه به که یزمان تا

 گفت 



 

 

 

 نیبگ منم به گفت یچ  دکتر خوب_

 

 ه یقانون  ریغ  کار نیا چون میکن سقط میتونینم گفت دکتر_

 

 ی بد انجام یفانون ریغ یبر دیبا دهینم انجام برات دکتر معلومه خوب_

 

  امر اخر تا که اومد شیپ برام یمشکل  ای مردم  اگر یداد  دست از رو عقلت_

 یچ وقت اون بشم دار بچه نتونستم

 

 گفت  طوفان به رو نداد منو جواب

 

  نیا من کنه سقط اونو یخواینم یعنی یگینم یزیچ چرا یساکت چرا طوفان_

  من یفهمیم یباش داشته یا بچه من از قبل تو خوامینم من ستین  میحال زایچ

 ندارم رو گرید یکی یها بچه حوصله

 

 با یخواینم و گرفته رو طوفان ثروت چشمت تو ستین حوصله بحث که اوال_

 ثروت نیا به یداشت چشم چیه من بگم دیبا من نیا جواب  ودر یکن میتقس یکس

  فکر بعد دمیم رو هام بچه خرج کنم  کار خودم شده  خودت  یارزون همه ندارم

  اوار خودت مثل بشن یکی که رمی م و تو دست سپارمیم  رو هام بچه من یکرد

 مردم  یزندگ سر بشن

 

 گفت  و نکر دقت حرفم اخر به

 

 هات  بچه یچ_



 

 

 

 تان  سه اونا چون هام بچه بله_

 

  ممکنه چطور تا سه ؟یچ_

 

  داخل  قولش که بود دوقلو مادرمم چون بود یقو یلیخ میمادر ژن کنم فکر_

 کرد  فوت یبچگ

 

 ی کن کاریچ یخوایم حاال طوفان_

 

 گفت  دیرسیم بنظر کالفه که طوفان

 

 پا پشت دهیم بهت خدا که ینعمت به د ینبا گفتیم بزرگم مادر کنم کاریچ بنظرت_

  یول پردازمیم رو بهاش فوقش کنه سقط کنمیم مجبور رو بچه عاشقتم گفتم یبزن

  هیبزرگ گناهه چه یدونیم تا سه یفهمیم ان بچه  تا سه ستین بچه کی بحث االن

 

 یکن کاریچ یخوایم االن یول هیبزرگ گناه  درست کنم کاریچ من بنظرت خوب_

 بچه بخاطر اره یبگذر من از یخوایم یعنی

 

 اگر مونهیم نجایا نمیا عمارت میریم  هم با کنمیم عقد رو تو من نه که معلومه نه_

 مهم ستنین مهم ها بچه نیا قبوله باشه دمینم پول بهش  هم پول یحت یبخوا تو

  ما مثل که ینفر سه بشم نفر سه قاتل تونمینم یول دارم دوست تورو من ییتو

  دارم دوست رو تو من دارن جون ی ول کنیکوچ یلیخ االن درست شنیم بزرگ 

 بمون شمیپ پس یدار  دوست منو هم تو

 



 

 

 و من اومدن ایبدن ها بچه که فردا اره شمیم نیا یهوو امیم من  یکرد فکر_

  منم کرد سقط رو ها بچه و یگرفت طالق  که موقع هر رمیم من ریخ نه بره ادتی

  امیم

 

 کی من بخاطر تو حاال کردم کار همه تو بخاطر من کن درک  یلعنت تونمینم_

 نه رو تو فقط یفهم یم دارم دوست رو تو من که نهیا مهم ها شهینم چرا بکن کار

 بشم قاتل  خوامینم یول هاش بچه نه مهمه برام اون

 

 خودته با میتصم رفتم من_

 

  از بعدم و شکست رو لیوسا همه طوفان رفت ایهل که  یوقت رفت گذاشت و

  نکهیا از قبل دیبا موندم ینم بینس یب نبودم حامله اگر مطمعنن رونیب زد خونه

  من از اونا تا بگم خانوادش به و برم کنم سقط رو ها بچه بخواد ازم طوفان

 کنن تیحما

 

  زدم زنگ رونیب زدم خونه از و برداشتم رو فمیک نیهم یبرا بود تنم لباس

  رفتم و شدم ادهیپ دمیرس یوقت دادم   ادرس و شدم سوار عیسر دیرس تا اژانس

 زدم  رو زنگ

 

 هیک_

 

 کن باز رو در جان طرالن منم_

 

  داخل ای ب زمیعز ییتو_

 



 

 

  طور همون کردم یط  رو شده فرش سنگ اطیح طول داخل رفتم منم  زد رو در

  طرالن شدم در کینزد یوقت بود تر بزرگ  طوفان عمارت از رفتیم انتظار که

 بغلش  داخل دیکش منو و رونیب اومد

 ستین  پا سر داخل ایب  یاومد رید انقدر چرا زمیعز یاومد خوش_

 کنمینم وقت  گهید کار سر رمیم  که یدار خبر  شرمنده یخوب خودت ممنونم_

 نزدم سر هم بابا به یحت ییجا برم

 ومد؟ین چرا طوفان داخل ایب زمیعز سرت فدا_

 

 کنمیم فیتعر برات داخل میبر

 

 زمیعز داخل ایب  باشه_

 

 هال  داخل بودن نشسته وخانومش یسلطان یاقا داخل رفتم یوقت

 

 نیهست  خوب سالم_

 

  یخوب تو یباش سالمت زمیعز ممنونم_

 

 ی سلطان یاقا ممنونم_

 

  یسلطان یاقا یزیچ یجان پدر کن صدام پدرتم  یجا گهید من هیچ یسلطان یاقا_

 رمیپ یلیخ کنمیم حس

 

 خوبه جون پدر چشم باشه_



 

 

 

  نیبش زمیعز اره_

 

  ممنونم_

 

  درست برات یزیچ کی یزدیم زنگ یاومد یا دفعه کی یچ یبرا باشه ریخ_

 زم یعز کردمیم

 

   اومدم ینم  زده سر وگرنه اومد شیپ برام یفور کار کی دیببخش_

 

 ایب خواست دلت موقع هر  خودته خونه نجای ا هیحرف چه نیا زمیعز نه_

 

  ممنونم_

 

   انهی میکن کمکت میتونیم نمیبب بگو تو کارت خوب_

 

  ما شیپ و اومد وقت چند داشت دوستش طوفان که یدختر اون ایهل تشیواقع_

  که کردمیم کار یگوش با داشتم من روزید تا ندارم یمشکل نیا با من کرد یزندگ

 به بعد باشم حامله داره احتمال گفت ایهل ارمیم باال دادم کردم حس دفعه کی

 ومدمینم کنار  جوره چیه من یول کرد قبول طوفانم کنم سقط دیبا گفت طوفان

 یبرا دکتر شیپ بردنم حاملم دمی فهم دادم شیآزما و شگاهیآزما میرفت که یوقت

 بچن تا سه میدیفهم اونجا که کنم سقط که وقتشه چند بچه بشه مشخص نکهیا

 

 گفت  و حرفم نیب دیپر زده جانیه طرالن



 

 

 

 شدم  عمه من یعنی شهینم باورم یوا تااااا سههههه_

 

 یلیخ خوشحالن هم اونا دم ید کردم پدرجون و یسلطان خانم به که نگاه

 

 دادم  ادامه منم

 

 لج ایهل یول رهیبگ و شنیم بزرگ  فردا که بچه  تا سه جون تونهینم گفت طوفانم_

  گردمیم بر من یداد طالقش و کرد سقط رو ها بچه اون که یزمان گفت و کرد

  رو لیوسا همه و شد یعصب رفت ایهل یوقت طوفانم رونیب زد خونه از و

 رمیبگ کمک شما از و نجای ا  امیب نشده رید تا گفتم رونیب رفت و شکست

 

 ی بچه تا سه یمطمعن حاال جون دختر  یکرد خوب_

 

  کنهیم صحبت من با داره دمید که کردم نگاه یسلطان خانم به

 

 ستین مشخص تیجنس  یول گفت دکتر جون مادر بله_

 

 نشده  ماهتم کی هنوز خوب اره_

 

 خوبه خودت یبرا نه نخور غصه  تو دارم براش منم هینجوریا طوفان که حاال_

 دمیم اطالع طوفان به و زنمیم زنگ من بخواب نجایا رو امشب هات بچه نه

 درس کی  تا  نجایا  یایم یکنیم  جمع رو لتیوسا و یریم طرالن با هم فردا

 طوفان  به میبد یحساب



 

 

 

 شهیم یعصب طوفان اخه_

 

   هست زیچ همه به حواسم من نداده اشکال جاش سر ادی ب  عقلش دیبا_

 گفت  طرالن به رو بعد

 

 شیپ شبم بده بهش لباس دست کی و اتاقت داخل ببر رو ارام جان طرالن_

 میکن اماده براش  اتاق کی فردا تا بخوابه خودت

 

   اجازه با جون بابا چشم_

 

 م یرفت باال ها پله از طرالن همراه به و گفتم یا اجازه با منم

 

 سه بار دو نه بار کی نه  اونم شدم  عمه واقعا من شهینم باورم داداش زن یوا_

  بابا یباش زن اون نگران خوادینم اصال  شهینم باورم من یخدا یوا باااارررر

  پول بخاطر رو طوفان اون دوننیم همه کنهیم رو طوفان یبرا رو دستش

  تا بدم بهت لباس ای ب الیخیب کنه قبول رو تیواقع نیا خوادینم طوفان اما خوادیم

 داره امکان اخه میببر خودمون با مامانم دیبا  یراست میاری ب لباس برات میبر فردا

 تو  دییبفرما یاومد خوش منه اتاق  نجایا  ایب  یای ب تو نزاره طوفان

 

   شدم  هم تو زحمت باعث دیببخش زمیعز ممنونم_

 

  پوست داخل من شهینم باورت یکرد  خوشحالم چقدر یدونینم هیحرف چه نیا_

 رو بابا یوا ارهیم در  بال یخوشحال از داره مطمعنم که مامان گنجمینم خودم

  کاریچ حاال نیبب نشدن خوشحال ادیز انگار نکن نگاه افشونیق به نگو گهید



 

 

  لباسه نیا زمیعز ای ب یاری ب  ایبدن رو یسلطان خانواده نوه نیاول قراره تو کننیم

  نهیشیم تنت داخل قشنگ هم یلیخ  نو

 

 ممنونم_

 

 شمیم ینطوریا کنمیم ذوق یلیخ که ییزمانا  زنمایم حرف نقدری ا دیببخش_

 

  باش راحت زمیعز نه_

 

 سر یلیخ امروز بخواب ایب و کن عوض رو لباسات برو زنمینم حرف گهید نه_

 ی ا خسته یلیخ  حتما یبود پا

 

 زم یعز باشه_

 

  زدم صورتم و دست به هم اب کی  و کردم عوض رو لباسام حمام داخل و رفتم

 رونیب اومدم و

 

 تشک رو خوابمیم منم تخت رو بخواب تو زمیعز  ایب_

 

 دارم عادتم تشک یرو  بخوابم من تخت یرو بخواب تو چرا وا_

 

 دیبا شکمت داخل یدار فندقم تا سه داداشم زن و یمهمان نکهیا از خارج_

 ینش تیاذ که نرم یجا کی یبخواب

 



 

 

 فندق_

 

 گفت  و دیخند

 

 براشون رفت دلم االن نیهم از من  که یوا عمه یها فندق ستین قشنگ اره_

 اومدن ایبدن یوقت کن فرض

 

   گفتم و دمیخند

 

 گهید ماه۸  انیب  ایدن  به تا کو حاال_

 

  میخریم لباس براشون میریم فردا نداره اشکال کنمیم صبر من باشه یچ هر_

 

 هیچ تشونیجنس ستین معلوم که هنوز_

 

  داخل نزن داداش زن میخریم شنینم یچ کی که تا سه  هر داره یربط چه_

 باشه بخرم براشون من رو لشونیوس نیاول خوامیم شمیم عمه باره نیاول ذوقم

 

 خوبه میریم عصر فردا زمیعز باشه_

 

 ریبخ شب بخواب  هیعال_

 

 که هست جا دونفر یبرا تخت یرو یاینم چرا_



 

 

 

 که بخوابم هم تو شیپ حاال تختم ریز صبح تخت یرو خوابمیم  که شب من_

  یریمیم  خودتم چیه کشمیم که رو ها فندق چیه گهید

 

   وگفتم  دمیخند

 

 ریبخ شب شدم قانع باشه_

 

 زم یعز ریبخ هم تو شب_

  رفتم  و شستم رو صورتم و دست ستین رو طرالن دمید شدم داریب که صبح

 مبل یرو نشستن طرالن و جون مادر دمید که نییپا

 

 ریبخ صبح سالم_

 

 عروس ریبخ هم تو صبح سالم_

 

 کردمیم عادت دیبا گهید یول کردم تعجب داد  رو جوابم مادرجون که یوقت

  دمید رهیپذیم منو داره  کم کم یعنی نیا عروس امروزم بودم دختره که روزید

 زنهینم حرف و جا همون نشسته کرده بغ طرالن

 

 هست  یمشکل یخوب جان طرالن_

 

 ی ای ب دیبا تو اول گهیم  بخورم  صبحانه زارهینم مامان هست مشکل که بله_

 



 

 

  خوردمیم بعدن من نیخوردیم ای  یکردیم صدام یومدیم خوب شرمنده یوا_

 هاست یفسقل نیا بخاطه دیشا شدم ینجوریا مدت نیا چرا دونمینم

 

  میبر ایب بخشمیم نداره اشکال من  یها فندق به شهیم مربوط که حاال جان یا_

 م یاریب رو  لباسات میبر مامان با قراره میبخور  صبحانه

 

 ادمی اخه شرکت برم دیبا االن من نیکشیم  زحمت چرا شما جون مادر ممنونم_

 نرفتم  هم روزید نبود

 

 زارم یم من یکنیم فکر  شرکت یبر حالت نی ا با یخوایم یعنی_

 

  خوبم که من چشه حالم مگه_

 

 خونه مگه بخور ادیز یبش تیتقو دیبا  میاریم رو لباسات میریم نزن حرفشم_

 ی شد الغر انقدر که دادنینم غذا بهت طوفان

 

 نیهم یبرا  خوردمیم کم غذا هم کال   شدم چاق کردم حس  مدت کی یول چرا_

 

  یبخور رو همه دیبا نیبش زیم سر ای ب حاال اها_

 

 تونمینم که من_

 

   نباشه  اضافه حرف یبتون دیبا_

 



 

 

 میار یب  رو لباسان میرفت طرالن  نیماش با و میشد اماده میخورد صبحانه یوقت

  جون مادر اوردن در شاخ دنید رو خونه طرالن و جون مادر و میدیرس یوقت

 گفت 

 

 رسمیم حسابش به  نمشیبب بزار شده وانهید پسره_

 گفت  من به رو بعد

 

  مدت یبرا چون کن جمع رو تی ضرور لیوسا و لباسات برو عروس برو_

 خونه  نیا داخل یایب ستین قرار یطوالن

 

 د یکن ییرایپذ خودتون از لطفا کنم جمع رو لمیوسا برم من نینیبش شما چشم_

 

 بکن رو کارات زود برو باشه_

 

  همه و داخلش گذاشتم رو لباسام و برداشتم چمدون کی اتاق داخل رفتم یوقت

 بود  دهیکش طول ساعت کی حدود رونیب رفتم و ساک   داخل گذاشتم مدارکمم

 

   کردم رید دیببخش_

 

 میبر نداره اشکال نه_

 

 و  شد باز در  که در سمت میبر میخواست

 

   داخل اومد آشفته وضع کی  با طوفان



 

 

 

 ن یکن یم کاریچ نجایا شما_

 

 داد  جواب جون مادر

 

 میکن  جمع  رو ارام لیوسا میبود اومده_

 

 مونهیم  جا نیهم بره خونه از نداره لیدل یچ یبرا_

 

  بهت بزار بکن خواست دلت یکار هر هم تو منه شیپ  خونه مانیزا از بعد تا_

  که جاش سر اومد هوشت و عقل وقت چند نیهم  داخل اگر بگم رو زیچ کی

  هم عقل سر تا ینیبب چشمات به رو بچت و زن رنگ زارمینم گرنه و چیه

  و زنت یومدین خودت به گهید دوماه تا اگر ینیبب رو زنت یندار حق یومدین

 وفته ین بهشون  هم  چشمت که ییجا کی فرستمیم رو بچهات

 

 : گفت طرالن و من  سمت  کرد رو بعد

 

 میبر_ 

 

 دم ی کش راحت نفس کی میشد نیماش سوار یوقت

 

 گفت  جون مادر به رو طرالن

 

 اد؟ یم بنظرت مامان_



 

 

 

 نه_

 

  یزد حرف نانیاطم با انقدر چرا که نه اگر نهههههه_

 

  نفهمه داره احتمال گهید دوماه تا جاش سر ادیب  عقلش تا ییجا فرستمیم رو ارام_

  ارام موقع  اون یول ارام سمت ادیم  شد معلوم براش ایهل یواقع  چهره یوقت یول

 باشه ارام و ادیب اگر بدونه رو داره که ییزایچ قدر دونهیم وقت اون ستین هم

 اون بگرده  دنبالش و نباشه اگر یول  هست ارام بخواد موقع هر که راحته الشیخ

 دونهیم  رو قدرش موقع

 

 ن یدونیم بهتر شما واال دونمینم_

 

 ن یکنیم  کمکم  که جون مادر ممنونم_

 

  دمیم انجام هاش بچه و طوفان بخاطر رو کار نیا من_

 

 ن یکنیم ها بچه به یبزرگ لطف ممنونم یلیخ حالم  نی ا با_

 

 کمی و دمیچ رو لباسام منم بود اماده هم طرالن اتاق جفت اتاق میدیرس یوقت

 ن ییپا رفتم بعد نشستم

 

 من  کنار نیبش  ایب  داداش زن ایب_

 



 

 

 گفتم طرالن کنار نشستم یوقت

 

  هیطوالن یلیخ داداش  زن ارام کن صدام جون طرالن_

 

  یبخوا تو یچ هر زمیعز باشه_

 

 جون طرالن_

 

 جانم_

 

 کردم  هوس ادیم اش یبو نیکرد درست اش_

 

 کنه درست  برات  گمیم مامان به یول نه جان یا_

 

 زد   داد و خونه اشپز سمت دییدو بعد

 

 ی کن درست اش دیبا کرده اش هوس ارام مامان مامان_

 

 گفت  که  اومد جونم مادر یصدا

 

 فهممیم بگو تر اروم باشه_

 

 کرده  اریو اخه_



 

 

 

 نباشه تنها  ششیپ نیبش برو کنمیم درست باشه_

 

 باشه _

 

 گفت  اومد دوباره طرالن یوقت

  

  کنهیم درست شام یبرا مامان_

 

 کنم یم درست خودم نیبزار کردم هوس یلیخ نکنه درد دستش_

 

  بهت که کنه درست برات یکی دیبا  یکن درست خودت که هیار یو  چه گهید نیا_

   بده مزه

 

 واقعا  ممنونم_

 

 د یخر میبر دیبا که نرفته ادتی جون ارام میکنینم یکار زمیعز خواهش_

 

 میریم عصر زمیعز نه_

 

 مین از بعد رونیب میرفت و میشد اماده و میکرد استراحت کمی میخورد ناهار یوقت

 نیماش  رفت  هم خودش شدم ادهیپ من شد متوقف پاساژ کی یجلو طرالن ساعت

 پاساژ داخل میرفت هم با اومد قهیدق پنج از بعد کنه پارک  رو

 



 

 

   مینی بب نمییپا   طبقه ای  باال طبقه راست کی میبر نوزاده یبرا دوم طبقه جون ارام_

 

  اولم طبقه میایم میداشت حوصله اگر باال طبقه میبر من بنظر یول کنهینم فرق_

 مین یبیم

 

   میبر زمیعز باشه_

 

 نگو که   کردم ذوق انقدر دمید لباسارو و مید یرس تا باال طبقه میرفت اسانسور با

  ینیریش اتفاق چه قراره دمیفهم تازه انگار  من یول بود بدتر من از طرالن

   وفتهیب

 

 اونجا  میبر قشنگن لباساش چقدر مغازه اون نگاه ارام_

 

 زمیعز میبر_

 

  گشت کی  لباسا نیب رفتم منم دمیند رو طرالن گهید  من میشد مغازه وارد یوقت

 زدم 

 منه حساب به بردار یداد دوست یچ هر_

 گفتم و برگشتم عقب به طرال یصدا با

 

 ست ین ازین زمیعز ممنومنم_

 

 نکن دخالت عمه کار  داخل عمشونم من دارم دوست_

 



 

 

 دارن  یمهربون عمه چه خوشبحالشون_

 

 ی کرد فکر یچ پس_

 

   خودت به بدمشون یخوایم_

 

 فندق تا سه  کن فرض اره یوا شهیم_

 

 میباش مدت کی تو شیپ قراره  که فعال_

 

 دارن یچ مین یبب نیبر ایب چشم یرو قدمتون_

 

 میبر_

 

  بود دیرس دستش یچ  هر هم طرالن میگشت  دوم طبقه داخل ساعت کی حدود

  دیخر

 

 باش منم فکر به کممی شدم خسته بسه جان طرالن_

 

 میبخور یچ کی میبر  ایب دارم ذوق من که انقدر نبود حواسم دیببخش یوا_

 

 خوامینم یچیه خونه میبر من جان خوادینم نه_

 



 

 

 ی شد تیاذ یلیخ شرمنده_

 

 دمینفهم یچیه داشتم ذوق یلیخ خودمم بابا نه_

 

 خونه میبر  پس باشه_

 

 تا موندم جا همون من میشد خارج ازپاساژ و نییپا طبقه میرفت اسانسور با 

  نشستم و پشت یصندل گذاشتم رو لیوسا اومد یوقت ارهیب زو نیماش طرالن

 نیماش داخل

 شکست یم  داشت کمرم انگار کردم حس  کامل  رو یخستگ تازه نشستم کامل یوقت

 

 گرفت  درد  کمرم یلیخ یوا_

 

 اد ین شیپ یمشکل دکتر میبر یخوایم_

 

 رفتم راه ادیز که نهی ا بخاطر خونه میبر نه_

 

 ی مطمعن_

 

 نباش  نگران شمیم خوب کنم استراحت کمی  بابا اره_

 

  خونه میبر  پس باشه_

 



 

 

 میبر اره_

 

  و کرد پارک  یورود در یجلو رو نیماش شد اطیح وارد اون و میدیرس یوقت

 بشم ادهیپ من کرد کمک

 

 ام یب تونمیم خودم ستین یزیچ زمیعز_

 

  داخل  یبر کنمیم کمکت یشد خستهیلیخ نه_

 

 ممنونم_

 

  گرفته رو بازوم ریز طرالن دید  یوقت میدید رو جون  مادر داخل میرفت یوقت

 گفت  و اومد

 

 دستیپر رنگش هینطوریا چرا شده یچ_

 

 گرفت  درد کمرش رفت راه ادیز کمی من مادر یچیه_

 

 بازار داخل ساعت ده که دوستاته مثل نمیا یکرد فکر یچیه و یچ یعنی_

 یکردیم مراعات کمی نشه هم تونیزیچ نیبگرد

 

 ینیبب  رو لباسا اون ینبود که شما من مادر اخه_

 

 گفت   و من به کرد رو بعد



 

 

 

  خوب هم تو بدم مامان نشون ارمی ب رو لباسا برم تا مبل یرو نیبش جون ارام_

 شونیدیند

 

 زم یعز باشه_

 

  زمیعز باشه ویچ یچ_

 

 داد  ادامه طرالن به رو بعد

 

  ازین  نیبب  دوباره نیبش یگیم حاال  یکشت رو بدبخت یدار ییرو چه گهید تو_

 م ین یبب هم با میبر ماهم تا کشهیم دراز نییپا طبقه اتاق داخل رهیم نکرده

 

 رفتم من پس جون مادر چشم_

 

  از بعد دمیخواب  تخت یرو و اوردم در رو شالم و مانتو شدم اتاق وارد که یوقت

 و  تخت  نییپا نشست طرالن داخل  اومدن طرالن و جون مادر ساعت  ربع

   وسط ختیر رو لیوسا

  اسمشون لشونیوسا همه سر خوامیم  کنم درست من رو اتاقاشون قراره مامان_

 ان یم ایدن به یک من یخدا یوا وارید یرو پرده یحت و بالشت پتو سمیبنو رو

 

 ی ندار طوفان از خبر باشه خوب یلیخ_

 

 دمش یند گهید رونیب میزد هم خونه از نکهیا از بعد نزد زنگ نه_



 

 

 

 یدیخر یچ نمی بب بده  نشون حاال باشه_

 

  رو رنش کی دمیخر تا سه نیبب رو  یاب یهم سر نیا  نیبب رو نیا مامان یوا_

 اندازشون بشه چقدر بنظرت مامان نیبب رو دامن نیا یوا  دمیخر یصورت هم

 اومد  خوشت هم تو ارام نه مگه  بودن خوشگل یلیخ چون دمیخر تا سه شهیم

 

 قشنگن  یلیخ زمیعز اره_

 

  یا رونیب مشونیببر  پاشون میبکن رو نایا کن فرض اخه نینی بب رو جورابا نیا_

 جان

 

 اون از داد حیتوض برامون رو لباسا ساعت مین تا طرالن صورت نیهم هی

 گفتم  تمام صحبتاش یوقت  بود گرفته شتریب کردمیم فکر که یزیچ

 

 برات کنم  جبران انشاهلل جون طرالن نکنه درد دستت_

 

  کی دمیخر هام زاده برادر یبرا لباس که  نکردم یکار زمیعز کنمیم خواهش_

 میبخر لباس خودت یبرا م یبر دیبا روزم

 

 میگفت زمان هم جون مادر و من

 

 نه_

 



 

 

 شه یم ازشین خوب نی کنیم ینطوریا چرا وا_

 

 یریم خودت کنه سقط رو تا سه  تا ادی ب  تو با گهید بار کی تا مونده نیهم_

 براش یخریم

 

 هست حواسم بعد به نیا از من مادر یچ یعنی_

  

 بخوابه هم عروس تا  رونیب میبر شو بلند هم حاال گفتم که نیهم_

 

 کنم یم صدات امیم شام یبرا بخواب باشه_

 

 زمیعز ممنونم  باشه_

 

 شدم داریب طرالن یصدا با که بودم دهیخواب ساعت چند دونمینم

 

 شامه  موقع زمیعز شو داریب جان ارام ارام_

 

   امیم االن یکرد صدا که ممنون باشه_

 

 شده  یزیچ کی فقط کنمیم خواهش_

 

 شده  یچ_

 



 

 

 اومده  طوفانم_

 

  وقت چند نیا چرا دونمینم رفت باال قلبم ضربان کردم حس اسمش دنیشن  با

 گرفتمیم قلب ضربان  ومدیم اسمش که موقع هر شدمیم ینطوریا

 

 یچ یبرا_

 

 ی شیم متوجه نییپا  ایب خودت دونمینم_

 

 بزنم صورتم و دست به اب کی  بزار امیم االن باشه_

 

 ا یب زود میمنتظرت نییپا پس زمیعز باشه_

 

 باشه _

 

 رفتم  من_

 

   سراغم اومدن فکرا تازه رونیب رفت در از طرالن یوقت

 

 اومده؟ طوفان یچ یبرا

 

 نه؟ یبب منو اومده یعنی

 



 

 

 داره؟ کار من با

 

 ببره؟ منو اومده نکنه

 

  دست  بفهمم رو جواب تر زود نکهیا یبرا کردینم رهام یا لحظه الیخ رو فکر

 جمعا  هم دور همه  دمید که نییپا رفتم و شستم رو صورتم و

 

 سالم _

 ن یبش ایب زمیعز سالم_

 

 داد  رو جوابم لب ریز طوفانم

 

 نشستم طرالن کنار و رفتم

 

 یگفتیم  یداشت پسرم خوب_

 

  رو ایهل برام ایهل خانواده از و نیایب که بخوام ازتون اومدم راستش_

 د یکن یخواستگار

 

 گفت  که اومد جون اقا یصدا طوفان حرف نیا از بعد

 

  ارام که دختر اون یخواستگار برم تو یبرا خواستمیم اگر من  دهیم یمعن چه_

  گرفتمینم برات رو  جان



 

 

  ی دختره اون به یدیچسب یکرد ول ایح و باحجب یخوشگل یپاک نیا به دختر

 ینشست زنت  یجلو یاومد یکشینم خجالت پسر بشه باز دهنم نزار اکبر هللا

 برام یگیم یاومد نه ای داره اجیاحت یزیچ ینیبب یبپرس رو حالش نکهی ا یبجا

   یشما تیترب جهینت نیا  ریبگ لیتحو خانم یخواستگار نیبر

 

 ن یا شهیم ندهیآ در جشینت دونستمینم من جان احمد شرمنده_

 

 اومدم  یخواستگار به شما بردن یبرا من نیدار مادرم کاریچ_

 

 ولشون یدار ایح و حجب با زن ک ی یدار یراه تو  بچه تا سه بکش خجالت_

 چند با قبال ستین معلوم که گهید دختر کی دنبال یرفت خودت خدا امان به یکرد

  بوده گهید نفر

 

   نیکن صحبت ینطوریا ایهل راجب  دمینم اجازه یول واجب احترامتون جان بابا_

 

  اجازه هم  یومدین عقل سر که یزمان  تا رونیب یریم من خونه از حاال نیهم_

  ارتباط در تو با خونه نیا از هم کس هر یبزار خونه نیا داخل رو پات یندار

 کنمیم رونیب خونه از رو اون باشه

 رفت  و شد بلند  پدرجون هم بعد و

 گفت و افتاد من به طوفان نگاه لحظه چند از بعد

 

 با بعد رسمیم حسابت به موقش به کنه خراب خونه یتو ریتقص همش_

 کرد  ترک  رو خونه تیعصبان

 



 

 

  قراره نهیبب رو تو ستین قرار  گهید هم اون یباش نگران ستین  ازین اصال_

 است دختره اون بلکه یستین تو هاش یبدبخت عامل بفهمه که نهی بب رو تو یزمان

 

 هست ایهل یول ستمین پسرتون یبدبخت عامل من نیدونستیم که شما جون مادر_

 ن یبود مخالف من ازدواج با چرا

 

 سطح هم دختر کی با پسرم  خواستیم دلم چون بودم تو ازدواج مخالف_

 موافق بودم تو با پسرم ازدواج مخالف  چون شهینم لیدل کنه ازدواج خودمون

  هم خوب دختر کی خواستیم دلم بودم مخالف هم ای هل با باشم ایهل با ازدواجش

 ایهل مثل دختر کی نه رهیبگ پسرم یبرا خودمون خانواده سطح

 

 بود  نیا  لتونیدل پس_

 

 بود نیهم لمیدل بله_

 

 میبخور شام میبر  ایب جون ارام_

 

 یچ جون پدر پس_

 

   یبمون گرسنه ستین خوب میبخور غذا میبر  ایب تو فعال خورهیم بعدا هم بابا_

 

 ن یبخور غذا ما با نیاینم مگر  نیریم نیدار چرا شما مادرجون میبر باشه_

 

 خورمیم باال من نه_



 

 

 

 گفت  طرالن باال رفت بعد

 

 بخوره   غذا بابا شیپ خوادیم االنم خورهیم غذا بابا با شهیهم داره عادت مامان_

 

 ی قشنگ عادت چه اها_

 

 یلیخ اره_

 

 گفتم میشد خونه اشپز کینزد یوقت 

 

  بود  رفته ادمی رو اش اصال ادیم ییبو چه یییوا_

 

 به منم که میبخور تر زود میبر ا یب  بود ادشی مامان انگار یول نطوریهم منم_

 افتادم  هوس

 

  اورد و ظرف داخل دیکش اش دونفرمون یبرا طرالن و خونه اشپز داخل میرفت

 ز یم  یرو گذاشت

 

 داره  ییبو و رنگ  چه زمیعز یمرس_

 

  یشیم عاشقش یبخور  ی خوشمزه یلیخ مامان یها اش اره_

 



 

 

 گفتم  دهنم گذاشتم رو قاشق نیاول یوقت

 

   دیکش  زحمت یلیخ نکنه درد جون مادر  دست ی مزه خوش یلیخ هیعال اممممم_

 

 زمیعز جان نوش_

 

 بکنم  یحساب تشکر کی جون مادر از فرصت سر دیبا_

 

 نه  یدار دوست یلیخ_

 

 شد  عاشقش شتریب گهید که االن اشم عاشق_

 بعد ماه۳

  بودم دهیند طوفانم بود شده بهتر باهام یلیخ مادرجون رفتار ماه سه نیا داخع

 تنگ براش دلم دهیم نشون رو شیواقع یرو داره  کم کم ایهل  که گفت طرالن یول

 وجود امکانش یول باشه کنارم ییروزا نیچن داخل کردمیم  ارزو و بود شده

  جشنبود قرار بعدم و تیجنس  نییتع  یبرا میبر طرالن با بود قرار امروز نداشت

 هستن یچ ها بچه تیجنس که میبگ  هیبق به و میریبگ

 

 شد  رید گهید باش زود ارام ارام_

 

  بشم اماده زود تونمینم تو مثل که من زمیعز باشه_

 

 کنم  کمکت تا یدار کاریچ بگو خوب_

 



 

 

 اومدم  منم نییپا یبر تو تا تمام کارم زمیعز یچیه_

 

 رفتم من باشه_

 

 ن ییپا رفتم و زدم لبم برق کمی و کردم سرم رو شالم منم نییپا رفت طرالن یوقت

 

  ارام دیخر شینبر گمیم بهت دارم نگاه  شیبگردون یسر اون مثل ینر طرالن_

   اونم جا فالن  میبر  ایب  یبگ شینبر رهیم راه یسخت به باال رفته وزنشم و فهیضع

  نیریم فقط ادی ب شیپ براش یمشکل کی و ادیب رهیبگ قرار یسیوا در رو داخل

  راحت المیخ تا ومدمیم منم نداشتم کار اگر نیایم نیریگیم رو کیک بعدم و سونو

 باشه  تر

  

   جون مادر سالم_

 

 یخوب چطوره حالت امروز زمیعز سالم_

 

 خداروشکر  خوبم منمنونم_

 

  شهیم بد حالت موقع کی یبگرد طرالن با ینر زمیعز کن نگاه خداروشکر_

 ینخور رو طرالن گول باشه خودت به حواست

 

 جون  مادر چشم_

 

 م یداشت  مامان ااا_



 

 

 

   ندارم اعتماد تو به واال_

 

   ادینم جشن یبرا طوفان ستین زشت مامان یراست_

 

 گهیم یچ جون مادر نمیبب  تا کردم زیت رو گوشام طوفان اسم دنیشن  با

 

  ادیب که کردم شیراز زور تا هزار با و بهش زدم زنگ روزید_

 

 وفتم ین تا وارید به گرفتم رو  دستم شد سست پاهام جون مادر حرف نی ا با

 

   یکرد یخوب کار یلیخ عاشقتم مامان یگیم راست یوا_

 

  چند یایب هم واشی  نیای ب و نیبد انجام رو کارتون تر زود برو هم تو حاال اره_

 بدم  کمکم که هستن نفر

 

 حافظ خدا باشه راحت التی خ مامان باشه_

 

 گفتم  بود شده بهتر حالم موقع اون که من

 

 جون  مادر خداحافظ_

 

 زم یعز بسالمت_



 

 

 

 گفت  طرالن میشد نیماش سوار یوقت

 

  جشن به ادیب که شد یراز طوفان شهینم باورم یوا_

 

 شهینم باورم منم_

 

 میرفت و کرد پارک  رو نیماش طرالن و مطب به میدیرس تا مینزد حرف گهید

 مطب  داخل

 

 میداشت یقبل وقت ما دینباش خسته سالم_

 

 ی کس چه اسم به ممنونم زمیعز سالم_

 

 راد  ارام_

 

 کنمیم صداتون د ین یبنش دییبفرما جلوتونه گهید نفر سه بله ام_

 

 ممنونم_

 

 گفت  طرالن مینشست یوقت

 

 ه یچ  فندقا نیا تیجنس بنظرت_



 

 

 

 باشن  سالم فقط باشن خوانیم که  یچ هر ستین مهم یول دونمینم_

 

 تره  مهم شونیسالمت یول شهی م معلوم یزود به تیجنس  یگیم راست اره_

 

 کرد  صدام یمنش که میزدیم حرف میداشت

 

 داخل دییبفرما راد ارام خانم_

 

 ممنونم_

 

 کرد  سالم و شد بلند بودم اشنا براش که دکتر داخل میرفت یوقت

 

 حالن  چه در ها کوچولو ی اومد خوش دین یبش دییبفرما جان ارام سالم_

 

  و دوباره چکاپ یبرا اومدم خداروشکر  خوبن هم اونا دکتر خانم ممنونم_

 تشونیجنس کردن مشخص

 

 تخت سر برو زمیعز باشه_

 

 باشه _

 



 

 

 با کرد شروع  بعد شکمم یرو زد عیما کی اومد دکترم دمیکش  دراز و رفتم یوقت

   کردن کار دستگاه

 

  نمیا  دستاشونه و پاها نیکن نگاه رو قسمت نیا میدار یچ نجایا  مینیبب خوب_

 دوست خودتون تیجنس یبرا میبر  خوب  سالمن سالمه خداروشکر که سراشونه

 باشن یچ نیدار

 

 باشن سالم فقط باشه که یچ هر_

 

 راحت  التیخ سالمن شکر رو خدا_

 

  نی تر جانیه پر  صحنه نیا جانیه از مردم من گهید نیبگ دکتر خانم یوا_

 شه یم عمرم صحنه

 

  هیبق و تیجنس راجب بهت تا رونی ب  ایب و کن  درست رو لباسات زمیعز خوب_

 بدم  حیتوض زایچ

 

   اومدم یجانیه چه با نیدونیم نیدیم عذاب منو چرا دکتر خانم وا_

 

 گفت  و دیخند دکتر

 

 هست ترم یجانیه  اتفاقا گمیم حوصله سر نیا یب یا عجله چه_

  کنم  درست  رو خودم تا کرد کمکم  و سمتم اومد عیسر طرالن رفت دکتر یوقت 

 نشست خودشم و یصندل یرو نشوندم بردم بعد



 

 

 

 م یمنتظر نیبگ دکتر خانم خوب_

 

   دارو برات که یفیضع کمی خودت فقط سالمن ها بچه شکر رو خدا خوب_

 االن از یباردار سخت یها ماه شهیم درست یبخور یتیتقو و غذا سمینویم

  اونطور هم ها بچه تیجنس باشه خودت  به حواست دیبا یلیخ پس شنیم شروع

 پسرن کی و دختر دو دمید من که

 

  شهینم باورم خدا یوا فداشون عمه جون اخ_

 

 نکردم  ذوق انقدر مادرشونم که من جان طرالن_

 

 ی ذوق یب تو_

 

 کنم شیتخل مناسب مکان کی در داشتم نگه رو ذوقم من نه_

 

 ی وا فندق تا سه انی ب  ایبدن  قراره گهید ماه چند تا کن فرض خوب یوا_

 

 ی  زده ذوق یادیز کم ی من  شوهر خواهر نیا دکتر خانم ممنونم_

 

 کن استفادشون و حتما بخرشون هات دارو اسم نمیا بفرما زمیعز کنمیم درک _

 

  اجازه با ممنونم_

 



 

 

 سالمت  به زمیعز کنمیم خواهش_

 

 از بعد ارهیب  رو نیماش طرالن تا موندم منتظر من رونیب میاومد مطب از یوقت

   شدم سوار منم که اومد قهیدق پنج

 

 هیچ نظرت کیک سراغ میبر بعد میریبگ رو داروهات میبر اول_

 

   زحمت داخل یافتاد هم تو ممنونم_

 

  براتون تونمیم  که هست هم هیکار کمتر کارمیب که من زمیعز هیحرف چه نیا_

 بدم انجام

 

 کنم  جبران برات بتونم انشاهللا_

 

  نکن شک_

 

   گفت که بشم ادهیپ خواستم داروخونه  یجلو میدیرس یوقت

 

 رم یم خودم وضعت  نیا  با نیبش یبر تو بزارم مونده نمیهم کجا_

 

 ی شیم هم یرتیغ چه_

 

 گهیم و خندهیم



 

 

 

 میرتیغ هام  زاده برادر و داداش زن یرو من یکرد فکر یچ پس_

 

   یشیم خسته هم تو یبر تو همش که شهینم خوب_

 

  مجبورم یکس  دارم دوست خودم  کنمیم کاریچ دارم دونمیم نباش من نگران_

 نکرده

 

 ازت  ممنونم فدات_

 

  امی ب و برم من تا نیبش پس میچاکر_

 

 ممنونم زمیعز باشه_

 

 اومد طرالن قهیدق پنج از بعد کردم ادیز رو اهنگ یصدا کمی رفت طرالن یوقت

 

  میبخر کیک میبر  حاال راحته المونیخ گهید داروهات نمیا  ایب_

 

 م یبر باشه_

 

 رفته سر حوصلم اخه شدم ادهیپ باهاش منم  یفروش ینیریش یجلو میدیرس یوقت

 بود

 



 

 

 ادیم یخوب یبو چه طرالن یوا_

  

 نکن تعارف بگو یخواست یچ  هر زمیعز اره_

 

 میبخور هم با خرمیم زیم زیچ  کمی دارم پول خودم هیحرف چه نیا_

 

 یکن حساب تو که کارمیچ  نجایا من پس_

 

  یگیم ینطوریا یستین که  شوهرم وا_

 

 گفت  بود گرفته خندش که طرالن

 

 بخر یخواست یچ هر بابا باشه_

 

 ریبگ لیتحو رو کیک برو تو یاک_

 

   گفت ها  فروشنده  از یکی که کردمیم نگاه داشتم و رفتم منم  رفت طرالن یوقت

 

 خدمتم در دییبفرما_

 

  خواستمیم ها کاکائو و الیپاست نیا از من دیببخش_

 

  یخوایم چقدر زمیعز باشه_



 

 

 

   خوامیم  کدوم هر از لویک مین_

 

  سمت دست با  و نیریبگ لیتحو قسمت اون شما کنمیم اماده براتون من باشه_

 داد  نشون رو راست

 ممنونم باشه_

 

 گفتم  طرالن سمت رفتم

 

 ی گرفت شد یچ_

 

 میکن صبر قهیدق چند گفت نه_

 

  کنم کاریچ نیدار اصرار جون مادر تو یول ستین  ازین گفتم من_

 

 م یدار ذوق ما  خوب یگفت چقدر ینشد خسته_

 

  تا شمیپ یاومد اومدن ایبدن یوقت یدار  ذوق من یبرا االن نمیبیم هم  رو ذوقت_

 شدن  یچ فندوقات دمیم نشونت موقع اون بخوابن ها بچه

 

 ام یب و رمیبگ رو کیک برم فعال شمیم فداشون هم موقع اون_

 

    برو زمیعز باشه_



 

 

 

  اومدم دوباره و گرفتم  رو دادم سفارش که ییزایچ رفتم منم  رفت طرالن یوقت

 رونیب میرفت هم با و اومد هم طرالن قهیدق چند از بعد نشستم

 گفتم  میشد نیماش سوار یوقت

 

   بدم بهت یخوریم طرالن_

 

 ی دیخر یچ یراست_

 

 کاکائو و لیپاست _

 

 رخنده یز زد دفعه کی طرالن

 

 یخندیم چرا وا_

 

 بخورم  بده حاال خوب یگفت  کننیم ذوق که ها دوساله بچه هیشب اخه_

 

  بردار  ایب_

 

 دهنم یبزار دیبا تو فرمونم پشت که من_

 

 کن باز رو دهنت جونم طرالن یبرا نمیا چشم_

 



 

 

   گفت  خورد که یوقت

 

 م یبخور میتونی نم اونجا میدیرس چون  بخور خودت نکنه درد دستت_

 

 باشه _

 

 گفتم  عمارت یجلو میدیرس یوقت  طرالن دادم چه خوردم خودم چه خونه تا

 

 گرفتم   درد دل یوا_

 

  ها یکن بدبخت منو ینگ مامان یجلو_

 

 کنهیم  درد دلم یلیخ اخه_

 

 دکتر میبر یخوایم_

 

 شم یم خوب کنم استراحت کمی  بابا نه_

 

 داخل  میبر  پس باشه_

 

  کنن کاریچ گفتیم خدمتکارا به داشت  که میدید رو جون  مادر داخل میرفت یوقت

 

 جون  مادر سالم_



 

 

 

 مامان سالم_

 

 شیبگردون که ینبرد نیکرد رید چرا خوبه حالت نیاومد سالم_

 

  میبگرد ممینرفت خوبه حالش نه یکی یکی من مادر_

 

   مادرجون_

 

  جانم_

 

  زیچ کردم اریو من نداره طرالن به هم یربط چیه کنهیم درد یلیخ دلم من_

 بشه خوب دردم دل نیبد یچ کی شهیم خوردم دمیخر

 

 گفت  رفت طرالن به یاساس غره چشم کی یوقت جونم مادر

 

 بدم بهت یاهیگ دارو کی ایب زمیعز اره_

 

 ستاد یوا دفعه کی که میرفت  سرش پشت طرالنم و من افتاد راه یوقت

 

 یراست_

 

 ه یچ میکرد سکته من مادر_



 

 

 

   سالمن نی نگفت رو ها بچه تیجنس_

 

 سالمم  باشه  شتریب جانشیه که میگیم یمهمان داخل شرمنده که تیجنس راجب_

 شکر  رو خدا هستن

 

   گفت و من  سمت  کرد رو بعد

 

 اتاقت داخل امیم یخورد دارو  که بعد یبگ یکس به تیجنس راجب نمی نب_

 میکن پر یرنگ کاغذ هم با رو بادبادکا

 

 زم یعز باشه_

 

  نشسته طرالن دمید که  اتاق داخل رفتم خوردم رو دارو یوقت

 

 کمک ایب یاومد_

 

 زم یعز باشه_

 

  حمام اول بشم اماده رفتم منم بشه اماده رفت طرالن  میکرد پر رو بادبادکا یوقت

   داخل اومد طرالن  بپوشم لباس خواستم  تا کردم

 

  انیم ها مهمان گهید االن کنم امادت تا باال طبقه میبر ای ب بپوش لباس_

 



 

 

 ام یم االن منم برو تو زمیعز باشه_

 

 منتظرتم باشه_

 

  تند بود نشده اماده کامل سالن رونی ب رفتم و دمیپوش لباس منم  رفت طرالن یوقت

   زدم در طرالن اتاق یجلو دمیرس یوقت بشه انجام تر زود کارم تا  باال رفتم

 

 زمیعز داخل ایب_

 

 دوباره یسالم_

 

  داخل ایب  زمیعز سالم_

 

 گفت  طرالن داخل رفتم یوقت

 

 دم یخریم تو مثل منم کاش قشنگه لباست چقدر یشد ناز چه یوا_

 

 طرالن_

 

 جانم_

 

 جلو اومده نگاه رو شکمم نه شدم زشت یلیخ_

 



 

 

 که فندقا نیا یبرا خوانیم بعدم هیعیطب زیچ یدار بچه خوب هیچ زشت نه_

  هم تر خوشگل تازه یمهمان نیا نداره یا گخید یلیدل وگرنه انیب شدن بزرگ 

 یشد

 

 امین بنظر زشت که بودم نگران یلیخ  اخه یکرد راحت رو المیخ یمرس_

 

 کنم شتیارا تا نیبش  ایب حاال خوب زمیعز فدات_

 

 باشه _

 

   گفت بعد کرد  دار حالت رو موهام اول نشستم یوقت

 

 باشه چطور  شتیارا یدار دوست_

  

  ادیز باشه چشم داخل خوامینم باشه میمال خوامیم_

 

 زم یعز باشه_

 

 کنم نگاه رو خودم که گذاشت ساعت مین از بعد

 

  فکر که یزیچ از دمید رو خودم  یوقت کنم درستش  که نه اگر شد خوب نیبب_

   بود شده بهتر کردمیم

 

 ی بود دهید یشگریارا دوره شد قشنگ یلیخ_



 

 

 

 زم یعز اره_

 

 ازت ممنونم ایدن کی_

 

  همه ها مهمان  هم موقع اون تا نییپا میبر هم با تا کنم شیارا منم کن صبر_

 اومدن 

 

 ستین  عجله برس کارت به زمیعز باشه_

 

 کرد یم شیارا ماهرانه چه که  کردم نگاه طرالن به و تخت یرو نشستم منم

 اتاق  داخل اومد جون مادر که بود کارش یاخرا

 

 اومدن  ها مهمان نشد تمام کارتون شدن خوشگل دخترام چه_

 

 گفت   طرالن که بدم رو  جون مادر جواب خواستم

 

 ومدین  طوفان مامان_

 

 اد یم داره کهینزد گفت زدم زنگ بهش_

 

  تمام کارمون ماهم باشه_

 



 

 

 ن ی ایب زود پس_

 

 چشم _

 

 گفت دیپوش لباس طرالن که قهیدق ده از بعد

 

 ومدهین مامان دوباره تا میبر_

 

 اومدن همه گهید االن تا میبر اره_

 

  ما سمت دیچرخ همه نگاه نییپا  میرفت ها پله از و رونیب  اتاق از میرفت یوقت

 

 کنن یم نگاه ینجوریا چرا_

 

 ن ییپا  برو  نکن نگاهشون الشونی خیب_

 

  وسط بودن گذاشته دونفره مبل کی نمیبب بودم کرده وقت تازه  نییپا میدیرس یوقت

 کاغذ از پر طرالن و خودم که ییبادبادکا اون و بودن کرده نییتز رو دورش و

 مبل  یها کناره زدن رو میبود کرده یرنگ

 اومدم  خودم به جون مادر یصدا با

 

 کنم  تیمعرف اشناها به  ایب زمیعز  ایب_

 



 

 

 تا مبل یرو نشستم من بعد و میگفت  امد خوش همه به دور کی جون مادر با

 نمشیبب بود قرار  یا خورده و ماه سه از بعد اخه داشتم استرس یلیخ ادی ب طوفان

 

 بشه  بهتر حالت تا بخور من شربت از ایب دهیپر رنگت  چرا ارام وا_

 

 گرفتم استرس دفعه کی دونمینم زمیعز ممنونم_

 

 اومد  طوفان نگاه رو اونجا اااا   زمیعز نداره اشکال_

 

 با داره دمید رو طوفان که  برگشتم کرد اشاره طرالن که سمت اون به

 یکل نگاه کی اول سمتم اومد قهیدق چند از بعد کنهیم بش و خوش اشناهاشون

  جلو اومد که  پهلوش داخل  زد نفهمه یکس که یجور  جون مادر که انداخت بهم

  دیکش عقب که یزمان تا موندم نطوریهم بودم هنگ  داخل  که منم کرد بغلم واشی

 اومدم  خودم به

 

 سالم _

 

 ی خوب سالم_

 

 خوبه خودت ممنونم_

 

 خوبم_

 

 عقب  میبرگشت طرالن یصدا با



 

 

 

 ن یستیب درست  رمیبگ  عکس ازتون نیا یب_

 

 گفت  بعد کرد نیدورب داخل نگاه کی طرالن گرفت قرار کنارم که طوفان 

 

  دستتم کی و ارام کمر پشت بزار رو دستت کی طوفان شهینم ینجوریا نه_ 

 شکمش  یرو بزار

 

  حرف یالیخیب دور یرو سمت اون از طرالن رفتمیم ابرو و چشم نوریا از من

  رو خودش کار طوفان نه داد گوش من یغرها به نه طرالن هم سر اخر زدیم

  ها مهمان به داشت که اومد جون مادر یصدا قهیدق چند از بعد رفت و کرد

 گفتیم

 

 نیشد کیشر ما یشاد در و نیاومد جشن نیا به که ممنونم دوستان همه از_

  نگفتن بهم ها بچه اخه عاشقشم من که جشنه قسمت نیتر جیمه  نوبت االن

 جان ارام و طوفان حاال خوب  کنن زمیسوپرا خواستنیم هیچ ها لچه تیجنس

   گفت سمتشون میرفت ما یوقت ها بادکنک سمت نیبر

 

  بزار رو اهنگ لطفا زمیعز طرالن_

 

 بزرگ مادر چشم_

 

 ن یبترکون ما شمارش با رو یاول حاال خوب_

 

 شمردن  به کردن شروع که میکرد موافقت طوفان و من



 

 

 

_۱.۲.۳ 

 

  غیج یصدا هوا  داخل شد پخش یصورت یرنگ کاغذ که میترکوند هم با رو یاول

 باال رفت دست و

 گفت جون  مادر شد اروم جو که قهیدق چند از بعد

 

   یدوم  حاال خوب_

 

 شمردن  به کردن شروع دوباره

 

_۱.۲.۳ 

 

 شد  پخش هوا داخل یاب یرنگ کاغذ که  میترکوند هم  رو یدوم

  هم رو یسوم قهیدق چند از  بعد کردن زدن  دست و غیج به شروع دوباره

  و دست دوباره  و شد پخش هوا داخل یصورت یرنگ کاغذ دوباره که میترکوند

  ماه چند دونستمیم چون بودم خوشحال یلیخ  یول گرفتم  درد  سر من که زدن غیج

 رو اونا همه که ینفر سه شنیم اضافه گهید نفر سه خانوادمون جمع به گهید

  ها مهمان نیب بعد و میدیبر رو کیک و و نشستن همه کیتبر از بعد دارن دوست

 نبود جون گهید که من رفتن کم کم ها مهمان  که بود شام از بعد میکرد پخش

 کردن بدرقه رو مهمانا هیبق و مبل یرو نشستم بدنم داخل

 

  شد بلند طوفان قهیدق چند از بعد نشستن اومدن هم هیبق رفتن همه ها مهمان یوقت

 گفت  و

 



 

 

 ن یاری ن در ایباز مسخره نیا از گهید  یسر خواهشا رمیم گهید من_

 

 هات بچه تیجنس  نییتع جشن هیچ  یباز مسخره یبمون دیبا رو شب پسرم کجا_

 بود

 

 یایهل اسمش اونم که باشن زن کی  از فقط دیبا من یها بچه ندارم یا بچه من_

 داد نشون رو من دست با بعد شونیا نه

 

 گفت   بود ساکت موقع اون تا که پدرجون

 

 دیبا یچجور دستش گهید کنهیم انتیخ بهت داره که یکن باور یخواینم هنوز_

  سر ادیز زنت ستین کردن بحث یبرا یمناسب زمان االنم نشده که بشه رو برات

 خودتون اتاق داخل بره کن کمکش کنه استراحت بهتره االن بوده پا

 

 خونه برم دیبا دارم کار مونمینم نجایا امشب گفتم من_

 

 نیریم آرام و طرالن با صبح اصال  ستین بچت و زن از تر مهم زیچ چیه_

  نرفت رونیب که بس از خونه  داخل دیپوس ارامم نیمونیم  روزم چند شمال

 

 بره  خودش چه من به_

 

 فردا گفتم که نیهم کردم بزرگ  رتیغ یب ینطوریا رو تو من شو ساکت_

 نیریم

 



 

 

 برم خدا امان به بزارمش دفعه کی هر تونمینم شرکت دارم کار من اخه_

 مسافرت 

 

  کار به دور راه از خودتم کنمیم ادارش تو یجا من یستین که روز چند نیا_

 ی کنیم یدگیرس خودت مربوط یها

 

 اخه_

 

  ریبخ شب گفتم من که نیهم اخه یب اخه_

 

 رفت  جون پدر سر پشت و گفت ریبخ شب جونم مادر  رفت جون پدر یوقت

 

   کنم  جمع رو لباسام برم من خوب_

 

 کنم  جمع رو لباسام برم منم_

 

 ادی ب دیبا  هم ایهل یول امیم باشه_

 

 رمینم ییجا اون با من  داداش نکن فکرشم اصال_

 

 بشه  داداشت زن قراره سرت ریخ یچ یعنی_

 

 کنم قبول اونو دمیخند بابام شیر به_



 

 

 

 گفتم  من که نیهم_

 

 گهیم یچ نمیبب  بگم  بابا به بزار_

 

 کنم یم کارتیچ من نیبب  بزن حرف تو_

 

 ر یبخ شب  یاریب خودت با یندار حق رو اون ای  گمیم بابا  به ای_

 

 طوفان و موندم من  رفت طرالنم یوقت

 

 م یزندگ داخل یزد گند و  یاومد دفعه کی شد داتیپ کجا از گهید تو_

 

  یول تیزندگ داخل زنهیم گند یک  یفهم ینم و کرده کور رو چشمت عشق تو_

 باش  مطمعن رو نیا ها بچه نه  تمیزندگ داخل من نه یفهمیم تو که موقع اون

 

  طوفان که یزمان داد قول بهم جون مادر اتاق داخل رفتم  شدم بلند حرفم از بعد

  اسون زیچ همه بفهمه که کنم ترک  رو تهران مدت کی من برد یپ اشتباهش به

 دمیخواب گرفتم   کردم جمع رو لمیوسا یوقت ادینم بدست

 

 نشستم تمام کردم  اماده یوقت کنم اماده صبحانه تا رفتم و شدم داریب شش ساعت

 اومد  جون پدر که

 



 

 

  درست  ومدیم الیسه یزاشتیم یدیکش زحمت چرا تو دخترم نکنه درد دستت_

 کردیم

 

  دوش یرو کارا  همه شده خسته گهید مادرجونم یزحمت چه جون پدر نه_

 کی حداقل شدم داریب که االن گفتم کنم کار دنینم اجازه که منم به شونهیا

 نم یبچ  صبحانه

 

 بخور خودتم گهید نیبش  ایب یبفکر انقدر که زمیعز ممنونم_

 

 کنم  درست رو ییچا نیبزار جون پدر چشم_

 

  و مادرجون  که خوردن به کردم شروع  نشستم کردم  درست رو ییچا یوقت

 اومدن هم طرالن

 

 کرده  چه عروسمون نیبب به به_

 

  میبش اماده میبر بخور  صبحانه نیبش  ایب نشو لوس_

 

 ر یبخ یهمگ صبح سالم_

 

 بخور  صبحانه نیبش ایب پسرم سالم_

 

 گفت پدرجون تمام میخورد صبحانه همه یوقت

 



 

 

   انشاهللا باشه خطر یب  سفرتون نینشست هنوز چرا نیبش اماده نیبر گهید خوب_

 گفت   جون مادر که کنم جمع رو زیم شدم بلند رفت جون پدر یوقت

 

 کنم یم جمع خودم شو اماده برو زمیعز یدیچ رو زیم نکنه درد دستت_

 

  شم اماده برم من پس نکنه درد دستتون نکردم یکار جون مادر کنمیم خواهش_

 ادیم در غشونیج االن

 

 برو  زمیعز باشه_

 

 گفت طرالن که بشم نیماش سوار خواستم رونیب اومدم  شدم اماده یوقت

 

 خوب برات باشه یشرج اونجا  داره امکان یاورد رو تیاسپر ارام یراست_

 ستین

 

 ارمیم رمیم االن بزار اوردمی ن نه_

 

 یبپوش رو کفشات سختته تو ارمیب برم من یکجا بگو_

 

  ارمیب رفت ادمی یول تخت یرو   بودمش گذاشته زمیعز نکنه درد دستت_

 

 ام یب  من تا شو سوار تو ارمیم االن باشه_

 



 

 

 ممنونم_

 

  کردم  یخداحافظ یوقت پدرجون و  جون مادر سمت رفتم منم  رفت طرالن یوقت

 گفت  و طوفان سمت رفت جون مادر نبستم رو در یول شدم نیماش سوار

 

 بچت و زن یبرا یاتفاق وقت کی  ینر تند خطرناکه ها جاده برو واشی پسرم_

   باشه خواهرتم به حواست باشه بهشون حواست وفتهیب

 

 برم  قربونت هست  حواسم یکنیم تکرار چقدر من مادر چشم_

 

 بال  یب چشمت زمیعز نکنه خدا_

 

 گفت و رونیب بود اومده در از تازه که طرالن به کرد رو بعد

 

 ادیز خودتم نره تند طوفان وقت کی  باشه حواستم باشه ارام به حواست طرالن_

  شهیم بد حالش قبل یسر  مثل ینگردون رو ارام ادمی ز نکن طنتیش

 

 خداحافظ گهید خوب هست  حواسم مادرمن چشششممم_

 

 زم یعز پناهتون و پشت خدا_

 

 جون  پدر خداحافظ جون مادر خداحافظ_

 

   زمیعز بسالمت_



 

 

 

  که یراه  که میشد متوجه قهیدق چند از بعد افتاد راه طوفان میشد سوار که یوقت

 ره ینم رو شمال  سمت رهیم

 

   یریم کجا داداش_

 

 ا یهل دنبال میریم_

 

   شیارین نبود قرار مگر_

 

 کردم یم کارشیچ امیب خوامیم  منم بود داده ریگ_

 

 دادینم ریگ اونم یگفتینم اگر تو_

 

   نگم شدینم خوب_

 

