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 به قلم:ادرینا 

 مقدمه:

•⛓🚬• 

•< تَرانهبیبازباران ⛓🎶>• 

•< عاشِقانههَوایِبی 💔✨>• 

•< عارِفانهنَوایِبی ⛓🐾>• 

•< ظالِمانهدَرسُکوت ⛓⛓>• 

•< اَزفِکرزَمانهخَسته 📓⛓>• 

•< رِفاقَتاَزحَتیغافِل 🔥⛓>• 

•< وُنِفرَتعِشقاَزحاله ⌛⛓>• 

•< عادَتطِبقهاییاَشک 😞☔>• 

•< طَراوَتبیقَطرِهایِ ⚡🔮>• 

•< صِداقَتمَرگِدیدَنِ ⛓⛓>• 

•< آدَمیـَتدوشِرویِ ⛓📝>• 

•< خانهخورَدبَربامهمی ⛓🌈>• 

 



{شخصیت ها}  

 

 

 

 

 



 

 

 

#part1 

 

دیگه شدم خسته اه دیگه عمل یه دوباره ... 

 االن ولی میشدم اروم اسمم کردن صدا با همیشه بود اون که قبال

 نیست

دلتنگشم چقدر میدونه خدا ... 

اومدم بیرون افکارم از ساناز صدای با . 

تارا؟ کجایی:ساناز ! 

شد دیر عمل برم من بودم فکر تو:تارا . 

نامرد اون فکر تو دوباره حتما:ساناز !! 

نگو اینجوری ساناز:تارا  

فکرشی به هنوز که بیشعوری خیلی هه: ساناز .. 

عمل واسه بشم اماده رفتم و ندادم گوش حرفاش به دیگه .... 



# بعد_ساعت_دو  

 و زدم لبخند اومد سمتم به گریه با که مادرش به بیرون اومدم در از

بود آمیز موفقیت عمل گفتم  

 االن دراوردم رو عشقم عکس کشو از و میز سمت رفتم اتاقم تو اومدم

 سال 5 نکنم اشتباه اگه عاشقشم هنوز ولی میگذره ماجرا اون از سال 3

رفت و کرد نامردی اون ولی بودیم هم با ... 

بود توش خاطراتم کل که فلشی اوردم در رو فلش کشو تو از .. 

 رو اتاق کل هقم هق همیشه مثل کردم گریه و کردم نگاه عکسامون به

که گرفت ... 

( رحم بی عشق ) 
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 پاک رو اشکام و اومدم در حال اون از بیمارستان رئیس صدای با که

 ..کردم

هس امیر اسمش)حسنی اقایی بله:تارا ) 

هسن جواب منتظر خانوادم که بگم اومدم خانم تارا:امیر . 



گفتم هم خاستگاری تو هسش منفی جوابم من حسنی اقای:تارا . 

ممنون باشه:امیر . 

 به کردم شردع برم ماشین با نداشتم حوصله بیرون زدم بیمارستان از

 سال 3 رفتم بازم گوشم تو گذاشتم دراوردم رو هندسفری رفتن پیاده

 ...پیش

 

# قبل_سال_3_بک_فلش  

 

سورنام:تارا  

خانمم جانم: سورنا  

خرید بریم:تارا  

نفسم ندارم حوصله نه:سورنا  

فهمید هم سورنا قهرم یعنی که برگدوندم رو صورتم  

تارام پاشو خرید بریم پاشو خانمم:سورنا  

 بمونم اونجا بودم مطمئن اتاق تو رفتم و بوسیدم رو لپش عشق با

میکنه شیطونی  .... 



 همیشه که ای کافه جلوی و بود شده خیس صورتم اومدم که خودم به

بودم میزاشتیم قرار ... 

( رحم بی عشق ) 
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کافه تو رفتم ... 

اومد یادم همش ها گرفتن سالگرد ها گرفتن تولد خاطراتم تمام . 

 خطی خط رو دستم تا شبا وقتی چرا نکردی کمکم چرا چرا خدایا

هاننننننن نکردی کمکم میکردم  

هققققققق همین بودم عاشق منم بودم ادم منم  

 میکردم صداش بار یه فقط بود اینجا داشتم دوس بیرون زدم اونجا از

دارم دوست میگفتم بهش بار یه فقط ... 

 که یکی دید رو یکی چشمم که میریختم اشک داشتم همینجوری

 سرعتم تمام با منه زندگی اون منه سورنای اون..... بود اشنا خیلی

ولی گرفتم رو دستش پیشش دویدم .... 



