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 *به نام آفریننده عشق*

 طنز،عاشقانه ژانر:

 fatemeh.E.z :رمان فورکاربر انجمن نویسنده 

 HAD!S ،۱۸الههویراستاران: 

 مقدمه :تو ستاره ای...

 هر جا که قدم می گذاری همه را به شور می آوری.

 صدایت، لبخندت، نگاهت هر لحظه که آواز می خوانی، هر لحظه که می خندی، هر لحظه که چشمانت را بر دنیا

 می لغزانی، دل هزارن چون مرا می لرزاند.

 تو ستاره ای...

 ...یکش یهمه را به آتش مروی صحنه می درخشی... 
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 ...شناسد یمرا نمتو ستاره ای هستی در اوج آسمان که مرا نمی بیند... 

 ...یرا پر کرده ا میتمام لحظه هااما من تورا می بینم... 

 می خواهم احساست کنم! تنها یک روز.....

*** 

 اما سوختنش، ینیب یکه تو نورش را م یستاره ا. سوزد تا صحنه را روشن کند یکه م یستاره اآری من ستاره ام. 

 را نه...

 ...جز درد ندارد یزیچ میهم برا دنیدرخش نیو و ا..رمیم یم دنیبدون درخشمن ستاره ام. 

 تو لبخندم را می بینی؛ اما اشک هایم را نه...

 ...ندیب یرا نم میها ییکس تنها چیه... ندیب یرا نم میکس درد ها چیههیچ کس اشک هایم را نمی بیند.... 

 ....بکشاند یستیمرا به ن ستنمیتنها راه ز نیکشم تا ا یدرد م. سوزم تا صحنه را روشن کنم یممن ستاره ام. 

 ...روز کیتنها  ؟ینیرا هم بب میغم ها یحاضر ایآتو لبخندم را می بینی... 
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*** 

 ...کنارت بودن یبرامن تنها یک روز می خواهم برای دیدنت... 

 ...ستنیز یبرامن تنها یک روز می خواهم برای درخشیدن... 

 تنها یک روز می خواهم برای زدودن غم هایت...

 تنها یک روز می خواهم برای نفس کشیدن...

 تنها یک روز می خواهم برای دیدن شادی ات...

 تنها یک لحظه می خواهم برای با تو بودن...

 نخوردم بابا یچیره از صبح که ه یدلم ضعف م میبخور تزایپ میبر نییایب یگما مح یمدلناز:

 خواد حساب کنه؟ یم یک نهیندارم فقط مهم ا یمن که حرف میباشه برمحدثه:

 .نره فقط نوبِت دلناز ادتونیمن حساب کردما  شیاوه اوه دفعه پزهرا:

 دلناز :خوب بابا باشه من حساب می کنم حاال بریم

 محی :مرسی دلی جونم بریم که خیلی گشنمه....
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 خخ خوب خوب مانیخانه ها یبه سو میهر سه رفت میکه ناهارمونرو خورد نیبعد از ازهرا:

********* 

 ستامنبرم حاال باز دو دیدو تا وروجکا با نیز دنبال کلر اسخته هر روز هر رو یلیاه مامان خسته شدم بخدا خزهرا:

 غریبه که نیستن

 خونه شما خستم امین گهیمن د ادیاگه م گهیخونه د ادیانقدر حرف نزن شوهرت زنگ زد گفتزهرا شب مخانم:

 با یندار یکار میدرست کنم خوب من برم مامان یخوام ماکاران یتنگ شده شامم م ماین یرم دلم برا یآره مزهرا:

 من؟

 مواظب خودتم باش زدلمیندارم برو به سالمت عز ینه دختره گلم کارطال خانم:

°°°°°°°°°°°°°° 

 هان پلو ییآ یچرا توخودت نم نمیمائده ببدلناز:

 نه ای میبر یکرد دایحاال کار پ دیببخش امیکنم ب یوقت نم یدلمائده:

 هگید میسرمون پرستار ریکرده خ دایبرامون پ مارستانیکار تو ب هیبهم زنگ زد گفت باباش گفته  یاالن محدلناز:

 هورا غیخوشحال شدم ج یلیخ یوامائده:

 اه دهنتو ببند بابا کر شدم پشت تلفندلناز:
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 شتهیذوق کردم خو نامرد ا دیببخشمائده:

 هی میبر میخوا یفردا صبح م یراست میبخور وهیکنه برم م یداره صدام م میآج نیبرم نازنمن  گهیخب ددلناز:

 لباس درست حسابی بپوشا میام دنبالت گل من بای بای

 یبرو باش بامائده:

************* 

 شوهرم ییسالم آقام کجازهرا:

 دمینفهم دیخواب بودم ببخش یاومد یک زمیعز یسالم زهرا خوبنیما:

 دمیاالن رس نیهم یاله رمیبمزهرا:

 خانومم هیچه حرف نیخدا نکنه زهرا انیما:

 درست کنم باشه؟ یمن برم برات ماکارانزهرا:
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 دستت درد نکنه گلم یوانیما:

 کنم گل من خخ برم درست کنم یخواهش مزهرا:

°°°°°°°°°°° 

 نکن دختر پاشو رید یروزه اول کار مارستانیب یبر یخوا یاشو مگه نمدلناز پنسترن خانم:

 با شلوار دمیکوتاه پوش یمانتو مشک هیپاشدم رفتم صورتمو شستم و رفتم سر کمد تا آماده بشم  یبا سختدلناز:

 لوله تفنگی مشکی و مقنعه مشکی و رژ صورتی و مداد چشم هم کشیدم خوب اینم این شدم یه هلو اوه من چقدر

 هلوام

 یرو جا کفش نمیماش چینشه برات لقمه گرفتم بخور برو سوئ رتید ایدلناز بمامان:

 .......thanksباشه مامان امم دستت درد نکنه خوشمزه بود دلناز:

********* 

 یو مقنعه مشک یبا شلوار مشک یمانتو طوس هیاز خواب پاشدم و آماده شدم  یبا بدبختمحدثه:

 آرایشم یکم کردم و دویدم جلوی در که دیدم دلناز وایساده جلوم رفتم سوار شدم وتا بریم دنبال مائده و از اون

 رو شوت بیمارستان یوهو

 جون یآخ جونم هیبزرگ وخوشگل مارستانهیچقدر بvery niceواو محدثه:

 جانم؟ یخوب یآج نیالو نازن....زنگ زده نینازن دیبچه ها صبر کن.آره واقعا خوشگلهدلنازی:

 یسونوگراف میر یما م یآجنازنین:
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 برو گلم خداحافظ یباشه به سالمتدلناز:

 بچه ها هوا گرمه میبر نیاینشه ب ریدمائده:

 فشیجون هست تعر یلییکه  مارستانیب ریبه سمت اتاق مد میراه افتاد میمستق میکه شد مارستانیوارد بدلناز:

 رو شنفتم دکترم هست...

 تق تق تق تق در اتاقش رو زدیم

 لیپرونده هاتون رو هم تحو دیو بر دیفقط اسم هاتونرو بگ دیهست یدونم شما ک یسالم خانما م دیبفرمائمدیر:

 بدید من فاطمه راد هستم

 الن؟ا میکجا بر دیسوال ما با هیمنم دلناز هستم فقط دلناز:
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 گلم دیش یم یهمراهفاطمه:

 منم مائده هستم و دوستم محدثه هستنمائده:

 .کنه یم تونیبخش شما همراه سیرئ یمانیسل هیو خانم مهد دیموفق باش دوارمیخوشبختم دوستان امفاطمه:

 ممنونم خدانگهدار اریباشه بسمائده:

 .....من شیپ نیایب دیاتاق روپوشاتونو بپوش نیتو ا..... دییایخوب دنبال من بمهدیه:

 اندازه هم هستا نه شیاوخمحدثه:

 آره اندازه اندازه استدلناز:

 تونم تلفن ها رو جواب بده بعدا از یکیسرم وصل کردن و  یآمپول زن دیکن یبخش کار م نیخب شما تو اسلیمانی:

 یک سال میرین بخش باالتر

 دختر اومد طرفم و گفت آمپول دارم تو دلم گفتم آخ جون هیکه  ینشسته بودم رو صندلدلناز: 

 آمپول رو گرفتم تو دستم با یه لبخند زیبا خخ زدم دختره پرو چنان جیغی زد بیمارستان رفت هوا ایش ایش

 هست ارینجا بخش همکاران هم یمنم گفتم نه ا....بخش دیالو ببخش:زن گفت هیتلفن زنگ زد برداشتم محدثه:

 یعنی مائده غش کرده بود از خنده

 تونست راه بره بدبخت یکردم دختره نم فیک نیآمپول زدم همچ یبچه ها جاتون خالدلناز:

 من مهسا فاطمه جان گفت دیشماتازه اومد:خوردپرستار باشه گفت یدختر جوون اومد طرفمون نم هیمحدثه:

 دیموفق باش دوارمیامصفرلو هستم دکتر بخش.....

 داره ییجا چه دکتر ها نیگما بچه ها ا یمدلناز:

 خوبن یلیآره دکتراش خمائده:



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 نره همه دکتر ها هستن باشه!؟ ادتونی میجلسه دار کیبچه ها ساعت مهدیه:

 جونم هیباشه مهدمحدثه:

 یقلوه ا یخوشگل بود لبا یلیدکتره فاطمه راد خ نیشده بودم به چهره ا رهیه بود و من خجلسه شروع شدمائده:

 وقد بلند وگونه های برجسته وچشای درشت و خوشگل قهوه ای رنگش چهرش خیلی زیبا بود

 و به همه سادیبزرگه وا زیدختره اومد تو رفت پشت اون م هیشکستم که  یداشتم انگشتام رو تق تق ممحدثه:

 سالم کرد و رو به همه
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 خواستم خودم....هستم دکتر بخش  یطاهر نیمن نگ زیکنم اول از همه به شما همکاران عز یخوب سالم مگفت:

 رو معرفی کنم به تازه وارد ها چون ما کارهای زیادی با هم خواهیم داشت همان طور که می دونید این بیمارستان

 چند بخش داره ولی بخش اصلی و بزرگ بیمارستان برای قلب هست خب خوشحال شدم

 و بالفاصله شروع کرد به حرف زیرفت پشت م گهید یکیخانم که تموم شد اومدم آب بخورم که  نیحرف نگدلناز:

 میشرو کنار هم داشته با یخوب یروزها دوارمیهستم دکتر بخش قلب ام ییمال بایسالم من شکزدن......

 تموم شد اه اه.بوق .جلسه  نیباالخره امحدثه:

 خوب منم محدثه هستم بخش قلب اه اه آمپول و سرم بیماران بخش قلب رو می زنم اه اه

 شتهیاه ا شتهیانقدر غرنزن دهه اه ا یمحدلناز:

 گهید دیشما تو بس کن نیحوصلمو سر برد یکرده دل ریسوزنت گمائده:

 زنم یحرف نم گهیاصال من غلط کردم من ددلی:

 و زیچ یچک کن هم344 برو اتاق  یدلمهدیه:

 ین ادمیاس ورش دارم چک کنم اسمش رو  یمنظورت اون تخت آهن یرم راست یجونم االن م یباشه مهددلناز:

 گم یرو م هیو کوفت بله تخت آهن یمهدمهدیه:

 خوره یم یکس کیبخورم با ک ییمن برم چامحی:

 اریآره واس من بمهدیه:

 منم موخوام موخوام موخوام سیاووو مائده:

 دیدختره چش سف....بوق ...موخوام ومحدثه:

 اصال نوموخوام نوموخوام نوموخواممائده:

 مزن یکنم و چنان م یدرجه باز م صدیبراتا پاهام رو س امیم دیدختره چش سف ییخوا یکه نم...بوق.....به محدثه:

 دهنت که خودت نفهمی چلغوز
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 یآدامس خرس یچلغوز خودتمائده:

 سرم رفت گهید دیدهه بس کنمهدیه:

************ 
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 نیادونم آخه چرا اون دور به حرفه  یشنفتم من نم یلیرو خ فشیتعر... مارستانیب میکار بر یقرار بود براشروین:

 آیهان گوش دادم عقلم کم بود دیگه پرستاری خوندم آخه مرد و پرستاری استغفراهلل دوست دارم با پشت دست

 بزنم تو دهنش که همچین پیشنهادی داد به من

 مارستانهیب نیهم میدیرس سایوا نیداروآیهان:

 نچ نچ یمارستانیب نیقلب منم باور کردم ما همچ مارستانیدروغ نگو بابا بداورین:

 فاطمه راد چقدرم خوشگل بود بزنم به میواسه اون بود آشنا شد مارستانیکه ب یو با کس میخوب رفتشروین:

 تخته رنگ و روم باز شده

 و گفتن بجز ما سه تا..گه تو ذهنش خوب ما رو فرستادن بخش یمطمئنم داره دوباره چرت و پرت م نیشروآیهان:

 سه تا دخترم هستن

 ایدلدارم ب ایب ارمیبچه ها کارمون گرفت آخ جان حاال داروین:

 هیخاص اضافه کنم آره فکر خوب ارانیبن ستیتو رو هم به ل دیبنظرم با گهینه دشروین:

 شته بودپاش رو گذا شونیکیکردن و  یم بتیگاد سه تا دختر نشسته بودن و غ یاو ما میوارد بخش که شدآیهان:

 رو میز و خوابش برده بود

 میشما هست دیجد یخانما ما همکار هاداروین:

 کنم یکنم االن برات غش و ضعف کنم خودکش کاریچ نیکه هست نیخوب هستمائده:

 هستم نیمن دارو میکه همو بشناس دیفقط اسماتون رو بگ رینخداروین:

 باهاتون بدبختم منم مائده ییاز آشنامائده:

 هستم خانما نیخوب منم شروشروین:

 بدبختم اریمن بس نیآق شرو یاوخدلناز:

 .آق پسرم غضنفر نیخوب منم محدثه و امحدثه:

 هستم خانم محترم هانیمن آ رینخآیهان:

 خوشبختم یهانیسالم آق آمحدثه:

 با شما یینابدبختم از آش اریمن بس یولآیهان:
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 قشنگ و رک نگاه کرد بهش و گفت خوب به من چه وا یلیمحدثه خ هانینه بعد از حرف آدلناز:
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 ییطال یسبز وقد بلند و لب کوچولو و موها ینگاه کردم چشما نیدارو افهیبه قمائده:

 و شروین مشکی بود چشم و موهاشم مشکی

 وآیهان چشمای قهوه ای و موهای قهوه ای

 خالصه خخ به پایه ما نمی رسن

 به خودم نگا کردم نهییشدم و تو آwucوارددلناز: 

 چشمای خمار مشکی و پوست سبزه ولبای کوچک و محدثه هم شبیه من بود قیافه زیبای داشتیم واقعا ولی مائده

 چشم مشکی ابرو مشکی و پوست سفید و لبای نازک داره

 از پسرا رفت اتاق ها رو چک کنه با دکتر مهسا و بعدش برگرده یکیمائده:

 خوشگل بود یلیخ یدیرو د دستیمائده همکار خانم راد فاطمه راد زهرا ته یوامحدثه:

 خوشگله نه؟ یلیخوب فاطمه راد هم خدلناز:

 شما؟ نیدیدوستش رو د یعنیگم  یخوب م یاون که آره ولمحدثه:

 جون یالو سالم زر...جواب بدم  نیبچه ها زهرا زنگ زده بزار...دیهم د یدل دمین که دآره ممائده:

 میکار دار رونیب میر یم مایبا ن میدار زدلمیعز یخوبم سالمتزهرا:

 همه اسم تو هست هیجا  نیزهرا زهرا امحدثه:

 فردا یاومد خداحافظ راست مایخوب برم ن نییکجا نمیزنگ زدم بب..گهیخب هست د یچشمت روشن محزهرا:

 شب شام خونه من

 دعوتین دوستانم

 گل من مییآ یباش م یزر یدستت مرسمائده:

 دلناز :رو کردم به آقا نیما و گفتم .چه خبرا خوبین خوشین

 یسالمت میدلناز خانم خوب یمرسنیما:

 دیبفرمائ تیصلوات عنا نیخداروشکر په که خوبدلناز:

 گشنمه گفته باشم. حاال هون هان من یدرست کرد یزهرا شام چمحدثه:

 نشد که نشد دیهزار بار به شما سه کله پوک گفتم با ادب باشزهرا:
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 واا دختر خوب باش گهیشه د یزهرا اصرار نکن نممائده:

 نیآم یفقط خدا شفاتون الهزهرا:

 مونه یچکمه م هیکفشت شب یگما دل یممحدثه:

 یقشنگ نیخربزه ببند کجاش به ادلناز:

 کنه یصحبت م ادیخربزه ز یوللش دلمائده:

 یلولو بخورتت دل میخوب فردا برمحدثه:

 جوجو منو خورد لولو خودت و بخورهدلناز:

 یسوال پس من چ هیبچه ها مائده:

 خدا ایمادر  یوا یمن ا یوا یاز خنده ا دمیحرف مائده ترک نیبا امحدثه:

°°°°°°°°°°° 

 مارستانیب یبه سو شیو پ دمیپوش یاز مانتو وشلوار و بجز مقنعه صورت زیصبح زود بود پاشدم همه چدلناز:

 یوهو............

 اوخ..دیبودم و مائده سف دهیپوش یخیکه خوب بود منم  یدل پیتمحدثه:

 گهیفاطمه راد کارتون داره خانم راد د نیزود باش نیزود زود برمهدیه:

 داله داله کالیچ یدون یمینمائده:

 نیبر نیحاال پسرا رو هم احضار کرده بر دینه واهلل شما برمهدیه:

 یو م. زدنیو مهسا و زهرا خانم داشتن با هم حرف م بایکه شک میسادیگوشه وا هیو میوارد اتاق راد شدمحدثه:

 خندیدن

 دخترا دیخوبمهسا:

 دیخوب دمتونیاو ندشهرزاد:

 دیشما خوب میممنون خوب یمرسدلناز:

 میما هم خوب زدلیعز یمرسزهرا:

 به اون دیخوام بر یازتون م دارن اگه بشه ازیروستا دور افتاده به چند تا پرستار ن هیخوب دخترا تو فاطمه:

 بیمارستان روستا بیمارستان که نه فقط اسمش می رید؟ ثواب داره
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 یهم خوب و عال یلیآره چرا که نه خ:و من گفتم میو مائده پچ پچ کرد یذره منو دل هیمحدثه: 

 نیو دارو نیو شرو هانیدستتون هم درد نکنه همسفر هاتونم آقا آ دیموفق باش دیبر دیبا گهیسه روز دفاطمه:

 هستن

 نداره یباشه مشکلمائده:

 دهنوبستم یمشکل نداره ول ویچ یبگم چ یخواستم به مائ یم رونیب میاز اتاق که رفتدلناز:

 یدل یلطف کردمحدثه:

 و لطف کردم!!!! یوا چدلناز:

 کنم کاریخو چ دمیفهم یخوشحالم کرد یلیخ گهید یکه دهنو بست نیامحدثه:

 زد پشت گردنم با خشم به یکی میدید...بحرف یبراتا جرأت دار ومدمیفقط ببند اون دهنت رو تا ن یمحدلناز:

 محی نگاه کردم گفتم بگو

 حرف بزن من ندارم نزدم گفتم بزار بزنمت خو یجرأت دار یگفتمحپثه:

 پرو یزنمت مح یبرو اون ور به خدا مدلناز:

 نشو باشه بابا یوحشمحدثه:

 به به سالم عرض کردم خانماشروین:

 انیسالم هم عرض شد آقادلناز:

 یکار هیروستا واسه  هیبه  میبر میکه ما انتخاب شد نیشنفتآیهان:

 میخوشحال نباش ما هم هست ادیگم ز یممائده:

 خدا به دادمون برسه یگفت اه شرو نیدر گوش شرو میفکر کرد ما کر نیداوردلناز:

 قرآن ختم کنم مونیسالمت یمن برم براشروین:

 یموفق باشمحدثه:

 تولدش بود قرار بود افتخار بدم براش آهنگ بخونم و مائده هم آهنگ میبود نایا یخونه دل یشب بود همگمحدثه:

 رو به مائدهشاد بنوازه..