   رو و چشم یب دختره کنمیم کارشیچ  نیبب یول قبول باشه_

 

  طرالن کن صحبت درست_

 

   فرمون پشت نمیشیم من میدیرس یوقت_

 

  یچ یبرا_



 

 

 

  ندارم اعتماد تو به نمیبش دارم دوست_

 

   یندار اعتماد من به تو هه_

 

 ی دیم کشتن به رو ما شهیم پرت حواست ینیبیم رو معشوقت وقت کی اره_

 

 برنده طرالن اخر که کردن بحث هم با  طوفان و طرالن ای هل خونه به دنیرس تا

 د ش

  زد رو زنگ و شد ادهیپ خودش نذاشتو طرالن بشه ادهیپ خواست طوفان یوقت

 انگار که بود دهیرس خودش به انقدر رونیب اومد کرده اماده ایهل قهیدق چند از بعد

  با یبوس رو از بعد کرد طرالن به یخال  و خشک سالم کی یعروس بره خوادیم

  کمک  در سمت ومدیم که همونطور من به یخال و خشک سالم کی و طوفان

 گفت  راننده

 

 نمی بش جلو خوامیم نمیبش ستمین راحت پشت من پشت نیبش شما جون طرالن_

 پشت  یصندل از ندارم یخوب خاطره اخه

 

 زمیعز باش راحت_

 گفت  ایهل که فرمون پشت نشست بعد

 

 فرمون پشت ینشست چرا شما جون طرالن وا_

 



 

 

  نیگفت شما که شما یجا نهیبش داداش و فرمون پشت نمیبش من  بود قرار خوب_

  شیپ پشت نهیبش مجبوره االن داداش خوب نیدار بد خاطره پشت یصندل از

 جلو مینیبش هم تو و من زنش

 

 یول_

 

 فیتعر رو ماجرا  بعد و کرد روصدا طوفان ایهل حرف به توجه بدون طرالن

  ینم یزیچ یول بود گرفته خندمون  طرالن و من من شیپ نشست طوفانم و کرد

 گوش طوفانم یتذکرا به و میدیرقص و میزد یراه نیب خونه سفره نیاول  تا میگفت

 ادهیپ یوقت کردیم نگاه رو طرالن منو قهیدق هر و شد یعصب هم ایهل مینکرد

 گفت  که اومد ایهل یصدا میشد راه نیب خونه سفره وارد و میشد

 

  گهید یجا کی میبر طوفان بخورم غذا تونمینم  نجایا  من فهیکث نجایا چقدر یوا_

 لطفا 

 

 بگم بهت صادقانه خوامیم رو یزیچ کی جون ایهل_

 

 زمیعز بگو_

 

  میومدین میبگرد میاومد ندارم حوصله یکی من اری ن در  ادا انقدر گهید لطفا_

 مین یبب  رو تو ادا نازو

 

 وا_

 کردن تیترب ینطوریا رو تو زدنه حرف مدل چه نیا طرالن_

 



 

 

  بهت یتیمحرم چیه که زن کی با  یشیم الی خیب رو زنت که خوبه تو تیترب_

  االنم کردمینم نگاهت هم قهیدق کی  بودم ارام یجا اگر من یکنیم یزندگ نداره

  تونهیم بخوره غذا نجایا رهیگینم دلش شونمیا  نینکن بحث میبخور غذا میخوایم

  نیماش داخل بمونه منتظر

 

 و ایهل لحظه چند از بعد و نشستم رفتم سرش  پشت من زیم پشت نشست بعد و

 شستن  و اومدن هم طوفان

  که بعد  کنه حساب رفت طوفان و میشد بلند نیخورد و میداد سفارش غذا که بعد

 ایهل که عقب نشستم منم  فرمون پشت نشست طرالن دوباره میبش سوار میخواست

 گفت 

 

 عقب  نمیبش من جون طرالن کنار ینیبش تو شهیم زمیعز_

 

 گفت طرالن بزنم حرف من نکهیا از قبل

 

  شهیم خسته ارام یطوالن راه بعدم نشستن پشت از یداشت یبد خاطره که شما_

  بکشه دراز بتونه شد  خسته اگر که شوهرش کنار پشت نهیبش  دیبا

 

 داد  ادامه بعد

 

   شو سوار ایب االنم_

 

 جلو  نشست هم ایهل و پشت نشست طوفان لحظه چند از بعد شد سوار خودش و

 بخاطر منم زدینم حرف  یکس و بود ساکت نیماش یول میبود رفته چقدر دونمینم

  شهیش سمت چرخوندم رو سرم یوقت بودم گرفته  درد کمر بودم نشسته ادی ز نکهیا



 

 

  طوفان سمت کردم رو رشت تا متر لویک چهل بود نوشته یجدول کی یرو دمید

 گفتم و

 

 رشت  میریم میدار چرا_

 

 چون نباشه کیتراف که دوارمی ام فقط گلسار ابونی خ یتو میدار الیو اونجا_

  نیماش  داخل رفت سر حوصلم

 

 گهید قهیدق چند از بعد کرد تماشا رو رونیب و من مخالف  سمت  کرد رو بعد

 نم یبش  تونستمینم

 

 شم ادهی پ کمی کنار بزن طرالن نمیبش گهید ندارم تحمل رمیمیم دارم یوا_

 

  میبرس هم تر زود یبش ادهیپ ستین خوب شهیم کیتار داره هوا گهید زمیعز_

 ی باش تر راحت که طوفان یپا  یرو بزار هم  رو سرت بکش دراز تو بهتره

 

 اخه_

 

 ی نیبش انقدر ستین خوب برات باش زود نداره اخه_

 

 دراز من یپا یرو ادی ب نمیا بعد بدنم  شده خشک خودم من طرالن یگیم یچ_

 بکشه

 



 

 

  براش اون یکنیم سهیمقا حامله زن کی با رو خودت تو یکشینم خجالت واقعا_

 شهیم شونیطور شکمت داخل یها بچه یچ  تو یول داره ضرر

 

 گفت   و داد قرار مخاطب رو من بعد

 

 مامان به دادن پس جواب حوصله من بکش دراز زمیعز باش راحت جان ارام_

 ندارم  یحرف گهید  من یکن قبول تیمسول یتونیم ندارم رو بابا

 

  کنم قبول رو یتیمسئول نیچن بکنم غلط من نه ممنون زمیعز باشه_

 

 بخواب راحت و پاش یرو بزار رو سرت پس_

 

 باشه _

 

  سفت رو پاش یها عضله دفعه کی  طوفان یپا یرو گذاشتم رو  سرم که یوقت

  یم یمال اهنگ طرالن کردم درست رو خودم یجا و نذاشتم محل  یول کرد

 و  برد خوابم کم  کم که  گذاشت

 

  نشستم و شدم داریب ها  بچه یصدا با که  بودم خواب چقدر دونمینم

 

 زمیعز یدیخواب خوب_

 

  مییکجا اره_

 



 

 

 م یرسیم گهید ساعت مین  تا گهید میکینزد_

 

 خوبه_

 

  الشونیو کردن باز رو در که  زد بوق کی طرالن در یجلو میدیرس که بعد

  نبود مشخص الیو مینشد اطیح وارد تا که یجور بود بزرگ  یلیخ

 رفتم من میشد ادهیپ همه  کرد پارک  رو نیماش طرالن و  داخل میرفت که یوقت

 گفتم  و طرالن سمت

 

 قشنگه التونیو چه یوا_

 

  داخل یشد خسته کن استراحت داخل میبر ای ب  زمیعز نهیبیم قشنگ چشمات_

  نیماش

 

 م یبر باشه_

 

 سرمون  پشت هم ایهل و طوفان و میافتاد راه طرالن و من

 

 اومد  سرمون پشت از ایهل یصدا که میزدیم حرف میداشت

 

  طبقه کدوم تو اتاق. ام قشنگه ؟چه چرا یوردین  نجایا  االن وتا من طوفان یوا_

 نم یبب دارم دوست یلیخ ی

 

 ه یراست سمت اون دوما طبقه زمیعز ومدین  شیپ_



 

 

 

 رو لیوسا و باال طبقه میرفت اون اتاق میبر گفت طرالن داخل میرفت که در از

   باال اومدن ایهل و طوفان که رونیب میاومد و طرالن اتاق داخل میگذاشت

 

 بخوابم   تو شهیپ شهیم ترسمیم شبا من طوفان_

 

 گفت  طوفان از قبل طرالن

 

  نداره اشکال بعدم یبخواب ششیپ یخوایم که نیمحرم  هم به مگه یچ گهید_

  هر یبرا هست جا یخوابیم من شی پ  یایم هم تو طوفان اتاق رهیم ارام زمیعز

 نفرمون دو

 

 بخوابم  طوفان شیپ خوامیم خوامینم_

 

 نکن  دخالت تو لطفا طرالن_

 

  نهیآ یکرد نویا یول میبگذرون خوش که یاورد رو ارام و من داداش که واقعا_

 ن یباش اتاق کی داخل هم شیپ  جونت ایهل تو شد نطوریا که حاال ما دق

 

 نیهم دونستمیم من یول ایهل و طوفان یلبا یرو اومد لبخند طرالن حرف نی ا با

  لب یرو از خنده  طرالن حرف با لحظه چند از بعد که بمونه زارهینم یطور

 رفت طوفان

 

 ایهل از یخبر که میگردیبرم یصورت در و میریم خونه نیا از ارام و من یول_

   نباشه



 

 

 

 اخه_

 

  خود سر تو یول نه گفتم بهت خونه داخل ارمیب رو ایهل یگفت یوقت نداره اخه_

 یببر رو خودت زن نکهی ا یبجا االن یول اومدم کوتاه منم شیاورد یکرد بلندش

  بدون بود یخوب دختر اگر بنظرت یبریم رو خراب دختر کی یدار اتاقت

 نیا گفت یطور کی اطیح داخل اتاقت داخل زاشتیم پا زنت یوجلو تیمحرم

 نذاشته ستیل جز نویا انگار یبود نداده نشونم رو الیو

 

  یبزن بهش یحرف یخواینم که  واقعا طوفان احمق دختره یخودت خراب_

 

  زبون خودش آرام هست هم یاعتراض اگر دار نگه رو خودت احترام طرالن_

 بزنه  حرف تونهیم داره

 

 گفتم منم

 

  و بگم یزیچ ستین  یازین گهید من  زنهیم حق حرف جون طرالن که یزمان_

  دوست یکار  هر خوامیم فقط قبلم خور یسر تو  دختر اون من نکن فکر نکهیا

 به که یزمان خوامیم نکهیا یک ی داره لیدل دو کارم نیا و یبد انجام یدار

 یکن دایپ وجدان عذاب یبرد یپ اشتباهت

 بتونم تر راحت بشم متنفر ازت شتر یب و نمیبب رو کارات نیا خوامیم دوم لیدل

 کنم  ترکت

 

 گفتم  و طرالن سمت کردم رو بعد

 



 

 

 بکنن دارن دوست کار هر بزار هم نای ا اتاقت داخل میبر میا خسته میبمون_

 

 داخل  اومد طرالنم قهیدق چند بعد و اتاق داخل رفتم بعد و

 

 ندارم  یمشکل من یبر یخواینم که  یمطمعن ارام_

 

  خسته  یحساب نجایا تا فرمون پشت ینشست  من بخاطر ممنونم الیخیب زمیعز اره_

 یشد

 

   یپرو چه یدید ادینم خوشم دختره اون از خودمم هیحرف چه نیا زمیعز نه_

 

 اورد  در رو ایهل یادا بعد

 

 اصال یوا نیا داره ییرو چه. تو شیپ  امیب  بخوابم  تنها تونمینم شب من طوفان_

 یکنیم هیگر یدار ارام وا داره وجود هم ییادما نی چن کنم تصور تونمینم

 

 گرفت  دلم قهیدق کی نه نه_

 

  ها بچه داره  دوست رو تو دونمیم ی ول کنهیم تحمل رو ایهل چطور دونمینم من_

 بکشه دست ایهل  از تونهینم چرا دونمینم یول داره  دوست رو

 

 رو ها بچه نطوریهم  نداره دوست  منو که معلومه یدیرس جهینت نیا به کجا از_

 



 

 

 کاراش همه یبرا طوفان شدم بزرگ  دستش داخل من که فهممیم ییاونجا از_

  شک میفهمیم هم رو تو  با اشیرفتار بد نیا لیدل درصد صد و داره لیدل کی

 نکن 

 

 منتظرم منم_

 

 ارام_

 

  جانم_

 

 ی گیم رو راستش بپرسم سوال کی_

 

 بپرس زمیعز اره_

 

 ی دار دوست رو طوفان تو_

 

  چند همون داخل یول کردیم دیتحد قهیدق  هر چون نداشتم دوستش اول تشیواقع_

  یکس  نداره دوست یول خوبه هیادم چطور  دمیفهم کردم یزندگ باهاش که یماه

 تظاهر شهیهم یول ستین گفتن قابل و ی گذشته یبرا که افتاد ییاتفاقا  کی بفهمه

 کردیم بودن بد به

 

  گرفتینم گرم کس چیه با که بود ینطوریا اخالقش بود نطوریا شهیهم اره_

 داشت   رو همه  یهوا شهیهم یول

 



 

 

  به  رو ای هل با رونیب برم ندارم حوصله بگو طوفان و خودت یها یبچگ از کمی_

 بشم رو

 

  بگم برات تا تخت یرو میبخواب کن عوض رو لباسات باشه_

 

 باشه _

 

 : گفت  طرالن که میدیکش راز تخت  یرو میرفت میکرد عوض رو لباسامون یوقت

 

 و رفت لیفام با میکردیم یباز هم با همش میبود که بچه طوفان و من خوب_

 میداشت تاب زمان اون میکردیم یباز و اطیح داخل میرفتیم شهیهم مینداشت امد

  طوفان مینیبب صدمه و مینش سوارش تا کرد جمعش بابا شد خراب یول

  و شلوغ اون برعکس من یول بود یمغرور و اروم و طونیش  نیب تشیشخص

  یرتیغ از خاطره کی داشت رو  هوام شهیهم طوفان نیهم یبرا بودم طونیش

 برات بگم طوفان شدن

 

 بگو  اره اره_

 

  بده شماره که  اومد پسر کی بودم ایدر کنار بعد شمال میاومد شیپ سال چند_ 

 زد  مرگ  حد در رو پسره کرد کاریچ یبدون اگر شد متوجه طوفان

 

 واقعا_

 

 ن یبود چطور  شما نمیبب بگو تو حاال خوب بخدا اره_

 



 

 

 نداشت دوستم بابام یبچگ از یول چرا دونمینم بود نفر سه ما خانواده خوب_

  یزیچ داشت دوست رو مادرم چون هم بابام داشت رو  هوام شهیهم مامانم یول

  یکار و میشد متوجه  رید یول گرفت سرطان مادرم شیپ سال دو گفتینم من به

 مامان و خودم اومد رید بابا شب دادن رد جواب دکترا و ومدینم بر دستمون از

 ششیپ رو  شب شهیهم برعکس مید یخندیم میگفتیم و میبود نشسته هم شیپ

  کمر رو مامان دمید شدم داریب صبح که یوقت کردیم حتمینص اون و دمیخواب

 بود  شده رید یلیخ یول گرفتم تماس  اورژانس با تند منم سرده بدنش و افتاده

 

  داخل تونمیم  چطور کنم فکر بهش تونمینم یحت من گمیم تیتسل زمیعز یاخ_

 بوده  سخت یلیخ حتما رمیبگ قرار یتیموقع نیچن

 

 دوره ادی ب تا گرفتم تماس بابام با اورژانسم از بعد بوده سخت واقعا اره ممنونم_

   بودم شوکه اوردمینم در سر یزیچ از من اخه ها کار

 

 میدار یبد عمه چه گنیم فندقا حاال یاورد در منم اشک نگاه نکن هیگر حاال_

 اورد  در رو مامانمون اشک که

 

 گم یم رهیگیم خندم

 

 ادیم دلشون یخوب نیا به عمه رینخ_

 

 غمتو نمی نب بخند شهیهم نیافر_

 

 زم یعز فدات_

 



 

 

  یبرا باشه خاطراتم هیبق   میکن کاریچ  دیبا رو شام مین یبب نییپا میبر شو بلند حاال_

  کم کم یول ستین ادمی رو اشیبچگ ادیز تره بزرگ  من از چون طوفان بعد

 بود  یچ یبفهم تا  بگه رو خاطراتش مامان دیبا  کنمیم فیتعر

 

  بود طونیش یلیخ یعنی واقعا_

 

 داره  رو خودش یها طنتیش شیبچگ داخل یا بچه هر خوب اره_

 

 بود کم یلیخ طنتتیش گفتیم شهیهم مامانم  بودم اروم یلیخ یبچگ از من یول_

 باشم  نداشته یمشکل که بود نگران شهیهم نیهم یبرا

 

   هستن تو یبچگ هیشب ها بچه از یبعض هیعیطب یول ینگران و مادرن خوب اره_

 داره  وجود تو یبچگ مثل بچه یلیخ

 

 نبودم  شلوغ من نهیا منظورم دونمیم آره_

 

 نداشت ینگران یجا نهیا منظورم دمیفهم آره_

 

 برن خودم به هام بچه کاش_

 

 برن  من به دیبا بودم ششونی پ اول از من رنیم عمشون به فندقا ریخ نه_

 

 بشن تو هیشب اگر میکن یزندگ میخوایم یچجور طونیش بچه تا سه کن فرض_

 



 

 

  کن فرض جان یا_

 

 با رو تو رفتم هم جا هر یبخواب زارم ینم نکن من با ها یشوخ نیا از طرالن_

 برم یم خودم

 

 میبر شو بلند حاال بشن بزرگ  خودم دست داخل دیبا ها بچه من.  هیچ یشوخ_

 خورد  رو بزرگه کهیکوچ روده که نییپا

 

 میبر_

 

 یوقت طرالن نشستن هم کنار که میدید رو طوفان و ایهل نیی پا میرفت یوقت

 خونه اشپز داخل  برد و گرفت رو دستم دشونید

 

  سفارش غذا میبگ  طوفان به میبر  ایب االنم  نزار بهشون محل اصال باش لکسیر_

 بده

 

 کنمیم یسع باش_

 

 بگن بهت توننینم یچیه بده جواب گفت  یچ هر هم ایهل_

 

 باشه _

 

 خودشون به ایهل و طوفان که کرد یالک سرفه کی طرالن رونیب میرفت یوقت

 اومدن 



 

 

 

 یداد سفارش غذا طوفان_

 

  گهید نیکن درست غذا کی  نیبر  نه_

 

  خوش اومدم چون کنمینم درست باشم بلدم کنم درست غذا ستمین بلد ادیز که من_

  بزنه دیسف و اهیس به دست نداره  حق اصال و ی حامله که ارامم بگذرونم

 

 :گفت و طرالن حرف وسط دیپر طوفان

 

 نداره  مشکل سالمه که دستاش حامله_

 

  مونده ایهل فقط  االن پس گفتم که  ارامم بزنم رو حرفم بزار_

 

  ایهل چرا_

 

   فلجه ای داره مشکل دستاش ایهل مگه_

 

 کن  صحبت درست_

 

 که یا تو میدار جنگ تو و من یاورد رو ایهل  که یزمان از یکرد دقت اصال_

 یگفتینم بهم تر نازک  گل از

 



 

 

  خودش  یجلو و کالفست بود معلوم طوفانم اتاق داخل رفت و هیگر ریز زد بعد

 رفتم دونمینم رو کنهیم مقاومت نکهیا لیدل یول طرالن شیپ نره رهیگیم رو

 نشستم  طرالن کنار و اتاق داخل

 

   یبدتر من از خودت بعد  نکن هیگر نباش ناراحت یگیم من به تو_

 

 دوستش گهید زد حرف من با یچطور  دختره اون بخاطر یدید خودت اخه_

 ندارم

 

 برادرته زمیعز نداره اشکال_

 

 زنم ینم حرف باهاش گهید اصال_

 

 گهید کن تمام رو هیگر االن باهاش نزن حرف زمیعز باشه_

 

 باشه _

 

  میکرد شروع و نشست اومد و بشوره رو صورتش رفت طرالن قهیدق ده از بعد

 دادم  جواب من که اومد اتاق در یصدا ساعت مین از بعد زدن حرف به

 

   بله_

 

 گفت   و داخل اومد طوفان

 



 

 

 اوردم  غذا_ 

 

 میخوریم اتاق داخل ما_

 

 بخور  تو ارام خورمینم من_

 

 خورم ینم منم ینخور اگر یچ یعنی_

 

 ستین گشنم اخه_

 

 خورد رو بزرگه کهیکوچ روده گفتم بودم من_

 خورم ینم منم اصال

 

  نیبخور نیخواست  غذاتون نیا  ایب ندارم رو دوتا شما یصحبتا حوصله بابا یا_

 ن یبد پرتشون نینخواست

 

 زد  محکم  و در و رونیب رفت بعد و 

 

  کرد ینطوریا چرا وا_

 

 کرده  رییتغ اخالقش اومد که ایهل گفتم_

 

   کرد بغض دوباره و



 

 

 

 زم یعز برهیم یپ اشتباهش به خودش یکرد بغض دوباره الی خیب_

 

 شده ینطوری ا طوفان شهینم باورم اخه_

 

 شه یم تر بد حالش حاال کن  ولش گفتم بعد یدید رو کجاش بگم خواستم

 

  طرالن_

 

 جانم_

 

  میبکن  یکار کی  ایب_

 

 کار یچ_

 

 عشقه  رو خودت خودمو خودشون حال به میبزار رو دوتا اون_

 

 ارام ام باشه_

 

 جانم_

 

   یکن رفتار ینطوریا یتونیم چطور_

 



 

 

 زمیعز یچطور_

 

 چرا پس یعاشقش یگفت که تو طوفان به نسبت یباش احساس یب نقدری ا نکهیا_

 بشه برنده ایهل یزاریم چرا عشقت یبرا یجنگینم

 

  من داره دوست رو ایهل که باشه عاشقم تونهینم که گفت اول همون از طوفان_

 ها بچه االن شما خونه ومدمینم روز  اون اگر دونهیم خدا بودم  نای ا از بدتر منتظر

  االن نه یول جنگمیم داشتنش یبرا  و دارم دوست رو طوفان من نه ای بودن زنده

  خوامیم رو اون یخوشحال فقط من جنگمیم داره دهیفا دنمیجنگ بدونم که یزمان

  یول  دهینم تیاهم من به که خورمیم غصه یلیخ باشه یک کنار کنهینم فرق

  باشم کنهیم هیگر همش که غرو غر زن کی اون دید از خوامینم

 

 ازدواج یوقت هم قهیدق کی یحت ستمین حاضر من یول هیمنطق حرفات نکهی ا با_

  تو باشه باهاشم بخواد برسه چه  کنه فکر یکس به بدم اجازه همسرم به کردم

   یدار دل یلیخ

 

  عشق با قراره تو کننینم مجبورت اول از تو یستین من مثل وقت چیه تو_

  یکن ازدواج

 

  نگرفتم قرار تیموقع نیا داخل چون کنمینم درکت من یتو با حق_

 

 یرینگ قرار هم  وقت چیه دوارمیام_

 

  میدار کار یلیخ صبح که میبخواب بعد میبخور رو غذامون ایب خوب_

 



 

 

 میدیخواب میگرفت  و میکرد و کارامون  میخورد رو بود اورده طوفان که غذا یوقت

 

   شو داریب ارام ارام_

 

 کنمیم خواهش بخوابم بزار_

 

  میبگرد میبر پاشو یباش خواب تخت داخل قهیدق هر تنبال مثل ستین قرار_

 خونه  داخل رفت سر حوصلم

 

 اومدم منم برو باشه_

 

   یای ن تو نرم_

 

  راحت التیخ_

 

  و کردم سالم نییپا رفتم و شستم رو صورتم و دست منم  رفت طرالن یوقت

  زیم پشت نشستم

 

  طرالن_

 

  جانم_

 

 کردم   هوس یلیخ شکالت با میبخر لواشکم ایدر میبر نکهیا از قبل_



 

 

 

 میخری م اونجا میریم شناسمیم خوب یجا کی اره_

 

   کجا میبر قراره االن_

 

  هم بعد میخوریم ناهار میریم بعد ایدر کنار میریم اول ازاد منطقه میبر میخوایم_

 خونه  میایم بعد و میکنیم دیخر بازار میریم

 

 نرفتم  گردش  بود وقت یلیخ خوب چه یوا_

 

 بود  طوفان مخاطبش  که اومد ایهل یصدا که میزدیم حرف میداشت

 

 تالش  برم دارم دوست ازاد منطقه برم خوامینم من جون طوفان_

 

 تره کینزد ازاد منطقه دوره یلیخ تالش زمیعز_

 

 نمی بب کن صبر_

 

 هیچ_

 ن یا یب ما با هم شما  قراره مگه_

 

 ی کرد فکر یچ پس_

 



 

 

  روز هیبق ستمین  حاضر من  نیبر تنها  هم تا دو شما میبر تنها قراره ارام و من_

 هیلیخ کنمیم تحملش خونه داخل که نیهم پس بگذرونم ای هل با رو حمیتفر یها

 

 گفت  منو  سمت  کرد رو بعد

 

 میبر شو اماده شو بلند جان ارام_

 

   زمیعز باشه_

 

 گفتم اتاق داخل رفتمیم طرالن با داشتم یوقت 

 

   میاومد نیماش کی با که ما یراست_

 

  استفاده اون از  نجایا میایم که  یوقت نگهیپارک داخل میدار نیماش کی یول اره_

 م یکنیم

 

 پس یاک اها_

 

 زم یعز اره_

 

 از بعد بود ایهل منتظر و بود اماده طوفانم که نییپا  طبقه میرفت میشد اماده یوقت

 م یشد گفت که ینیماش سوار و میرفت طرالن با کوتاه یخداحافظ کی

 

 دارم  دوست  یلیخ یاب شیش و ستیدو قشنگه چه_



 

 

 

  گرفتن که بود من قهیسل نیماش نیا نیهم یبرل منم_

 

   باشه مبارک  پس واقعا_

 

  زمیعز ممنونم_

 

  نیماش فروشگاه کی تر نییپا طرالن قهیدق چند از بعد میشد خارج اطیح از یوقت

 کرد  پارک  رو

 

 میوفتیب راه تر زود میبخر یدار دوست یچ هر میبر بپر_

 

 م یبر باشه_

 

 حبوبات سمت رهیم   داره طرالن دمید میشد فروشگاه وارد یوقت

 

 سمت  ن یا  میبر ایب کاریچ یریم سمت اون طرالن_

 

   میاومد یچ یبرا رفت ادمی اصال یوا_

 

   گفتم و دمیخند

 

 میبر ایب زمیعز سرت فدا_



 

 

 

 گفتم  طرالن به تنقالت  قسمت میرفت یوقت

 

 از خوردنیم تکون دارن ها  بچه کردم حس دمید که رو نایا طرالن یوا_

   چیه گهید که من یخوشحال

 

 من   مهمون بخر یدار دوست یچ  هر برم فندقا یفدا من_

 

 رو  یسر نیا کنم حساب خودم دیبا  باشم تو مهمان شهیهم که شهینم_

 

 شهینم چرا_

 

 من  مهمان  بخر یدار دوست یهرچ  هم تو بخرم شهینم روم یگیم که ینطوریا_

 

 یباش من مهمان همش دیبا بعد یسر از یول زمیعز باشه_

 

 چشم _

 

 بال یب_

 

 شتریب کاکائو دوبسته و پفک تا دو  طرالن یول دمیخر اومد دستم به یچ هر من

 دینخر

 



 

 

 باهام  یکنیم تعارف یدیخریم شتریب_

 

 گهید میخوری م هم با یدیخر هم تو یتعارف چه زمیعز نه_

 

 کنیم حساب میبر  پس باشه_

 

 میشد نیماش سوار میرفت و رونیب میاومد کردم حساب یوقت

 

 ففط میندار رو کس چیه و زیچ چی ه به کردن  فکر حق امروز میبر بزن خوب_

 م یباش خوش رو امروز خوامیم میباش خودمون فکر دیبا

 

 میبر  بزن باشه_

 

  دمید که  کردم نگاه ساعت به کرد ادیز رو اهنگ یصدا طرالن میافتاد راه یوقت

  رفت ادمونی یچ همه که میدیوخند میگفت  انقدره راه داخل صبحه هشته ساعت

 ایدر کنار میدیرس که بود ربع و نه ساعت

 

 کنم پارک  رو نیماش میبر  نیایم باهام ای  نیشیم ادهی پ نجایا شما خانم ارام خوب_

 برمی نم نیماش بعد  به نجایا از چون

 

 باهات امیم نه_

 

 باشه _ 

 



 

 

  سمت میرفت و میشد ادهیپ کرد پارک   اوتجا و برد رو نیماش که بود  نگیپارک کی

 ایدر

 

 جلو  اومده شکمت_

 

 گفتم  و کردم شکمم به نگاه کی

 

  اره_

 

 ارام_

 

 جانم_

 

 یبش بچه تا سه مادر روز کی یکردیم فکر شدن مادر هیخوب حس_

 

 رو خدا ها بچه بابت بشم مادر ینطور یا کردمینم فکر وقت چیه خوبه یلیخ_

 م  همونا  مثل منم دارن اول مانیزا قبل ییترسا کی همه  یول کنمیم شکر

 

 باشم داشته خوب یزندگ کی  بشم دار بچه کنم ازدواج دارم  دوست منم_

 

 من   از تر خوشبخت یشیم خوشبخت و یکنیم ازدواج روز کی هم تو انشاهللا_

 

 بگم بهت  یزیچ کی تا اونجا مینیبش میبر ممنونم_



 

 

 

 میبر_

 

 گفت  طرالن و بزرگ  سنگ دوتا سر مینشست

 

 اونجا  مینیبش میبر هست تر اونطرف یصندل یستین راحت اگر یراحت_

 

 ی بگ یخواستیم یچ بگو خوب میستین هم یشلوغ داخل خوبه نجایهم نه_

 

 بگم یچطور راستش ام_

 

   خواهرتم مثل من باش راحت_

 

 شدم  عاشق من ام_

 

   یچ_

 

 شدم عاشق_

 

 شناسمش یم من هست یک_

 

  عالقه بهش اول خواستگارمه االن تا دانشگاه زمان از بود میدانشگاه هم نه_

 اومد  خوشم ازش دمید رو رفتارش کم  کم یوقت یول نداشتم



 

 

 

 ی چ گهید شهیم جالب داره  خوب خوب_

 

 مونیپش اخر یسر یول دادم رد جواب من یول کرد یخواستگار ازم بار چند_

   زدم حرف باهاش بد یلیخ چون ادینم گهید کردم  فکر و شدم

 

 خوب _

 

 یخواستگار ازم دوباره اومد بشه تمام دانشگاه نکهیا قبل شیپ وقت چند یول_

  قبول شما  گفت یول بشم یراض من  اگر یحت شهینم یراض پدرم گفتم بهش کرد

  باهاش  یتلفن وقته چند بگن ترا بزرگ  یچ هر گفتم منم من با پدرتون نیکن

 فقط بود خوب دمشیسنج لحاظ همه از اخالق خوش و مهربونه کنمیم صحبت

 کنه یم کار شرکت کی  داخل وقته چند نیهم که بود تنگ دستش کمی

 

 باشه مخالف دیبا چرا بابات یول زمیعز مبارکه خوب_

 

  وضعش هوتن چون داره احتمال بابا  ستین معلوم یزیچ که هنوز یول  یمرس_

 داشتم هم ییخواستگارا نیچن چون بده رد جواب ستین خوب ادیز

 

  ینگفت تر زود چرا طونیش یول نباش نگران بزرگه خدا_

 

 گفت  و دیخند

 

 ها ینگ یکس به گفتم تو  به نفر نیاول بخدا_



 

 

 

 بگم برم که ام وانهید مگه نه_

 

 یبخور ناهارم یبتون  که بخور کم یول میبخور ایب زمیعز یمرس_

 

 باشه _

 

 کی میرفت که بود سه ساعت. میدیخند. میگفت. مینشست. میزد قدم سه ساعت تا

  تا  بازار میرفت پنج ساعت مینشست کمی و میخورد ناهار ایکینزد همون رستوران

 میکن دیخر

 

  طرالن_

 

  جانم_

 

 م یکن کباب میبخر کردم یماه حوص_

 

  ینداد سفارش رستوران از چرا یول  شهیم خوب اره_

 

 کنم   درست دارم  دوست خودم نه_

 

 باشه _

 



 

 

 ی  خوشمزه کنم یم درست کتلتم و دهیکوب خرمیم یماه ام_

 

   نخوردم کتلت و دهیکوب االن تا من_

 

  گرفتم ادی منم کردیم درست  بود زنده که یوقت مامانم من  ی خوشمزه_

 

  بخر میبر پس کنه خدارحمتش_

 

  نظرمون مورد یها یماه یوقت فروشا  یماه بازار میرفت و میشد نیماش سوار

  هشت ساعت میدیخر هم یسنت لباس  دست دو و میگشت گهید کمی میرفت میدیخر رو

 خونه  سمت میافتاد راه که بود

 

 گرفته درد  دلم ریز شدم خسته یوا_

 

 گردوندمتیم انقدر دینبا دیببخش واقعا_

 

 نباش  نگران شمیم خوب  یسر اون مثل نداره اشکال زمیعز نه_

 

 ها ینگ زد زنگ مامان_

 

 ی راست بابا نه_

 

 جانم_



 

 

 

 م یبگرد مینرفت  نای طوفان با که  یمرس  گذشت خوش یلیخ امروز نکنه درد دستت_

 

  ومدینم خوشم خودمم گذشت خوش   یلیخ منم به نکردم یکار زمیعز خواهش_

 ن یبب رو ایهل یها ادا قهیدق هر

 

 اورد  در رو اداش بعد

 

 قشنگه چه اون طوفان یوا_

 

 شد  چندشم طوفان یوا_

 

 کنمینم کار فالن من طوفان یوا_

 

 واال شیریس  دختره کوفت و طوفان یوا درد و طوفان یوا بگه بهش ستین یکی

 یخندیم چرا تو

 

 گفتم  و گرفتم رو خندم یجلو بزور

 

   یباحال یلیخ تو دختر یوا_

 

 کنم یم صدات میدیرس  بکش دراز کن  درست رو تیصندل میچاکر_

 



 

 

 ممنونم  کنهیم درد یلیخ دلم ریز اره_

 

  یندار یازین دکتر به یمطمعن_

 

 بکنم ادیز استراحت دیبا یول هیعیطب  گفت قبل یسر دکتر راحت التیخ  بابا اره_

 

 ی اک_

 

 برد  خوابم عیسر و  شد سبک بدنم کردم حس دمیکش دراز یوقت

 

 م یدیرس شو داریب زمیعز ارام ارام_

 

  میاطیح داخل  دمید که کردم اطراف به نگاه کی  کردم باز رو چشمام

 

   طرالن ینباش خسته یوا_

 

   مردم  یگشنگ که داخل میبر گذشت خوش یلیخ زمیعز ممنونم_

 

 نشن خراب میببر رو ها یماه ایب داخل به رفتن قبل یراست میبر_

 

  کنم پاک  نداشتم حوصله وگرنه کردن پاک  خوبه بود رفته ادمی اره_

 



 

 

   زریفر  داخل زارمیم جدا کیپالست داخل زارمشونیم االن نداشتم حوصله منم_

 میبخور میکن درست بعد تا

 

 بدم  انجام من یخوایم زمیعز باشه_

 

   دمیم انجام خودم نکنه درد دستت نه_

 

 خونه اشپز داخل رفتم منم کنه عوض رو لباساش رفت طرالن داخل میرفت یوقت

  تا طرالن اتاق رفتم بعد زریفر داخل گذاشتم و کردم یبند بسته رو ها یماه و

  کنم عوض رو لباسام

 

 آرام  یراست_

 

 جانم_

 

   نه ومدنین نایطوفان گمیم_

 

  موننیم شتریب  حتما اونا میدیرس  زود بود کینزد راهمون ما دمشیند منم نه_

 امیم تر رید

 

  کاش ندارم رو حوصلش اصال بهتره برام نمیبب کمتر رو ایهل یچ هر بهتر_

 ارهین خودش با نییپا کنه پرت نیماش از رو ایهل طوفان

 

 گفتم  و دمیخند



 

 

 

 یدار کارشیچ تو منه هوو وا_

 

 منه هوو انگار یخورینم حرص  تو خورمیم حرص من که انقدر واال_

 

 گذره یم بخور حرص تر کم زمیعز_

 

 کنم  خفش خوادیم دلم که  من یدار یدل چه تو دختر یوا_

 

 ببخشش  شیجون به خدا رو تو_

 

  نکن مسخره ارام_

 

 گفتم  و کردم فرار منم بهم زد بالشت با بعد

 

 زدن لگد فندقا گشنمه رونیب  ایب_

 

 نم یبب  من جان بگو_

 

 ینیبب رو یچ وا_

 

   نه  ای زننیم لگد که نمیبب بزارم دست بزار_

 



 

 

   نیکن  حس شما زوده هنوز کردم حس خودم بابا_

 

 ستین معلوم هنوز یعنی ماهته چهار خوب تو چرا وا_

 

 نیکنیم حسش هم شما گهید ماه نه_

 

   بگو بهم خوردن تکون که بعد واقعا_

 

 یخوریم یماکاران میکن درست غذا ایب  باشه_

 

 کنم  درست من بزار اره_

 

   یا خسته نیبش تو نداره  کار بابا نه_

 

   کردیم  درد شد خوب دلت_

 

 بهترم اره_

 

 کنم یم درست  رو  موادش من بزار رو یماکاران تو خوب_

 

 باشه _

 



 

 

  داخل گذاشتم  من هم رو ظرفا میخورد مینشست میکرد درست رو یماکاران یوقت

 مینشست  ونیزیتلو یجلو میرفت و ییشو ظرف نیماش

 

 .اومد  یورود در یصدا که میدیدیم لمیف میداشت

 

   باشن نایطوفان کنم فکر ارام_

 

 اره_

 

 اتاق  داخل میبر  ایب_

 

 میبر_

 زدیم حرف طوفان با داشت اومد ایهل یصدا که اتاق داخل میرفتیم میداشت

 

  برم راه تونمینم شدم خسته طوفان یوا_

 

 نه که  کفش کی داخل یکرد رو پات  میبر کینزد یجا کی ایب دوره گفتم یوقت_

 ی نکرد یرانندگ خوب تازه یباش نشده خسته یدار انتظار همونجا حتما

 

 یدیم جواب ینطوریا چرا وا_

 

  دوست که ییجاها بگردونمت ببرم  دیبا طرف کی از هیل یخ انتظارت اخه_

 نشستم من انگار که یجور یزنیم  من به رو تیخستگ غر هم جا کی از یدار

 خونه مونیاورد بعد یگشت رو جا همه تنها خودت تو



 

 

 

 یزنیم  داد سرم یبکش رو نازم نکهیا  یبجا شیا_

 

  یدار ازم یانتظارات چه  خستم من بعدم سرت زدم داد یک من پوف_

 

 

  بخواب برو یچیه_

 

 یصدا قهیدق چند از بعد اتاق داخل میرفت عیسر باال ادیم داره ها پله از میدید بعد

  اومد طرالن اتاق کنار اتاق در

 

 کردن قهر یعنی_

 

  لوس چه_

 

  بدم نشونت رو هوتن عکس میبر  ایب هستن  هم مثل همشون نایا کن ولشون واقعا_

 

 میبر_

 

 عکسشو  نیا نگاه_

 

 باشه مبارکت قشنگه_

 



 

 

  نیهم_

 

 بدم نظر دیبا  من یتو خواستگار بگم یچ پس_

 

 کن  فیتعر شتریب کمی خوب_

 

 گه ید بار کی نمشیبب  بزار خوب_

 

   ایب_

 

  ادهیز هم تو سر از نمی بیم کنمیم نگاه که حاال_

 

 یبدجنس یلیخ_

 

  یبخوا راستشو نشو ناراحت حاال کردم یشوخ باشه بده نظر یگفت خوب وا_

 ظاهر نظر از یول دونمینم رو اخالقش  نکهیا با خودته ی شده گم ی مهین  انگار

 ن یایم هم به

 

 کنه صحبت بابا با اول داشتم دوست من یول  اومد خوشم ازش یلیخ منم یجد_

 بره بگم بهش زیچ کی گفتم هیچ یدونیم نبود ینطوریا قسمت انگار خوب یول

 نکنه  نگاه هم رو سرش پشت گهید

 

   گمیم و خندمیم

 



 

 

   یبکن  یکار کی دیبا یول مبارکه پس_

 

   کاریچ_

 

  عمشون یعروس  داخل عمه فندق تا سه نیا که من مانیزا از بعد  یبزار دیبا_

  یکن ازدواج یبخوا هم گهید ماه دوسه تا که شکم نیا  با بشم الغر منم باشن

 اد ینم رمیگ لباس شهیم تر بزرگ 

 

 اشنا کمی کنم ازدواج زود ندارم قصد االن خودمم اتفاقا نه که چرا زمیعز حتما_

  کی دیشا یول دمیسنج رو باهاش ازدواج جوانب و دمشید یلیخ درسته بعد میبش

 باشه دهینفهم یکس االن تا که باشه داشته ییاخالقا

 

 نکن   عجله یتو با حق_

 

 ناهار میرفت و میشد داریب دوازده ساعت برد خوابمون تا میزد حرف انقدر

 م یخورد و میداد سفارش

 

 ارام_

 

  جانم_

 

 نیداد تا هم ال یو پشت میبزن یگشت کی اطیح داخل میبر_

 

 میبر اره_



 

 

 

  اشپز داخل اومد هم طوفان نشستم دوباره و رفت جیگ  سرم  دفعه  که شدم بلند

 گفت اون به توجه بدون طرالن یول خونه

 

  ینشست دفعه کی چرا شد زرد  رنگت دفعه کی چرا یخوب جان ارام ارام_

   مارستانیب میبر ارمی ب رو لباسات یخوایم

 

 وضوح به رو ها صدا یول دم یدیم تار رو اطرافم نداشتم زدن حرف جون

 دمیشنیم

 

 شده  یچ_

 

 حرف یول بازه چشماش نگاه چشه دونمینم کن یکار کی خدا رو تو طوفان_

 زنه ینم

 

 کنه یم یباز لمیف داره حتما_

 

 داخل بزارش ببر طوفان ادیم خون دماغش از داره چرا بده مرگم خدا یوا_

 ارم یب ارامم یبرا بپوشم لباس منم تا نیماش

 

 ا یب زود باشه باشه_

 

 گفت  اروم که دمیشن  رو صداش کرد بلندم طوفان که یوقت

 



 

 

   خدا یا  یشد ینطوریا وفعه کی چرا دختر تو به شده یچ اخه_

 

  کم  کم  کرد حرکت عیسر هم طوفان و اومد طرالنم نیماش داخل گذاشتم یوقت

  گهید گذاشتنم که تخت یرو مارستان یب میدیرس که  رفتیم داشت میاریهوش

 دمینفهم یزیچ

  داره و سرم یباال نشسته دمید رو  طرالن کردیم درد  سرم اومدم هوش به یوقت

  نیا دونمیم نکهی ا با رونیب رفت  عیسر دید رو بازم یچشما یوقت کنهیم هیگر

  گذاشتم رو دستم ناخداگاه یول نداشت ها بچه به یربط  یول بود یچ هر حالم

 بعد ادی ب طرالن تا بستم رو چشمام  شد راحت ها بچه از المیخ یوقت شکمم یرو

 زد یم حرف نفر کی با داشت  که ومدیم طرالن یصدا قهیدق چند از

 

 نیایب زود اومد بهوش_

 

 کنمیم چکش امیم االن اومد بهوش که شکر رو خدا دخترم باشه_

 

  اومد اتاق در یصدا بعد 

 

 داخل  اومدن پرستار و دکتر و طرالن دمید که در  سمت برگشتم

 

 طوفان یدونینم یوا دختر یکرد جون نصف رو ما که تو جان ارام یخوب_

  گفتیم یه کنه جدا بدنشون از رو دکترا  سر خواستیم دلش کردیم کاریچ

 من سر یعنین؟ یکن چک گهید بار کی  ؟یمطمعن ؟یچ ها بچه ؟حال خوبه حالش:

 د یپرس سوال  که چقدر  ُخرد رو دکترا و

 



 

 

  دست گفته  یچ دیفهم تازه و اومد خودش به طرالن دکتر یمصلحت سرفه با

 گفت  بعد و لباش یرو گذاشت

 

  اخه نبود خودم دست داشتم شوق و  شور انقدر. نبود حواسم  شرمنده دکتر یوا_

 دمشید  حال اون داخل یوقت دمیترس چقدر نیدونینم

 

 .  دخترم کنمیم خواهش_

 

 : گفت من به رو بعد

 

 ستین سست بدنت کنهینم درد سرت یخوب تو دخترم خوب_ 

 

 شدم  ینطوریا دفعه کی چرا یول نه_

 

  یاروم ادم ظاهر به دیشا  هیعصب فشار معلومه که نطوریا باال بود رفته فشارت_

  نیا بگم دیبا یارینم خودت یرو به و یکنیم تحمل رو یادیز فشار یول یباش

  خطر یلیخ ها بچه یبرا یباردار دوران نیا داخل مخصوصا ناکه خطر یلیخ

 خطرناکه  هم خودت یبرا طور ن یهم ادیب شیپ براشون یمشکل ممکنه و ناکه

  باش خودت مواظب پس

 

 گفت  و طرالن سمت  کرد رو بعد

 

 دورشون شخص اون ای مکان اون از و شهیم شونیناراحت  باعث یچ نینی بب_

 ن یکن

 



 

 

 ام  متوجه دکتر چشم_

 

 شم یم  مرخص یک   دکتر ممنونم_

 

 ی مرخص ازسرم بعد سمینویم رو صتیترخ برگه االن_

 

  ممنونم_

 

 خداحافظ نیباش خودتون مواضب کنمیم خواهش_

 

 خداحافظ_

 

  کالفه  است کالفه بود معلوم داخل اومد  طوفان بعدش قهیدق چند رفت دکتر یوقت

  داخل  دیکشیم دست قهیدق هر و در یجلو ستادیوا که دمیفهم اونجا از رو بودنش

 اومد  خودش به طرالن یصدا با موهاش

 

  کینزد  یاینم چرا طوفان وا_

 

  کینزد اومد طوفان

 

 خوبه حالت_

 

 خوبم  ممنونم_



 

 

 

 گفت   و طرالن سمت کرد رو

 

 گفت  یچ دکتر_

 

  و کرد نازک  یچشم پشت  طوفان یبرا من سمت ومدیم که یحال در طرالن

 گفت 

 

  یبرا وگرنه بشه دور مکان ای شخص اون از دیبا  و هیعصب فشار گفت دکترش_

 من نیهم یبرا وفتهیم خطر به خودشم جون و ادیم وجود به مشکل ها بچه

 نه ی نب رو تو گهید تا تهران میبرگرد فردا که گرفتم میتصم

 

 نه ی نب منو گهید یچ یعنی نیبرگرد نیخوایم چطور_

 

 یخواستیم اگر شینیبب روز هر یمشتاق االن ینداشت رو دنشید چشم که تو هیچ_

 ی اوردیم خودت با رو کهیزن  اون دینبا باشه کنارت

 

  کار منم بعدشم وجه چیه به یکن نیتوه  ایهل به  دینبا گهید  بعدم داره یربط چه_

  لیدل نیبر نیخوایم شما که االن  یول  برم فردا پس فردا تا خواستم تهران دارم

 کمی که بابا حرف بخاطر بعد و  اومدم شما بخاطر اول از بمونم من نداره

 بشه  عوض تونیروح

 

 انقدر لمشهی ف ناینب رو ارام اصال بهمون گذشت خوش  چقدر یداداش یوا_

 باره یم ازمون داره هیروح االن  شود بد حالش باال رفت فشارش شد خوشحال

 



 

 

 گفت یعصب یصدا با بعد

 

  یک از تو یدار ییرو چه طوفان یبزن حرف ینطوریا شهیم روت واقعا نه_

  خودت خواهر با هم نفر کی ادیم خوشت یشد سنگدل و رحم یب نقدریا

 خودت با رو ایهل بگذره خوش ما به یخواستیم واقعا اگر کنه رفتار ینطوریا

  تونهینم ادم اخه شناختمتینم قبل از کنم فکر یعنی شناسمتینم واقعا یاوردینم

  کنه عوض رنگ نطوریا کوتاه  مدت نیا داخل

 

  و شد مونیپش بعد بزنه حرف خواست زد  خودش دور دور چند بود کالفه طوفان

 رونیب رفت

 

 باشه کرده بد من حق  در هم چند هر  یزد حرف بد  طوفان با یلیخ تو طرالن_

 تو بخاطر بود حال همه در تو پشت اون یزدیم حرف نطوریا  اون با دینبا یول

 کنه  جدا اون از رو شما خواستیم پدرت چون کرد ازدواج من با مادرت و

 

  بودم حاضر بود خوب یزندگ کی حقت نبود یزندگ نیچن تو حق یول دونمیم_

  بدبخت نطوریا رو دختر کی طوفان یول نمیبب بار کی یسال ای  نمینبب  رو طوفان

 نکنه 

 

  چند تا میخوشبخت خوشبختم پدرجون و مادرجون و تو کنار ستمین بدبخت من_

 از بهتر یلیخ یزندگ نیا شهیم لیتکم  انیب  ای دن به فندق تا سه نیا که گهید وقت

   قبلمه یزندگ

 

 ارمیم  در طوفان دل از بعد من نکن ناراحت رو خودت تو  دیببخش زمیعز باشه_

 بشه خوب حالت تا کن استراحت تو

 



 

 

 زم یعز باشه_

 

 یکن استراحت تو  تا رونیب رمیم من پس_

 

 ی اک_

 

 که یزمان بار چند رفتم فرو فکر به و دمیکش دراز رونیب رفت طرالن که یوقت

  با ایهل راجب داشت که دمیشن رو صداش شدمیم رد طوفان اتاق در از داشتم

  تحملش بزور داره که انگار نبود واضح برام حرفاش یول  زدیم حرف یکس

  رو من همه و همه بچه  من یبرا شینگران نیا حالش نیا شیکالفگ نیا کنهیم

 انجام لیدل یب رو کار کی طوفان نداره امکان گفت طرالن کنهیم قبل از تر جیگ

  بشه تمام سرمم که یزمان تا کردمینم درک  رو هاش حالت نیا اصال یول بده

 و تر جیگ بار هر  یول بدم قرار  هم کنار  رو ذهنم داخل یها پازل کردم یسع

  زنگ شد تمام سرمم  یوقت شده گم پازل قسمت نیتر یاصل انگار شدمیم تر کالفه

  سرم جواب و سوال تا چند از بعد و داخل اومد پرستار که زدم رو تخت کنار

 و شم امده تا کنن کمکم تا داخل انیب  بگه همراهام به تا نمیبش گفت  و اورد در رو

 داخل   اومدن طوفان و طرالن قهیدق چند از بعد برم

 

 شد  خوب  دردت زمیعز یخوب_

 

 نیماش داخل تا برم یکن  کمکم یتونیم سسته بدنم کمی فقط خوبم اره_

 

 بهتره برات یبر راه کمتر یچ هر زمیعز نه_

 

 گفت  و طوفان سمت  کرد رو بعد



 

 

 

 ار یب  ریبگ لچریو کی برو_

 

   برم تونمیم خودم خوردم ریت مگه بابا خوادینم_

 

 گفت  طرالن که پا سر شدم بلند بعد

 

   ارهیب  لچریو طوفان تا نیبش نکرده الزم_

 

 گفت  و طوفان سمت  کرد رو بعد

 

 ی هست یچ  منتظر گهید اریب  برو ینشست نجایا چرا وا_

 

  چند از بعد کنم عوض رو لباسام کرد  کمک طرالنم رونیب رفت طوفان که یوقت

 داخل  اومد لچریو با طوفان کرد باز رو در  طرالن که زدن در قهیدق

 

 زمیعز روش نیبش  ایب_

 

  ممنونم باشه_

 

  بهشون که زدیم حرف طوفان با طرالن  راه داخل میافتاد راه و نشستم یوقت

  در میدیرس یوقت کنم  جور و جمع رو  فکرم کردم  یسع دوباره و نکردم توجه

 ادیز یلیخ وزنم چون نیماش داخل  نشستم کردن کمک طوفان و طرالن  نیماش

 ها بچه یبرا نکرده ییخدا و   نیزم بخورم داشت امکان سست بدنم و بود



 

 

  و نشست طرالنم بده لیتحو رو لچریو رفت طوفان یوقت  ادیب وجود به یمشکل

 طوفان قهیدق چند از بعد بهترم که کردم راحت رو الشیخ که دیپرس ازم رو حالم

 یپشت به رو سرم و بستم رو چشمام منم  کرد  حرکت و شد نیماش  سوار و اومد

 برد خوابم که  میبرس تا دادم هیتک یصندل

 تونستمینم یول  اوردم بدست رو میاریهوش کمی ستادیا حرکت از که نیماش

 با داشت که دمیشن رو طرالن یصدا  ومدیم خوابم یلیخ چون کنم باز رو چشمام

 کردیم بحث طوفان

 

 داخل نیبر شه ادهیپ  کن صداش ایب طرالن_

 

  اتاق داخل ببرش کن بغلش است خسته اومد مارستانیب  از االن بخوابه بزار_

 

 ندارم  رو غرغراش حوصله نهی بب ایهل اگر. نکن فکرشم یحت من؟ یچ_

 

  یحت هیک مگه نداره دخالت حق اون محرمته زنته بزنه یحرف کنهیم غلط ایهل_

 اومده  کجا از ستین معلوم نینکرد هم غهیص

 

  یکنیم فکر ینطوریا ای هل درباره یوقت شمیم ناراحت میجد طرالن_

 

 اتاق داخل ببر و کن بلند رو ارام االنم ستین مهم برام_

 

  یچیه گهید  و هوام  داخل کردم حس  اخر لحظه و شد وکمتر کم صداشون

 دمینفهم

  و شدم بلند بود خواب کنارم طرالن  و بود روشن هوا کردم باز رو چشمام یوقت

  صبحانه داشتن و بودن نشسته طوفان و ایهل نییپا رفتم و کردم عوض رو لباسام



 

 

 یول نمی بش ایهل کنار نداشتم دوست زیم پشت نشستم و کردم  سالم خوردنیم

  یصدا که خوردن به کردم شروع و نشستم پس نداشتم بحث و جر حوصله

 اومد طوفان

 

 شد   خوب کردیم درد شکمت ریز خوبه حالت_

 

 کنهینم درد گهید اره خوبم ممنونم_

 

 خوبه خوب_

 

  اومد ایهل یصدا

 

 میبگرد میبر عصر زمیعز_

 

 تهران  میبرگرد قراره عصر بعد ندارم حوصله نه_

 

   میاومد ستین روز دو که ما چرا_

 

 م یبرگرد بهتره نیهم  یبرا ستین خوب ارامم حال دارم کار من_

 

  یبرا  اونا بارم  کی یکنیم کار اونا  یبرا  تو انقدر بدن انجام دوستات بده کارتو_

  میبمون ما بره داره دوست جا هر ندارم دختره نیا با کار من بعدم کنن کار تو

 

   نکن صرار گهید شهینم گفتم ایهل_



 

 

 

 گفت  و من سمت کرد رو ایهل رونیب زد و شد بلند بعد

 

 االن از نمیا و مونیزندگ وسط  یاومد که یزمان از اون یتو ریتقص همش_

 ینطوریا ادم طوفان وگرنه بهونست کار دونمیم یکرد خراب رو حمونیتفر

  ستین

 

  از ستین معلوم نگرفتم قرار شما نیب من  بعدم فشهیوظ و شوهرمه که اوال_

 ازدواج پسرش با تو نشد یراض که  دهید ازت یچ جون پدر یاومد یجهنم کدوم

  داخل مرده زن یجلو دختر کی یوقت واضحه کامال جون پدر لیدل البته یکن

  هیادم چه معلومه گهید مرده اتاق رهیم  تیمحرم  بدون یوقت رهیم مرده بغل

 

 هرزه  ی دختره شو خفه_

 

  نشونمت یم  موقش به منم نداشتم زبون دادمینم رو جوابت حاال تا نکن فکر_

  و کن  جمع رو لتیوسا یهست یفیکث  ادم چه بفهما   همه نکهیا از قبل پس جات سر

 دمیند تو از تر فیکث هیک معلومه هم هرزه برو

 

  و سمتم اومد نیزم افتاد شیصندل شد که بلند  چون بود یعصب یلیخ انگار

  نزنه ضربه شکمم به وقت کی که شکمم  یرو گذاشتم رو دستام دیکش رو موهام

  سمت اومد طرالن  داخل اومدن طوفان و طرالن که شدیم بد داشت حالم گهید

 کرد جداش ازم  و اون سمت رفت طوفان و من

  اورد رو میاسپر و باال رفت طرالن ومدیم باال نفسم بزور که بودم یعصب انقدر

 زدم   داد و گوشش ریز خوابوندم ی کی و سمتش رفتم  شد بهتر حالم و زدم یوقت

 



 

 

 به مخصوصا دمیم نشون همه به اب یرو ختمینر رو پپت اگر کمترم سگ از_

 ی هست  یا هرزه چه که طوفان

 

   اومد سرم پشت طرالنم و باال رفتم و کردم پشت بعد

 

 داره ضرر ها بچه  یبرا ریبگ نفس  کمی نیبش حاال یگرفت رو حالش خوب ولیا_

  زنهیم وقت کی فهمهینم نزار دهن به دهن باهاش ادیز گرفت نفست خودتم یدید

 ارهیم ها بچه سر بال کی

 

   بشه بشه خوادیم هم یچ  هر کشمشیم اومد هام  بچه سر ییبال اگر کرده غلط_

 

 ارام  یشد یخطر_

 

 گم یم و خندمیم

 

 فکر گهیم ادیم در زبونش از  یچ هر خراب کهیزن یدید رو کجاش تازه_

 کنم یم نگاهش نمیشیم من کنهیم

 

 جلوش  یگرفت قرمز پارچه انگار یدیند رو افشیق اصال تو یول_

 

  شروع رو بحث دفعه کی خوردمیم صبحانه داشتم. داشتم کارشیچ من اخه_

 کنم نگاهش و همونجا نمیبش داشت انتظار کرد

 

 کنم  جمع رو خودم لیوسا  با رو تو لیوسا تا کن استراحت کمی الی خیب_



 

 

 

   بدم کمکت بزار پس_

 

 تونمیم خودم که میاوردین  لیوسا ادیز خوادینم نه_

 

 زمیعز ممنونم_

 

 کنم یم خواهش_

 

 کردم  نگاه طرالن به و دمیکش دراز

 

 طرالن_

 

  جانم_

 

 شد  یچ بود خواستگارت که پسره هیقض_

 

  مادرش گهید  روز چند گفت بهم. زد زنگ شبید. یخواستگار ادیب قراره_

 بزنه زنگ قراره

 

 زم یعز خوشحالم برات یلیخ واقعا_

 



 

 

 چند  هم یعروس تو مانیزا از بعد یبرا رهیم هم عقد میریگیم ینامزد یمرس_

 میکن عجله خوامینم بعدش ماه

 

 یبود منم فکر به که نکنه درد دستت خوبه یلیخ_

 

  اونا با خوامیم یباش داشته میعروس داخل رو فنچا دارم دوست کنمینم یکار_

 کن فکر یوا رمیبگ عکس

 

 گم یم و خندمیم

 

   شهیم خوب یلیخ اره_

 

 گفتم  و شکمم یرو گذاشتم رو دستم بعد

 

  و انی ب  ایبدن که هاست بچه نیهم به دمیام فقط شمیم تنها یلیخ یبر تو اگر_

 بشم  سرگرمشون

 

 عقد فقط شتمیپ  انی ب ایدن به که هم  نایا شتمیپ رمینم ها حاال حاال که من زمیعز_

 عقده  از بعد ماه چند یعروس میکنیم

 

  تیزندگ داخل باش مطمعا یکرد حقم در لطف یلیخ  دارم دوستت یلیخ یمرس_

   ینیبیم رو کارات پاداش

 

 خوبم باهات منم که  من با یخوب خودت تو نکردم یکار که من_



 

 

 

 گرفته درد  دلم کنم استراحت کمی من_

 

 مارستانیب میبر میبرگرد نکهیا از قبل یخوایم_

 

 شم یم خوب کنم استراحت کمی نه_

 

  بدم انجام رو  کارا منم تا  بکن رو استراحتت پس باشه_

 

 باشه _

 

 یصدا با که دمیخواب چقدر دونمینم برد خوابم قهیدق چند از بعد و بستم رو چشمام

 شدم داریب طرالن

 

 میوفتیب راه کم کم گهید  میخوایم میبخور غذا شو داریب زمیعز ارام_

 

 شمیم بلند االن باشه_

 

   کردیم  درد که  شد خوب شکمت_

 

 شکر  رو خدا خوبه اره_

 

  ادینم رونیب کرده قهر اتاقشه داخل هم ای هل نییپا  ایب شو بلند خوبه خوب_



 