 ادامه راهم به خواستمو معذرت بود ش شبیه فقط نبود عشقم نبود اون

خودم ی خونه به رسیدم دادم   

 هدفم به گرفتم تصمیم نداره دوسم دیگه فهمیدم وقتی اتفاق اون بعد

 درمان هارو مریض خودم هسم دکتر هم االن دانشگاه رفتم و برسم

هه کنم درمان خودمو نمیتونم ولی میکنم .... 

 اتاق سمت رفتم کردم عوض رو لباسام اتاق تو رفتم کردم باز رو در

 هاش فیلم هاش کادو عکساش ی همه کردم باز رو درش ها خاطره

 اشکام بوسید منو بار اولین وقتی عکسمون سمت رفتم بود اینجا همش

شد جاری ... 

برد خوابم همونجا که کردم گریه اونقدر ......... 

( رحم بی عشق ) 
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 رفتم و زدم پوزخند یه هسم خاطرات اتاق تو دیدم که پاشدم خواب از

 به بشم اماده باید افتادماوفففف بیمارستان یاد بخوابم دوباره تا اتاقم تو

 زود چقدر سالگیم 23 تولد تولدمه دیگه روز2 هه کردم نگاه تقویم



 تولد برام ساحل تو و شمال رفتیم باهم رو پیشم سال 3 تولد گذشت

 .....گرفت

 

 

 دکتر اتاق وارد و پوشیدم رو روپوشم بیمارستان رفتم پوشیدم لباس

 تخصصم که سال 2 تا بودم دستیارش من شدم(کاظمی ارسام)کاظمی

بگیرم رو   

 

کردم سالم و کردم باز رو در هوففف . 

خوبی؟ سالم:ارسام  

خوبین؟ شما مرسی سالم:تارا  

کنین چکشون لطفا ها بیمار لیست این صادقی خانم.ممنون:ارسام .... 

( رحم بی عشق ) 
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 به کردم شروع و کردم ترک رو اتاق گفتن چشم یه با و گرفتم رو لیست

کردن چک ..... 

شد شب هوفففف . 

 و کردم روشن رو ضبط شدم ماشینم سوار و دراوردم رو هام لباس رفتم

شد پلی مهراب اهنگ . 

( پرید حست که اومد من بودن کم فاز  

برید قیچی با موهامو ناخوداگاه دستم  

چیه معنیش کارش این دختر یه فهمی نمی  

دیگه نیست مهم براش هیچی دنیا تو یعنی  

شدم راهی سر کردی ولم راه وسط دیگه نیست مهم  

ازخودم ساختم آدمو این بودی تو باعثش  

دلم تو بمونه حرفا این نگم هیچی بذار  

بگم لعنت بهت هنوزم نمیاد دلم اخه  

 

کردم گریه که شبا اون بودی کجا لعنتی  



کردن ولم که شبا اون بودی کجا لعنتی  

کشیدم ه* گ به زندگیمو که بودی کجا  

کردم هدیه بهت هرچی سوزوندم بودی کجا  

خوابت تنظیمه که تو شب هر کابوسه خوابم  

خاطراتت جونم به میفته خوره عین  

بره خدا تا صدام شاید کردم گریه چقد  

مشاوره روزا آور خواب قرصای شبا  

18 17 رنج بودم سنی چه نمیدونم  

ریختم بهم زندگیمو بودی کجا لعنتی  

ببینمت بفرست خودت از عکس یه  

سلیقته اون خب دارم دوسش باشه هرکی  

برگردم قبل به سالی 10 یه میخواد دلم که االنم ادم از میاد بدم انقد  

پشیمونم همه جلو انتخابم از االن  

کردم اشتباه من میکنم اعتراف اونجا ) 

( مهراب از ریسک اهنگ ) 



روندم سرعت با و کردم زیاد رو صداش میزنه رو من دل حرف .. 

( رحم بی عشق ) 
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خونه رسیدم .. 

 تو رفتم خوردم کردم درست مرغ تخم یه هوففف بود گشنم تو رفتم

مامانه خورد زنگ گوشیم اتاقم ... 

مامان جانم:تارا  

تارا کجایی:مامان  

خونه:تارا  

اینجا بیا دعوتیم عموت ی خونه شب:مامان ... 