 بخونم همه هستن یآماده اگفتم:

 مائده :آماده آماده یک دو سه حاال
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 محدثه:.....................
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 تولد تولد تولدت مبارک

 مبارک مبارک تولدت مبارک

 تولد تولد تولدت مبارک

 مبارک مبارک تولدت مبارک

 بیا بندازیم امشب یه عکس یادگاری

 همین شب که شکفتی مثل گل بهاری

 تولد تولد تولدت مبارک

 مبارک مبارک تولدت مبارک

 اشک شادی شمع و نگاه کن

 که واست می چکه چیکه چیکه

 کام همه رو بیا شیرین کن

 بیا کیک رو ببر تیکه تیکه

 همه جمع شده اند دور تو امشب

 گل ب*و*س*ه می دن که بچینی

 در جشن تولدت عزیزم

 همه انگشترن تو نگینی

 نگاه کن هدیه هارو

 نگاه بادکنکارو

 همه رقصون و رنگی عجب شب قشنگی

 تولد تولد تولدت مبارک

 مبارک مبارک تولدت مبارک ...
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 چکه از چشاشون یجمع همه دالشون رو گرفتن و از خنده اشک م دمیشعر که تموم شد نگاه کردم دمحدثه:

 چیکه چیکه

 ؟ میبد خوند یوا محمائده:

 دمیحرف مائده خودم از خنده ترک نیبا امحدثه:

************ 

 کنه با دقت که گوش کردم یلب دار شعر زمزمه م ریکردم که محدثه شنفتم ز یداشتم دفتر رو چک مدلناز:



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 شنفتم می گه ..ای وای ای وای دلی می چکه چیکه چیکه توی بغلم هزار تا کله اس

 ای وای ای وای توی چشم هزار تا غصه اس

 شد رفت وونهیخونه د یم یاصال معلوم نبود داره چه چرت و پرتدلناز:

 روستا روستا هورا میر یبچه ها فردا ممائده:

 یبچه چقدر ذوق داره نه عخ یعخمحدثه:

 مردم از خنده یرت نکنه محکا هی.خدا بگم دلناز:

 اون قنون رو بده من یدلشروین:

 خودت بردار اهینوکر بابات کردم سدلناز:

 گهیخانم باشه د یباشه دلشروین:

 باشه باشه باشه باشه خوب باشهدلناز:

 ....بوق...سرطان،سرطان لوزلمعده ،زهر مائده:

 کنم هان کاریمن چ رهیسرطان بگ نیا یگ یم یآخه دختر پررو چمحدثه:

 جونم ژون یغلط کردم من اصال محمائده:

 کردم شتاپ هزار بار گفتم بهم نگو ژونمحدثه:

 فجرهم.............جماعت صلوات الهم صل دلناز:

 خونه یبه سو شیپ یبعد از ساعت کاردلناز:

 هد یم مویو جوهر ل تکسیده خوبه خونه خونه بوه وا یمامانم رو م یخونه بوخونه خوبه در رو که باز کردم خوندم:

 همه بگید خونه خونه خوبه بوی مامانمومی ده
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 ساکت شو دهه یکن یبلغور م یدختر چمامان:

 ال ال یعنیمامان من برفتم بخوسپم دلناز:

 تو یریبرو از دستت راحت بشم بممامان:

 دلناز»خدایا یعنی این مامان من دارم هی خدا«

°°°°°°°°°°°°°°° 

 آهنگ شاد گذاشتم هیو تاالپ افتادم رو تخت لپ تاپ رو ورداشتم و  دمیوارد اتاق شدم تاپ شلوارک پوشمحدثه:

 و در برو که رفتیم آهان آهان حاال این ور نه حاال اون ور یه قر دیگه باال و پایین آهان آهان حاال یارم بیا دلدارم بیا

 حاال برو برو بقیه پولتو بیار
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 کن یریگردگ ایر*ق*ص ب یدختر به جامامان:

 دمیگرفتم خواب....آهنگ رو  یزود... ریمامان خسته ام ظهرت بخمحدثه:

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬ 

 باشه دخترم برو....ناهار امیبعد م رمیدوش بگ هیمامان من برم مائده:

 دمیو زرد دون دون پوش یبود با شلوار مشک یلباس که باب اسفنج هیرفتم حمام و دوش گرفتم و  میمستقمائده:

 و بعدش رفتم ناهار

 مامان دستت درد نکنه ه*و*س عدس پلو کرده بودمامائده:

 بکشم برات باز یخور ینوش جونت ممامان:

 خوردم ادیشدم ز ریه نه سنمائده:

 یبه هر حال نوش جونت برو استراحت کن خسته امامان:

 ریباشه پس ظهرتون بخمائده:

 خورد نگاه کردم به صفحه اش مزنگیکه گوش مروستایفردا صبحزود بر میخوا یتو فکر بودم که ممحدثه:

delnaz)(وصل کردم و گفتمدیدیم: 

 الو سالم آرایشگاه سیما خانوم بفرمائید

 حرف نزن بابا حوصلتو ندارمادلناز:

 گل من سنبل من خر من شدهیچمحدثه:
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 خوام جمع کنم سخته خو یم لیوسادلناز:

 شوهرت چارهیب یدل یانقدر تنبل یعنیدختر خاک  یحاال بگو من فکر کردم مردمحدثه:

 برو بابا از خداشم باشه اون شوهره کچل من که من زنش باشم گلم مندلناز:

 یگ یراست م یراست حق دار یخواب از اون نظر که خلمحدثه:

 ات کنم پرو کهیت کهیبه خدا قسم دوست دارم ت یمحدلناز:

 یهم جمع کرده بودم بهتون م المیوسا دمیراحت قطع کردم و گرفتم خواب یلیپرو شده خ یدل نیا دمیدمحدثه:

 گم من دختره خوبیم باورتون نمی شه همینه دیگه حاال هی بگید دروغ می گه

 یداریچرا ب گهیبکپ د ریدختر بگمامان:

 یمامان شرمندم نکن چقدر تو دوسم دارمحدثه:

 بکپ حوصلت رو ندارم محدثه ها ریبگمامان:
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*=********** 

 نیماش هیتو  نیمحدثه و دارو میراه بودتو دلناز:

 منو مائده و شروین و آیهان هم تو یه ماشین

 همین نشستیم تو ماشین چیپس را درآوردم و شروع کردم به خوردنش اوخیش امم

 گهیبه منم بده د یهومائده:

 کنه یخودشو پاره م نیمحدثه داره توماش دمیبدم که د پسیرو کردم به سمت مائده چدلناز:

 انواع فوش رو داشت با دست نشون می داد چون تنها بود منو مائی هم که دیگه مرده بودیم

 ده؟! یچرا داره جون م یمح نیا یعخشروین:

 درست حرف بزنا ید یخودت جون م یهودلناز:

 باش بابا تحفه هم هست حاالشروین:

 گهیهست ددلناز:

 خورد یبا خندمون حرص م یو مح میهممون تا مرز غشکردن رفت یحرف دل نیابا مائده:

 میتا استراحت کن مینگه داشت کیخوب بعد از خورن نسکافه باکدلناز:
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 افتاده نیبا دارو یبدبخت محآیهان:

 داداش ماه نیتو از خداشم باشه داور یگ یم یچ هانیاو آشروین:

 خب گهید زهیدونم خار و هزار تا چ یخوب بابا ماه و نمدلناز:

 نیقرم بده آهان آفر هیبزن قدش  یدمت گرم دلمائده:

 پخ پخ میحرکت رو بدونه اون زد نیبفهمه ا یاالن مح ولیآهان ادلناز:

 یلولو بخورتت دل یپخ پخ پخ پخ دلمائده:

 دخودتو بخوره جوجو منو خوردلناز:

 تونه بخوره یتو رو نم ناسوریاز خنده دا. مردم یخدا وا ایآیهان:

 

 م؟یرس یم یگشنمه پس ک یلیبچه ها من خآیهان:

 باالخره میرس یکم تحمل کن م هیسوسول شروین:

 نگو زشته هانیخاک بر سرم شد آ فیچشمم روشن مردم انقدر لوس و ضع هیاه اه پسره لوس من گشنمه چدلناز:

 آبرومون رو بردی
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 جرمه ایآ دمیجرمه نه من سوال پرس ایگشنمه خوب مگه جرمه که گشنت باشه نه آ یانقدر جو نده دلآیهان:

 گشنت باشه؟

 دیش یطبق ماده دلناز بله جرمه حکم صادر شد به اعدام محکوم ممائده:

 ایخدا نیفقط هم. یکن دایخدا شفا پ ایآیهان:

 بوگو یدرست حساب زیچ هیحرفا نزن  نیاز ا ادیبابا ز نیشیبمائده:

 گفتم نگه دار نینگه دار شرو رمیخوام برم بم یمن مآیهان:

 شروین :باشه داداش بیا بسالمت

 افتیکردما راه ب یشوخ نیشروآیهان:

 رو سرت ختمیرو نرشو تا آب جوش خوشملم  ادهینه اصال تعارف نکن انقدر بدو پدلناز:

 امایم نیرم با دارو یخدا الفرار من م ایآیهان:
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 رفت وونهید نیا شیاوخمائده:

 یبچه آخ دیترس میکرد یشوخ یادیدخترا فکر کنم ز گمایمشروین:

 مردم خدا یآره فکر کنم آره وادلناز:

********* 

 و خوشگل بود یمیکه به ما داده شده بود قد یبه اون خونه ا میرفت میمستق میدیرسمحدثه: 

 یه راست رفتم االل کنم خوابم میومد خو چیکال کنم من شما مگه االن خوابتون نمیاد نه؟؟!!

 ونهیپاشو بدبخت پاشو د مارستانیب میپاشو بر وونهیبلند شوانقدر تو خواب فکر نکن د یمح یمح یاوهودلناز:

 پاشو ......

 ها شهیم ریچه خبره اون جا د گهید نیایب:در زدم به اتاق دخترا و گفتم آیهان:

 مییایم ادهیما پ دیشما بردلناز:

 انیخودشون گفتن م نیشرو میبر...خودتون دیباش هر جور دوست دارآیهان:

 میبا هم بر انیتا ب میکن یخطرناکه صبر م انیکجا خودشون م کهینه هوا تارشروین:

 ۱.2.3.4.5.6.7.۸.9.۱0.۱۱.۱2.۱3.۱4.۱5.۱6.۱7.۱۸.۱9 یه گهید انیتا ب مینیباشه پس بشآیهان:

 چه عجب اومدید یه ساعته دارم می شمارم تا بیاین تا بریم اه اه حوصلم رو سر بردید

 شد رمونید یشدا انقدر حرف زد رید میخاموش کن بعدشم بر رشویزمائده:

 تو یدار ییدختر چه رو ییپرو یلیخآیهان:
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 داره بیع یآ زشته بزرگتر یش یخسته م نسایوا ادیبه تو رفتم مامان بزرگ زمائده:

 خداحافظ نیرم بخوابم خودتون بر یم امیبخدا خسته ام من نم نیمخم رو خوردداروین:

 خداحافظ ریباشه داداش شبت بخشروین:

*********** 

 زد تو سرم و یکیشد که  یخسته بودم چشمام داشت بسته م یلیخ میآشنا شد مارستانیکه با ب نیبعد از ادلناز:

 گفت پاشو دلی نخواب بریم خونه بگیر قشنگ بمیر

 کردم کتلت گوشت یزدم شتکت م یکه حال ندارم وگرنه م فیحدلناز:
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 خورد یبهم بر م ینیزم بیس یگوشت نگفت یخوبه باز گفتمحدثه:

 تو یزن یاه چقدر حرف م یمح ریفقط بمدلناز:

 خو یطور نیا سرهیآهنگ بزار حوصلم م هیگفتم  هانیرو به آ. میشد نیسوار ماشمائده:

 لحظه صبر کن هیباشه پس آیهان:

 

 گل گلدون من شکسته در باد

 تو بیا تا دلم نکرده فریاد

 گل شب بو دیگه شب بو نمی ده

 کی گل شب بو رو از شاخه چیده

 

 گوشه ی آسمون پر رنگین کمون

 من مث تاریکی تو مثل مهتاب

 اگه باد از سر زلف تو نگذره

 من می رم گم می شم تو جنگل خواب

 گل گلدون من ماه ایوون من

 از تو تنها شدم چون ماهی از آب

 گل هر آرزو رفته از رنگ و بو

 من شدم رودخونه دلم یه مرداب

 آسمون آبی می شه اما گل خورشید

 رو شاخه های بید دلش می گیره
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 در مهتابی می شه اما گل مهتاب

 از برکه های خواب باال نمی ره

 تو که دست تکون می دی
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 به ستاره جون می دی

 می شکفه گل از گل باغ

 وقتی چشمات هم میاد

 دو ستاره کم میاد

 می سوزه شقایق از داغ

 گل گلدون من ماه ایوون من

 از تو تنها شدم چو ماهی از آب

 گل هر آرزو رفته از رنگ و بو

 من شدم رودخونه دلم یه مرداب

 

 حاال::دو سه کیبود خوب اهم اهم  یآخه چ نیا هیچ یدونم چ ینم نیمیاز س هیمیقد یلیبود خ یچ نیادلناز:

 یارم بیا دلدارم بیا شروین بگیر برو ننتو بیار حاال حاال قر تو کمر فراوونه من توی ماشین بریزم آهان آهان

 واقعا یهست یدمت گرم دختر تو چشروین:

 قبل که گفته گهید میآشنا شد نیو بال هم طونیش اریبنده دلناز خوشگله هستم پرستار و بس یگ یمنو مدلناز:

 بودم بهت یادت رفت اشکالی نداره حاال می بخشمت لطف می کنم در حقت

 شات آپ زیجماعت اراذل پلآیهان:

 کنما یلهت م زنمینکن م زیمل زیداداش پلدلناز:

 مردم از خنده یبازم با حرف بامزه دلمحدثه:

 گذشت یطور نیهم یکردم که الک یمبودم و داشتم به سرنوشت چرت و پرتمفکر  دهیرو تخت دراز کشدلناز:

 فقط برام زندگی به خنده بود ولی االن باید تغییر کنه آره منم دلناز پس می تونم تغییر کنم بشم یه دختر مغرور

 آره چرا که نشم )ببند دهنتو دلناز تو بمیری هم نمی تونی تغییر کنی تو دلناز دوست داشتنی ما هستی(

 باشه وجدان چون مودب حرفیدی باش قبول

 یکن یفکر م یبه چ یبکپ دل ریبگمحدثه:

 پوچ بود توش پر نبود میزندگ نکهیبه ادلناز:
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 پوچ و مسخره و تیکه زندگ یدختر خوب انتخابت رو کرد میبر شیپ یکه چطور میانتخاب کن دیما با یدلمحدثه:

 خنده باشه پس تغییرش نمی تونی بدی هیچ وقت

 رو مثل ما انتخاب نکر د شیزندگ یکه شوخ ول نیدونم خوش بحال مائده که حداقل با ا یآره مدلناز:

 نیا میعشق ندار هی یول میمنم پوچ شد ما االن سن خره امام زاده داوود رو دار یاشتباه نکن زندگ ینه دلمائده:

 یعنی پوچی

 نبر باال یو دو سالمونه خل و چل الک ستیکجا خره امام زاده داوود بدلناز:

 زود عیسر میبکپ میریبگ یبه قول محمائده:

 ریچشم خاله چشم شب بخمحدثه:

 ریشبتون بخ گهید هیزهرمار خاله چمائده:

°°°°°°°°°°°° 

 !؟یعنی دنیدختراقطع شد خواب نیا یگم صدا یمشروین:

 یبخواب شرو ریشدن بگ دارینه تازه بآیهان:

 ینه شرو نیهزار بار بهت کفتم ش ر و شروین:

 یافتاد شبتون جنآیهان:

 یپشه شبه خودت جن یهوداروین:

 بخواب ریبخواب زردالو بگ ریتو بگآیهان:

 ایحرف یم یادیبرو بابا پشه زداروین:

 ریدهنا بسته شب بخشروین:۱،2،3

 یو دارم زنونه م دمیکه دامن و تاپ زنونه پوش دمید یداشتم خواب م.. دمیگفتم و خواب ریمنم شب بخآیهان:

 رقصم که داروین داد زد پشه پشه

 دخترا جیغ زدن و داورین گفت نترسید و با مگس کش زد تو سرم ادامه خواب رو داشتم می دیدم که یه

 ده پاهات یگند م یبو میکشت یپاتو وردار دارو ینش یآخ بگم چخرمگسی پاشو انداخت رو صورتم..

 بود ادمیکه من  ییبوده تا اون جا زیتم شهیهم نیدارو ینزن پا یحرف الکشرین:

 پخ دیرم شما راحت باش یآقا اصال من مآیهان:

 

۱9 



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 

 

 

********** 

 قشنگ بود پسرا مشغول یلیخ میآبشار روستا که تو جنگل بود نشست کینزد میبود و رفت لیامروز تعطمحدثه:

 درست کردن جوجه کردن و ما هم ساالد درست می کردیم محدثه که بلد نبود گوجه رواندازه سره خودش خورد

 می کرد پس بهش اجازه ندادم و خودم و مائده درست می کردیم و حرف می زدیم محدثه از پیشمون بلند شد

 وراه افتاد سمت آبشار

 تمام بدنم دمیشدم آب رو که به صورتم پاش ضیلحظه مر هیبه صورتم بزنم گرمم بود احساس  یآب هیرفتم محدثه:

 سرد شد و حس خوشی پیداکردم و چند باری این کار رو انجام دادم و هر بار بهتر از یک بار اول بود

 میخور یم مینکنه بخور زود ما دار خیا آماده شد جوجه ه ایب یمحمائده:

 گوجه ورداشتم و دوباره برگشتم جام و با لذت شروع کردم به خوردن خیس هیجوجه و  خیرفتم چهار تا سمحدثه:

 جوجه های خوشمزه

 نیفوق العاده شده دستت درد نکنه داروآیهان:

 دیینکردم که نوش جونتون بازم هست اگه بخوا یکنم کار یخواهش مداروین:

 بده به من....خوام  یم....ن ..م..امم مندلناز:

 شه شکمو یاول قورت بده تموم نمشروین:

 هیال..ع...امم ...... یودت...خدلناز:

 چندتا دیشه به منم بد یم یمرس هیآره عالمائده:

 و یمانتو مشک هیبهش نگاه کردم خوشگل و بامزه بود :دادم به مائده خیشه بفرما مائده و چندسآره چرا نداروین:

 شلوار جذب یخی و شال مشکی و کفش آل استار مشکی پوشیده بود در کل تیپ و چهره زیبایی داشت ازش

 خوشم میومد

 وهوی یدل یهو وهوی یهو وهوی وهویمحدثه:

 هان! یکن یم وهوی وهوی یه یمح هیاه چدلناز:

 *یمرس ارینداره درش ب یخواستم بگم پات رفته تو چشمم اگه مورد یم یچیهمحدثه:

 آهان ایب ارمیباشه درش م یخدا مردم از خنده از دست تو مح یوادلناز:

 ارمیب ییکاکائو دیخور یم یبچه ها بستنمائده:

 من دوس یخوام اونطور یلوط ممخ ییو کاکائو یلینه خو من واندلناز:
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 هم کاکائو خالص یباشه پس منو و محمائده:

 کفتر کاکل به سر یمرسمحدثه:

 میکن فیبخون ک یگفت یادلناز:

 آهان آهان یمن دوسش دارم حاال دل ارمیبگو به  یها یکفتر کاکل به سر هامحدثه:

 بگو برگرده من دوسش دارمدلناز:

 بره من حوصلشو ندارم...بگومائده:

 اون چقدر خل بگو که من من دوسش ندارم ارمیبگو به  یها یآهان آهان حاال حاال کفتل کاکل به سر هومحدثه:

 بگو بره و هم دیگه برنگرده

 یوا یوا یوا یا یمردم بسته ه یوادلناز:

 ......میالفاتحه بسم اهلل الرحمان الرحمحدثه:

 بخدا دل درد گرفتم یخدا بسته مح یوادلناز:

 نوش جون دییبفرما یاز بستن نمیامائده:

 یختیچرا انقدر کم ر ینینب ریخدلناز:

 پرو کوفت کن هیادیز نتمیهممائده:

 .....و کاکائو لیاومم محشره مخلوط واندلناز:

 پسندم ینه من کاکائو خالص ممحدثه:

 گهیصفره خو د قتیکه سل نیبخاطر ادلناز:

 ستهیمن ب قهیسل ایبابا نیبشمحدثه:

 بکنه ینکنه ک فیاز خودش تعر نیا یدلمائده:

 بوکونه خخ ینکنه ک فیاز خودش تعر نیواال ا ایگ یراست مدلناز:

 منو هان دیتون یم تیاژ الیاصال من نموخوام شما چمحدثه:

 لوس ننر شیا شیعق بس کن حالم بهم خورد اه ادلناز:

 وونهیحرف نزن حالم بهم خورد د یطور نیهم ا گهیبچه ننه بزنمتا انقدر لوس نباش دمائده:
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 از قصد گفتم حالتون بهم بخوره گهیخوب دمحدثه:
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 درو باز کن یپسرا اومدن مح..نگیز نگیز...دوستم  گهید یمرض داردلناز:

 اومدم اومدم هیباشه االن کمحدثه:

 خونه گرفتن میاومدن تو هر سه چشاشون قرمز و خسته رفت هانیو آ نیو دارو نیشرو میدر رو باز کردمحدثه:

 جالب بود یرو پشت یکیخوابیدن و شام هم نخوردن خیلی بامزه خوابیده بودن پاهاشون یکی رو پایه اون یکی. 

 خخ

 !؟؟یکن یکنم فکر م یکه من فکر م یبه همون یگما دار یم یمحدلناز:

 کنم یآره دارم درست به همون فکر ممحدثه:

 زود میپس بزن بردلناز:

 میبزن بر یهورا آخ جونم وهویمحدثه:

 کف کنه شتریتا ب ختمیر دیکردم درست شده بود دوباره توش تا یداشتم آب کفت درست مدلناز:

 محی هم داشت یه سطل دیگه درست می کرد بعد از این که تمام شد رفتیم باال سر پسرا وایسادیم به شمارش من

 یک دو سه ریختیم آیهان که بلند نشد خیلی قشنگخوابیده بود داروین و شروین به صورت بامزه ای همو بغل

 کرده بودن و شروین رفته بود بغل داورین از خنده منو محی آیهان هم بلند شد پرید بغل شروین ما هم رو زمین

 پهن شدیم از خنده واویال

********************************************* 

 کردم یباشه فقط من داشتم سکته م ادتونی میکن یرو جبران م شبتونیکار دآیهان:

 من دمینبود اصال نترس یخاص زیچشروین:

 بدبخت نیبغل دارو یمعلوم بود رفتدلناز:

 خودشو انداخت بغل من پاهام درد آخ آخ کلشیکنه با اون ه یآره پاهام درد مداروین:

 میو پوست کنده ما دروغ ندار گه رک یخان دوستت هم داره خودش م نیشرو نیآره واال ببدلناز:

 دخترا میبربگیم که مثله شما نیستیم.

 نیتکرار نشه ها آفر گهیگفته باشم دآیهان:

 میباشه بابابزرگ چشم اشتباه کرددلناز:
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 برات مواظب باش امین یبراتا از اون قشنگاش که خودتم دوس دار امیجان ن هانیآمحدثه:

 نگفتم دینگ مایشه تا برس یم رید میآقا باز دوباره من غلطکردم برآیهان:

 فقط حرف نزن میگفت هانیرو به آ یهمگمائده:
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 آیهان بدبختم مستقیم رفت دشولی خخ

 دارم اه اگه اومد حاال ییمگه من دستشو یمرد رونیب ایب هانیآشروین:

 الزم بودم بفرما برو یمن دشولآیهان:

 مینیما تو ماش ایزود ب نیشد شرو رید میبردلناز:

I was five and he was six 

We rode on horses made of sticks 

He wore black and I wore white 

He would always win the fight 

 پنج ساله بودم و اون شیش

 ما اسبهای چوبی مون رو می تازوندیم

 اون سیاه می پوشید و من سپید

 اون همیشه توی جنگ برنده بود

Bang bang, he shot me down 

Bang bang, I hit the ground 

Bang bang, that awful sound 

Bang bang, my baby shot me down. 

 اون به من شلیک می کرد، بنگ بنگ

 م به زمین می خوردم ، بنگ بنگ

 اون صدای مهیب، بنگ بنگ

 عشق من به من شلیک می کرد، بنگ بنگ

Seasons came and changed the time 

 

23 

 

 

 

When I grew up, I called him mine 

He would always laugh and say 

Remember when we used to play?"" 

 فصل ها هی اومدن و زمونه عوض شد

 وقتی که بزرگ شدم ، گفتمش که تو مال منی
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 اون همیشه می خندید ومی گفت:

 "بازی هامونو یادت میاد؟ "

Bang bang, I shot you down 

Bang bang, you hit the ground 

Bang bang, that awful sound 

Bang bang, I used to shoot you down. 

 من بهت شلیک می کردم ،تق تق

 تو می افتادی زمین، تق تق

 اون صدای مزخرف، تق تق

 من همیشه بهت شلیک می کردم، تق تق.

Music played, and people sang 

Just for me, the church bells rang. 

Now he's gone, I don't know why 

And till this day, sometimes I cry 

He didn't even say goodbye 

He didn't take the time to lie. 

 موزیک نواخته شد آدمها آواز خوندند

 کلیسا فقط واسه من ناقوس زد

 حاال اون رفته و من نمی دونم چرا؟

 و تا این روز ، بعضی وقتا می زنم زیر گریه
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 اون حتی یه خداحافظی هم نکرد

 حتی وقتی هم نگذاشت تا دروغی بگه.