 

 

  امیم االن من برو.  بهتر_

 

 باشه _

 

  نییپا رفتم یوقت رونیب رفتم و شستم رو صورتم و دست منم  رفت طرالن یوقت

  به کردم شروع و نشستم  بودن من منتظر و بودن نشسته طوفان و طرالن

 اشپزخونه طرالنم و من رونیب رفتم طوفان شد تمام  خوردنمون یوقت خوردن

 رو الشیخ یول  کنم استراحت که کرد اصرار یلیخ طرالن البته میکرد  جمع رو

  چهار ساعت تمام کارمون یوقت رهیم سر  حوصلم و خوبه حالم که کردم راحت

  طرالن و من.  نیماش داخل گذاشت  رو لمونیوسا طوفانم و میشد اماده میرفت بود

 و ایهل قهیدق چند از بعد خودم کنار نشست  قبل یسر برعکس طرالن میشد سوار

 نشستن اومدن طوفانم

 

 طرالن_

 

  جانم_

 

 یگفت تیخواستگار راجب طوفان به_

 

 شهیم متوجه زدن زنگ یوقت نگفتم نه فهمهیم سیه_

 

 داره  یاشکال چه مگه بگو بهش خوب_

 



 

 

  فاصله چقدر بفهمه خوامیم نه االن یول گفتمیم خودش به نفر نیاول بود قبال اگر_

 افتاده نمونیب

 

   لحاظ اون از اها_

 

 زم یعز اره_

 

 و من  میکن استراحت تا داشت نگه سبز سر یجا کی رو نیماش بعد ساعت دو

 راه دوباره قهیدق ستیب از بعد میگرفت عکس و میکرد استفاده تیموقع از طرالنم

 یوقت میدیخواب میگرفت هم طرالن و من شدیم کیتار داشت  کم کم هوا میافتاد

 شد ادهی پ ایهل بود خواب همچنان طرالن یول شدم داریب ستادیا حرکت از نیماش

  و نه ساعت دمید  که کردم نگاه ساعت به خونش سمت  رفت یخداحافظ بدون و

  کم ربع و ده ساعت بودم راه داخل ساعت پنج بای تقر استراحت زمان بدون مهین

 بود کوفته بدنم بودم نشسته نیماش داخل سره کی چون خونه میدیرس که بود

 

 میدیرس شو داریب زمیعز طرالن طرالن_

 

  مییکجا هوم_

 

 داخل میبر شو بلند اطیح داخل_

 

 میبر یاک_

 

 سبک بدنم انگار که  دمیکش رو بدنم  رونیب اومدم رونیب نیماش  داخل از یوقت

 شد 



 

 

 

  ی کوفته بدنم چقدر شیاخ_

 

  منتظرمونن حتما بابا مامان داخل میبر ایب منم اره_

 

 سمتون اومدن شدن بلند  ما دنید با بودن نشسته پدرجون و جون مادر داخل میرفت

 

 جون  پدر سالم  جون مادر سالم_

 

 بابا  سالم مامان سالم_

 

   یخوب زمیعز سالم_

 

   یخوب تو دخترم سالم_

 

 ن یخوب شما جون مادر  شکر رو خدا خوبم یمرس_

 

   گذشت خوش  خداروشکر میخوب هم ما_

 

  هم با فردا باال میریم میا خسته ما مامان  دیببخش بپرس طوفان از واال بگم یچ_

 زنمیم حرف

 

 ریبخ شب زمیعز باشه_



 

 

 

 جون  پدر ریبخ شب جون مادر ریبخ شب_

 

 حتما  یا خسته باال برو زمیعز ریبخ شب_

 

 کنم  استراحت رمیم  دیببخش گرفتم درد بدن شدم خسته کمی اره_

 

 صحبت یبرا ادهیز وقت کن استراحت برو زمیعز کنمیم خواهش_

 

 اجازه با پس_

 

   گفت که طرالن اتاق داخل برم خواستم باال رفتم یوقت

 

 ی خوابیم طوفان اتاق داخل بعد  به نیا از میداد رییتغ رو اتاقت زمیعز_

 

   یچ_

 

 گهید خبر کی_

 

 هیچ_

 

 کنه یزندگ نجایا بعد به نیا از قراره طوفان_

 



 

 

  بپرسم سوال کی_

 

 زمیعز بپرس_

 

 بخوابم  طوفان اتاق داخل من_

 

 آره_

 

 خوابه یم نجای ا جهینت در کنهیم یزندگ نجایا اومده طوفانم_

 

 گهید  معلومه  یپرسیم سواال چه آرام وا_

 

 خوابهیم کجا اون خوابمیم اون اتاق داخل من یوقت خوب_

 

 خودش  اتاق داخل خوب_

 

 تختت که تو الیخیب نکن فکرشم یحت  بخوابم اون شیپ  دیبا من یعنی جاااننمممم_

 یکن حس تا گمیم تند بهت زدنم لگد که ها بچه تازه شتیپ  امیب بزرگه

 

   نداره راه تو جون_

 

 ن یگفتیم من به قبلش دینبا  نیدیکش رو نقشه نیا یک از شما_

 



 

 

 شمال  سفر از قبل_

 

 طرالن  یبد یلیخ یگفتیم دینبا  یعنی_

 

 مامان دونمینم یول کردینم قبول اول  کرد مجبور رو طوفان تو بخاطر مامان_

  یچ که گفتمیم بهت بعدم شد رو  اون به رو نیا از طوفان گفت طوفان به یچ

   گرفتتیم استرس یخوردیم حرص اونجا دیبا قهیدق هر بشه

 

 ست ین زشت اخه_ 

 

 گه ید برو  هیچ زشت شوهرته وا_

 

  بخوابم تو شیپ رو  امشب دارم دوست من خوب_

 

 برو زمیعز شهینم_

 

 خدا ترو_

 

  گهید برو یکنیم رفتار دوساله ها بچه مثل چرا ارام وا_

 

  خوامینم_

 

 شده  یچ_



 

 

 

 مامان یاومد شد خوب_

 

 شده  یچ باز_

 

 رهینم طوفان اتاق برو گمیم بهش یچ هر مامان_

 

 ارام  گهیم راست_

 

 جون  مادر اخه_

 

   نشیبب  میبر ایب کردم عوض رو اتاق دکور تو بخاطر من جان ارام_

 

 واقعا_

 

 دنبالم  ایب اره_ 

 

 رفتم جون مادر سر پشت اتاق دکور دنید از کنجکاو

 

 گفت طرالن کنه باز رو اتاق در خواست یوقت

 

 مامان  نکن باز_

 



 

 

  چرا_

 

 میکن باز رو چشماش بعد اتاق داخل میببر  میدیببن رو چشماش سر بزار_

 

 هیخوب فکر اره_

 

  اومد طوفان یصدا که اتاق داخل میرفت بستن رو چشمام یوقت

 

 ن یکن یم کاریچ نجایا شما_

 

   در  شدن قفل بعد و اومد اتاق در یصدا که بودم ستادهیا اتاق وسط نجوریهم من

 

 رو در کن باز یکرد  قفل رو در چرا مامان مامام_

 

  برگشتم یوقت  کردم باز رو چشمام و برداشتم رو بند چشم تند طوفان حرف با منم

  زنهیم  در  داره و ستادهیوا در پشت دمید رو طوفان

 

  کجان طرالن و جون مادر پس شد یچ_

 

 کردن قفل رو در چرا یکنیم کاریچ نجایا تو_

 

 اتاق دکور گفتن  بعد نکردم قبول منم بخوابم تو اتاق داخل دیبا  گفتن من به واال_

 داخل  فرستادنم و  بستن رو چشمام کردن عوض من بخاطر رو



 

 

 نکرده  رییتغ یزیچ دمید کردم اتاق به نگاه کی بعد

 

 نکرده رییتغ اتاق دکور چرا وا_

 

 ی ا ساده  چقدر تو زدن گولت_

 

  وا_

 

 گفتم بلند یصدا با و زدم و در سمت رفتم بعد

 

   بخوابم ستمین  راحت نجایا من  کن باز رو در لطفا مادرجون جون مادر_

 

  نیخواب یم اتاق کی داخل بعد به نی ا  از نیکنیم صدا و سر چقدر گهید نیبخواب_

 ن یبد رییتغ رو جاتون نیندار حق نیدیفهم

 

 مادرجون  اخه_

 

 زنم ینم حرف باهاش گهید منم رهینگ گوش رو  حرفم  کس هر نداره اخه_

 

  مامان اخه_

 

 کنمینم حاللت رو  رمیش یبزن حرف حرفم رو یبخوا طوفان_

 



 

 

 ه یچ ایباز مسخره نیا اه_

 

 رفتم  من_

 

 مامان کن صبر_

 

  دور کی کالفه طوفان شدیم دور داشت  که ومدیم  جون مادر یقدما یصدا یوقت

 کرد  نگاهم و من سمت برگشت کالفه بعد و دیچرخ خودش دور

 شهیم نطوری ا دونستمینم بخدا هیچ_

 

 بخوابم خوامیم_

 

 ادیم خوابم منم_

 

 بخواب  کاناپه یرو پس_

 

  من_

 

 من یچ پس_

 

  یبرا یمشکل اگر بخواب  کاناپه  یرو یگیم حاملت زن به یکشینم خجالت_

 یچ اومد شیپ ها بچه

 



 

 

 یرو دیبا  بخوابم  کاناپه یرو تونمینم منم یول بخواب تخت یرو خوب لهیخ_

  بخوابم تخت

 

 باشه _

 

 و برداشتم رو شونیک ی منه یلباسا از پر دمید که  کردم نگاه رو کمد  داخل رفتم

 رونیب اومدم یوقت کردم عوض رون یب  یلباسا با رو لباسام و حمام داخل رفتم

  سمت و رفتم  منم تخت یرو دهیکش  دراز و کرده عوض رو لباساش طوفان دمید

  کی و کردم اخم کنهیم نگاهم داره طوفان دمید یوقت دمیکش دراز تخت گهید

  در رو  اداش منم برگردوند رو  روش و زد پوزخند که نمونیب گذاشتم بالشت

 دم یخواب گرفتم  و کردم  بهش پشت و اوردم

 

 با کنهیم خفم داره و طوفانم بغل داخل دمید  که شدم داریب خواب از یخفگ حس با

  شد جدا ازم ناله کی با که  شکمش داخل زدم پا

 

 ی وحش چته_

 

   یکرد خفم_

 

 دارم تو کاریچ من_

 

 دارم  کارتیچ ی گیم بعد روم یبود انداخته رو کلتیه کل_

 

 نبود  که عمد از_

 



 

 

 نزدمت  عمد از منم_

 

 چنده ساعت_

 

 گفتم  و کردم ساعت به نگاه کی

 

  سه ساعت_

 

 ی کرد دارمیب االن چرا اه_

 

 کنم  نازت یداشت انتظار شدمیم خفه داشتم خوب_

 

  ندارم بحث حوصله ادیم خوابم بخواب بزن حرف کم بسه_

 

 دمیخواب گرفتم بعد و  بهش کردم پشت دوباره

  دمید که  کردم باز رو چشمام شهیم  رد سرم ریز از داره یچ کی نکهی ا حس با

  دوباره بعد و کردم بلند رو سرم کشهیم سرم ریز از رو دستش داره طوفان

  رو صورتم و  دست و شدم بلند بود کی ساعت  شدم داریب یوقت دمیخواب گرفتم

 دمید رو جون مادر نییپا رفتم و شستم

 

 جون  مادر سالم_

 

 یدیخواب خوب زمیعز سالم_

 



 

 

 خفم بار کی کردیم دارمیب  خواب از  یه   کسلم اصال خدا رو تو جون مادر نه_

  دیبا ها بچه سقط یبرا بخوابم ششیپ گهید روز دو بخوابه ستین بلد اصال کرد

 کنم  اقدام

 

 ن یکنیم عادت نداره اشکال زمیعز نکنه خدا_

 

 اخه  جون مادر_

 

 شهیم اماده ناهار االن بخور صبحانه کمی  ایب_

 

 جون  مادر_

 

 جانم_

 

 کردم  هوس  میندار گردو گمیم_

 

  ارمیم برات نیبش میدار زمیعز چرا_

 

   ارمیم خودم کجاست نیبگ_

 

 دم یم بهت خودم نیبش_

 

   یکش یم زحمت جون مادر نکنه درد دستت_



 

 

 

  باش راحت نیبش زمیعز کنمیم خواهش_

 

   جون مادر نیاریم بارم تنبل نیدار_

 

 ی کن کار فره  فر مثل که  کنمیم یکار خودم مانیزا از بعد سرت فدا_

 

   گمیم و خندمیم

 

 بهتره  تنبل نکنه درد دستتون شدم مونیپش_

 

  جون مادر.  جون  مادر نگو یه بگذره بد بهت مانیزا از بعد یخواینم اگر پس_

 کنم کار  اون من بزار.  کنم رو کار نیا من بزارم

 

 نیکنیم مسخره منو جون مادر اا_

 

  گهیم و خندهیم

 

  انگار نه انگار نیبش گمیم یچ  هر یکنیم تعارف یه  یبرد رو سرم واال_

  یزنیم  رو خودت حرف دوباره

 

 ن یکن ینم استراحت کمی نیکنیم کار و نیپا سر همش نیشیم خسته  هم شما خوب_

 



 

 

 بتونم راحت که  ارهیب خدمتکار دو  پدرجونت قراره زمیعز  نباش من نگران_

 کنم  استراحت

  

  خوبه یلیخ اا_

 

 زم یعز اره_

 

   هم به دنیم  قلوه و دل شوهر مادر و عروس چه_

 

 نپرون مزه یصبح اول طرالن نیبش  ایب_

 

 ی راست. یاک_

 

 گفت  و زد چشمک کی و من سمت برگشت بعد

 

 ی کرد خلوت جانت همسر با اتاق داخل گذشت خوش شبید_ 

 

  مادر کتفش  داخل  خورد که سمتش  کردم پرت و کردم بلند رو ییدمپا و شدم بلند

  زدیم غر  یه  طرالنم کردیم قش  داشت خنده از جونم

 

  ینباش  منحرف یباش تو تا زمیعز ممنوع غر_

 

 کرد کاریچ عروست نگاه مامان اا_



 

 

 

  ستین ینطوریا عروسم وگرنه یکرد تشیاذ تو خوب_

 

  مادر و من بود شده نمک با یلیخ طرالن چهره کرد دفاع  ازم جون مادر یوقت

 گفت   و داخل  اومد هم  پدرجون موقع همون  که خنده ریز میزد جون

 

   شده یچ خنده به شهیهم یهمگ ریبخ صبح_

 

 ارم یب  یچا براتون من تا  دینیبش  دییبفرما پدرجون  ریبخ صبح_

 

   گلم  عروس یمرس_

 

 گفت  و گرفت رو دستش طرالن که نهیبش ادیب خواست

 

 مامان یول زد ییدمپا با منو آرام تازه کننیم مسخره و من آرام و مامان.  بابا_

  بگو بهشون یچ کی اومد در آرام پشت و دیخند

 

 لطفا شهیم همون بگه مادرت یچ هر  یشناسیم که رو من  دخترم بگم یچ واال_

 نشست  اومد بعد ننداز هم با رو مادرت و من جنگ

 گفتم  و سمتش رفتم شد  تر هم در  طرالن چهره که میدیخند دوباره

 

  مگه  میکرد یشوخ باهات یناراحت چرا  بشم زمیعز شوهر  خواهر یفدا من اخه_

 کنم  یشوخ باهاشون بخوام که دارم شوهر خواهر چندتا من

   گفتم گوشش داخل بعد



 

 

 

 ی کرد حبسم اتاق داخر نرفته ادمی هنوز یول_

  

   گفتم و دمیخند بعد و

 زمیبر یچا برات  نیبش بخور صبحانه مین یبش میبر  ایب عشقم_

 

  انداخت نییپا رو سرش من یحرفا از کنه هیگر ای بخنده دونستینم که طرالن

  گردو و ریپن و نون خودمم و ختمیر یچا طرالن و جون مادر و پدرجون یبرا

  جمع طرالن کمک با رو صبحانه زیم نکهیا از بعد دیچسب یلیخ  که خوردم

 میبزن قدم کمی  تا اطیح داخل میرفت میشست رو صبحانه کم یها ظرف و میکرد

 

 شد  یچ کن فیتعر خوب_

 

 رون یب رفت زودم صبح میدیخواب میگرفت  نشد یچیه بشه یچ یخواستیم_

 

  وفتادین یخاص اتفاق چیه یعنی واقعا_

 

  وفتادیم یاتفاق دیبا مگه طرالن وا_

 

 چکاپ یبرا دکتر یبر دیبا یک یراست دمیپرس کال نه_

 

  و تمام ماه چهار اخه بشم مطلع سالمتشون از تا برم دیبا  دارم نوبت هفته نیا_ 

  درد یلیخ لگداشون ممکنه گهی م دکتر طرالن یوا ماه پنج داخل رمیم دارم



 

 

 ناراحت خوب یول شده بزرگ  چقدر رو شکمم نگاه بچن  تا سه چون باشه داشته

 خوبه  رشتشون شکر رو خدا گفت دکتر چون ستمین

 

   بد چه دکترت نوبت هفتست نیا واقعا حاال سالمن  که شکر رو خدا_

 

   چرا اره_

 

 قبل از دوستاش با داره یدورهم مامانم  کوه برم قراره دوستام با من اخه_

 م یرینم میبگ زشته کردن هماهنگ

 

 رم یم خودم نداره اشکال میبر زمیعز نه_

 

 ببرت میگیم رو طوفان نکن فکرشم اصال خودت_

 

   دکتر ببرم بخواد که رهیم رونیب  من با یب ُکش اونو_

 

 اتاق داخل که شبید یدید نزن نق  انقدر یدار کاریچ تو میکنیم شیراض ما_

  نگفت یچیه یدیخواب

 

  بگه یچ یخواستیم گهید_

 

  میفرستاد رو تو میبش مطمعن تو به  طوفان عالقه از نکهیا یبرا ما راستش_

 شده باشه نداشته عالقه یکس به طوفان یول  کنم دوارتیام خوامینم اتاقش داخل



 

 

 واشی داد تا دو از بعد یول رونیب کنهیم  پرت رو شخص اون یول بشکنه رو در

 یدیخواب کجا شب یراست نکرد صدا گهید

 

 بخوابم   کاناپه یرو تونستمینم که  من تخت یرو خوب وا_

 

  تو به یول بخوابه  ای  نهیبش تختش یرو یکی ادیم بدش ناک  وحشت طوفان_

 تخت به هم کاناپش بعد یا حامله نبود مهمم ومدیم بدش اگر یبخواب که داد اجازه

 شهیم لیتبد

 

  واقعا_

 

 بخدا اره_

 

 داره  دوستم یگیم یعنی_

 

 هیقو یلیخ احتمالش_

 

 دهینم بروز چرا پس_

 

  داره رو  خودش لیدل حتما بعد دهینم اجازه غرورش نکهیا اول گفتم بهت اولم_

 باش مطمعن کنهیم  اعتراف عشقش به زود ای رید یول گهینم که

 

 دیام بهم حرفات با شهیهم کردمیم کار یچ دیبا نداشتم رو تو اگر طرالن یمرس_

 یدیم



 

 

 

  یکس گهید یکن ول رو داداشم تو اگر مجبورم گهید کنم کاریچ زمیعز خواهش_

 اخمو  و اخالق بد بس  از کنه ازدواج باهاش شهینم حاضر

 

 گم یم و خندمیم

 

   میکنیم یرو ادهیپ میدار هست  ساعت مین شدم خسته داخل میبر بهتره_

 

 داخل  میبر خوب یلیخ گذشت زود زمان چه واقعا_

 

 ما دید  یوقت ما سمت ومدیم داشت  که میدید رو جون  مادر داخل میرفت یوقت

 گفت و ستادیا همونجا  داخل میاومد

 

  یگردونیم یبریم رو حامله زن کی  ساعت مین بگم یچ تو به من طرالن اخه_

 و خودش یبرا نکنه ادیز یرو ادهیپ نگفت دکتر مگه داره ضرر براش یگینم

  مضره ها بچه

 

 زمان گذر اصال اخه بکنه استراحت باال بره کنمیم کمکش االن مامان دیببخش_

 م ینکرد حس رو

 

   گرفته درد کمر حتما بکشه دراز کمی باال ببرش باشه_

 

  که باال برم کنه کمکم خواست طرالن خونه آشپز سمت  رفت جون  مادر هم بعد

 گفتم



 

 

 

  صبح از اخه نهیبچ رو زیم میکن  جونم مادر کمک میبخور اب میبر خوادینم_

 ادیم طوفان گهید االنم میشد داریب کی ساعت تازه ما کشهیم زحمت داره

 

  بکشه رو زیم دمیم مامانم  کمک ارمیم اب برات من نجای ا نی بش تو زمیعز باشه_

 خوبه

 

 خونه اشپز داخل نمیشیم امیم هیکار چه خوب_

 

 م یبر  ایب  پس باشه_

 

 گفت  و سمتمون برگشت جون مادر خونه اشپز داخل میرفت یوقت

 

 کنم یم صداتون کشمیم رو ناهار گهید ساعت مین  باال نی بر نیینجایا که شما_

 

 نیکن  اماده رو سفره تر زود که کمکتون میاومد میراحت جون مادر نه_

 

 کنهی م کمکم طرالن کن استراحت تو ستین  ازین_

 

 نیا االن بودم خودمم خونه من ستین کار گهید که نایا جون مادر خوبم من_

 کردمیم  دیبا رو کارا

 

 یکنیم کار بعد نیبش فعال ستین  ازین_

 



 

 

 نمیشیم یشرط کی به_

 

 ی شرط چه_

 

 رو طوفان عالقه مورد یغذا  پلو زرشک  خوامیم کنم درست رو شام من_

 کنم  درست

 

 گهیم و زنهیم لبخند جون مادر

 

 خوبه  کن درست تو رو شام کن استراحت االن زمیعز باشه_

 

 ه یعال_

 

 جون مادر کننیم رو کارا جونم مادر و طرالن و نمیشیم زیم پشت و رمیم

  زیم سر زارمیم و کنمیم درستش من  و زارمینم که کنه درست ساالد خوادیم

 داخل  اومد کار سر بود نرفته  امروز که جونم پدر تمام میدیچ رو زیم یوقت

 

 نیهمچن خانم نکنه درد  دستت کرده ونهید رو  همه کرده چه همسرم نیبب به به_

 دخترا شما

 

   زمیعز کنمیم خواهش_

 

   جون پدر خواهش_ 

 



 

 

 بابا  خواهش_

 

 یکشینم رو غذا چرا پس_

 

 م یطوفان منتظر اخه_

 

 اومده شیپ براش  کار ادینم ناهار یبرا گفت زد زنگ طوفان_

 

 ره یگیم درد معده ینطوریا پسرم بد چه_

 

 دارم شنهادیپ کی من خوب_

 

 گم یم من دفعه نیا

 

 جون  پدر یچ_

 

 چقدر که یبد نشون یتونیم ینطوریا شرکت براش  یببر غذا تو هیچ نظرت_

 ی فکرش به

 

 شهیم یعصبان شلوغه سرش رمیم جون پدر خدا رو تو نه یوا_

 

  شورش داره گهید برسم رو حسابش  تا بگو خودم به ای ب گفت یزیچ کنهیم غلط_

 اره یم در رو



 

 

 

 بابا  تازه_

 

  جانم_

 

 به آرام کار  بعد شمال اورد خودش با رو ایهل طوفان نگم بهت بود قرار_

 بود  مارستانیب آرام میبرگرد میخواستیم که یزمان تا دیکش مارستانیب

 

 طرالن_

 

 یچ ها بچه حال خوبه حالت االن شده  بد حالت میبفهم دیبا االن جان آرام واقعا_

 

 کنهیم بزرگش  یالگ طرالن جون مادر بخدا میخوب_

 

  ها بچه هم بود کشته  رو آرام هم االن  ایهل میدیرسینم طوفان و من اگر رمینخ_

 رو

 

 کنهیم تر دراز مشیگل از رو  پاش داره یلیخ دختره نیا بده مرگم خدا_

 

 طرالنننننننن _

 

 بدونن  هم نای ا بابا دیبا آرام مینگ که شهینم_

 



 

 

  تو نیببر غذا براش آرام و تو فعال دارم براش خونه ادیب بزار فکر یب پسره_

 هم حاال باال یبر یوفتینم راه سرش پشت ادی ب و بره آرام تا نیماش داخل ینیشیم

 ن یبخور رو تون غذا

 

  جونم مادر باال میرفت و میکرد جمع  رو زیم  طرالن و من تمام میخورد غذا یوقت

  انگار شرکت بره شد اماده رفت پدرجونم و شد ظرف داخل غذا دنیکش مشغول

  سمتمون اومد جون مادر نییپا  میرفت میشد اماده یوقت بود اومده شیپ مشکل کی

 گفتم میشد نی ماش سوار  یوقت بهمون داد رو غذا ظرف و

 

 طرالن یراست یوا_

 

 شده  یچ جانم_

 

   کردمیم کار اونجا من  مدت کی اخه شناسنیم منو همه شرکت داخل االن_

 

  کنهیم عوض رو کنان کار بار کی مدت چند هر طوفان شده یچ حاال گفتم_

 کنه  اعتماد  یطوالن مدت کی یبرا بهشون  تونهینم چون

 

 بد چه یجد_

 

 هیکی حرفش یول دارن گناه دارن خانواده گفت بهش هم بابا اره_

 

 نظرت به دارشه جلو یک_

 



 

 

 کس چیه_

 

 شرکت  یجلو میدیرس قهیدق پنج و چهل از بعد

 گفت  طرالن

  

  کارت شرکت کنار شاپ یکاف داخل رمیم و کنمیم پارک  رو نیماش من آرام_

 شم یپ ای ب تمام

 

   زمیعز باشه_

 

  در رفتم منم  و شرکت کنار بود شده باز دنیجد که یشاپ  یکاف رفت طرالن

 گفت  دیرسیم نظر به یمهربون ادم که ینسری ا  نگهبان. ینگهبان

 

 یکنان کار جز دخترم_

 

  دارم سییر یاقا با کار من جون پدر نه_

 

   نکرد هماهنگ من با یکس قبل از_

 

 نم یبب رو شون یا که اومدم میسلطان یاقا همسر من بله_

 

   بودمت دهیند االن تا واال نشناختمت تر زود که دخترم شرمنده_

 



 

 

   داخل برم شهیم  پدرجون شرمنده دشمنتون_

 

  نمون  پا سر ادیز نی بش ایب داره تیمسئول برام اخه بکنم یهماهنگ کی بزار فقط_

 ستین خوب برات

 

  بود زده ینگهبان در که یصندل یرو و رفتم کنهیم اشاره میباردار به دونستمیم

  سمت کرد  رو بعد کرد صحبت کمی یگوش با و ینگهبان اتاقک داخل رفت نشستم

 گفت  و من

 

 دخترم  هیچ اسمت_

 

 راد  آرام.  آرام_

 

  چشم هستن سییر جناب همسر راد آرام که گنیم بله_

 

   گفت قهیدق کی از بعد

 

 باال فرستمشیم االن ممنونم_

 

   گفت و سمتم اومد و گذاشت رو تلفن

 

 ن یشد معطل دیببخش باال برو  دخترم بفرما_

 

 نیدار رو خودتون فهی وظ هم شما بالخره جون پدر هیحرف چه نیا_



 

 

 

   دخترم یکنیم درک  که ممنونم_

 

   باال برم من اجازتون با جون پدر پس_

 

 پناهت و پشت خدا دخترم برو_

 

 دمیرس نظرم مورد طبقه به که یزمان شدم اسانسور سوار و ساختمان داخل رفتم

 کرد  باز رو در داری سرا که زدم رو شرکت زنگ و رونیب اومدم

 

 قبل  از بود شده هماهنگ هستم راد آرام دینباش خسته سالم_

 

 د ییبفرما بله بله_

 

  و بود شده عوض یمنش طرالن گفته طبق ستادمیا یمنش زیم  یجلو و داخل رفتم

 بود نشسته زیم پشت داشت میمهربون افهیق که  انسالی م نسبتا خانم کی

 

 نم یبب  رو سییر یاقا خواستمیم دینباش  خسته_

 

   لطفا اسمتون_

 

 هستم  راد ارام_

 



 

 

 درسته  سییر جناب همسر_ 

 

 بله _

 

 هستن  منتظرتون داخل دییبفرما_

 

 ممنونم_

 

  یصندل یرو و رفتم منم منه به پشتش و یصندل رو نشسته دمید که  داخل رفتم

  لحن با بار نیاول یبرا منم بود من به پشتش هنوز یول نشستم زیم یجلو

 گفتم   یمیصم و یحرص

 

  از اون کنه رد رو رستم خان هفت دیبا تو شرکت ادیب خوادیم یک هر اف_

  بود دوستم و بود خوب تیقبل یمنش البته یمنش از نمیا داریسرا از نی ا ینگهبان

  برهیم سر رو حوصلم بدم پس جواب همه به بخوام نکهیا یول بود خوب نمیا

 زیم پشت ی نشسته گهید مرد کی دمید کردم بلند رو سرم یوقت

 

 اومدم  اشتباه کنم فکر دیببخش خدا ای_

 

   گفت کنه کنترل رو  خندش خواستیم بزور که  مرده

 

 ی باش جان طوفان همسر دیبا شما نیاومد درست نه نه_

 

 گفتم اروم و نییپا انداختم رو سرم



 

 

 

   بله_

 

 یعمو پسر و دوست یسلطان ای شنت بنده نداشتم رو شما با ییاشنا  افتخار حاال تا_

 معاونش نطوریهم و طوفانم

 

 شما با ییآشنا از خوشبختم_

 

 نیهمچن_

 

  دمیند االن تا رو شما  من چطور نیهست عموش پسر شما اگر پس_

 

 انقدر و رانیا اومدم هیکوتاه مدت  و کردمیم  یزندگ آلمان رو یادیز مدت من_

 خوبه حالشون یراست بزنم سر  عمو زن عمو به کنمینم وقت که شلوغه سرم

 

   شکر رو خدا خوبه_

 

 نیدار یراه تو بچه که بودم دهیشن طوفان از باشه مبارک  یراست_

 

  ادیم یک طوفان دیببخش.  ممنونم_

 

 گفت و کرد وارید رو شده نصب ساعت به نگاه

 



 

 

 گهید ساعت ربع  راهه داخل گهی د االن کرده تمام هست یا قهیدق ده جلسش_

 رسهیم

 

 ممنونم_

 

 کلشیه  دمیکش خجالت واقعا دینپرس یسوال گهید اونم و انداختم نییپا  رو سرم

 افشیق یول ستین طوفان بفهمم نتونستم ورود لحظه نیهم یبرا بود طوفان مثل

  یول  داشت یدیسف پوست و یرنگ چشماش و بود  بور موهاش نبود طوفان هیشب

  در به و  اومدم رونیب فکر از در ی صدا با بود طوفان هیشب کلیه و قد لحاظ از

   هم داخل دیکش رو اخماش کمی دید رو من یوقت بود طوفان کردم نگاه

 

 یکنیم کاریچ نجایا تو سالم_

 

  غذا برات گفتم یدار درد  معده چون یا ینم ناهار یبرا گفت پدرجون سالم_

 ن یبد عموتونم پسر به نیتونیم اوردم ادیز شکر رو خدا ارمیب

 

   اومده  رتیگ یبفکر زن عجب داداش خوشبحالت_

 

 ا ی شنت_

 

  کی فقط کنه درست مرغ تخم خواست  که ست ایهل بهتره مگه گمیم دروغ_

 وفته یب سوزش از دستش تا میکرد خرجش دندون ریخم

 

   کرده درستش مامان اوردش فقط نیا کرده درست غذا نیا انگار حاال خوب_

 



 

 

 اورده  غذا برات ای هل بار چند االن تا اوردنه مهم بالخره_

 

 اااااا ی شنت_

 

 ببند  قیحقا یرو چشم یه بابا باشه_

 

 گفتم من

 

   دیبخور دییبفرما_

 

 کنارم نشست طوفانم  و من یبرو رو نشست اومد و شد بلند ای شنت

 

 ارمی ب ظرف خونه آشپز داخل برم نیبزار_

 

  براشون دمیکش  و اوردم ظرف رفتم و شدم بلند

 اومد ایشنت یصدا که خوردنیم داشتن

 

  که بس از بودم نخورده یخونگ یغذا  مدت نیا نکنه درد  عمو زن دست واقعا_

 گرفتم  درد معده خوردم رونیب یغذا

 

  خونه نیای ب نیهست شما دونستمینم کنم درست من قراره رو شام اتفاقا جان نوش_

 شن یم خوشحال پدرجون و مادرجون حتما

 



 

 

   امیم حتما کنم سهیمقا ای هل با رو دستپختتون خوامیم چون_

 

 اسمش گهید بار کی رهیگیم حرصش که طوفانم کنهیم دنیخند به شروع اروم

 کنهیم صدا  حرص با رو

 

 اا ی شنت_

 

   نکرده درست غذا  االن تا ایهل رهیم ادمی یه طوفان دیببخش اه_

 

 اروم و نییپا ندازمیم رو سرم بود گرفته خندم که منم دنیخند به کنهیم شروع و

 خندمیم

 گم یم و شمیم بلند و سبد داخل  زارمیم رو  بودم اوده داخلش غذا که یظرف

 

 منتظرتونم  شام  یبرا پس   ایشنت اقا دمتونید  شدم خوشحال_

 

   امیم حتما خانم آرام نیهمچن_

 

 ادیم طوفان یصدا که برم خوامیم

 

  برسونمت یاوردین نیماش اگر_

 

 ن یی پا شاپ یکاف داخل نشسته هست طرالن اتفاقا نه_

 



 

 

  دمیند رو جان طرالن وقته یلیخ ااا_

 

 منتظرتونم  اجازه با پس شهی م خوشحال حتما نیاومد شما بفهمه طرالن_

 

 ن ییپا رفتم و کردم یخداحافظ یمنش از و رونیب رفتم

 

  از داشتم ادیب که زدم زنگ طرالن به شرکت یرونیب طیمح داخل دمیرس یوقت

   دمید رو نگهبان که شدمیم رد ینگهبان در

 

  جان پدر خداحافظ_

 

 دخترم  بسالمت_

 

 گفت  تند که شدم سوار اومد هم طرالن بعد قهیدق چند ستادمیا رونیب رفتم

 

 خورد؟  رو ؟غذا نکرد که دعوا  بود ؟خوب شد یچ_

 

  بود اونجا عموتون پسر اخه نگفت یزیچ خورد غذا اره من زیعز یکی یکی_

 

 عموم  پسر_

 

 ا یشنت اقا اره_

 



 

 

  رانیا اومده مگه ای شنت یاَ _

 

 تنگ برات یلیخ دلش گفت شد خوشحال یلیخ ینییپا تو دیفهم یوقت اتفاقا اره_

 شهیم خوشحال حتما نتونیبب طرالن گفتم منم شده

 

  خونمون ومدیم  موقع هر شعوریب بشم خوشحال اون دنید از بکنم غلط من آرام_

  کی کردنیم تمیاذ طوفان با کردیم ریش رو طوفان  میبود که بچه کردیم تمیاذ

 کردم پا به  یطوفان کی طوفان خودشو کندن  رو عالقم مورد عروسک سر بار

  عروسکم هنوز یول دمشیند گهید  آلمان رفتن اون از بعد مدت کی یدیدیم دیبا

 بود کینزد استخر داخل کردن پرتم بار کی مثال کردنیم تمیاذ یلیخ ادمهی رو

 بشم خفه

 

 گفتم  بودم شدن هوشیب حال در خنده از که منم

  

 کردم دعوتش شام یبرا امشب اتفاقا_

 

 بود یکار چه نیا آرام_

 

 شهیم اضافه بهشون  هم گهید لیدل کی که داشتم لیدل اخه_

 

 باشن کننده قانع دوارمیام یلیدل چه_

 

  حرص چقدر یبدون اگر بعدم کردمینم تعارف بود زشت نکهیا اول کنندن قانع_

 برم حال از  تا بخندم انقدر همونجا خواستیم  دلم یعنی اورد در رو طوفان

 ی ریبگ ازش رو اشی بچگ انتقام یتونیم که نهیا سوم لیدل   بود شده قرمز طوفان



 

 

 

  خوشحال انقدر تو که گفت طوفان به یچ مگه یشد هیپا وقت چند نیا بابا ولیا_

 ؟یشد

 

  درد دل تا دیخند انقدر.  گفتم بهش رو گفت ایهل  راجب طوفان به که یچ هر

 داخل  میرفت کرد پارک  رو نیماش خونه میدیرس یوقت گرفت

 

   جون مادر سالم_

 

 مامان سالم_

 

 کنم   درست شربت براتون  تا نین یبش  نیای ب نیخوب زانمیعز سالم_

 

 جون  مادر یراست ممنونم_

 

 جانم_

 

   کردم دعوتش شام یبرا و دمید  رو ایشنت اقا طوفان یعمو پسر اجازتون با_

 

 اومده  خارج از مگه_

 

 اره_

 



 

 

  تر زود وگرنه اومده دونستمی نم من یکرد  خوب زمیعز نکنه درد دستت_

 کردم یم دعوتش

 

 نشه رید که واشی واشی کنم درست رو شام امی ب کنم عوض رو لباسام برم_

 

 یا خسته االن کن  درست گهید روز کی زمیعز خوادینم_

 

  مگه کنهیم کمکم طرالن نیکن استراحت شما ستمین خسته اصال جون مادر نه_

 طرالن نه

 

 راه اون به  زده رو خودش دمید که کردم نگاه طرالن به

 

  طرالن_

 

 بله _

 

 گفتم یچ یدیشن_

 

 یبود  من با نه_

 

 اره_

 

 جانم_



 

 

 

  میکن  درست غذا میخوایم_

 

  کنهیم کمکت مامان ندارم یانرژ بخدا_

 

  که بدم بهش یانرژ چنان راحت التیخ شما جون مادر دمیم بهت خودم یانرژ_

 بده انجام خودش رو کارا همه

 

 ی بد انجام خودت رو کارا همه نکه کن صدام کنهینم کمکت یدید باشه_

 

 راحت  التونیخ_

 

 اتاق داخل بردم و دمیکش  رو طرالن دست

 

 ندارم حوصله  من کنه  درست مامان یزاشتیم آرام_

 

 طرالن_

 

   بله_

 

 نه ینب  جون مادر دیبا ای شنت و طوفان یبرا میبکش نقشه میبخوا اگر ما_

 

 م یکن درست غذا میبر.   میبر گرم  دمت بود رفته ادمی اصال اره یوا_



 

 

 

  االن به نه ینداشت حوصله که اون از نه کن صبر_

 

 م یکن کاریچ دیبا  االن پس_

 

 ن ی کن عوض لباس دیبا االن_

 

 ی گیم راست ا ا ا  _

 

  که چون مادر خونه اشپز داخل رفت زود طرالن میکرد عوض لباس یوقت

 گفت  و دیخند دشید

 

 گرفته یانرژ بچم چه_

 

 باشه داشته زهی انگ دیبا یکار کی یبرا ادم جون مادر اره_

 

 گه یم و خندهیم که  زنمیم چشمک بعد

 

 شماها دست از_

 گفت  طرالن شدم خونه آشپز وارد یوقت

 

 م یکن درست یچ  قراره االن خوب_

 



 

 

 گهید پلو زرشک_

 

 میکن یخال سرشون رو حرصمون قراره چطور پس_

 

 ندارم  یحرص که من .  من نه یکن یخال  رو حرصت قراره تو_

 

 ی کن درست رو اونا عالقه  مورد  یغذا قراره تو که شهینم خوب_

 

 استخر  داخل مشونیبنداز میتونیم مثال_

 

   اونجا مشونیببر یچطور_

 

  شیپ میریم هم ما بخوابن رنیم جون پدر جون مادر که یزمان نداره کار_

  ادتهی ریبخ ادشی یگیم بهش و استخر کنار یبریم رو ای شنت تو مینیشیم استخر

  داخل شیندازیم  شد پرت حواسش کمی که بعد اب داخل نمیانداخت طوفان و خودت

  یندازیم اونم باال ادیب کنه کمکش ادیم طوفان و زدن داد یکنیم  شروع بعد اب

 اون و یدیترس مثال یکن یباز نقش یعیطب یکن  یسع دیبا یول استخر داخل

 اب  داخل افتاده خودش

 

  شامه یبرا منظورم میکن کاریچ االن پس شب اخر یبرا که نیا خوب ولیا_

 

 که منم خورنینم نوشابه که جون  پدر جون مادر اها کنم  فکر بزار شام اممم_

 شیپ مشیزاریم بعد میزیری م نمک و شکر داخلش نخور هم تو خورمینم

 و شد باز بزور نوشابه در که یکنیم تظاهر هم تو گنیم خواستن یوقت خودمون

  براشون یزیریم بعد



 

 

 

  ولیا بکشن سر نوشابه وانیل کی شد تمام غذاشون یوقت دارن عادت اتفاقا اره_

 یگرفت ادی کجا از رو نایا بال  هیخوب دهیا نمیا

 

 گهید گهید_

 

 یچ گهید میدار ازی ن شتریب کمه که نایا خوب_

 

 بگم من همش میکن کاریچ بگو تو دونمینم که من_

 

   جلوشون میبزار و میکن درست ژله میتونیم اها امم کنم  فکر بزار خوب من_

 

 ژله_

 

  میزاریم قالب داخل خوب ادیم بدشون  آناناس و توت ژله از اونا کن نگاه اره_

  هم توت ژله داخل و میزیریم انگور اناناس ژله داخل  بعد هیچ نشه معلوم که

 ی وهیم نوع دو نیا کنن  فکر که میزیریم موز

 

   رنگاشون از فهمنیم ستنین که خنگ_

 

  یزاریچ نیهم کننینم دقت  که یزیچ تنها  به دوننیم کجا از نایا  بابا نه_

 

 م یزاریم هم ژله پس باشه خوب_

 



 

 

 ارام_

 

  جانم_

 

 ا یشنت یرو زمیبر یچا گمیم_

 

  شهیم کنسل یبعد یها نقشه همه بعد شیسوزون  یم داره گناه نه که  معلومه_

 هست بعدم یروزا ستین امروز فقط بسه نایهم

 

 میکن کاریچ حاال خوب اره_

 

  درست رو ها ژله و استخر کنار نیبچ یصندل برو هم تو کنمیم  درست غذا من_

 کن  درست ساالدم یتونست اگر کن

 

 دمیم انجام تونمیم اره.   باشه_

 

 ممنونم_

 

  گذاشتم رو مرغا و اب داخل ختمیر  رو برنج اول غذا کردن درست کردم شروع

 و رفتم بشه درست برنج  تا کنم سرخ و پودر داخل بزنم بعد که مرغ تخم داخل

  کارا شتریب  برنج شدن اماده تا.  خچالی داخل گذاشتم و ظرف داخل ختمیر یترش

  مرغ  تخم داخل  از رو ها مرغ بکشه دم گذاشتم رو برنج که بعد و دادم انجام رو

 کردن  سرخ به کردم شروع  و زدم یسخار پودر و ارد داخل  و اوردم در

 



 

 

 کنم  کاریچ االن کردم اماده رو استخر ارام__

 

   گذاشتم هم جوش اب برات  ایب  یکن  درست ساالد و نوشاله و ژله بود قرار_

 

  کار یلیخ نیبش تو خوب رونیب برم بعد بزارم رفت ادمی جوش  اب یمرس یوا_

   رو ها مرغ کنمیم سرخ من یکرد

 

 بده انجام رو خودت یکارا تو زمیعز نه_

 

  ادی ب جوش اب تا کنم درست رو نوشابه بزار االن خوب باشه_

 

   باشه_

 

 گفت  و بست سفت رو درش  نوشابه داخل  ختیر نمک و شکر یوقت

 

 شه یم یچطور مزش بدونم خوادینم دلم یحت_

 

   کن درست رو ها ژله حاال اومد جوش اب طرالن خوادینم دلم اصال منم_

 

  ارمیب رو ها وهیم و ها ژله تا کن  خاموش رو جوش اب ریز زحمت یب_

 

 زم یعز باشه_

 



 

 

  گذاشت  هم رو جوش اب زیم  یرو گذاشت رو ها  وهیم و ها ژله که یوقت

 گفت  دفعه کی که زیم پشت نشست و کنارش

 ارمیب رو ژله یها قالب رفت ادمی یراست ا ا ا  _

 

 برم  بهت من تا یکجا بگو_

 

   هینییپا نتیکاب  داخل نکنه درد دستت_

 

   نجایا_

 

 همونجاا اره_

 

  زمیعز  ایب_

 

  درست نشده سرد اب تا رو ژله مواد بزار اول میکن  شروع حاال خوب ممنونم_

 کنم

 

 از بعد ببندن گذاشت و قالبا داخل ختیر رو  کمشی کرد درست  رو موادش یوقت

 دوباره و ختیر ژله دوباره و گذاشت وهیم گرفتن  رو خودشون کمی که قهیدق چند

 ببندن  تا گذاشت

 

  در را الزم مواد ابتدا خوب کنم درست ساالد دیبا حاال ها ژله از نمیا خوب_

  میگذاریم خچالی درون را ان نییتز از بعد و میکنیم خورد رو انها بعد و اورده

 



 

 

 کن  درست حاال نیافر_

 

 گهیم و خندهیم

 

  چشم به یا_ 

 

  داخل و پوشونه یم رو روش  کنهیم نییتز و کنهیم درست رو ساالد یوقت

  من کنار ادیم  بعد و دهیم قرارش خچالی

 

  نشدن تمام مرغا_

 

 اخرشه کهیت چند چرا_

 

 شده  چجور نمیبب بخوردم بزار_

 

   جان نوش بخور زمیعز  ایب_

 

 ممنونم_

 

 گه یم دهنشو داخل زارهیم کهیت کی

 

 مزه  خوش یغذا نی ا بشه ای شنت و طوفان کوفت شدن مزه خوش چه به به_

 



 

 

 یها ظرف شستن کنهیم شروع   گهینم یزیچ گهید اونم گمینم یزیچ و خندمیم

  بود ای شنت و طوفان اومدن کینزد گهید  شد تمام دومون هر کار یوقت فیکث

   نییپا میاومد دوباره و میدیپوش لباس و میگرفت دوش نوبت  به و باال میرفت

 

 گفت ما دنید با بود نشسته که جون مادر

 

 نمون  پا سر گهید نیبش یشد خسته نکنه درد دستت زمیعز  ایب_

 

 دادمینم انجام یکار و نشستم خونه داخل شدم خسته.  نشدم  خسته اتفاقا_

 

 طرالن زده جانیه یصدا اومد در یصدا که بزنه حرف خواستیم جون مادر

  رو ذوقش لیدل اخه گرفت خندم جانشیه از منم کنهیم باز رو در گفت که اومد

  خسته و کردیم کار انقدر طرالن بود بار نیاول که جون مادر دونستمیم من فقط

 میستادیوا یورود در  دم میرفت رفتی م صدقش قربون قهیدق هر زدینم غر و نشده

  اومدن و شدن ادهیپ  نیماش  از ایشنت و طوفان که

 

  نیزد  زنگ گهید چرا نیاومد نیماش با که شما وا_

 

 سرخه سرخه  دمید که کردم نگاه طرالن به بعد

 

  میکن تیاذ رو طرالن نیا دهیم  فیک چقدر یدونینم که شما خانم ارام اخه_

 

  مثل گرنه و یکرد  دراز قد فقط  دارم یشوخ تو با من  مگه شعوریب زهرمار_

  یشعور یب اتیبچگ

 کن  صحبت درست طرالن_



 

 

 

 مامان اخه_

 

 بود شده تنگ براتون دلم دمتونیند وقته یلیخ  یخوب عمو زن سالم_

 

 خوبن مادر پدر یخوب شما زمیعز ممنونم_

 

 رسوندن سالم هم اونا ممنونم خوبم_

 

 داخل  ایب زمیعز یباش سالمت_

 

   ییبو چه به به_

 

 گفت  طرالن

 

   بود شکمو  اول همون از_

 

  یدار کاریچ تو دارم دوست_

 

  مینشست جونم مادر منو  اورد در رو اداش بود گرفته حرصش که طرالن

  یم نظر به تر اروم که قهیدق چند  از بعد ارهیب شربت رفت طرالن و کنارشون

  و زیم یرو گذاشت رو ینیس و  کرد تعارف شربت همه به رونیب اومد دیرس

  ایشنت سرفه یصدا با که بود نییپا سرم منم اروم و بود خوب یچ  همه نشست

 کرد یم  سرفه داشت  سره کی و بود شده سرخ گرفتم باال رو سرم



 

 

 

  جون مادر   شد تر اروم کمی خورد یوقت اورد اب براش رفت تند جون مادر

 گفت 

 

 ی خوب پسرم شد یچ_

 

  شربت کی یحت ستین بلد دستتون  یرو بمونه دخترتون ترسمیم عمو زن واال_

   کنه درست

 

  چرا_

 

 کرده  درستش ظی غل تونسته تا و داخلش  ختهیر نمک نیبخور نیا از کمی اخه_

 

 گفت  جون مادر

 

 شهیم شیچ کی یگینم یکرد بود یکار چه نیا طرالن وا_

 

   کنم یم تشیاذ یوقت دهیم فیک چقدر نیدونینم اخه_

 

  داد رو اجوابیشنت  خودش مثل اخه  خندمیم اروم و نییپا ندازمیم رو سرم

 طوفان به رو بعد و کرد صاف رو گلوش ایشنت نشست من کنار و اومد طرالن

 گفت 

 

 باشه  یچ قراره بچت اسم اخر داداش خوب_



 

 

 

 داد جواب طوفان یجا به طرالن

 

 ها  بچه نه بچه_

 

 داره  دوقلو یعنی یچ یعنی_

 

   ریخ نه_

 

  یچ پس_

 

 داره  قلو سه_

 

 درررووووغ _

 

   اخه بگم تو به دارم یچ  دروغ من_

 

 ن یبزار یچ رو اسمشون قراره حاال  خانم ارام باشه مبارک  داداش باشه مبارک _

 

 گفت باز طرالن

 

 م یبزار یچ ستین معلوم اخر یول میکرد انتخاب اسم تا چند براشون ارام و من_

 



 

 

 ی باباشون تو مگه بعدم دمیپرس طوفان از من که اول_

 

  شرکت ییها بحث نیچن داخل اصال و خانومه ایهل دنبال همش طوفان اوال_

 م یکن انتخاب اسم کی  براشون دیبا ارم و من پس منم و کنهینم

 

 طررررالن _

 

  و طوفان از  شما و من شتریب اتفاقا ستین  بهیغر که ایشنت من مادر هیچ مگه_

 داره خبر ایهل

 

 بسه_

 

 گفت  ایشنت  نباریا

 

  هم یمسئول االن تو یول  کردم تیحما ازت ایهل یماجرا اول از من طوفان_

  ازدواج ایهل با اگر داره یبستگ  تو به نایا ندهیا هات بچه هم زنت به نسبت

 طالق دیکشیم باال رو پوالت فوقش نبود وسط خانم ارام یپا و یکردیم

 خورهینم تو بدرد ایهل یدار بچه و زن تو االن یول نیکردیم یزندگ ای نیگرفتیم

  هم تو مطمعنن شدن متوجه همه نویا خودت نه پوله دنبال اون کن درک  نویا

 ی کن درک  یخواینم یول یشد متوجه

 

 به بهش بزنم گند  دارم دوست خودمه یزندگ نیکنیم حتینص چقدر بسههه بسه_

   نداره یربط یکس

 



 

 

 به کاش یگفتیم که رسهیم یروز یول زنهینم یحرف گهید یکس باشه باشه_

 کردم یم گوش حرفاتون

 

 م ینیبچ رو زی م تا میرفت طرالن و من شد اروم کمی که جو

 

 ارام_

 

 جانم_

 

 کرد  دفاع ایهل از  طوفان نکهیا از یستین ناراحت تو_

 

 که دونهیم اون دهینم انجام لیدل یب  رو یکار طوفان دمیفهم مدت نیا داخل نه_

  پَس رو اون یوقت پس شده شی زندگ وارد یهدف چه با هیدختر جور چه ایهل

 واقعا اگر بگه ما به  تونهینم که داره یمنطق لیدل کی کار نیا  یبرا زنهینم

 شد ی م کالفه نه کردیم دفاع ازش دیبا  بود عاشقش

 

 کنهینم هم دفاع ازش تازه کنهیم توجه ایهل به کمتر مدته  کی یگیم راست اره_

 رمیگ طوفان مثل یهمسر من اگر باش مطمعن یکنیم نگاه ماجرا به خوب چه

 کنمینم تحملش هم روز کی ادیب

 

  کی و یمنطق ییها موقع کی یبر  جلو حوصله با  دیبا  ییجاها کی تهیزندگ_

 یباش یمنطق و اروم و حوصله با  و توقع کم شهیهم شهینم توقعالبته کم ییجاها

  اون و ادینم بدت ای یکنیم درک  ای  یشینم ناراحت تو کنن فکر شهیم باعث نیا

  کم  کم یشد یزندگ  وارد یوقت یباش استی س با دیبا بکنن یکار هر توننیم  موقع

 گم یم یچ  که یشیم متوجه



 

 

 

 داداشم یزندگ  داخل یاومد تو که خوبه چقدر_

 

 هم رو ها غذا دیبا ادیم جونم پدر االن که نمیبچ رو زیم کن کمک زمیعز فدات_

 کنم  گرم

 

 باشه _

 

 کارمون یوقت نهیبچ رو  سفره کردم طرالن کمک بعد کردم گرم رو ها غذا اوا

 با و کردم درست رو ها زرشک بود شده  گرم هم غذا و اومد جون پدر تمام

 با و دمیکش سید داخل رو ها برنج کردم یقاط برنج مقدار کی و زعفرون

  رو رب سس و دمیکش رو ها مرغ  کردم نییتز  شده درست زعفرون و زرشک

   زیم یرو گذاشتم و ختمیر کناراش  هم رو  شده سرخ ینیزم بیس و روش ختمیر

  یپرس احوال و سالم ایشنت  با داره و بنیپا اومده جونم پدر دمید که رونیب رفتم

 کنه

 

 ینباش خسته جون پدر سالم_

 

 یخوب یباش سالمت  دخترم سالم_

 

 امادست شام شام دییبفرما یمرس شکر رو خدا_

 

 داره  خوردن شام نیا دخترم یمرس_

 

 رسهینم که جون مادر دستپخت به نیدار لطف شما_



 

 

 

 م یبش مسموم نکنه کرده درست یچ خانم ارام مینیبب خوب خوب_

 

 گم یم و خندمیم

 

 ستین  بد میاشپز باشه راحت التونیخ نه_

 

 شکر  رو خدا خوب_

 

 یبرا غذا همه  کردن فیتعر به کردن شروع نشستن زیم دور همه یوقت 

 و گرفتم باال رو سرم ایشنت حرف با خوردم به کردن شروع و دنیکش خودشون

 کردم  نگاهش

 

  نیکن درست غذا گرفتن ادی  کجا از هیعال دستپختتون واقعا_

 

  تونستینم داشت سرطان که مادرم بودم پدرم خونه که سال چند نیا داخل من_

  که  هم  بعد و کردمیم  درست غذا خودم اوقات شتریب  نیهم یبرا ادیز شه بلند

 بودم  خودم شهیهم گهید شما به دادن رو عمرشون

 

 شده   خوشمزه یلیخ نکنه درد دستتون کنه رحمتشون خدا_

 

  درست من یبرا غذا و یداشت یخوب نیا به دستپخت  دخترم گهیم راست_

 ستین تنم داخل جون گهید خوردم رو صنم یها غذا بس از کن نگاه یکردینم

 کنم  اعتراض کمی تونممینم



 

 

 

 هیحرف چه نیا جان احمد_

 

  فکر بشه رد خونه اشپز یجلو از ارام یزاشتینم جور کی گمیم  دروغ مگه_

 خانمه  پا کی نمیبیم یول ستین بلد و بده کاراش و دستپختش یلیخ کردم

 

 ن یدار لطف من به شما_

 

 داره  ضرر ها بچه و مادر یبرا ادیز کار گفته دکتر ریخ نه_

 

  رو تو دستپخت روز کی اگر من یشیم ناراحت چرا حاال زمیعز دونمیم_

 رم یمیم که نخورم

 

 نکنه خدا_

 

 جان  نوش نیبخور_

 

 گفت طوفان تمام غذا یوقت 

 

   یکجا نوشابه پس_

 

  طرالن کردن سرفه به کردم شروع  و گلوم داخل دیپر بود دهنم داخل لقمه که من

 شدم  تر اروم خوردم  یوقت دستم داد ختیر اب زود

 



 

 

 گفت ای شنت 

 

 اشکال نی انداخت جا یچ کی حاال نیبش هول ستین  اجیاحت  خانم ارام بابا یا_

   بود مزه خوش یلیخ غذاتون نکنه درد دستتون خوامیم نوشابه منم نداره

 

   جان نوش_

 

 گفت  و طرالن سمت  کرد رو بعد

 

   اریب  رو نوشابه یطر_

 

 ارم یم االن باشه.. و یطر_

 

  و کرد باز رو درش  و زد زور کردنش باز یبرا مثال و اورد رو نوشابه رفت

 گفت 

 

   مسابقه نیا یب_

 

 یا مسابقه چه_

 

 طوفان  ای یخوردیم نوشابه تر زود تو مینی بب_

 

 قبوله_



 

 

 

 گفت و ختیر نوشابه  هردوشون یبرا طرالن نگفت یچیه طوفانم

  

 خوردن به نیکن شروع من سه دو کی با_

 

   باشه_

 

   سهههههه دو کی_

 

 به کردن شروع و رونیب ختنیر  رو همش دینرس لحظه به دنیکش  سر دو هر

 دمشونید یوقت منم شد قرمز خنده از  طرالن یول دیترس جون مادر کردن سرفه

 گفت ایشنت شدن بهتر یوقت دمیخند

 

 نیدست هم باهاش هم شما خانم ارام نرسه بهت دستم فقط_

 

  هم ما با اونم خندهیم داره جونم پدر هینجوریا اگر نیگیم خندمیم دارم چون نه_

 دسته

 

 طرالن حساب به من طوفان دست سپارمیم رو شما نیدست هم دونمیم که من_

 رسم  یم

 

 باش راحت شما_

 



 

 

  اخماش و شده سرخ نمیبیم که کنمیم نگاه طوفان به دمیخند به کردم شروع و

  ایشنت و طرالن به گرفتم رو نگاهم کنهیم نگاه من به داره   و دهیکش هم داخل

 دوباره کنهیم فرار و زنهیم غیج طرالنم و کننیم هم دنبال  دارن که کردم نگاه

  شد خسته طرالن زدن رو ها خونه  دور دور چند از بعد دنیخند به کردم شروع

  من که بعد کرد ولش گرفتو شکونشیو زدش تا چند و گرفتش هم ایشنت  ستادیا و

 رو ظرفا جون مادر و مینشست و رونیب میرفت  میکرد جمع رو زیم طرالن و

 م یبد انجام ما نگذاشت میکرد  اصرار یچ  هر ییظرفشو داخل  گذاشت

 

 رنیم و گنیم ریبخ شب پدرجون و جون مادر که بود گذشته ده از ساعت

   بخوابن

 

  خوبه یلی خ مینیبش استخر کنار میبر خوب_

 

 موافقم  منم اره_

 

  به و رونیب میریم هم با سرش پشت طوفانم و شهیم بلند هم ای شنت من دییتا با

 سرمونن پشت اونا و میتر جلو طرالن  و من میوفتیم راه ساختمان پشت سمت

 ببنده رو ششین تونهینم هم قهیدق کی طرالن

 

   ستایوا کنارش برو ارین  در یباز عیضا_

 

 باشه _

 

 گفت   و عقب برگشت بعد

 



 

 

  وقته یلیخ باشم ای شنت کنار خوامیم من برو راه زنت کنار جلو ای ب طوفان_

 دمشیند

 

   نشیبب بعدن خوب_

 

   نمشیبب خوامیم االن_

 

 نجا ی ا ایب خوب یلیخ_

 

 گفت  اروم طوفان کردن عوض رو جاشون طوفان و طرالن یوقت

 

  تو اقتیل ستین ینطوریا یزندگ تو اقتیل یول نه گذرهیم خوش بهت یلیخ_

 ی کردیم یزندگ توش که هیدون سگ همون

 

  دوست مثل تا داشت شرف کردمیم یزندگ  داخلش من که یا هیدون سگ_

 باشم یکی کنار روز هر و باشم هرزه دخترت

 

 داد طرالن غیج با گرفت شیات صورتم طرف کی کردم حس حرفم شدن تمام با

 اومدم  خودم به ای شنت

 

 اد یم خون شینیب از داره نگاه گذاشت تنها هم با قهیدق کی شهینم رو شما_

 

  چون کرده فکر برداشته دور گمینم  یچیه من  یچ هر بزنمش گهید یکی حقشه_

 بکنه تونهیم داره دوست که یغلط هر ی حامله



 