اونجا بیام متنفرم من میدونی تو مامانننن:تارا  

منتظرتم نباشه حرف:مامان  

خداحافظ مامان باشه:تارا   



 و هسش وکیل عموم پسر اخه متنفرم عموم ی خونه از هوفففف

 و رفتم حموم بشم اماده باید هستش 7 ساعت االن خب خواستگارم

 هام لباس بودم شده خوب ارایش به کردم شروع ارایش میز رو نشستم

 سوی به رفتم و شدم ماشینم سوار بیرون  زدم خونه از و پوشیدم هم

عمو ی خونه . 

 کردن باز رو در وقتی زدم رو زنگ بودن رسیده اینا مامان اونجا رسیدم

 رو(تارا پسرعموی)آرتا ولی دادن جواب همه که کردم سالم یه تو رفتم

 ..ندیدم

( رحم بی عشق ) 
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چه من به اصال بیرون رفته داشته کار گفت پرسیدم عمو زن از . 

 سوار و بیرون زدم عموم ی خونه از شد تموم مهمونی این بالخره

رفتم خواب اغوش به و خونه رفتم شدمو ماشین .. 

  زینگگگگگگگگ

خریه کدوم دیگه این هوفففف . 



 تا

   

بلههههه:را ! 

 زدم زنگ ولی ها مراحمم میدونم مرسی خوبم منم خوبی سالم:ساناز

نکنده رو پوستمون ارسام اقا این تا بیمارستان بیا زود بگم بهت .. 

 دیر واییییی شدم بلند زود و کردم فکر حرفاش به یکم شد قطع گوشی

ایشاال بترشی ایشاال ساناز کنه لعنتت خدا ایشاال شد ... 

 به روندم سرعت با هوففففف داری چیکار ساناز یه بگه نی یکی اخه

بیمارستان سمت .. 

خان ارسام این اتاق تو رفتم . 

سالم:تارا  

کردین دیر صادقی خانم سالم:ارسام  

شد دیر کاظمی اقای ببخشید:تارا . 

 جلسه بریم بیایین لطفا و نشه تکرار فقط نداره اشکالی باشه:ارسام

 ..داریم

( رحم بی عشق ) 



#part8 

چشم باشه  

 حسنی اقای نشستیم جلسه اتاق تو رفتیم دنبالش منم رفت دکتر

کرد شروع . 

 ارومیه تو جدید شعبه ی درباره که شدیم جمع این واسه امروز:امیر

بزنیم حرف ... 

 خیلی عمل یه چون داره نیرو به نیاز اونجا و زدیم شعبه یه ارومیه تو ما

کردم انتخاب رو نفر چند من داریم مهم . 

صادقی خانم و کاظمی اقای_ازادی خانم  

 دریاچه رفتم سورنام با بار اخرین برم نمیخوام من نههههه واییییی

 ارومیه

بزنین؟ خط رو من اسم میشه حسنی اقای:تارا ! 

 گرفتنتون تخصص واسه و شدین انتخاب شما صادقی خانم نمیشه:امیر

 .الزمه

اجازه با دکتر اقای باشه:تارا .. 



 تنگ سورنان برای دلم خونه رفتم و گرفتم مرخصی بیرون زدم اونجا از

 .شده

# بک_فلش  

 از کنه معرفی خانوادش به منو میخواست سورنا داشتم استرس خیلی

 ازدواج خالش دختر با میخواست مادرش ولی بودیم برابر ثروت لحاظ

 لبخند با و کردم نگاه بهش سورنا طریق از دستام شدن گرفته با کنه

شدیم وارد . 

بابا و مامان:سورنا  

اومدی پسرم جانم;سورنا مامان   

کیه؟؟؟ این  

میخوامش و دارم دوسش من که هست دختری این مامان:سورنا . 

کنی ازدواج ارمیتا با قراره تو ولی پسرم:سورنا بابای . 

داشتم استرس لرزید دستام ... 

متنفرم دختره اون از من ولی: سورنا  



 به ارمیتا بیرون بنداز رو خیابونی ی دختره این زود سورنا: سورنا مامان

 میشی ه*ز*هر یه عاشق میری تو بعد کردم انتخاب برات خانومی این

بیرونننن بندازش هانننن . 

 اونجا از کردم ول رو سورنا دست شکست قلبم شکست غرورم شکستم

بیرون زدم .... 

 حال#

 هققق گذشت زود چه هه بودم خاطرات اتاق تو اومدم که خودم به

 دارم ببینی کجایی تنگه برات دلم ببینی کجاییییی سورناامممممم

 اشکات اون عمرم میگفتی بهش که اونی ببینی کجایی میدم جون

خانمم میره من عمر از سال یه بریزه که کدوم هر هسش ... 