Bang bang, he shot me down 

Bang bang, I hit the ground 

Bang bang, that awful sound 

Bang bang, my baby shot me down... 
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 اون به من شلیک می کرد ،بنگ بنگ

 من به زمین می خوردم ،بنگ بنگ

 اون صدای مهیب، بنگ بنگ

 عشق من به من شلیک می کرد، بنگ بنگ

 ور و گفت اه بس نیمحکم پامو شوت کرد ا یدادم مح یکردم و پاهام رو تکون م یرو گوش م یآهنگ نانسدلناز:

 کن دیگه سر درد گرفتم بخدا انقدر تکون دادی پاهاتو

 جا خب نیبه تو چه پاشو از ا یدست خودم ندلناز:

 شبکه هیدنبال  شیآخ دمیپاشدم و با مکس رفتم رو مبل دراز کش...جات رو تنگ کرده بودم دیبخشبمحدثه:

 خوب گشتم نبود!!

 سرم درد گرفت به قول یور زرت اون ورحوصلم رو سر برد نیزرت ا یزن یدست توإ م دمیکنترل بده  یمحدلناز:

 خودت

 جون ینوبت تو هست دل یدرست کن یچ یخوا یشام م دهیم یجا چ نیا نمیبزار ببمحدثه:

 میکنم هممون هم دوست دار یمرغ درست مدلناز:

 .رو لباسم  زهیترسم بر یم اههیبرام الک بزن س ایب یخوا یم یدوس دار یدرست کن هر چمائده:

 بزنم دلم خواست ارمیمنم برم الک قرمز بدلناز:

 اریب رهیت زهیچ هید من بزنم نبو اریهم ب یآبمحدثه:

 یبزن ارمیسوخته دارم م یقهوه ا هیخوب دلناز:

 یآره آره خوبه دوس دارم قهوه امحدثه:
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 بخور منم بخورم یزن یم یجا دار نیرو بزار ا پسیچ یمحمائده:

 یبخور سرکه ا ایباشه بمحدثه:

 یدوس دارم سرکه امائده:

 انگشتات رو تکون نده بزار خراب نشه نیانقدر امحدثه:

 خخ یوا یناز یاله هیقرمز خوشمل گرهیخودم رو بزنم چه ج یالکت برا نمیا یمح ایبدلناز:

 یدیبچه بدبخت تا حاال الک ندمحدثه:

 تو هم که فقط مسخره کن یمحمائده:

 بایبچه ها شک یراست..شدم منم  وونهید تکون خورد فکر کنم نیخواب بودم که احساس کردم زم شبیدمحدثه:
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 دوستمون می خواد واسه چند روز بیاد پیش ما

 میبخور میبر نیدرست کردم گشنمه پاش یقدمش رو چشم شام ماه ادیبمائده:

 یدیزحمت کش یآج یمرسمحدثه:

 بابا خودمو عشقه یخیدو تا رو ب نیمشغول فر کردن موهام بودم ادلناز:

 خودتو یخوب شد بابا کشت یدلمحدثه:

 دونستم یخودمم م یمرسدلناز:

 جا شاممون رو پسرا هم خوردن تمام شد نیا ارمیمجبور شدم ب دیومدیاز شام ن نیا دیبفرمائمائده:

 زادونم  یمن نیخورد افتادم شرو زیدفعه پام ل هیپاشدم رفتم راه افتادم سمت ته باغ حوصلم سر رفته بود دلناز:

 کجا پیدا شد اومد طرفم یه جوری نگام می کرد زل زد بهم و دستاشو دورکمرم قالب کرد و بلندم کرد حسابی داغ

 کرده بودم و خجالت می کشیدم تو بغلش بودم درگوشم گفت :خیلی دوستت دارم شیطون من

 هیچه حرف نیچت شده ا نیشرودلناز:

 شروین :عاشقت شدم بخدا عاشقتم

 دوستت دارم یلیخب راستش منم خ نیشرودلناز:

 نفهمه یفقط کس یمرس زمیدونم عز یمشروین:

 باشه چشمدلناز:

 کنن یتو شک م میبال حاال بر یچشمت بشروین:
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 بهم ابراز عالقه کرد خدا جونم هورا یوادلناز:

 زننا بدجور یدو تا مشکوک م نیامحدثه:

 دستم درد نکنه غذا درست کردما واالمائده:

 شیخوب بابا دستت درد نکنه امحدثه:

 خوشمزه بود ماده یمرسآیهان:

 یچ یعنیاه  یماده خودتمائده:

 گم ینم گهید دیخو ببخشآیهان:

 خخخ ولیچه جالب ماده خخ امحدثه:

 ماریب یخور یم ییچا نیشرودلناز:

 نیتو بش ارمینه خودم مشروین:
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 یزنن مح یبدجور مشکوک م نایامائده:

 خله گهیعاشق شدن خو دمحدثه:

 که هست یهر چ یحس اومد ول نیدفعه از کجا ا هیدونم  یبودم واقعا عاشقش بودم نم نیبدجور به فکر شرودلناز:

 خیلی خوبه خیلی

 یپ انیب ستیچند روز روستا خودشونم خونه دارن الزم ن یخانما دکتر مهسا اومدن با دکتر زهرا برا ونیآقامائده:

 ش ما االنم زنگ زدن بریم حال مهسا خانم بده زود باشین

******************** 

 من فهیوظ یمدبهت وابسته اس چرا او یلیشوهرتم که خ یکجا اومد یآخه زهرا اون دو تا بچت رو ول کردمهسا:

 مواظب رشتیب دیدفعه نامزدم اومد تو اتاق روبه من گفت با هیاومدم ادامه حرفم رو ادامه بدم که بود تنها بیام.....

 خودت باشی مهسا خانمم باشه ؟

 خونه میجا سرمم تموم شد بر نیا انیچشم مهربونم محمدرضا فقط من االن پرستارا ممهسا:

 اون جا میر یخونه گرفتم م هیآره محمدرضا:

 یبهونه م یلیدخترش خ یزنگ زده گفته ناز نیاسیزهرا گفت شوهرش  رونیمحمدرضا از اتاق رفت ب یوقتمهسا:

 گیره.
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 خاک بر سرم زشته یچ..رو از طرف من ببوس  یآره آره ناز..دلم برات تنگ شده  نیاسیالو زهرا:

 باشه دوستت دارم بسالمت

 خونه ما ییایتوهم م طونیشمهسا:

 امیرو ندارم پس م ییجازهرا:

********* 

 بعد از بازکردن سیدفعه زنگ خونه خورده شد و چند تا پل هیکه  میمالقات و اومد میرفتمائده:

 در اومدن تو و گفتن شماها با هم چه نسبتی دارید؟؟

 میهمکار یچیه خب خبآیهان:

 نیافتیراه ب نییایب دیهمراه ما باپلیس:

 بخدا میخونه باش هیتو میمجبور شد میآقا جناب سروان به خدا ما همکاردلناز:

 خونده بشه متاسفم بچه ها نتونیب تیمحرم غهیص دیباسروان:

 مائده :وای نه مامان منو می کشه که اه
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 نیبر میزار یکار انجام بشه وگرنه نم نیا دیاالن با نیهمسروان:

 ؛..بخونه  ادیب یک هیزنم تا  یاالن زنگ مسروان:

 کرد یشه کار یبچه ها نم میمجبورآیهان:

*************** 

 .بودن سخته ها  یقاض ایکردهخدا هیکردم انقدر گر یم نیف نیف یهمائده:

 فرض کن جلوی ده بیست نفر یکی بلند شه بگه اعتراض دارم و نتونی بگی بتمرگ ..

 ...!!!تونستم  یشم وگرنه م یخوام قاض ینم نیمن بخاطر هم. 

 محدثه:

 وای بچه ها خواب می دیدم بعد مجبور شدیم صیغه کنیم تو خواب سکته رو زدما

 میبخور ارمیخخخ من برم از باغ گوجه سبز ب یچرت چه خواب یلیهه خ غهیص ادیفکرا نکن ز نیاز ا یچمائده:

 ه*و*س کردم
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 میاریم میر یخواد من و دلناز م ینمشروین:

 نیشرو میبر میر یآره ما مدلناز:

********* 

 رو گرفتم دستم و نوبت منه بخونم و بنوازم تاریگداروین:

 فرشته، اومدی از دور، چطوره حال و احوالت؟

 یکم تن خسته ی راهی، غباره رو پر و بالت!

 فرشته ،اومدی از دور، ببین از شوق تابیدم !

 می دونستم می آی حاال، تو رو من خواب می دیدم!

 چه خوبه اومدی پیشم، تو هستی این یه تسکینه !

 چقدر آرامشت خوبه ، چقدر حرفات شیرینه !

 فرشته ، آسمون انگار، خالصه س تو دو تا بالت!

 تو می گی آخرش یک شب ، میان از ماه دنبالت !

 میان، می ری ، نمی مونی ، تو مال آسمونایی !

 زمین جای قشنگی نیست ، برای تو که زیبایی !

 !شمیگم که بمون پ یدونم ! نم یآره متو می ری...

 ولی تا لحظه رفتن، یه عالم عاشقت می شم !
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 دو سه کیحاال نوبت خودمه خوب  یبود عال یکلپ کلپ عالمحدثه:

 عجب چابک خزانی است لیلی

 که زود از دام عشقم جست لیلی

 به روی آرزوهام بر دل تنگ

 دریغا کرده بودم بست لیلی

 لیلی لیلی لیلی ….جان

 لیلی لیلی ….جان
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 گلی دیدم ولی خار اش ندیدم

 بهر خاری دلم را خست لیلی

 هزاران رشته امیدواری

 به عشقش بستم و بگسست لیلی

 لیلی لیلی لیلی ….جان

 لیلی لیلی ….جان

 چه بزمی بود، بزم دل شکستن

 شکستن تا شود سرمست لیلی

 اگر با من نبودش هیچ میلی

 چرا ظرف مرا بشکست لیلی

 لیلی لیلی لیلی ….جان

 لیلی لیلی ….جان

 کیبود خوشمان آمد نه پرفکت فنتست یعال یآج نیآفردلناز:

 یناز یفدوات فدوات عخ یمرسمحدثه:

 تو سرده هوا بچه ها میاستغفراهلل بروشروین:

 دلناز زود هوا سرده سرده

 االن ! امیباشه مدلناز:

 زراست رفت بخوابه منم رفتم بخوابم خسته بودم کار امرو هیو انقدر خسته بود  شمونیاومده بود پ بایشکمحدثه:

 زیاد داشتم همه خوابیده بودن و منم پس ترجیه دادم االل کنم

 به نیاحساسه اشتباه بخوابم بابا چشمام گرم شده بود که زم هی دیلرزه گفتم شا یم نیاحساس کردم زمدلناز:
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 شدت شروع کرد به لرزیدن و لرزیدن بلند جیغ زدم همه وسایل ها از تو کابینت می ریخت زمین و می شکست

 دوباره جیغ زدم مائده زودی دستم رو کشید و از خانه خارج شدیم و وارد خیابان شدیم و محدثه و شکیبا که

 افتضاح رنگش پریده بود چشم گردوندم شروین رو پیدا کنم که دیدم نشسته رو زمین و پاش رو چسبیده دویدم

 رفتم طرفش زمین هنوزم می لرزید دوبار خوردم زمین دستش رو گرفتم وبا گریه می گفتم چیشده چیشده
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 آروم باش زمیعز ستین یزیخورده چ چیفقط پ یچیآروم باش هشروین:

************* 

 بودم اه اه هانیآ غهیا بودم فکر کن به صمائده:

 بس کن مائده سرم رفت انقدر زر زر نکنمحدثه:

 شماهاس ریهمش تقصمائده:

 از اون حادثه یک ماه گذشته و امروز هم روز عروسی دلناز و شروین شکیبا هم پیش ماست و قراره بریم آرایشگاه

 من و محی و شکیبا و نازنین آبجی دلناز وزهرا و با هم بریم

 وقتا هیشه  یم رمونیبچه ها د میبرنازنین:

 اگه یوا میدیخند یما هم بهش م نایکرد که حاملس و ا یخودش رو لوس م یو زهرا هم ه میتو راه بودشکیبا:

 شوهرش نیما بود ما رو درجا می کشت

 باشه دیمنو مسخره کن یباشه حاال هزهرا:

 دینیبش دییبفرما دیخوش اومدستاره:

 سرم و شروع کرد به کار کردن یاومد باال شگریو آرا شگاهیآرا یرفتم اول از همه نشستم رو صندل دمیدومحدثه:

 با صورتم البته قبلش لباسم رو درآوردم و یه تاپ پوشیدم

 یناز شد یلیخ شتیشد ناخونات هم موت درست شد هم آرا کوریماشااهلل ماشااهلل هم مانآرایشگر:

 اجت هیبود ذوق کردم موهامم فر شده بود ساده باز بود و  رهیت رهیت شمیبه خودم نگاه کردم آرا نهییتو آمحدثه:

 خوشگل زده بود برام

 منم موهام رو ل*خ*ت کرده بود و سرش رو حالت داده نیا یکارم تمام شد وا یمنم همزمان با مح ییوامائده:

 بود به صورت فر و تاجی که رو پیشونی می خورد را هم برام زده بود زهرا هم خوشگل شده بود آرایش روشن و

 موهاش جمع شده ساده با اون شکمش خیلی بامزه شده بود نمی تونست راه بره خندم گرفته بود ..به رژم نگاه

 کردم قرمز آتشین خیلی باحال بود

 پشت بلند که پشتش باز بود و جلوش هم یهم بود مشک هیموهام جمع شده و بافته بود لباس هممون شبشکیبا:

 دکلته و ساده ساده یه بند پشته گردنش وصل می شد با کفش پاشنه هفت سانتی مخمل خیلی شیک بود
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 لباسامون

------********** 
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 یلیشه خ یرفتم طرفش و محکم بغلش کردم دلم براش تنگ م هیکه بله رو گفت با گر نیدلناز بعد از امائده:

 یآج یو گفت مرس دیدلنازم خند ایمواظب خودت باش طونیگوشش گفتم ش ریزخیلی...

 تو سالون جاش رو یهمه چراغا خاموش و نور کم میو که وارد محوطه شد میما هم کادو هامون رو دادمحدثه:

 گرفت و آهنگ تانگو مالیمی پخش شد داروین اومد طرفم و دستم رو کشید و برد وسط اعتراف می کنم خیلی

 دوسش داشتم خیلی ولی اون منو دوست نداشت

 یو مهسا و زهرا که داشتن با شوهر هاشون م بایکه چشمم افتاد به شک دمیرقص یم هانیمنم داشتم با آمائده:

 رقصیدن فقط منو محی بی نصیب مونده بودیم ای خدا

 رفتم اوخ اوخ یباهاش راه م یبود و به سخت ادیلباس عروسم پوفش زدلناز:

 یفتین گهیخانومم مواظب باش دشروین:

 گهید مینیباشه مواظبم خوب بشدلناز:

 سام شیاصال از پ بایدم وسط پالس بود و از اون بدتر شک هیمهسا هم که با شوهرش محدثه:

 و دلناز از قبل یر*ق*ص خال ستیو با هماهنگ کردن رفت وسط پ کروفونیرفت پشت م پاشد نیشرومهسا:

 وسط وایساده بود شروین با صدای قشنگش روبه روی دلی شروع کرد به خوندن و دلناز با ذوق و لبخند روبه روی

 شروین خیلی زیبا و دلبرانه می رقصید

 امشب شب شادی و خوشحالیه

 حال منو ببین چقد عالیه

 عشقم داره میاد به خونه ی من

 خوبه که امشب همه این جا جمعن

 دنیای من همین عروس خانومه ، عشق منه امید و آرزومه

 ناز نگاهشو کسی نداره ، قشنگ ترین هدیه روزگاره

 عروس خانوم ماه تموم عاشقونه می خوامت

 قلب منه جون من ببین شده بنامت

♫♫♫ 

 خوب بلده قلبمو جادو کنه

 با خنده هاش هوارو خوش بو کنه
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 خوب بلده برقصه عاشقونه

 زیر و بم عاشقی رو می دونه

 امشب شب شادی و خوشحالیه

 حال منو ببین چقد عالیه

 عشقم داره میاد به خونه من

 خوبه که امشب همه این جا جمعن

 دنیای من همین عروس خانومه ، عشق منه امید و آرزومه

 ناز نگاهشو کسی نداره ، قشنگ ترین هدیه ی روزگاره

 عروس خانوم ماه تموم عاشقونه می خوامت

 قلب منه جون من ببین شده بنامت

♫♫♫ 

 خوب بلده قلبمو جادو کنه

 با خنده هاش هوارو خوش بو کنه

 خوب بلده برقصه عاشقونه

 زیر و بم عاشقی رو می دونهههههه

 میگفت یبه مهمونا خوش آمد م یکرد با او را در آغوش گرفتم و با خنده و شاد زمیسورپرا نیشرودلناز:

 غیج بود با ترس بهم نگاه کرد و من گرانیکنارم مشغول تماشا د ماین رمیم یخدا دارم م یدردم گرفته بود وازهرا:

 زدم به سرعت بغلم کرد و راه افتاد سمت ماشین دیدم که شکیبا و مائده دارن با ترس می دوئن دنبال ما و محدثه

 هم پشت اونا

 ... مارستانیگفتم من و ببره ب نیتموم شد و مهمونا رفتن زود به شرو یعروسدلناز:

*********** 

 و بغلتبود و  دهیاومده بود وخواب ایو بچه زهرا آقا پسرش به دن مارستانیبا لباس عروس اومده بود ب یدل یوامائده:

 دلی، دلی با شوق و ذوق به بچه خوشگل آجی زهرا نگاه می کرد

 بدو هیچشش چه رنگ نیشد آخ جون بب داریبچه بشکیبا:
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 چشاش سبزه هورا هورا یوادلناز:

 شهنازه مبارکتون با یلیخآیهان:

 ستیصفره معلوم ن شیاریحرف جمع شردکتر گفت رفته تو کما هوش نیمبارکشون باشه و با ا یچ یعنیوا مائده:

 چی می شه و من زنده بودم خدایا من باید بمیرم خدایا

 خونه پاشو گلم میبر دیبا سیدلناز پاشو حالت خوب نمهسا:

*************** 

 یک ماه بعد!

 محدثه عشقم که دنهید مارستانیرفتم ب یکه م ییخوره همش تنها جا یحالم ازت بهم م یهههه زندگداروین:

 شده پوست استخون زیرچشاش گود افتاده دستاش زرده خودمم دسته کمی نداشتم ..دلناز حامله بود و همش

 گریه می کرد هیچ کدوممون حال خوشی نداشتیم آیهان رفت ایتالیا مادرش حالش بد بود و آیهان رفت و

 محدثه و دنید مارستانیاومد ب یشاخ گل رز م هیهر روز با  باینگرانه دلناز و شک نیشروبرگشتش با خدا بود...

 مهسا فقط گریه

 هیچ کدوم حال خوبی نداشتیم و بچه ها تنهام نمی ذاشتن دکتر می خواد دستگاه رو قطع کنه و می گه زنده

 نیست فقط با این دستگاه هست که نفس می کشه و بهوش نمیاد هیچ وقت و امروز می خوام برم نزارم این کار رو

 کنن خدایا خودت کمک کن

 شهیخندوند کجاست کجاست که هم یمرده متحرک محدثه با اون چاله گونه هاش که منو م هیشدم  گهیددلناز:

 می گفت تو حامله بشی لوس می شی کجاست محدثهههههه

 کردم برام سخت هیکنه آروم باش خانومم )نتونستم تحمل کنم و گر یآروم باش دلنار خدا خودش کمک مشروین:

 بود سخت خیلی خیلی سخت(

 یبود باهاش باز ششیبدم بچم گشنشه االن اگه خالش پ ریخوام بهش ش یم اریپسرم رو ب اریبچم رو ب ماینزهرا:

 می کرد خاله محدثه اش کجاست .......

 از کما در ادیکرد خدا کنه محدثه بهوش ب یم هیو همش گر دیرس یزهرا اصال خوب نبود و به بچه نم هیروحنیما:

 بیاد

 یو وارد مطب دکتر شدم و داد زدم)به چه جرأت مارستانیسمت ب دمیرو پارک کردم و با سرعت دو نیماشداروین:

 می خوایین دستگاه رو از تنش جدا کنی من زندت نمی زارم جرأت داری این کار رو بکن (
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 متاسفانه پدرشون یافته ول ینم یاتفاق چیباشه باشه مادر و پدرش اجازه ندن ه دیمحترم آروم باش یآقادکتر:

 موافقت کرده و مادرشون نه باید اجازه مادر باشه تا دستگاه قطع بشه

 داروین)داد می زدم و می گفتم نمی زارم نمی زارم و بعدش بیهوش شدم(

 دفعه در کمال تعجب دست هیبود که  سادهیوا شهیکناره محدثه بودم و دستش تو دستم و مائده پشت شدلناز:

 محی تکون خورد توجهی نکردم حتما خیال کردم آره همین طوره و شروع کردم به گریه کردن و هق هق می

 کردم

 خودت کمک کن ایخدا رمیبم یکرد نگرانش بودم بچه تو شکمش نگرانش بودم اله یم هیگر یدلمائده:

 بود هوشیب نیبودم و دارو نیدارو شیپشروین:

 و به فکر فرو رفتم* دیچشمام رو باز کردم و از گوشه چشمم اشک چکداروین:

 که تو دستم بود شروع کرد به آروم آروم تکون خوردن سرم یدست محکردم دوباره  یم هیطور که گر نیهمدلناز:

 رو از روتخت برداشتم و بهش نگاه کردم که دیدم چشماش بازه خدای من هورااااا چشمای همه کس من بازه داره

 نفس می کشه و گریه می کنه بلند پرستار رو صدا کردم دکترها ریختن و تو با تعجب به محدثه نگاه می کردن که

 چشماش باز بود و داشت منو نگاه می کرد و لبخند می زد و به همراه لبخند اشک می ریخت.......

 اون رفت و منتظر من نموند یخودم رو گول بزنم ول دیتنگ شده بود من عاشقش بودم نبا هانیآ یدلم برامائده:

 آره من باید با عقلم تصمیم بگیرم من اونو فراموش می کنم همین که محدثه االن تو بخش و داره سوپ می خوره

 برام بسته زندگی دوباره ای رو باید منو محدثه شروع کنیم دلناز که ازدواج کرد و فقط ما دو تا میمونیم.