 

 

 که یزمان خودت از تر هرزه دختر دوست اون و یکنیم یدار تو رو غلط_

  یجور.  کنمیم یکار کنمیم ثابت انتتم یخ و  دمیم طالق دادخواست کردم مانیزا

 ها  بچه به  نه وفتهیب من به چشمت نه که کنمیم گور و گم  رو خودم

 

  دمیم  طالقت یکرد مانیزا که یوقت بعدشم یکن ثابت یخوایم  مدرک  کدوم با_

 کنم یم بزرگ  خودم رو هام بچه و

 

  یول ستین وقتش االن کنمیم رو رو  ها مدرک  موقش به باش الیخ نیهم به هه_

 یشیم مونیپش بدون

 

   اومد سرم پشت طرالنم داخل رفتم و

 

 مشیبشور میبر  ای ب ادیم خون داره تینیب  نیبب زمیعز نداره اشکال_

 

   بخوابم تو  اتاق  داخل رو امشب شهیم شورمیم خودم یمرس_

 

 کرد یقاط چرا شد یچ نه که چرا زمیعز اره_

 

 گفت  که گفتم  بهش رو دادم  رو جوابش منم و زد بهم طوفان که یا حرفا

 

 کنهی م یباز ما یزندگ با چطور دختر کی نگاه_

 

 دارم اجیاحت کمکت به بکنم کار کی خوامیم طرالن_



 

 

 

 کار چه_

 

 ی کن  کمکم خوامیم کنم رو طوفان یبرا رو ایهل دست دیبا_

 

  یچطور_

 

 به کنهیم یکار هر برات یبد پول یک هر به بودم قبال که محلمون داخل_

  ازش داخل میفرستیم رو اون و می کنیم بیتعق رو ایهل مدت کی گمیم شونیکی

  اشونیمهمان گزارش و سیپل به میزنیم زنگ رونیب اومد که بعد و رهیبگ عکس

 م یدار  مدرک  ازش ما هم  داره پرونده هم ینطوریا میدیم رو

 

  شیزندگ درد به دختر اون که شهیم باورش طوفانم ینطوریا زمیعز باشه_

 خورهینم

 

 و دمیپوش رو داشتم طرالن اتاق داخل قبل از که یراحت لباس و میشد اتاقش وارد

 تخت  یرو نشستم و رفتم

 

   سراغش میریم فردا از_

 

 باشه _

 

 محلتونه  داخل یگفت که  یادم همون سراغ میبر اول_

 



 

 

 میباش داشته یانرژ صبح که میبخواب  االن باشه_

 

 موافقم _

 

  ما کار سر رفتن طوفان و ایشنت اول میگذاشت میشد بلند صبح و میدیخواب میگرفت

  که یوقت میشد اماده میرفت بعد و میخورد صبحانه مینشست  و نییپا میرفت هم

 گفت  که اومد جون مادر یصدا رونیب میبزن در از میخواست

 

  یببر یخوایم کجا رو آرام باز تو طرالن  نیبر نیخوایم کجا نیشد زیخ صحر_

 شهیم بد حالش یدونینم مگه

 

 داخل اخه میبگرد و رونیب میبر شب تا صبح از گهید قراره جون مادر نه_

  ادهیپ میریم نمیماش با کنم تحمل رو خونه تونمینم و رهیم سر یلیخ حوصلم خونه

  گفت که طرالنم خونه داخل تا بهتره یلیخ باشم  رونیب بشه بد حالم که میرینم

 اونم دادم شنهادیپ بهش منم کارهیب بشه شروع شیبعد یها ترم تا تمام دانشگاهش

 رونیب  میبر  رو شیکاریب هفته  سه دو نیا کرد قبول

 

 ینر حال از ریبگ نفس کی قبلش یول بسالمت زمیعز باشه_

 

 رونیب میزد و میکرد یخداحافظ و میدیخند طرالن و من

 

 یداد گاز دفعه کی چرا میبر لو بود کینزد اوف_

  

 رو پسره میبر ایب میدار جونم مادر از  تر مهم کار کرد  قبول جون مادر  که فعال_

 ی دار نیدورب تو یراست میکن دایپ



 

 

 

 اوردمین درش گهید کوه رفتم که هفته اون نهیماش  داخل اره_

 

 رهیبگ عکس که پسره به مشیبد دیبا خوبه خوب_

 

 منو نیدورب_

 

   ندارم نیدورب من گهید دیببخش اره خوب_

 

 دارم  روش یشخص  عکس من خوب_

 

 میدیم کنه  شروع رو کارش قراره که  فردا مشیدینم که  امروز خوب_

 

 ندارن  خودشون مگه یول باشه_

 

  صد یعکاس نیدورب بعد محتاجن شبشونم نون به  نایا یزنیم حرفا طرالن وا_

 دارن یونیلیم

 

 یچ اوردین گهید برد رو نمیدورب اگر خوب یگیم راست اها_

 

 میر یگیم ادی رو جاش نترس ارهیم_

 

 باشه _



 

 

 

 شد  رید میبر شو سوار االنم_

 

  یوقت بود راه ساعت کی کردمیم  یزندگ داخلش قبال که یا محله به دنیرس تا

 طرالن که ینی ماش و دنیپوش لباس طرز اخه ما سمت افتاد ها نگاه همه میدیرس

 خوردینم ها محله نیا به داشت

 

   یخودت آرام_

 

 دهیسپ_

 

 باهات  ه یک نیا یکرد رییتغ چقدر شهینم باورم یوا_

 

 شوهرمه  خواهر طرالن یکنیم کاریچ یخوب دهیسپ یوا_

 

  یبزن سر بابات به یاومد_

 

 دارم کار نه_

 

 زهیچ ام_

 

 هیچ_

 



 

 

 کرده  عقد بابات یدونستیم_

 

   یچ_

 

  مانتهیزا کینزد کنم فکر یا حامله  نگاه نویا یوا کن  ولش اصال یچیه یچیه_

 شده   بزرگ  شکمت چقدر اره

 

 کرده  ازدواج بابام_

 

 یزنینم سر بهش نیهم یبرا یدار  خبر کردم فکر من وقته یلیخ اره_

 

 نگم کیتبر  بابام زن  که زشته یول اومدم گهید کار کی یبرا_

 

 گفت و بشه بد حالم دیترس طرالن که گفتم حرص با یجور

 

 ننیبیم من چشم از همه  شهیم بد حالت االن باش اروم ارام یوا_

 

 یاومد یکار چه یبرا حاال_

 

  ماجرا گمیم بهت بعد حاال اومده شی پ برام یا مسئله کی نگاه دمتید که خوب_

 برام رو نفر کی که دارم اجیاحت نفر کی به نگاه دمتید تازه منم و هیطوالن

  کنه بیتعق

 

 هیک_



 

 

 

  رو براش رو اون دست خوامیم کنهینم ولش و شوهرم دنبال افتاده هیزن کی_

  دایپ برام رو یکی یتونیم کنه کار برام بسپرم باشه مطمعن که نفر کی به کنم

  یکن

 

 بگم اون به یخوایم  هست  خودمم داداش زمیعز اره_

 

   تره مطمعن بهتر چه اره_

 

 بگم بهش  تا  خونه میبر ایب خوب_

 

   نجایهم ادیب بگو داداشت به نکنه درد دستت_

 

 کن  صبر پس باشه_

 

  زن کی دمید  که خودمون خونه سمت کردم نگاه منم خونشون سمت رفت یوقت

 شورهیم رو اطیح در داره چاق نسبتا

 

 بابامه  زن اون حتما_

 

 کدوم _

 

  اون_

 



 

 

 دادم نشونش دستم با و

 

 هست  زشتم چه_

 

  چشم خواستینم دلت اصال نگو  که  بود خوشگل انقدره یدیند رو مادرم اره_

  یرنگ  و دهیکش و بود اهو یچشما  شکل چشماش مخصوصا یریبگ ازش

  دیسف پوستشم

 

 ی خوشگل انقدر که یرفت مادرت به تو پس_

 

 بود  تر خوشگل من از درجه  چند مادرم باشم خوشگل که  چقدر هر_

 

 سالم _

 

  و گرفتم بود بسته درش االن که خونمون از چشم پسر کی یصدا دنیشن  با

 سرشه پشت هم دهیسپ  دمید که پسره سمت برگشتم

 

 سهنده  داداشم نیا_

 

 خوشبختم  سالم_

 

 نیدار کار باهام که گفت من به دهیسپ_

 

   داشتم براتون یزحمت کی بله_



 

 

 

   درخدمتم_

 

 م یبزن حرف و مینیبش جا کی میبر هست امکانش اگر_

 

 امیم االن کنم عوض رو لباسم  نیکن صبر لحظه چند بله_

 

  شو اماده برو هم تو دهیسپ باشه_

 

   امیم االن باش  منتظر باشه_

 

 زم یعز باشه_

 

 داخل مینشست و میرفت نیماش سمت هم با و اومدن ساعت ربع گذشت از بعد

 ادهیپ شاپ یکاف کی به میدیرس ساعت ربع حدود از بعد میکرد حرکت و نیماش

 قهیدق  دو از بعد داخل میرفت هم ما کنه پارک  رو نیماش  رفت طرالن و میشد

 نشست  کنارمون و اومد طرالنم

 

 و رهیبگ نظر ریز رو نفر کی که گردمیم نفر کی دنبال من سهند اقا راستش_

  رهیبگ عکس برام رفت که کس هر شیپ

 

 داره  مشکل دوتا کارتون  داخل  یول ندارم یمشکل  من خوب_

 

 ی مشکل چه_



 

 

 

 ندارم  نیدورب من نکهیا کی_

 

 می دیم بهتون خودمون میکرد رو نجاشیا فکر_

 

 ندارم نیماش من نکهیا دو_

 

 با میبود نکرده رو نیماش فکر فکره  داخل اونم دمید که کردم نگاه طرالن به

 اومدم  خودم به طرالن یصدا

 

  یخوایم برامون که یکار پول  عنوان به کنمیم جور برات نیماش کی من_

   یبد انجام

 

 خوبه یلیخ خوبه_

 

 شده  خوشحال بود معلوم

 

 هیچ مدرکتون بپرسم تونمیم و_

 

 دارم سانسیل_

 

 یچ سانسیا خوب چه_

 



 

 

 یحسابدار_

 

 به میخوایم  که یمدرک  اون که یجور  یبد انجام خوب رو کارت اگر خوب_

 به میگیم ما  که هیزیچ همون دختره اون که میکن ثابت میبتون و برسه دستمون

 شرکتش  داخل کار سر ببره رو تو گمیم پدرم

 

 واقعا_

 

 یبد انجام رو ها کار نیا دیبا  تو نگاه اره_

 

  ییکارها چه_

 هر و یکن بشی تعق دیبا تو رهیم ی ادیز یها یپارت ایهل.  استیهل دختره اسم_

 عکس دیبا  حتما که بود پسر کنار حاال یریبگ عکس ازش شیدید جا هر  موقع

 یپارت وارد یوقت نکهیا دو خوامیم  عکس من  بود که یطیشرا هر داخل یریبگ

 یبد گزارش رو یپارت اون و رونیب یبزن زود دیبا یگرفت رو عکسات و یشد

  بتونن نایدورب که باشه یجور صورتت  دینبا سه  یکن ترک  رو محل اون زود و

 نکنن  شک بهت که ببر خودت با دوستاتم یخواست اگر بدن صتیتشخ

 

 باشه _

 

 کنه شک بهت که نباش چشمشم  یجلو نباش هم ها یپارت همه داخل_

 

   جمعه حواسم باشه_

 



 

 

 نمیماش برات ارمیم فردا نمیدورب و  دمیم نشون بهت و ارنیم  فردا رو عکسش_

 حساب رو پولش منم برو آژانس با بشه جور نیماش که یزمان تا کنمیم جور

 کنمیم

 

 هاتون قول یول دمیم انجام خوب رو کارم نیباش مطمعن راحت التونیخ باشه_

 نره  ادتونی رو

 

 هست  حواسم نه_

 

 میبر شو  بلند دهیسپ میکنیم کم رو زحمت فردا تا پس_

 

 گفتم  تمام صحبتاشون دمیفهم یوقت

 

 متون یرسون یم نیکن صبر_

 

 م یریم خودمون ممنونم نه_

 

 متونیبریم خودمونم متونیاورد ما ستین درست_

 

 ممنونم_

 

 گفتم  نیماش داخل

 

 بزنم سر کی خونمونم برم خوامیم من طرالن_



 

 

 

 و نیدورب که فردا میبد انجام رو اون  میبر مینداد انجام میدار کار کی زمیعز_

   خونتون برو براشون میاریم رو ایچ

 

 باشه _

 

  یخداحافظ از بعد و شدن ادهیپ اونا  میدیرس یوقت مینزد حرف دنیرس تا گهید

   میافتاد راه هم ما و رفتن

 

 یبر کجا یخوایم طرالن_

 

 پسره نیا یبرا بخرم نیماش کی برم خوامیم_

 

  یکن خرج نقدری ا ستین ازین بگم نبود حواسم یراست_

 

   میبکن بهشون یکمک کی راه نیا از حداقل دارن گناه_

 

   یکن کمک یخوایم پس اها_

 

 میکن کمک نایا به  حداقل میکن کمک همه به میتونینم که ما اره_

 

 ی خوب چقدر تو زمیعز ممنونم_

 



 

 

 قربونت  فدات_

 

 مینزد حرف گهید لیاتومب شگاهینما  به دنیرس تا

 

 گفت   و یمرد کی سمت رفت طرالن  داخل میرفت و میشد ادهیپ میدیرس یوقت

 

 یخوب رحمان عمو سالم_

 

 مادرخوبن  پدر یخوب تو ممنونم  دخترم سالم_

 

 رسوننیم  سالم خوبن شکر و خدا_

 

 درخدمتم دییبفرما نیباش سالمت شکر رو خدا_

 

   دیسف و باشه دیپرا خوامیم نیماش کی عمو_

 

  امی م من االن نیبش زمیعز باشه_

 

 ممنونم باشه_

 

 م ینشست طرالن و من رفت رحمان عمو یوقت

 گفت  و  اومد بعد ساعت رب حدود و

 



 

 

 بدم  نشونتون رو نیماش تا نیا یب_

 

   باشه_

 

 بود شده پارک  دیپرا  کی شگاهینما یجلو و میرفت

 

  دخترم خوبه نیا_

 

  یکس به بدم خوامیم باشه نداشته یخراب کن  چکش خودت فقط عمو ممنونم اره_

 

 اوردنش شیپ روز چند نیهم ینو زمیعز باشه_

 

 معامله یبرا میایم فردا دار نگهش فقط خوبه_

  

  دخترم باشه_

 

 میگردیبرم فردا میریم فعال ما پس نکنه درد دستتون_

 

 دخترم باشه_

 

 گفتم  میشد طرالن نیماش سوار و رونیب میزد یوقت

 

  کجا بربم قراره حاال_



 

 

 

 بابام شیپ شرکت میبر قراره_

 

 ی چ یبرا اونجا وا_

 

 زمیعز ارمی ب کجا از نیماش یبرا پول همه نیا من بنظرت_

 

 ست ین ازین که  گفتم شرمنده یوا_

 

 دارم   دوست  خودم گفتم منم_

 

 میبر  پس باشه_

 

 کنم کاریچ شب تا من اخه میرونیب شب تا یگفت چرا ارام یوا_

 

 گهید خونه میریم خوب_

 

 نیاومد چرا گهینم مامان_

 

 یبزن حرف باهاش اومد پدرجون خونه میبر االن میشد خسته میگیم_

 

 بهتره  میبر االن میبگ  میتونینم اونا یجلو هستن مامان و طوفان خونه نه_

 



 

 

 خونه میبر سمتم اون از میبر  پس باشه_

 

 موافقم _

 

  و  رفت یمعرف بعد طرالن دمیند رو بابام ینگهبان یجلو شرکت میدیرس یوقت

  میشد شرکت وارد یوقت باال میرفت و کرد پارک  رو نشیماش نگیپارک داخل

 گفتم  من و یمنش زیم یجلو میرفت

 

 ن یداشت کار سییر  با دینباش خسته سالم_

 

  نیداشت یقبل قرار_

 

   دخترشونه هم شونیا عروسشونم من نه_

 

 گفته داره جلسه کی سییر یاقا دی نیبنش  دییبفرما اوردمین  جا به دیببخش نیخوب_

 شهیم تمام گهید قهیدق چند تا نشه مزاحمش یکس

 

 ممنونم باشه_

 

 زم یعز کنمیم خواهش_

 

 بدنش به یقوس و کش کی و شد خسته طرالن قهیدق ده از بعد و مینشست و میرفت

  با جون پدر و شد باز پدرجون اتاق در  موقع همون  که دیکش ازهیخم کی و داد



 

 

  زود که طرالن به زدم بود دهیند  رو ما هنوز یول رونیب اومد گهید  مرد دو

 د یکش سرش پشت منم و  جون پدر سمت رفت و کرد جمع رو خودش

 

 بابا  سالم_

 

 جون  پدر سالم_

 

 ن یکنیم کاریچ نجایا گلم یدخترا سالم_

 

 م یشد مزاحم نیهم یبرا میداشت کارتون_

 

  همسر عروسمه شونیا یاستک یاقا  و یمحرم یاقا یراست زمیعز نیمراحم_

 دخترمه  هم شونیا و طوفان

 

 پدر و اتاق داخل میرفت ما و دادن جواب  که میگفت یخوشبختم کی طرالن و من

 داخل  اومد قهیدق پنج از بعد جونم

 

 دنم ید انیب و بدن افتخار دخترام  شده باعث یچ خوب_

 

 مطلب  اصل سر  برم راست کی دارم دوست بابا تشیواقع_

 

 زمیعز بگو_

 

 دارم اجیاحت پول به من_



 

 

 

 یکار چه ی؟برا یدار اجیاحت چقدر_

 

  دیخر دیپرا نیماش کی بشه که یحد در_

 

  یبرا  نیماش نیدار نیماش که همتون یدار اجیاحت پول  نیا به یکار چه یبرا_

 یخوایم یکار چه

  

 بده بهش رو نیماش نیا دستمزد یبجا قراره کنه کار برام قراره نفر کی_

 

 یبد بهش رو پول  نیا دیبا  که هیکار چه نیا_

 

  از شهیهم یبرا رو ایهل شر میخوایم مربوطه ارام و طوفان و نوهات ندهیآ به_

 م یکن کم  آرام و طوفان یزندگ سر

 

 شمیم ریگیپ خودم_

 

 پول که نهی ا نیبکن  دیبا که یکار تنها میشد ریگ یپ  ما و نینشد ریگیپ  االن تا_

 ن یبد بهمون رو نیماش

 

 نیبد خبر بهم نیکرد حس یخطر باشه خودتون به حواستون یول باشه_

 

 بابا  یراست چشم_

 



 

 

 بله _

 

 کنه  کار تو شرکت داخل و مشیاریب که میداد قول شخصه اون به ما_

 

 هیچ رشتش_

 

 داره یحسابدار سانسیل_

 

 میکنیم یفکر کی اون یبرا بعد خوب یلیخ_

 

 هستم  پول منتظر من پس یمرس_

 

 دم یم  چک بهت خونه داخل_

 

  میبر ما پس ممنونم_

 

 بسالمت _

 

 جون پدر خداحافظ_

 

   دخترم بسالمت_

 

 رون یب  میزد  شرکت از پدرجون با یخداحافظ از بعد



 

 

 

 بده  جواب کارمون  حداقل کاش شدم خسته ارام یوا_

 

 کنم جبران بتونم دوارمیام یا یم یدار پام به پا که ممنونم شدم خسته منم_

 

  شوهر فردا رونیب بره بدنم از یخستگ نیا دیبا خوب زمیعز کنمیم خواهش_

 ست ین که یالک  برسم شوهر و  خونه یکارا به باشم داشته یانرژ دیبا کردم

 

  که کنمیم تماشا رو رونیب و شهیش  سمت کنمیم رو سرم گمینم یچیه و خندمیم

 فهمم ینم یزیچ گهید و شهیم  گرم چشمام

 

 آرام  آرام_

 

 هم _

 

 برد خوابت نیماش داخل بخواب باال میبر شو بلند_

 

 م یبر باشه بود یخواب چه شیاخ_

 

  سبز جلومون یچطور مادرجون دمینفهم که باال میبر میخواست داخل میرفت یوقت

 شد 

 

 دم یترس مادرجون یوا_

 



 

 

 نیرفت کجا گذشت خوش_

 

 داد  جواب طرالن من یجا به

 

  و آرام دوست شیپ میرفت بعد یرو ادهیپ کمی میرفت گذشت خوش مامان آره_

 میبخواب میخوایم میا خسته یلیخ االنم میاومد

 

 ن یبخور غذا نیا یب_

 

 بخورم  تونمینم یچیه ادیم خوابم یلیخ نکنه در دستتون مادرجون نه_

 

 ن یبخور نیکن  گرم شب نیشد داریب  براتون زارمیم غذا زمیعز باشه_

 

 باال  میبر اجازه با پس ممنونم باشه_

 

 زم یعز نیبر_

 

 داخل میرفت و کردم باز رو اتاق در و باال میرفت

 

 نشم داریب روز دو تا و بخوابم خوادیم دلم شیاخ_

 

 نه یهم یبرا میشد داریب زود امروزم و میدیخواب رید شبید نه ارام منم یوا_

 



 

 

 اره_

 

   تختش یرو میدیکش دراز و میکرد عوض رو لباسامون

 

 ی دار نفره دو تخت چرا تو یراست_

 

  بابا نیهم یبرا بودم وارید گوشه شدمیم بلند که صبح داشتم نفره کی مدت کی_

 گرفت  دونفره کی برام

 

  کنم شکر رو خدا دیبا ینکرد له و من االن تا پس_

 

   من اتاق یایب بخوره یتوق به یتق  تا یمنتظر  که هم تو گهید اره_

 

 ینگذاشت تو مهمان اتاق برم خواستم که من بدجنس_

 

 بهتره باش خودم شیپ  پس ینباش اتاقتون داخل قراره یوقت_

 

 شب   یبرا حرفا هیبق میبخواب حاال زمیعز یمرس_

 

  کنهیم منو یموها دونه دونه مامان یباش نجایا شب.  فردا یبرا رینخ_

 

 چرا_

 



 

 

 ی تنها  طوفان ینباش تنها که خودت شیپ یاریم رو ارام تو گهیم_

 

 نجامیا فعال یول اونجا رمیم گفت یچ کی مادرجون باشه_

 

  باشه شمیپ یکی خدامه از که من_

 

  چشم کنهیم نوازشم داره یکی نکهی ا حس با میدیخواب میگرفت و مینزد حرف گهید

  رو موهام  و شد هل دید رو بازم یچشما تا طوفانه دمید  که کردم باز رو هام

 هوا  رفت غمیج که دیکش

 

 کند موهام وانهید چته_

 

  کنم دارتیب  امیب گفت مامان_

 

 یبکن رو موهام ای میبکش که نگفت یکن دارمیب گفت_

 

  شده یچ انگار حاال_

 

  ها  شده یچ_

 

   باال رفت دادش که دمیکش رو موهاش دمیپر حرکت کی با بعد

 

 نشده  یزیچ  که حاال داره درد هیچ_



 

 

 

 ی اریم در و من یادا_

 

 ستم ین بلد چون ارمینم در رو مونایم یادا خوشبختانه نه_

 

 مونیم یگیم من به_

 

 ی بدتر اونم از مونیم بالنسبت_

 

  طرالن و پدرجون و مادرجون و شد  باز در که میکردیم بحث میداشت ینطوریهم

 : گفت  مادرجون  داخل اومدن

 

   نیکنیم  داد و غیج چرا شده یچ_

 

  دیکش  رو موهام  اومد بودم خواب من مادرجون_

 

 ی دیروکش من یموها و یاوردین کم هم تو_

 

 کردم  خوب_

 

  یایم نکنه ضعف بخوره یچ کی یکن صدا رو بچه  نیا یای ب گفتم طوفان بسه_

 یکمیم شیعصب

 



 

 

 : گفت  و من سمت کرد رو مادرجون بعد

 

 بخور یچ کی  رونیب  ایب زمیعز شو بلند_ 

 

  امیم االن منم نیبر شما چشم_

 

 زم یعز باشه_

 

 رفت  و  زد چشمک کی طرالن رفتنیم داشتن یوقت

 

 گفتم  طوفان یبرا اوردم در زبون

 

 مون یم مونیم_

 

 یبرداشت دور  دمیخند روت به دوروز پرو بچه یخودت_

 

 مونیم_

 

 ن ییپا رفتم تند بعد

   سالم_

 

 زمیعز یدیخواب  خوب سالم_

 



 

 

  کمی االن زدینم صدام اونجور طوفان اگر دمیخواب  خوب یلیخ ممنونم اره_

 بخورم  میدار  یچ دارم سردرد

 

 میدار یماکاران  یش یم خوب نداره اشکال بچه نیا دست از_ 

 کردم  هوس اتفاقا دارم دوست یلیخ یوا_

 

 یدار اریو هنوز ماهته هفت تو_

 

 برگشتم  طوفان یباصدا

 

 یبد بهم غذا  یخوایم تو مگه یدار  مشکل دارم اریو_

 

   یاورد در زبون_

 

  داشتم زبون_

 

  ینکن ضعف بخور یچ  کی نی بش دخترم نیبش ای ب ارام ها بچه بسه_

 

 جون  مادر  یمرس_

 

 بکشم برات تا زمیعز نیبش_

 

 نینکش زحمت شما  کشمیم خودم ممنونم نه_



 

 

 

  ششونیپ نشستم و دمیکش غذا

 

 که ظهر رونیب نیرفت بهتون گذشت خوش_

 برد خوابتون بپرسم نشد وقت 

 

  نبود خواب کجاست طرالن یراست  دوستم شیپ میرفت بود خوب یلیخ اره_

 

 ادیم گهید االن  داشت کار اون شیپ رفت زد زنگ دوستش_

 

   رونیب بره دوستاش  با کنهینم وقت شد من گرفتار اونم باشه اها_

 

 اومدم  من سالم_

 

 بود  حرفت اتفاقا  یاومد خوش زمیعز سالم_

 

 بد ای خوب_

 

   خوب_

 

 دارم  خوب خبر کی  نرفته ادمی  تا یراست_

 

  جانم_



 

 

 

 جنوب میبر دوستام با قراره_

 

 خوب  چه واقعا_

 

 ادینم ارام_

 

 رم یم من_

 

  دلمون  داخل یکرد خون مسافرت مونیبرد یسر اون نباش حال ضد طوفان_

   کن نگاه میبر یزارینم االنم

 

 ام یب  دیبا منم_

 

 تو و دونمیم من اومد ایهل خودت فقط یول ایب_

 

 باشه _

 

 ارمیب هم رو دهیسپ طرالن_

 

 ار یب اره_

 

 شهر  کدوم میبر قراره باشه_



 

 

 

  هم یا گهید یجا اگر خرمشهر میریم  بعد و شوش میریم  بعد اهواز میریم اول_

   میریگیم میتصم همونجا میبر میخواست

 

 موافقم باشه_

 

   کردم قبول گفتن دوستام تا نگو که  داشتم ذوق انقدره نرفتم جنوب حاال تا یوا_

 

  هتل میریم_

 

 م یکنیم هیکرا تییسو  ای هتل میریم ای دونمینم_

 

 خوبه خوب_

 

 یلیخ اره_

 

 م یریم یک_

 

  هفته اخر_

 

 م یاومد خودمون به جون مادر یصدا با

 



 

 

  پشت قهیدق هر نه نره راه ادیز طرالن باشه ارام به حواست یول نیبر بسالمت_

 شهیم بد  حالش وقت کی ی حامله شیبکش خودت سر

 

   هست حواسم راحت التیخ من مادر باشه_

 

   بود حواست که شمال مثل_

 

 بود  طوفان و ای هل ریتقص نبود من ریتقص شمال_

 

 وسط نینکش رو میقد بحث گهید بسه_

 

  طرالن اتاق داخل میرفت میخورد غذا یوقت

 

 مسافرت  میریم روز چند طرالن_

 

 میندار که عجله بکشه طول دیشا  ماه کی میکاریب که ما_

 

 موافقم _

 

 میکن کاریچ یشد داریب االن که تو خوب_

 

 میبکن میدار کار یچ حرف بجز_

 



 

 

 میبزن حرف یچ درباره  یچیه_

 

 یدار دوستش واقعا خاستگارته یگفت که پسره اون_

 

 دارم  دوستش کممی ازش ادینم بدم خوب_

 

 ت یخاستگار ادینم چرا پس_

 

 ام یم مسافرت از بعد گفت مسافرت میبر میخوایم گفتم بهش_

 

 یبرداشت رو نتیدورب داخل یها عکس یراست_

 

   برداشتم یبود خواب اره_

 

 ؟یگرفت هم رو چک ؟ یچ چک_

 

 ایهل از یزیچ و عکس اصال ماه کی نیا خوامیم  ارام یول راحت التیخ اره_

 ازاد اونم وقت ادیم طوفانم تازه بدش بهمون میبرگشت یوقت میگیم پسره  به مینی نب

 گرفت  ازش اتو شهیم تر راحت شهیم

 

 موافقم  باهات اره_

 



 

 

 خواست بابا ادی ب طوفانم که نیبر گفت بود بابا فکر جنوب میبر که نیا راستش_

 کهینزد شمال اخه بهتر چه که داد شنهادیپ خودش یول کنه صحبت باهاش

 دوره  جنوب یول تهران ادی ب تونهیم زود طوفان

 

  تا  ساعته چند میاریب بدست ازش یخوب اتو کنم فکر ماه کی نیا داخل اره_

 جنوب

 

 باشه ساعت۱۶ استراحت با کنم فکر نکن شک_

 

   دوره چقدر یوا_

 

 م ینیبیم دمیجد یزایچ خوبه  خوب یول اره_

 

 اد یم خوابم طرالن یوا دونمیم اره_

 

 یبود خواب شیپ دوساعت نیهم تا که تو_

 

   کسلم همش حاملم یوقت از دونمیم_

 

 ادیم خوابم دمینخواب ادیز ظهر منم بخواب خوب اها_

 

 باشه _

 



 

 

 صبحانه میرفت و کردم داریب طرالنم و شدم داریب  نه ساعت صبح میدیخواب میگرفت

 میبخور

 

 جون  مادر ریبخ صبح_

 

 زمیعز  ریبخ صبح_

 

 مامان  ریبخ صبح_

 

 فردا یخواب ظهر لنگ تا وگرنه صبحا  کنه داریب رو تو ارام بلکه  ریبخ صبح_

   یکن درست یستین بلد هم غذا کی یکن کاریچ یخوایم یکرد یعروس

 

 نده یالک ریگ رمیبگ ادی دمیم قول مامان یوا_

 

 بخور  صبحانه نیبش فعال_

 

 زمیعز نیبش هم تو_

 

 جون  مادر  یمرس_

 

   زیم پشت نشستم و طرالن و خودم یبرا ختمیر یچا

 

 گفت  و کرد تمام زود رو صبحانش طرالن



 

 

 

 م یبر بخور زود ارام_

 

 گلوش   داخل پرهیم خورهیم عجله با بخوره بزار طرالن وا_

 

 بخوره  رو صبحانش ارام تا شمیم اماده باال رمیم من باشه_

 

   شدم ریس امیم االن منم برو_

 

 زمیعز ینخورد یزیچ که تو وا_

 

 بخورم تونمینم شتریب گهید  خوردم خوب مادرجون  یمرس_

 

 زم یعز خواهش_

 

 م یاومد رید اگر رمیم چکاپم کی امروز_

 

 یچ یبرا_

 

 چکاپ برم تونمینم گهید مسافرت میبر قراره اخه_

 

 ن یسالم تون چهارتا هر که انشاهللا برو زمیعز باشه اها_

 



 

 

  ومدهیدرن طرالن یصدا تا  بشم اماده برم من جون مادر یمرس انشاهللا_

 

 زمیعز برو_

 

  کنهیم کار شیگوش با داره و تخت یرو نشسته اماده طرالن دمید که باال رفتم

 گفت  کنمیم نگاهش دارم شد متوجه یوقت

 

 نشه  رمونید  شو اماده زود_

 

 پسره  و نیماش یکارا دنبال برو  خودت بعد مطب ببر رو من میبر اول باشه_

 

 کنهیم  رو من پوست دکتر یبر  گذاشتم رو تنها خودت بفهمه مامان یول_

 

 راحت التیخ شهیم متوجه کجا از بهش گمینم_

  

  شتیپ امیم کنمیم رو کارا زود منم باشه_

 

    شدم اماده من میبر زمیعز باشه_

 

 خونه از و میکرد یخداحافظ مادرجون از نییپا  میرفت  و رونیب میزد اتاق از

 ربع دکتر مطب به دنیرس تا میافتاد راه و میشد نیماش سوار و رونیب میزد

 گفت  کرد پارک  مجتمع   یجلو طرالن یوقت دیکش طول ساعت

 

   راحت التیخ امیم  زود منم باشه خودت به حواست_



 

 

 

 مونمیم منتظر  هست حواسم باشه راحت من بابت از التمی خ برو تو زمیعز باشه_

   یایب  تا

 

 برم  من پس باشه_

 

  و مجتمع داخل  رفتم.  کرد حرکت  و داد تکون دست اونم و شدم ادهی پ نیماش از

  کرده عوض رو مطبش دکتر دادم فشار رو سه طبقه دکمه و شدم اسانسور سوار

 ی منش زیم یجلو رفتم و شدم ادهیپ ستاد یا اسانسور یوقت سه طبقه بود رفته و بود

 

 یعباس خانم سالم_

 

  خوبن ها بچه یخوب جان ارام سالم_

 

  ایب نیگفت گرفتم نوبت زدم زنگ صبح ها بچه هم  خوبم من هم  شکر رو خدا_

   داخل فرستمیم

 

   هستن جلوت نفر سه  دو نیبش زمیعز اره_

 

 ممنونم باشه_

 

 داخل  رفتم مین و ساعت کی از بعد شدم منتظر و نشستم

 

   دکتر خانم سالم_



 

 

 

 خوبن ها بچه یخوب جان ارام سالم_

 

 م یخوب شکر رو خدا_

 

   خبر چه خوب_

 

  بدم انجام چکاپ کی اون از قبل گفتم مسافرت برم خواستمیم تشیواقع یسالمت_

 

 ام یب تا شو اماده و تخت یرو بکش دراز برو زمیعز یکرد خوب_

 

   چشم_

 

  کرد شروع  و شکمم یرو زد ماده  و اومد دکتر وخانم باال زدم رو لباسم و رفتم 

  کردن کار دستگاه با

 

 کردن  حرکت به شروع ماهه کی  تازه خورنینم تکون ادیز چرا دکتر خانم_

 

   هیعاد که تنگه جاشون و تنبلن کمی یول سالمن و خوبه رشتشون خوب_

 

 ممنونم اها_

 



 

 

  رو لباست که هست مشکل کی فقط سالمتن سالمو سه  هر شکر رو خدا خوب_

 بگم بهت  تا رونیب ایب و کن درست

 

  دکتر خانم شده یچ_

 

  بگم بهت تا   ایب نکن ناراحت رو خودت زمیعز یچیه_

 

 دکتر یرو روبه و رونیب  رفتم و  کردم درست رو لباسم تند بودم دهیترس یلیخ

 نشستم

 

 و ماه شیش االن نکنم اشتباه و خوبه  هات بچه رشت گفتم که طور همون خوب_

  تهیا خورده

 

 ماهم  هفت کینزد اره_

 

 داد  ادامه دکتر

 

  درد هر با یبش تیاذ اخر یها ماه ممکنه کمه ها بچه یجا چون خوب_

  کن  یسع بده چهارتا هر  سالمت  یبرا چون دکتر برو یکرد حس که کیکوچ

  حس رو نایا ها بچه یزینر خودت  داخل رو یزیچ ینش یعصبان ینش ناراحت

  یتیتقو  یغذا ادیز نه یول یبکن یرو ادهیپ کن یسع دنیم نشون واکنش و کننیم

  ها بچه ممکنه ینکن تیرعا رو  نایا اگر ینکن یپرخور کن  یسع یول بخور

  هم صورت دراون که یبش یقلب ستیا باعث و بزنه قلبت به و کنه دایپ چرخش

  کس هر ای همراه به رو نایا تونستمیم ها بچه هم یدیم  دست  از رو خودت جون

   یای ب کنار باهاش یتونیم بهتر یبدون خودت یول بگم گهید



 

 

 

 م یریبم تامون چهار هر یقلب ستیا اثر بر داره امکان نیگیم یعنی_

 

 چیه یجا و اومدن ایدن به سالمت به که  بود هم قلو ازدهی جهان داخل نکنه خدا_

 کن  جمع  رو حواست یول راحت التیخ ستین ینگران

 

  رنیمیم هم ها بچه رمیبم من اگر یعنی خوب_

 

 ژنیاکس و کنهیم تمام یعنی خوب کنهیم یقلب ستیا  مادر یوقت زمیعز کن نگاه_

 کنه یقلب ستیا مارستانیب داخل مادر بلکه شنیم خفه هم بچه و رسهینم بچه به

 هر شما باشه راحت التیخ تو  یول داد نجات رو بچه بشه دیشا موقع اون

 ازت که ییزهایچ فقط ستین ی نگران یجا اصال نیسالمت داخل چهارتاتون

  کن تیرعا رو خواستم

 

 کنمیم تیرعا حتما نیکرد مطلعم که ممنونم_

 

 گهید ماه یبرا ریبگ وقت زمیعز خواهش_

 

  جنوب میبر قراره اخه بکشه طول ماه کی مسافرت دیشا_

 

  دکتر کی که  بده خبر بهم یداشت مشکل  و یرفت که  یشهر هر خوب یبسالمت_

 کنم دایپ برات خوب

 

 ممنونم  چشم_



 

 

 

   سالم و حیصح ارمیم ایدن به خودم  رو کوچولوها تا سه انشاهللا زمیعز خواهش_

 

 لطفتون  از ممنون انشاهللا_

 

 گفت  سمتمو گرفت برگه کی

 

 ازاد دیبا  یول بدنت یمنیا یبرا خوبن یلیخ کن هیته رو ها دارو نیا زمیعز_

  یبخر

 

 حتما خرمیم ستین یمشکل ممنونم_

 

 خطر یب سفرتم زمیعز باشه_

 

 اجازه با یمرس_

 

 بسالمت _

 

 شدم  طرالن منتظر سالن داخل نشستم و رونیب اومد

 

 مانتهیزا موقع_

 

 اومدم  خودم به میکنار  زن یباصدا



 

 

  

 ماه  هفت  داخل رمیم دارم تازه نه_

 

 یزنیم جون یلیخ سالته چند خوبه بچت رشت چقدر  ماشاهللا_

 

 سالمه۲۱ قلوان سه_

 

 تازه تو بعد سنم نیا با گرفتم عذا ادی ب خوادیم که دونه کی نیا یبرا من ماشاهللا_

 ی دار تا سه و تهیجون اول

 

   تان  سه  که خوشحالم دارم دوست بچه یلیخ من_

 

 ترسمیم مانیزا  از یول دارم دوست یلیخ بچه منم واقعا_

 

 ترس بعد عمل  اتاق یبر دیبا ینخوا  چه یبخوا چه یوقت نداره یمعن ترس_

 هیبخ وقت چند فقط کنارته بچت یاومد هوش به یهوش یب که تو یچ یبرا

 یدار

 

 خوبه دتونید چقدر_

 

 شه یم اسون هم تو یبرا موقع اون یکن نگاه دید نیا از کن یسع_

 

 اومدم  رید سالم_

 



 

 

 نفس یدار نیبش  رونیب اومدم اتاق از هست قهیدق چند منم نه زمیعز سالم_

 میریم گهید قهیدق چند یزنیم نفس

 

 باشه _

 

 خواهرته_

 

 تره زیعز و بهتر برام خواهر تا صد از یول خواهرشوهرمه نه_

 

 بدترن  دیزی از دارم تا دو من بدون رو قدرش پس واقعا_

 

 گم یم و شمیم بلند قهیدق چند از بعد گمینم یچیه و خندمیم

 

   نیکن  مانیزا یسالمت به انشاهلل اجازه با_

 

  نطوریهم  هم تو زمیعز بسالمت_

 

  سوار منم و مجتمع یجلو اورد رو نیماش رفت طرالن و نییپا میرفت طرالن با

 کرد  حرکت و شدم

 

 یباال ومدیم ایهل مردمیم من اگر دمیترسیم واقعا بودم دکتر یحرفا فکر داخل

  بودم فکر داخل نکنه خدا یوا ادیم در  ازشون یچ  معلومه وقت اون هام بچه سر

 اومدم  خودم به طرالن یصدا با که

 



 

 

 یندار حوصله  انگار دهیپر رنگت چرا ارام گفت یچ دکتر_

 

  خوبم نه_

 

 پسره و نیماش موضوع  شد  یچ یدیپرسیم یبود خوب اگر_

 

 شد  یچ یراست_

 

  یا ختهیر هم به انقدر چرا شده یچ بگو فعال تو گنیم بهت بعد_

 

 گم یم بهت بعد یچیه_

 

 بگو  بهم خونه میرفت باشه_

 

   زمیعز باشه_

 

  که داخل میرفت و کرد پارک  رو نیماش طرالن خونه میدیرس ساعت ربع از بعد

 نشستن پدرجون و مادرجون میدید

 

 مگه  شرکت نینرفت پدرجون سالم  جون مادر سالم_

 

   زمیعز سالم_

 



 

 

 بمونم نداشتم حوصله  بود بد حالم کمی یول رفتم چرا دخترم سالم_

 

   کنم درست براتون یاهیگ دارو نیخوایم شده یچ نده بد خدا_

 

 کرده  درست برام خانمم نکنه درد دستت زمیعز نه_

 

 امی ب و کنم عوض لباس باال برم من جان نوش_

 

 زمیعز برو_

 

  خسته طرالن اتاق داخل لباسام از طوفان با مشترکم اتاق داخل رفتم و باال رفتم

 چون تخت یرو دهیکش  دراز که دمید  رو طوفان کردم باز که رو چراغ بودم شده

 دیپر جا از که دمیکش خفه غیج کی نداشتم رو دنشید انتظار

 

 ی دید جن مگه یزنیم غیج چرا چته_

 

 ی باش کار سر دینبا مگه دمیترس یدیکش دراز نجایا چرا یبدتر جن از_

 

  استراحت یبرا دیبا دونستمینم بعد اومدم گهید بود هم ای شنت نداشتم حوصله نه_

 رمیبگ اجازه تو از خودم اتاق داخل کردن

 

   شدن حوصله یب همه  امروز شده یچ_

 

 نداره  یربط تو به میدار دوست_



 

 

 

 انگار گرفت میگر دکتر حرف یاداوری با کمد  سمت رفتم و نگفتم یچیه گهید

  زمیر هق هق یصدا با کنم یخال  رو خودم که بودم خلوت یجا کی منتظر

 گفت طوفان

 

 نزدم یبد حرف  که من یگرفت ابغوره باز شده یچ_

 

 طوفان_

 

 بله _

 

 نشستم  تخت یرو کنارش و رفتم

 

 ی بد بهم یقول کی خوامیم_

 

 ی قول چه_

 

  ازدواج باهاش خودت بشن  بزرگ  ایهل دست ریز هام بچه نزار ُمردم من اگر_

 خوب  جون پدر و مادرجون شیپ بزار رو ها بچه یول کن

 

 ی ریبم قراره گفته یک حاال_

 

 بده  قول فقط کس چیه_

 



 

 

  گفته یزیچ بهت دکتر.  دکتر یرفت دمیشن_

 

  نه_

 

 ارام_

 

 بشه باعث ممکنه رمیبگ استرس و بشم یعصب و ناراحت دینبا گفت دکتر خوب_

   بشن میقلب ستیا باعث قلبم به برخورد  با و بخورن دیشد تکون ها بچه

 

   یچ_

 

 خوب  باشه  هام بچه به حواست فقط ستین مهم نایا_

 

  وگرنه یرینم کن  یسع یزنیم توهم یدار دوباره نزدن پرت و چرت حرف_

 هات  بچه سر یباال ارمیم رو ایهل

 

 دم یترس که گفت یعصب طور کی

 

 طوفان_

 

 کن  قبول هم رو تشیمسئول یشد  که حاال ینش  دار بچه یخواستیم کوفت_

 

  که من بمونم زنده که منه دست مگه بعد شدم دار بچه ییتنها به خودم من مگه_

 خطرن  در هم ها بچه جون گفت  دکتر یحت ستین خودم دست یول خدامه از



 

 

 

 باشه  خودت به حواست بعد  به نیا از پس_

 

 طوفان گرفت شدت میگر رونی ب زد اتاق از بعد و گفت کالفه رو حرف نیا

 تهوع حالت کمی شد باعث ینگران نیا بودم نگران یلیخ نکرد راحت رو المیخ

 رمیبگ

 

 ستاده یا در چون چهار  داخل که دمید   رو طرالن اومدم خودم به  اتاق در یصدا با

 

  ینکرد عوض لباس چرا گفته بهت یزیچ طوفان یکنیم هیگر چرا شده یچ_

 

  طرالن_

 

  جانم_

 

 کنارم نیبش  ایب_

 

   گفت کنارم  نشست و اومد

 

 بده  انقدر حالت چرا شده یچ بگو جانم_

 

  بزرگ  ایهل دست ریز ینزار باشه هام بچه به حواست مردم من اگر طرالن_

  بشن

 



 

 

 مادر یخوایم تازه که تو یریبم چرا نکنه خدا یزنیم هیچ حرفا نیا وانهید وا_

  کن صبر تو ذهن داخل ادیم هیچ یمنف  یفکرا نیا یکن بزرگ  رو هات بچه یبش

 گفته  یزیچ بهت دکتر نکنه نمی بب

 

 طرالن_

 

 نگفته  ای گفته_

 

   گفت که  دمیم تکون رو سرم

 

 گفت   یچ خوب_

 

  باعث  نیا و کننیم حس ها بچه یبش یعصبان یناراحت و استرس دینبا گفت_

 برخورد قلبت به ممکنه تنگه جاشون چون و شهیم ها بچه دیشد خوردن تکون

 شهیم یقلب ستیا باعث و کنه

 

 من یخدا یوا_

 

 تو شد یعصبان نکرد راحت رو المیخ نداد قول بهم گفتم طوفان به ترسمیم من_

 بشه  راحت المیخ بزار بده قول بهم

 

  نکن ناراحت رو خودت زمیعز نکنه خدا_

 

 بشه راحت المیخ که خوامیم قول کی فقط رمیمیم گمینم که من_



 

 

 

 بچه و ییجا  هر حاال یرفت روز کی  نکرده ییخدا اگر هیقول چه نیا اخه خوب_

 ایهل نگاه زارمینم یحت راحت التیخ هست حواسم من یگذاشت تنها رو ها

 وفته یب بهشون

 

 یکرد راحت رو المیخ زمیعز یمرس_

 

 رو هاتون بچه تونمیم چطور ینداشتم  خواهر مثل هم تو برادرمه یها بچه_

  یها بچه یبزن ها بچه به دست ی ندار حق یکرد مانیزا تو تازه نکنم بزرگ 

 خودمن 

 

 گم یم و خندمیم

 

 باشن سالم فقط خودت یبرا_

 

 نترس یچیه از انیم ای دن به حیصح و سالم_

 

 رمیبگ رو احساسم یجلو تونمینم مادرم یول  مورده یب ترسم دونمیم من طرالن_

  که استرس نیهم کنم راحت رو المی خ دیبا   الشیخیب  بگم تونمی نم نکنم فکر تونمینم

  هم اگر ای ندارم استرس گهید بود ایدن کی یکرد راحت رو المیخ تو و گرفتم

 دارم  تر کم دارم

 

 م یبخور ناهار هم با رونیب ا یب کن عوض رو لباست حاال زمیعز دونمیم_

 

 ام یم االن منم برو تو باشه_



 

 

 

 ا یب زود منتظرتم_

 

 زم یعز باشه_

 

  و شستم رو صورتم و دست و کردم عوض رو لباسام منم رونیب رفت طرالن

 ستاده یا نگران ها پله نییپا مادرجون دمید که نیی پا رفتم

 

 گفته بهت یچ دکتر گنیم یچ نایا زمیعز_

 

  نگو یزیچ گفتم که  بهت من.  من مادر_

 

 نگم  یزیچ شهیم مگه نگرانم خوب وا_

 

 راحت  التون یخ  مادرجون نیباش نگران ستین  ازین_

 

 شده  یزیچ کی حتما یکرد هیگر چرا پس_

 

 میکرد نگاهش  طوفان یصدا با

 کنهیم هیگر داره ساعت چهار و ستیب  نیا ستین یبیعج زیچ من مادر_

 

 کنه هیگر  نداره کرم نگه بهش یزیچ  یکس اگر_

 



 

 

 داره  دمیشا_

 

   یچ_

 

 کرم _

 

 گفتم من یسر نیا

 

 ی دار کرم خودت_

 

  بهتره هم تو طرالن ستین خوب یناراحت و استرس گفت دکتر خوبه بسه_

   یکن کنسل  رو مسافرت

 

 ی دار مسافرت کاریچ من مادر وا_

 

 گفت  یپ دکتر یدیند_

 

 یکنیم یخوب کار  گفت مسافرت راجب گفتم دکتر به  اتفاقا جون مادر نه_

 شه یم بهتر حالت ینطوریا

 

 البته  بزارن ها یبعض اگر_

 

 .یندازیم کهیت من به یدار داداشتم من طرالن_



 

 

 

 گذشته کهیت از کارت تو_

 

 کوتاه تو شد یبحث طوفان نیندار رو  کردن بحث و کردن دعوا حق گهید بسه_

 ی تر بزرگ  تو یایم

 

 فهما ینم بچن بالخره باشه_

 

 ی فهمینم خودت_

 

 م ینیبچ رو سفره میبر  ایب طرالن نینکن بحث و جر گهید گفتم االن نیهم_

 

 کمک  امیم منم_

 

  ستین  ازین_

 

 خوبه  برات کم یرو ادهیپ گفت دکتر_

 

 ی رفت  راه یکاف اندازه به امروز_

 

 اخه_

 

 برگشتم سمتش به  طوفان یصدا با



 

 

 

 ننداز راه اخه اخه یه گهید نیبش_

 

 نیبش گهیم راست_

 

 نزدم  حرف  گهید و نشستم منم بزنم حرف نگذاشتن گهید

 

 زیم پشت مینشست میرفت و میشد بلند طرالن یصدا با قهیدق چند از بعد

 

  نیدیکش زحمت چرا نکنه درد دستتون مادرجون یوا_

 

  گفتم یدار  دوست  هم تو نکردم درست وقته یلیخ دمید زمیعز کنمیم خواهش_

 ی بخور کنم درست

 

 

   مادرجون نکنه درد دستت_

 

 ی دار دوست گفتم چون  برات گذاشتم رو جدا یزرشکا نیا  ایب_

 

  مامان یچ من پس_

 

 بخور  هست غذا یرو تو_

 



 

 

   داشتم دوست من خوبه حاال_

 

   ی حامله زنته آرام یا بچه مگه طوفان وا_

 

   نیبخور هم شما ادمهیز من_

 

   جان نوش بخور زمیعز کردم یشوخ_

 

   بهشون یبد ستین ازین بخور خودت گهیم راست_

 

   گفت طوفان  و طرالن سمت کرد رو مادرجون بعد

 

 بشه ناراحت نیخواستیم_

 

 م یکرد یشوخ باهاش بابا_

 

 گفت  طوفان قهیدق  چند از بعد نزد یحرف  یکس گهید 

 

 م یبزن  گشت کی رونیب میبر شو اماده عصر آرام_

 

  واقعا_

 

 اره_



 

 

 

 رون یب  شیببر یخوایم حاال نیا یگفتیم ارام به روزید تا تو عجب چه_

 

  نه یریبگ  رو زبونت یجلو یتونینم تو طرالن_

 

 دم یپرس سوال مامان وا_

 

  بخواه نظر تو از دیبا  رونیب ببره رو زنش داره دوست حاال_

 

   زدینم حرف آرام با روزید تا طوفان زنهیم  مشکوک  یول نه_

 

 بخوام نظر تو از دیبا رونیب برم زنم با دارم دوست_

 

 ن یبخور رو غذاتون گهید بسه_

 

  طوفان حرف فقط و نداشتم اطراف  طیمح از یدرک  چیه  که بودم خوشحال انقدره

  غذا یوقت رونیب بره من با خوادیم شهینم باورم خوردیم چرخ گوشم داخل

 گفت  مادرجون تمام میخورد

 

 کن استراحت کمی اتاق داخل برو تو زمیعز_

 

 نیکن جمع کنم کمک حداقل نینیبچ رو زیم نکردم کمکتون راحتم نه_

 



 

 

 هست طرالن کن استراحت برو تو ستین  ازین_

 

 رو ها  ظرف و کمکشون   کردم جمع  رو زیم مادرجون اصرار به توجه بدون

 دادم  قرار ییشو ظرف نیماش داخل هم

 

 کنم استراحت کمی اتاق داخل رمیم من مادرجون_

 

 نکنه درد دستت برو زمیعز باشه_

 

 کنم یم خواهش_

 

 میریم شو اماده پنج ساعت_

 

 سمتش برگشتم  طوفان یصدا با

 

   باشه_

 

 ام یم االن خودم اتاق داخل برو آرام_

 

   باشه_

 

  مین و دو ساعت االن دمیکش دراز تخت یرو و شدم طرالن اتاق وارد و باال رفتم

 داخل  اومد طرالن قهیدق چند از بعد  شمیم اماده شمیم بلند گهید ساعت کی بود



 

 

 

 نه یخوشحال_

 

 نسبت داره فرق نگاهش کردمیم حس بود روز چند شهینم باورم طرالن یوا_

 با یول خودمه یفکرا نایا نه گفتم بعد کنهیم توجه بهم شتریب شده تر نرم بهم

 تهیواقع ستین خودم االتیخ دمیفهم امروز شنهادیپ

 

 که بعد نیشیم کینزد هم به شتریب  اونجا مسافرت میریم برات خوشحالم واقعا_

  یمونیم موقع اون رفت طوفان یزندگ از شهیهم یبرا و شد رو ایهل دست

 ها بچه و طوفان و خودت

 

 

 نم یبش جا کی  تونمینم خوشحالم یلیخ شهینم باورم یوا_

 

  یبش زده جانیه ادیز نبست خوب_

 

 نشم  زده  جانیه تونمیم  چطور یول  یگیم راست اره_

 

 ببند رو چشمات و بکش دراز فقط یچیه_

 

 تونم ینم یوا_

 

 بزن حرف خوب_

 



 

 

 بگم یچ_

 

 رسهینم ذهنم به یا گهید ز یچ بکش  منو ایب_

 

 دارم ازی ن رو تو نه_

 

 رون یب یبر یخوایم ینباش کسل که کن  استراحت کمی حداقل_

 

 باشه _

 

  دم یکش دراز پهلو به و تخت یرو  دمیکش دراز

 

 طرالن_

 

  جانم_

 

 باشه  کرده یشوخ نکنه_

 

 کشمش یم خودم که موقع اون بابا نه_

 

 طرالن_

 

  جانم_



 

 

 

 بپوشم یچ_

 

 ی دار دوست یچ هر_

 

 بگو یچ کی تو_

 

  یشمی سبز مانتو_

 

 باشه _

 

 کن  ست خودت لتمی وسا هیبق_

 

 باشه _

 

  یکن صدام گهید ساعت کی یداریب طرالن_

 

 دارمیب هستم نامم انیپا دور زمیعز اره_

 

 باشه  نره ادتی  باشه_

 

 بخواب راحت التیخ_

 



 

 

 باشه _

 

 دم ینفهم یزیچ قهیدق چند از بعد و بستم رو چشمام

 

 شدم  داریب  طرالن یصدا با

 

 مه ین و چهار ساعت شد رید آرام یوا_

 

   یکن صدام چهار بود قرار تو یییچ_

 

 رفت  ادمی  دیببخش_

 

   بشم اماده زود دیبا نداره اشکال_

 

 من  با شتیارا بپوش لباس زود اره_

 

   باشه_

 

 دم یپوش یمشک شلوار و یروسر با گفت طرالن که یمانتوا

 

  خوبه_

 

 کنم شتیارا  نیبش ای ب یعال_



 

 

 

 رفت  ادمی بشورم رو صورتم و دست بزار_

 

 باشه _

 

  طرالنم و یصندل یرو نشستم کردم خشک  که بعد و شستم  رو صورتم و دست

 کرد  شمیارا

 

 خوبه  نیبب_

 

 و دمیرسیم نظر به قشنگ یلیخ یول بود مات  شمیارا کردم نگاه خودم به

 

 خوبه  یلیخ  یمرس یوا_

 

 منتظرته  طوفان  نییپا برو شو بلند زمیعز خواهش_

 

  خداحافظ رفتم من پس باشه_

 

 بگذره  خوش زمیعز بسالمت_

 

 طرالن  سمت برگشتم  اومد ادمی  یزیچ کی که رفتم اتاق در یجلو تا

 

 طرالن_



 

 

 

  جانم_

 

 باهامون  میبر یایم رفت ادمی  دیببخش_

 

  بگذرون خوش برو زمیعز نه_

 

 رفت  ادمی شدم زده ذوق انقدره بخدا  گهید ایب_

 

  وقت هست نامم انیپا بعد نشدم ناراحت راحت التیخ امیم بعد یها یسر_

 رسمینم اصال  مسافرت میبر هم گهید وقت چند کنمینم

 

 واقعا_

 

 راحت التیخ برو اره_

 

  رفتم من پس_

 

 زمیعز برو_

 

  خداحافظ_

 

 بسالمت _



 

 

 

 مبل یرو نشسته طوفان دمید که نییپا  رفتم و رونیب اتاق از اومدم

 

 گفت  دید که رو من

 

 منتظرتم ساعته هی یکنیم کاریچ_

 

 اومدم  رید قهیدق پنج همش_

 

 وفت یب راه خوب یلیخ_

 

  میبر_

 

 مادرجون  خداحافظ_

 

 زم یعز بگذره خوش بسالمت_

 

  ممنونم_ 

 

   کرد حرکت طوفان و میشد نیماش سوار و رونیب میزد خونه از

 

 کجا میریم میدار_

 



 

 

  اونجا میریم دوستامه با یهم دور کی_

 

 یکن برو رو ایهل  با منو دوباره یخوایم دونستمیم امینم من_

 

 ادیب هم ایهل رمیم  من که جا هر  قراره مگه_

 

   ادینم یعنی_

 

 است دوستانه جمع اونجا ادیب ایهل نداره لیدل_

 

 اد ینم اون یعنی_

 

 نبردم دوستام شیپ  رو ایهل االن تا راحت التی خ ادینم نه_

 

 خوبه خوب اها_

 

  از بعد و میشد ادهی پ نیماش از برج کی یجلو میدیرس تا نزد یحرف  یکس گهید

 میگذشت ینگهبان یجلو از خودمون یمعرف 

 

 داره خونه ییجا نیهمچ که پولداره دوستت معلومه قشنگه چقدر_

 

 بود  شده یداریخر قبل از بخرم هوس پنت خواستمیم شش طبقه دارم منم_

 



 

 

 نمشی بب شهیم بعد یعال چه یوا_

 

 من خونه با دوستم خونه بعد ستین همراهم کارتم االن نشیبب  میایم گهید یسر_

 ندارم  یزیچ من داخلش داره لهیوس اون نهیا فرقش تنها کنهینم یفرق

 

 ممنونم باشه_

 

  و نشد زده یحرف گهید میایم بعدا گفت ارمتینم نه نگفت شکر رو خدا خوب

  از میدیرس یوقت زد رو پنج طبقه دکمه اون و میشد آسانسور سوار میرفت

 کی توسط در لحظه چند از بعد  زد رو خونه زنگ و رونیب میاومد اسانسور

 شد  باز مرد

 

 ییدایپ کم خبر چه سالم_

 

 گفت  و افتاد من سمت نگاهش بعد

 

 ی کنینم یمعرف طوفان شما نیهست خوب  شد عرض سالم_

 

 زنمه_

 

   نگو دروغ_

 

 . در یجلو یدار نگهمون قراره صبح تا  تو میایب کنار برو گمیم دروغ_

 



 

 

  داخل نیا یب  نه نه_

 

 اومد  سرمون پشت هم  پسره و داخل میرفت

 

 ها بچه سالم_

 

 گفت   جمع یدخترا  از یکی کردن سالم همه

 

 یکنینم یمعرف _

 

 زنمه_

 

 ی کرد  یعروس یک تو_

 

 وقته یلیخ_

 

  دل که یهست یشکل چه مینی بب رونی ب  ایب طوفان اقا پشت از خانم عروس خوب_

 یبرد رو ما طوفان

 

  و بودم طوفان پشت چون بود شکمم مات همه نگاه که رونیب اومدم واشی

 نبود  معلوم  شکمم بود گشاد یلیخ مانتومم

 

 ی حامله_



 

 

 