 نکن دادش در اومد تیرو اذ نیشرو نیسام سام انقدر اشکیبا:

 گهیکنه خب د یم تمیاذ نمیشرو نیخانومم آخه ا دیببخشسام:

 کوش؟!؟ نیهردوتاتونا دارو نیبچه شدشکیبا:

 خانم خانما نیواسه ا رهیرفته گل رز بگسام:

 خخخ گهیماه خرسم د کی نیدر رفت مامان تو ا میچه خوابه خوب بود خستگمحدثه:

 یقربونت برم من خداروشکر که سالممامان:

********* 

 تو نهایکنارش باشم آ دیمن با.....داره اون تنهاس ازیاالن به من ن هانیبرم آ دیوب شد باحاال که عشقم خداورین:

 ناراحتیام و روزهای دشوارم کنارم بوده باید برم پیشش و فردا پرواز دارم
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 یم به خنده افتاد چون از اول تا آخر داشت به مائده نگاه شیاز حواس پرت هانیو خود آ دنیوع کرد به خندآیهان:



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 کرد که چقدر زیبا شده بود

 .....افتاد رو مبل و میدیتا رس یسمت خونه و دلناز از خستگ میفراوون راه افتاد یبا خستگشروین:

 یک ماه بعد*

 با شوهرت ییایتو م شیک میبر میخوا یزنگ زدم بگم م یخب دلمائده:

 خوش بگذره امیتونم ب ینم ینه آجدلناز:

 ازهر یول ادیهم با شوهرش ب بایو شک ادیزنگ زدم به مهسا قرار شد با شوهرش ب.....اودافظ یهر جور راحتمائده:

 بخاطر بچش نتونست

^^^^^^^^^^^°°°° 

 که از اون اولم دیخودتون رو آماده کن میرس یم گهید قهیکه مهماندار اعالم کرد چند دق میبود مایتو هواپشکیبا:

 مهسا حالش بد شده بود فکر کنم حامله بود چند روزی بود که این جوری شده بود

 که گرفتم یهتل میخب برداروین:

 میسام داداش بر میآره برآیهان:

 میر یخانما برسن م دیباشه بزارسام:

،،،،،،،،،،،،،.... 

 درسا و شب میاالن از خواب پاشدم قرار شد بر نیکردم هم یبودم و آهنگ گوش م دهیتخت دراز کشرو محدثه:

 لب ساحل غذا بخوریم تو رستوران

 تو آب خطرناکه شبه یمائده جان نرآیهان:

 خوام یم یمن بستن یباشه ولمائده:

 برم نجایا نیبرات بش رمیگ یرم م یاالن مآیهان:

 اومد و کنارم نشست و با هم شروع یبا دوتا بستن هانیبعد آ قهیچند دق....بفرما نشستم آهان برو حاالمائده:

 کردیم به خوردنش

 من گشنمه نیدارو نیدارومحدثه:

 میخور یشام م میر یاالن مداروین:«
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 اشکو ما دخترا لو میامروز روز آخر بود تو فرودگاه نشسته بودخوش گذشت و  یلیپنج روز خ نیتو ا:بایشک.........

 می خوردیم و پسرا حرف می زدن

 یمرس یحالت خوبه مهسا هم گفت آره آج..و روبه مهسا گفتم  دمیکش ازهیخممائده:



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 کن بسم اهلل ریخوب بخ ایخدا میبش مایسوار هواپ دیاه اه دوباره بامحدثه:

 نمکتابلوم رو آماده  شگاهیو مائده برن سرکارشون و منم برم نما یر خسته بودم امروز قرار بود محچقد یوامهسا:

 هییی

****** 

 خوشگله یکالس چندم نمیخوب بگو بب زمیخاله درد نداره عزمائده:

 دومپسربچه:

 ؟یرنگا رو دوس دار نمیخوب حاال بگو ببمائده:

 دارم به موال یخاله خرم نکن دوس دارم بزن بزار برم کار و زندگپسربچه:

 زدم برو بچه خداحافظ ایغلط کردم بمائده:

 یمن مهردادم خانوم یبچه هم خودتپسربچه:

 خوشحال شدم مهرداد جان بسالمتمائده:

 میهستم آشنا بش یشماره ام رو داشته باش کار داشتپسربچه:

 دور و زمونه بد شده چقدر خخخخ ایخدا....مهرداد  یباشه مرسمائده:

 اتاق عمل ببرم یحس کننده بده برا یب هیماده محدثه:

 هست بردار زیرو ممائده:

******** 

 کل عمل رو بدبخت ماریزدم به ب هیهوشیحس کننده همون ب یکردن بود فکر کردم ب هوشیمن کارم بمحدثه:

 زبونش بی حس شده بود بگه من بیهوش نیستم همین جوری عمل شد

 اتاقم ایب یاالن اخراج نیهم ادیشما بدبخت نفسش باال نم نیرو کشت ماریچه وضعشه ب نیخانم ادکتر فاطمه راد:

 پرونده ات رو بگیر

 دکتر نگین=حاال یه مشکلی پیش اومده دیگه
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 دکتر فاطمه=این مشکل اگه می مرد بدبخت می شدیم بیمارستان ما بیمارستانه با اسم و نصبیه می دونی یعنی

 چی نگین

 نگین=بله درست می گید بله آروم باش

 یهوشیدوستت هم اخراجه به بچه دوم دبستان آمپوله ب رونیب مارستانیاز ب یر یاالن م نیهم یاخراجفاطمه راد:

 زده واقعا که



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 بودم فعال اودافظ یدکترا من از کارم راض یبا یبامحدثه:

 با هم میرو چک کن مارایپرونده ب یسر هیاتاقم  ایب نیخانومم نگدکتر امیر حسین:

 فعال فاطمه زمیعز امیاالن منگین:

 فاطمه=خوب فعال منم برم کار دارم

❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

 ن؟یاخراج شد نیمائده جون داروداروین:

 نشده که یزیخوب حاال چمائده:

 میر ینم گهیما هم که د گهینشد حاال د نیهمه کار ا نیسرت مائده ا یفداآیهان:

 بخونم یمن قصد دارم شروع کنم معمارمحدثه:

 تونم بهت بگم( یونم ریگ شتیدلم پ یخودم گفتم آره موفق باش شی)پیچه خوب تو کارت موفق باشداروین:

 گرفتم برم تو پارک قدم بزنم حال و هوام عوض بشه از بچه ها خبر میبود که حال نداشتم تصم یچند روزمحدثه:

 نداشتم بدجوری حالم گرفته بود ...........اومدم از خیابان رد بشم که صدای بوغ ممتد بود و بعدشم سیاهی لحظه

 آخر اشکی از گوشه چشمم چکید و بعدش بیهوشی

 ام تو یمن قو یگفت یکنم مگه نم یمن دق م یگ یاون تخت المصب نم یبلند شو محدثه بلندشو از رو یجآدلناز:

 از همه قوی تری پاشو آجی

 ایخدا ایترو خدا خدا یمحدثه آجشکیبا:

 رفت یم یاهیحالم بد بود سرم تو دستم بود و چشمام سداروین:

 

 جا؟!! نیا یتو چرا اومد یداورنان:
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 بده تنهات نذاشتم بده اومدمداورین:

 از محدثه چه خبر؟ ینه نه راستآیهان:

 بگو از مائده چه خبر افسرده شده هههداورنی:

 تونم خوشبختش کنم یمن نم نینخند داروآیهان:

 رو خوشبخت کنه زر نزن حرفه راست یتونست دل نیچجور شروداروین:

 گردم مامان حالش خوب شده یمنم هفته بعد برم یگرد یگرفتم برم طیحق باتوست فردا برات بل باشهآیهان:

 میام کارام رو انجام بدم خونه رو بفروشم برگردم پیش مامان



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 یکن ینم دایتو مثل مائده پ هانیآ یش یم مونیپشداورین:

******** 

 یچجور دیبوده آخه نفهما مگه با یچجور یکما بود نمیکن برامون بب فیکنن حاال تعر یمگه ولم م شیامحدثه:

 باشه)اصال منظورم با شما ها نبودا شما بخونید (

 مائده»می گفتن می خندیدن ولی من افسرده می خوام برم اصفهان شهره خودمون دیگه طاقت ندارم اون تنهام

 گذاشت پس منم می تونم

 لواشک موخوام من نیشرو یوا یولدلناز:

 خرم یرم برات م یباشه خانومم االن مشورنی:

 آقامون دستت درد نکنه یمرسدلناز:

 دهیآب بده لبم خشک وانیل هی یشک یشک بایشک یاوهومحدثه:

 ه؟یمن مخمل یگوشاشکیبا:

 از دنیهم قرمز شده بود و بچه ها ترک یپرز داره شک کمیپشت گوشش و گفتم نه فقط  دمیدستم رو کشمحدثه:)

 خنده بوممم آثارش مونده باور نمی کنید داورنی خودش رو خیس کرد خخخ پارچه آب روش دمر شد خخخخ

 کوفت کن کوفتت بشه مسخره ایبشکیبا:

 مسخره؟!! یبه من بگ ادیدلت م ینمحدثه:

 یمون یمثل خرچنگ م ادینه په دلم نمشکیبا:
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 برنگردم بدجور ضربه گهیگرفتم برم اصفهان شهره خودمون و د میتصم نمیرو بب هانیاصال دوست نداشتم آمائده:

 خوردم تو این آشنایی باید برم

 یلیل یلیبا شامپو پرژک آهان ل شورهیم یحوضک آهان افتاد تو حوضک سرش رو باچ یلیل یلیآهان بگو لمحدثه:

 دلناز دستش رو با چی میشوره با شامپو خرچنگ آهان

 کشهیمنو م یبراش شعر خوند ینطوریبفهمه ا اینم دیاه زهرمار کوفته بچم ترسزهرا:

 گهیجمعش کنه بالخره داداششه د گمیم یغلط کرده به شک ماینمحدثه:

 داینکن بتیپشت سره داداسه من غشکیبا:

 دلی زنگ بزن سام بیاد بریم برایه نی نی خوشگلت لباس بگیریم

 که ستیبچه هنوز معلوم ن تیآخه جنسدلناز:

 هم دخترونه رمیسرت بابا هم پسرونه مگ هیفداشکیبا:



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 زنمیباشه برم آماده شم زنگم مدلناز:

 خخخخ شهیواسه من غذا نم نجایدبناله من منم برم ا ادیبه عباس ب دیزنگ بزن هیآثا مهسا:

 هیشاه پسرت چ نیسم ازهرا امحدثه:

 هست نیاسمه پسره نازم نائزهرا:

 تنگهیاصفهان بچه ها دلم براتون م رمیاسمش قسنگه من فردا ممائده:

 یزاشتیکه تنهامون نم دیتنگیحرف مفت نزن اگه دلت ممحدثه:

 مایآقا ن......»هم مایگوشه نشتسه بودن و دلناز از خجالت قرمز شده بود و ن هیکه  ماینگام افتاد به دلناز و نمهسا:

 جون مجرد نشسته یعنی چی اینکارا استغفراهلل«

 خوب کنهیم کاریبچمون چ نمیااا خوب من فقط سرمو گذاشتم رو شکمه خانومم تا ببنیما:

 نکنا تیمهسا به تو چه شوهرمو اذ یهودلناز:

 شوهرم آمدددددد بدو رفتم در.. نگیز نگیز....بابا یپس ا امدیچرا شوهره من ن..اشتب کردم میقا من تسلآمهسا:

 رو باز کردم و پریدم بغله عباس دلم براش تنگ شده بود یه هفته بود ندیده بودمش گریم گرفت و بغضم ترکید

 بغلم کرد و گفت ااا گریه نکن دیگه مهسا خانومم

 باشه باشهمهسا:
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 اصفهان نصفه جهان هیبه سو شیکردم پ یاز بچه ها خداحافظمائده:

 یییمائده هم رفت من تنها شدم همحدثه:

 قلشآروم باش اون ع هانیآ....بره اصفهان چرا آخه نیچرا گذاشت زدیبرگشته بود داد م یعصب هانیآداروین:--------

 میرسه خودش خواست بره

 میریجلوش رو بگ مییکه بخوا میشدیم شیمگه ما چشروین:

 فراموشش کنم آره( دیدوستم نداره که رفت پس با خوادیبه غرورم بر خورد مائده منو نم..)باشه باشه آیهان:

 یرفتیم دیمائده از اولم حساس بود تو نبادلناز:

 حاله مامانم بد بود بفهم یبفهم دلآیهان:

 چه طرزه حرف زدنه نیا هانیدرست حرف بزن آشروین:

 که بهتون بر خورد خداحافظ دیببخشآیهان:

 اصفهان میهممون بر ییخوایاصال م میصبر کن باهم حرف بزن هانیآمحدثه:

 آیهان=رفت که رفت برام مهم نیس خدا همراش منو نخواست که رفت پس هیچی



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 داروین=زود قضاوت نکن آیهان

 آیهان=داروین فردا میخوام برم کارم رو درست کنم خونه و زمین هام و ماشینام هم نمیفروشم

 اگه بیایی با هم بریم باشگاه

 داروین=چرا که نه حتما فردا ساعت سه میام تا بریم

 محدثه=منم باشگاه دارم بعدشم برم اصفهان پیشه مائده بمونم زنگ زد

 گفت تو یه بیمارستان کار پیدا کرده

 داروین=بله کجا بری همچین کاری نمیکنی

 محدثه=مگه فضولی به تو چه احترام خودت رو نگه دار داروین

 داروین)عمرا بزارم بری حاال بشین نگاه کم(

****** 
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 شه؟یما خوجمل م ین ین نیشرو،...شب بود  ازدهیساعت دلناز:

 خوشگل گهید رهیچرا نشه خانومم به مامانش مشروین:

 میجون نیشرو یسیمدلناز:

،،،،،،،، 

 اس دادم به مائده بعدشم االل خررررپوووووف خرررررپووووووف هیمحدثه:

 شو داررریمحدثههههههه بمامان:

 گهیداد زدم اه پاشدم د نیتلپ افتادم زممحدثه:

 نمیباال زود تند پاشو بب امینمامان:

 صداش گرفت یینکبت پاشو زنداتوران:

 حوصلتو ندارما گفته باشم رونیتوران گمشو از اتاق بمحدثه:

 شهیم دیشب ع2ساعت  شهیم دیسرت فردا ع ریبه درک پاشو ختوران:

 حوصله چلغوزت رو ندارم دیبرم خر خوامیامروز م رونیبرو گمشو بمحدثه:

 چلغوز گهیبه من م ییییییزنداتوران:

 ولش کن دختره شلخته رو نییپا ایب زمیغلط کرد عزمامان:

 بله نشسته بودم تا وقتش بشه برم اصفهان که یه دفعه داروین ظاهر شد جلوم

 یکن یم کاریچ ینجیامحدثه:

 یو کار کن ییایب دیپس با یتوشرکت بابام کار کن یتو قول داد یدم بهت بر یاجازه نمداورین:



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 برو کنار ایحاال من بلوف زدم بابامحدثه:

 یبه سمت در خروج یافت یدختره خوب راه م هیحاال هم مثل  یبلوف نزن یتونست یمداورین:

 میسرم بر هیزنم فدا یقولم نم ریباشه زمحدثه:

 (وهویبره جووون نذاشتم  یآخ جووونمداورین:)

 باجه؟ ریو ماست موس پسیخوام چ یم یل یقبلش من قاقال یول میخب برمحدثه:

 

42 

 

 

 

 ریو سه تا ماست موس پسی)راه افتادم سمت مغازه و براش دو تا چنیتو ماش نیخرم تو بش یباشه برات مداورین:

 خریدم و انداختم تو بغلش و با ولع شروع کرد به خوردن دلم خواست زدم رو ترمز تا با سگی که جلوی ماشین بود

 برخورد نکنم که ماست موسیر ولو شد رو مانتو خوشگله سنتیش که نخودی رنگ بود و طرح های اشک سنتی

 روش بود که با یه شال مشکی و کفش مشکی خوشگل پوشیده بودش کیفشم کوله گلیمی بود

 یکرد کاریچ گایبزنم لهت کنم ن یداورنمحدثه:

 سگه؟ نیبزنم به ا یدوست داشتداورین:

 نه نه اشکال ندارهمحدثه:

 برسونم خونتون بهتو؟داورین:

 دهیبرم به بچش سر بزنم دلم براش تنگ نایزحمت برو خونه زهرا ا ینه بمحدثه:

 باشه پس ببرمت خونه زهراداورین:

 خدا یکنم ا دیع دیرفت برم خر ادمی یوا یا یآره راستمحدثه:

 هنوز دیع دیچون منم نرفتم خر میباهم بر میتون یم یاگه دوست داشته باشداورین:

 یآره دستت درد نکنه م یوامحدثه:

 بریم خرید؟

 دیخر یبه سو شیچرا که نه پداورین:

 وروش کار شده بود بد یبود و سنت کیش یلیمانتو بلند تا مچ پا خ هیکه چشمم افتاد به  میتو پاساژ بودمحدثه:

 یوارفتم طرف مغازه گفتم قرمزش رو برام بیارن بپوشم داخل اتاق پرو بودم که داورین درش رو باز کرد و گفت:

 محدثه خیلی خوشگله تو تنت عالیه

 دارم چقدر شد؟ یرو برم نیخانم هم..دارم یرو برم نیمآره همحدثه:

 گرونه یلیداره و پارچش خ یکه از همه طرح سنت نیهزار تومان بخاطر ا ستیشه دو یمبارکتون باشه مفروشنده:

 و دوختش خیلی کاربرده و اینکه بلند
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 کارتم رو بدم دیلحظه صبر کن هیباشه محدثه:

 نکن بله بتیدست تو ج رونیب یر یمرد م هیبگم که)با یالزم ن گهیکنم د یالزم نکرده خودم حساب مداورین:

 خخخخ(

 شم یبدکار م یکی یباشه ولمحدثه:
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 خانم دییبفرما یخخ باشه هرجور راحتداروین:

 کت تک اسپرت هیبه انتخاب من  میکن دیخر نیتا واسه داور میو رفت میدیو کفشش هم خر فیست کمحدثه:

 قرمز رنگ تیره تیره خرید با یه شلوار سورمه ای و کفش سورمه ای و قرمز خیلی شیک بود لباساش و خیلی

 خوشش اومد از سلیقه من و کلی تعریف کرد یه جورایی تیپش رو با خودم ست کردم خخخخ خو دوس دارم

 شکه محدثه رو رسوندم خونه اشون رفتم خونه افتادم رو کاناپه اصال حس و حال نداشتم تولد نیبعد از اداروین:

 بود پس فردا باید حتما برم و یه کادو درست حسابی براش بخرم بدون این که لباسام رو عوض کنم خوابم برد*

******* 

 بخرم و اس دادم به مهسا کیلباس ش هی یگرفتم برم واسه تولد مح میغلت تو جام زدم تصم هیصبح بود و شکیبا:

 و زهرا تا بیان و با هم بریم محدثه هم که معلومه با ما میاد دیگه

 .شد دوستت دارم مواظب خودت باش خداحافظ رمیصبحونه حاضره من برم شرکت د ایجان ب بایشکسام:

 خدا به همرات چشم زمیعز یمرسشکیبا:

 لباس واسه تولدم دیخر میبر میخوا یامروز م وهویبا ذوق از خواب بلند شدم محدثه:

 صبحونه بخور بعد برو ایمحدثه بمامان:

 شه فعال یم ریخورم د یم یزیچ هینه مامان تو راه محدثه:

 نره ادتیهم  کیسفارش ک یهرجور راحتمامان:

 ره ینم دماینه مامان جان نه فدات شم محدثه:

 خداحافظ نیآفرمامان:

 وهوووووی میبزن بر دمیهم پوش یکفش آل استار آب دمیپوش یو شال مشک یبا شلوار مشک یمانتو آب هیمحدثه:

 برم دیسرم تولد محدثه اس با ریگردم تهران خ یدارم بر ممائده:

 اه نپو ش؟باال خانوم خوشگال توران مگه نگفتم مانتو کوت نیبپرمحدثه:

 به تو چه دوست دارم فضولتوران:

 حوصلتو ندارم به درکمحدثه:
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 شه ها یم ریحاال بجنب د نیآفرتوران:

 نشه ریبدو د یوللش محشکیبا:

 

44 

 

 

 

 باشه مهسا جان سالممحدثه:

 من اومدم میسالم سالم آخ برمهسا:

 بود( یخوب یجا یلیخ ی)راه افتادم به سمت پاساژ لباس مجلس میبرمحدثه:

 دیخور یلواشک نمشکیبا:

 صبحونه نخوردم حاال لواشک بخورممحدثه:

****** 

 دیش ادهیپ میدیرسمحدثه:

 یآج یمرسشکیبا:

 یچه پاساژ هیقشنگ یجاتوران:

 ادیچشت دربمحدثه:

 برو بابا به قول خودت حوصلتو ندارمتوران:

 لباساش قشنگه بچه ها یلیمغازه خ نیا میاول برمحدثه:

 دستت رو بده به من ایب یدل میباشه برمهسا:

 گهید ایب یزهرا جا نمون یخواهر یسیمدلناز:

 گهیخو بابا اومدم دزهرا:

 امیتونم راه ب ینم کفش اسپرت بپوشم دیمن فکر کنم بادلناز:

 نداره یسرت مشکل یخخخ فدامحدثه:

 نه بابا زشته اصال ابدادلناز:

 گهید یفدات بشم من مامان کوچولو هر جور راحتمحدثه:

 بچه ها رفتن میبر یخدا نکنه خواخردلناز:

 که رفتن نایدستت رو بده من امحدثه:

 خخخ آرهدلناز:

 برام ستیهم که ن یچیتونم لباس جذب بپوشم ه یمن که بخاطر شکمم نمدلناز:
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 ارمیبراتون ب نیخوا یحامله اس م یزن ها یکه گردنبد مخصوص داره برا ییلباس طال هیخانم فروشنده:

 دیاریشه ب یآره م یوادلناز:

 از لباس نمیا دییبفرمافروشنده:

 رشیبگ یدل کهیچه ش هیعالمحدثه:

 میشماها رو بکن دیخر میبر رمشیدونم از کجا بگ یتره م کیکه تو فکرمه ش ینه لباسدلناز:

 میباشه بر لتهیهر جور ممحدثه:

 یمغازه بعد یبه سو شیپشکیبا:

 کوه خخخخ یانگار باال یبه سو شیپ یگ یم نیهمچمحدثه:

 ششششیهه هه ا یواشکیبا:

 ششششیبه خودت جمحدثه:

 گاد یکردم اوه ما دایپ یواسه مح یچه لباس دینیبب دیایبسه بمهسا:

 گه مهسا اه بسه شماها یم یچ مینیبب میبردلناز:

sorry delnaz.....:( یلیگیژ یزنگ خورد)آقا میکه گوش افتمیاومدم راه بمحدثهdarvinخخخ 

 !! نیسالم دارو...

 داروین :سالم محدثه گفتی فردا تولدته

 یاهوم من برم کار دارم بامحدثه:

 .یبا یاوکداروین: 

 بگم** یشب مهمون دینچ صبر کن یلباسم چه شکل دیبدون دیخوا یخب ممحدثه:

 بپوشم یخوام چ یگم م یو زهرا هم که گفت نم دیو مهسا قرمزش رو خر یلباس دکلته مشک هیآخر من شکیبا:

 خخخ از دست این آجی

 شبه۸شدا سعات  ریسفارش بدم د کیک دیبا میبرمحدثه:

 من دوس کیآخ جون ک میباش باش برزهرا:

 مامان کوچولو خخخخ یالهمحدثه:
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 کیمسخره نکنا خو دوس ک شیازهرا:

 کنه یکه سفارش ثبت م ییقاو رفتم به سمت اون آ میشاتوت شد یفروش کیوارد کمحدثه:

 و بهش گفتم یه کیک ساده باشه که عکس به بچه دمر رو کیک باشه که خوابیده .....

 دیریبگ نییایبمرد هم با تعجب گفت باشه حتما فردا حاضر می شه ساعت--:--

 شه ها خخخ یباحال م کتیک یولدلناز:

 بشم داریدبیهمه رو رسوندم خسته شدم برم بکپم فردا صبح زود با نییآره بپر پامحدثه:

 یبا سادهیدر وا یجلو نیباشه شرودلناز:

 مامان کوچولو یبامحدثه:

 آخ آخ مردم برم بکپما خسته شدم

 پاشو شه یم ریکرد د یمامان که صدام م یصبح با صدا+++خودم رو انداختم رو تخت و دو سوت خوابم برد ...

 پاشو بلند شدم تا برم به کارام برسم ..

 برام ادیم شگریآهان بعدشم آرا یچ گهیخوب د ارنیها آماده اس شام به وقت م وهیها خوبه م نیمامان تزئمحدثه:

 و این که هیچی دیگه همه چی انجام شده

 زنن برو درو بار کن یدارن زنگ م نگیز نگیدخترم ز نیآفرمامان:

 خرس پشمالو پشت در زود درو باز هیجعبه بزرگ و  هیمائده با کاور لباس و  دمیو د فونیرفتم سمت آمحدثه:

 کردم و دویدم تو حیاط و به در رسیدم بغلش کردم و لپشو ب*و*س کردم

 یذره شده بود آج هیدلم برات مائده:

 گلم ب یطور آج نیسالم سالم منم هممحدثه:

 یا تو خسته ای عزیزم

 خخخ دهیخوام برگردم شب تولدتم که شب ع ینم گهید رمیخونه بگ هی دیبا یمرسمائده:

 تو نفس من ایآره چه خوبه نه خخخخ بمحدثه:

 سالم خاله..

 بفرما تو یخوش اومد زمیسالم عزمامان:

 خاله جون یمرسمائده:
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 ت دارماتاقم کار میبجنب برمحدثه:
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 میر یاالن م سایعجله نکن وامائده:

 باشه باشه خانوم جولیبمحدثه:

 گلم یآج میخخ بال باشه برمائده:

 بایو مداد چشم فوق العده ز یرنگ با رژ لب شاتوت یدود هیاومد و اول من نشستم چشمام رو سا شگریآرامائده:

 برام کشیده و موهام رو ل*خ*ت دورم باز لباسم رو محی انقدر ازش تعریف کرد فکر کنم خیلی محشر باشه خخخ

 یه لباس مشکی که آستین هاش از تور مشکیه و قسمت سینه اش هم یکم تور داره که به قول محی پوست

 سفیدم رو بیشتر جلوه می ده با کفش مخمل مشکی پاشنه بلند خخخ زیادی از لباسم تعریف کردم

 رونیتموم شد با اون لباسش که چشم منو گرفت از اتاق رفت ب ششیمائده که آرامحدثه:

 و من نشستم رو صندلی

 خانم آرایشگر منو خوشگل موشگلم کنیا

 زمیعز یخوشگل هستآرایشگر:

 بیترک یا هیچشمم ساپشت  یوا نهییبلند شدم رفتم سمت آ یساعت از رو صندل هیبعد  دیدار یلطف ممحدثه:

 از سفید و مشکی که سفید بیشتر بود و رژ لب قرمزه قرمز

 با یه تشکر زود رفتم تا لباسم رو بپوشم لباسم که یه دلکته پشت بلند سفید بود رو پوشیدم و با کفشای پاشنه

 هفت سانتی سفیدم پوشیدم

 موهام رو فر ریز کرده بود و یه تاج پیشونی که از مروارید های ریز ریز بود و رو پیشونیم قرار داده بود ......رفتم

 پایین همه مهمونا اومده بودن نمی دونم چرا با چشم دنبال رادوین می گشتم که پیداش کردم یه کت اسپرت

 سفید با شلوار مشکی قشنگ پوشیده بود تیپش تا رسیدم همه جیغ و دست زدن منم با ذوق بهشون لبخند زدم

 نمی دونم بی ریخت شده بودم یا خوشگل که پسرعموم دهنش باز مونده بود و داشت همین جور نگا می کرد

 ناخنام که الک سفید زده بودم رو یه نگا کردم و کیف کردم خخخ

 خوشگلش که تا رون یو موها دشیشده بود با اون لباس سف بایز یلیخ دیدرخش یپرنسس م هیشده بود داورین::

 ختیر یب نیداورپاش می رسید محو زیبایی عشقم شده بودم که اومد طرفم و وایساد جلوم و با استرس گفت:

 شدم چرا این طور نگام می کنی

 پرنسس یشد بایز یلیخ یلیخ زمینه عزداروین:
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 طور خوشگل نیو هم یشد پیتو هم خوشت نیدارو یمرس یوامحدثه:

 دونم یخخ مداورین:

 یهمه لباس ها نیتولد ا یچرا برا دیبگ دی)دوستان االن شادیبرم بگم آهنگ بزارن حوصلم سر ششیامحدثه:
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 مجلسی یا شیک و اینا به دلیل این که بین خانواده محدثه خیلی رقابت وجود داره مخصوصا بین محدثه و دختر

 عموش رقابت زیادی هست(

 هیوسط بجز خودم  ختنیهمه رshe ..loveآهنگ  نیبه توران تا آهنگ بزارن با اولبدو بدو رفتم گفتم محدثه:

 گوشه وایسادم معموال برام سخت بود با این جور آهنگا تا برقصم یع دفعه یادم افتاد ای وای پس بچه ها کوشن که

 احساس کردم تو اون شلوغی زنگدر زده شد دویدم طرف آیفون و بچه ها رو دیدم مائده هم همرام اومد وای این

 دلناز بیجول خیلی خوشگل شده یه لباس مشکی تا رون که پشته بازوش باز بود تا وسط کمرش خیلی قشنگ بود

 وای این مهسا و شکیبا که لباسا کپی هم و موهاشون بافته شده خاص و هر دو رژ صورتی جیغ زدن بی حیاها

 خودم چی بدترم خخخخ مردا هم که وللش

 مائده :سالم علیک کردیم تو این مدت حواسم به آیهان بود یه کت زرشکی با شلوار مشکی پوشیده بود و موهاش

 رو به باال اشک تو چشمام جمع شد و دویدم پشت حیاط که استخر بود

 یه دفعه یه چیزی از الی پام رد شد و منم یه جیغ و پرت شدم تو استخر و از شانس بدم شنا بلند نیستم..........

 مائده مائده اوا په مائده کجاس!!حتما کار دا ارنیبگم شربت ب دینیبشمحدثه:

 شته رفته پیش مهمونا

 مبغلم بهشو بلندبلند داد بزنم دوستت دار رمیشده بود دوست داشتم بگ بایز یلیداشتم خ یاسترس بدآیهان:

 فرشته من

 پاشدم راه افتادم پشت حیاط تا سیگار بکشم که احساس کردم یه چیزی رو آب شناوره اول احساس کردم وسیله

 اس ولی بعد فهمیدم آدمه که تور لباسشم رویه آبه و نور مهتاب رو صورتش افتاده نه خدای من این مائده اس

 شیرجه زدم تو آب و بغلش کردم و دویدم از آب اومدم بیرون و دویدم سمت ماشین نبضش کند بود خدایا خودت

 رحم کن

......... 

 کشه یم ریقلبم ت تهیوضع نیوصل کردن سرم بهش وصل مائده من تو ا ژنیمائده االن رو تخته و بهش اکسآیهان:

 خدایا معذرت می خوام ببخشم و مائده ام رو بهم بده
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 در. یزیچ هیبوق  یتونستم نفس بکشم مالفه رو چنگ زدم تو دستم صدا یچشمام رو باز کردم نم یبا سختمائده:

 اومد و بعدش بیهوشی

 بوق شنفتم بلند شدم و به یخبر نداشت که صدا زیچ چیکسم ه چیه مارستانیب ینشسته بودم رو صندلآیهان:

 سرعت به سمته اتاق مائده رفتم دکترا دورش بودن اشک از چشمم چکید و با زانو فرود اومدم رو زمین نه خدااااا

******** 
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 نرم روش زیچ هیبود و  یچشمام رو باز کردم دستم تو دست کس یبه سختمائده:

 سرم رو برگردوندم دیدم آیهان دستم رو گرفته تو دستش و داره ب*و*س می کنه و گریه می کنه

 به سرعت دستم رو کشیدم عقب و سرم رو برگردوندم و آیهان با تامل بلند شد و از اتاق رفت بیرون)هردومون می

 دونیم عاشقیم ولی لج کردیم و معلوم نیست آخره لج بودنمون به کجا ختم می شه(

 حرکت کردم حالم افتضاح بود رونیو به سمته ب رونیاز اتاق اومدم ب یبا ناراحتآیهان:

..... 

 جور مشکالت رفع بشه هی دیبامائده:

 یخخ حتما رفتن عشق و عاشق کیو مائده کجان تولد تموم شد نه موقع شام بودن نه ک هانیخدا په آ ای؛؛؛دلناز:

 خخخخ کنن برم بکپم خوابم میاد مائده هم گم میشه میاد خودش

 و درست کنمر زیهمه چ دیشه با ینم یطور نیبرگشتم تو و به سمت اتاق حرکت کردم اآیهان:

 نیشد زانو زدم رو زم یکه غرورم داشت خورد م نطوریهم سادمیوارد اتاقش شدم و درو بستم و جلوش واآیهان:

 و گفتم مائده منو نخواستی قبولم نکردی ولی بدون دوستت دارم خیلی دوستت دارم همه به فکرت بودم دعا می

 کنم خوشبخت بشی

 شپس بمون و نرو و مائده رو تنها نزار اگه دوس یدوسم دار یگ یمگه نم یتنهام بزار یبر یخوا یم هانیآمائده:

 داری چون مائده عاشقته و بدون تو یعنی یه آدم پوچ

 دوستت دارم یلیذارم عشقم خ یکنارتم و تنهات نم شهیعاشقتممم مائده من همآیهان:

 )از خوشحالی بغلش کردم و تند تند رو گونش ب*و*س*ه می زدم و اونم سرخوش می خندید خدایا شکرت که

 همه چیز درست شد از این به بعدشم کمکم کن تا بشه خانومم تا بشه مرحم دردام(

 یعموم و دل شیگفتم رفتم پ ییزنگ زد گفت کجا یهم نبودم دل یخسته شدم تولد مح میشه بر یم هانیآمائده:

 گفت ما شب خونه محی اینا موندیم و قراره همگی بریم یه مسافرتی جایی بیا می خوایم فکر کنیم ببینیم کجا

 بریم
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 میباشه لباسات رو بپوش برآیهان:

 رونیپوشم تو برو ب یاالن م هانیآ یمرسمائده:

 باشه من رفتمآیهان:

 گهیخوب درم ببند د نینه په نرو آفرمائده:

 از در بستم منتظرتم نمیا ایبآیهان:
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 و به سمت میوارد شد هانیباز شد با آ قهیبا شوق و ذوق زنگ زدم و در بعد از چند دقمائده:

 خونه رفتیم و دیدیم بچه ها رو مبل نشستن

 دارن صحبت می کنن بلند سالم کردم که همه پشت بند من سالم کردن وآیهان هم برای شوخی شروع کرد به

 خوندن عمو زنجیر باف

 بلهبچه ها:

 نیپشت کوه انداخت...بله.....نیمنو بافت ریزنج...

 ...فرشته.......یچ یبا صدا....ینخودچ....آورده یچ یچ....اومده هانیآ.....بله....

 بابا فرشته نیگمشو بش ایبشروین:

 ادب ینزاکت ب یبآیهان:

 میگه بر یم یکی شیگه ک یم یکیگه شمال  یم یکی میمسافرت بنه ظرتون کجا بر میبر میخوا یبچه ها مدلناز:

 لواسان یکی می گه بریم شیراز کجا بریم حاال

 هیده مادربزرگم خودش تنهاس اون جا تو روستا آب و هوا و منظره اش هم عال میبر نیایمن بهتون گفتم بمحدثه:

 هیعال میرفت یبا مح بار هیمن موافقم مائده:

 آره....نیمنم که موافقم همه موافقآیهان:

 دییایبعدش همتون ب دیریدوش بگ هیو  دیرو جمع کن لتونیوسا نیبر میوفتیصبح زود راه م نیبر نیپاشمحدثه:

 اینجا بکپیم خونه پشت باغمون

 میبر ایب هانیباشه پس من رفتم آداروین:

 نجاس؟یا لتیمائده تو وسا میبرآیهان:

 نجاسیآره امائده:
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 وایباشه فعال)و آیهان:

 شکی لپشو ب*و*س کردم و ده بدو که رفتیم(

 همه رفتن و منم رفتم حموم تا کالفه نشم تو راهمحدثه:

 مائده :محی که رفت حمام منم رفتم یه چیزی بخورم مامان باباش رفته بودن جایی و امشب نبودن آخیش

 وای باید شامم درست کنم بچه ها االن میان

 بزار برم مرغ درست کنم آره خودشه عالیه

 ینیزم بیپر از آب و س نکیانداختم تو س رو،اریکاهو و گوجه و خ و،ینیزم بیس یچند بسته مرغ فلفل دلمه ا...
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 رو گذاشتم تو سبد کوچولو و مرغ و هم که درست کنمش

 پیش به سوی آشپزی هوراااا

 خب مرغ رو قشنگ سرخ کردم و او آبشم که جدا سیب زمینی هم که سرخ کردم برنجم که دم کردم و مونده

 ساالد از تو سینک درآوردم وسایلش وچیدم رو صندلی و شروع کردم به خورد کردن که بچه ها ریختن تو

 آشپزخانه

 و*س کرده بودماه* ولیا ییچه بو یوادلناز:

 آره حاضر نشده دستت درد نکنه یواداروین:

 کنه یم وونهیمائده بوش که د یمرسآیهان:

 یبه کارم برسم تو بمون دل نیبزار رونیب نیآماده نشده حاال هم بر ریکه نخ نیخواهش و امائده:

 بقیه بیرون)با صورت های مظلوم رفتن بیرون و دلی نشست پیشم و هیی ناخنک می زد به ساالد حرصم در اومد و

 محکم زدم رو دستش که خندید(

 هامون طنتیش یدلم لک زده برادلناز:

 یمنم آجمائده:

 وهوووووی میکن یتو مسافرت جبران مدلناز:

 آره خخخخخمائده:

 محدثه :توهم با اون بچه تو شکمت هنوز فکر شیطنتی

 دوست دارم هیخوچدلناز:
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 ارمیمن غذا رو ب زیرو م نیمحدثه ظرف ها رو ببر بچمائده:

 مینیبا هم بچ یباشه پاشو دلمحدثه:

 قاشق ها رو بده یاوکدلناز:

 تو یوقت خسته نش هیگما  یممحدثه:

 نگران من نباش خوبم گلمدلناز:

 زبون دراز شوریبمحدثه:

 هردوتونا یبرا امینبسه مائده:

 مرغ روتزئین کردم و برنج رو با برنج زردی که از قبل درست کردم تزئین کردم و بردم گذاشتم رو میز ساالدم

 همراش گذاشتم و ته دیگ ته چین
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 رو که اینا واسش می بردن رو گذاشتم وسط میز و نشستم و شروع کردیم به خوردن صدای قاشق و چنگال فضا

 رو پرکرده بود و همه با ولع می خوردن خوشحالم که خوششون اومده

 و الفرار بچه ها میو برش داشت گیسمت ته د میو حمله ور شد یبه مائده چشمک زدم و گرفت واسه چآیهان:

 دنبالمون که یه دفعه پام گیر کرد به سنگ و مائده هم که پشتم بود هردو تاالپ افتادیم رو زمین و صدای خنده

 بلند شد و ته چین عزیزه من هم جسکی سگ محدثه خانم ورش داشت و خورد

 مائده :زود بلند شدم قرمز شده بودم و وارد خونه شدم بقیه هم بیخیال اومدن تا شامشون رو بخورن

 پسره خوب نجایا ایبدو ب یجسکمحدثه:

 )جسکی با ذوق دوید و غذاش رو گذاشتم جلوش وقتی خورد بردمش گذاشتم رو تخش تا بخوابه (

 بابا حوصلم میبگوش دیبچه ها آهنگ بزارداورین:

 سر رفت شما هم که مثل مترسک یه جا نشستین

 :کردم و شروع کرد به خوندنplayبه سمت ضبط رفتم و »ذارم  یاالن ممحدثه:

 سلطان غم ، چشم و چراغم مادر

 تنها گل گلزار باغم مادر

 بعد از خدا تنها امیدم مادر

 من با دعایت روسفیدم مادر
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 مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم

 در قلب من این آرزوی آخر است

 گویند بهشت در زیر پای مادر است

 ای وای من قدر تو را نشناختم

 من را ببخش تنها به خود پرداختم

 مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم

 تو با بدی ام ساختی و سوختی

 تنها چراغ خانه را افروختی

 هر جمعه ها چشمت به قاب جاده ها

 شاید بیاید ام یجیب جاده ها

 مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم

 کسی که تا همیشه پای من سوخت
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 چراغ خانه سرد من افروخت

 شبی که سر به بالین تب من

 زمین و آسمان یک جا به هم دوخت

 مادر تویی دار و ندارم مادر

 بعد از تو من دیگر چه دارم مادر

 ای گریه ات پشت و پناهم مادر

 من با دعایت روبه راهم مادر

 مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم

 چکه یاز گوشه چشمش داره اشک م هانیآ دمیبود برگشتم د ختهیتوران خر برام ر نویامحدثه:

 بالفاصله بلند شد رفت حیاط منم دنبالش رفتم

 جان هانیآ، هانیآ..
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 بله محدثهآیهان:

 شه من مطمئنم یشن ها مامانتم خوب م یتو بچه ها ناراحت م میبر ایبمحدثه:

 ایآهنگ شاد بزار هی میباشه برآیهان:

 میبر میحواسم نبود بر نمیچشم امحدثه:

 خب دهنا بسته همه بریزید وسط تا اینو گفتم شروین پرید وایساد وسط و داورینم با خودش کشوند وسط حاال ما

 مرده بودیم از خنده

 )شروین با ناز می رفت طرف داورین ،داورینم هی روشو برمی گردوند شروین قر میداد دلی که غش کرد از خنده

 ما هم هرکدوم یه طرف پهن شده بودیم(

 شرو

 «دنیبلند شروع کردم به خند یبا صدا وردمیخودم طاقت ن»کمرم خشک شد ننه یوا یننه مردم ا یوا یاین:

 میبخور ارمیدرست کردم ب یشکالت کیدمتون گرم برم قهوه و کمحدثه:

 .یدستت مرسداورین:

 یو نشستم رو مبل کنار زیو گذاشتم رو م کیخانومانه قهوه و ک یلیخمحدثه:

 شده یچه تکرار مونیبچه ها زندگداورین:

 یگ یآره راست مدلناز:

 انیعشق خسته ام از پا نیخسته ام از ا یهمه نامرد نیاز ا یزندگ نیدرد خسته ام از ا نیخسته ام از اآیهان:
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 نامعلوم

 هانیقشنگ بود آ یلیخمحدثه:

 یمح یمرسآیهان:

 میوفتیراه ب دیفردا صبح زود با میبکپ میبر دیپاششروین:

 ییتو اتاق باال میر یما خانوم ها هم م ییرایتو پذ انیخو آقامحدثه:

 و با تعجب به سمت ما گفت بچه ها زهرا فونیرفت سمت آ نیکه زنگ خونه زده شد داور میبر میاومد نیهمدلناز:

 و نیما و شکیبا و سام اومدن

 )همه دهن هامون باز مونده بود این وقت شب اینجا چی شده(
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 میلهتون کن میآخه نفهما بدون ما مسافرت بزندر رو باز کردیم که اومدن تو هنوز نرسیده شروع کردن به گفتن:

 نامردا بی انصاف ها ما هم دلمون مسافرت می خواد یعنی چی نامردا هان؟

 نگیز نگیدوباره زنگ زدلناز:

 محدثه :ببخشید بچه ها مهدیه اس دوست صمیمی من گفتم اونم باهامون بیاد

 میبر گهیاصفهان منو مهسا و زهرا بهتون خوش بگذره ما د میر یم میما که دارشکیبا:

 حاال کجا نیشست یممحدثه:

 میهامون رو جمع کن لیوسا میبر گهینه دسام:

 باشه به سالمتمحدثه:

********* 

 ذاره بخوابم ینم تینور گوش نیبکپ ا ریاه محدثه بگمهدیه:

 تو هستشا ریمن فردا صبح پا نشم تقصدلناز:

 بخواب باشه ریبگ وفتهیوقت بچت ن هیمحدثه:

 هی)رفتم اول آب بخورم بعد ال الکه احساس کردم ریبخوابم شبتون بخ رمیبگ ینییرم اتاق پا یخدا من م یامائده:

 سایه افتاد رو دیوار روبروییم برگشتم دیدم آیهان و داره با لبخند نگام می کنه تا اومدم بجنبم برم یه چیزی رفت

 تو شکمم آخ آخ بمیری با خشم به آیهان نگاه کردم و گفتم به کرم داری گفتم خو چششم باز نمیشه حواسم

 نبود(وا آیهان تو که چشمت بازه

 نچ نچ هانیآ یگ یم یکن یتو ساعت نگاه م یخانم حواس پرت به چشم هاآیهان:

 ،دیاوااا ببخشمائده:
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 ،برو بخواب ایبآیهان:

 اینبود بگ ازیرفتم ن یداشتم ممائده:

 طونینکنا خانم ش یوراجآیهان:

 مائده مثال بکنم چی میشه ها

 .......شه یم نیاآیهان:
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 تو اتاقم)تو دمیدو یکرد بدون فکر زود کاریاالن چ نیخوردم ا یو اصال تکون نم رونیچشمام زده بود بمائده:

 کفش بمونید که چیکار کرد(

 بخوابم رمیخخخخ برم بگآیهان:

 دیپاش میوفتیراه ب دیصبح شده با دیپاششروین:

 امیمن نم دیبر دیگفتم گمش یحوصلگ یبازور چشمم رو باز کردم و با بمحدثه:

 یم یچه غلط یبا گوش شبیپاشو آماده شو د میفکر کرده خواب نیشرو میپاشو نگا ما آماده شد یغلط کرددلناز:

 کردی هان؟

 چه یبا گوش شبیاتاق دخترا بودم دوال شدم بند کفشم رو ببندم که شنفتم دلناز به محدثه گفت د شیپداورین:

 غلطی می کردی هان؟

 »در جوابش محدثه گفت با آقامون چت میکردم«

 خون تو رگام منجمد شد فهمیدم قیافم تابلو شده دخترا از پله ها رفتن پایین

 طرفم ومدیم یطور نیهم نیکه در بازشد و داور.....م و اومدم تاکردم تو تن یتاپ مشک هیمحدثه:

 کار کرد االن تو چشمام اشک جمع شد نه یچ نیچک جانانه خوردم ا هی.ها...نمیبب رونیچته تو برو بمحدثه:

 لعنتی تو نباید االن اشک بریزی رفتم طرفش و یه چک زدم تو گوشش و با بغض گفتم احترام خودتو حفظ کن

 یکه داشت نیازم گرفتن بازو هاش رو گرفتم و گفتم پس ا یرو انگار ایاشک که تو چشم هاش جمع شد دنداورین:

 با آقاتون حرف می زدی آره؟

 که گورت رو گم کن دوست ندارم نیخفه شو سوم ا نکهیدوم ا ریکه نخ نینداره اول ا یربط چیبه تو همحدثه:

 قیافه عوضیت رو ببینم

 درست حرف بزن بفهم درکم کنداروین:

 کمتر دمیو شا نیدوست ساده هم هیفقط  یش یمن نم زهیچ چیحرف نزن و تو کارام دخالت نکن تو همحدثه:

 کنم یازش دور دیکمتر ههه آره کمترم براش با دمیبا حرفش شکستم گفت شاداروین:
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 رونیلطف کن از اتاقم برو بمحدثه:

 رم یباشه مداروین:

 «کنم مطمئنم یمسافرت دق م نیشد من تو ا ریاشکام سراز رونیاز اتاق رفت بمحدثه:»
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 یمح گهید نییبدو پادلناز:

 یبافتن زیبل هیهوا تهران سرد بود چون راه روستامونم کوه و جنگل و دره بود هواش سرد بود  یکمیمحدثه:

 مشکی که روش عکس سیب

 داشت پوشیدم با یه پالتو که نه ولی مثل پالتو بلند بلند که مثل زمینه شطرنج بود پوشیدم خیلی بلند بود تا مچ

 پام یکم باالتر با شلوار مشکی موهام رو بافتم ماشااهلل مو نیست دم اسبه انقدر بلنده بعدش با گیره جمع کردم و

 گذاشتم تو کاله مشکی و شال گردن مشکیم رو که ازش قلمبه قلمبه پشمی آویزون بود رو انداختم دور گردنم و

 پوتین های مشکی بلند پشمی ایم رو هم پوشیدم و یه ذره رژ شاتوتی زدم و مداد چشم هم کشیدم و چمدون

 کوچولوم رو گرفتم دستم و از پله ها رفتم پایین

 یزن خودم بشو نفس ایجان ب یا یعشقول یزد یپیچه تمائده:

 گمشو پلو زیهمحدثه:

 هیم و نگا به خودم انداختم خخخخ بامزه شده بودم پالتو کوتاه با اون شکم قلمبه ا هیو  یمح پینگا به ت هیدلناز:

 شلوار مشکی مخملی با پوتین کوتاه ازش منگوله آویزون بود کاله هم ست پوتینم بود خخخخ

 اونجا گرم باشه زدم لهت کردم یفقط مح میدیگرم پوش شد هممون هم که لباس رید میبرمائده:

 نیبند یم لیبندم قند یشرط ممحدثه:

 میها شد نیو سوار ماش دمیرو پوش نامیپالتوم رو دکمه هاش رو بستم و کمربندش رو محکم کردم و پوتمائده:

 !!؟؟؟ی!!خوشخبت؟؟یبدبختپیش به سوی........