 اره_

 

  خورده و ماه هشت خورهیم بهش یکرد ازدواج ساله کی کینزد تو یعنی_

 باشه  ششیا

 

 م ینی بش تا برتمیم رهیگیم رو دستم طوفان

 

 میبد رو جوابشون ستادهیا  دیبا صبح تا باشه نایا به_

 

  خبر با میهست تیمیصم دوست که ما اونوقت یکرد ازدواج  ساله کی تو ینگفت_

 کش شیپ عقد  و یعروس  یگفتیم بهمون حداقل خوب مینشد

 

 مهمان که مینبود خودمون حال داخل موقع اون بود دهیچیپ مونیعروس ها بچه_

 کنم یم فیتعر براتون بعد بود  ساده یلیخ یچ  همه میکن دعوت دوست ای

 

  خودم یرو به یول شدم متوجه  که داد نشون رو من نامحسوس طور به بعد 

 اوردمین

 

   سجاد نامزدم نمیا مهیمر اسمم من میاشناش  ایب زمیعز خوب_

 

 خوشبختم_

 



 

 

 و مایش اسمشون دوستن فعال نشستن راستم سمت که دونفر نیا  زمیعز نیهمچن_

   محمده

 

  خوشبختم_

 

 میپرداخت بحث ادامه به خوشبختم گفتن با و زدن لبخند هم اونا

 

  مهرنازن  و الدیم اسمشون کردن ازدواج نفرم دو نیا_

 

  خوشبختم_

  سر از رو حرف میمر گذاشتن خوشبختم  گفتن با و زدن لبخند متقابال هم اونا

 رهیبگ

 

 نگلهیس فعال که مهرانه اقا هم شونیا_

 

  خوشبختم_

 

 نیهمچن_

 

 کن  یمعرف رو  خودت حاال خوب_

 

   ارامه منم اسم خوب_

 



 

 

   یا حامله ماهه چند جان ارام خوب_

 

  ماه  هفت داخل رمیم دارم یا خورده و شیش_

 

 خوبه بچه رشت چه ماشاهلل ماهته هشت کردم فکر من ا ا ا ا  _

 

 سمتش رفت ها نگاه  طوفان یصدا با

 

 ها  بچه نه بچه_

 

   کردن نگاهمون تعجب با همه

 

 ن یدار قلو دو_

 

   قلو سه_

 

 گفتن  همه طوفان حرف با

 

 ییییییی چ_

 

 م یدار قلو سه گفتم_

 

  مبارکه زمیعز یوا_



 

 

 

   یمرس_

 

 ه یچ تشونیجنس_

 

   پسر کی دختر دوتا_

 

  کنه خداحفظشون_

 

 زم یعز یمرس_

 

 ی بد ینیریش بهمون دیبا  طوفان_

 

 ازدواجت یبرا هم یکی هات بچه یبرا تا سه_

 

 باشه _

 

 ولیا_

 

 هه یتنب فعال نیا  غذا نهیهز طوفانه با بدم سفارش نیخوریم  یچ خوب_

 

 سمتش برگشتم طوفان یصدا با دادن سفارش همه

 



 

 

 بدم  سفارش یخوریم یچ_

 

   بدم سفارش تزایپ شهیم_

 

 برات رمیگیم بعد نداره تزای پ  گنیم نای ا که نجایا_

 

 خورم یم دهیکوب خوب باشه_

 

 ی اک_

 

 ارن ی ب برامون تا زد زنگ مهران اقا میخوایم یچ گفتن  همه که بعد

 

 طوفان  خونه میایم روزم کی_

 

 می بابام مامان شیپ میستین خودمون خونه فعال_

 

 چرا وا_

 

 از بعد تا نیهم یبرا ستین خوب براش هم کار بعد یتنها خونه داخل آرام_

 م ییاونجا  مانیزا

 

 م یایم مانیزا از بعد بهتر چه خوب اها_

  



 

 

 دادم جواب من طوفان یبجا

 

   نیایب شمیم خوشحال  چشم یرو قدمتون_

 

 زمیعز ممنونم_

 

 زدن  حرف به کردن شروع ها غذا اومدن تا همه

 گفتم  اروم و طوفان سمت  کردم رو

 

 دادن  سفارش غذا شش ساعت چرا_

 

   شهیم هفت ادمی ب  تا عادتشون_

 

 پس یاک اها_

 

 زدن  حرف به کرد شروع  و نشست کنارم  اومد میمر مینزد حرف گهید

 

 شمون یپ یومدین تر زود چرا نیکرد ازدواج شما میدونستینم ما_

 

 یعنی داره ییدوستا نیچن طوفان دونستمینم من  شد ییهوی که ازدواجمون خوب_

 بود  نزده حرف شما راجب باهام االن تا

 



 

 

 مهران و طوفان با دانشگاه از ها بچه و من  اخالقشه یگیم  یچ دونمیم اره_

 دوستن هم با یبچگ از طوفان و مهران یول میدوست

 

 داداش  زن_

 

 گفت  میمر

 

 ارام   یتو با_

 

 گفتم  مهرانو  سمت برگشتم

 

 دییبفرما بله_

 

 د یبگذار یچ  رو ها بچه اسم قراره_

 

  فرق برام کرد مخالفت طوفان  که بود نظرم مد اسم تا سه شیپ وقت چند تا_

  و جان طرالن برعهده زارمیم رو اسم انتخاب باشن  سالم ها بچه فقط کنهینم

 طوفان

 

 نظرته مد ییاسما چه بگو تو طوفان خوب_

 

 نکردم  فکر بهش ادیز_

 

 کردم یم  انتخاب اسم تا ده بودم من  یذوق  یب  چقدر_



 

 

 

 نی فهمیم مانیزا روز نکردم انتخاب فعال من_

 

 نگو  نمی ا باشه_

 

 ن یبنداز کهیت یه حاال شد  یا دفعه کی گفتم که من_

 

 بسه ها بچه خوب یلیخ_

 

  در زنگ یصدا ساعت مین از بعد کردم یم  نگاهشون فقط و بودم ساکت منم_

  و وسطمون زیم یرو گذاشت اورد رو غذا و کرد باز رو در رفت طوفان اومد

 کنن ینم پهن سفره یعنی داد  رو بود داده سفارش که یزیچ کس هر به

 خورن یم ینجوریهم 

 تره  یخودمون بخورن دارن عادت ینطوریا  ها بچه خانم آرام دیببخش_

 

 دور نیزاشتیم  سفره کردن پهن و  کردت جمع یپا که یوقت خوبه یلیخ  اتفاقا_

 بخورم ینطوریا دارم دوست منم نینشست هم

 

 جان  نوش_

 

 ممنونم_

 



 

 

  یگاه  گه بود شده عوض طوفانم رفتار میخورد رو مون غذا خنده و یشوخ نیب

  هم سر داخل زدن ها بچه شب تا گذشت   خوش یلیخ کال  کردیم یشوخ دیخندیم

 خونه میبر که میشد بلند که بود ازدهی ساعت

 

  خداحافظ_

 

   گفت و جلو  اومد میمر بودم در  یجلو یخداحافظ یبرا گفتن یچ کی همه

 

   ایب هم تو ادیم طوفان که یزمان زمیعز_

 

   امیم داشتم زمان و اوردم طوفان اگر حتما_

 

 باشم  داشته  رو شمارت شهیم  زمیعز شمیم خوشحال_

 

 کن ادداشتی حتما اره_

 

   بهم زد تک کی بعد کرد ویس  و نوشت رو  شمارم و اورد در رو شیگوش

 

 نره ادتی کن وشیس بعد منه شماره نمیا_

 

 زحماتت بابت  ممنونم زمیعز باشه_

 

  کنمیم  خواهش زمیعز نکردم یکار_



 

 

 

 خداحافظ_

 

 زم یعز بسالمت_

 

 رون یب میزد  خونه از گهید  یکل یخداحافظ کی از بعد 

 

 طوفان و میشد سوار و اورد رو نیماش نگهبان نگیپارک داخل میدیرس یوقت

 کرد  حرکت

 

   گذشت خوش یلیخ ممنونم_

 

   کنمیم خواهش_

 

 یدار ییدوستا نیچن  تو دونستمینم بودن یخوب یها بچه_

 

 یدید که حاال_

 

 گم یم اره_

 

  هیچ_

 

 گذرهیم خوش سفر انیب  باهامون بگو بهشون_



 

 

 

 نکرده  ازین_

 

  نهی بش دیبا باشه من کنار  همش شهی نم طرالنم طرالنن یدوستا همه اونجا اخه_

 گذره یم خوش شتریب ها بچه  با ادیب هم میمر اگر دوستاش شیپ

 

 گفت  بعد کرد فکر کمی

 

 شهیم یچ نمی بب_

 

  ولیا_

 

   دمید یفروش یبستن کی  که میبو خونه یکاینزد نشد زده یحرف گهید

 

   یبستن یوا_

 

   گفتم و طوفان سمت کردم رو بعد

 

 یبخر برام شهیم_

 

 ستم یبا ندارم حوصله_

 

  ازش یگذشت ستایوا لطفا لطفا_



 

 

 

 بخر  برو بابا  ایب باشه یداد یریگ چه اه_

 

  نیماش  داخل ین ی بش تو بخرم یبستن برم تیوضع نیا با من_

 

 خوبه  رمیم  خودم نخور رو سرم باشه_

 

 ه یعال_

 

   یخوریم یچ_

 

 خوامیم یبستن جیهو اب_

 

   امیم االن باشه_

 

 اومد  دوباره قهیدق پنج از بعد و رفت

 

 یبنداز دردسر به رو آدم یبلد فقط شما یبستن نمیا  ایب_

 

  نکنه درد دستت ممنونم یلیخ_

 

 بخرم دوباره ندارم حوصله نشه آب شیبستن بخور کنمیم خواهش_

 



 

 

  سطل داخل میگذاشت رو ها ظرف تمام میخورد  یوقت خوردن به کردم شروع

  یحرف یکس خونه به  دنیرس تا گهید  کرد حرکت باز طوفان و نیماش جفت زباله

 خونه  داخل رفتم و شدم ادهیپ کرد پارک  رو نیماش یوقت نزد

 

 م یاومد ما سالم_

 

   یاومد خوش زمیعز سالم_

 

   امیب کنم عوض لباس برم من ممنونم_

 

 ی ایب گهید  یبتون نکنم فکر منتظرته اتاق داخل طرالن_

 

  راهم به منم  داخل ادیم یورود  در از طوفان که ها پله سمت رمیم و خندمیم

 طرالن اتاق داخل رمیم  و دمیم ادامه

 

 سالم _

 

  منو ن؟چرایرفت ؟کجا نیکرد  کاری؟چ گذشت  ؟خوش یخوب زمیعز سالم_

 ؟یکرد ادیز یرو ادهی پ ؟یندار که ؟درد ینشد که تیاذ ن؟ینبرد

 

  ایب گفتم بهت که من گذشت خوش ی لیخ خوبم بدم جواب بتونم بپرس یکی یکی_

  بود یخال جات گذشت خوش چقدر یدونینم یوا طوفان دوست خونه میرفت میبر

 اصال ایهل  گفت بعد ادیم هم ایهل کردم فکر  دوستم خونه برم خوامیم  گفت که اول

  باهامون بگه بهشون گفتم طوفان به  نیخوب یها ادم انقدره شناسهینم رو دوستام

  برام دیخر که خوامیم یبستن گفتم طوفان به هم  یاومدن راه داخل مسافرت انیب



 

 

  ممکنه  که بودم نکرده هم فکر بهش  یحت گذشت خوش یلیخ  خالصه خوردم

 مینشست فقط نداشت هم یرو ادهیپ باشه خوب انقدر

 

 یخوشحال انقدر که شکر رو خدا خوب_

 

 ها یفسقل نیا یبرا هم یعروس شام یبرا هم کنه مهمانشون قراره طوفان_

 

  واقعا_

 

 اره_

 

 بدبخته داداشم پس_

 

  چرا_

 

 هیهد یبرا دهیم داداشم رو خرجشون مسافرت اومدن نایا اگر اخه_

 

  یغذا پول نصف رفتن سفر کی نیریگیم شما که ییها یعروس نیا بده خوب_

 نشه سیخس وقت کی کنه خرج کمی بزار تازه شهینم حساب  هم یعروس

 

 راحت المیخ که حاال بودم تو منتظر موندم داریب یلیخ میبخواب  ای ب  یتو با حق_

   بخواب هم تو خوابمیم شد

 

 خوابمیم امیم کنم عوض لباس باشه_



 

 

 

 باشه _

 

  و اومد در یصدا قهیدق چند از بعد تخت یرو دمیکش دراز و کردم عوض لباس

   داخل  اومد جون مادر بعد

 

 جون مادر جانم_

 

 خوابه طرالن_

 

 کنم  صداش نیدار کارش خوابه اره_

 

 بگم  خودت به یزیچ کی اومدم زمیعز نه_

 

  جانم_

 

 طرالن شیپ یبرگشت دوباره یبود طوفان شیپ مدت کی زمیعز سالمت جانت_

  طوفان که موقع اون یول اشتباهه  کارت گمینم موندنت شهیم  یطوالن داره یول

  و نیشوهر و زن بالخره طوفان کنار یبر دیبا االن یول یبود طرالن شیپ نبود

 گم یم یچ که یهست متوجه یبزار تنها رو شوهرت ستین خوب نیدار ییها  ازین

 

 جون مادر بله_

 



 

 

  از یندار حق هم نیکرد دعوا اگر یحت طوفان شیپ برگرد دوباره فردا از پس_

  دیکن حل  خودتون رو مشکلتون دیبا  رونیب یبزن  اتاق

 

 جون  مادر چشم_

 

 میکنیم صحبت شتریب هم با فردا بخواب زمیعز خوبه_

 

 ر یبخ شب چشم_

 

 زمیعز ریبخ شب_

 

 طوفان شیپ داشتم دوست خودمم تخت یرو  دمیکش دراز منم رفت که جون مادر

  یشوق کی کنم زونیاو بهش رو خودم خوامیم کنه  فکر نداشتم دوست یول باشم

  قهیدق چند از بعد و بستم رو چشمام کنم انکارش تونستمینم که بود وجودم داخل

 نشدم یزیچ متوجه گهید

 

 نگاه رو ساعت بود نشده داریب هنوز طرالن یول بود روشن هوا شدم داریب یوقت

  ساعت شدم داریب که یسر نیا دمیخواب  گرفتم دوباره صبحه شیش دمید که  کردم

  و دست  بودم کسل و نبود خوب حالم نبود جاش داخل طرالنم و بود ازدهی

 ها پله یرو افتادم و شد سست بدنم که نییپا برم خواستم و شستم رو صورتم

  تونستمینم و دمیدیم تار یول بودن باز هم چشام بفهمم رو اطرافم یصدا تونستمیم

  چقدر دونمینم نبود نطوریا اصل  در یول  بودم شده هوشیب  انگار بخورم تکون

 اومد  طوفان یصدا که بودم افتاده ها پله یرو

 

 یدیکش دراز نجایا چرا چته یشد یچ آرام آرام_



 

 

 

 گفت  رونیب اومد خونه اشپز از  نکهیا با همزمان که  اومد جون مادر یصدا

 

 شده  یچ_

 

 افتاد من به چشمش بعد

 

 ی فهم یم رو صدام زم یعز آرام آرام شده یچ بده مرگم خدا یوا_

 

 گفت  و طوفان سمت  کرد رو دمینم نشون یالعمل عکس دید یوقت

 

 ادتی دکتر حرف مگه مارستانیب  شیببر دیبا  کن عجله یکنیم نگاه یچ به_

 باش زود ستین

 

  اومد یوقت اتاق داخل رفت شد بلند عیسر باشه اومده خودش به انگار که طوفان

 اومد  طرالنم یصدا

 

 ....و یکن یرو ادهیپ دهیم حال خوبه چه رونیب یهوا  یوا اومدم من_

 

  حرفش دید رو ما طرالن که یخروج در  سمت  رفت و کرد بلند رو من طوفان

 موند نصفه

 

 آرام   یشد یچ  یخواهر آرام آرام_

 



 

 

   گفت ومدیم ما با که نطوریهم  دمینم جواب دید یوقت

 

 زنهینم حرف چرا شده یچ طوفان_

 

   مارستانیب ببرمش خوامیم دونمینم_

 

  امیم منم_

 

   ندارم رو حوصلت نکرده  ازین_

 

  پشت نشست طرالن یحرفا به توجه بدون نیماش داخل گذاشت رو من بعد

 کرد  حرکت و فرمون

  بغل دوباره  رو من و اومد و کرد پارک  یالک رو نیماش میدیرس قهیدق ده از بعد

 مارستان یب داخل برد کرد

 

   کنه کمک یکی_

 

  اقا شده یچ_

 

 خانمم_

 

 شده   یچ بده حیتوض بعد تخت یرو بزارش اول_

 



 

 

   گهیم و تخت یرو زارمیم

 

  بزنه حرف تونهینم یول بازه چشماش ها پله راه یرو افتاده دمید رفتم بارداره_

  سسته یلیخ بدنشم

 

 . سرش یباال ادیب گمیم دکتر االن_

 

 باشه _

 

 گشت یم  خودش دور کالفه طوفان رفت که پرستار

  

  یبود شاد یبود خوب که تو یشد ینطوریا دفعه کی چرا اخه_

 

   داخل اومد دکتر قهیدق چند  از بعد شد تر کالفه  دمینم جواب دید یوقت

 

 دکتر  خانم سالم_

 

 هیچ همسرتون مشکل سالم_

 

  کرد نهیمعا به شروع دکتر تمام حاتشیتوض یوقت داد حیتوض دکتر یبرا طوفان

 گفت  طوفان به رو بعد و

 

  یسست نیا یول عهیسر شدن بلند جهیسرگ و بدن یسست عالئم از یکی خوب_

  اول یها ماه در باردار زنان باشه اون به مربوط که کمه احتمالش خانومتون



 

 

  نییپا شتریب هست هم خانمتون که ییها ماه نیا در و نییپا ادیم خونشون فشار

  زمان تا و ستین ینگران یجا یول رسهیم ممکن حد نیتر نییپا به یعنی ادیم

 طشیشرا  بارداره قلو سه هم شونی ا چون و هیعیطب شهیم خوب حالشون مانیزا

 و کنهیم دایپ شیافزا قلب ضربان یباردار زمان داخل شهیم تر سخت مقدار کی

 درصد پنجاه یباردار در خون حجم و  کنهیم پمپاژ رو یشتریب خون قلب

 فشار راتییتغ  با تونهیم یقلب و یعصب ستمیس اوقات یبعض  کنهیم دایپ شیافزا

 و نشده میتنظ شما خانم در یول بشه  میتنظ یباردار در قلب ضربان و خون

   شده بدن در حد از شیب یسست و جهیسرگ باعث

 

 دکتر  خانم یمرس_

 

  صبح یول نیی نجایا امشب بزنه سرم و ادی ب گمیم پرستار به کنمیم خواهش_

  به ازین که هیحساس دوره داخل  باشه  خانمتون به حواستون دیبا البته نیمرخص

   داره مرقبت

 

 نکنه درد دستتون  هست  حواسم دکتر خانم چشم_

 

 رم یم من کنمیم خواهش_

 

   بسالمت_

 

 تخت کنار یصندل یرو  نشست و اومد طوفانم رفت که دکتر

 

 یخوب_

 



 

 

 گفت  که نگفتم یچیه

 

  کن  بسته و باز رو چشمات بار کی یخوب اگر_

 

 دادم  انجام رو گفت  که یکار همون

 

 کن استراحت خوبه_

 

 قهیدق چند  از بعد منم رفت و زد برام سرم کی و اومد پرستار قهیدق چند از بعد

 برد خوابم

 

 طوفان و دکتر و پرستار دمید که  شدم داریب خواب از اطرافم یصدا و سر با

  رو تمام کارشون قهیدق  چند از بعد کنهیم چکاپم داره دکتر و هستن سرم یباال

  گفت طوفان به

 

   صشیترخ یها کار مارستانیب نمونه  نیا  از شتریب بهتره شده بهتر خانمتون_

 بده انجام رو

 

 ام یم االن باشه_

 

 گفت   دکتر رفت طوفان یوقت

 

  زمیعز یخوب_

 



 

 

 ی مرس_

 

  به حواست فقط رهیم بدنت یسست کم  کم یبزن حرف یتونیم خداروشکر خوب_

 باشه تیتغذ

 

 ممنونم  چشم_

 

 باشه ها یفسقل اون و  خودت به حواست رمیم من کنمیم خواهش_

 

   چشم_

 

  دید یوقت داخل اومد طوفان قع یدق چند از بعد رونیب رفت اتاق از که دکتر

 گفت   و سمتم اومد بازه چشمام

 

 یبزن حرف یتونیم یخوب_

 

 سسته کمی بدنم فقط خوبم_

 

 ی شیم  خوب کم  کم نداره اشکال_

 

 م یاورد که ممنون_

 

  یباش راحت اون یرو ینیبش ارمیب لچریو بزار.  نکردم یکار کنمیم خواهش_



 

 

 

 خوادینم_

 

   رفت ادتی دکتر حرف_

 

  کرد کمک یوقت  داخل اومد لچریو ک ی با و رونیب رفت من به توجه بدون بعد و

  لچرشیو خودش هم بعد کرد نمیماش سوار  و رفت  و کرد حرکت سرش نشستم

  خونه سمت کرد حرکت فرمون پشت نشست اومد و داد لیتحو رو

 

 رو اخماش طوفانم با من دید یوقت میدید اطیح در یجلو رو ایهل میدیرس یوقت

 گفت  و نیماش سمت اومد و هم  داخل دیکش

 

   گذرهیم خوش_

 

 داد  جواب طوفان

 

 شتیپ امیم منم برو تو بده حالش  آرام ستین کردن بحث موقع االن ایهل_

 

  چشم روزید تا که تو شده مهم برات حاال تا یک از اصال بده حالش که جهنم به_

 یشد  مهربون  شده یچ حاال ینداشت رو دنشید

 

 دمیم حیتوض امیم خونت برو شهیم یچ بشم یعصب یدونیم ایهل_

 

 رم یم شهیهم یبرا  یومدین  گهید ساعت کی تا رمیم_



 

 

 

 ام یم االن منم برو تو زمیعز باشه_

 

 گفتم م یشد تنها یوقت رفت ایب زود گفتن از بعد ایهل

 

 یبود من حال نگران حاال تا یک  از گهیم راست_

 

  نکن شروع گهید کنمیم خواهش آرام_

 

 ه یچ یسر نیا نقشه بگو فقط_

 

 ندارم یا نقشه چیه من_

 

 زدم  ادیفر

 

 یروش چه به یخوایم باز یدار  هدف  یسر اون مثل  یگیم دروغ یدار_

 ستین بسم ها  یکن خوردم

 

  ندارم یا نقشه خورمیم قسم_

 

 ی گیم دروغ یدار_

 

  زد ادیفر طوفان یسر نیا



 

 

 

 رو ایهل تونمینم هم لحظه کی یحت  دارم  دوست رو ایهل من گمیم  دروغ اره_

 اضافه گهید یتا سه االنم میزندگ داخل یبود اضافه موجود کی تو کنم فراموش

  شیپ بحث کی  بابا شیپ بحث کی اعصاب جنگ همه نیا از شدم خسته یکرد

 ارمی ب در دلش از ایهل شیپ  برم دیبا من   داخل برو شو ادهیپ خودت شدم خسته ایهل

 

  زنتم من حاملم من  افسردم من ناراحتم  من یاریب در من دل از دیبا تو یول_

 گه ید کس به نه باشه من به دیبا توجهت

 

 ندارم  رو یکی تو با کردم بحث حوصله شو ادهیپ_

 

  طوفان_

 

 ن ییپا گمشو  گمیم یکر مگه_

 

  گرفت رو گازش طوفان جام سر ستادمیا کامل تا شدم ادهیپ نیماش از زحمت به

 بره  بعد داخل برم نکرد صبر یحت رفت

  باغبون و شد باز در قهیدق چند  از بعد زدم رو یداریسرا خونه زنگ و رفتم

 گفت  عیسر و کنار رفت در   یجلو از بعد کرد نگاهم اول ستادیوا جلوم

 

  شما دونستمینم دمینم صیتشخ درست  شده سو کم چشمام شرمنده خانم یوا_

  رو خدا نیخوب االن شده بد حالتون نیبود مارستانیب دمیشن داخل دیای ب نیهست

 شکر

 

 داخل  برم من اجازه با ممنونم بهترم اره شرمنده دشمنتون رحمان عمو سالم_



 

 

 

 شهیم سردت نجایا  داخل برو  زمیعز برو.   برو شکر رو خدا_

 

 ممنونم باشه_

 

  داخل رفتم  و کردم بازش یورود  در به دمیرس اطیح کردن یط از بعد و رفتم

  و خودم مشترک  اتاق وارد و باال رفتم  واشی نبود حال داخل یکس شکر رو خدا

  مزاحمم یکس خواستمینم کردم عوض  رو لباسام کردم قفل  درم و شدم طوفان

 اخالق داشتم انتظتر شد منفجر  بغضم بالخره و  تخت رو دمیکش دراز بشه

  عادت بهش کم کم داشتم دادیم نشون نطوریا باشه شده بهتر کمی فقط کمی طوفان

 شد  خراب  یچ همه یول شدمیم جذب سمتش کردمیم

 

   آرام.  آرام_

 

   در سمت برگشتم طرالن یصدا با

 

 بزنم صدا رو هیبق شمیم  مجبور وگرنه بده جواب یداریب اگر_

 

 طرالن_

 

  جانم_

 

 بزار تنهام لطفا دارم ییتنها  به  ازین_

 



 

 

 رینگ سخت خودت به ادیز فقط کنمیم درکت زمیعز باشه_

 

 درکت  بابت یمرس باش_

 

 شته یپ طوفانم_

 

   رفت داشت کار نه_

 

 کن  صدام حتما یداشت کار خوابمیم  رمیم من خوب اها_

 

 زم یعز باش_

 

 ره یم داره که اومد طرالن یپا یصدا

 

  فکر بودم فکر داخل و بستم رو چشمام زارهیم تنهام داره که بودم ممنونش یلیخ

  اونم کردم حس چرا هیچ لشیدل بود یروز چه شدم طوفان عاشق شد یچ نکهیا

 بخاطر شدمیم یعصب و کالفه شتریب  کردمیم فکر شتریب یچ  هر یول  دارم دوستم

 برد خوابم قهیدق چند از بعد دونمینم  یخال رو ذهنم و کردم  اروم رو خودم ها بچه

  بود روشن هوا شدم داریب که یزمان دمینشن  رو ساعت  تاک  کیت یصدا گهید و

   صبحانه زیم دور نشستن همه دمید نییپا رفتم و شستم  رو صورتم و دست

 

   سالم_

 

 گفت   و اومد خودش به تر زود جون  مادر سمتم برگشت سرا صدام با



 

 

 

   بخور زیچ کی ایب زمیعز سالم_

 

  ممنون باشه_

 

 بچه فکر به یستین خودت یسالمت فکر به یکنیم خودت با هیکار چه نیا اخه_

   یستین هاتم

 

  وگرنه  شد حس یب بدنم بعد و رفت جیگ سرم دفعه کی نبود میچیه من دیببخش_

 نبودم ناراحت

 

   یعصب فشار گفته دکترت گفت طوفان_

 

   بود معلوم اره اها_

 

 یریبگ جون ذره کی زمیعز بخور خوب_

 

 چشم باشه_

 

  یول کردم حس  خودم یرو رو طوفان نگاه ینیسنگ خوردن به کردم شروع

  و خودش و بشم بلند نزاشت جون مادر شد تمام صبحانه یوقت نگذاشتم محل

 کردن   جمع رو زیم طرالن

 سمتش  برگشتم جون پدر حرف با که بود پرت حواسم

 



 

 

 م یبزن حرف کمی خودم شیپ نی بش ایب دخترم_

 

 ام یم االن جون پدر چشم_

 

 رون یب بردم و ختمیر یچا خودش و خودم یبرا منم رونیب رفت جون پدر

 

   میخورد یچا االن دخترم ایب_

 

  میبخور یچ کی خواستم_

 

 کنارم  نیبش ایب یکرد خوب_

 

 چشم _

 

 نشستم جون پدر کنار و رفتم

 

 ی کنیم کاریچ دخترم خوب_

 

  یسالمت جون پدر یچیه_

 

 چطوره  طوفان با رابطت_

 

 شه یواقع یرو  کدوم دونمینم بده روز کی خوبه روز کی_



 

 

 

 نکن ناراحت رو خودت شهیم درست نداره اشکال_

 

 کنه خدا_

 

 ن ینکرد انتخاب اسم هام نوه یبرا_

 

  داخل دارم دوست منم نه گهیم دمیم شنهادیپ اسم بده حرص بلده فقط طوفان نه_

 کنمینم تیاذ ادیز نیهم یبرا بده نظر طوفانم ها بچه اسم

 

 صالح خودت که زایچ یبعض یبرا رو طوفان نظر زمیعز یکنیم خوب_

 بپرس یدونیم

 

 حتما_

 

 من بدون اونم نیگیم نیدار یچ_

 

 بود  یخصوص حرف_

 

 ن یزنیم حرف یخصوص آرام با شما حاال تا یک از ااا_

 

 شده  یچ نمیبب خودم شیپ  نی بش ایب کنم کارشیچ گهید حسوده دخترم_

 



 

 

 نکنم یحسود یدار انتظار آرامه همش نیکنینم توجه من به اصال شما بابا اخه_

 

 ی ندار خواهرت و تو خواهرته ارامم خوب_

 

  گفتم منم

 

  لوس رو تو فقط بعد به نیا از نکن ناراحت رو خودت گهیم راست حون پدر_

 کنن یم

 

 کرد   بغلم و نشست مبل دسته  یرو  و سمتم اومد و شد شاد افشیق دفعه کی

 

 کنه یم  باور زود چه بشم خودم داداش زن قربون_

 

 گفت  جون پدر

 

 چیه گهید که  ارام کردم باور کردم  بزرگت که من_

 

 کردم یباز نقش خوب نقدریا واقعا_

 

 بود  خوب یلیخ  کارت دخترم اره_

 

 دادم یم  گوش من و زدنیم حرف اونا هم  دور مینشست و اومد جونم مادر 

 



 

 

 گفت  طرالن قهیدق چند از بعد

 

   یکسل  چرا ارام شده یچ_

 

  زحمت یب برد خوابم کنم استراحت کمی اتاق داخل  رمیم خستم کمی فقط یچیه_

 ن ینکن  صدام ناهار یبرا

 

 خوبه  حالت یمطمعن_

 

 ادیم خوابم انگار کسلم کمی فقط  مطمعنم اره_

 

 زم یعز باشه_

 

  و کار سر رفت طوفان شکر رو خدا باال طبقه رفتم اجازه با گفتن با و شدم بلند

 با طوفان دمید  تخت سمت برگشتم  یوقت بستم رو در شدم اتاق وارد بودم راحت

  و سمتم  اومد که بکشم غیج خواستم تخت یرو نشسته کمرش دور حوله کی

  شهیم دار نم داره لباسم کردم حس که  کردم نگاهش قهیدق چند گرفت دهنم یجلو

 گفتم و کنار زدمش تند

 

 ی نکرد خشک رو  خودت چرا اه_

 

 ی بکش غیج یخواست چرا_

 

 کار سر ینرفت چرا تو_



 

 

 

 گرفتمیم اجازه تو از دیبا خونه بمونم خواستم بودم کاریب امروز_

 

 ن ییپا  شمونیپ ینیبش یومدین چرا خوب_

 

  نداشتم حوصله_

 

 نشو مزاحمم پس کنم استراحت خوامیم من یاک_

 

 دارم  کارتیچ_

 

 یبدون که گفتم_

 

 کنم صدا و  سر خواست دلم دیشا  برو یناراحت_

 

   موندم ینم اتاق نیا داخل  هم قهیدق کی نبودم مجبور اگر_

 

 نکردن  مجبورت_

 

  یها ازی ن  دوننینم باشه داشته  ازین بهت دیشا شوهرت شیپ برو گفتن چرا_

 کنهیم طرف بر گهید یکی رو پسرشون

 

   بفهم رو دهنت حرف_



 

 

 

 تهیواقع چون یکن تحمل رو شیتلخ دیبا  یول تلخه برات قتیحق هیچ_

 

  بچه بخاطر فقط و یا حامله چون  ندارم کارت اگر االن بفهم رو دهنت حرف_

  شهیم فقط فتیوظ هم تو قبل حاال به گردهیم بر یچ همه مانیزا از بعد یها

 هات  بچه و شوهر به یدگیرس

 

   یدار رو چقدر تو_

 

 رفتم تو به_

 

 بخوابم  خوامیم بزن حرف کم_

 

  اخه خوشحال جا کی از شدم ناراحت حرفاش از جا کی از نداد جواب گهید

 دیبا و دمیم طالقت مانیزا بعد نگفت من  و هاست بچه از ینگهداد فتیوظ گفت

 چند  از بعد و بستم رو چشمام منم بپوش لباس تا کمد سمت رفت طوفان یبر

 رفتم  خواب به قهیدق

 

 دمیخواب که ستین یادیز زمان دمی د که  کردم نگاه ساعت به شدم داریب که یوقت

  رو موهاش خواستیم دلم دهیخواب کنارم طوفانم دمید کردم نگاه که کنارم به

  رو خودم نیهم یبرا رهیبگ رو مچم و بشه داریب دمیترسیم یول کنم نوازش

 داخل یکس نییپا رفتم و شستم رو صورتم و دست شدم بلند و کردم کنترل

  و  خودم یبرا دمیکش غذا و خونه اشپز داخل رفتم نیهم یبرا نبود ییرایپذ

  که کنم  جمع رو زیم خواستم شد تمام  که  غذام.  خوردن به کردم شروع نشستم

 اومد طوفان یصدا

 



 

 

 بخورم  بکش غذا  منم یبرا نکن جمع_

 

 بکشم غذا برات تا نیبش  ایب  باشه_

 

  و برداشتم خودمم ظرف جلوش گذاشتم و دمیکش  غذا براش منم نشست اومد

  یجلو  یترش از خواستم  نشستم اومدم و چکون اب داخل گذاشتم و شستم

 گفت  و دستم  رو زد که بردارم طوفان

 

 شه یم بد حالت یخوریم یترش چقدر_

 

 بهتره   بشه چپ هام بچه یچشما فردا هست حواسم شهینم بد حالم_

 

  منو فقط مونده  کم نداره تو خوردن  ای نخوردن به یربط بشه چپ ها بچه چشم_

 رنیم  خودت به بشه چپ چشماشون یبخور

 

 چپه من یچشما_

 

  چپه من یچشما یچ پس_

 

 نکن شک_

 

 سرتون یرو نیگذاشت رو خونه نیگیم یچ یوا_

 

 چپه چشمام تو بنظر چپه چشمات گهیم من به طوفان طرالن_



 

 

 

 یخوشگل نیا به چشمات بخواد دلشم تا_

 

 گم یم منم_

 

 بود یچ سر بحثتون حاال خوب_

 

 شهیم بد حالت گهیم  دهینم بده بهم یترش گمیم_

 

 یدار هفته نیا داخل ظرف دوتا  یخوریم یترش چقدر یدونیم گهیم راست_

 شه یم سوراخ معدت  فردا یخوریم یترش

 

 شمیم یجور کی نمیبیم یترش یول_

 

 نشه بد حالت که نخور گهید یخورد  اگر یخورد حتما غذا با نداره اشکال_

 

 میبزن گشت کی  رونیب میبر  یایم باشه_

 

 مسافرت میبر دیبا فردا کجا گشت_

 

  واقعا_

 

  اره_



 

 

 

   نبود فردا پس مگه االن چرا_

 

  جلو انداختنش انگار چرا_

 

  میبش اماده میبر دیبا  پس باشه خوب چه_

 

 میبر اره_

 

 گفتم طوفان به رو و شدم بلند

 

  یکنیم جمع خودت ای کنم جمع هم رو تو ساک _

 

 کن  جمع خودت ندارم حوصله نه_

 

 باشه _

 

 سمتش برگشتم طوفان یصدا با که  رونیب رفتمیم خونه اشپز از طرالن با داشتم

 

   بله_

 

   نجایا  ایب_

 



 

 

 گفتم و کنارش رفتم

 

 ی خوایم یچ_ 

 

   گفت و سمتم  گرفت و اورد در  کلم کی و یترش ظرف داخل زد چنگال دمید

 

 به یربط شهیم چپ رهیم خودت به ها بچه چشم کنم ثابت بهت خوامیم فقط_

 نداره  یترش خوردن

 

 طرالن که رونیب رمیم و رمیگیم رو  کلم و خندمیم کنهیم یشوخ  داره دونستمیم

 خونه  آشپز یجلو نمیبیم رو

 

 داشت  کارتیچ_

 

 گم یم و دمین نشونش رو کلم

 

 داد  یترش بهم_

 

   بده داداشت بگو بعد ایب نده بهت ومدین دلش  داداشم یاخ_

 

  بازم خواستیم  دلم که  بود خوشمزه  انقدره کلم  خوردن به کنمیم شروع و خندمیم

 اتاق داخل رفت طرالن باال رفتم طرالن با کردم کنترل رو خودم یول بخورم

 که ییلباسا و کردم باز رو کمد در طوفان با مشترکم اتاق داخل  رفتم منم خودش

  یلباسا و طوفان کمد  سمت رفتم  بعد تخت یرو کردم پرت رو ببرم خولستمیم



 

 

  در تخت ریز از هم ساک  تا دو خودم یلباسا کنار انداختم و اوردم در اونم

  تخت یرو  دمیکش دراز کمی تمام کارم یوقت لباسا کردن تا کردم شروع و اوردم

 اومد اتاق در یصدا ساعت مین از بعد بشه صاف کمرم که

 

 د ییبفرما_

 

 داخل  اومد طرالن و شد باز در

 

   یزد در چرا_

 

   شتهیپ طوفان وقت کی گفتم_

 

   اتاق داخل اصال ومدین  بابا نه اها_

 

   خونه کتاب رفته دیشا_

 

  نیکجا دمیند رو جون پدر جون مادر دیشا_

 

 ی کتابخونه داخل حتما هم بابا اتاقه داخل که مامان_

 

   یکرد جمع رو لباسات اها_

 

   یچ تو کردم  جمع اره_



 

 

 

  اره_

 

 شدن  جمع تا مردم یوا_

 

  جمع دیبا  رو طوفان و خودم یلباسا که  من یکرد جمع ساک  کی خوبه تو حاال_

 ی چ کردمیم

  

 کمکت  امی ب تا نزن دست بگم  رفت ادمی اصال وضعت نیا  با نگو یوا_

 

 شهینم که نکنم جمع لباسم کی اگر نکنه درد دستت هیحرف چه نیا  بابا نه_

 

 سختته خوب_

 

 بود کجا سخت بابا نه_

 

 گفت  و شکمم یرو گذاشت  رو دستش بعد و کرد شکمم به نگاه کی

 

 ماهته نه کننیم فکر  رو شکمت نهیبیم یک  هر یول  یماه هفت داخل نکهی ا با_

 

  باشه یلیخ حواسم دیبا گفت خوبه  یلیخ رشتشون شکر رو خدا گفت دکتر اره_

  یول نداره اشکال کنم مانیزا تر زود هم اگر البته نشم رس زود مانیزا دچار که

 باشم موقع به دارم  دوست  خودمم

 



 

 

 ن ینکرد انتخاب براشون اسم هنوز_

 

  گهینم رو اسما کرده لج طوفانه نه_

 

  شونهیسالمت مهم نداره اشکال_

 

 براشون اسم باباشون اومدن هم ایدن به میکن صداشون فندق همون فعال بابا اره_

 جون  عمه نه مگه کنهیم انتخاب

 

 گفت  طرالنم

 

 نمتون ی بب  نیای ب تر  زود خوادیم  دلم چقدر بره فندقا قربون عمه_

 

  ینطوریهم طرالن زدن لگد ها بچه که  واشی شکمم یرو دیکش رو دستش بعد

  زدن لگد تر محکم ها بچه یسر نیا که شکمم یرو موند دستشم موند ثابت

 اومد  دردم که یجور

 

 ن یبکش رو من یخوایم چخبرتونه فندقا  خدا یوا اخ_

 

 اصال یوا  دنیفهم رو حرفامون شهینم باورم یوا خوردن تکون خدا یوا_

   بشه قربونتون عمه شهینم باورم

 

 من  یبرا درداش یتو یبرا حالش و فیک_

 



 

 

 اومد  دردت یلیخ_

 

 زدن لگد محکم اره نسبتا_

 

  یخوب االن_

 

   خوبم االن زمیعز اره_

 

 خوردن  تکون شهینم باورم ارام یوا شکر رو خدا خوب_

 

  بشه باورت_

 

  بگم  بابا مامان به برم من یوا_

 

 زدم   داد رفت شد بلند بعد

 

   ستین یمهم زیچ برگرد الی خیب طرالن_

 

 رون یب بود  رفته اتاق از چون دینشن یول

 

  و بود گرفته رو طوفان و پدرجون دست  که یدرحال طرالن قهیدق چند از بعد

 گفت  کشوندیم خودش دنبال

 



 

 

 کی میزدیم حرف میداشت بعد بود  ارام شکم یرو دستم شد یچ نیدونینم یوا_

 دوباره  دمید دفعه کی خودمه حس  نیا کردم فکر اول خورد تکون شکمش دفعه

  االن داخل نیبر هم شما بود یخوب حس چه که نیدونینم خدا یوا خورد تکون

 ارمیم رو مامان رمیم

 

 اتاق  داخل میریم هم ما اریب رو مادرت برو تو دخترم باشه_

 

 ها  نینر  ییجا باشه_

 

 برو راحت التیخ زمیعز نه_

 

 پدرجون کنارم نشستن و اومدن طوفان و جون پدر و برگشت دوباره طرالن

 تخت یرو طوفانم و یصندل یرو

 

 نیداد کننده خوشحال یخبرا نمیبیم  دخترم خوب_

 

 هم قبال ستین یا تازه اتفاق شد وانهید دفعه کی طرالن جون پدر یوا_

 شدم ینطوریا

 

 سالمن  که  شکر رو خدا زمیعز مبارک _

 

  ممنونم_

 

  سمتش برگشتم  طوفان یصدا با



 

 

 

 بزنم  دست تونمیم منم.. من_

 

   گفت جون پدر

 

  راحت  که نشه مزاحم گمیم مادرتم به رونیب رمیم من نیباش راحت پسرم اره_

 ها  شما نیباش

 

   لطفا نیبمون راحتم هم شما با ما هیحرف چه نیا جون پدر نه یوا_

 

 ام یم دوباره بعد ادهیز وقت دخترم نه_

 

  نشست اومد اروم طوفان بست سرش پشت هم رو در  و رفت و شد بلند بعد و

  گرفتم  رو دستش اروم نیهم یبرا داشت دیترد یول  جلو اورد رو دستش و کنارم

  نگه رو دستش و شد خوب بعد یول  دیلرز خودش به اول شکمم یرو گذاشتم و

 ها  بچه با کردن صحبت کردم  شروع  داشت

 

   نیهست یطونیش یها بچه چقدر نیبد  نشون بابا  به نیخواینم اومده بابا_

 

 زدن حرف به کردم  شروع دوباره خوردن فیخف تکون کی

 

  بخورن هام بچه دهینم یزیچ مامان گهیم بابا االن نایزد آروم یلیخ یول نیافر_

   فایضع نیهم یبرا

 



 

 

   گفتم و شکمم یرو زدم اروم نیهم یبرا نخوردن تکون

 

 ها  اومده بابا.  مامان یعشقا نیداریب خونه یاهال_

 

  ها بچه دفعه کی که  کردمیم نوازش رو  شکمم  و زدمیم حرف ینطوریهم داشتم

  رو سرش  اروم بعد و انداخت بهم نگاه  کی طوفان.  طوفان دست ریز زدن لگد

 افتاده  یاتفاق نیچن شدینم باورش شکمم سمت نییپا برد

 

   دید کردیم نگاه شکمم به داشت و بود نییپا طوفان سر چون که زدن لگد دوباره

 

 شهینم باورم من یخدا یوا_

 

 و زننیم لگد دارن که ییها بچه نیا شده باورم وقته یلیخ من بشه باورت_

  خوب مونیزندگ شروع درسته ان تو و من یها بچه  کننیم یطونیش ینجوریا

  فقط میبساز اول از میتونیم بشه درست تونهیم یول بود  اجبار به درسته نبود

 رون یب بره تیزندگ از شهیهم یبرا ایهل هیکاف

  

   تونمینم_

 

 ی تونینم ؟چرا چرا_

 

 بمونم زنده تونمی نم ایهل بدون_

 

 ی ندار ها بچه به نسبت یحس چیه یعنی_



 

 

 

 رو خودت تو ای خوردن تکون واقعا یعنی نشده باورم هنوز گنگن برام ها بچه_

 یداد تکون

 

 بخورن  تکون بتونن که دنیرس یحد به خوب خوردن تکون خودشون بخدا_

 دارن  قلب فهمنیم االن شده لیتکم یحد در رشتشون گهید

 

  واقعا_

 

 گوش رو ها بچه قلب ضربان و یایب مطب رمیم  که گهید یسر یخوایم اره_

 یکن

 

  امیم اره_

 

   باشه_

 

  کی دیپرسیم بیغر بیعج یها سوال و بود شمیپ طوفان بعد ساعت کی تا

  و داخل اومد میداد اجازه که بعد زد در و اوردین طاقت طرالن شد که ساعت

  میدیچ رو زیم نییپا میرفت شام موقع زدن حرف به کرد شروع و شمونیپ نشست

  شیپ و ییرایپذ داخل میرفت و میختیر یچا طرالن و من  بعد میخورد رو شام و

 مینشست  هیبق

 گفت  مادرجون

 

 ها بچه خوردن تکون دخترم باشه مبارک _

 



 

 

 جون  مادر  یمرس_

 

 یوقت گفتیم هاشون برنامه راجب طرالن و میزدیم حرف سفر راجب میداشت

 گفت و شد بلند طوفان تمام طرالن صحبت

 

 میبش داریب زودم صبح که میبخواب میریم شبه گهید خوب_

 

 گفت  و طرالن و منو  سمت  کرد رو بعد

 

 ا ی ب شو بلند_

 

 ی من با_

 

 طرالنم با نه_

 

 گفت  طرالن

 

   یدار  کارم داداش چرا من_

 

  داخل که یبخواب دیبا  میبر  ایب بلندشو ارامه منظورم نیجیگ دوتاتون خدا یوا_

  رهیم  سر من حوصله نبره خوابت قهیدق هر نیماش

 

 اخه_



 

 

 

 گفت  و حرفم نیب دیپر جون مادر

 

 بخواب برو کن گوش   شوهرت حرف به دخترم گهیم راست_

 

 گفتم  و شدم بلند یدودل با

 

 ریبخ شب پس_

 

 دادن  رو جوابم همه

 

 گفتم  میشد  خارج هیبق  دید از و باال رفتم طوفان با یوقت

 

   باال  میبر ایب یگیم ینطوریا یکشینم خجالت تو خجالت از مردم یوا_

 

 م یشوهر و زن بهرحال نداره خجالت نه_

 

 تو  دست از یوا_

 

 خواب اتاق سمت رفتم بعد و

 

 رو لباسام ادی ب طوفانم تا نبستم سرم پشت رو در یول شدم خواب اتاق وارد

 لباس و کردم خشک رو خودم تمام کردم حمام یوقت حمام رفتم و برداشتم



 

 

  از بود شده  خوب یلیخ بود دهیکش  دراز تخت یرو طوفان رونیب اومدم دمیپوش

 خواستمینم چون اوردمین روش به یول بود کرده حس رو ها بچه که یزمان

 بشه اخالق بد دوباره

 

 یرینم حمام_

 

 رمیم صبح ندارم حوصله نه_

 

   باشه_

 

  به کردم رو پشتم و دمیکش دراز تخت سمت اون رفتم و کردم خشک رو موهام

 طوفان

 

 آرام_

 

 بله _

 

 سمت  نیا برگرد_

 

 شکمم  یرو گذاشت  رو دستش که سمتش برگشتم

 

 بله _

 

 میبزار یچ رو ها بچه اسم بنظرت_



 

 

 

 ی دار دوست تو یچ هر_

 

   یمادرشون هم تو بهرحال_

 

  ادیم  خوشم آشوان از من_

 

 کنم یم انتخاب من رو دخترا پس_

 

   باشه_

 

 خوبه آروشا و دایآرش_

 

 یچ تو پس ستن من اسم با همه نایا یول اره_

 

  ستمین  باباشون گهید من نباشن ست من اسم با مگه نداره اشکال_

 

 چرا_

 

 و آروشا هم دخترا و آشوان شهیم پسرمون پس قشنگن اسما نیا گهید خوب_

 دایآرش

 

 گفتم  و نشستم زده ذوق



 

 

 

 بگم جون پدر و جون مادر و طرالن به برم پس_

 

 گفت و شد زیخ مین برم نکهیا از قبل

 

 خوابن  هم اونا وقته رید بخواب ریبگ نکرده  ازین_

 

   باشه_

 

 دم یخواب گرفتم و  دمیکش دراز دوباره

 

  شهیم رید  شو اماده شو بلند زمیعز آرام آرام_

 

 تخت  یرو  نشستم و کردم باز رو چشمام

 

  چنده ساعت_

 

 ی قهیدق۶:۳۵ ساعت_

 

   زوده_

 

 دوره  چقدر خوزستان یدونیم ستین زود زمیعز نه_

 



 

 

 خستم یلیخ یوا_

 

 یدیخواب  زود شبید که تو بود یخبر مگه کلک_

 

 ادیم خوابم من یچ خبر بابا_

 

 بخواب نیماش داخل بخور صبحانه شو بلند_

 

 جلو تو  بلکه بخوابم نیماش  داخل دارم جرعت من گفت یچ طوفان یدیند مگه_

 بخوابم که پشت من ینیبش

 

  با برم خوامیم من یباش  تنها آقاتون با خوزستان تا قراره شما زمیعز شرمنده_

 دوستام

 

 یراست_

 

  جانم_

 

 ادیب قراره ممیمر_

 

 هیک میمر_

 

 گه ید طوفان دوست نامزد_



 

 

 

   شو بلند زود خوب اهاا_

 

 اومدم برو باشه_

 

  و کردم عوض یساحل کی با رو  لباسم و شستم رو صورتم و دست و شدم بلند

 گفت  و دمید طرالن نیی پا رفتم و سرش انداختم میشال مدل مانتو کی

 

 ی شد قشنگ چقدر واو_

 

 زمیعز نهیبیم قشنگ چشمات_

 

   نشه رید بخور صبحانه نیبش ای ب تهیواقع_

 

 باشه _

 

 دادن  جوابمم که  کردم سالم همه به و زیم پشت نشستم و رفتم

 

  میاومد بعد و نیماش پشت میگذاشت رو  هامون ساک  تمام میخورد صبحانه که بعد

 م یکن یخداحافظ جون پدر جون مادر با که

 

 ی دیکش زحمت یلیخ کن  حالل جون مادر_

 



 

 

  کی همش نیبرنگرد نکرده ییخدا قراره انگار دخترم یزنیم هیحرف چه نیا_

 مسافرته

 

 مادرجون  گفت شهینم_

 

   نیای ب و نیبر سالمت به نباشه اضافه حرف_

 

   حداحافظ پس حتما_

 

 گفت   و کرد بغلم

 

 باش  ها  بچه و خودت  مواظب بسالمت_

 

  حتما_

 

 گفتم و بود ستادهیا  طوفان کنار  که پدرجون سمت کردم رو بعد

 

 پدرجون خداحافظ_

 

 باشه خودت به حواست دخترم بسالمت_

 

 حتما نیباش سالمت_

 



 

 

 باز رو عقب در طرالن که مینیبش میخواست و کردن یخداحافظ طوفانم و طرالن

 کرد 

 

  ترم راحت عقب من جلو نیبش تو طرالن_

 

 به میدیرس یوقت امی م باهاتون ییجا کی تا من نمی بب نیبش ها یزنیم حرفا ااا_

 رم یم اونا با شمیم ادهی پ ها بچه

 

 یراحت طور هر زمیعز باشه_

 

 :گفت طوفان

 

 میبر قراره انی ب ما با میمر و خودش قراره بود خراب نشیماش سجاد یراست_

 دنبالشون 

 

 ستم ین تنها گهید ینطوریا خوبه یلیخ خوب چه یوا_

 

 طرالن  یدوستا شیپ  میریم بعد میداریبرم رو اونا میریم اول اره_

 

 باش _

 

  و شد رید که زدن زنگ دوبار طرالن یدوستا نای ا میمر خونه یجلو میبرس تا

 م یدیرس یوقت زدیم غر ما  به و چوندیپ یم رو اونا طرالنم  نیکنیم کاریچ



 

 

  احوال و سالم از بعد شد ادهی پ طوفانم و رونیب اومدن خونه از سجاد اقا و میمر

  رو از بعد و شدم ادهیپ منم نیماش پشت  گذاشت رو لشونیوسا کرد  کمک یپرس

 گفتم سجاد اقا به کردن سالم و میمر با یبوس

 

   نی نیبش  جلو دییبفرما سجاد اقا_

 

 میمر کنار نمیشیم من شما نیباش راحت نه_

 

 پشت ترم راحت من دییبفرما کنمیم خواهش نه_

 

  ممنونم باشه_

 

 گفت  میمر که کرد حرکت هم طوفان و میمر و طرالن کنار پشت نشستم من

 

 کجا میبر میخوایم  نشد معلوم اخر_

 

 : گفت طرالن

 

   خرمشهر میبر میخوایم چرا_

 

   خرمشهرم عاشق من واقعا_

 

 :گفتم من



 

 

 

 نیرفت قبال مگه_

 

   نیخرمشهر مادرم خانواده اخه رفتم بار چند من بله_

 

   خوب چه_

 

   ستمین بلد رو قشیدق یجاها یول اره_

 

 میریگیم ادی میریم نداره اشکال_

 

 گفت  طرالن

 

 

 بعد و میمونیم روز کی اونجا قم میبر  قراره االن خوزستان میرینم که سره کی_

  از بعد خرمشهر میبرس  تا  جاها هیبق  و اباد خرم بعد میمونیم هم اونجا اراک  میریم

 م یگردیم هم رو گهید یها شهر میریم  خرمشهر میموند  که روز دوسه

 

 میریم  هم شوش_

 

 هست  برناممون جز هم شوشتر و شوش اره_

 



 

 

 یگردشکر یها جاذبه نجایا بودم کرده قیتحق که راجبش من اخه خوبه پس_

 یقشنگ یها جاذبه یلیخ هم ها اونجا هست  هم گهید شهر تا دوسه  داشت یقشنگ

 داشت 

 

 گفت  طرالن

 

  کرخه سد  و دز سد داره سد دوتا  خوندم راجبش من میریم مشکمیاند اره_

 جهانه داخل یخاک سد نیبزرگتر کرخه سد نیدونستیم

 

  واقعا_

 

 دم ید رو عکساشون قشنگه یلیخ دزم سد قشنگه هم یلیخ اره_

 

 مین یبب رو جنوب  میبر ینسریا میرفت یلیخ شمال خوبه یلیخ_

 

 اره_

 

 گفت طوفان

 

 دوستاتن  اونا طرالن_

 

 گفت  لحظه  چند از بعد و کرد رونیب  به نگاه کی طرالن

 

 کنار  بزن خودشونن اره اره_



 

 

 

  کرد خاموش و کرد پاک  رو نیماش بعد و برد  ابونیخ  کنار به رو نیماش طوفان

  و کرد  یپرس احوال و سالم باهاشون و دوستاش سمت رفت طرالن  میشد ادهیپ

 ما  سمت اومدن بعد

 

 م یداد احترام با رو جوابشون هم ما که  کردن سالم همه

 

 گفت  طرالن

 

 نشه رمونید که میوفتیم  راه هم  بعد و ساده یمعرف  کی خوب خوب_

 

  کرد  اشاره راستش سمت به یمعرف   به کرد شروع طرالن که کردن موافقت همه

 گفت  و

 

 کردن  ازدواج دوماهه مهران اقا همسرشون و جانن تایآز شونیا_

 

  چپش سمت به طرالن که میکرد یخوشحال اظهار و میگفت کیتبر بهشون همه

 گفت  و کرد اشاره

 

 یزود به یول عقدن هنوز البته آرشام اقا همسرشون و جانن نجمه شونمیا_

 شونهیعروس

 

 داد  ادامه طرالن که میگفت کیتبر  هم اونا به

 



 

 

  سر به ینامزد دوران  در فعال که رضا یاقا همسرشون و جانن حانهیر شونمیا_

  برنیم

 

  ازدواج ساله کی  بایتقر االن که  اریماز اقا همسرشون و جانن فاطمه شونمیا_

   نایداداشم سمت میبر حاال خوب کردن

 

 گفت  و داد نشون رو طوفان و من بعد

 

  جان ارام قشنگش خانمه و طوفان اقا بنده داداش خان شونیا_

 

   گفت  و داد نشون رو سجاد اقا و میمر بعد

 

 طوفانن  و ارام یدوستا سجاد اقا و خانم میمر شونمیا_

 

 شدن نایماش سوار رفتن  بعد کردن صحبت کمی کردن یخوشحال اظهار همه یوقت

  سوار دوستاشم  یشوهرا و شدن نیماش کی سوار دوستاش و طرالن میدید که

 بار چند راه داخل کردن حرکت همه  و میشد سوار هم ما شدن گهید نیماش کی

  بود شلوغ جاده چون یول شوهراشون با طرالن یدوستا گرفتن سبقت هم از

 یهتل میرفت راست کی و قم میدیرس دوساعت از بعد کنن طنتیش ادیز  نتونستن

  میاورد در رو ساکامون هتل یجلو  میدیرس  یوقت بودن کرده رزرو اتاق قبال که

 داخل ببره  رو نایماش که نگهبان به دادن هم رو چاییسو و مسئول به میداد و

 گفت و کنارم ستادیا اومد میمر نگیپارک

 

  هیهتل عجب_

 



 

 

 باشه  متفاوت هیبق با شکلش و امکانات  کمی دیبا بالخره ستارست چهار اره_

 

 قشنگه  یلیخ یول اره_

 

 دارم  دوستش منم اره_

 

  رنیبگ  رو اتاقا دیکل برن مردا تا داخل میرفت هم با و اومدن دوستاشم و طرالن 

  چون من یول  زدن حرف کردن  شروع دخترا و مینشست منتظر یالب داخل ما

  میرفت و اومدن مردا ساعت ربع از  بعد نداشتم زدن حرف حوصله  بودم خسته

  فاصله ما با اتاق تا دو بود نفره تک چون طرالنم و داشت اتاق کی زوج هر باال

 گفت طرالن و میستادیا بود تر کی نزد اسانسور به که ما اتاق در یجلو داشت

  ناهار نیباش  نیی پا دو ساعت  نیکن استراحت نیبر ی ازدهی ساعت خوب_

 نیموافق میبگرد میبر و میبخور

 

  یوقت خودش اتاق داخل رفت کس  هر بعد و کردن اعالم رو موافقتشون همه

 تخت  یرو دمیکش دراز  و کردم عوض رو لباسام شدم اتاق وارد

 

  خوابم هنوز یول رفت نیب از بود بدنم داخل  یخستگ یچ هر کنمیم حس شیاخ_

 ادیم

 

  گفت طوفان

 

 خوابمیم بعد رمیبگ دوش من تا بخواب خوب_

  

 رمیبگ دوش کی منم کن صدام ناهار قبل یبود داریب  باشه_



 

 

 

   باشه_

 

 برد خوابم قهیدق چند از بعد و بستم رو چشمام

  

 آرااااممممم  آرام آرام_

 

 ستادهیا سرم یباال طوفان دمید که  کردم باز رو چشمام

 

 نشستم و شدم بلند

 

 شده  یچ_

 

  که  کن خشک رو موهات ایب زود برو حمام یبر یخوایم شو بلند۱:۳۰ ساعت_

 میبگرد میبر میخوایم میبخور  ناهار میبر

 

 ی کرد صدام که ممنون باشه_

 

  کار دور  کن صدام تمام کارت یوقت  کنمیم استراحت کمی من کنمیم خواهش_

 دم ینخواب بودم شرکت یها

 

 کنم یم صدات اومدم بخواب تو باشه_

 



 

 

  عیسر حمام رفتم و برداشتم رو لباسام رفتم من تخت یرو دیخواب طوفان یوقت

 پنج دو ساعت  شد که کردم خشک رو موهام رونیب اومدم و گرفتم دوش کی

  گفت طرالنه  دمید که بازکردم رو در زدن رو در که قهیدق

 

  یستین اماده هنوز_

 

  کردم استراحت کمی نشستم چقدر  شدم خسته نیماش  داخل شمیم اماده االن نه_

 میایم االن هم ما نیبر شما کرد  ستیر و راست رو شرکتش یکارها طوفانم

 

 باش  خودت مراقب زمیعز باشه_

 

 چشم _

 

 ن یایب زود رفتم من_

 