 »اتفاقاتی که تو این سفر میوفته««

 ه؟یبچت چ یدل یراست...خوره  یداره لواشک م یدلناز مثل چ دمیغرق در فکر بودم برگشتم دمحدثه:

 دخمله دخملهدلناز:

 فداش نشم من ییییالهمحدثه:

 دلناز :زارت نفهم بیشور فداش بشی هزار بار

 شم دلت سوز یخفه بابا نممحدثه:

 ننننننننییشرودلناز:
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 جانمشروین:

 

5۸ 

 

 

 

 رمیرو نگه دار آلوچه بگ نیماشدلناز:

 باشه بفرما برم بخرم براتشروین:

 رمیعالمه بگ هیرم  یخودم م رمینخدلناز:

 میریبگ گهیباهم د میبر زمیباشه عزشروین:

 میبر میر یبهتره با هم م یطور نیخو ادلناز:

 دم بعدا یپولشو م یدل رینم بگم یبرامائده:

 ریمنم بگ یبرامحدثه:

 گهید ریهمه بگ یبراداروین:

 پس یچ هانیآدلناز:

 ادیداره م هیههه با مهدمحدثه:

 یاول صبح میذره لواشک خورد عی ینفر نیتو ماش دمیلواشک و آلوچه همشم ترش گرفتم و چپ یکلدلناز:

 معدمون داغون شد بابا

 دیکن دارمیخوابم ب یم ادیمن خوابم ممحدثه:

 شروین :پس یه جا نگه می دارم ناهارمون رو بخوریم

 شم یم تیجام تنگه دارم اذ یخوام بخوابم ول یحاال تو برو تازه ساعت هشت صبح منم مدلناز:

 میجامون رو عوض کن نییایبداروین:

 دلناز :باشه مرسی ...جاهامون رو عوض کردیم و به سرعت خوابم برد

 محدثه که بالفاصله محدثه خودش رو جمع و جور کرد شینشست پ نیدارومائده:

 اهمیت ندادم و خوابیدم اوخیشممممم

 شدم خخخخ وونهیفکر کنم د دیبجز بجز خانومه خودم که خواب دنیهمه کپ نایاشروین:

 یکی نیست یه لیوان چایی بده دستم ولی من برعکس خیلی سرحال بودم و ویراژ می دادم

 اهو با تو هستما نیشرو میجا قشنگه غذا بخور نیاهو بزن کنار ا نیشرودلناز:

 میخوب بفرما بزار برسشروین:
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 پاشو خنگول من یمحمائده:

 مگه؟ میدیاممم رسمحدثه:

 میناهار بخور میخوا ینه ممائده:

 اهوم باشهمحدثه:

 دیجوجه رو نسوزون هانیو آ نیداروشروین:

 حواسمون هست نترسداروین:

 یبال برات کباب کردم چه بال ایمائده بآیهان:

 چه خوشمزه اس اممممیلطف کرد هانیآ یمرس یوامائده:

 نیبخور نیبردار خیدو س هی ینفر گهید نییایده ب یم یفیخورم خخخخ چه ک یمن خودم مداروین:

 بده من بخورم خیس هی هانیآمحدثه:

 بفرما نوش جانآیهان:

 محدثه :مرسی آیهان

 خودم نوشابه دارما شیپ ایخانومم بشروین:

 یگفت یخو از اول م امیعشقم باشه االن م یگ یاواا راس مدلناز:

 خورده هی میبگرد میپاشو برشروین:

 نره ادتی ارینوشابه رو هم ب میبردلناز:

 خانومم دختره بابا چطوره ؟شروین:

 دارم یمامان دوست م یگه بابا یخوبه مدلناز:

 ..........ایمامانش ب یمن به فدا یاشروین:

 زشته خاک بر سرم نیاااااا شرودلناز:

 و رفتم به سمت بچه ها دنیحرفش بلند بلند شروع کردم به خند نیبا اشروین:

 ادیداره بارون م میبر نیپاشداروین:
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 کردم یرو نگاه م رونیو ب شهیدادم به ش هیدورم و سرم روتک چوندمیو پتو رو پ نیتو ماش دمیچپ یاوخمحدثه:
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 بعد از چند دقیقه ماشین راه افتاد

 خانم رفت؟ هیچرا مهد یراستآیهان:

 گهیبدونم گفت حال مامانش بد شده رفتش د چهشروین:

 آهانم حواسم نبوداآیهان:

 جون چقدر دلم براش تنگ شده زیعز شیخوام برم پ یکردم م یذوق م یو کل شهیخورد تو ش یبارون ممحدثه:

 ای وای فداش بشم من

 لواشک بده بخورم هی یدلمائده:

 شتهیدم بخور تو ا هی یکوفت بخوردلناز:

 زر نزن ادیتو ز زمیعزمائده:

 

 بهتر میشه

 حرفه با من یم یکن چطور داین نیشلودلناز:

 با هم میخانومم اشکال نداره آهنگ بزار گوش کنشروین:

 ذارم یباشه باشه االن مدلناز:

 روی تن سردم چیکه چیکه بارون می باره

 انگاری که با تو دارم می شم عاشق دوباره

 چقد حس خوبی به تو دارم امشب

 عشق من

 اگه تو رو می خوام دست خودم نیست آخه دوست دارم

 دلم می خواد آروم تو رو زیر بارون

 تو بغلم بگیرمو ببوس......

 چشمامو ببندم حلقه کنم دستامودور تنت
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 دلم می خواد

 آروم تو رو زیر بارون

 تو بغلم بگیرمو ببو....

 چشمامو ببندم حلقه کنم دستامودور تنت

 خیلی دارم عادت می کنم به بودن کنارت
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 می دونی که من از ته دلم امشب می خوامت

 نمی زارم عشقم ثانیه ها با تو تموم شه

 کجا توی دنیا کسی مثل تو می تونه باشه

 دلم می خواد آروم تو رو زیر بارون

 تو بغلم بگیرمو بب.....

 چشمامو ببندم حلقه کنم دستامودور تنت

 دلم می خواد آروم تو رو زیر بارون

 تو بغلم بگیرمو ببو...

 چشمامو ببندم حلقه کنم دستامودور تنت

 نیما مجردا نذار شیآهنگا پ نجوریهزار بار نگفتم از امائده:

 وننکبت بهت نیگه هزار بار نگفت ا یراست ممحدثه:

 یشرمنده نکن نکبتم خودت یلطف دارمائده:

 مقام بلند مرتبه رو به تو ندم فقط مخصوص شماست نیتونم ا یمن نه اصال نممحدثه:

 مائده :االخ بفهم من خیلی خیلی دست و دلبازم پس قبول نمی کنم مال خودت

 محدثه :حاال که قبول نمی کنی می دمش به دلناز

 واسه خودت الزم نکرده شوریب یغلط کرددلناز:

 بابا یا گهید دیاز دست شماها من تومور مغز گرفتم بس کنشروین:

 نارویهمسرم خدا نکنه ولشون کن ادلناز:
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 یتازشم ماده خانوم خودت االخمحدثه:

 ادیماده هم نگو بدم م یخودت زمینه عزمائده:

 سردرد گرفتم بخدا از دستتون دیزر نزندلناز:

 خدا شفاتون بده فقطآیهان:

 میرس یم یپشت کمرم شکست پس ک نیمن اداروین:

 محدثه :االنا دیگه می رسیم به ده خوشگل خودم ای جانم خیلی خوشگله

 عق حالم بهم خورد نفهمدلناز:

 ؟یکن یم نطوریرم ا یصدقه جنس مذکر م حاال انگار دارم قربون یخودتمحدثه:
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 کال گفتم مزاح کردم غلط کردمدلناز:

 شروین :بسسسسس کنید

 زیدخالت نکن پلدلناز،محدثه،مائده:

 دیبس نکن دیشرمنده بس نکنشروین:

 اسالم رو شفا بده یها ضیهمه مر ایخداآیهان:

 و بچه ها هم پشت بند من گفتن( نیآم یاشاره کردم به سمت خودش و گفتم الهدلناز:)

 انشااهلل نیبچت بکشه به داروآیهان:

 یخوشگل نیداره به ا ییاواااا بکشه خو مگه چشه بچم دادلناز:

 زدن یو زهرا بودن و تند تند حرف م بایزنگ خورد ورداشتم شک میگوشمحدثه:

 سالم شکیبا سالم زهرا اصفهان خوش می گذره؟

 که میدیخنگول هنوز نرسشکیبا:

 اومد یخوشم نم مایانقدر حالم بد شد از اولم از هواپ یوازهرا:

 مایخواد بلند شه هواپ یکنه تازه م یدو نصفم م ادیمن برم االن زنه مشکیبا:

 آهان به سالمت خوش بگذرهمحدثه:

 آجو یبا یباشکیبا:
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 محدثه :زهر و آجو ،کوفت و آجو

 بعدشم تلفن قطع شد و بچه ها با...از من گفتن بود ایخوره مارو ازپشت گوش یم ادیاالن ب یقطع کن شکزهرا:

 صدای بلندشروع کردن به خندیدن خودمم خنده ام گرفت

 باال یبر بیش نیاز ا دیبا نیهورااااا شرو میدیو رس مویدیرسمحدثه:

 باال میدیخدا پامو فشار دادم رو گاز و دو سوت رس ایشروین:

 گایچقدر خوشمله اون اردکه رو ن یوادلناز:

 پیاده شین پیاده شین

 رفتم در یمطمئنم شب چنان سرد بشه که چ یول کمیشدم و شالمو مرتب کردم هوا گرم شده بود  ادهیپمحدثه:

 زدم عزیزجون بله کیه در می زنه؟

 ننه جان وایسا االن میام

 جون منم مهمون آوردم براتون زیعزمحدثه:
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 دییتو بفرما دییگل دخترم بفرما یخوش اومد نمیبغلم بب ایبعزیزجان:

 یمادر جان مرس یمرسشروین:

 ه؟ید نیخو ننه ناهار په خوردعزیزجون:

 دستت طال میجونم خورد زیآره عزمحدثه:

 دختر بال هید زیزبون نرعزیزجون:

 قربون لحجت برم یامحدثه:

 تو زشته جلو در دییدختر وراجه شوما بفرما نیاعزیزجون:

 ممنون خانوم جونداروین:

 هید دیبگ یکیخانوم جان  یکیمادر جان  یکی زجونیگه عز یم یکیده عزیزجون:

 کنار خسته شدم سرپا دیبر زجونیچشم عزدلناز:

 میرو عوض کن. لباسامون میبر نییایب ایدخمحدثه:

 هوم؟ یپه ما چشروین:
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 دیشربت بخور نییایبعد ب دیعوض کن اطیشما ده پشت حعزیزجون:

 بچه ها نییایچشم بآیهان:

 نیگشت و گذار با ماش رونیب میبردلناز:

 آخه خانومم میبرف اومده کجا برشروین:

 دایحوصلم پوک نیلطفا شرودلناز:

 طرف ما هر چقدر رو گاز فشار دادم ومدیم میخورد داشت مستق یم زیکه رو برفا ل نیماش هیاز جلومون :نیشرو..

 کار نمی کرد و...............

 یآبج یمح کجاست نجایآروم چشممو باز کردم و من کجام ادلناز:

 میخونه هست یبا ترس و لرز وارد اتاق شدم و گفتم آبجمحدثه:

 کجاست صداش کن حالش خوبه؟ نیشرودلناز:

 یبود هوشیرفت ده روزه که رفته و تو ب شمونیاز پ نیشرومحدثه:

 ا اااااااااینه خدا شدیکردم از جام بلند بشم نم یهر کار یکن یم یشوخ یداردلناز:

 )شروین رفت و همه بچه ها دیگه سعی و تالشی واسه خندیدن نکردن و دلناز فلج شد و دیگه هیچ وقت حرف نزد

) 
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 »یک ماه بعد«

 محدثه :داروین گفتم نزار این بچه بره حیاط هوا سرده یه وقت مریض می شه عزیزم

 خانومم معذرت دیببخشداروین:

 دییالو بفرما...زنه  یمتلفن زنگ  نمیبزار ببمحدثه:

 .میتو هم با هم بر ییایدلناز م ششیخوام برم پ یسالم محدثه من ممائده:

 )دلناز تو خانه پدریش پیش یه پرستار زندگی می کنه(

 کنم مو اظب دختر کوچولومون باش همسرم یم یتو زندگ ادیمن با  زمیعز. نیشرودلناز:

 خانوم دوستاتون اومدنپرستار:

 سرم رو به نشانه نه تکان دادم برن حوصلهدلناز:

 

65 

 

 

 

 هیچ کدومشون رو نداشتم من فقط جسمم درحال زندگی کردنه و روحم مرده خیلی وقت که دیگه هیچی برام

 مهم نیست شروینم رفته و من دارم نفس می کشم پا ندارم ههه زندگیم سیاهی مطلقه

 تونه یکنم زبونم واسه حرف زدن نم یبود و حرف نزده بودم احساس م ومدهیوقت بود صدام در ن یلیخدلناز:

 بچرخه

 شه داداش یداداش دلتنگتم دلناز داره نابود م یچرا رفت نیشرو هیگر ریزدم زمحدثه:

 مائده :گریه نکن محی پاشو بریم نخواست ما رو ببینه دلناز نخواستش

 محدثه :باید پسر عموم روان پزشک بیارم ببینه دلناز رو اینجوری نمیشه

 شه یداره شب م میمنم موافقم پاشو برمائده:

 یکرد داداشم رفت یرو جذاب م افشینگاه کردم چشمم افتاد به ابرو شکسته اش که ق نیبه عکس شرو:نیدارو....

 و قلب منم با خودت بردی داداش ،داداشی عاشقتم داداش

 شب پاشو داداشم میرس یم ریشه ها د یم ریخونه د میبر دیبا نیپاشو داروآیهان:

 میباشه برداروین:

 محدثه :کیان می خواستم فردا بری دیدن دوستم که شرایطش رو برات گفتم

 رم یرم محدثه غروب م یباشه مکیان:

 درد نکنه ممنونمشرمنده دستت محدثه:

 فعال یآبج فمهیوظ هیچه حرف نیاکیان:

 خدا همرات انیفعال کمحدثه:
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************ 

 بود و بلند ل*خ*ت ل*خ*ت رو بازور تو دستم زونیآو لچریخوردم و موهام که از و کمیشام سوپ بود دلناز:

 جمع کردم و انداختم رو پاهامو و بستم

 شروین همیشه موهام رو شونه می کرد همیشه موهام رو می بوسید و می گفت گیسو کمنده منه خانومم شروین

 دلم بغلتو می خواد که بهترین جا واسه یه زنه شروین دوستت دارم

 شونه رو برداشتم و شونه کردم و بافتم موهامو
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 بعدش انداختم رو پام تنم یه تاپ مشکی کردم و یه شنل مشکی انداختم رو شونه هام و شلوارمم که مشکی بود و

 ساده

 ه افتادم سمت خونه دلناز خانم که باالشهر تشریف داشت

 زنگ زدمو وارد حیاط خونش شدم دلگیر بود خانومی به استقبالم اومد و به سمت اتاق دلناز برد نشسته رو ویلچر

 روبه پنجره قرار داشت

 نیداشت کاریا من چآقا ب دییبفرمادلناز:

 دیانقدر افسرده باش دیشما نبا میبا هم صحبت کن یهستم خواستم چند وقت انیمن ککیان:

 حوصلتون رو ندارم انیخودت برو جناب ک یخودت با پا رونیتا ننداختمت بدلناز:

 خوام باهات حرف بزنم یرم م یمن نم یولکیان:

 محترم یگفتن وجود نداره آقا یبرا یکه حرف نیا اینمونده  یحرفدلناز:

 بهتون سر یبه عنوان همدمتون گاه نیبزار یدونم غم از دست دادن همسر سخته ول یهستم م انیگفتم ککیان:

 بزنم؟

 نزار شتریپاتو از حد خودت ب یچرا که نه باشه ولدلناز:

 کیان :باشه من حد خودم رو می دونم خب بگو دردت چیه که از همه دوری می کنی !؟

 نداره تیو دوست واسم اهم یو زندگ ایدن گهید ستیبچه تو شکمم ن ستیشوهرم ندلناز:

 ییسمت تنها یکه بر نینه ا یاریب یرو نایبه ا دیکه بعد از فوت همسر و بچت با یبفهم دیاشتباه نکن تو باکین:

 ستیرو خواستم چون همسرم ن ییتنهادلناز:

 تو کارم یلیخ یلیمطمئن باش من خ یحرفامون واسه مالقات بعد هیبقکیان:

 واردم

 منظورته کامال متوجه ام یاگه فضولدلناز:

 فکر کردم زبونتو موش خوردهکیان:



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 انیبه سالمت آقا کدلناز:

 رم خداحافظ یادب باشه م یبکیان:
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 بهیباز شد واسه حرف زدن عج یتعجب کردم دهنم چطور یلیخ یلیحرف زدم خ یدر تعجبم که چطوردلناز:

 هیییی

 خدا به گهیخوشگله دروغ نگم خخخ خل شدم رفت د یوجدان یول....نه خوشگله نه  یدختره از خود راضکیان:

 خیر کنه

 زد؟( یجواب داد حرف دنشی؟دیشد رفت یچ انیالو ک:)انیزنگ زدم به کمحدثه:

 دختره نیبره تا ا یهم وقت م یلیرسونن بله رفتم حرفم زد مگه الل خ یسالم من خوبم همه خوبن سالم مکیان:

 زشتک با من کنار بیاد یا این که بتونه روحیه قبلیش رو بدست بیاره!

 محدثه :خداروشکر زبونش تکون خورد داشتم باور می کردم الل شده دختره نفهم چه خبرا خوبی

 ممنون یپرس یاالن تازه مکیان:

 نداره داریخب حاال ناز نکن که خرمحدثه:

 (یترشم مح یدارم م رمیسرکه بگ دیبا یدون یگفتم)اااواا تو از کجا م طنتیبا شکیان:

 باال بزنن نیخاک بر سرت پسره چلغوز عمو زن عمو آستمحدثه:

 دونم چرا ثمره نداره ینم ینداره ول نیمانم آستباالست و ما نشیبابا که آستکیان:

 پاشن و دست به کار شن دینچ نچ پسره خنگول خب بامحدثه:

 بده رتیخنگم االن دانشگاه نبود خدا خ یزدم و آبج یاگه دست به کار نشده بودن االن من با تو حرف نمکیان:

 همین بسه

 شوریب انیک یمنحرف یلیخمحدثه:

 ممنون خداحافظکیان:

 جان !! انیخداحافظ کمحدثه:

********** 

 و درو باز هانیو رفتم طرف اتاق کار آ ییکردم و انداختم تو ظرف شو یچاقو رو که داشتم ساالد درست ممائده: 

 کردم

 آیهان بیا شام عزیزم

 مقاله ام خوبه؟!؟ نیتو بب ایتو بآیهان:
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 خوب خوبه که نمیباشه بزار ببمائده:

 دستاشو گرفتم تو دستم و با تمام وجود روبه بهش گفتم دوستت دارم همسرمآیهان:

 ..................منم دوستت دارممائده:

******** 

 خودم شیپ ایدختره مامان ب اینکن ب تیبچه رو اذ نیاه دارومحدثه:

 تونه یم تیهلت منو اژچو نیمامان االنا:

 یاشکال نداره مامانمحدثه:

 اژدال نداله من دوناه دالم الیچالنا:

 نکنه دخترمو تیگم اذ یم ییبعدا به بابامحدثه:

 خداااا ایآقا من غلط کردم مادر و دختر کودتا کردن داروین:

 ؟یش یعنیکوفتا  ییباباالنا:

 کوفتا نه کودتا دختره باباداروین:

 نتن ملده گونده زچته تمیاژالنا:

 کردم تتیاذ یچشمم روشن من کداروین:

 ینکرد فقط بهت گفت اشتباه گفت تتیاذ ییبکن بابا تویالنا بدو برو بازمحدثه:

 دفت یم دیدل هل شولت نداالنا:

 خواد درست حرف بزنه یالنا م یپس ک زمیعز نیدارو...نمیباشه برو بدو ببمحدثه:

 شه نگران نباش یعشقم هنوز بچس به مرور زمان خوب مداروین:

 قهوه درست کردم ایخدا کنه بمحدثه:

 ه*و*س کرده بودم یمرسداروین:

 کردم یپر نواختم و زمزمه م یآن را در دستانم گرفتم با دل کیپشت سنتورم نشتستم و دو چوب باردلناز:

 

 میرو بنواز میکرد نیکه تمر یبا هم آهنگ دییایب دیهست نیغمگ نقدریخانم چرا استایش:
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 زودتر انومیپ شهیموافقم منو ببر پدلناز:

 مخوب کارمون رو انجا دیاستاد با شهیپ میزنم قراره هفته بعد بر یرو م تارشیو من گ دیبنواز دیبفرمائستایش:

 بدیم

 رمیکه بخوام گرد و خاکش رو بگ یانگار دمیکش انویپ هیانگشتام رو آرام آرام بر رودلناز:

 شروع کردم به نواختن آرام و لطیف

 نوایه گیتار ستایش و پیانو که با هم آمیخته می شد گوشم رو نوازش می داد

 آرام کردم سرعت نواختنم رو به اشک هایم اجازه آمدن دادم

 با احساس این که نوایه گیتار قطع شد انگشتانم رو عقب کشیدم تصمیم گرفتم به زندگیم ادامه بدم اینطور نمی

 شه

 میهم بخون یزیچ هیباهاش  یموافق یزن یحرف م یتازه دار مایندار گهید هیگر یولیبود عال یعالستایش:

 ~نه ستایش من موسیقی رو خالی تحویل می دم این طوری نه

 ندارم یمن که حرف یباشه هر جور دوس دار+

 فقط یه نظر دادم که قبول نکردی

++++++++++++++ 

 رسه یبه ذهنم نم یزیچ گهیاممم د یدلناز خانم پرو از خود راض دنیگرفتم امروز برم د میخوب تصمکیان:

 تلفن زود باش هیدوستت خودشو کشت پا ایب انیک انیکمامان:

 !؟دیالو بفرمائ..و تلفن رو از دست مامان گرفتم  نییبدو بدو از پله ها رفتم پاکیان:

سالم کیان امروز تولده احسان هست نمیایینه نمی تونم بیام قرار دارم با مریضمشرمندهمطمئنی مریضته حاال می خوای باهات 

مهراد  یمرسنه زحمت نکش مریض جدیدمه زودی برم اگه زود جلسه م تمام شد میامباشه پس منتظرت هستم در هر صورت-امیب

 امیکنم ب یم یسع یکه خبر داد
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 برام از اون صحنه بد دیخوب دلناز خانم بگاحسان خوشحال می شه . داداش فعالفعال مهراد بایکیان:

 نرویب میکردم گفت نه خطرناکه بر نیپر از برف بود جاده ها لغزنده التماس شرو نیحوصلم سر رفته بود زمدلناز:

 رفتیم کاره خودمو کردم شروین نشست پشت بخاطره وضعیت من و احیاط نشستم جلو وقتی تصادف می کنیم

 ماشین از جاده خارج می شه و بعد از چند دور که دوره خودش می چرخه شیشه ماشین می شکنه و شروین سعی

 هق هق دلناز کله اتاق رو پرکرد هیصدامی کنه سره جاش بشینه ولی....
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 هیدستاش رو گرفتم تو دستم موها دهیکش ادیز یدختر سخت نیا یدر آروم کردنش داشتم ول یسع*کیان:

 یزندگو یخاطراتت رو فراموش کن یکن یسع ییایکنار ب دینگاه کن باخوشگلش رو زدم پشت گوشش و گفتم:

 جدید شروع کنی می دونم واست سخته ولی باید کنار بیایی راه دیگه ای نداری سعی کن عشق سیاهی که تو

 قلبته بعد از مردن همسرت رو بکشی و نزاری که بهتو نابود کنه موافقی تا کمکت کنم تو این راه یا نه

 دوستام شهیخوام برگردم پ یخوام برگردم بشم دلناز سابق و م یآره کمکم کن مدلناز:

 یرنگ ها رو بردار واسم تا جلسه بعد نیتخته و قلم و آبرنگ و ا نیحاال هم ا....کنم  یمن کمکت مکیان:

 حرف دلت رو نقاشی بکن

 کنم قشنگ بشه یم یباشه سعدلناز:

 خوام حرف دلت بشه مفهوم شد!؟ یخوام قشنگ بشه م ینمکیان:

 مفهوم شد انیآقا کبله دلناز:

 نین بگو آفر...ا....یی..از دسته تو بگو ککیان:

 بفرما انیک انیک انیمسخره خودم بلدم کدلناز:

 بله بله حاال کامال مفهوم شد قربانکیان:

 ؟؟ دیشام بموندلناز:

 از دوستانه برم بهتره یکینه ممنون تولده کیان:

 تعارف بود هیفقط  نیهر جور راحتدلناز:

 اون که بلهههه خداحافظکیان:
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 انیخداحافظ آقا کدلناز:

********* 

 دختره چه پروه خدا نیخدا ا یاکیان:

 ساعت گرفتم براش بنداش چرم اصل بود هیبرم واس این احسان خله یه ساعت بگیرم و برم تولده بیشورش....

 امیدوارم خوشش بیاد

 گوشیم زنگ خورد دیپس دوپس خخ جواب دادم:

بله بفرمائید کیهداداش منم احسان من عاشقه کادوهاتم خودت نمیایی کادوت رو بفرست جانه احسیخفه خفه پسره پرو میام 

غلظ کردم بایبیشور بای تولدت هم مبارک احسی خرهخودتی یخوشگلت نزن هیحرفا نیاز ا گهیغارت کنم اونجا رو که د نیهمچ

خوشمل  یلیخکوفت پرو خداحافظمیسی کیا ژونم بوج بوج اودافظفقط یه بار دیگه این طوری حرف تابزنم لهت کنمدلناز:ایخره ک

 چتر هیدختر با  هیو  یزییجاده بود کنارش درختان پا هیبراش که  دمیکش ینقاش هیقشنگ 
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 تو دستش در حاله حرکت بود

 عالی شده بود می خوام خودمم تو تغییر دادن خودم کمک کنم پس با ویلچر به سمته پیانو رفتم و شروع کردم به

 نواختن یه نوا شاد

 ستایشم با دهن باز نکام می کرد رفتم حمام اومدم و ستایش موهام رو خشک کرد و یه ذره سمت راست جمع کرد

 گیره زد یه ذره شم سمت چپ سرم جمع کرد ویه بلیز مردونه با شلوار مشکی پوشیدم و گردنبندم رو انداختم که

 ساعت بود

 بعدشم نشستم پیشه ستایش که داشت ساالد خورد می کرد با زور چاقو رو از دستش گرفتم و شروع کردم به

 درست کردن
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 نایخوشگل شد یلیخانم خستایش:

 نفسکه من یتو که خوشگل ترشد یلطف دار زمیعز یمرسدلناز:

 کار کنم یمن بدونه شما چ دیروز ازدواج کن هیخانم اگه ستایش:

 !؟ ید یم یکه درست کرد ییزره از اون آلوچه ها هیبهم  خیدلناز:

 دم یعالمه بهت م هیسئوال شد االن  نمیاستایش:

 ده یمزه م یلیخ اینمکدونم بددلناز:

 خینمک داره  یبه اندازه کاف رینخستایش:

 بود ییییبود عال یخندمون کله عمارت رو برداشته بود شب فوق العاده ا هیصدادلناز:

*********** 

 اگه بردمت یخاله دل شهیپ میبر میخوا ینکن انقد م تیبچه بد اذ یازهرا:

 بچه تو شکمت بده یحرص نخور عشقم برانیما:

 خدا من یکرد اه ا یکه کله خونه رو شکالت نجایپسرت رو بردار از ا نیبعدشم ا یستیاصال به فکرم ن ششیازهرا:

 از دسته اینا چی کار کنم

 عشقمممم انقدر غر نزن خانوممنیما:

*********** 

 دلناز دعوتمون کرده بود خونش مخونهیرو که رفتو ده ب دمیپوش مرویمانتو طوسمحدثه:

 مامان میبر ایالنا النا بدو بدو بمحدثه:

 ادیاش م ین یبچه خاله مائده ن یمامانالنا:
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 آره بچه خاله هممحدثه:

 ادیبچه خاله که نموتونه خودش بالنا:

 میالنا مخم رو بجنب دستت رو بده برمحدثه:

 حاال خانوم خانوما میم بلغل نژدالنا:

********* 
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 یپتوش رو که واسه خودش بود بستم و گرفتم بغلم وا پیپتوش و ز هیپسره خوشگله مامان رو گذاشتم المائده:

 دلم واسه دلیی تنگیده

 مواظب خودت باش خانوممداروین:

 چشم مواظبم توهم مواظب خودت باشمائده:

******* 

 ریعروسکت رو بگ ایعشقه خاله النا بدلناز:

 یواشه من نالنا:

 چرا خاله واسه تو گرفتمشدلناز:

 یخاله دل یملسالنا:

 قهوه ایو ماده شربت  یمحدلناز:

 هوا سرد نیدم قهوه تو ا یم حیمن ترجمحدثه:

 دلم برات تنگ شده بود یطور آج نیمنم هممائده:

 منم دلم براتون تنگ شده بوددلناز:

 شیالنا جان مواظب بچه باش نندازمایده:

 النا زود بچه رو بزار سره جاشمحدثه:

 النا :نه من دوسش دالم

 که گفتم زود باش نیهممحدثه:

 میکن یبرف باز میبچه ها بردلناز:

 میبر آخ جوووونم یوامحدثه:

 تنگ بود یلیروزا هم خ نیا هیدلم برامائده:

 برف ایر*ق*ص  ای نیفاز بر نداردلناز:
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 دختر یبرقص یتون یتو که نممائده:

 یآهنگ بزار آج شیستا نیتونم بکنم زود باش یتماشا که مدلناز:
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 زارم یچشم خانم جونم االن مستایش:

 2۱:0۸ساعت  روزیدآخرین ویرایش توسط یکی از مدیران: 

 و زود زود جواب دادنم به حرف گل کرده بود من دلناز طنتمیکردم ش یو منم نگاشون م دنیرقصیبچه ها مدلناز:

 سابقم آره درسته من دیگه سرد و سخت نیستم

 آهان آهان گایاالخ منو ن یدل یهوووومحدثه:

 کنم ینم گایاصال ن شیزهرمار پرو ادلناز:

 دلنمائده:

 از پرو شدیا بیوم براتا

 ؟یچهار تا استخون رو تو دهنت خورد کنم هوم موافق نیتا ا ایب یجرعت دار زمیعزدلناز:

 حرفا اصال و ابدا نینه بابا غلط کردم منو امائده:

 ایحرفا نزن نیاز ا گهید نیآفردلناز:

*************** 

 عوض ییهوا اطیح میو با هم بر ایحال ب دمیکه فوق العاده خوشمان آمد پسند تونیخوب دلناز خانم نقاشکیان:

 کنیم

 هوا سرده شنلم رو بده بندازم روم یباشه ول میبردلناز:

 شنلت آره هوا سرده نمیبفرما اکیان:

 نکهیا ایکه باهام بد رفتار کنه  دمیترس یم ارمیبه زبان ب نکهیا انیاز ب یدختر شده بودم ول نیواقعا عاشقه اکیان:

 بخواد دیگه منو نبینه و ازم بدش بیاد ولی باید بگم

 ه؟یواسه خودت چ دیجد یو زندگ دیهمسر جد هیدلناز اممم خوب نظرت در مورد .....

 خخخخ انیککنه پا ندارم هان؟حرفت خنده دار بودا  یکه بخواد با من زندگ هیکدلناز:

 خوام باهات بمونم تا یم، خوام  یدلنار اگه بگم دوستت دارم عاشقتم بهتو م ستیاصال هم خنده دار نکیان:

 آخرش چی؟

 فکر کنم دیبا گمیقشنگ م یلیخوب منم خدلناز:

 یکن یمسخرم م یدار ای یگ یواقعا مکیان:
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 باشه ادتی یرفتیپذ نطوریاگه جوابم مثبت باشه تو منو ا یگم ول یم ینچ چرا مسخره کنم دارم راستکدلناز:

 شده قیبود و عم ختهیر شهیکه پله هاش چند سال پ نیزم ریرفت و به ز یطور داشت عقب م نیهم انیککیان:

 بود نزدیک میشد

 نگا نییخوره به پا یبه کمرم م یچشمام رو آروم باز کردم احساس کردم باد سردبزند گفتم نه مواظب باش.......

 کردم من وایسادم و کتف هایه کیان تو دستمه خدایا این امکان نداره

************* 

 هورا وهویهورا هورا  سهیمائده مائده دلناز تونسته رو پاهاش وا غغغغغغغیجمحدثه:

 نوکرتم ایشکرت خدا ایهوراا خدا یگ یراست م ییوامائدمائده:

 کی و منم جواب مثبت دادم و االن بعد از یاومد خواستگار انیمعجزه شد و تونستم راه برم ک نکهیبعد از ادلناز:

 ماه روزه عروسیمه و تو آرایشگاه نشستم شینیون موهام تمام شده و آرایششم مات و زیبا و فقط مونده برم

 لباسم رو بپوشم با محی و مائده می رم تا کمکم کنن )لباس عروسم که پف زیادی داشت و رو قسمته سینه اش که

 دلکته شده بود تور داشت رو پوشیدم (

 دوستتون اومدن کارتون دارن!! نیایعروس خانم عروس خانم بآرایشگر:

 و گرفتم تو آغوشم دمیمن دو هیخدا یکه رفته بود آلمان حاال برگشته وا اس عشقه من هیمهد نیا یوادلناز:

 یکن یبال حاال منو دعوت نم یخوشگل شدمهدیه:

 عشقم یدونستم برگشت یبخدا من نمدلناز:

 ؟یکن یاالن که برگشتم دعوتم ممهدیه:

 که؟!! یلباس ندار یعشقم ول ایقدمات رو جف چشمام بدلناز:

 آوردم رونیچرا دارم از پشتم لباس رو بمهدیه:

 خوشگله یلیچقدر خوشگله خ یوادلناز:

 قسمت شد خودم بپوشم خخخخ یتو گرفتم ول هیاز آلمان برامهدیه:

 نمیپلو لباسم رو بده ببدلناز:

 کنه اون واس تو یشرمنده دو تا ازش آوردم رنگاشون فرق ممهدیه:

 برو عروسک ایماد اومد بآقا دوآرایشگر:
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 منتظرتم فعال ییاینره ب ادتیاهم عروس:

************ 

 گهیعروسه خوشگل د هیخوب  هی هیکه اومد شده بود مثله  ادیب یدلمنتظر بودم که بالخره.

 بعدشم چقدر خوشگل شده

 قده نگام نکن زشته گلمو بده نیادلناز: 

 انیگله ات عشق ک نمیبفرما اکیان:

 شه ها یم رید انیک میبردلناز:

 خانومم عشقم میخوب برکیا:

 دلناز)اول از همه رفتیم آتلیه و چند تا عکس با مدل هایه اهم اهم انداختیم بعدشم پیش به سوی باغ یوهو یوهو

 عروس از من بدتر دیده بودید خدایی(وقتی رسیدیم خیلی خوشگل رد شدم از رو پل باغ که خیلی فظا رو شک

 کرده بود بعدشم رویه اونکی پل که پهن بود سفره عقدمون چیده شده بود نشستیم و مهمونا اطرافمون وایسادن

 ....شما را به عقد لمیوک ایعروس خانم آعاقد:

 سیبگو بله االن جامو خ یدره گوشم گفت اگه دوسم دار نیاون موقعه افتادم که شرو ادهینشنفتم  یچیهدلناز:

 می کنما شروین عزیزم

 لم؟یوک ایعروس خانم آعاقد:

 شروع کردن به دست زدن که قلبم از جاش کنده شد نیبا اجازه بزرگترا بله)همچدلناز:

 وارد محوطه اصلی شدیم که تمام زمینش از چوب بود و رو دوتا چوبه خوشگلم ما نشستیم

 همین آهنگ اول رو که گذاشتن محی و مائده پریدن وسط خخخ شکیبا و مهسا هم اومدن پیش من

 یعشقول یعروس خانوم ماه شدشکیبا:

 نیلطف دار یسیم یسیمدلناز:

 لباس عروست که از خودتم خوشگل ترمهسا:

 پرو گمشو برو برقصدلناز:

 عالف میپه ما رفتمهسا و شکیبا:

 و مهسا بود با همسرامون که تانگو بود یوشک یو دل یرقصم مخصوص من و مح هیمائده:
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 دنیبه رقص میبچه ها دورمون حلقه زدن شروع کرد هیو بق میسادیوسط وا نیو شرو. مندلناز:

 تو چشمایه کیان نگاه کردم و چشمک زدم

 چقدر دوستت دارم یدون یمکیان: 

 اندازه هفت آسموندلناز:

 از اون شتریبکیان:

 ..............«که وجود داره و یزیاز هر چ شتریمحکم بغلم کرد و در گوشم گفت بدلناز:»

 ؟یمنو چقدر دوس دار هانیآمائده:

 که وجود داره یزیاز هر چ شتریبآیهان:

*** 

 و در آخر پسرها روبه رویه دختر ها زانو زدن و دسته زوج هاشون رو بوسیدن

****** 

 دوس دارما یاون نوشابه رو من نوشابه مشک ادیرد کن ب یهودلناز:

 به شوهرت یگ یم یاهلل هو کیبار نیآفرکیان:

 رینگ یجد دایاوااا از دهنم پردلناز:

 پس رینگ یمشترکتون جد یحرفاش رو تو زندگ شتریب ایکمائده و محدثه:

 ناملدا دنیو همشون شروع کردن به خنددلناز:

 نیش ریهم پ هیمبارک باشه به پاداروین:

 بابا خیدلناز:

********* 

 دلنازززززکیان::

 بخدا اتو خودش افتاددلناز:

 دنیطرفش که شروع کرد به دو دمیدوکیان:

 غیطرفم ج ایب یجرات داردلناز:
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 من از عهد آدم تو را دوست دارم

 از آغاز عالم تو را دوست دارم
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 چه شبها من و آسمان تا دم صبح

 تو را دوست دارمسرودیم نم نم: 

 نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!

******** 

 از غم خبری نبود اگر عشق نبود

 دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود؟

 بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود

 این دایرهی کبود، اگر عشق نبود

 از آینهها غبار خاموشی ر

 عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود؟

 در سینهی هر سنگ دلی در تپش است

 از این همه دل چه سود اگر عشق نبود؟

 دعا کن دستم بهت نرسه فقط دلنازکیان:

 ودش افتاد من ننداختمبوخودا که اتو خدلناز:

 من نکردم استغفراهلل یگ یبه اتو بعد م دهیلباسم رو قشنگ سوزونده بلند شده چسبکیان:

 اصال دوست داشتمدلناز:

 شیکنم ممنون که سوزوند یم یتالف زمیباشه عزکیان:

 براتا ومیب غغغغیحدلناز:

 حرف نزنا یطور نیهزار بار گفتم اکیان:

 دلناز : تالفی نکن دیگه

 شد ریمن برم د زمیشه عز ینمکیوان: 
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 میجون وانیاودافظ کدلناز:

 نفس فعال ایاستغفراهلل خداحافظ مواظب خودت باشکیان:

************* 

 دختر یریگ یالنا بسته دلدرد ممحدثه:

 یآخه خوجمزس مامانالنا:

 زمیبدم بهت عز ینخور بجاس بستنمحدثه:
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 باشه باشه ماماالنا:

 دختر درست حرف بزنه ها عجب نیشدم رفت تا ا ریپداروین:

 خخخ عجب نیمنم دارومحدثه:

 ید یذره آب م هیبه من داروین: 

 زدلمیبله بفرما عزمحدثه:

 ممنون همسرمداروین:

************ 

 زمیبا ما عز انیاونا هم م میزهرا زنگ زد گفت مزاحم نباش انیکدلناز:

 ادیهم م بایشک ای ادیچه خوب فقط زهرا مکیان:

 ادیگفت که م بایشک یتونه ول یمهسا که شوهرش کار داره گفت نمدلناز:

 رمیهامون رو بگ طیپس برم بل زمیباشه عزکیان:

 خودت باش مواظب زمیباشه عزدلناز:

 بایتلفن رو برداشتم و زنگ زدم به شکدلناز:

 د؟ییالو بفرماشکیبا:

 میبر میخوا یم گهید دیخوشگلم زنگ زدم بگم پس آماده باش یسالم آبجدلناز:

 هوم؟ انینم نایباشه گلم پس چرا دلناز و محدثه اشکیبا:

 تونن یاونا هنوز کار دارن نمدلناز:
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 خوب باشه فعال انیاا پس نمشکیبا:

 فعال مواظب خودت باش*دلناز:

*********** 

 هنوز مینکرد داشونیخانوم پیاسر:

 ؟ یدیفهم ارشونیبرو و ب ایاون دن یروشن شد شده باشه بر دیکن داشونیپسره احمق بهت گفتم برام پخانوم:

 کنم یخانم من همه تالشم رو میاسر:

 به احمد بگو برات جور کنه یهم خواست یجونت وسطه پس همه کار بکن هر چخانوم:

 چشم خانومیاسر:

 خوام استراحت کنم یم رونیحاال هم برو بخانوم:
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 ارمیم سرتییچه بال نیفقط بب ینکن داشیپسره احمق اگه پ....

 ..ت.تقتق تق ..تق تق...