 زم یعز باشه_

 

 طوفان سمت رفتم و بستم رو در  رفت که طرالن

 

 گه ید شو داریب  طوفان اقا طوفان طوفان_

 

 هیچ_

 

 منتظرمون  نیی پا برن گفتم دنبالمون اومدن ها بچه_



 

 

 

 ندارم یکار شمیم اماده االن باشه_

 

 باش _

 

  هم با و اومد قهیدق چند از بعد نشستم  طوفان منتظر و دمیپوش لباس کی رفتم

  خودمون یبرا میرفت هم ما خورنیم دارن و اوردن غذا ها بچه میدید نییپا میرفت

  میداد رو جوابشون که  کردن سالم همه کنارشون مینشست میاومد و میدیکش غذا

 گفت  نجمه که رونیب میرفت میشد بلند تمام میخورد غذا یوقت

 

 یبر کجا خوب_

 

 گفت  طرالن

 

  قشنگه  یلیخ فصل نیا داخل گنیم قاهان دره میبر_

 

 گفت  تایآز

 

 دم یشن منم اره_

 

 قاهان دره میبر شد قرار و کردن دییتا همه

 کنن پارک  رو نایماش برن مردا تا میشد ادهیپ و میدیرس قهیدق پنج و چهل از بعد

   میافتاد راه هم با اومدن یوقت

 



 

 

 خوشگله  چه یوا_

 

 گفت  طرالن

 

 برمیم بد یجاها رو داداشم زن من مگه_

 

 زمیعز قربونت_

 

 ییباصفا  و قشنگ یجا انقدر سرمون پشت طوفانم و میرفت تر جلو طرالن و من

 نشستم و  شدم خسته من میگشت کمی یوقت برگرده گهید  خواستینم دلش ادم که بود

  کی گشتن رو جاها هیبق و دادن ادامه راهشون به ها بچه کنارم نشست طوفانم

 به که نگاهش ما سمت اومد و دید رو ما  ومدیم  دور از داست که ییروستا زن

 گفت  افتاد شکمم

 

   سرده نیزم ینشست نجایا چرا جان دختر  سالم_

 

 سرد نسبتا و بود تهران از بهتر یلیخ نجایا یهوا گفتیم راست

 

 منتظرشون همسرم با برم نتونستم من بگردن رفتن دوستام  جون مادر سالم_

 میموند

 

 من  خونه نیایب خوب_

 

 م یشینم مزاحم ممنونم نه_



 

 

 

   نیا یب خداست بیحب مهمان جان دختر هیچ مزاحم_

 

 ممنون نه_

 

 گفت و طوفان سمت کرد رو رهینم من دید یوقت

 

  تخته یرو نجای ا نهیبش یطور ن یا ستین خوب ادیب  خانمتم که ایب شما پسرم_

   خورهیم سرما سنگ

 

 گفت و شد بلند بعد و کرد من به  نگاه کی طوفان

 

 زنم یم زنگ بهشون انی ب  ها بچه تا  شونیا خونه میبر ایب گهیم درست مادرجان_

 

 باشه _

 

 خترجان  نیافر_

 

  و کرد باز رو در میدیرس یوقت زنه  خونه سمت میرفت طوفان کمک با شدمو بلند

 گفت 

 

 میدار مهمان اقا حاج اهللای_

 



 

 

 گفت  و رونیب اومد خونه از مسن مرد کی

 

   داخل ارشونیب اومدن خوش_

 

 گفت افتاد طوفان و من به نگاهش یوقت

 

  نیهست یچ منتظر پدرجان داخل ایب_

 

 وانیا یرو مینشست میرفت داد رو سالممون  جواب که  میکرد سالم و داخل میرفت

 خونه

 

 اورد یچا برامون و شد بلند طلعته اسمش دمیفهم اقاهه با صحبتاش از که زنه

  بعد و مییکجا ما داد اطالع و ها بچه به زد زنگ و شد بلند  دیببخش کی  با طوفان

 گفت  خانم طلعت میخورد  رو هامون یچا و  نشست اومد

 

 نیبخور زارمیم بار ناهار  براتون نیکن صبر اگر_

 

 میخورد ناهار خانم طلعت ممنون نه_

 

  نیبخور ماهم شیپ خوب_

 

 میریس واقعا ممنونم نه_

 

  دخترم ماهته چند زمیعز باشه_



 

 

 

 ماهمه  هفت_

 

 هیچ شون تیجنس کنه حفظشون خدا_

 

  یقلو چند نیدونیم_

 

 هات  بچه یقلو سه دخترم اره_

 

 ن یبد  صیتشخ نیتونست که نیهست ینفر نیاول خانم طلعت یوا_

 

 بشه سرمون ییزایچ  کی دیبا سن نیا با گهید دخترم_

 

 سالتونه  هشتاد انگار سن  نیگیم طور کی نیجون که شما ماشاهللا_

 

 گهیم و خندهیم

 

 زمیعز هات بچه تیجنس ینگفت خوب_

 

  دختر دو و پسر کی_

 

 پسر داد بهم  بچه کی خدا ازین و  نذر سال چند از بعد منم کنه خداحفظشون_

   خدمته االن نیحس گذاشتم رو اسمش



 

 

 

  کنه خداحفظش_

 

 دخترم  ممنونم_

 

 و اومدن ها بچه ساعت مین از بعد  خوردم رو میچا منم و نزد یحرف  یکس گهید

  از بعد و داخل اومدن کرد باز رو در  براشون خانم طلعت شوهر یوقت زندن در

  یچا براشون رفت خانمم طلعت و  شمونیپ نشستن اومدن یپرس  احوال و سالم

 گفت سجاد اقا ارهیب

 

 نیومدیم هم شما کاش بود خوب یلیخ طوفان_

 

  میا یب  مینتونست ارام تیوضع بخاطر نداره اشکال_

 

 د یارز ینم ضررش به بهتر اره_

 

 اره_

 

  گفت و رونیب اومد خونه اشپز از خانوم طلعت

 

 ن یاومد کجا از خوب_

 

  گفت طوفان

 



 

 

  خوزستان میریم مسافرت یبرا میدار میایم تهران سمت از ما_

 

 مسافرت   و یخوش به شهیهم انشاهللا پسرم یسالمت به_

 

 خانم طلعت ممنونم_

 م یشد بلند کردن استراحت ها بچه و مینشست که ساعت مین از بعد

 

 گفتم

 

 گه ید شرمنده م یداد زحمت یلیخ ممنونم خانم طلعت خوب_

 

 کنم درست زیچ کی نینگذاشت که شما شرمنده دشمنت دخترم هیحرف چه نیا_

 ن یبخور

 

 ی ایدن کی خودش نیداد بهمون جا که نیهم هیحرف چه نیا_

 

  نکردم یکار_

 

 میکنیم زحمت رفع گهید ما اجازه با خوب ممنونم بازم_

 

  و میشد خارج خونه از کردن یخداحافظ  هم ها بچه و کردم یخداحافظ یوقت

  میمر یصدا با هتل سمت میکرد  حرکت  و میشد سوار و ها نیماش سمت میرفت

   سمتش برگشتم

 



 

 

 ارام_

 

 جانم_

 

 بدم نشونت رو عکسا ایب_

 

 کال  بود رفته ادمی  باشه_

 

 داخل که ییعکسا همه اونم نمیبب بتونم تر راحت تا شدم تر کینزد میمر به کمی

  عکس کی درخت کنار عکس کی داد نشونم رو بود گرفته مختلف یها مکان

  هم رو همه ها بچه با عکسم چند و  سجاد اقا و خودش عکس چند رون اب کنار

 داد حیتوض

 گفتم  شد تمام یوقت

 

 گذشته   خوش بهت یلیخ که  معلومه_

 

 بهمون تو اگر هستم تو ونیمد   رو ها یخوش نیا همه بود یعال اره یوا_

 میدار االن یول بود کننده کسل  قبل مثل مونیزندگ میومدینم هم ما یگفتینم

  سجاد  نه مگه میریگیم هیروح

 

 ی گیم درست شما خانومم بله_

 

 گفت   و من سمت کرد رو  روش بعد و داد لشیتحو لبخند کی ممیمر

 



 

 

 میبزن حرف یچ  راجب حاال خوب_

 

 یشد اشنا سجاد اقا با یچجور اها خوب اامممم_

 

 پیاک کی هم با  الدیم و طوفان و  سجاد بعد میبود یدانشگاه  هم سجاد و من_

  الدیم و مهرناز  مدت کی از بعد میبود پیاک کی هم با مهرنازم و من بعد بودن

  و الدیم  که مدت کی از بعد  میدیدیم رو هم شتریب هم ما  شدن دوست هم با

 یول شتریب  ییاشنا یبرا داد یدوست شنهادیپ من به سجاد کردن نامزد مهرناز

 از بعد و زد حرف بابام با و اومد باشه انیجر در دیبا پدرم گفتم نکردم قبول

 مییشما خدمت در که االنم عقد و ی نامزد هم بعد و میشد اشنا هم با کمی موافقت

 

 طوفانه همکار سجاد اقا زمیعز مبارکه_

 

 بعد بود حسابدار کردیم کار بانک داخل بزنه شرکت طوفان نکهیا از قبل سجاد_

 کرد  کار طوفان شرکت داخل  اومد زد شرکت طوفان که

 

 کار جا کی چون تره یمیصم سجاد اقا با طوفان نیهم یبرا پس خوب چه ااا_

   کننیم

 

   بگو خودت از تو خوب زمیعز اره_

 

 منو پدرم از طوفان پدر بعد  کردیم کار طوفان پدر شیپ پدرم من خوب_

  میاومد و ساده عقد کی هم بعد میشد اشنا یخواستگار اومدن کرد یخواستگار

 مون یزندگ خونه سر

 



 

 

   زمیعز یبسالمت_

 

 ی باش سالمت_

 

 سمتش میبرگشت  طوفان یصدا با

 

 ن ینزار جا یزیچ نیکن جمع رو لتونیوسا میدیرس خوب_

 

  ادهیپ  نیماش از نی ماش توقف با  و میبرداشت رو لوازم و فیک طوفان حرف با

 ان یب هم ها بچه هیبق تا مینشست یالب داخل میرفت و میشد

 

  کاریچ که میریبگ میتصم تا میشد جمع هم  دور و اومدن ها بچه قهیدق چند از بعد

 گفت طوفان میکن

 

  یبرا بعد میکن استراحت هم قهیدق چند  میکن عوض رو لباسامون میبر من بنظر_

 م یبخور غذا رونیب میبر شام

 

   گفت طرالن

 

 دلم بود قشنگ یلیخ اونجا میریم ایکینزد نیهم دمید رستوران کی موافقم اره_

 نم یبب کینزد از رو دکورش خوادیم

 

 اتاقامون سمت میرفت بعد و کردن موافقت همه



 

 

  ادی ب بعد بشه تمام سجاد با صحبتش  طوفانم تا باز گذاشتم رو در و شدم اتاق وارد

   دمیکش  دراز و تخت سمت رفتم راست کی

 

 شد برطرف میخستگ یبکش دراز  دهیم یفیک چه ششششیاخ_

 

 ینداشت تیفعال ادمیز خوبه_

 

 کنهیم نگام داره  و در چهارچوب داخل ستادهیا طوفان دمید که در  سمت برگشتم

 گمیم و تخت  تاج به دمیم هیتک و باال کشمیم و خودم

 

  کردم یرو ادهی پ هم یلیخ تازه نیماش  داخل  نشستم انقدر داره یربط چه خوب_

 ام یم حساب به نفر چهار که من نیشد خسته نیهست نفر کی که شما

 

 یغرا غر حوصله باشه خودت به حواست یلیخ  ارام یول دارم قبول یاک_

 بعدشم  ندارم رو مامان و طرالن

 

 گفت  و کرد مکث کمی

 

 یاتفاق ای یخواست یچ هر پس وفتهیب خطر به ها بچه و خودت سالمت خوامینم_

 بگو بهم و کن خبرم افتاد برات

 

 گم یم و لبم یرو ادیم لبخند میمهم براش ها بچه و من نکهیا دنیفهم و حرفش از

 

   چشم_



 

 

 

 ن ییپا  میبر دیبا  گهید قهیدق چند کن عوض لباس ای ب بال یب_

 

 ام یم رمیبگ دوش کی من باش_

 

   یاک_

 

  و رونیب اومدم و کردم شور گربه  رو خودم طرالن بقول و حمام سمت رفتم

 اومد  طوفان یصدا که دمیکش یم  سشوار رو موهام داشتم و دمیپوش رو لباسام

 

 بکشم سشوار امیب بگو تمام کارت_

 

 باشه _

 

  و کرد خشک رو موهاش و اومد طوفانم تمام دنمیکش  سشوار که قهیدق چند از بعد

 هم با و اومدن ها بچه قهیدق چند از بعد میموند منتظر یالب داخل نییپا میرفت

 گفت  طرالن میشد وارد  یوقت طرالن نظر مورد رستوران میرفت

 

  قشنگه چقدر نگاه گفتم نیدید_

 

   قشنگه یلیخ عزبزم اره_

 

  مین یبش زیم اون سر میبر  نیایب خوب_

 



 

 

  داشت  قرار یبزرگ  زیم که داد  نشون رو رستوران راست سمت دست با بعد

  مینشست و میرفت

 گفت  سجاد

 

   یبد بهمون رو هات  بچه ینیریش یخواینم شما طوفان اقا خوب_

 

 گفت  طوفان که زدیم حرف کی کس  هر و کردن موافقت همه

   ضرر و جهنم نیبد سفارش نیدار دوست یچ  هر خوب یلیخ_

 

  به طرالن داد سفارش یچ کی کس هر  و اومد گارسون و کردن  یخوشحال همه

 گفت  یشوخ

 

   نیکن غارتش داداشم بیج داخل نیدید پول کمی حاال خوب_

 

 گفت  سجاد دنیخند همه

 

  یخوریم  حرص چرا شما بده پول خوادیم داداشت_

 

 گفت  طرالن که کردن دییتا رو سجاد حرف ای گفتن یچ کی همه

 

 بگم رو گارسون نیخوایم نیبد سفارش نیدار دوست یچ هر کردم غلط من_

 ن یبد سفارش دوباره ادیب

 

 گفت طوفان



 

 

 

 نزن ضرر  فقط یباش من سود فکر به خوادینم تو_

 

 کن  یخوب و ایب_

 

 گرفته درد دلم که دمیخند طرالن  مزه با حرکات از انقدر کردمیم نگاه فقط منم

 و میشد بلند نشستن کمی از بعد و  می خورد خنده و یشوخ با و اوردن رو غذا بود

  طرالن که باال میبر میخواست میدیرس یوقت هتل میرفت و میشد نیماش سوار میرفت

 گفت 

 

 من اتاق همه خانما رهیم سر حوصلم تنها خودم اتاق داخل من ستین حساب_

   نباشن خسته جاده داخل صبح که بخوابن  برن ونمیاقا

 

  یلیخ چون نرم خواستمیم کردم قبول اجبار به منم کردن موافقت دخترا همه

  اتاق داخل رفتن دخترا باال میرفت هم با نیهم یبرا بود زشت یول بودم خسته

 دم یشن سر پشت از رو طوفان یصدا که بشم وارد خواستم طرالن

 

  کن صبر_

 

   بله_

 

  کننیم درک  حتما یبر خوادینم یا خسته اگر_

 

   امیم زود فوقش  برم دارم دوست نه_



 

 

 

  باشه خودت به حواست پس باشه_

 

 ی اک_

 

 گفت  طرالن بستم رو  در و شدم طرالن اتاق وارد منم اتاق سمت رفت یوقت

 

 دنبالت ومدمیم داشتم ارام یموند کجا_

  

  داشت باهام کار طوفان_

 

  یصندل یرو نیبش  ایب حاال خوبه خوب_

 

 نم یبش تونمینم اصال تخت یرو کشمیم دراز نه_

  

 یراحت طور هر زمیعز باشه_

 

 گفت  طرالن نشستن همه یوقت

 

  میبزن حرف یچ  راجب خوب_

 

 گفت حانهیر

 



 

 

  میبزن حرف  یچ راجب یپرسیم تازه یکرد جدا شوهرامون از رو ما_

 

 گفت  و لبخندزد کی طرالن کردن دییتا رو حرفش هیبق

 

  نیایب اصال خوب شهینم کم که شوهراتون از نی باش من شیپ شب کی حاال_

 م یکن یباز

 

 ی باز چه_

 

 قت یحق  و جرعت_

 

  بچرخه وسط گذاشت و اورد یبطر کی و  رفت طرالن و کردن موافقت همه

   نجمه و میمر سمت افتاد یسر نیاول

 

 گفت  میمر

 

 قتیحق ای جرعت_

 

 قتیحق_

 

   بپرسم یچ سوال خوب خوب_

 

 گفت   میمر سر اخر گفتیم زیچ کی یک هر



 

 

 

   یشد اشنا ارشام اقا با چطور_

 

 گفت  نجمه

 

  که  بعد داداشم دوست شرکت یکار کی یبرا رفتم من اسونه که نیا خوب_

  دوست هم با مدت کی بعد دمشی د داداشم با بعدم بار چند و دمشید داخل رفتم

 شدم ناراحت انقدر منم زنهینم حرف باهام و کرده  قهر  دمید مدت کی بعد  میبود

  چرا که  کردم قهر باهاش میخواستگار اومد مدت کی از بعد دمید یول نگو که

 بمیشما خدمت در االن که خالصه کنم  زتیسوپرا خواستمیم  گفت یدادینم جواب

 

 گفت  طرالن

 

  خواستیم  دلمون زد غر بس از کشت رو ما مدت کی اون داخل یدونینم اره_

 میبکن رو سرش

 

  فاطمه و حانهیر سمت افتاد که چرخوند رو یبطر دوباره طرالن دنیخند همه

 گفت حانهیر

 

 قتیحق ای جرعت خوب_

 

 جرعت  معلومه_

 

  یبخور کنمی م درست برات یبیترک  کی االن بزار باشه_



 

 

 

  قتیحق همون کردم غلط خدا ترو نه_

 

 از و رفت التماساش به توجه بدون حانه یر یول دنیخندیم فاطمه یالتماسا به همه

  اومد و  کرد یقاط هم با و اورد در دوغ و نوشابه طرالن اتاق خچالی داخل

 فاطمه  سمت

 

 بسته  هم نیهم نبود  ادیز امکانات چون زمیعز  ایب_

 

 خدا ترو نه_

 

 گهید بخور_

 

 ییدستشو سمت رفت عیسر خورد ذره کی یوقت

 گفت  طرالن  دنیخند همه

 

   خوزستان میبر میمستق گهید میستین راه داخل بنظرم_

 

   میستیبا برگشت راه داخل میتونیم بهتره اره_

 

  یباز گهید کمی میبزن حرف صبح هم مردا با شد قرار و کردن موافقت همه

 خودش  اتاق رفت کس  هر بعد و میزد حرف و میکرد

 



 

 

  رفتم و کردم باز رو اتاق در یخداحافظ  کی از بعد و رونیب اومدم ها بچه با

  رو پشتم کمد سمت رفتم بستم رو در و داخل رفتم واشی  کهیتار اتاق دمید داخل

  دست کی کردم حس که بپوشم لباس خواستم اوردم در رو لباسم و تخت به کردم

 دستش با که  عقب برگردم خواستم  و دمیکش نیه  دهیترس گرفت قرار کمرم یرو

 گفت  واشی گوشم داخل و نگذاشت  و شد مانع

 

 باش اروم منم نترس_

 

 گفت  و نگذاشت که رمیبگ فاصله ازش خواستم گرفتم اروم صداش دنیشن  با

 

 دارم ازین بهت_

 

 حاملم من شهینم_

 

 کنم تیرعا  دمیم قول_

 

 مهر لباش با که بزنم حرف خواستم عقب به گردوند  برم و نزدم یحرف گهید

    زد سکوت

 

  دمید که برگردم خواستم و کردم  باز رو چشمام صورتم داخل نور برخورد با

  چطور کردیم  برخورد چطور که  افتادم شبید ادی شده حلقه  دورم طوفان دست

  رو و خوردم تاب بغلش داخل لبم ی رو اومد لبخند بود ها بچه و من به حواسش

  و دمیبوس و زد لبخند کی دید رو لبخندم یوقت بازه چشماش دمید که سمتش کردم

 گفت 

 



 

 

   ریبخ صبح_

 

   ریبخ صبح_

 

 صبحانه  میبر بعد حمام میبر شو بلند_

 

 برو  تو یخوایم ای رمیم من اول باشه_

 

 ستین وقت_

 

 گفت   و زد چشمک کی بعد

 

 هیچ ییدوتا راجب نظرت_

 

  هیحرف چه نی ا ایح یب یییه_

 

 رو  رفتارت رفته ادتی رو شبید مگه هیچ ایح یب شوهرتم خوب_ 

 نشیس داخل رو سرم بعد بازوش به زدم رهیگیم شیات داره هام گونه  کردم حس

  و کرد جدام خودش از اروم میموند طور همون قهیدق چند و دیخند کردم یمخف

 گفت 

 

  ستین وقت انیم ها بچه گهید االن حمام میبر شو بلند_

 



 

 

   باش_

 

   داخل اومد دمید که ببندم سرم پشت رو  در خواستم حمام داخل رفتم برداشتم لباس

 

 رونیب برو امیم زود من وا_

 

 یکشیم خجالت نکنه  تر زود ینطوریا_

 

 گفتم  نداشت معنا  خجالت شبید و بچه تا سه وجود با چون

 

   شکم نیا  با اونم ستمین راحت فقط نه_

 

  خجالت داخلشه یفسقل تا سه چشه شکمت مگه بعدم یکن عادت دیبا گهید خوب_

  نداره

 

 گفت  و کرد   اشاره شکمم به و زد چشمک دوباره بعد

 

   خودمه کار سرم ریخ_

 

  میاومد و کنم حمام باهاش کرد مجبورم طوفان سر اخر بحث و جر یکل از بعد

  مینشست  صبحانه یبرا نیی پا میرفت می کرد جمع رو لمونی وسا میدیپوش لباس رونیب

 اومدن ها بچه ساعت مین از بعد خوردن به میکرد  شروع و زیم سر

 



 

 

 اتاق داخل دمیرس تا که من یبش داریب زود انقدر یتونست چطور ارام یوا_

 شدمینم داریب کردینم صدام اریماز اگر االن تا شدم هوشیب

 

 هشت  ساعت  شد کردم رو کارام تا گهید سرم به بود زده یخواب یب دونمینم_

 

  بده یلیخ یخواب یب اها_

 

  اره_

 

  تا اتاقشون داخل رفتن و شدن بلند بعد و خوردن رو شون صبحانه و نشستن همه

   میکن حرکت ده ساعت

 

 نگفتم مونیتصم راجب  طوفان به اومد ادمی تازه و شدم اتاق وارد

 

 طوفان یراست_

 

   بله_

 

  رو راهمون  داخل یشهرا هی بق  یبرگشتن خوزستان میبر میمستق شد قرار_

  میبگرد

 

  بهتره اره_

 

 یلیخ اره_



 

 

 

   آبادان میبر اول قراره گهید یچ کی یراست_

 

 خوبه_

 

  معروفه  فالفلشم داره یقشنگ یها  غروب یول گرمه دمیشن یلیخ ابادان اره_

 میبخور دیبا  حتما

 

 تند هیعال فالفالشم بود گرم یلیخ ابادان رفتم پروژه کی یبرا بار کی منم اره_

 داغ و

 

 خواست  دلم نگووو یوا_

 

  گهیم و خندهیم طوفان

 

 شتریب ساعت چهار االن تا شبید از ایب_

 کنمیم صدات ده تا بخواب کمی  ایب  یدینخواب 

 

 باشه _

 

  برد خوابم قهیدق چند از بعد و بستم رو چشمام

 شدم داریب خواب از طوفان یصدا با

 



 

 

 منتظرن  ها بچه نییپا میبر میبش اماده دیبا شو بلند کمه  ربع و ده ارام_

 

 باشه _

 

 میبرداشت رو ساکامون کردم عوض ولباس شستم رو صورتم و دست و شدن بلند

 رو اتاق دیکل رفت طوفانم و یالب داخل ها بچع سمت رفتم من نییپا میرفت و

 بده رشیپذ لیتحو

 گفت  طرالن

 

   بگذره یخوش نیهم به سفرم هیبق دوارمیام گذشت خوش یلیخ نیا از نمیا خوب_

 

 وگفت  اومد طوفان  قهیدق چند از بعد کردن دییتا رو حرفش همه

 

 ارن یب هم رو نامونیماش  گفتم دادم لیتحو رو دیکل ها بچه میبر  نیا یب_

 

   میکرد تشکر اوردن رو ها نیماش قهیدق کی از بعد رونیب میرفت و میشد بلند همه

 راه داخل ابادان  به دنیرس تا میافتاد راه و میشد ها نیماش سوار انعام دادن با و

 ازین مورد لیوسا میکردیم استراحت میخوردیم غذا میگرفتیم عکس میستادیا یم

  بود شب هشت ساعت میدیرس که یوقت  میدیخریم سوغات میکردیم یداریخر رو

  کجا برن رنیبگ  میتصم تا شدن ادهیپ نیماش از همه

 گفت طوفان

 

 

 اقامت یبرا بود یخوب هتل ایکینزد نیهم هتل کی رفتم نجایا اومدم که من_

 پس  میراحت برامون کنن رزرو گفتم نجایا دارم هم آشنا تازه



 

 

 

 شدم خسته یلیخ اونجا میبر  پس باشه_

 

 به میدیرس قهیدق پنج و یس از بعد هتل  سمت میافتاد راه و کردن موافقت همه

   هتل

 

 هیهتل عجب یوا_

 

   گفت طرالن

 

 نداره یخاص زیچ که رونشیب ینما_

 

  نمیبیم رو عکساش دارم_

 

  یکنیم نگاه نترنتیا از یدار یستادیا هتل یجلو وااا_

 

 باشم داشته یاطالعات کی دیبا ورود از قبل خوب_

 

  یاک اها_

   رشیپذ سمت و داخل میرفت و میداد لیتحو رو نایماش و میشد ادهی پ نیماش از

 

 زدن  حرف کرد شروع طوفان

 



 

 

   دینباش خسته سالم_

 

 ممنونم سالم_

 

   یسلطان اسم به میکرد  رزرو هتل روزید ما_

 

 گفت   بعد و کرد سرچ  ستمیس داخل بود نشسته ستمیس  پشت که یکس

 

  نیکرد  رزرو اتاق تا۷ نمیبیم دارم درست یول بله_

 

   بله_

 

   بگذره خوش بهتون دوارمیام_

 

 ممنونم_

 

 ن یبد  رو هاتون شناسنامه لطفا_

 

   دییبفرما_

 

  گهید دردسر تا چند و عقد نامه گرفتن و جو و پرس از بعد و دادن همه

 



 

 

 قهیدق چند از بعد زدن حرف کردن شروع ها بچه و یالب داخل مینشست و میرفت

 گفت  و اومد یکی

 

  کنمیم تون یی راهنما من دییبفرما نیاومد خوش سالم_

 

  و میشد اسانسور سوار اسانسور سمت میرفت و میشد بلند و میکرد تشکر همه

   میشد نظرمون مورد ی طبقه وارد

 

 گفت شیابادان باحال لحجه با مرده

 

 دوم طبقه داخل گتونید نفر سه نیا طبقه نیا داخل نفرتون چهار خوب_

 

 نداشتن یا گهید چاره یول میست ین هم با که شدن ناراحت ها بچه

 

  حانهیر و تایاز و میمر یول میبود طبقه کی داخل نجمه و فاطمه و طرالن و من

 بودن گهید طبقه کی داخل

 

 گفت اریماز اقا و بره فرستادنش انعام دادن و مرده از تشکر از بعد

 

 میگردیم حوصله  سر فردا نیکن استراحت حاال خوب_

 اتاقاشون سمت رفتن یخداحافظ از بعد کردن موافقت همه

 

 گفت طوفان که اتاق داخل میرفت

 



 

 

 برگردم نیماش با دوباره راه نقدریا  دیبا نکهیا به فکر اصال شدم خسته یوا_

 اوره  عذاب

 

  دست یکی انگار هیشرج چقدر هوا یوا ادیم دلت یخوب نیا به جاده وااا_

 گلوت  یرو گذاشته

  

 کمی یوقت یول داشتم رو حس نی هم  اومدم که قبال من یکنیم عادت یول اره_

   بودم کرده عادت ای هوا به نسبت بود شده حس یب بدنم انگار موندم رونیب

 برام بود گنگ حس کی ادینم ادمی خوب

 

 حس رونیب نیاومد که بعد بود خوب هوا نیماش  داخل اخه خوبه حداقل خوب_

 سرده نجایا زمستونا  شمیم خفه دارم کردم

 

 زمستونه گهید اره خوب یول ستین سرد صورت اون به نه_

 

 دوتا یکی بودم دهیشن راجبشون یلیخ  دارم دوست رو ایجنوب انقدره خوبه خوب_

  خوب یدخترا یلیخ بودن شهر کدوم مال دونمینم یول بودن یجنوب دوستامم از

 بودن یطبع شوخ و

 

 گرمن  خون یلیخ اره_

 

   برو تو بعد حمام رمیم من_

 

 صحبت نیح که منم تخت یرو دیکش  دراز بعد داد تکون رو سرش طوفان

 بود سختم یلیخ اخر دوماه حمام  سمت رفتم بودم اورده در ساک  از رو لباسام



 

 

  خودم تند نداشتم چاره یول بود شده بزرگ  یلیخ شکمم چون حمام برم ییتنها

 گفت  طوفان که رونیب اومدم و شستم رو

 

 شدم  خسته یکردیم کاریچ تو اون ساعت کی_

 

  رفتم ستین  قهیدق پنج من وا_

 

 ی حمام  داخل ساعت کی یکنیم فکر_

 

  داخلشون نمونه کف  بشورم خوب مجبورم بلنده موهام خوب_

 

  سرد رو خودت ادیز کن یسع ینخور سرما کن خشک رو موهات ایب یاک_

 ی بش هوا دو گرمه رونیب  یبر بعد یرینگ

 

   باشه_

 

 ام یم منم کن  خشک رو موهات نیافر_

 

  منم  بست رو  در حمام داخل رفت که دادم تکون باشه نشونه به دوباره رو سرم

  موهام دنیکش سشوار  کردم شروع و اوردم در ساک  از رو یمسافرت سشوار

  موهام نتونستم یحت کنم سشوار خوب نتونستم بودن شده بلند و بودن پر انقدره

 ومد یم خوابم یلیخ چون کنم شونه رو

 



 

 

  از بود کمرش دور فقط حوله کی که یحال در طوفان که بخوابم برم  شدم بلند

 گفت هینطوریا موهام دید یوقت رونیب اومد حمام

 

 ی نکرد خشک رو موهات چرا پس_

 

  ادیم خوابم یلیخ ندارم حوصله اصال بسه نده ریگ تروخدا نه_

 

  شهیم دردسر یخوریم سرما نمی بب کن خشک نیبش_

 

 خوامینم_

 

 کنم  سشوار برات من نیبش خوب_

 

 خوامینم نه_

 

 نم یبب نیبش نشو لوس_

 

  که  موهام  داخل دیکش  دست انقدره موهام کردن سشوار به کرد شروع نشستم تا

 باز اخر تا چشمام شدم پرت ارتفاع کی از نکهیا حس با برد خوابم یک دمینفهم

  بستم رو چشمام دوباره تخت یرو  بزارم خوادیم  و کرد بغلم طوفان دمید که شد

 گفتم و

 

   یکنیم کار دفعه کی چرا رفت نفسم یوا_

 



 

 

 کنم دارتیب خواستمینم بده_

 

 شد یم ترم اروم یول ستین بد_

 

   یاک_

 

 بپوشه رو لباساش رفت بعد و تخت یرو گذاشتم واشی

 

  دمیفهم تخت  رفتن نییپا  حس با قهیدق  چند از بعد بستم رو چشمام دوباره منم

  برده خوابش دمید شد منظم نفساش که قهیدق چند از بعد بخوابه اومده هم طوفان

  رو سرم و رفتم ستین سبک خوابش  شدم مطمعن یوقت  و کردم باز رو چشمام

 دستش کی طوفان دمید شدم داریب ی وقت دمیخواب گرفتم و دستش رو گذاشتم اروم

  کنم ازاد رو خودم تا خوردم ول کمی کرده چفتم پاهاش با و دورم  کرده حلقه رو

 گفت  که

 

  شده خواب بد میزدیم یه االن تا شب ید از بخوابم بزار یخوریم  ول چقدر اه_

  اصال گهید یشد داریب که هم حاال رمیبگ رو پاهات و دست بودم مجبور یبود

 اومده  رمیگ یزن نیچن  که  کردم یگناه چه من اخه بخوابم یزارینم

 

  من ینیبب دیبا دوما شمیم خواب بد باشم خسته یلیخ که ییزمانا من که اوال_

  بد کار نه خوبتم کار کدوم جواب

 

  بخوابم من تا  بزن حرف کمتر حاال یگیم راست تو اره_

 



 

 

 رو نستایا کمی برداشتم رو میگوش و  گرفتم فاصله  ازش بعد و دراوردم رو اداش

 و دمیپوش لباس و شدم بلند بعد کردم نگاه رو میبود گرفته که ییعکسا و گشتم

 طوفان سر یباال رفتم

 

 طوووفاااننن  طوفااان  طوفان_

 

 چتههههه _

 

   بله ای  جانم بگو  ای هیچ چته_

 

   بنال_

 

  صبحانه من نییپا میبر هست  گشنمم رفته سر حوصلم شو بلند تیترب یب_

  خوامیم

 

 برات  اتاق داخل ارنیب  صبحانه بزن زنگ_

 

   نمیبب رو رونیب برم دارم دوست اتاق داخل شدم خفه بابا خوامینم اتاق داخل من_

 

 گرمه رونیب_

 

   خرمشهر میبر بشن اماده میبگ هم ها بچه به شو بلند گمیم بهتر چه_

 

 بخوابم گهید قهیدق چند بزار باشه_



 

 

 

  گهید شو بلند_

 

  شد بلند شیگوش یصدا که بزنه غر دوباره خواست

 

   شم بلند ندارم حوصله بده بهم رو یگوش_

 

  یگوش شد شتریب حرصم ایهل نوشته دمید که برداشتم رو شیگوش رفتم حرص با

 گفتم  و سمتش کردم پرت رو

 

   جونته ای هل ایب_

 

 رونیب زدم اتاق از و در سمت   رفتم کردنش صدا به توجه بدون هم بعد

 

  اماده داره  دمید کرد باز رو در یوقت زدم در طرالن اتاق سمت رفتم راست کی

 گفت   رفتم سرش پشت رفتم منم داخل رفت شهیم

 

 ی پکر شده یچ چته_

 

  زد زنگ ایهل رونیب ومدمیم داشتم که االن_

 

   خواستیم  یچ گفت  یچ خوب_

 



 

 

 رون یب اومدم اتاق از بهش توجه بدون یول زد صدام یلیخ طوفان_

 

   وانهید گهیم یچ ینیبب یستادیا یم خوب_

 

  اماده زود کرد  خراب رو حالم یصبح اول چه من به بگه بگه خوادیم یچ هر_

 میبخور  صبحانه نییپا میبر شو

 

 گفتم که داد تکون حرفم دییتا به رو سرش طرالن

 

 دوباره سراغم ادیم داره نفس یتنگ کنمیم حس یوا_

 

  یاورد رو تیاسپر باشه حواست بده یلیخ خوب_

 

  اره_

 

  هواش میاورد شانس شهیم تر بد نفست یتنگ هیشرج خورده کی  هوا نجایا_

   یایب منم  اتاق تا یتونستینم وگرنه ستین کامل یشرج

 

  واقعا_

 

  روز دو شد بد  حالش نجایا داشت نفس یتنگ اومد که دوستم من بخدا اره_

 بود  یبستر

 

 ندارم دکتر و دوا حوصله نشه میچیه من کاش بد چه_



 

 

 

 میبر ام اماده من خوب شهینم تیچیه انشاهللا_

  

 رو اتاق در طرالن رونیب میاومد اتاق از رفتم  سرش پشت منم  و در سمت رفت

  و ستادهیوا کالفه طوفان میدید که رشیپذ سمت میرفتیم میداشت نییپا رفتبم و بست

 زنهیم حرف رشیپذ مسئول با داره

 

  طوفان مین یبب   تا رشیپذ کینزد ستون  پشت برد واشی و دیکش رو دستم طرالن

  گهیم  داره یچ

 

  بابا رفته کجا خانمم نین یبب  نیکن چک رو نایدورب هیثان  کی فقط محترم خانم_

 وفتهیم بچه و خودش یبرا یاتفاق کی وقت کی ی حامله

 

  که اونجا تا نیهمسرتون دنبال واقعا  معلوم کجا  از داره تیمسئول شهینم که گفتم_

  همون از یکی  شیپ رفتن حتما نیکرد رزرو اتاق هفتا شما دادم خبر من

 دوستاتون 

 

  واال دونمینم_

 

 دیکن صدا و  سر نجایا  دیایب بعد دیبگرد اول دییبفرما پس_

 

  سمت  رفت  بعد گشت  خودش دور دور  کی اول گرفت فاصله رشیپذ از طوفان

  گفتم  و دمیکش رو دستش که مینجا یا ما بگه خواست طرالن اسانسور

 

 یبش  هیتنب شتریب حقشه یرو ادهی پ میبر  ایب_



 

 

  

 داره  گناه داداشم وا_

 

 ندارم گناه من_

 

 ست  ایهل ریتقص  خوب نزد زنگ بهش که داداشم الیخیب  بابا_

 

 بزنه  زنگ دیبا  چرا ریخ نه_

 

 ی نبود ینطوریا قبال یشد منطق یب و لجباز یشد باردار که یزمان از تو ارام_

 

  گهیم و کنهیم قطع رو حرفش نهیبیم که رو میاشک نگاه

 

 کنهیم رو سرم طوفان ینکن هیگر کردم یشوخ بابا ااا_

 

   شدم ینطوریا چرا یدونیم_

 

 بدونم   تا بگو بهم تو زمیعز نه_

 

  گفتم   میشد یم هتل رونیب محوطه وارد میداشت که نطوریهم

 



 

 

  سر از ازدواجمون یدونیم بهتر که  تو ومدیم بدم ازش یباردار از قبل چون_

 بچه تر مهم  همه از شوهرم میزندگ عاشق شدم عاشق االن خر من یول بود اجبار

 هام

 

 زم یعز یدار حق_

 

 که ایهل مثل یکی دست وفتنیب هام بچه خوامینم کنم  محافظت میزندگ از خوامیم_

 ادیب در ازشون یچ ستین معلوم

 

 زم یعز کنم کمکت منم  دمیم قول_

 

 یقاط یایم هم تو یکرد کاریچ بالخره خاستگارت از خبر چه بگو تو خوب_

 نه  ای مرغا

 

  دوست  ارزش کنمیم حس یول ستمین  عاشقش  هیخوب پسر اخه ادیز احتمال به_

 داره  رو داشتن

 

  گهید مبارکه پس خوب_

 

  ستین درست یچ کی کنمیم حس دلم دو واال بگم یچ_

 

  قایدق یچ_

 

 پرسهیم  سوال بابام شرکت و خانوادم راجب خوب_



 

 

 

  کنجکاوه دیشا خوب_

 

 ده ینپرس ازم رو ورود رمز و گاوصندق  رمز فقط داره یحد هم یکنجکاو_

 

  نکن مشغول رو  فکرت خود یب یزایچ  سر نداره اشکال_

 

 واال  بگم یچ_

 

   سوزمیم دارم گرما منم شد ه یتنب  کمی  طوفان بنظرم داخل میبر ایب یچیه_

 

  گهیم و خندهیم

 

  انداخته گل لپات_

 

  دیشا یگرما از خوب واقعااا_

 

  نشده بد حالت تا داخل میبر اره_

 

   باشه_

 



 

 

  و هم  دور شدن جمع ها بچه و طوفان میدید  که هتل  یورود سمت میکرد حرکت

  کشونینزد میبرس نکهیا از قبل ومدیم کالفه بنظر طوفانم زننیم حرف دارن

 گفت  طرالن

 

  یدست هم باهات و دونستمیم یبگ  یقهر طوفان با تو دونمینم یعنی من آرام_

 کنهیم  رو سرم کردم

 

 راحت التیخ باشه_

 

 گفت  دوید رو ما فاطمه نفر نیاول میدیرس که ها بچه یکینزد به

 

 اوناهاشون  ااا_

 

 سمتمون برگشتن فاطمه حرف با همه

 

   گفت  و سمتم اومد عیسر طوفان

 

   یرفت کجا دفعه کی ییکجا هست  معلومه_

 

   مربوطه خودم به_

 

   یبرداشت دور  بودم خوب باهات روز دو_

 

  شهیم بد حالش االن داخل میبر بسه داداش_



 

 

 

   دارم کار ارام با من داخل نیبر شما_

 

   داداش_

 

 داخل نیبر گفتم_

 

  و میشد نیماش سوار و ارنیب  رو نیماش گفت طوفان داخل رفتن همه یوقت

 کرد  حرکت طوفان

 

 رون یب یرفت دفعه کی چرا_

 

 گفت   دمینم جواب دید یوقت

 

   یشاک تو باشم یشاک من نکهی ا یبجا بابا باشه خوب_

 

 به دارم دوستش تو از شتریب که پسر کی خوبه یباش یشاک دیبا  یچ یبرا قایدق_

 باهاش من که یکنیم نگاه منو ین یشیم یکنیم کاریچ موقع اون بزنه زنگ من

  بزنم حرف

 

 گهیم و کنهیم اخم

 

 ی طرف من با موقع اون ینکن تکرار گهید بار کی ستین قشنگ گفتنشم یحت_



 

 

  سکوت شهیم بهم که یظلم برابر در دیبا که کردم گناه یعنی زنم من چون چرا_

 ازت یدار انتظار ازم واقعا یبکن خواست دلت یغلط هر تو وقت اون کنم

   یکنیم انتی خ بهم خودم چشم یجلو یدار تو کنم تیحما

 

 ازدواج گفتم بهت یبود اگاه طمیشرا از تو بعدم مربوطه  خودم به خودم یکارا_

  اشتباهه من با

 

  شما یعاشق و عشق بحث که  موقع اون  بعدشم مربوطه خودم به منم یکارا پس_

  دوست شدن بزرگ  هات بچه فردا یدار بچه  تا سه االن نبودم حامله بنده بود

 بود  یادم چه باباشون  بدونن ای بشن خودت مثل یدار

 

  جز منم دارن زن تا سه دو همه  هیچ مگه بعدم داره ربط من به تو یچ همه_

 دسته  همون

 

  هم تو یکارا که داره ربط تو به من یکارا یصورت در نگفته رو نیا کس چیه_

  سر که کن رونیب سرت از رو فکرا نیا  تعهد  گنیم نویا  باشه داشته ربط من به

 که ییعکسا بعدشم و دمیم طالق دادخواست ازدواجتون خبر با یاریب هوو من

 ی کرد انتیخ بهم که  دارم شاهدم دم یم دادگاه لیتحو دارم جون ایهل  و خودت از

  گهیم و خندهیم

 

  یستین حرفا نیا اهل_

 

 نداره ضرر امتحانش_

 

   یکنیم دیتحد عکس تا دو با منو یدار_



 

 

 

   شتریب عکس تا دو از_

 

   یچ_

 

 کنم  بحث باهات ندارم حوصله واقعا هتل برگردون منو_

 

 باشه   میبخر لهیوس ها بچه یبرا میبر االن خوب میکن فراموش ای ب اصال باشه_

 

 ی چ_

 

 ها  بچه یبرا میبخر لهیوس میبر گمیم_

 

  واقعا_

 

 اره_

 

   میبر باشه_

 

  کجا میبر خوب_

 

   داره خوب یزایچ یلیخ دمیشن مال کنز_

 



 

 

 اونجا  میبر  پس باشه_

 

  کشنیم منو میرفت  تنها بفهمن ها بچه یوا_

 

   چه یکس به  رونیب میبر میداشت دوست هیچ مگه بابا نه_

 

  اخه دارن گناه_

 

  بگردن خودشون برن گمیم زنمیم زنگ بهشون باشه_

 

 ی چ طرالن یول شد خوب نیا خوب_

 

  رو گرانید حرص دیبا یه می ا یب خواستم خودمون یبرا روز کی بابا یا_

 میبخور

 

 خوب  داره گناه_

 

   نباش نگران  تو رهیم ها بچه با_

 

   باشه_

 

  پارک  رو نیماش طوفان و میرفت م یدیرس یوقت نزد یحرف یکس دنیرس تا گهید

   مال  کنز سمت میرفت بعد و کرد



 

 

 

 گرمه  چه هوا یوا_

 

  یکنیم  عادت کم کم یول اره_

 

  میبر بود قرار چون بودم دهیپوش خوبم لباس و اوردم خودم با رو میاسپر خوب_

 خرمشهر 

 

 نیب مجتمع نیا خرمشهر به می کینزد یلیخ اتفاقا  خرمشهر میریم فردا اره_

 به یخو یول داره فاصله ابادان با قهیدق ۲۰ تا۱۵ خرمشهرم ابادانه و  خرمشهر

   کشنیم رو ما ها بچه خرمشهر میبر تو قول

 

 باش  مطمعن اره_

 

 سمتشون  رمیم میرسیم که بچه لوازم اتاق به میریم راه هم با و خندهیم

 

 نازنه   چه جاننن ییا_

 

  انیم قشنگ نظر به داره بچه  لباس مغازه اون میبخر لباس ایب یلیخ اره_

 

 باشه _

 

  رمیم ستین سرم پشت طوفان نمیبیم  که شمیم وارد من و میریم  مغازه سمت

 شه یگوش دور نمی بیم که رونیب



 

 

 

   افتاده یاتفاق_

 

 گهیم و کنهیم بلند رو سرش

 

  امیم  االن بدم خبر ها بچه به من داخل برو تو نه_

 

   باشه_

 

   داخل اومد طوفان قهیدق چند از بعد لباسا کردن نگاه کردم شروع و داخل رفتم

 

  ینکرد انتخاب یزیچ شد یچ_

 

   قشنگه نیا  نیبب ایب چرا_

 

   بخرش قشنگه اره_

 

 کنه حساب رفت  طوفان و میبرداشت دوتامون ی  قهیسل به گهید یتا چند باشه

 

   گفت اومد یوقت

 

  کجا میبر االن خوب_

 



 

 

  میبخر لیپاست و لواشک و الوچه مغازهه اون میبر_

 

   میبر باشه_

 

  گفتم  و کردن نگاه به کردم شروع بعد و میشد  واردش و مغازه سمت میرفت

 

  زنهیم برق عجب کن نگاه نویا یوا_

 

  یخوایم انار دونه یترش_

 

   ارههه_

 

   باشه_

 

 میخوایم انار دونه یترش نیا از گفت و مغازه صاحب سمت رفت بعد

 

  نیخواینم یبیترک یترش چشم_

 

   نیکرد بیترک هم با یچ_

 

   اناناس یها کهیت و لواشک و یصیق برگ  و الوچه_

 

   خوامممیم ارههه_



 

 

 

  گهیم و خندهیم طوفان

 

 ن یبزار برامون هم یبیترک از  نیکنیم لطف_

 

  حتما چشم_

 

  گفتم  که رفتن راه میکرد شروع دوباره

 

  زننیم چشمک چه لواشکا اون ییوا_

 

  یخوایم هم نایا از اره_

 

  یخریم_

 

  اره_

 

   بخر پرم شکم لواشک پس یمرس یوا_

 

   باشه_

 

  میزد مغازه از و دادم تیرضا میدیخر لواشک و الوچه پر کیپالست کی یوقت

 گفت طوفان که رفتن راه میکرد شروع و رونیب



 

 

 

  یبخر  یبر یخوایم تو یبرا داره لباس اونجا_

 

  کجا_

 

 گفت   و داد نشون رو راست سمت

 

 اونجا _

 

   داره یچ مینی بب میبر اره_

 

   شد بلند فروشنده که میشد مغازه وارد

 

 نیاومد خوش سالم_

 

 ممنونم_

 

  خدمتم در دییبفرما_

 

  گفت طوفان

 

  خوامیم خانومم یبرا لباس_

 



 

 

 ان ی ب ای دن به یبسالمت انشاهللا مبارکه زمیعز_

 

  ممنونم_

 

  بدم  نشونتون رو لباسا تا نجایا دییبفرما خوب_

 

   گفت و اورد در جلد از رو لباسا که  زشیم سمت میرفت

 

 م یدار یراحت لباس شتریب  نجایا_

 

 ز یم یرو گذاشت رو لباسا دونه دونه بعد

 

   داره یشاد  یگال چه باحاله  چه لباسه  نیا طوفان یییوا_

 

   دار برش قشنگه اره_

 

  باشهه_

 

 و برداشتم رو داشتن یجالب و قشنگ یها طرح و بودن یراحت که گهید یتا چند

  گفت طوفان که رونیب میزد مغازه از یخداحافظ از بعد و کرد حساب طوفانم

 

 میبر کجا حاال_



 

 

  غذا میبر بعدم طرالن و جون پدر و جون مادر یبرا میبخر یچ کی میبر_

 هتل  میبر بعدم و میبخور

 

   میبر باشه_

 

  ها مغازه نیب رفتن راه میکرد شروع

 

 م یبخر عطر ای میبخر ساعت و یروسر کی جون مادر یبرا میبر  ایب_

 

 بخر  یداد دوست یچ هر دونمینم_

 

 بخر یدار دوست  هم تو خوبه یروسر و ساعت همون_

 

  ارمینم در سر من خوادینم نه_

 

 براش جون مادر با ست ساعت  کی و راهنیپ کی پدرجونم یبرا خوب_

  میخریم

 

   باشه_

 

 میبخر ساعت میبر اول ایب_

 



 

 

 جون مادر دست به نظرم به که ست  ساعت دوتا مغازه تا چند داخل گشتن از بعد

  هم شاد رنگ یروسر کی یروسر  سراغ میرفت  بعد و میدیخر ومدیم پدرجون و

 م یدیخر پدرجون یبرا هم یروسر با ست راهنیپ کی بعد و کردم انتخاب

 

   تمام کارمون خوب_

 

  اره_

 

 م یبخور زیچ کی میبر_

 

 رستورانه  اون میبر_

 

  میبخور ابادان فالفل بربم  نیماش داخل میبزار رو دامونیخر میبر نهه_

 

  میبر  پس باشه_

 

 نمیبش کمی اول بزار_

 

 ینیبش اومد ادتی تازه عجب چه_

 

 درد یلیخ پاهامم شهینم صاف  کمرم  یوا یمرس  گذشت خوش یلیخ ارهه_

 کنهیم

 

  یخوب_



 

 

 

 دارم   درد رفتمه راه ادیز یبرا اره_

 

 میریم بعد کن استراحت کمی  نیبش باشه_

 

   یاک_

 

  یجلو من و میرفت فروشگاه یخروج سمت طوفان با استراحت قهیدق پنج از بعد

 چند و نیماش  سمت  رفتم اومد یوقت  ارهیب  نیماش و بره طوفان تا موندم منتظر در

 طوفان کنار نشستم بعد و عقب یصندل گذاشتم رو لمیوسا از تا

 

  کرد پارک  رو نیماش اریس یفالفل  کی دنید با قهیدق پنج از بعد افتاد راه طوفان

 طرالن  دادم امی پ  کی ادیب که یزمان تا منم  بخره فالفل رفت و شد ادهیپ و

 

 ییکجا یخوب طرالن سالم_

 

 اومد جوابش هیثان چند از بعد

 

  یخال جات رونیب اومدم سجاد و میمر با منم  گذرهیم خوش یخوب زمیعز سالم_

   میخوریم یبستن میدار مینشست

 

  زمیعز جان نوش_

 

 یخوب ییکجا تو_



 

 

 

 کنمیم فیتعر رو زیچ همه برات هتل اومدم بخره فالفل رفته طوفان خوبم اره_

 

 بگذره خوش گهید برم من پس زمیعز باشه_

 

 نمتیب یم باشه_

 

  پاهام دادن ماساژ کردم شروع و  فمیک  داخل گذاشتم و کردم خاموش  رو یگوش

 اومد فالفل تا دو با طوفان قهیدق ده از بعد

 

  شما یها فالفل از نمیا بفرما_

 

  ممنونم_

 

 جان  نوش_

 

   رونیب رفته سجاد اقا و میمر با گفت طرالن دادم امیپ_

 

   شد راحت التیخ خوبه خوب_

 

  خوبه اره_

 

   وفتمیب راه که بخور خوب_



 

 

 

   باشه_

 

  گرفتم شیات کردم حس  که خوردن به کردم شروع

 

   تنده چه یییوا_

 

  هینطوریا ابادان فالفل  اصل گفت مرده گهید اره_

 

 بده  رو اب سوزمیم دارم_

 

   دستم داد  و  کرد باز رو اب در

 

  ستین  تند اونقدرم یول ایب_

 

  تنده چراااا_

 

 خوبه که من یبرا_

  تمام خوردم یوقت خوردمیم اب کمی لقمم هر با من  یول خوردن به کرد شروع و

  گفتم

 

   بود تند یلیخ یول دیچسب یلیخ یمرس_

 



 

 

   بخورم اب من یدید اصال تو_

 

  ندارم من  یول یدار رو یتند تحمل تو دیشا خوب_

 

 هتل سمت میبر ینداد یکار گهید خوب دیشا_

 

 فالفل  نیهمچن و  امروز یبرا ممنونم واقعا نه_

 

  جان نوش کنمیم خواهش_

 

 کنم استراحت کمی تا بستم رو چشمام منم  هتل سمت کرد حرکت طوفان یوقت

 

 ارام  ارام_

 

 کردم باز رو چشمام طوفان یصدا با

 

   بله_

 

  شب تا میکنیم استراحت ومدنین هنوز ها بچه بخواب  باال میبر شو بلند میدیرس_

  مین ی بچ برنامه فردا یبرا ک  مشونینی بیم میایم و

 

   باشه_

 



 

 

  داد رو نیماش چییسو طوفانم و میبرداشت رو لیوسا طوفان کمک با و شدم ادهیپ

  سمت میرفت رشیپذ از دیکل و کارت گرفتن از بعد و داخل میرفت هم با و نگهبان

  میشد سوار اومد یوقت میزد رو دکمه و اسانسور

 

  بخوابم  برم فقط  رمیمیم خواب از دارم طوفان یوا_

 

   بخواب راحت و برو میدیرس که االن_

 

 ی اک_

 

  حرکت طوفان و رونیب میاومد اسانسور از میدیرس نظر مورد طبقه به یوقت

  سرم پشت بعد بشم وارد من تا ستادیا و کرد باز رو  درش و تییسو سمت کرد

  سمت رفتم راست کی و نیزم یرو گذاشتم رو لیوسا بست رو در و  داخل اومد

 تخت  یرو دمیکش دراز و تخت

 

  لباساتم یشیم تیاذ ینطوریا بخواب بعد کن عوض رو لباسات شو بلند ارام ااا_

   فهیکث

 

 تونمینم واقعا کنمیم عوض لباس بعد کنم استراحت بزار شو بلند نگو فقط یوا_

 اد یم خوابمم شهیم نصف داره  کمرم

 

 حس با قهیدق چند از بعد بستم رو  چشمام راحت ومدین طوفان از ییصدا یوقت

 گفت   اروم که کردم باز مهین  رو چشمام ادیم در تنم از داره راهنمیپ  نکهیا

 

 ندارم   تیکار ینش تیاذ کنم عوض رو لباسات خوامیم فقط بخواب_



 

 

  

 کارش به اونم و بستم رو چشمام نداشتم مخالفت حوصله و بود گرمم که منم

 رفتم  فرو یخبر یب داخل  منم و داد ادامه

 

 یرو دستش اونم و طوفان ی برهنه یبازو یرو سرم دمید شدم داریب یوقت

   کنهیم باز رو  چشماش که شمیم جابجا کمی خوابه و شکممه

 

   گهید شو داریب_

 

 ادیم خوابم_

 

 میدیخواب  ادیز پاشو_

 

 مگه  چنده ساعت_

 

 اماده میریبگ دوش کی  تا نیی پا می بر میبش اماده دیبا ی قهیدق  ده و هفت ساعت_

  کشهیم طول میبش

 

 باشه _

 گفت صفحه کردن باز با و برداشت تخت کنار  یعسل یرو از رو شیگوش

 

  زدن زنگ چقدر رو نجایا اوو_

 

   چشونه نیبب  بزن زنگ_



 

 

 

  الی خیب_

 

 دارن واجب کار دیشا بزن زنگ_

 

 زنم یم االن بابا یا_

 

  بوق تا چند از بعد گوشش  سمت برد رو لیموبا  و گرفت رو سجاد اقا شماره بعد

 گفت  که اومد سجاد اقا یصدا

 

   سالم_

 

  نیزد زنگ  انقدر که نیداشت کارم سالم_

 

  از میرفت نینداد جواب میزد زنگ نیومدین شما میکرد فکر میاومد یوقت نه_

   نیاتاق داخل و نیبرگشت گفت که میدیپرس رشیپذ

 

  پس یاک اها_

 

 ن ییپا   نیای ب گهید ساعت کی_

  

 میا یم هم ما نیبر شما باشه_

 



 

 

 داداش  فعال پس_

 

 خداحافظ_

 

 کرد  نگاهم چپ چپ و منو  سمت کرد رو  کرد قطع طوفان یوقت

 

   شده راحت المونیخ شد بد مگه خوب نکن نگاه یاونطور_

 

 کن  صدام ایب  بعد بخوابم گهید کمی من ریبگ دوش برو نه_

 

 باشه _

 

 توجه کنهیم  درد دلم ریز کردم  حس  که بود کردنم  حمام یاخرا و حمام رفتم

 یدیشد درد با رونیب زدم و خودم دور  چوندمیپ رو حوله و گرفتم دوش و نکردم

  نیزم یرو نشستم و کنم تحمل نتونستم  دیچیپ دلم ریز که

 

 طوفان_

 

   هوم_

 

 طوفاااننن _

 

 شمیم داریب  باشه_



 

 

 

 کن  کمک اخ رمیمیم  دارممم_

 

  اومد شد بلند نیزم یرو نشستم دید  یوقت تخت یرو نشست و شد بلند دفعه کی

   گفت و سمتم

 

   ینشست اونجا چرا_

 

 کن  یکار کی خدا ترو رمیمیم دارم   دلممم_

 

   دکتر ببرمت بپوش  لباس شو بلند_

 

 گفتم  کردمیم  میگر درد زور از که نطوریهم

 

   رمیمیم دارم تونممممینم_

 

   گفت  و خودش  دور گشت کالفه

 

 من  االن کنم کاریچ خوب_

 

  بخورم تکون تونمینم من اورژانس بزن زنگ کن تنم لباس_

 



 

 

 و اورد لباس کی و شد بلند  بعد داد حیتوض رو طمیشرا و اورژانس زد زنگ

  دیپوش لباس خودشم کرد تنم تند

 

   نییپا  تا ببرمت شو بلند_

 

   تونمینم_

 

 کنم  بغلت بزار خوب_

 

   خوادینم نمیسنگ_

 

 ییها بچه تو مهم فعال ینیسنگ که جهنم به_

 

  رونیب برد و کرد بغل منم اومد و کرد باز رو در رفت   برداشت رو  مدارک  بعد

 

  ببند رو اتاق در_

 

 بودن ستادهیوا  جلوش یزن و مرد  کی اسانسور سمت رفت تند که بستم رو در

 گفت طوفان

 

   داره درد زنم ادیب زود نیبزن رو دکمه شهیم دیببخش_

 

 طوفان و اومد اسانسور قهیدق کی  از بعد زدن تند و بهشون افتاد عجله هم اونا

   زدن رو کف هم طبقه و  شدن  سوار هم  مرده و زنه و داخل رفت تند



 

 

 

 کردمیم ناله کی دیچیپیم دلم  که قهیدق هر منم

 

   یشیم  خوب دکتر برمتیم االن نداره اشکال جانم_

 

   رمیمیم دارم_

 

  هیحرف چه نیا_

 

 بدم  رو جوابش نشد فرصت گهید

 بود بد حالم هنوزم یول بود شده کمتر  دردم بود دهیرس امبوالنسم نیی پا میدیرس تا

 بودم هام بچه نگران و

 

   وفتهیب یاتفاق ها بچه  یبرا نکنه_

 

   نباش نگران_

 

 طوفان که بعد و کردن آمبوالنسم سوار زود و برانکارد یرو گذاشتم طوفان

   کردن حرکت کنارم نشست اومد

 

   یدار درد_

 

  چهیپیم دلم هنوز یول ادیز نه_



 

 

 

 نباش نگران میرسیم االن_

 

 هام بچه_

 

  خوبن_

 

  کرد نمیمعا  و اومد دکتر قهیدق چند  از بعد و یاتاق کی داخل بردنم میدیرس یوقت

  گفت پرستار به رو بعد

 

 نش یببر یاورژانس سونو کی_

 