 تو ایب هیکخانوم:

************ 

 از زبان راوی:

 همچی خوب بود و همه به زندگیشون می رسیدن مرگ شروین به همه آسیب رسوندن ولی همه سعی کردن تا

 برگردن به زندگی و موفق شدن *

 شیاریشه تو ب یم نیسنگ یلیچمدون خ نیا مینبر نیماش گهیآژانس اومده گفتم د انیکدلناز:

 ایجمع کرد لیهمه بار و بند نیکه ا میر ینم یخاص یکانادا جا میر یهفته م هیواسه  میخانومم دارکیان:

 گهید یخو لباسه و خوراک یچ یعنیاوااا دلناز:

 نداره؟ یمگه اونجا غذا و خوراککیان:

 نبود واال دیشا ارمیخوب به هرحال گفتم بدلناز:

 زمیعز ارمیآژانس شو تا منچمدان رو باز دسته تو برو سوار کیان:
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 اهیبزرگ س نیماش هیرفتم که  نیشدم و به سمت در ماش ادهیاز آسانسور پ یباشه پس من برفتم)با خوشحالدلناز:

 کنارم توقف کرد و درش باز شد و منو کشید داخل جیغغغغغغ(

 در انتظارمونه یپاداش خوب میآورد رشینون باالخره گ فیگاز بده حیاسر:

 آقا بفرما گهیدم د یدارم گاز مراننده:

 مخم رو خورد غویج غیکاره خودش رو کرد دختره ج یهوشیدارو بیاسر:

 خوشگل و نازه یلیخ یولراننده:

 ارمیدرش ب ایباشه  ابانیچشت به خ اییاسر:

 نده آقا بفرما نگا.مم...شررراننده:

 نمی کنم

******** 

 نشسته دلناز هم نبود )حاج آقا زنم کوش؟ ابانیوسط خ رونیراننده ح دمید دمیبالخره رسکیان:

 داخل و برد تا اومدم بجنبم بردنشون دشیبزرگ کش نیماش هی دنشیدزدحاج آقا:

 زدم نههههه ادیو فر گهینشنفتم د یچیهکیان:



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

*************** 

 راننده :آقا داریم می رسیم به ویال

 افتاد؟ شیاریم یکن یبغلش م میدیرسیاسر:

 افتاد دمیبله آقا چشم فهمراننده:

 یپسر بدون چشم چرون یفهم یاهلل م کیباریاسر:

 داخل عمارت ارمشیم یفهمم بدون چشم چرون یبله م...بله راننده:

 مخان دهیسپ شهیپ ارشیبیاسر:

 خانون فقط میگفت بگ ادیبدش م دهیسپ میآقا گفتن بهش نگراننده:

 دونم بدو بجنب ینکن خودم م یفضولیاسر:

 آوردمش دیدختره که گفت نمیخانم ا دهیسپیاسر:
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 تکرار نکنم! گهید یدیپسره نفهم هزار بار گفتم اسمم رو صدا نکن فهمسپیده:

 چشم خانوم متوجه امیاسر:

 طور نیدهنشم هم دیچشماش رو باز کنسپیده:

 یبا بهت بهش نگاه م دهیچشمم افتاد به سپ یبودم وقت دهیترس،چشمام رو که باز کرد نور چشمام رو زد دلناز:

 کردم بلند شدم و با ذوق دویدم طرفش وقتی رسیدم بهش یه سیلی محکم زد بهم که پرتاب شدم رو زمین و مزه

 خون رو حس کردم

 یبعد از اون حادثه دوباره تو چشمام نگاه کن یکن یدختره پرو چطور جرعت مسپیده:

 یکن یهم گفتن که اشتباه م سایمن بهت کفتم پل دهیسپدلناز:

 اون رو شنفتم دروغ نگو غیج یدروغ نگو من صداسپیده:

 نگرفت یافتاد دستم رو به سمتش گرفتم ول یداشت م دهیسپدلناز:

 چرا نگرفت هان چراااا؟ یفکر کردسپیده:

 یکن یاشتباه م یدونم تو دار یدونم نم ینمدلناز: 

 تو رو بکشم دیشا گهید یکیخودم نه  یمن با دستاسپیده:

 نرسون بیآس به بچه ها یکنه ول یمنو بکش اگه آرومت مدلناز:

 مجازات بشه دیمائده هم با دیره باهم بود یم ادمی یفکر کرد یههه مائده چسپیده:

 هان؟ یفهم یمادربزرگش چرا نم شیپ هیخفه شو مائده نبود اصال مائده رفته بود ترکدلناز:
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 رو از نیشرو دیبود یفقط گروهتون مشغول خوشگذرون هیشوهرت ک یدون یم یدل یدون ینم یچیتو هسپیده:

 دست دادی ولی با کسی ازدواج کردی که یه تاره مویه گندیده شروینم پیشش طالس دلی نمی دونی هیچی

 یگ یم یطور نیچرا ا هیفقط بگو شوهرم ک..فدلناز:

 یمشه  ینم جادیخالف ا هیتو باندها یکار چیشوهرت هههه سر دسته خالف کاراس بدون اجازه اش هسپیده:

 فهمی ؟

 همش بلوفه یگ یچرت م یداردلناز:

 عکسا رو نشونش بده زودباش اسریسپیده:
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 ورتتو بغلش به ص یغرب، یو انواع دختر شرق انیکه روبه رو ام قرار کرفت قلبم به درد اومد ک ییبا عکسادلناز:»

 ناجور «

 سپیده منو بکش من دیگه نابود شدم

 منتظر باش یروزه عال هیدوستات تو  هیخوام بکشمت جلو ینه م میکن یخاله باز نجایآوردمت ا یفکر کردسپیده:

****************** 

 ومدنیپس چرا از پروازمون هم گذشت امکان نداره چرا ن ومدنیمن نگرانم سام بچه ها نشکیبا:

 جان ماین انیک یزنه زنگ بزن به گوش یمنم دلم شور مزهرا:

 )وقتی تلفن وصل شد فقط صدای ضعیف کیان بود که گفت بدبخت شدم(

**************** 

 کیان:

 من باید مراقبش می بودم خدایا فرشته من کجاست االن خدایا اگه برادرم بهشو دزدیده باشه دلی نمی تونه

 تشخیص بده که من نیستم ما خیلی شبیه همیم خدایا خودت بخیر کن همه چیزو نوکرتم

 کیان آقا اگه نمی تونی کاری بکنی پیداش کنی حرفتو بزن این قدر برام فلسفه نچین

 )آقا حمیدی پلیس(

 بره یوقت م ستیازش ن یاثر چیگم ه یجان م انیکحمیدی:

 یکن داشیپ دیمن با یبرا یکن یاثر اثر م یبعد ه یفهم یزنم گم شده مکیان:

 کنم آرام باش پسرم یهمه تالشم رو م منحمیدی:

 زارم زنده بمونه یزارم قسم که نم یزندش نم دهیبهشو دزد یبفهمم ک ایخداکیان:

**************** 

 نهیو مال نیبده تمام بدنم خون یلیجون برام نمونده وضعم خ گهیانقدر با مشت و لگد بهمو زدن که ددلناز:
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 خداجونم خودت کمکم کن

 پاهام رو آروم دراز کردم اصال حسشون نمی کردم و صدای استخوان پام بلند شد خشک شده بود ترسیده بودم

 تو یه اتاق تاریک خیلی خیلی وحشتناک بود چشمام رو بستم و پلک هام و روی هم فشار می دادم می ترسیدم

 ترس ......
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 یو مرگه زنشو جلو چشاش م ادیروزه آخرته شوهر جونت م گهیامروز د یکرد پا دراز یراحت نمیب یبه به مسپیده:

 بینه عزیزمممم

 «اصال ستیکارا ن نیا یاهل انیدونم به شوهرم اعتماد دارم ک ینه من مدلناز:»

 ؟!! یزن یموش زبانت رو خورده حرف نمسپیده:

 ره خفه شو یمزخرفت داره رو مغزم رژه م یببند دهنتو صدادلناز:

 نشیببرسپیده:

 همون کاری که گفتم رو بکنید

********* 

 !!دییبله بفرماالو آقا کیان؟!!!کیان:

 یعوض یکار کرد یگمشو بگو باهاش چمن نمی شناسی همونی که خانومت مهمونمهکیان:

 گمشو بگو کجاس ینکبت عوضکیان:زم؟یعزهیچی تو ابن چند روز ازش خوب پذیرایی کردم فهمیدی که. 

 ؟یسفر!!چه سفراوه نگران نباش امروز داره می ره سفرکیان:

 ولش کن ولششش کن زیهمه چ ینگاه کن بیه سفره خوب که برگشت نداره هههههکیان:

 آدرسو اس می دم بیا منظره قشنگی می شهبوق بوق بوق و پایان تماس.

**************** 

 نگرانشم من ین یخبر یمائده از دلمحدثه:

 رن سفر خنگول یگفت که ممائده:
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 دیپر مایهواپ ومدنیزنگ زد گفت ن بایبرن شک نایا بایخواستن با شک ینفهم ممحدثه:
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 کجان؟ یعنیزد پس بگو  یدلم شور ممائده:

 .،،،،،،....م اللزبون ییبال دیشا میبفهم دیدونه با یخدا ممحدثه:

 همون زبانت اللمائده:

 چطوره!؟ هانیادب آ یب شوریبمحدثه:

 براش سو پ درست کردم خوب بشه نفسم زمیسرما خورده عز کمیمائده:

 یگمشو با یحالمو بهم زدمحدثه:

 و زهرمار خداحافظ یبامائده:

 دردختر چق هیشد مگه  یله م گهیهاش دستم داشت از درد د لهیخانه بود از بالکون بهمو بسته بودن به م هیدلناز:

 طاقت داره خدایا ااااا

 گلم ادیدهنتو ببند االن شوهر جونت مسپیده:

 نداشته باش یکثافت باهاش کاردلناز: 

 خنگول یفکر کرد یحاال تحفهههه چسپیده:

 یدختره عوض نیببند دهنتو فقط همدلناز:

 ازدست دلناز رو ب هیداره بند ها دهیسپ دمیکردن سرم رو بردم باال که د یم کیتو خونه و شل ختنیر سایپلکیان:

 می کنه زود دستور دادم تشک بادی پهن کنن و دلناز سقوط کرد چشممام رو بستم و دستام رو از هم باز کردم که

 با فشار افتاد رو دستام ار هوش رفته بود و رنگش زرد زرد بود و لبش خونی

 دویدم طرفه آمبوالنس و دلناز رو بردن منم بایه گلوله سپیده رو دعوت کردم به مرگ نا سالمتی پلیس بودم

 خودم

************** 

 شو آرام متیدوباره صم دیترس یم یینهاشد و از ت یجدا نم انیاز ک گهیبعد از اون حادثه دلناز داز زبان راوی:

 بین خانواده ها پخش شده بود وزندگی مهمونشون کرده بود به خوشی

 همشون خوش بودن ........،،،،،.........

 خوره یجان عشقه مامان چه پستونک م یامائده:
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 دلناز :آره نفسه خاله فداش بشم

 دوباره هوم؟ یمن و مائده رو خاله کن یخوا یتو نم یدلمحدثه:

 زشتهههه غغغغغیپروها جدلناز:
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 .دیچیدلناز بود که تو خونه پ غیاصال خخخخ و ج ستیزشت ن چمیبه دلناز زدم و گفتم ه یچشمککیان:

 کردمیبچه رو حس م هی یخال هیجا یکم نداشتم ول یچیکردم ه یفکر م ین ین هیداشتم به دلناز:

 کنه ؟ یفکر م یخانومم به چکیان:

 که هست بکنه ینیبهتر از ا مونویخواد زندگ یکه م ین ین هیبه دلناز:

 ووووولیخداروشکر پس اکیان:

 خودتو جمع کن زشته نچ نچدلناز:

************* 

 شه ینم ریدم س یم ریبچه ش نیخسته شدم هر چقدر به ا یوامائده:

 گهیکنم خوب بچس د یدو تا بچه دارم مثل تو نم یخوب حاال پس من چزهرا:

 گهیشم د یخوب خسته م یلوس باشم ول یادیمن ز دیشامائده:

 ؟ییکجا زمیعز یخانمم خسته نباشآیهان:

 باال ایزهرا هم هست ب یعشقم اومد یوامائده:

 یخانم امیاالن مآیهان:

 ینکن ییخواست بگه خونه ام کاره خطا یم االن توجه داشته باش که مسال هانیآزهرا:

 بله بله کامال متوجه امآیهان:

 به من چه هوم نیشما دو تا منحرف رمینخمائده:

 دییخوا یشما نم امیبخورم م ییچا هیمن آیهان:

 میخورد میخوا ینچ نممائده:

 ومده؟ین مایپه چرا ن یزهرا خانم خوش اومد یراست زمیباشه عزآیهان:

 ومدین گهیکار داشت د یکلزهرا:
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 آهان گفته بود بهم فراموش کردمآیهان:

 جونم هانیزنه آ یرنگ م هیک نیبرو ببزینگ زینگ زینگ زینگ....

 با تومهسا خانمم که هست دییکه هست بفرما خانم به به آقا سام هم بایشک دییبله ااا شما.....چشم خانمم آیهان:

 آقاشون خوش اومدین بفرمایید*

 و سام( بایدختر شک نیری)ش نجایا ایخاله ب نیریشمهسا:

 کنن خو یباول نم یخاله جون من بهچون موگم ولشیرین:
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 .چرا نکنم شویشده نقاش ستیخاله ب نیریکنم که ش یمن باور ممهسا:

 »شیرین ب*و*س*ه ای برلپ مهسا نشاند و دوید تا با النا بازی کند و فرزند مائده هم خواب بود همه در کنار هم

 بودند و خنده ایشان کل عمارت را پر کرده بود آن ها برایه تولد النا جشنی را در نظر داشتند در باغ عمارتشان

 )عمارتی بزرگ که ساختمان ویالیی اون چند طبقه بود و هر طبقه خانه یکی از اعضا بود(

 سفارش بدن نه!؟ نیتولد هم خوده محدثه و دارو کیشه ک یم یعالمهسا:

 آداروین:

 ره خوب می شه مرسی از همکاریتون بچه ها خیلی خوب می شه

 بشه یتولده دختره نازم چ یوامحدثه:

 کنترل کن خودتو خخخخشکیبا:

 همچی آماده بود و النا خانم هم لباس عروسکی خوش را پوشیده بود و با خوشحالی به اطراف باغ می دوید و همه

 می خندیدن

 دختر خوشگلم بشم النا مامان آرزو بعد شمع یفدا یالهمحدثه:

 میدل کنال هم باج شهیآلزو همالنا:

 لیرو تحو شانیشمع رو فوت کن بعد از فوت شمع همه دست زدن و کادوم ها نیجان دختره مامان آفر یامحدثه:

 دادن و پذیرایی از مهمانان شروع شد*

 زنه یکفشه بدجور پامو م نیاوخ ادلناز:

 خانومم اریدرش بکیان:

 یطور نینه زشته خوبه همدلناز:
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 !زمیعز یهر جور راحتکیان:

 تو و خانومت کیک نیبفرما داداش ا انیک دییاز خودتون بفرما دیکن ییرایپذداروین:

 یخور یم کیک زمیعز ایب یمرسکیان:

 دوس دارم یاوه آره شکالتدلناز:

 نوش جونتکیان:

 )اون شب کیان گردنبندی به دلناز هدیه داد و تصمیم گرفته شد تا زهرا و نیما می خوان برن واسه همیشه خارج

 از کشور زندگی کنند(

 شه بچه ها یدلم براتون تنگ مزهرا:
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 شه یآره دلمون براتون تنگ منیما:

 با هم میزهرا در ارتباط هست دیخوش بگذره ما رو هم فراموش نکن دیبرمحدثه:

 خخخخخ میهستیما در ارتباط م گهینازک کردم و گفتم بله د یپشت چشمزهرا:

 بود یچ یاالن چ میهستیجان م یامائده:

 گهیبود د یچ یچ هیزهرا:

 از اون لحاظ اهم اهم برو دختره پرومائده:

 شه خداحافظ یباشه عشقم دلم تنگ مزهرا:

 .دیمواظب خودتون باش زدلمیخداحافظ عزمائده:

 رمیبگ نیماش هیداد شرکت گرفته ام با پول قرار  میکردم تصم یم یرو سپر یعاد یروزهاآیهان: 

 مائده هم ماشین دوست داره یعنی عوض کنم ماشینمو بعدشم شاید یه ویال تو لواسان بگیرم خیلی وقت بود خونه

 خانواده هامون نرفته بودیم و از همچی غافل شدیم دیشب همشون رو یه دل سیر دیدیم

 گفتن بهتون بگم توافق انجام شد! یمهندس خانم اسد یآقامنشی: 

 چشم آقا خدانگهدارباشه می تونی بری منم دارم می رم مرخصیمنشی:

**************** 
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 مائده=کیک شکالتی که درست کرده بودم را گذاشتم رو میز و شیرکاکائو رو داخل یخچال

 چون هم من و هم آیهان یخ دوس داریم چیه)خواننده گرامی شما نمی دونسی خو ندوس مهم اینه که من دوس(

 می دونم خیلی پرو هستم به بزرگی خودتون ببخشید

==*=********* 

 وونهید یداغونم کرد یزدزد گهیگمشو برو خونت د نیپام لعنت به تو نازن یوا یامهسا:

 دوس دارم بمونم خخخخنازنین:

 دیسرم درد گرفت اه انقدر زر زد دیخفه شمهدیه:

 به توچه هان؟نازنین:

 تروبچهمهدیه:

 خونت کجاس؟نازنین:

 تو باغچهمهدیه:

 ؟ یخور یم یچنازنین:
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 دهنا رو نیببند،درد،کوفتمهسا:

 بهتره یدل شیباابا برم پ دیگمشمهدیه:

 زمیعز یاومدنازنین:.....

 .شوریپرو نفهم االخ بمهدیه:

 واقعا مهدو یلطف دارنازنین:

 گم خفهههه یمحترمانه م یلیخمهسا: 

 !میآجو ناز یآجو خوشگ یآجو دلمهدیه:

 ه؟یهان چدلناز:

 خله یمن کشته مرده احساسااحساسات تو هستم دل یعنیمهدیه:

 !!!!!ااااااااااااانیااااااااکیککدلناز:

 یکن یم انیک انیک یشه ه یم یاهههه زهرمار ببند نو هر چمهدیه:
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 اااااااااانیاکینموخوام کدلناز:

 کوووکووووووفت االخمهدیه:

 خل جولیب یاودتدلناز:

 هان هان؟ اُخلیَخل مهدیه:

 با لکنت گفتم:

 !!!!قایدق یگفت یاالن چمهدیه:ل...خ.....اصال...نه ...ل....خخو....

 وهووووووویوهوووی(زبونم را در آوردم براش) یکه شنفت یهموندلناز:

 !!ایشد شوریب یلیخمهدیه:

 به تو رفتمدلناز:

*********** 

 کیان*

 =دستمو ابراز احساسات کردم و نزدیکش کردم به خودم )چیه فاز نگیرید (

 سام هم هی خخودش رو لوس میکرد یعنیا ریسه رفته بودم از خنده

 دلناز اومد و نشست رو پام و من بغلش کردم

 دیدم بله مائده خانومم ولو شده تو بغله آیهان
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 اهم اهم)بچه ها یکی رنگ بزنه گشت ارشاد اینا دارن پرو می شن از ممن کفتن بود(

 فیعرخاطره از خودمون بت هیاممم  هانیآمائده:

 کردم یثیخب یبگم و خنده آیهان:

 آره بگومائده:

 که میهنوز ازازدواج نکرده بود نایا یخونه مح میتو آشپزخونه بود یبار وقت هیآیهان: 

 )یدفعه پریدم دهنشو گرفتم همه از خنده قرمز شدن و ولو رو زمین ای بابابا آیهاآیهاا

 ااان(
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 جمله به خانومش بگه! هی یهر ک نیخوب نوبت دارومحدثه:

 امممداروین:

 یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

 و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

 توبگو هانیهاآیبود آ یعالکیان:

 گم یمن دو تا مآیهان:

 تمام زندگیم را

 فدای “میمی” می کنم که آخر نامم می گذاری …!

 آنقدر که بودن تو را می خواهم ، بودن خود را نمی خواهم

 چقدر زیباست این عشق ؛ محو تو شدن را دوست دارم

 گم یخوب منم منم سه تا مکیان:

 دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

 مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می کند

 حتی این روزها گاهی پرواز می کنم

 من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

 زندگی یعنی

 همین که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم !

 دلبندم …

 من دلم فقط روی دل تو بند می شود !



 

 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 شوهرامون)هم زمان( یمرسمحدثه؛دلناز؛مائده:

 ییییه یعخ نوایمنم بمهدیه:

 رو دوس دارم دیچه قدر که عمحدثه: 
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 خانومم مثله خودمهداروین:

 خوام یرو مخصوص م دمیمن کادو عآیهان:

 طور نیمنم هم طونیش یاکیان:

 دیگفت یچ یدستم رو به کمرم زدم و گفتم=بله بله منظور چمائده:

 میداشته باش یمنظور دیمگه باکیان:

 ششششیامائده:

 میخداروشکر که همه کنار همدلناز:

 خداروشکر که منم اضافه شدممهدیه:

 میزود کسر شو حوصله ندارکیان:

 مهدیه :کیان هزار بار گفتم پسر عمم هستی که هستی درست حرف بزنا

 شه هان یم ینزنم چکیان:

 اصال به درکمهدیه:

 طونیکنه ها ش یداره عشق و حال م دهیدلم واس زهرا تنگمائده:

 آره خانوممآیهان:

 دو سه کیسکوت رادوین:

 یا مقلب القلوب البصار

 یا مدبر الیل و النهار

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

 مبارک هورااا یهمگ دهیع یوامحدثه:

 هم مبارکتو  دیخانومم عرادوین:

 یبگ یزیچ یخوا یفاطمه تو نممهدیه:

 کسی که زندگی این شش تا جون رو بهم وصل کرد بخاطره اینکه عاقل نبودن و نیاز به کمک داشتن کسی که

 عشق رو از جانب خدا بهشون هدیه داد نمی خوای حرفی بزنی فاطمه راد
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 با مشکالت مقابله نیو تونست نیدور هم هست یهمه سخت نیکه خوشحالم بعد از ا نیندارم فقط ا یحرففاطمه:

 کنید همین و آرزو خوشخبتی برایه فرزندانتون دارم

 مثل ما نفهم نباشن دیدعا کنرادوین:

 حواست باوشه نیداش رادو یهومائده:

 خوب خواستم یول میمشهد گرفتم درسته هم سن هست یبرا طیبل هیهستش برا همتون  یدیع یدیخب عغلط کردمفاطمه:

 برای دوستام کاری کرده باشم و اینکه شما را به راه راست هدایت کنم تا خداوند عشق رو بهتون بده همش

 خواسته یه نفر بود که ازم خواست هیچی نگم اگه قرار شد تو جمع شما نباشه واسه یه لحظه حتی

 هیدونم اون ک یمن مدلناز:

 دونه یکس نم چیهفاطمه: 

 شما خودش رو به من برسونه لهیکه عاشق شد عاشق من خواست به وس یکساشک هایه دلناز سرازیر شد و گفت:

 و با این کارش بچه ها رو هم صاحب عشق پاک کرد شروین بود

********* 

 یگرام ادتیروحت شاد و  نیشرودلناز:

 کنار قبرش ایستادم همانی که رفت و قلبم را با خود برد همانی که عاشقانه به من رسید و نامردانه از کنارم

 گریخت فراموشت نمی کنم به زودی راهی مسافرتی خواهم شد که من را به تو می رساند

 آری خواهم آمد همین فردا منتظرم باش*

 

 پایان*

 آذر سال ۱395

 همه شخصیت هایه رمان وجود خارجی دارند و از اخالق آنها الگو برداری شده است

 سخنی از نویسنده:

 دوستان عزیزم اگر از این رمان خوشتون نیومد

 شرمنده همه دوستانم ولی این داستان زندگی کسانی بود که وجود خارجی دارن
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 رمان فوررمان پرستاران بخش عشق 

 

 و فقط اسماشون تغییر داده شده

 و این که تیکه هایی اضافه کردم و سعی کردم بهتر بشه امیدوارم خوشتون اومده باشه

 پایان.

: 
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