  کی زدن از بعد دکترم و بده اطالع که رفت و کرد دییتا رو حرفش پرستارم

 رونیب رفت سرم

 

   بکن یکار کی طوفان ترسمیم من_

 

 نکن  هیگر باش اروم کنارتم من ستین یچیه_

 

 رم یمیم دارم کنهیم  درد دلم_

 

 شده  یچ دنیم صیتشخ بعد  سونو برنتیم االن_

 



 

 

  بردنم و لچریو یرو نشستم کردن  کمک و اومدن پرستار دوتا قهیدق چند از بعد

  گردوندن برم دوباره بعد بدم انجام رو میسونوگراف بتونم که یاتاق کی سمت

 تخت یرو بکشم دراز کردن کمک و اتاق همون داخل

 

 ارام  شد یچ_

 

 نگفتن  یزیچ_

 

   داخل اومد دکتر زاشتیم ریتاث روم داشت ارامبخش که ساعت ربع از بعد

   گفت و سمتش رفت طوفان

 

  افتاده یاتفاق دکتر خانم شده یچ_

 

  زود مانیزا دچار مانیزا یبرا بشه اماده دیبا نشیرسوند زود روشکر خدا نه_

   شده رس

 

  مونده گهید  یا خورده و ماه کی اخه چطور_

 

  ایدن به یوقت بودم خوب یلیخ هاتون بچه هیتغذ هم و رشد هم انگار خداروشکر_

  خونه برن توننیم بعد بمونن دستگاه داخل دیبا  هفته دو ای  کی حدود انیب

  نیهم یبرا کنه تحمل رو بچه تا سه  نیا  وزن تونهی نم نیا از شتریب همسرتونم

 گرفته دردشون

 

  گفتم نباریا من

 



 

 

   تهران نی بد انتقال منو شهینم نجایا میاومد مسافرت یبرا ما یول_

 

  شما و شتریب  امکاناتش چون شما یبرا بهتره تهرانم میتونیم چرا خوب واقعا_

 اعزامتون یاورژانس صبح فردا بدن کوپتریهل  درخواست گمیم پس نیتر راحت

   تهران میکنیم

 

  ممنونم_

 

 زمیعز ادیم رتیگ سالم و خوشگل بچه  تا سه انشاهللا_

 

 ممنون یلیخ_

 

 گفتم طوفان به رو رونیب رفت که دکتر

 

  هام بچه یبرا زوده بکن یکار کی ترسمیم من_

 

  رشونیش بغلت داخل کوچولو نوزاد تا سه گهید ی هفته دو تا بکن رو فکرش_

 یدیم

 

 هام   لب یرو اومد لبخند بدم ریش کوچولو نوزاد تا  سه به نکهیا  تصور با

 

  خراب سفرشونم ما بخاطر دارن گناه بده  خبر ها بچه و طرالن به بزن زنگ_

   شد

 



 

 

 ستین تو ریتقص سرت فدا_ 

  دست  بده کن جمع رو لمونیوسا برو هم تو بدن ادامه سفرشون به بگو بهشون_

 طرالن

 

 رمیم برد خوابت تو باشه_

 

  دل حس با نبودم اطرافم یصدا متوجه گهید قهیدق چند از بعد و بستم رو چشمام

  تخت یرو طوفان دمید که دمیکش باال  رو خودم کمی و کردم باز رو چشمام درد

   خوابه میکنار

 

 طوفان  طوفان_

 

 گفت  و شد بلند

 

 کنهیم درد دلت  شده یچ_

 

 اب به دست برم خوامیم االن یول مبکنه درد کمی_

 

 گهیم و خندهیم

 

 نه  ای یش بلند یتونیم نمی بب بگم پرستار به برم کن صبر باشه_

 

 باشه _

 



 

 

 گفت  پرستار داخل اومد پرستار با قهیدق چند از بعد و رونیب رفت طوفان

 

  یدیخواب خوب زمیعز سالم_

 

 اره  ممنون سالم_

 

 یندار درد دل_

 

 کمی چرا_

 

   بغلت داخل یریبگ رو بچت تا سه یتونیم وقت اون کن صبر فردا تا_

 

 اومدنشون ای دن به یبرا ستین زود االن_

 

  بچه رشد شکر رو خدا و نداره رو بچه تا سه  تیظرف تو شکم زمیعز خوب_

 باعث چون دوننینم خوب رو هات بچه موندن شتریب دکترا بوده خوب هاتم

  شهیم  نیجن یخفگ

 

 ی مرس اها_

 

  یبد انجام رو کارت یبر کنهیم  کمکت شوهرت فعال زمیعز کنمیم خواهش_

 تهران یشیم اعزام گهید ساعت کی

 

 ممنونم_



 

 

 

 رونیب رفت اورد در دستم از رو سرمم که بعد

 

 گرفت  رو  دستم و سمتم اومد طوفان

 

 ادین بهت فشار من یرو بنداز رو وزنت ارام_

 

 باشه هام بچه به حواست_

 

 ی چ_

 

  ایهل دست ریز وفتنیب نزار مادرت جان ترو باشه هام بچه به حواست_

 

 بسه_

 

  ایب خودت جون مادر شیپ بزار رو  ها بچه یول  مردم اگر کن ازدواج  ایهل با_

 مامان  بگن ایهل به نزار بزن سر بهشون

 

   یگیم ونیهذ یدار بسه_

 

   داخل برم کرد کمک و کرد باز رو در

 

 بگو  یخواست کمک  درم پشت من_



 

 

 

 باشه _

 

  کمک طوفان و رونیب رفتم شستم  رو صورتم و  دست و  کردم  رو کارام که بعد

 بشم  اماده کرد کمک و داخل اومد پرستار ساعت کی از بعد تخت یرو برم کرد

 

 بر  مایهواپ  با نیزارینم چرا_

 

  تتیمسئول باهاته  پرستار کوپتریهل  داخل دهینم اجازه وقت چیه دکتر زمیعز نه_

 یکی یکرد یزیخونر ای دیترک ابت سهیک اگر و نه مایهواپ یول مارستانهیب   با

 کنه چبکار باشه بلد که هست

 

 طوفان ترسممیم یییوا_

 

  گفت پرستار  طوفان یجا به

 

  نترس یرسیم یریم خطر بدون نداره ترس زمیعز نه_

 

 طوفان دست کوپتریهل مناسب برانکارد یرو رفتم کرد کمک و اومد پرستار

 بود زرد کوپتریهل کی که مارستانیب بام پشت بردنم نکردم ول و گرفتم رو

  اومد طوفانم نشست پرستار داخل بردن رو تختم و سمتش کردن تیهدا رو تخت

  دست شد بلند کوپتریهل قهیدق پونزده ده از بعد و بستن رو کوپتریهل در کنارم

   گفت  و دمیترس شد متوجه  که دادم فشار رو طوفان

 

   یدار درد ها بچه نطوریهم کنارتم من نداره ترس ستین یزیچ_



 

 

 

 رهیگیم  درد داره دلم  دارم درد ارههه_

 

  گفت پرستار

 

 زنم یم ارامبخش براتون االن_

 

 گفتم  طوفان به شد مشغول پرستار

 

  دوننیم جون مادر جون پدر_

 

 دادم  خبر اره_

 

 ی گفت هم رو اونا یچ طرالن_

 

 تهران انیم وفتنیم  راه فردا اره_

 

   ستین  ازین گفتم داشتن گناه_

 

  گذشتن  مسافرت ادامه ریخ از دارن  رو کوچولوها دنید ذوق انقدر ها بچه_

 ومد یم  باهام وگرنه هتل داشتم نگه بزور رو طرالن

 

 یییییا_



 

 

 

 ی خوب شد یچ_

 

   ندارم هم رو زننی م که ییها لگد تحمل دنیجد کنهیم  درد دلم_

 

  کن  تحمل گهید روز کی فقط نداره اشکال_

 

 اثر داشت ارامبخش که قهیدق چند از بعد دمیم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 که دمیشن طوفان از ییصدا کی بشه بسته چشمام نکهیا از قبل  کردیم رو خودش

 نه ای درسته نبودم مطمعن

 

 کنم  جبران دمیم  قول یول هام بچه تو عاشق دمیفهم رید چه_

 

  یبرانکارد  یها تکون با برد خوابم  و نشد کنم باز رو چشمام کردم یسع یچ هر

  ستین کنارم طوفان دمید که  کردم باز رو چشمام بودم اون یرو که

 

   طوفان  طوفان_

 

 گفت بود سرم یباال که پرستار

 

 برنیم االن هم رو شما نییپا رفت شوهرتون_

  



 

 

  بکشم دراز کمر یرو تونستمینم چون بستم رو چشمام شد راحت که المیخ

  و بود رفته خوابش سمتم همون نیهم یبرا بخوابم پهلو کی یرو بودم مجبور

 کرد یم گز گز

 

  کردن منتقلم  و بکشم دراز شکم یرو شدم مجبور نییپا ببرنم خواستن یوقت

 داخل و مانیزا و زنان بخش  داخل بردنم اسانسور قیطر از و تخت کی یرو

 بعد اتاق داخل ومدین  باهام طوفان  یول بود کرده رزرو طوفان قبل از که یاتاق

  داخل  اومد و زد در  اومد طوفان تخت یرو بودم نشسته منتظر که ساعت مین از

   داخل اومد مادرجون سرش پشت دمید که بزنم حرف خواستم

 

  نیاومد نیدیکش زحمت چرا شما نیخوب جون مادر سالم یییوا_

 

   یخوب  زمیعز ماهت  یرو به سالم_

 

 بود شده تنگ براتون دلم یییمرس_

 

  زمیعز منم_

 

 گفت  طوفان که بزنم حرف خواستم

 

  به یدار نیسزار وقت ازدهی ساعت امیم نه ساعت صبح برم من گهید خوب_

  رو خودش ازدهی ساعت  داد قول و  گفتم رو طتیشرا بهش و زدم زنگ دکترتم

 رسونهیم

 

 گفت  جون مادر



 

 

 

 همراهت  به خدا برو زمیعز باشه_

 

 ستمین یراض بخدا زحمت داخل وفتهیم ینطوریا ببر جونم مادر_

 

 نیاول فندقم تا سه یدخترم و یعروسم تو نکهیا از جدا زمیعز هیحرف چه نیا_

 منن یها نوه

 گم یم و خندمیم

 

  شدن تر بزرگ  ستنین فندق گهید اونا جون مادر_

 

   سرشون وفتهین اسما نیا میکن عادت که میبگ رو اسمشون بهتره زمیعز اره_

 

 خانم دایارش و آروشا اشوان اقا بهتره اره_

 

 هام نوه دارن یقشنگ یاسما چه به به_

 

  بلههه_

 

 گفت  و حرفامون نیب  دیپر طوفان

 

 رونیب   کننیم پرتم االن برم دیبا گهید واقعا خوب_

 



 

 

   همراهت به خدا زمیعز برو_

 

  رونیب رفت  بعد و داد تکون دست

 

 گفت  و سمتم اومد جون مادر

  

   درسته پشتت یبالشتا  یراحت_

 

 راحتم جون مادر ممنون بله_

 

 شد یچ نمیبب کن فیتعر زمیعز خوب_

 

  به رو نیا از انگار بعد یول بود  سرد کمی طوفان مسافرت یاوال جون مادر_

  دعوا من کردیم توجه بهم شتریب بود شده مهربون  انقدره  بود شده رو اون

 بود یزیچ کی اصال ومدیم کوتاه اون کردمیم

 

 جاش سر اومد عقلش انگار شکر رو خدا خوب_

  

 گمینم یزیچ و خندمیم

 

  شد  شروع دردم که  بود شب میکرد  دل و درد و میزد حرف شب تا جون مادر با

  دمید شدم داریب خواب از که صبح  برد خوابم عیسر که زدن مسکن بهم اومدن و

   سرمه یباال خودم دکتر

 



 

 

 دکتر  خانم سالم_

 

 ی خوب زمیعز سالم_

 

 کم ی دارم درد اره_

 

  خوبه خودت تیوضع هم روشکر خدا انیم ایدن به کوچولوهات گهید دوساعت_

  ها بچه هم

 

 شکر  رو خدا دکتر خانم یمرس_

 

 

  انیم گهید ساعت کی شتیپ ادیم همسرت  رمیم من االن زمیعز کنمیم خواهش_

  کننیم امادت

 

  ممنون یلیخ_

 

  پدر داخل اومد جون پدر و جون مادر با طوفان و رفت دکتر قهیدق چند از بعد

 د یبوس رو سرم یرو و سرم یباال اومد جون

 

 جان  بابا یخوب_

 

 تکون ادیز گفت دکتر شم بلند تونمینم شرمنده دیخوب شما جون پدر ممنونم_

  نخور



 

 

 

 باش راحت زمیعز ببخشه خدا_

 

 ممنون_

 

  کرد  کمک و رونیب کرد رو وهمه اومد پرستار زدن حرف ساعت کی از بعد

  دستم و سمتم اومد طوفان رونیب بردنم بعد و بپوشم مخصوص لباس و بشم اماده

 گرفت  رو

 

 طوفان ترسمیم_

 

 یی نجایهم یفسقل تا سه با گهید دوساعت_

 

  رونیب ومدمین سالم اگر اره_

 

 نکن  خراب یالک رو یشاد ارام بسه_

 

 ی شد حفظ االن تا و  گمیم بهت دارم میباردار اول از یول باشه_

 

 ها کوچولو تا سه اون منتظر هم تو منتظر هم میمنتظرت  همه ما گهید خوب_

 یایم سالم شده هم ها بچه بخاطر

 

   باشه_

 



 

 

 بسته در و شدم عمل اتاق یرو راه  وارد و گرفت فاصله طوفان دست از دستم

 گفت  و سرم یباال اومد دکتر قهیدق ده از بعد میشد اتاق وارد که بعد شد

 

 شکمت  داخل نه کنارتن گهید کوچولوت تا سه یایم  بهوش یوقت زمیعز خوب_

   دهیم ادامه که زنمیم لبخند

 

  بکش قیعم نفس کی صورتت یرو گذاشتم که رو ماسک_

 

   باشه_

  گهید هیثان چند از بعد و دمیکش قیعم نفس صورتم یرو گذاشتن که رو ماسک

 نشدم متوجه یزیچ

  دست کنهیم  درد  و سوزعیم داره دلم  ریز کردم حس کردم باز رو چشمام یوقت

  که اومد ادمی تازه  میخال شکم حس با شکمم ریز گذاشتم  کردم بلند رو حسم یب

 سرم یباال اومد که کردم صدا رو پرستار کردم مانیزا

 

 زم یعز شده یچ_

 

 هام بچه_

 

 ییقلو سه اون مادر تو ماشاهللا_

 

 بله _

 

  برات کنه حفظشون خدا زمیعز اومده رتیگ ناز بچه تا سه_



 

 

 

 کجان االن_

 

 داریب  یبشکن دنینخواب یبرا رو مقاومتت  اگر یکاوریر بخش داخل هنوز شما_

 دستگاهن داخل یدار خبر که هاتم بچه یزنان بخش داخل یشد که

 

 خوبه حالشون_

 

 رو مارستانیب کل اومدن  ایدن به که یزمان که خوبه حالشون انقدر زمیعز اره_

  همه به کنم  فکر که بود خوشحال انقدره شوهرتم سرشون یرو گذاشتن

 داد  ینیریش مارستانیب

 

  خوابم قهیدق چند از بعد و کنمیم شکر رو خدا و بندمیم رو چشمام و زنمیم لبخند

 سرمه یباال طوفان نمیبیم که کنمیم باز رو چشمام موهام نوازش حس با برهیم

 

 مبارک شدنت مادر_

 

 گمیم و زنمیم لبخند

 

   مبارک  هم تو شدن پدر_

 

  ما یها بچه به دادن ریش زمان گهی د ساعت کی یبخور یچ کی دیبا  شو بلند_

 کوچولو تا  سه نیا با میدار برنامه بعد به امروز از

 



 

 

 چرا_

 

 دخترا از یکی مخصوصا بده صبرتون خدا گفتن پرستارا که زدن غیج انقدره_

 میک من دونستنیم انگار شدن اروم بعد قهیدق چند  بغلم داخل گرفتمشون تا یول

 ه ینیریش حس چه یدونینم

 

 نمشون یبب  من ارنینم واقعا_

 

 داخل نوزادانن  بخش ها بچه شیپ برمتیم بخور رو سوپ نیا شو بلند االن نه_

 بهتره  رونیب ارنشونین دستگاهن

 

 باشه _

 

  سوپ ظرف و و کنهیم مرتب سرم پشت و  بالشت طوفانم و تخت یرو نمیشیم

  خودش طرالن و شهیم باز شدت با در  که بخورم خوامیم  زیم یرو زارهیم رو

 کشهیم خفه غیج کی و کنهیم  نگاهمون کمی داخل ندازهیم رو

 

 نمشونیبب خوادیم دلم کجان من یایفسقل کجان شدمممم عمههه من یییییوا_

 

 بعد کن تازه نفس ریبخ دنیرس خانم طرالن شد عرض سالم_

 

  اومدم راست کی فرودگاه راه از نرفتم هم خونه داشتم جانیه انقدره یوا سالم_

   یندار درد یخوب

 



 

 

   بدم رشونیش برم بعد که بخورم غذا شدم بلند االن خوبم زمیعز یمرس_

 

 نمشونیبب  برم من یبخور تو تا خوب واقعااا_

 

 نوزادانه بخش که دنینم راحت_

 

  امیم دوباره رمیم من یدار کاریچ تو_

 

 زمیعز برو_

 

  گفتم طوفان به رو و خوردم  رو سوپم منم رونیب رفت طرالن یوقت

 

 دمشون یند کجان پدرجون و جون مادر_

 

 دوسه ارنیب کنن  درست هم یتیتقو سوپ کی و ارنی ب دیجد لباس برات رفتن_

 ان یم مالقاته وقت گهید ساعت

 

 زحمت  داخل افتادن واقعا نکنه درد دستشون اها_

 

 دارن ذوق هاشونه نوه نیاول بالخره_

 

   نداره خبر یزیچ از منه پدر فقط اره_

 



 

 

 داره  خبر پدرتم_

 

 واقعا_

 

 زنه یم  سر بهت ادیم  شد بهتر حالت گفت فقط اره_

 

  ادهیز نمیهم خوبه_

 

 ی بر یتونینم یباال طبقه نوزادان بخش ارمی ب لچریو برم بزار الی خیب_

 

 ها  دارو بخاطر سر هنوز بدنم اره_

 

 امیم االن کن صبر_

 

 دارم جانیه یلیخ یوا باشه_

 

   تمام انتظار گهید شونین یبیم یریم االن_

 

 ایب زود  اره_

 

 باشه _



 

 

  نشستم کرد کمک و داخل اومد لچریو کی با قهیدق  ده از بعد و رونیب رفت

  اسانسور یجلو و گذشت رو راه  از رونیب میرفت که اتاق از افتاد راه و سرش

   زد رو دکمه و ستادیا

 

 ها  بچه نیک هیشب_

 

  نفرمون دو هیشب_

 

   یدید منو یایبچگ تو مگه واقعا_

 

 تپل  و بور دختر کی یخواستگار روز خونتون داخل اره_

 

 گم یم و خندمیم

 

 ی بود بور هم تو اره_

 

  تو مثل نه یول_

 

  یبود جذاب و تپل کل  در یول اره_

 

 یدرا و زنهیم رو باال طبقه دکمه و شهیم اسانسور سوار گهینم یزیچ و خندهیم

 ادهی پ اسانسور از سوم طبقه میرسیم که هیثان چند از بعد شهیم بسته اسانسور

 رو من وبعد زنهیم حرف یمنش با و  رشیپذ سمت کنهیم حرکت طوفان و میشیم



 

 

 چشمام از اشک دنشونید با بود  اونجا بچه تا چند که اتاق کی سمت برهیم

  شهیم ریسراز

 

  چرا هیگر ااا_

 

 شوقع  اشک_

 

  هرحال به_

 

 کجان_

 

   نیبب  رو فندوق تا سه اون_

 

 کنیکوچ یلیخ کنم بغلشون ترسمیم  یییوا_

   گفت و سمتم اومد پرستار

 

 ی بد بهشون ریش بغلت داخل بزارمش تا زمیعز کن باز رو رهنتیپ دکمه_

 

  دورش رو دستام اروم بغلم داخل گذاشت  رو آشوان اول که  کردم عمل حرفش به

 گفتم  و کردم حلقه

 

  یاومد خوش ایدن نیا به مامان فسقل سالم مامان عشق سالم_

 



 

 

  گهید قهیدق چند و دادم ریش هم دا یآرش و آروشا به بعد و  دادم ریش بهش اروم

 نشسته طرالن دمید بازکردم رو اتاق در  یوقت خودم اتاق سمت  رفتم بعد و موندم

 خوره یم حوله حله داره و

 

 ارام شونیدید یوا_

 

 زم یعز اره_

 

 امی ب دیبا منم یبد ریش بهشون یخواستیم که گهید یسر بمونم  ادیز نزاشتن_

 

 ختیر هم به مسافرتتونم شرمنده حتما باشه_

 

 نگران طرف کی از شدم یحال چه دمیفهم یوقت یدونینم ونهید هیحرف چه نیا_

 داشتم  رو ها بچه اومدن ای دن به شوق طرف کی از بودم تو

 

   شدن مادر هیخوب حس چه یدونینم خودمم_

 

 تخت  یرو نمیبش کنهیم کمک و زنهیم لبخند

 

 ارنیم برام سوپم و زننیم سر بهم و انیم جون  پدر و جون مادر مالقات ساعت

  بهش چقدر هر  جون مادر اومد و  کرد عوض رو لباساش و خونه رفت طرالن

  یوقت بمونه داشت اصرار و نداشت دهیفا  مونمیم خودم خونه برو یا خسته گفت

  یوقت دیپرس دکتر از رو تمیوضع و  رفت طوفانم و رفتن جون پدر و جون مادر

 گفتم   داخل اومد

 



 

 

 گفت  یچ دکتر شد یچ_

 

  یبمون دیبا گهید روز دو_

 

 تونمینم ادهیز یلیخ یییوا_

 

 کننینم قبول اومد شیپ یمشکل   نکرده ییخدا و خونه یرفت اگر گهید_

 

 مونم یم پس باشه_

 

 خداحافظ  برم گهید من خوب نیافر_

 

 بسالمت _

 

 داداش  بسالمت_

 

 باشه ها بچه و ارام به حواست طرالن_

 

 چشمممم _

 

 کنارم  تخت یرو نشست اومد طرالن رفت طوفان یوقت

 

 نم یبب کن فیتعر خوب_



 

 

 

 ویچ_

 

 بود ی چ ها بچه به نسبت طوفان واکنش خبر چه_

 

 ستاره چشماش دادمیم ریش ها بچه به داشتم که یزمان یدیند رو طوفان یوا_

  داخل  بغلش داخل گرفتیم من بعد دادمیم ریش که  رو کدوم هر بود بارون

 دستگاه  داخل بزارشون که پرستار دست دادیم  و گفتیم اذان گوششون

 

 نمشیبب لحظه اون داخل خواستیم دلم ییییاخ_

 

  بود ینشدن تکرار و ناب یلیخ لحظه اون اره_

 

 خبر چه گهید  خوب درصد صد ارههه_

 

   خواستگارت از خبر چه تو چیه گههههید_

 

 و یسر سر ای دهینم جواب ای زنمیم زنگ  یچ هر  ندارم خبر ازش روزه چند_

   دهیم  جواب سرد

 

  یدونینم رو لشیدل چرا_

 

   گهینم یزیچ بهم نه_

 



 

 

 کن  صحبت طوفان  با راجبش بنظرم_

 

   باشه داشته خبر یزیچ از طوفان خوامینم نزن رو حرفش اصال نه_

 

 ی دونیم صالح خودت طور هر زمیعز باشه_

 

 م یپا سر االن تا اومدم که صبح بخوابم برم زمیعز یمرس_

 

 زحمت  داخل یافتاد من بخاطر هم تو زمیعز برو_

 

 ه یحرف چه نیا  بابا نه_

 

 ریبخ شب_

 

 ریبخ شب_

 

   بعد روز دو

 

 شم یم راحت گهید و بشم مرخص قراره عصر امروز_

 

  یبمون شتریب یخواینم یمطمعن خوبه حالت ارام_

 



 

 

  حالم مارستانیب یبو از خونه برم خوبه یلیخ حالمم هیجزب که ها هیبخ  بابا اره_

  یول کنهینم فرق برم و ها بچه شیپ  امی ب دیبا روز هر  که منم خورهیم هم به داره

 ی  گهید زیچ کی خونه

 

   ها بچه شیپ یایم فردا یکنیم استراحت خوب یریم االن_

 

  بدم ریش بهشون دیبا رفتن قبل اره_

 

 پا روزه چند نیا مامان بدم انجام رو اومدنت یکارا خونه رمیم من پس باشه_

  گرفته درد

 

 نیبنداز  دردسر داخل  رو خودتون ادیز خوادینم برو زمیعز باشه_

 

  االن یول جشن شهینم حساب دردسر که میدار ذوق انقدره هیچ دردسر بابا نه_

  براشون میریگیم جشن رونیب رفتن چهله از و اومدن ها بچه که یزمان میریگینم

 نه؟  بهتره

 

 شنی م تر بزرگ  کمی هم ها بچه خوبه یلیخ اره_

 

 خداحافظ  رفتم من پس اره_

 

  زمیعز خداحافظ_

 



 

 

 و ستادمیوا ها بچه تخت کنار و باال طبقه رفتم و  شدم بلند رفت که طرالن

   کردم نگاهشون

 

 ماشاهلل  نیناز چقدر شما اخه  فداتون مادر_

 

   یمهربون مادر چه_

 

 کردم  نگاهش و کردیم نگاهم که پرستار به و برگشتم

 

 دوست انقدر ها فرشته نیا  باشه نداشته دوست رو هاش بچه یمادر شهیم مگه_

  شهیم عاشقشون ناخواه خواه ادم که نیداشتن

 

   یگذاشت یچ رو اسماشون_

 

 آروشا و دایآرش و آشوان_

 کنه حفظشون برات خدا یناز یاسما چه زمیعز_

  

  زمیعز ممنونم_

 

  ستین خوب داخل نینمون ادیز_

 

 امیم االن چشم_

 



 

 

  اتاق داخل و نییپا طبقه بعدم و رونیب رفتم کردم نگاهشون که قهیدق چند از بعد

  برد خوابم  عیسر که دمیکش دراز  تخت یرو و خودم

 

 ارام  ارام_

 

 سرمه   یباال طوفان نمیبیم که کنمیم باز رو چشمام

 

   سالم_

 

 بعد بدم انجام رو صتیترخ یکارا من تا شو اماده شو بلند شده عصر سالم_

  منتظرتن خونه میبر و یبد  ریش ها بچه به میبر

 

  شدم بلند منم برو باشه_

 

   یاک_

 

  از رو سرم و اومد پرستار زدم رو  تخت کنار زنگ  شدم بلند رفت که طوفان

  که قهیدق چند از بعد موندم طوفان منتظر و دمیپوش رو لباسام منم و کند دستم

  یباز باهاشون کمی طوفانم و دادم ریش ها بچه  به و باال طبقه میرفت هم با اومد

  جون مادر دمید میدیرس که خونه یکاینزد خونه سمت میرفت دنیخواب یوقت کرد

  نره که بود گرفته رو گوسفند که یمرد  کی با درن یجلو طرالن و جون پدر و

 گفت  پدرجون که میشد ادهی پ نیماش از

 

 ن یا یب خونش یرو از ببره سر رو گوسفند نیستیوا_

 



 

 

  و برگشتم شد تمام یوقت کردم رو پشتم من ببره رو گوسفند  سر خواست یوقت

   نایا مادرجون  سمت رفتم گوسفند به کردن نگاه بدون

 

 میاورد رو ها بچه که یزمان نیزاشت یم کاش کارا نیا نبود ازین ممنونم سالم_

 نیکردیم رو کار نیا

 

 گفت  جون پدر

 

 زنمیم نیزم تا سه زممیعز یها نوه یبرا بود گلم عروس یبرا گوسفند نیا_

 

 ممنون نیافتاد زحمت داخل یلیخ_

 

 داخل میبر زمیعز هیحرف چه نیا_

 

  خونه در یجلو و کرد رد رو اطیح و داخل  رفت طوفان و شدم نیماش سوار 

 کرد ادمیپ

 

 گفت  مادرجون که داخل میرفت

 

   یبود مارستانیب روز دو نیا  یا خسته نیبش  ایب زمیعز_

 

 بهم  مارستانیب یبو از حالم داره امی ب و رمیبگ دوش کی برم جون مادر نه یوا_

 خوره یم

 



 

 

 میمنتظر زمیعز برو_

 

 کنم  تحمل تونمینم اصال شرمنده امیم  زود چشم_

 

  کنن کمکت انیب طرالن ای طوفان یخوایم برو زمیعز دشمنت_

 

  تونمیم خودم ممنون نه_

 

   یای ب تو تا کنمیم اماده رو شام منم نمون پا سر ادمیز زمیعز برو خوب_

 

 چشم باشه_

 

  و شدم وارد حمام سمت و اتاق داخل رفتم راست کی هم بعد و باال طبقه رفتم

  چوندمیپ رو حوله و شستم واشی رو  خودم دوش ریز رفتم و اوردم در رو لباسام

  در که دمیپوشیم داشتم رو لباسام و  کروم خشک  رو خودم و رونیب زدم و دورم

 طوفانه دمید برگشتم شد باز  اتاق

 

  ستین بد یبزن درم کی_

 

   یدیپوش ریز لباس که فعال  بابا الی خیب_

 

 یزدیم در دینبا  باشم دهیپوش نداره یربط_

 

 یندار درد باشه_



 

 

 

 کنه یم درد هام هیبخ کمی چرا یچونیپیم رو بحث خوبم چه_

 

 هیعاد نداره اشکال_

 

  یدیزا شکم ده انگار هیعاد یگیم طور کی_

 

  یایم ای  اتاق داخل برات ارمیب شام حاال  هیعیطب زایچ نیا دونمیم یول دمینزا_

   نییپا

 

   نییپا امیم نه_

 

  میمنتظر پس باشه_

 

 امیم االن خوب یلیخ_

 

  نمیب یم که نییپا رمیم بعد و کنمیم خشک موهامم و پوشمیم رو شلوارم و راهنیپ

 منن منتظر و دنیچ رو زیم

 

   شد رید شرمنده_

 

 زم ی عز نیبش  ایب  میدیچ رو زیم االن نیهم اتفاقا_

 



 

 

  زویم  کردن جمع از بعد و میخوریم هم با رو شام و نمیشیم کنارشون و رمیم

 یلیخ امروز چون بخوابن که رنیم   هم دور نشستن کمی از بعد همه ظرفا شستن

 همه  یبرا بود یا کننده خسته و  روز

 

 بعد  هفته دو

 

  کن عجله طوفان_

 

 اومدم  یخوریم رو سرم یدار صبح از بابا هیچ_

  

   شهیم رید خوب_

 

 شم یم برشکست دارم یکرد کچل منو هفته دو نیا تو  میرسیم موقع به نترس_

 

   نزن غر میبر ایب سرت فدا_

 

   میبر زمیعز باشه_

 

 طوفان میرسیم یوقت مارستانیب سمت  وفتهیم راه طوفان و میشیم نیماش سوار

  هفته دو نیا داخل مارستانیب داخل میریم هم با و کنهیم پارک  رو نیماش رهیم

   شناسنیم رو من بخش یپرستارا شتریب که رفتم و مارستانیب اومدم چقدر

 

 سالم _

 



 

 

   زمیعز سالم_

 

 ن یخوب_

 

 ن یخوب شما شکر رو خدا_

 

 ومد ین دکتر ممنون_

 

 نیریم یسالمت به هم شما کنهیم امضا رو صیترخ برگه ادیم گهید قهیدق ده تا_

 خودتون یزندگ خونه سر

 

  نمی بب رو هام بچه تونمیم خدا دیام به_

 

 نشون یبب برو نشه که چرا م زیعز اره_

 

 ممنونم_

 

  شده ثپل هم یحساب بودن کرده باز رو چشماشون حاال که ها بچه سمت رفتم

 بودن

 

 اون یفدا من ماشاهلل کن نگاه رو مامان ینفسا  کن نگاه رو مامان یعشقا به به_

  اخه چشماتون

 



 

 

  و بغلم داخل گرفتم رو شونیکی و بود تخت کینزد که یصندل یرو نشستم

   بغلش داخل گرفت رو دوتا اون طوفانم

 

 حساب ازم چی ه گهید نهیبب تی وضع نیا داخل منو کارمندام از یکی یعنی_

   برنینم

 

  گنیم و خندمیم

 

  بغل شهیم مگه خودشو یها بچه  ادم هاتن بچه کنهیم یدار کاریچ مگه ووااا_

 مهمه برات انقدر غرور یعنی نکنه

 

 نبودن  بغلم داخل فنچ تا دو نیا االن که بود مهم اگر غرور یبابا گور_

 

 درسته  نیا نیافر_

 

  کی دیبا خانواده ندارم دوست رو  غرور خانواده داخل یول خوبه غرور  اره_

 باشه گرم و یم یصم جمع

 

 دارم  قبول_

 

 نگاه پروندشونم و  کرد چک رو ها بچه و  داخل اومد دکتر ساعت ربع از بعد

  رو کارشون طوفانم و داد رو صشونیترخ برگه ندارن مشکل دید  یوقت و کرد

 خونه  سمت میرفت ها کوچولو تا سه با یسر نیا و کرد

 



 

 

  و نیزم زد در یجلو گوسفند تا سه  بود داده که یقول طبق پدرجون میدیرس یوقت

   خونه داخل میرفت بعد و کرد دود اسفند براشون جون مادر

 

 نیشد خسته  نی نیبش  نهیبب  تونهینم که کس هر چشم بترکه_

 

   گفت و بغلش  گرفت رو آروشا اومد جون پدر مینشست

 

 نومه  کدوم نیا خوب_

 

  بغل داخل و دایآرش جون مادر بغل داخل یآروشا یشما  بغل داخل  جون پدر_

  آشوان  طرالن

 

 شنیم بزرگ   ها بچه رمیبگ ادی  تا_

 

  و میدیرقص میزد هم  دور خودمون  شب تا خندن یم کنندیم دییتا رو حرفش همه

 بچه باال رفتم  بود برده خوابشون هم  ها بچه و میشد خسته گهید که شب میدیخند

  خوابوندم براشون بود داده سفارش  پدرجون که مخصوص  تخت داخل رو ها

 طوفان ساعت مین از بعد تخت یرو  دمیکش دراز  و کردم  عوض رو لباسم خودمم

  چند از بعد دیکش دراز کنارم اومد لباساش کردن عوض از بعد و  داخل اومد

 کرد  صدام  برده خوابش  کردمیم فکر که سکوت قهیدق

 

  آرام_

 

 بله _

 



 

 

 بگم یزیچ کی خواستمیم_

 

 جانم_

 

 تیمامور برم دیبا فردا پس من بال یب_

 

 یتیمامور چه_

 

 شغلمه   به مربوط_

 

 ی بمون قراره  چقدر دفعه کی االن چرا_

 

   مهمه برم دیبا که دیرس خبر االن شتریب دیشا تر کم دیشا ماه کی_

 

 یچ من پس_

 

  و مونیزندگ خونه سر میریم هم با اومدم سالم اگر ببرم خودم با شهینم رو تو_

  میکنیم  شروع اول از

 

 ی این سالم  قراره مگه_

 

  ممکنه یچ هر برد خوابم جاده داخل ای کردم تصادف ینیبیم یادم_

 



 

 

 ه یچ فشیتکل  یچ ایهل پس نکنه خدا_

   کنمیم مشخص اونم فیتکل_

 

 همراهت  به خدا باشه_

 

 نم یبب  بخواب اقاتون بغل  داخل ایب رو یاخر یروزا حاال ممنونم_

 

 گهید یروزا از شتریب ارامش با یسر نیا و بغلش داخل خزمیم و خندنیم

 خوابمیم

 

 که ساعت به تخت یرو نمیشیم و شمیم داریب خواب از ها بچه هیگر یصدا با

 صبحه  چهار ساعت نمیب یم کنمیم نگاه

 

 صبح چهار نگووو_

 

 شده  یچ_

 

 خوانیم ریش یشنوینم رو ها بچه یصدا مگه_

 

   بده بهشون خوب_

 

 ادیم خوابم چهاره ساعت_

 



 

 

 یکن عادت دیبا نشو تنبل_

 

 شو  بلند هم تو پس باشه_

 

  گهید چرا من_

 

  برسم تونمینم که تاشون سه به شن اروم کن بغلشون_

 

  دارم  جلسه شرکت برم دیبا  صبح بابا الی خیب_

 

 شن یم داریب هم هیبق االن گمیم شو بلند_

 

 صورتش به دیکش دست و  تخت یرو نشست شد بلند و کرد ینوچ کی

 

 ارام  تو دست از_

 

  شو بلند یزنیم  غر یدار ها بچه مثل که هم تو_

 

  آروم رو دوتا اون منم گشنشه همه شتریب  انگار بده  ریش آروشا به برو باشه_

 کنمیم

 

   باشه_

 



 

 

 کردم  بغلش و اروشا سمت رفتم

 

  بشه چله بشه چاق بشه مپل بشه تپل  دخترم دمیم ریش االن مامان جانم.  جانم_

  بخورن ریش  برادرشم خواهر که بخوره ریش مامان دختر حاال بخند دخترم نیافر

 

  برد خوابشون یوقت دادم ریش آشوانم و دایآرش به تمام آروشا خوردن ریش یوقت

 م یدیکش  دراز و تخت سمت میرفت  طوفان با

 

 گفت طوفان

 

 من یبرا رو یگفت ها بچه یبرا که ییها صدقه قربون نیا درصد کی اگر_

 بودم شده عاشقت بار صد االن تا یگفتیم

 

 یکنی م یحسود  هم خودت یها بچه به  که واقعا_

 

 ی ک  کردم  یحسود من.  من_

 

  االن نیهم وااا_

 

 ادینم ادمی که من_

 

   نه ادینم ادتی_

 

  نه که  معلومه_



 

 

 

 عشقم باشه_

 

   یگفت یچ_

 

 باشه  گفتم فقط نگفتم یزیچ که من_

 

 ی گفت یچ بعدش نه_

 

 نگفتم یچیه_

 

 یگفت یچ بگو نکن تیاذ ارام_

 

 گفتم یچ بگو تو خوب ادی نم ادمیب_

 

 عشقم  یگفت_

 

 عشقتم من_

 

  یگفت تو_

 

 ی توگفت نه_

 



 

 

 نگفتم من_

 

 ر یبخ شب بخواب ریبگ الی خیب  پس باشه_

 

 عشقم ریبخ شب_

 

 یگفت دوباره_

 

  ویچ_

 

 بخواب  یچیه_

 

 نور برخورد با برهیم خوابم قهیدق چند از بعد و بندمیم  رو چشمام و خندمیم

  بلند یخال طوفان یجا نمیبیم یوقت کنمیم باز رو چشمام صورتم به دیخورش

  صورتم و دست رمیم هیخال هم ها بچه تخت نمیبیم که تخت یرو نمیشیم شمیم

  نشستن شرکت بود رفته که طوفان بجز همه نمیب یم که نییپا رمیم  و شورمیم رو

 بغلشونه داخل هم ها بچه و ییرایپذ داخل

 

  ریبخ صبح سالم_

 

   دادن رو جوابم همه

 

 کار سر نینرفت پدرجون_

 



 

 

  نیا به نوه تا سه ادم اخه کنم بازنشسته رو خودم کم کم دیبا کنم فکر زمیعز نه_

 بشه  یچ که سرکار بره  باشه داشته ینیریش

 

 گفت  جون مادر خندنیم همه

 

 یباش داشته جون یبد ریش ها بچه به یخوایم که بخور  صبحانه برو زمیعز_

 ی شد فیضع یلیخ هفته دو نیا داخل

 

 تونمینم گهید االن خوردم غذا و یخوراک یباردار زمان چقدر جون مادر یوا_

 بخورم یزیچ

 

 یکنیم ضعف ینطوری ا بخور صبحانه برو زمیعز شهیم مگه واا_

 

   چشم_

 

 زمیعز بال یب_

 

  میبرد رو ها بچه مادرجون و طرالن کمک با بعد و خوردم رو صبحانم و رفتم

 خودمون  تخت یرو مشونیگذاشت و باال

 

  طرالن شده  شروع من پادرد دوباره کنم استراحت کمی برم من  دخترم خوب_

   شتهیپ

 

 رو  پاهاتون بدم ماساژ امیب  براتون نیخوایم  جون مادر بسالمت_



 

 

 

 رفتم  من نکنه درد دستت زمیعز نه_

 

 ی  فهیوظ مادرجون بسالمت_

 

 گفت  و شمیپ اومد طرالن رفت جون مادر یوقت

 

 ارام_

 

 جانم_

 

 ارهیب قراره کرده جمع ایهل از که ییها اتو و عکسا دوستت برادر_ 

 

 ی ک واقعا_

 

   کنه شک نهینب یکس  که ادیب زود که دادم امی پ گهید ساعت مین_

 

   زمیعز یکرد خوب_

 

  مونیزندگ از شهیهم یبرا رو ایهل که میاریب ریگ خوب یچ کی کاش یوا_

 رون یب میبنداز

 

 شدم  خسته یلیخ منم کنه خدا_



 

 

 

  با و طرالن به زد زنگ دهیسپ برادر دنیخواب ها بچه که ساعت مین از بعد

  کنار بره و رونیب میبر میخوایم م یگفت جون مادر به میرفت و میشد اماده طرالن

 نیماش سوار و رونیب میرفت شد راحت ها بچه  از المونیخ یوقت بخوابه ها بچه

 م یشد دهیسپ برادر

 

  نیهست خوب سهند اقا سالم_

 

 ن یهست  خوب خانم طرالن سالم خانم ارام سالم_

 

 گفت  طرالن و میداد رو جوابش طرالن منو

 

 مین یبش  اونجا میبر  یایکینزد نیهم کافه کی_

 

   دیکن ییراهنما شما فقط چشم_

 

  یوقت داخل میرفت و کرد پارک  رو  نیماش و کافه به میدیرس طرالن ییراهنما با

 گفت  سهند اقا میداد سفارش

 

   نشم هم شما مزاحم که کنم  شروع خوب_

 

   دییبفرما_

 

 د ییبفرما_



 

 

 

  همه یول نبودم بلد و داشتم  استرس خوب بود کارم شروع چون اول یروزا_

 تا بعد به سوم  روز از یول نبود یمشکل چیه سوم روز تا رفتم همراهش جا

  کافه یپارت ارتباطه در پسر  کی با  دمیفهم بودم دنبالش که قهیدق هر روزید نیهم

  داخل یوقت یول برادرشه کردم فکر اول پسره همون با رهیم که جا هر گردش

  دوست دمیفهم کردم جو و پرس و دمش ید  پسره همون بغل داخل ینامناسب وضع

 کنن یرسم   رو ازدواجشون قراره و پسره اون غهیص ییجورا کی و پسرشه

   یدار پسره اون از عکس غهیص یچ_

 

 هم رو لحظه کی خانم ایهل دنبال افتادم که روز  همون از دارم عکس ازش بله_

 ندادم  دست از

 

 کنم  تشکر چطور دونمینم ممنون یلیخ_

 

   بود فهیوظ هیحرف چه نیا_

 

  مزاحمتون بود یسوال و نمی بیم خونه و برمیم رو عکسا من حال نیا با ممنونم_

  شمیم

 

  اجازه با شما نیمراحم_

 

 بسالمت _

 

 گفت  طرالن رفت سهند یوقت

 



 

 

 ندارم یتاکس حوصله میبر ادهی پ  ایب_

 

  میبر موافقم باشه_

 

 خونه  سمت میافتاد راه ادهیپ بعد و میکرد حساب

 

 گفت  طرالن که

 

 رسهیم سر به داره ایهل  حکومت دوران گهید_

 

 اره  کردن قهر دیشا دادینم محلش ادیز طوفان مسافرت اول از البته گهید اره_

 

 

   هست احتمالش_

 

  یرو نشستم تند  طرالن اتاق میرفت طرالن  با و خونه میدیرس ساعت مین از بعد

  که کرد بزرگ  رو عکسا ستمیس یرو  یعکسا انتقال از بعد طرالن و تخت

 م ینی بب

 

 اوله یروزا کنم فکر نیا بره بزن طرالن_

 

 باشه _

 



 

 

  معلوم بود کیتار که یعکس کی  به دیرس تا رفت زدشون یشتریب سرعت با

 شده  گرفته یپارت داخل بود

 

  ستین  معلوم ادیز صورتش یول طرالن پسره اونا_

 

   هست  ازش واضحم عکس تر جلو بزنم بزار اره_

   تر جلو زد بعد

 

 ادمه همه نیا نیب وضع و سر و لباس  نیا با کشهینم خجالت واقعا_

 

   باشه بلد خجالت اسم به یزیچ نکنم فکر_

 

 واقعا_

 

 شد   معلوم پسره صورت بالخره عکس تا ده حدود از بعد

 

 .. نیا طرالن_

 

   اشکه پر چشماش دمید  که کردم نگاهش

 

   طرالن من یخدا یوا_

 

 شه ینم باورم_



 

 

 

 می دیفهم  زود خداروشکر نداره اشکال طرالن_

 

  شد کینزد بهم  بانقشه_

 

  طرالن_

 

  باشه یفیکث ادم نیچن خوردینم بهش اصال..  اصال_

 

  طرالن_

 

 اراااممم _

 

  زمیعز جانم_

 

 بده میباز یراحت نیا به گذاشتم که  سوزهیم خودم یبرا دلم یول نبودم عاشقش_

 

  میرسیم حسابش به نداره اشکال_

 

 یا یم نمشیبیم  رمیم ظهر از بعد زنمیم زنگ_

 

 نداره  ارزش شینیبب یخوایم یچ یبرا اره_

 



 

 

 کنم  ردش خوامیم_

 

  امیم باهات یراحت طور هر زمیعز باشه_

 

 کردم ی م کاریچ دیبا نداشتم رو تو اگر ارام یمرس_

 

 بود لنگ کارات همه یکن کاریچ یخواستیم ینداشت منو واقعا_

 

 واقعا  اره_

 

 نکن شک ینیبهتر من بدون تو ونهید کردم یشوخ_

 

 نکنم فکر_

 

   کنم عوض لباسمم بزنم ها بچه به سر کی برم من کن فکر_

 

 زم یعز باشه_

 

  مادرجون دمید که شدم وارد و اتاقم سمت رفتم و رونیب اومدم طرالن اتاق از

 لباس واشی خوابن خودشون تخت یرو هم ها بچه و ما تخت یرو دهیخواب

   کردن درست به کردم شروع  و آشپزخونه داخل نییپا رفتم و کنمیم عوض

 خونه اشپز داخل اومد جون مادر که  بودم کارم یاخرا پلو زرشک

 

   یدیکش زحمت چرا زمیعز نکنه درد دستت_



 

 

 

  گفتم  داره دوست رو غذا نیا طوفانم کارمیب دمید جون مادر نکردم یکار_

   کنم درست

 

 یکجا طرالن پس نکنه درد دستت زمیعز یکرد خوب_

 

 بشم مزاحمش نرفتم داشت کار اتاقش داخل طرالن_

 

  حال هر به کردیم کمکت ومدیم دیبا یول اها_

 

   کنه کمک بخواد که نبود  یکار بابا نه_

 

  یرو بمونه دیبا تنبله طرالن که بس از دونمیم دارم یزرنگ عروس که بس از_

 گفتم یک نیبب دستم

 

  یکنیم عروس شیپ منو ییبدگو گهید حاال مامان نکنه درد دستت_

 

  گهیم و خندمیم سمتش میبرگشت طرالن یصدا با

 

  ستمین بهیغر سرت فدا_

 

 اومد یورود در یصدا که کنهیم دییتا طرالن

 



 

 

 داخل  اومده طوفان دمید که رونیب رفتم

 

 ینباش خسته سالم_

 

  خوبن ها بچه یخوب یباش سالمت زمیعز سالم_

 

   میخوب همه ممنون_

 

   خداروشکر_

 

  رو زیم منم یبشور رو صورتت  و دست و یکن عوض رو لباست یبر  تو تا_

 رو  عالقت مورد یغذا  اونم کردم درست غذا من امروز نمیچیم

 

 ن یبچ رو زیم زحمت یب کنمیم رو کارام من تا باشه یدیکش  زحمت یمرس_

  جونم مادر و کنم صدا طوفان تا  باال رفتم  و دمیچ رو زیم مادرجون کمک با

  و نهیا یجلو ستادهیا طوفان دمید که اتاق داخل رفتم ادیب بگه پدرجون به که رفت

  کنهیم درست رو موهاش داره

 

 زم یعز باشه تیعاف_

 

 دن یخواب  ناز چه ها بچه نگاه ممنون_

 

 شنیم تر خوشگل روز به روز ماشاهلل ییلیخ ارههه_

 



 

 

 رفتن من به گهید اره_

 

 تو به پسرمونم رفتن خودم به دخترام رینخ_

 

  همشون رفتن من به ریخ نه_

 

 رفتن  دوتامون به اصال_

 

 موافقم نهیگذ نی ا با_

 

  ستین گشنت بخور  غذا نییپا  میبر_

 

   گشنمه یلیخ چرا یاورد ادمی خوب_ 

 

  تا باشه ها بچه به حواست رونیب میبر میخوایم عصر طرالنم و من میبر پس_

 ام یب

 

 یسالمت به کجا_

 

 شد  اگر گمیم بهت بعد یچیه_

 

  بگو االن خوب_

 



 

 

 منتظرن  نییپا هم میندار وقت هم شهینم االن_

   گمیم  بهت فرصت سر

 

   بگو بعد میبر باشه_

 

 چشم _

 

 بال یب_

 

  خونه آشپز داخل میرفت بعد و نییپا میرفت

 

  میاومد ما_

 

 ن ین یبش  نیایب نیاومد خوش_

 

 گفت  پدرجون که مینشست میرفت

 

 گذاشته تمام سنگ عروسم دمیشن به به_

 

 نکردم یکار پدرجون جان نوش_

 

 باباجان  نکنه درد دستت_

 



 

 

   کنمیم خواهش_

 

  داخل زارهیم رو  ها ظرف گفت طرالن ناهار از بعد و خوردن به میکرد شروع

 بلندشون شدن داریب میدید که ها  بچه شیپ  و باال میرفت طوفانم و من و نیماش

 مادرجون و پدرجون کنار نییپا میرفت و میکرد

 کی براتون دلم یاول بغلم رمیبگ رو کدومتون گلم یها نوه اومده یک نیبب یوا_

 شده  زره

 

  و کرد بغل رو دایآرش مادرجونم کرد یباز باهاش و بغلش گرفت رو آشوان بعد

 کرد یباز  آروشا با طوفانم

 گفت  مادرجون

 

 ن یخندون و ساکت یها بچه ماشاهللا_

 

  یلیخ االن بود سختم اول یروزا فقط ستنین بد هم شبا اوردم شانس واقعا اره_

 بهترن

 

 بعده به  نیا از طنتشونیش اره_

 

 رمیبگ رو دستشون ستین دلم تو دل برن راه بتونن خودشون که منتظرم اره_

 رفتن راه یبرا

 

 زنن یم لبخند کی و کننیم دییتا رو حرفم همه

 



 

 

 ریش دادن از بعد و ها بچه و طوفان  با باال میرفت شدن خسته ها بچه نکهیا از بعد

 گفتم طوفان به رو شون خوابوندن و ها بچه به

 

  باشه ها بچه به حواست برم باهاش اونجا از طرالن شیپ برم بشم اماده من_

 

 هست  ها بچه به حواسم چشمم_

 

 ی مرس_

 

  فمهیوظ_

 

 برگشتم طوفان یصدا با که  در سمت برم خواستم دمیپوش لباس نکهیا از بعد

 سمتش

 

 کن صبر_

 

 بله _

 

 رو نشیماش چییسو  بعد کرد درست  رو قمی جلو دیکش رو شالم  و سمتم اومد

 گفت  و دستم کف  گذاشت

 

 برون  رو نیماش خودت داده اب به گل دست انگار رهییتعم سر طرالن نیماش_

 

 م یریم آژانس با ستین  ازین_



 

 

 

 ستین  آژانس به ازین کن یرانندگ  درست گمیم من که نیهم_

 

 اخه_

 

 چشم   یبگ دیبا فقط گهیم یزیچ کی آقاتون یوقت_

 

 چشمم _

 

 نشه رتید برو بال یب_

 

 چشممم  بازم_

 

 کن  گوش حرف دختر  همون یشیم یدار تازه_

 

 در و طرالن اتاق سمت رمیم و رونیب زنمیم اتاق از یخداحافظ از بعد و خندمیم

 زنمیم

 

 د ییبفرما_

 

  کنهیم شیارا داره و شده اماده نمیبیم که  داخل رمیم

 

 زم یعز شهیم تمام یک کارت_



 

 

 

   آژانس بزنم زنگ بزار  تمام_

 

 بهمون داد رو نیماش طوفان ستین  ازین_

 

  میبر خوبه خوب_

 

 دنیرس از بعد و کافه سمت میافتاد راه و میشد نیماش سوار و رونیب میرفت باهم

 جاش از شد ما متوجه یوقت نشسته هوتن اقا میدید که داخل میرفت نیماش پارک  و

 شد بلند

 

 یکنینم یمعرف جان طرالن نیهست  خوب سالم_

 

 ی نشناس دارم  شک البته داداشم زن ارام_

 

   زمیعز رو منظورت شمینم متوجه_

 

 گفتم من

 

   دیبزن رو حرفتون شما تا زیم یکی اون نمیشیم رمیم من جان طرالن_

 

 م یریم زود  بزنم رو حرفم کن صبر زمیعز ستین  ازین_

 



 

 

   باشه_

 

 گفت  هوتن

 

 ن یبخور  ارنی ب زیچ کی  بگم تا  دینیبش  دییبفرما_

 

 گفت  طرالن

 

  داخل یاومد دفعه کی که همانطور  بگم بهت اومدم میبخور که میومدین ما_

 یبر هم دفعه کی همونطور دارم انتظار میزندگ

 

 زم یعز رو منظورت شمینم متوجه_

 

  رونیب یشیم گم  میزندگ از یدار خودت که نطوریهم نکن زمیعز زمیعز انقدر_

 دونمیم وگرنه رونیب کن پرتش داداشم یزندگ  از و ریبگ هم رو ایهل دست

 رون یب کنم پرتش اونم چطور

 

 گفت و نباخت رو  خودش اما کرد هول ایهل اسم دنیشن  با هوتن

 

  یزنیم یدار هیچ حرفا نیا شمینم حرفت متوجه اصال_

 

  نیهم تا یکن یینما مظلوم ستین  ازین پس شده رو برام دستت و دارم  مدرک _

 کردم  تحملت االنم

 داد  ادامه من به رو بعد



 

 

 

 م یبر شو بلند جان ارام_ 

 

 زمیعز میبر_

 

 گفت دوباره طرالن رونیب میرفتیم میداشت یوقت

 

 رو  حرفم برسون هم ایهل به و نره ادتی حرفام_

 

 گفت  و دیکش راحت نفس کی طرالن رونیب میزد کافه از یوقت

 

 شدم  راحت شیاخ_

 

 خودش  از کنه دفاع ینزاشت اره_

 

 ی الک  شد خورد اعصابمون امروزم  زمیعز میبر  ایب نزنه حرف خوامیم جهنم به_

 

 شده تنگ ها بچه یبرا دلم میبر اره_

 

 خونه  سمت میافتاد راه و میشد نیماش  سوار رو  حرفم کرد دییتا طرالن

 

 میرفت ادیم ها بچه خنده یصدا میدید که من اتاق سمت و باال میرفت میدیرس یوقت

  داره  و خودمون تخت یرو گذاشته رو ها بچه طوفان میدید که اتاق داخل



 

 

 و دیخند دید که رو صحنه نیا طرالن براشون ارهیم در  شکلک و دهیم قلقلکشون

 گفت 

 

 رفت  دست از داداشم نچ نچ_

 

 کنم خوش نیا هیچ به رو دلم بنظرت طرالن_

 

  ندارم ینظر_

 

 ممنون_

 

 گفت طوفان

 

  نیاومد زود انقدر چرا شما اصال کنم خلوت هام بچه  با تونمینم قهیدق دو بابا یا_

 

 م یبر یناراحت_

 

 کردم  تعجب فقط هیحرف چه نیا  بابا نه_

 

  کنمیم فیتعر برات بعد یچیه_

 

 کردن  یکار خراب انگار کن عوض رو ها بچه پوشک  ایب  حاال باشه_

 



 

 

 اومدم  کنم عوض لباس بزار باشه_

 

 باشه _

 

  و میکرد عوض رو پوشاکشون طوفان کمک با لباسام کردن عوض از بعد

 گفت طوفان کرد نگاه و عقب ستادیوا طرالنم

 

 طرالن یبکن یکمک کی ستیبدن_

 

 ندارم  رو جرعتش اصال یچ خورد زیل دستم از اگر نزن حرفشم اصال من_

 

  یلیخ هام بچه جون کنمیم فکر که  حاال کن نگاه و همونجا ستیبا پس  باشه_

 تو  دست بدمشون بخوام که تره عزبزم

 

  یباز باهاشون کمی طرالن پوشکاشون کردن عوض از بعد و کردم دییتا منم

 با داشت و بود نشسته تخت یرو کنارم که نطوریهم طوفان رونیب رفت و کرد

  گفت کریم یباز ها بچه

 

 شنومیم_

 

 ویچ_

 

 ی بگ بود قرار که ییماجرا_

 



 

 

  الیخ یب ستین یخاص زیچ چیه زهیچ ام_

 

  طرالن امروز و رونیب یرفت طرالن با صبحم که هیمهم زیچ حتما بگو ارام_

 بود دپرس

  

   کنم  شروع کجا از دونمینم خوب_

 

 بگو  فقط یدار دوست که جا هر از_

 

 ینش یعصب بده قول فقط باشه_

 

 دم یم قول باشه_

 

 کنه بیتعق رو ایهل که میسپرد دوستم دهیسپ برادر به سفر قبل خوب_

 

 نیکرد کاریچ شما یوا_

 

 بگم  کامل بزار خوب_

 

 بده  ادامه خوب شما دست از یوا_

 

 هیخوب پسر دید  طرالنم و کرد یخواستگار طرالن از پسر کی شیپ وقت چند_

 ادیب جنوب به سفرمون از بعد بود قرار و باهاش  بشه اشنا شتریب گفت

  پسره یخواستگار



 

 

 

 خوب  شما دست از_

 

 یایهل یبرا گفتم که ییعکسا همون دادن بهمون رو عکسا امروز_

 

  نمشونیبب خوامیم عکسا کو خوب_

 

  که پسره میشد متوجه عکسا داخل بعد ینیبب  ارمی ب رمیم  طرالنن شیپ_

 دادیم یباز رو طرالن داشت و بود ایهل نامزد اصل در بود طرالن خواستگار

 م یاومد  یمنف جوابش و گفت بهش و  رفت طرالن امروز یعنی میشد متوجه یوقت

 

  ن یگفت یم من به دینبا نیکرد کاریچ یوا یوا_

 

 بکنم میزندگ از رو ایهل خواستمیم واقعا یول بود اشتباه کارم دونمیم دیببخش_

 رون یب

  

  دارم کار رمیبگ تماس کی رون یب برم من باشه ها بچه به حواست باشه_

 

   باشه_

 

 ی شیم هیتنب کارت نیا سر حتما و رهینم ادمی باش مطمعن و_

 

 باشه _

 



 

 

 شدن خسته نکهیا از بعد و کردم سرگرم  ها بچه با رو خودم رفت طوفان یوقت

  ربع از بعد تخت یرو دمیکش دراز  و کردم عوض رو لباسام خودمم دنیخواب

   تخت یرو دیکش دراز کردو عوض رو لباساش و داخل اومد طوفان ساعت

 

 طوفان  شد یچ_

 

 گهید ینکن یکار من مشورت و اجازه بدون باشه حواستون یول یچیه_

 

 چشم _

 

   نمیبب بغلم داخل ای ب نیافر_

 

 گفت  دوباره که  دستش یرو  گذاشتم  رو سرم و سمتش دمیکش و خودم

 

 یبخواب یخوایم_

 

 خستم  اره_

 

  بخواب بعد بخور شام شامه یکاینزد_

 

 بخوابم  دارم دوست فقط ندارم لیم_

 

 باشه _



 

 

 

 ی نداد نشون یالعمل عکس گفتم نامزدش و ایهل  راجب یوقت چرا یراست_ 

 

 شیپ وقت یلیخ از رو ماجرا نیا من_

  دونستمیم 

 

 یبمون باهاش یخوایم هنوز بعد واقعا_

 

 ی فهمیم بعد بخواب تو باهاش دارم ناتمام کار کی_

 

 باشه _

 

 نشدم  اطرافم یاتفاقا متوجه قهیدق چند از بعد و بستم رو چشمام

 

  اروم بود خواب و بود دورم دستش طوفان هنوز کردم باز رو چشمام یوقت

  داره و دارهیب آشوان دمید که ها بچه تخت سمت رفتم و زدم کنار رو دستش

  کینزد کاناپه یرو نشستم و کردم بلندش اروم کنهیم یباز و زنهیم پا و دست

 راحت کارا انجام ای دادن ریش موقع  که برام بودن دهیخر مخصوص که تختشون

 باشم

  یحساب حتما که بدم ریش بهت ایب شده داریب پسرم نمیبیم خان  آشوان سالم به به_

 یا گشنه

 

 شد  بلند دایارش بعدم و آروشا یصدا که  دادنش ریش به کردم  شروع اروم

 



 

 

  ییتنها تونم ینم من کننیم هیگر دارن ها بپچه شو بلند  جان طوفان طوفان_

 کنم ساکتشون

  

 گفت  نشده  روشن هوا دید یوقت نشست و شد بلند طوفان

 

 ی کرددارمیب چرا شبه که هنوز ییییوا_

 

   کننیم کاریچ دارن ینیبینم مگه گشنشونه ها بچه خوب_

 

   امیم االن باشه_

 

 کرد  بغل رو دایآرش و آروشا  و اومد و شست رو صورتش و دست و رفت

 

   کنن هیگر نمینب   بابا یعشقا یوا یوا_

 

 با و شدن ساکت هم اونا که ها بچه یبرا اوردن در شکلک کرد شروع بعد

  گرفتم رو خودم یجلو بزور دمید رو ها بچه یچشما یوقت کردن نگاهش تعجب

 گفت  طوفان که نخندم

 

 کنم ساکتشون چطور یدار انتظار خوب یخندیم چرا_

 

  اومده ما ریگ گهید هیچ نیا گنیم دارن انگار کن نگاه رو چشماشون اخه_

 



 

 

  و ها بچه سمت کرد رو بود گرفته  خندش که طوفانم خنده ریز زدم اروم بعد و

 گفت 

 

 اره ها پدرسوخته نیموافق مامان با هم شما_

 

  به رو ها بچه تر سفت طوفان که  بزنن پا و دست خواستن و دنیخند هم اونا

 وگفت  داد فشار خودش

 

 کننیم میذووق چه نگاه ها بال طونیش یا_

 

 دیبا چرا کرده اعتراف خودش شدن خنگ به  باباشون دنیفهم یوقت گهید اره_

 کنن هیگر

 

 دنیخندینم من به وقت چیه وگرنه خنگه چقدر مادرشون ندارن خبر نایا_

 

  خنگم من_

 

 ی نیشت یان په نه په_

 

 ترم باهوش نمی شتیان از من_

 

  خوبه خنگ من باهوش تو باشه_

 

 ه یعال_



 

 

 

 بده ریش دخترا به برو خوابش تخت یرو بزار رو آشوان حاال_

 

  یرو گذاشتمشون طوفان کمک با و  خوابوندمشون تمام دخترا به دادم ریش یوقت

  و خودمون تخت سمت رفتم شده نیسنگ خوابشون  شدم مطمعن که بعد تخت

  دیبوس رو سرم یرو و بغلش داخل دمیکش که  طوفان سمت رفتم  و دمیکش دراز

   رفتم فرو یقیعم خواب به دوباره قهیدق چند از بعد و بستم رو چشمام

 

 کنارمه طوفان هنوز  و نه ساعت دمید  کردم باز رو چشمام یوقت

 

 طوفان  طوفان_

 

 جانم_

 

 کار  سر ینرفت چرا_

 

   برم یناراحت_

 

   دمیپرس سوال فقط یچ ناراحت  بابا نه_

 

  م یبگرد میبر باشم کاریب رو امروز کی گفتم_

 

 م یپا که من خوبه یلیخ ولیا_

 



 

 

  بابا مامان به نیبش اماده نی ایب بعد بگو  طرالنم به بخور صبحانه برو پس خوبه_

   یراست بگو هم

 

 چشمممم _

 

 زمیعز برو بال یب_

 

  و شده دهیچ صبحانه زیم دمید که نییپا رفتم و شستم رو صورتم و دست رفتم

 رو طرالن اتاق در و باال رمیم بعد و خورمیم رو صبحانم و نمیشیم ستین یکس

 زنمیم

 

 د ییبفرما_

 

   نهیشیم شهیم  بلند نهیبیم  رو من طرالن یوقت و داخل رمیم

 

 خوبن ها بچه یخوب زمیعز  ریبخ صبح_

 

 یگشت کی رونیب  میبر گفته طوفان بگم اومدم میخوب  یمرس زمیعز قربونت_

 بشه عوض هوامون و حال میبزن

 

  شمینم مزاحمتون نیبر شما_

 

  ستین حرف اهل که طوفان کنمیم دق که برم تو بدون من ونهید هیحرف چه نیا_

 باشه خوش تو به دلم حداقل



 

 

 

 گهیم و خندهیم

 

  شمیم آماده االن زمیعز باشه_

 

 اتاقن داخل پدرجون جون مادر زمیعز باشه_

 

  داشتن  کار رونیب رفتن بابا مامان زمیعز نه_

 

 بشو اماده هم تو بشم اماده رمیم من پس باشه_

  

 باشه _

 

 رونیب  زده حمام از طوفان دمید که اتاق سمت رفتم

 

 میبش اماده ها بچه و من تا بخور  صبحانه برو زمیعز باشه تیعاف_

 

 امیم زود باشه_

 

  اومد طوفان که کردم  اماده هم رو ها  بچه بعد شدم آماده خودم رفت طوفان یوقت

 داخل 

 

  نیا اماده_



 

 

 

 مشونیببر کن کمک ایب اره_

   

   باشه_

 

 بلند طرالن که نییپا  میرفت بود من  بغل آشوانم کرد بغل طوفان رو دخترا تا دو

 رونیب میزد خونه از و یخروج  در  سمت میرفت هم با و شد

 

  افتاد راه طوفان و میشد نیماش سوار

 

  کجا میبر االن خوب_

 

   میبخور یبستن اول میبر_

 

 میدیرس یوقت یفروش یبستن سمت  رفت طوفانم و کرد دییتا رو حرفم طرالنم

 گفت   و کرد پارک  گوشه کی

 

  نیخوایم یبستن چه خوب_

 

 خوام یم یبستن جیهو اب که من_

 

 یخوریم یچ تو طرالن حتما_

 



 

 

 خوام یم فالوده منم_

 

   امیم زود نیکن صبر پس_

 

  گفتم پشت  برگشتم بست رو نیماش در طوفان یوقت

 

 کنه ینم تتیاذ بچه طرالن_

 

 ده یخواب ناز چقدر نگاه راحتم زمیعز نه_

 

 دستم کن درست یصندل داخل رو آروشا سر  زحمت یب بشم قربونش یلیخ اره_

 رسهینم

 

   زمیعز باشه_

 

 به میکرد شروع که دستمون داد و اومد ها یبستن با طوفان قهیدق چند از بعد

  نگاهش داشت و بود من بغل داخل که افتاد آشوان به نگاهش طوفان خوردن

 گم یم و خندمیم کردیم

 

  یخوریم یبستن یوقت کنهیم نگاهت داره  چطور نگاه شد چپ چشماش بچم_

 

 گهیم آشوان به رو و خندهیم طوفان

 



 

 

 میایم یپسر پدر یبش تر بزرگ  بزار زوده فعال پدرسوخته  نکن نگاه یاونطور_

 خوبه  میخوریم یبستن

 

  یبزار فرق ها بچه نیب یندار حق االن از بگم_

 

 اخه بزارم فرق هام بچه  نیب دیبا چرا من  چشممم_

 

 گفتم  یکل بال یب_

 

  کجا برم االن میبستن شد تمام من چشم_

 

 ناهار  میبر بعد و میکن دیخر و میبزن دور میبر دونمینم_

 

  میبر  پس باشه_

 

 غذا تا طوفان دوست رستوران میرفت سرم اخر و میکرد دیخر دو ساعت تا

 گفت   و یورود در  یجلو اومد دوستش میشد وارد یوقت میبخور

 

   جان طوفانم یچطور دییبفرما نیاومد خوش یلیخ سالم_

 

 نبود خوب ییها بچه و زن نی چن با ادم شهیم مگه الدیم اقا یخوب ممنون_

 

  دییتا رو طوفان حرف و زد لبخند الدهیم اسمش دمیفهم حاال که طوفان دوست

 گفت  و ما  سمت  کرد رو وبعد کرد



 

 

 

   طوفانن یها بچه نایا  ماشاهلل جان یا نیاومد خوش یلیخ نیهست  خوب سالم_

 

 هستن  ما یها بچه بله ممنونم سالم_

 

 جان  طوفان مبارکه_

 

  یخصوص قسمت میرفت دوستش یها ییراهنما با و کرد کوتاه تشکر کی طوفان

 م ینشست

 

  کنم رزرو براتون رو جا نیتر دنج کردم یسع جاتون خوبه_

 

 گفت طوفان

 

 کنارمون نیبش بفرما خوبه یلیخ ممنون جان الدیم اره_

 

  فعال نیباش راحت شما برسم اون به دیبا دارم یکار قرار کی من جان نوش نه_

 خداحافظ

 

   بسالمت_

 

  یرو میگذاشت رو ها بچه و تخت ی رو مینشست راحت رفت طوفان دوست یوقت

 کنارمون تخت

 



 

 

   یجدا مدرنش و یسنت قسمت خوبه چه_

 

 و میستین یصندل یرو هم کنارمون میزاریم رو ها بچه هم بهتره نجایا گفتم اره_

  میراحت

 

  خوبه یلیخ یمرس  اره_

 

 بدم سفارش  نیخوریم یچ  خوب زمیعز کنمیم خواهش_

 

 ی خوریم یچ  تو طرالن خورمیم دهیکوب من_

 

   خورمیم  رو همون منم_

 

 نیخوریم یچ یدنینوش دهیکوب تا سه پس باشه_

 

   خورمیم دوغ من_

 

 نوشابه  منم_

 

   نی کن صبر باشه_

 

  رفت بعد و داد رو ها سفارش طوفان و اومد که کرد اشاره گارسون به دست با

  یوقت خوردن به میکرد شروع و  اوردن رو ها غذا ساعت مین حدود از بعد و

 رفتن و  کردن جمع رو  سفره اومدت شد تمام غذامون



 

 

 

 بودن پدرجونم و جون مادر کاش  بود خوب یلیخ طوفان یمرس_

 

  میا یم اونا با گهید روز کی انشاهلل زمیعز کنمیم خواهش_

 

 شه یم خوب یلیخ اره_

 

 گذشت   خوش یلیخ داداش نکنه درد دستت_

 

  بگم یزیچ کی خواستمیم ام زمیعز جانت نوش_

 

 شده  یچ_

 

 بگم  چطور دونمینم خوب_

 

  بگو دفعه کی باش راحت_

 

 ی  حامله بابات زن خوب_

 

 یییییچ_

 

 شده  یچ مگه واشی_

 



 

 

   شدینم یچیه شدیم دار بچه گهید زن کی از خودت یبابا اگر یچیه_

 

 ی نیبب  رو بابات یبر یخوایم  حاال کرد شیکار شهینم گهید االن یول چرا_

 

 نکرد  دعوتم ازدواجش یبرا یحت_

 

   گفتم کردم اشتباه اصال سرت فدا_

 

   نمشیبب برم خوامیم_

 

 برمت یم یبخوا موقع هر باشه_

 

 ناهار از بعد_

 

  اخه_

 

 رم یم خودم یبرینم اگر_

 

 بهتره حالت که مناسب روز کی بزار بنظرم_

 

 شهیهم یبرا بار کی رمیم امروز نه_

 

 میریم بخور رو غذات االن زمیعز باشه_



 

 

 

 از بعد رونیب میرفت ما و کنه حساب  رفت طوفان و میشد بلند غذا خوردن از بعد

 گفت  و اومد قهیدق چند

 اقا گفتن نگرفتن پول کردم یکار هر  کنم کاریچ پسر نیا دست از دونمینم من_

 رن ینگ وجه چیه به گفته

 

  شو سوار حاال زمیعز کن جبرانش  کن دعوتش جا کی بعد یسر نداره اشکال_

 میبر

 

   یایم باهامون ای خونه ببرمت یخوا یم طرالن کنمیم رو کار نیهم حتما اره_

 

 سالمت  به نیبر شما دوستم شیپ برم خوامیم من نکنه درد دستت داداش نه_

 

 حداقل  برسونمت  ایب_

 

 همراهتون به خدا نیبر  نینکن دور رو راهتون یالک رمیم بابا نه_

 

 گفتم منم

 

 خداحافظ  برو هم تو نداره اشکال یخوایم خودت اگر زمیعز باشه_

 

  گفتم  و طوفان سمت کردم رو طرالن رفتن از بعد

 



 

 

 رو ها بچه عقب بزار اریب در رو  اشونی صندل نیماش یجلو بزار رو ها بچه_

 داخلشون میبزار

 

   باشه_

 

  یرو میگذاشت رو ها بچه کرد درست رو ها بچه  یجا طوفان نکهیا از بعد

 کرد  حرکت طوفان و میشد سوار و هاشون یصندل

 

 نگاهمون هاشون خونه  در دم بودن نشسته که زنا همه محله  داخل میدیرس یوقت

  بغل رو ها بچه و میشد ادهی پ طوفان با و نزاشتم محل کردنیم پچ پچ و کردنیم

 دوباره  ومدین یکس  که زدم رو زنگ  میدیرس یوقت خونه سمت میرفت و میکرد

 اد یم صدا اطیح داخل از دمید که داشتم نگه کمی رو  دستم و زدم

 

 اومدممم  خبرههه چه اومدم بابا کن صبر_

 

 ترسهیم ی حامله زن خبره چه باش اروم ارام_

 

  من یبابا زن یبرا سوخته دلت حاال یزاشتینم سگ محل بودم حامله من تو_

 

  من جان نکن شروع ییوا_

 

  اومد باشه_

 



 

 

 کرد نگاهم کمی رونیب  اومد چاق نسبتا زن کی و شد باز در شد تمام حرفم یوقت

 گفت  و

 

 د ییبفرما_

 

  هستن خونه پدرم_

 

 گفت و زد گنده لبخند کی زنه شد تمام حرفم تا

 

 داخل نیایب یامد خوش یارام  تو زمممیعزز_

   

 زدن حرف به کرد شروع دوباره و داخل میرفت

 

  نیامد خوش مینیبب رو هم نبود  قسمت یول کرد رو فتونیتعر یلیخ مانینر_

  کنه دیخر بود رفته ادی م مانمینر االن داخل دییبفرما

 

  بود خورده رنگ بود کرده فرق خونه کردم خونه داخل نگاه کی و داخل میرفت

 گفت کنمیم نگاه خونه به دارم دید یوقت دیجد یپشت دیجد نتیکاب یجد یقال

 

  قبول هیخوب مرد دمید مینداشت یزیچ  هم ما یخواستگار اومد مانینر که یزمان_

  یزندگ  فکر به اصال دمید شدم خونه  نیا وارد یوقت کنم ازدواج باهاش کردم

 وگرنه دمیخریم خونه لیوسا  و کردمیم پسنداز و گرفتمیم پول ازش ستین

 زمیعز اتاق داخل بزار رو ها بچه چیه که خودش

 



 

 

 خودمون  کنار زارمشونیم ممنون نه_

 

  باشن راحت پاشون ریز بزارم ارمی ب پتو کی بزار پس_

 

   اومد و اتاق داخل رفت تمام حرفش نکهیا از بعد

 

  کنه حفظشون برات خدا یخوشگل یها بچه چه ماشاهلل هزار ماشاهللا_

 

 واره ید یرو هنوز  مادرم عکس چرا ممنونم_

 

 یلیخ مانینر معلومه بود همونجا عکس خونه نیا داخل  اومدم که یزمان_

  رو ها خونه که هم یزمان نداشتم  کارش نطورهیا دمید یوقت  منم داشت دوستش

 کشمیم کهنه رو قابش فقط کنمیم زیتم

 

 گفتم و لبم یرو اومد لبخند کی حرفش نی ا با

 

  ممنونم یلیخ_

 

  معلوم مشیشست مزار سر میرفت مان ینر  با هم یبار چند زمیعز کنمینم یکار_

 یول یمادرت هیشب  اخه کردم شک دمید که رو تو بود ینینازن خانم یلیخ بود

 نشناختم  ینگفت تا خوب

 

  شیپ یادیز مشکالت نشد یول امیب مدت نیا خواستمیم منم نیکرد لطف یلیخ_

 بگم  کیتبر امیب گفتم نیا حامله دمیشن اومد



 

 

 

   یکرد لطف زمیعز یمرس_

 

 ی گل یگل_

 

 ن یینجا یا شما بگم بهش برم اومد مانینر_

 

 گفت طوفان  رفت یوقت اطیح داخل رفت و شد بلند بعد و

 

  یدار یخوب یبابا زن چه_

 

  بهتره بابام از باشه یچ  هر اره_

 

 مواقفم _

 

 میشد  بلند هم ما و داخل اومد بابام قهیدق چند از بعد

 

  یرو قدم مهندس یاقا نیاومد خوش  هیکار چه نیا تروخدا  نیباش راحت نی نیبش_

  گلم یها نوه به به دخترم یاومد خوش هم تو خبر یب چه نیگذاشت ما چشم

 

  و کرد بغلشون و ها بچه کنار نشست و کرد  یبوس رو باهامون و جلو اومد بعد

  دشونیبوس

 



 

 

 ی نکرد ییرایپذ چرا خانم_

 

   رفت ادمی که میزد حرف چقدر دیبخشی یوا_

 

   میبود رونیب االن نیهم ممنون ستین  ازین_

 

 ادبه  از دور بهرحال_

 

  فکر داخل منم و کرد طوفان با زدن حرف به شروع هم بابا رفت بابام زن یوقت

 گرفتم  باال رو سرم و اومدم خودم  به جلوم وهیم ظرف گرفتن قرار با بودم

 

 ن ینیبش نینکش زحمت ممنونم_

 

 یزحمت چه بابا نه_

 

 مدت نیا اتفاقات کردن فیتعر و  دنیپرس سوال کرد  شروع و کنارم نشست و

 

 

 یعصا بشه شدم ریپ حداقل میبش دار بچه بزاره گفتم مانینر به خودم من واال_

 ی چ من داره داماد داره نوه داره رو شما مانینر خداروشکر دستم

 

  حداقل بودم ناراحت پدرم از نبودم ناراحت شما دست از من کنمیم درک _

 هاش  نوه دنید ومدین  یحت بزنه زنگ من به تونستیم

 



 

 

 یراض یول یباش دیبا عقدم یبرا گفتم یحت ارمشیب کردم  تالش خودمم واال_

 کاراش به بوده تنها خودش که یزمان انگار ازت کشهیم خجالت گفتیم  نشد

 . گهیم  برام مادرت و تو از روز هر کرده فکر

  کرده ازدواج به مجبور رو تو که  گهیم کرده حقتون در ییها ظلم چه که گهیم

 به بده رو تو گفته کنه خوشبخت رو مادرت نتونسته نداشته پول چون کرده فکر

  دیفهم  یوقت یول گردونه برت که دنبالت اومد یحت باشه داشته  پول که یکس

 دیکش عقب خوبه تونیزندگ گفت بهش هم  پدرشوهرت و یا حامله

 

  کی نیهم فقط ایدن دار از من نیبد حق خوب یول نیگیم درست شما بگم یچ_

 از بعد و مانیزا یبرا یحت غم موقع نه بود کنارم یخوش  موقع نه دارم رو پدر

  ومدین مانممیزا

 

  مادرت یجا من کن  یزندگ ارامش با و بزار سرت پشت رو ها نهیک االنه مهم_

  دوست یکن حساب من یرو یتونی م خاله ای خواهر عنوان به یول رمیگینم رو

 باشه داشته خوهر کی اومد که ایدن به بچم دارم

 

 گمیم و زنمیم لبخند حرفش با

 

  کنمیم  رو خودم یسع_

 

 اومد  طوفان یصدا که میزد حرف گهید کمی

 

 م یبش خانمش و مانینر اقا مزاحم تر کم خونه میبر یبش  بلند یخواینم جان آرام_

 

   نیخودمون شیپ شام یبرا پسرم هیحرف چه نیا_



 

 

 

 میشیم مزاحم میایم بعد  انشاهلل ممنون نه_

 

 ن یمراحم شما طوفان اقا هیچ مزاحم_

 

 شمون ی پ  نیایب هم شما ادهیز وقت نیدار لطف شما_

 

  حتما_

 

 خداحافظ  گهید خوب_

 

 هاشون  یصندل داخل  گذاشت رو ها بچه طوفان یطوالن یخداحافظ کی از بعد

 عمارت  سمت میرفت و میشد سوار و

 

 

 گفت  دید که رو ها بچه و در یجلو اومد جون مادر میدیرس یوقت

 

   نشونیبریم نیریم جا هر شهیم  تنگ ها جوجه نی ا یبرا دلمون ما نیگینم_

 

 به رید که میرفت اگر نیکن عادت دیبا کم کم نیدار لطف شما  جون مادر سالم_

 مینیبیم همو رید

  

  یسالمت به کجا_



 

 

 

 گه ید خودمون  خونه میبر دیبا شدن تر بزرگ  کمی ها بچه_

 

 چشه نجایهم  مگه نزن حرفشم_

 

  میایب زود به زود میدیم قول میدار خونه خودمون  خوب یول بخدا یچیه_

  ها یفسقل نه مگه  دنتونید

 

  خسته نیبخور ارمیب شربت کی نی نی بش نی ایب برم هاتون یفسقل قربون من یا_

 ن یا

 

  ومدین طرالن میکن عوض رو لباسامون باال میبر مادرجون ممنون نه_

 

   کشهیم طول دوستش شیپ کارش کمی گفت بهم زد زنگ نه_

 

   باال میبر اجازه با ومدین  نمیبب خواستم فقط خوبه خوب اها_

 

   کنم استراحت کمی برم منم زمیعز برو_

 

 باال برم اجازه با منم نیکن استراحت نیبر نیشد خسته نیکرد کار صبح از اره_

 

  زمیعز برو_

 



 

 

  که کردمیم عوض خودمم یلباسا داشتم کردم عوض رو ها بچه  لباس و باال رفتم

   کرد  عوض رو لباساش و اتاق داخل اومد طوفان

 

 پدرم  خونه یاومد که  یمرس_

 

  یلیخ یرفت یوقت  یکرد خراب  رو سنگرت شد یچ زمیعز کنمیم خواهش_

 بود  پر توپت

 

  هر منم  کرده  یگناه چه اون داره گناه زنه دمید  کردم  فکر یوقت  خوب یول اره_

  نگفتم یزیچ نیهم یبرا شهیم  کدورت باعث فقط نداره دهیفا بگم یچ

 

  دستش یریپ سر یکی گرفتیم سامون و سر دیبا پدرتم زمیعز یکرد خوب_

   گرفتیم رو

 

 باشن  داشته یخوب یزندگ انشاهلل اره_

 

 گفت   و کرد  بغلم و سمتم اومد

 

   رحمه  دل انقدر که بشم خانمم قربون من_

 

 ور اون برو ااا_

 

 کنم بغلت دارم دوست یخانومم هیچ مگه چرا_

 



 

 

 اومد یکی دیشا زشته ییوا_

 

   بود شده تنگ برات دلم  یوا شهینم اتاق وارد اجازه بدون کس چیه_

 

 منم_

 

 ی چ هم تو_

 

   بود شده تنگ برات دلم_

 

   زمیعز بشم دلت قربون من_

 

  نکنه خدا_

 

 کسله  بدنم ادیم خوابم میبخواب_

 

 خستم  منم بخواب زمیعز اره_

 

  رو چشمام صورتم داخل نور خوردن با رفتم خواب به طوفان دست ینوازها با

   ستنین  طوفان و ها بچه نمیبیم که کردم باز

 

  دمیخواب چقدر ییوا_

 



 

 

  حالم که قهیدق چند از بعد نیزم یرو افتادم و رفت جیگ سرم که رفتم شدم بلند تند

  و مادرجون دمید که نیی پا رفتم و  شستم رو صورتم و دست شدم بلند شد بهتر

 کنارشونن  هم ها بچه و نشستن طرالن

 

   سالم_

 

 قرمزه  چشماشون دمید که سمتم برگشتن

 

 شده  یزیچ_

 

 زمیعز نه_

 

  یکجا طوفان_

 

 کاره سر طوفان.  طوفان_

 

 دمیخواب انقدر چرا من_

 

 مینکن صدات ستین خوب حالت گفت من شیپ گذاشت اورد رو ها بچه طوفان_

 

 ن یبگ  خدا رو تو شدم نگران شده یچ یول  یمرس_

 

 زمیعز ستین یزیچ_



 

 

 

   افتاده شور دلم چرا_

 

 گفت  چون  مادر که ها پله سمت رفتم

 

 زمیعز کجا_

 

 طوفان  به بزنم زنگ رمیم_

 

  کن ولش ااا_

 

 امیم زود_

 

 یرو از و شدم اتاق وارد باال رفتم بگه یزیچ یکس بدم اجازه نکهیا بدون بعد

 بازش و داشتم برش تند دمید رشیز نامه کی که برداشتم رو میگوش زیم گل

 طوفانه خط  دست دمید که  کردم

 

  برم شدم مجبور ستمین  اونجا نجایا من ینیبیم رو نامه نیا که االن زمیعز سالم_

 ایهل حضور بدون میکن شروع رو  اروم یزندگ کی قراره  امیم که یزمان یول

  حواست دارم دوستت وفتهیب خطر داخل   مونیزندگ شهیم باعث که گهید کس هر

  باشه ها بچه و خودت به

 

 

 طوفان  تو دار دوست                                                                         



 

 

 

   کردم صدا رو جون مادر رفتمیم نیی پا ها پله از داشتم که نطوریهم

 

 مادرجوووونن  جون مادر..ما..ما_

 

 یکنیم هیگر  چرا زمیعز شده یچ جانم_

 

  خدا  یوا هیچ نامه  نیا رفته کجا طوفان..طوفان_

 

  برات رو زیچ همه خودش ادیم زود یباش  نگران ستین ازین زمیعز یچیه_

  دهیم حیتوض

 

   ادی ب نیبگ بهش تروخدا خوامیم رو طوفان االن نیهم من خوامینم نه_

 

 که شهینم زمیعز_

 

   قراره چه از ماجرا نیبگ حداقل_

 

 بگم بهت تا نی بش ای ب زمیعز باشه_

 

 نیبگ االن خوب یلیخ_

 

   ستین خوب حالت زمیعز بگم بعد ارمیب قند اب کی برات بزار_



 

 

 

 شدم  سر به جون  نیبگ  نین یبش جون مادر تروخدا ییییوا_

 

  بود خوب یچ همه.  شد دوست ایهل  با طوفان که یزمان باش اروم زمیعز باشه_

 عاشق که  مدت کی بعد و  نکرد توجه یول شد ایهل بیعج رفتار متوجه نکهی ا تا

 کنهیم انتیخ و گهیم دروغ بهش ایهل  شد متوجه که بگه بهش خواست شد ایهل

 و شد باز ماجرا به سیپل  یپا که بزنه هم به رو زیچ همه خواست شد نابود بچم

 ماجرا نیا از خوادیم اون شدن متوجه سایپل و بود ماجرا نیا داخل طوفان چون

 طوفان کرد قبول طوفانم و دادن یهمکار شنهادیپ بهش و اومدن کنه یریگ کناره

  خواستینم یول  داشت عالقه تو به بعد به سوم دارید از داشت دوست رو تو

 وفته یب خطر به جونت

 

 یکجا طوفان االن پس من یخدا یوا_

 

 بده  انیپا  تیمامور نیا به که رفته طوفان_

 

 اد یم یک_

 

 خدا  با برگشتش بود خودش با رفتنش_

 

 ن ینگ یوا یوا_

 

 ستین مشخص زمانش نهیا منظورم ادیم سالمت به  انشاهلل باش اروم زمیعز_

 

 نمش یبب خوامیم_



 

 

 

 دشید شه ینم شنیم داریب ها بچه االن زمیعز واشی_

 

 ییییی کجا  طوفاننننن خوامیم رو طوفان من_

 

 واشی زمیعز سسسیه_

 

 شده  یچ_

 

  داره زیر کی تیمامور رفته طوفان دهیفهم که یزمان  از واال احمد اقا سالم_

 کنهیم هیگر

 

   ادیم سالمت به انشاهلل باش اروم باباجان ستین یزیچ_

 

   رهیبگ اروم دلم بشنوم رو  صداش خوام یم  جون پدر زنهیم شور دلم_

 

  بکنم تونمیم کاریچ نمی بب تا  ها بچه کنار اتاقت برو جان بابا باشه_

 

 ستین خوب حالم اصال تر زود تروخدا باشه_

 

 باال برو زمیعز باشه_

 



 

 

 طوفان و  خودم تخت سمت رفتم و کردم  بغلش شده داریب اشوان دمید که باال رفتم

 خوابش  و خورد ریش یوقت بدم رشیش تا بغلم تو گذاشتم اونم و  دمیکش دراز و

  بستم رو چشمام و کردم  درازش خودم کنار برد

 

 سوزه یم تب داخل داره بچه اورژانس بزن زنگ احمد اقا_

 

 پلکامه  به ییلویک صد وزنه کی کردم  حس که کنم باز رو چشمام خواستم

 

  به حواسش بگو طرالن اتاق ببر رو ها بچه تو  انیم االن زدم زنگ خانم باشه_

 باشه  ها بچه

 

 چشم _

 

  یخبر یب داخل  و شد کم صداها  کم  کم رونیب رفتیم داشت جون مادر یوقت

  نییپا رفتم و شدم بلند بود شده بهتر  حالم کردم باز رو چشمام که نباریا رفتم فرو

 هم  کنار نشستن دمید که

 

 سالم _

 

  شده بد حالت بفهمه طوفان اگر بکش دراز برو یشد بلند چرا دخترم یوا یا_

 کشه یم رو ما که

 

 گرفت تماس  طوفان با پدرجون نمیبب خوامیم خدانکنه مادرجون خوبم_

 



 

 

  بزن زنگ و باال طبقه ببر بردار رو یگوش نیا ای ب گرفتم تماس جان بابا اره_

   ینش مزاحمش ادیز کن یسع  یول  شوهرت

 

  یییمرسس واقعااااا_

 

  گرفتم رو شمارش تند و شدم اتاق  داخل و باال رفتم تند و گرفتم رو  یگوش رفتم

 اومد طوفان یصدا بوق چند از بعد

 

   جانم پدرجون سالم_

 

  متوجه طوفان انگار دمیکشیم نفس  فقط بزنم حرف تونستمینم و بودم کرده بغض

 گفت  که شد

 

 یبزن حرف یخواینم زمیعز ییتو جان آرام آرام_

 

 طوفان_

 

 یکرد بغض چرا طوفان جان_

 ییکجا_

 

  کتمینزد_

 

   نمتیبب خوامیم_

 



 

 

 ها بچه و  خودت به حواست موقع اون  تا امیب زود دمیم قول یول زمیعز شهینم_

 باشه 

 

 طوفان_

 

  جانم_

 

 دارم  دوستت_

 

  و خودت مواظب بزنم حرف نیا شتریب تونمینم کنم قطع دیبا دارم دوستت منم_

 خداحافظ  باش ها بچه

 

 بسالمت _

 

 ؟  ادین  گهید ؟اگر ادیب  سرش ییبال اگر فکر تو رفتم کرد قطع یوقت

 

  سمتش برگشتم جون پدر یصدا با

 

 نیگفت  یچ نشدم متوجه پدرجون دیببخش_

 

 بود خوب طوفان یخوب شدم نگران نییپا یاومد رید دمید_

 

 رمیمیم من بشه شیزیچ اگر جون پدر یول بود خوب خداروشکر_



 

 

 

  نینش کننیم یقرار یب ها بچه رونیب ای ب یزنیم هیحرف چه نایا دختر نکنه خدا_

 کن  فکر تنها خودت

 

   چشم_

 

  و دنیکش دراز چهیقال سر ها بچه دمید که نییپا رفتم جون  پدر همراه و شوم بلند

 کنه ساکتشون داره یسع  جون مادر و کننیم یقرار یب دارن

  دادم ریش  و کردم ساکتشون جون  مادر و جون پدر کمک به و سمتششون رفتم

 ششونیپ نشستم و تختشون یتو گذاشتمشون و باال بردم بعد

 

 بعد  روز ده

 

 روزا هیبق با امروز یول ندارم یخبر ازش و ستین طوفان که  روزه  ده امروز

  دستگاه از و ارمیب باال بود شده باعث و داشتم  دیشد دلشوره چون کردیم فرق

  کنم استفاده ژنیاکس

  داخل یچ  کی کردم  حس اومد در صدا به تلفنم که  بود ظهر از بعد دو ساعت

 دادم   جواب و رفتم عیسر ختیر دلم

 

 الو_

 

 نیهست  خوب سالم_

 

 شما ممنون سالم_



 

 

 

 نیهست یسلطان طوفان یاقا همسر شما_

 

 شده یزیچ بله بله_

 

 به نیبرسون رو خودتون زود دارن عمل به ازین و خوردن ریت اتیعمل داخل_

 ... مارستانیب

 

  امیم  االن چشم چشم_

 

 ظهر چون رونیب رفتم و دمیپوش ی دست دم لباس کی و کردم قطع رو تلفن زود

  یکاینزد تا و رونیب زدم و نکردم داریب رو یکس  پس بودن خواب همه بود

  دوسه از بعد بود کم تردد بود ظهر چون موندم یتاکس منتظر و دمیدو ابونیخ

  کردن سوار  رو من شده یچ بفهمم نکهیا قبل سمتم اومد سرعت با ون کی قهیدق

 و غیج به شروع شده یچ دمیفهم که  قهیدق چند از بعد افتادن راه و بستن رو در و

 کردم  داد

 

 نیخوایم جونم از یچ نیکن ولم_

 

 ی نیبیم بد وگرنه جون دختر ببند رو دهنت_

 

 نیخوایم جونم از یچ و نیهست  یک شما گمیم_

 

  تا میگرفت رو تو ما گمیم یننداز کار به ادیز رو کوچولوت ذهن نکهیا یبرا_

 بده ما به شوهرت رو میخوایم که یزیچ اون که یزمان



 

 

 

  شمینم متوجه_

 

   یش یم متوجه کم  کم نداره اشکال_

 

   گفت بود نشسته من جفت که  یکس  سمت  کرد رو بعد

 

 المصب  گرفته هم یگریج چه نگاه_

 

 ارهههه _

 

 کردن  دنیخند به شروع دوتاشون و

 

  خودتون خواهر و مادر راجب نفر  کی ادی م خوشتون کثافتا رو دهناتون نی ببند_

 بزنه  حرف نطوریا

 

 یگیم  یچ  بفهم جوجه باش زدنت حرف مواظب_

 

  رو مدارکت رنگ که میبکش اگر هه میبکش یکن کاریچ یخوایم  نفهمم اگر مثال_

 ینی بینم

 

 ی هست یزرنگ دختر نمی بیم نه_

 



 

 

  یول ستین یشک من بودن زرنگ  در بعدم یکن فکر من راجب تو ستین  ازین_

 یخنگ یادیز شما ستین یسخت کارمسئله نیا دنیفهم

  

 اد یم خوشم چموش یزنا از یدونستیم_

 

 زاره ینم زندتون رتونیبگ طوفان یدونستیم_

 

 یما  دور فعال_

 

 مین یبیم_

 

 رنیگیم  اسون انقدر بهت گرامشون پدر و خانوم ایهل شیپ یرفت یکرد فکر هه_

  کشنتیم بدبخت

 

  بسه برام خوبه طوفان حال دونمیم که نیهم ستین مهم برام_

 

 شد متوقف نیماش ساعت چند از بعد

 

   میدیرس کن باز رو در برو سجاد_

 

  من  که اومد یدر یصدا قهیدق چند از بعد  و نییپا رفت یحرف  گفتن بدون مرده

 نمی بب تونستمینم  یصندل یرو بودن کرده درازم چون دمیند

  رو دستم پسره و شد باز من سمت در شد متوقف و داخل رفت نیماش که بعد

 اطیح داخل یها زهیر سنگ یرو افتادم که رونیب دیکش  محکم  و گرفت



 

 

 

 ی وحش چته هوشششش_

 

 ینیبب رو بودن یوحش مونده حاال_

 

 دم ید  که هم رو تو نداره یتازگ اشیباز یوحش که ایهل هه_

 

 داشتم  برات وگرنه ارمین سرت ییبال دادم قول که فیح شده دراز یلیخ زبونت_

 

 گفتم و صورتش تو زدم زل و سمتش رفتم و شدم بلند

 

 بکنه  تونه ینم یغلط چیه هم تو تر گنده چیه که تو_

 

  و سمتم اومد پسره یکی اون که  گوشم تو زد یکی و گرفت شیات حرفم نی ا با

 ستادیوا  جلوم

 

  بکشت اقا یخوایم سجاد یشد ونهید_

 

 زبونه و سر یب گفتن دادن غلط اطالع مخه رو یلیخ_

 

 شیزدیم محکم انقدر دینبا یچ هر حاال_

 

 کنمینم تکرار خوب یلیخ_



 

 

 

 عقب  دمیکش  رو خودم که کرد بلندم و دیکش  رو دستم اومد

 

 نخوره  من به فتیکث دست_

 

 وفتیب راه نزن اضافه حرف_

 

 کنن یم  یقراریب االن هام بچه خونه نیبرگردن منو_

 

 تا جلو گمشو حاال نداره یربط ما به زایچ نیا یول یمهربون مادر چه ییاخ_

 نزدمت 

 

  اطیح کی کردم نگاه اطرافم و دور به و جلو رفتم بزنم حرف نکهی ا بدون نباریا

 خرابه نظر به ساختمون یول بود وسطش بزرگم ساختمان کی که بود بزرگ 

  ریز سمت بردنم ی ساده و زیتم  داخلش دمید که ساختمون داخل رفتم ومدیم

  بغل رو زانوهام و تخت یرو نشستم رفتم بستن رو در و داخل دادن هلم و نیزم

 ها بچه سمت رفت فکرم کردم

 کن؟یم یقرار یب االن

 

 ده؟ یفهم طوفان

 

 دنبالم؟  ادیم

 

 هست؟ ها بچه به حواسش یکس



 

 

 

  که کردم بلند رو نگاهم شد باز در که بودم نشسته تخت یرو ساعت چند دونمینم

 دمید رو ایهل

 

 شما یخوب خانمارام نجاستیا یک نیبب به به_

 

 نجایا یاورد چرا رو من رو فتیکث دهن ببند_

  

 شد ینم نطوریا االن یزاشتینم طوفان و من یزندگ  داخل رو پات اگر_

 

 بمونه  باهات انتتیخ از بعد ینداشت  یادیز انتظار بنظرت_

 

 انت؟ یخ_

 

 م یبرس هم به طوفان و من شد باعث تو انتیخ که خداروشکر البته انتیخ اره_

 

  ببند رو دهنت_

 

 مونه  ینم جواب یب کارت باش مطمعن ستین رید یلیخ دنبالم ادیم طوفان_

 

 ینباش زنده گهید تو اومد که یزمان دیشا_

 

 ی نباش زنده تو دمیشا_



 

 

 

  مین یبیم_

 

   گفت و سرش پشت یادما به کرد رو بعد

 

 کارتون گهید خودتون نیکن درست طوفان یبرا جذاب پیکل کی دارم دوست_

 نیدونیم رو

 

 خانم چشم_

 

 سمتم  اومدن نفر دو اون رونیب رفت که ایهل

 

 کثافتا  عقب نیبر گفتم عقب نیبر_

 

  بزن داد فقط تو جون_

 

  یعوض ببند رو فتیکث دهن_

 

 دوستش  سمت کرد رو من به توجه بدون

 

 کن  درست رو نیدورب تو مهرداد_

 

 چشم به یا_



 

 

 

   عقب دمیکش رو خودم سمتم اومدن کردن تمام رو کارشون یوقت

 

 نی این من سمت ور اون نیبش گم گمیم بهتون_

 

   میندار باهات یکار کوچولو خانم نجایا  ایب_

 

   وارید سمت رفتم و نییپا افتادم تخت از

 

  طوفان زارهینم زندتون بخوره بهم دستتون_

 

   مینی بیم طوفانتونم اقا_

 

  انداختنم و نیدورب جلو بردنم و کردن بلندم تقالهام به توجه بدون و سمتم اومدن

  زدنم به کردن شروع و دستشون گرفتن  شالق کی و کمربند کی و نیزم یرو

  دست که  رفت  یاهیس داشت چشمام یجلو نشه بلند صدام که گرفتم گاز رو لبم

 دمینفهم یزیچ گهید و برداشتن زدن از

 

   دمید سرم یباال رو ایهل که  کردم باز رو چشمام صورتم داخل اب شدن دهیپاش با

 

  تو یهست  یسگ جون عجب_

 

 رفتم تو به_

 



 

 

 برات  دارم خبرخوب کی صد در صد_

 

 ی چ_

 

 گردهیم دنبالت داره طوفان_

 

 ی داشت شک_

 

 دادم  بهش ادرس منم_

 

 ؟یچ_

 

 بده نجاتت ادیب که  دادم رو ادرس یدیشن درست_

 

 چرا_

 

 ادیم داره که ینشد خوشحال_

 

 هاا  ادیب  دیبا چرا شناسهیم رو تو خوب طوفان_

 

 شهیم تمام ضررش به داشتن دوست نیا یول  داره  دوستت چون معلومه خوب_

 بشن میتی هات بچه قراره چون

 



 

 

 یبکن یتونینم یغلط چیه ببند رو دهنت_

 

   ینیبیم حاال_

 

  کردیم  درد و بود سیخ سرم گوشه  شدم  دردام متوجه تازه رونیب رفت یوقت

  طوفان و ها بچه سمت رفت فکرم  و نکردم ییه توجه یدل بود شده پاره لباسامم

 

  طوفان گفتیم ایهل نبود طوفان از یخبر یول بود گذشته روز چند دونمینم

  ناراحت هم بودم شده خوشحال هم حرفش نیا از دنبالم ادینم و شده مونیپش

 جون نکهی ا از ناراحت شنینم تنها ها بچه و مونهیم سالم نکهیا یبرا خوشحال

  و ومدیم رونیب از نامفهموم یصداها که بردیم خوابم  داشت نبود مهم براش من

   اومد ایهل و شد باز در قهیدق کی از بعد شدیم شتریب ها صدا قهیدق هر

 

 گرفتمش یم کم دست دینبا داره نقشه دونستمیم یلعنت_

 

 گفت   و افرادش سمت  کرد رو بعد

 

   نجایا از داخل ومدنین  تا  دیبا نیکن بلند نویا_

  میبر

 

  مقاومت کردم  یسع نیهم یبرا بودم شده  خوشحال اومده طوفان دونستمیم چون

 گفت   که دیفهم انگار یول بگذره وقت تا کنم

 

   فهممیم خوب رو تو تقشه یول دمینفهم رو طوفان نقشه درسته_



 

 

 

   گفت و آدماش سمت  کرد رو بعد

 

  میندار وقت نشیار یب  نیکن بلندش_

 

  دست پشت  با و شد یعصب شونیکی  کردم  مقاومت که  سمتم اومدن رونیب رفت و

 دهنم   داخل زد

 

 االاا ی  نکشتمت نجایهم تا گمشو نرو راه من اعصاب یرو انقدر_

 

 خواست بود ستادهیوا ایهل که رونیب میرفت جلو داد هولم که شدم بلند دادش با

 گفت  و  داخل اومد افرادش از یکی که یخروج در سمت ببرم

 

 خانم  خانم_

 

 بنال _

 

   میکن کاریچ داخل اومدن میشد بدبخت خانم_

 

   بوم پشت سمت میبر_

 

 نداره  خروج راه که بوم پشت خانم اخه_

 



 

 

 بشم  میتسل کنم کاریچ بنظرت_

 

 نه_

 

   ای ب و نزن حرف پس_

 

 چشم _

 

  شدم سیپل یها نیماش متوجه اونجا از بوم پشت سمت بردنم

 

 برگشت  وبعد کرد نگاه رفت ایهل

 

 ادهیز تعدادشون یلعنت_

 

   میکن کاریچ خانم_

 

  گرفت  رو دستم و سمتم اومد هیثان   چند از بعد من  سمت گردوند رو نگاهش ایهل

  سرم که افتادم و  خورد هم به تعادلم هلش نیدوم با بوم پشت لبه سمت داد هلم و

 گفت  و شکمم داخل زد پا با شد بلند که اخم یصدا بوم لبه خورد

 

  شو خفه_

 

 گفت  بفهمه طوفان که یطور بلند بعد



 

 

 

 طوفان  اقا ینجایا یک نیبب به به_

 

 نم یبب تونستینم بودم نشسته چون من یول باال اومد طوفان نگاه حرفش نی ا با

 

 پروردم  دست یدونستینم طوفان اقا یزرنگ  یلیخ یکرد فکر_

 

 ی کجا ارام اشغال ببند رو دهنت_

 

 کن صبر پس شین یبب یخوایم خانمت دنبال یاومد یاخ_

  دونمینم شد جمع درد از صورتم کرد  بلندم و  گرفت موها از رو من  شد خم بعد

 ایهل به و کرد دادیب و داد به شروع و شد نگران طوفان که بود چطور تمیوضع

 گرف   رو جلوش همکاراش که باال ادیب خواست کردیم  دیتهد و دادیم فحش

 اراممم  یکرد کارشیچ یییعوض کن ولش آشغال کن ولش_

 

  که یدیکش  یم نقشه برام یداشت که  موقع اون منه  دور االن طوفان خوب خوب_

  نگاه رو زنت مردن و نیبش هم حاال یکردیم رو نجاشیا فکر دیبا یبزن دورم

 کن

 

 کار یول بزن  منو ایب  بکش منو ایب  منه با مشکلت باش نداشته بهش یکار ایهل_

 باش  نداشته ارام به

 

  ای  نییپا بشه پرت رهیبم یچطور  یدار دوست اممم یستین هم تو نباشه ارام_

 ش یشونیپ  وسط ادیب قیدق گلوله کی



 

 

 

 ی دار  رو کدوم خودت_

 

 رو تفنگش نفر کی میدید که عقب میبرگشت ومدیم سرمون پشت از که ییصدا با

 داد  ادامه پسره دشید ایهل یوقت ایهل سر یرو گذاشته

 

 بندازن رو هاشون اسلحه بگو بهشون_

 

  نه_

 

 کنمینم  حرومت شتریب گلوله کی وگرنه بگوووو_

 

 باشهه یلعنت باشه_

 

   گفت  و افرادش سمت  کرد رو بعد

 

 ن یی پا نیبزار رو هاتون اسلحه_

 

   نییپا  نشونی بنداز نه_

 

  نیکن گوش گهیم یچ هر_

 



 

 

  بعد انداخت و گرفت هم رو ایهل اسلحه انداختن رو هاشون  اسلحه همه یوقت

  و کرد ریدستگ رو همه و باال اومد سیپل قهیدق  چند از بعد شد عمل وارد سیپل

 من سر یباال اومد طوفانم

 

 بگو یچ کی خدا ترو  خانمم زمیعز ارام ارام_

 

 طوفان...طو_

 

  بچه جان به کشمشیم بخدا بشکنه دستش  یشیم خوب طوفان عمر طوفان جان_

 شهینم اروم نکشمش  تا  تو جان به ها

 

  ستین خوب حالم رمیمیم دارم_

 

   باال ادیب بگو رو اورژانس ستین خوب حالش خانمم ایب  اقاا اقا زمیعز نکنه خدا_

 

 ادیب گمیم االن اقا چشم_

 

 تمام روش گذاشتن منو و باال اومدن برانکار  با قهیدق چند از بعد نییپا رفت و

 سوار و نییپا بردنم زدیم حرف باهام و بود گرفته  رو دستم طوفان مدت

  خوابم و نشدم اطرافم متوجه گهید که  زدن  ارامبخش کی بهم و کردن امبوالنسم

 برد

 

  روزه  دو االن ادینم هوش به چرا دکتر یاقا_

 



 

 

  داخل یهوشیب اثر هنوز میکرد عملش  تازه نکن عجله جون پسر ادیم بهوش_

 بدنشه

 

 خوبه  حالش یعنی_

 

 اد یب بهوش که میبمون منتظر دیبا حاال شد رد گوشش خیب از خطر بله_

 

   دکتر یافا خورد تکون چشماش اا_

 

 نمی بب بزار_

 

  نور و کرد باز رو چشمام بعد و سمتم اومدن که دمیشن رو قدماشون یصدا

 بستم  رو چشمام  و دادم نشون العمل عکس که توشون گرفت

 

  بره ها دارو اثر تا خوادیم یشتریب زمان یول ارهیهوش  خداروشکر_

 

 دکتر یاقا ممنون_

  کردم باز رو چشمام طوفان دست  نوازش با یول  دیکش طول چقدر دونمینم

   کردم نگاهش

 

   سالم_

 

 ی خوب زمیعز سالم_

 



 

 

 کنهیم درد بدنم_

 

 ی شگیهم  ارام همون یشیم گهید مدت کی  تا یعیطب_

 

 ها بچه_

 

   کننی م رو مادرشون یتابیب فقط خوبم هم ها بچه_

 

 مدت  نیا داخل دنیکش یچ هام بچه_

 

  دیبا یکن هیگر ستین  ازین گهید میشد جمع هم  دور که حاال چرا هیگر ارام اا_

  یبخند شهیهم

 

   چشمم_

 

 خانمم بال یب_

 

 

 

 بعد هفته کی

 

 مادر هفته کی نیا داخل شدم مرخص مارستانیب از بالخره هفته کی از بعد

 از بعد  انیب  نتونستن ها بچه و طرالن یول دنمید اومدن یلیخ جون پدر و جون

  یوقت خونه سمت افتاد راه و  شدم نیماش  سوار کرد کمک طوفان صیترخ



 

 

  چون بود در یجلو گوسفند  کی با مرد کی و اسپند با جون مادر میدیرس

 یوقت میشد رد روش از نیماش با ما و دیبر سر رو گوسفند بشم ادهیپ  تونستمینم

   بشم ادهیپ کرد  کمک و من  سمت اومد و شد ادهیپ طوفان خونه در یجلو میدیرس

 

 کو ها بچه پس_

 

 رونیب اوردنشونیم بود سرد هوا شونینیبیم داخل میریم زمیعز نکن عجله_

 

  یرو نمیبش که کنهیم کمکم و داخل  رمیم طوفان همراه به و دمیم تکون رو سرم

  که بشم بلند خواستم خودشون بعدم  اومد ها بچه یصدا قهیدق چند از بعد مبل

   اورد رو ها بچه و  رفت خودش و نداد اجازه طوفان

 

 نبودم من ماشاهللا نیشد بزرگ  چه مامان یخوشگال سالم دلم یزایعز سالم_

 من یخوشگال اره  نیکرد تیاذ رو جون مادر یلیخ

 

  یول بغلم داخل انیب که زدن پا و دست  به کردن  شروع دنید رو من که ها بچه

  و کردن هیگر به شروع ها بچه که نداد اجازه طوفان نبود خوب حالم چون

 گفتم  اومد طوفان یوقت بخوابونشون رفت مادرجونم و باال بردشون طوفانم

 

  نمشیب ینم کو طرالن_

 

 کنم  دارشیب ومدین دلم برد خوابش زد کله و سر ها بچه با انقدر طرالن_

 

 حتما مدت نیا یتو داره گناه بخوابه بزارش کنمیم جبران نکنه درد دستش_

   دهیکش زحمت یلیخ



 

 

 

 یلیخ اره_

 

 شد  اضافه جمعمون به طرالنم میبود نشسته هم دور  که ساعت دوسه از بعد

 

  یشد یختیر نی ا چرا بکشه منو خدا یخوب داداش زن یوا_

 

   خودم کنار نشوندمش بعد و شد اروم تا کردم بغلش کردن هیگر به کرد شروع و

 

 شمیم خوب ستین یزیچ جان طرالن خوبم_

 

  شیپ  بمون گفتیم مارستانیب امیب زاشتینم مامان بود شتیپ دلم همش بخدا_

 ها بچه

 

 بسه  بود ها بچه به حواست که نیهم ممنونتم ایدن کی_

 

  کردن تتیاذ یلیخ_

 

 بود  نکرده رو سوال نیا ازم یکس  چون  شد ساکت همه طرالن حرف نی ا با

 

 شتونم یپ االن که نهیا مهم ستین مهم یول اره_

 

 کردن  عوض از رو بحث و کردن دییتا رو حرفم همه



 

 

 

   خورمیم سرما االن  نیبش طوفان ااا_

 

 و رهیگیم خندم خندش با دیخند  و بهم ختیر اب دوباره  و نداد گوشحرفم به

  بهش خوردم محکم منم و ستادیا دفعه کی که میبود استخر کینزد دنبالش وفتمیم

  شد حلقه  کمرم دور طوفان دست که شدمیم خفه داشتم استخر داخل میشد پرت و

 دن یخند کرد شروع و باال دمیکش و

 

 خنده  دور یرو یافتاد امروز یکنیم  نطوریا چرا شدممیم خفه داشتم  یدار کرم_

 

 یشیم تر حال  خوش من از شده یچ یبفهم  هم تو اگر_

 

 شده  یچ_

 

 گممم ینم_

 

 بگو گهید نشو لوس اا_

 

 بگم  تا کن ماچ اول_

 

 گفت  که کردم بوس رو لپش تند

 

 کن  بوس بهتر بود یچ نیا ااا_

 



 

 

 گه ید بگو کوفت_

 

 کن  بوس درست اول نه_

 

  و برگردوند رو صورتش دفعه کی که ببوسم رو لپش رفتم واشی یسر نیا

  جدا ازش لحظه چند از بعد دنمیبوس کرد شروع و داد قرار لبام یرو رو لباش

 گفتم   و شدم

 

 بگو حاال یختیر رو کرمت اخر یشد راحت ایب_

 

 خورد ابد حبس ایهل_

 

   دروغ_

 

  مرز نیب یول کرد فرار پدرش گرفتن که رو ایهل بود قاچاق کار داخل بخدا_

  خوردن ابد حبس نیهم  یبرا بوده باهاش مدارکم انگار و گرفتنش

 

 روشکر  خدا ییوا_

 ها  وبچه تو کنار بکنم درست یزندگ کی تونمیم یعمر از بعد_

 

 شده   درست یچ  همه که حاال خودمون خونه میبر طوفان_

 

   بودم فکرش تو خودمم میریم اره_

 



 

 

 بعد  هفته دو

 

  طوفان االن تا هم ها بچه نداره رفتن راه ییتوانا گهید پاهام بخدا طرالن یوا_

 بعد رو لباسات هیبق گهید خونه میبر ندارم غرغراشو حوصله و کردن خسته رو

 شد   کیتار هم هوا  یخریم

 

 میاومد ستین  ساعت کی بابا_

 

  رو شهر کل  یچرخونیم یدار یالک  منو ۸ که االن تا۵ ساعت از طرالنننن_

  که خودتم بخرم لباس یکرد مجبور که منم ساعت کی یگیم االن یداد تابم

  بعد  یبرا باشه شیبق هیچ دردت گهید یدیخر

 

 میکن استراحت کممی خونه میبر بعد میبخور یبستن  میبر ای ب  بابا باشه_

 

  کشمینم گهید بخدا میبر اره اره_

 

 م یبر باوشه_

 

 میداد سفارش یبستن دوتا  و مینشست بود کمونینزد که کافه داخل میرفت

 

 خوبن  نمیبب بزنم طوفان  به زنگ کی اوردنی ن رو ها یبستن تا بزار_

 

 زم یعز باشه_

 



 

 

 داد  جواب زود که  گرفتم رو طوفان شماره

 

 جانم_

 

 کنن ینم تیاذ خوبن ها بچه یخوب سالمت جانت_

 

   نیایم  یک  ها بچه هم  خوبم من هم زمیعز قربونت_

 

  میای ب بعد رونیب بره بدنمون از یخستگ کمی  تا میبخور یبستن میاومد یخال جات_

 خونه

 

   نکن عجله زمیعز جانت نوش_

 

   چشم_

 

   یزد زنگ بودم شرکت یکارا دور برم گهید من بال یب_

 

 شدم  مزاحم ببخش زمیعز برو_

 

 ی مراحم شما هیچ مزاحم_

 

 زمیعز خداحافظ_

 



 

 

 بسالمت _

 

 گفت   طرالن کردم که قطع

 

 کردن  تشیاذ ها بچه شد یچ_

 

   گذشته خوش بهشون  انگار نه_

 

  خوبه خوب_

 

  شد تمام که  بعد خوردن به میکرد  شروع اوردن رو هامون یبستن موقع همون

 رونیب میرفت بعد و میکرد حساب میرفت میشد بلند

 

 یالک امی ن  نگیپارک  تا  اریب رو نیماش برو طرالن_

 

 شت یپ زارمیم هم رو دایخر نجایهم ستایوا پس زمیعز باشه_

 

 برو  زمیعز باشه_

 

 اومد  قهیدق ده  از بعد و رفت طرالن

 

 ی کرد رید چقدر_

 



 

 

 هست   هم یشاک شهیم ادهیپ بعد بهم  بزنه بود کینزد فهمنینم ها راننده نیا بابا_

 

 نشد تیزیچ یخوب خدا ای_

 

 هست طلبکارم رهیگیم حرصم خوبم بابا نه_

 

 بسه یسالم  که نیهم زمیعز نداره اشکال_

 

 بگم یچ_

 

 باش مسلط خودت اعصاب به چیه_

 

   چشم_

 

  و خودمون خونه میدیرس قهیدق پنج و چهل از بعد افتاد راه شد اروم که طرالن

 رو در دیکل با خواستم و باال میرفت و  میشد اسانسور سوار یالب از گذشتن از بعد

 نزاشت طرالن که کنم باز

 

 بزن در_

 

 باشن خواب دیشا ها بچه  دارم دیکل هیکار چه خوب_

 

   بزن زنگ تو_



 

 

 

 باشه _

 

  در رو کفشام  و شدم رو راه وارد شد  باز در قهیدق کی از بعد که زدم رو زنگ

 ستادهیوا سرم یباال طوفان دمید که اوردم

 

 چطوره  خانومم_

 

 چطوره ما یاقا یعال_

 

 توپ_

 

  و دمیکش غیج اومد کیکوچ یانفجار کی یصدا که حال سمت میرفت هم با

  کرده نییتز خونه دمید که  کردم باز رو چشمام هیثان چند از بعد بستم رو چشمام

  رو  هستن  همه طوفان و من مشترک  یدوستا و جون مادر و جون پدر و ی

 گفتم  و طففان سمت کردم

 

 خبره چه_

 

 مبارک  تولدت_

 

 کنه  زمیسوپرا خواستیم طوفان و  تولدمه فردا دمید کردم فکر که کمی

 



 

 

 ادمی خودم باشه مونده ادتی  اتفاق همه نیا از بعد شهینم باورم یییمرس یییوا_

 بود رفته

 

 بره  ادشی رو خانومش تولد شهیم ادم مگه_

 

   شد جمع  خنده باعث که گفتن کشدار نه کی پسرا همه

 

 میدار کار که ایب کن عوض رو لباسات برو حاال_

 

 چشمم _

 

 خانومم بال یب_

 

  کردم رو  دمیپوش رو برام دیخر طرالن که یلباس و کردم عوض رو لباسام

 گفتم  کنه لباس تا  اتاق داخل بود اومده من با که طرالن سمت

 

 شدم  خوب_

 

 گفت  و کرد نگاه کی

 

 کنه  رحم داداشم به خدا یشد یعال_

 

 چون کنمیم باز بودم بافته رونیب یبرا که موهام بافت و گردمیبرم و خندمیم

 کی کنم درستشون نبود  ازین و بودن شده درشت فر االن بستمشون بودن سیخ



 

 

  اومد غیج و سوت یصدا دوباره که رونیب میرفت طرالن با و  کردم میمال شیارا

 گفت دیبوس رو میشونیپ که طوفان سمت رفتم

 

 ی شد ها فرشته مثل_

 

 ی شد پیخوشت یلیخ هم تو یمرس_

 

  بود روش کیک  که یزیم سمت م یریم بعد و بوسهیم رو میشونیپ  گهید بار کی

 بعد به نیا از میزندگ کنمیم ارزو و بندمیم رو چشمام ها شمع کردن  فوت از قبل

 داشته داریپا و اروم یزندگ کی ها  بچه و طوفان کنار بتونم و باشه خوب شهیهم

  تو طوفان رهیم باال جونا غیج و دست  یصدا که کنمیم فوت رو ها شمع بعد باشم

 کنهیم  زمزمه گوشم

 دارم  دوستت_

 

 "ستین تیمالک" عشق،

  یباش من یبرا تو که

 "تو یبرا من، و"

 باست،یز  یهمراه کی عشق

 ! آدم دو یهمدل اوج

 ، یهست تمام که لحظه همان

 کنند حسادت تو و من به

 

 ان ی پا
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