داریییی دوسم بگو دوباره بیا پیشم بیا  

( رحم بی عشق ) 
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بیا توروخدا هانننننن نمیای چرا .... 



... بود سالگردمون اولین به مربوط اوردم رو هامون عکس البوم رفتم

 تا که دارم دوسش اونقدری من ولی نه یا داره دوسم هنوزم نمیدونم

 کنم جمع رو وسایلم تا اتاقم تو رفتم و پاشدم وایمسم پاش عمر اخر

 رو هستش سورنام به مربوط که فلشی و کردم روشن رو کامپیوترم

شد پخش اهنگ گذاشتم . . 

( همینه انگار روزگار رسم ولی ببینه اشکو چشام نمیکردم فکر  

بمونه تنها فقط آخر تا ولی بمونه عاشق وار دیوونه یکی که  

 

رسیدم حرفت آخرین به آخرش ندیدم خوش روز یه ساال این تو من  

 ها قصه تو فقط اول اون از عشق بود اشتباه هم ما عشقه میگفتی که

 بود

 

بود گناه واسم عاشقیت دروغ این بود اشتباه  

 خوبیام جواب جداییمون این نیست راه نیمه رفیقه که عاشق آخه

 نیست

 



میشینم تنهایی تو خلوتم تو که وقتا بعضی  

ببینم بازم رو روزا اون نمیخوام میبینم ها گذشته تویه خودمو  

 

 چی میفرستادی قلب واسم هی میدادی گوش منو آهنگای که روزایی

دادی کی دله به دل شد  

هست یادت یکی یکی میخوردی که قسمایی  

هست یادم چیزا خیلی هنوز من پس دادی کی به زندگیمونو  

 

بود گناه واسم عاشقیت دروغ این بود اشتباه  

 خوبیام جواب جداییمون این نیست راه نیمه رفیقه که عاشق آخه

 نیست

 

بود گناه واسم عاشقیت دروغ این بود اشتباه  

 خوبیام جواب جداییمون این نیست راه نیمه رفیقه که عاشق آخه

 نیست

 



میشینم تنهایی تو خلوتم تو که وقتا بعضی  

ببینم بازم رو روزا اون نمیخوام میبینم ها گذشته تویه خودمو ) 

( بود اشتباه:زمانی یوسف اهنگ ) 

( رحم بی عشق ) 
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بستم رو چشمام تخت رو رفتم و کردم جمع رو وسایلم .. 

 کنارت کیه دختر اون ولی خدا تورو کردم غلط نرووو سورنام نرووووو

 .سورنام

جدیدم عشق:سورنا  

ییییی؟؟؟؟ چی:تارا  

برووو ببینمت نمیخوام دیگه من:سورنا  

نرووووو سورناممممم:تارا  

بهش نمیرسم میدوم چقدر هر ولی   

 نهههههه



 هوففف چی یعنی میبینم رو خوابش دوباره چرا بود خوابی چه این

 دیگه یکم ارومیه بریم تا بیمارستان برم باید دیگه دوساعت 4 ساعت

 ...بخوابم

 اول شدم حاظر و گرفتم دوش یه رفتم پاشدم خواب از گوشیم صدای با

بیمارستان رفتم بعدش کردم خداحافظی و اینا مامان ی خونه رفتم ... 

برم کاظمی اقای ماشین با قراره .. 

لطفا کنین بیدارم رسیدیم میخوابم من کاظمی اقایی:تارا  

بخوابیم هوففففف الله میگه ادم داد تکون رو سرش فقط  

پاشین صادقی خانم:امیر همون یا کاظمی اقای . 

رفتیم پاک هتل سمت به و پاشدم نازم خواب از .... 

( رحم بی عشق ) 
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 چرا نمیدونم بیمارستان برم میخوام بار اولین واسه امروز هوففففففف

بگذرون خیر به خودت خداااا ای میزنه شور دلم همش ... 



 رو لباسام رفتم اول بیمارستان سوی به پیش خوبه خیلی که تیپم خب

کاظمی دکتر اتاق رفتم و کردم عوض . 

اومدم من سالم:تارا  

خانم تارا خوش:کاظمی . 

باشید من دستیار نیست قرار دیگه شما راستی . 

کردم تعجب . 

؟!باشم؟ کی دستیار قراره پس:تارا ! 

 325 اتاق برو برگشته المان از تازه و مشهوره خیلی که دکتر یه:کاظمی

اونجا بفرستمت گفت میکنه نگاه رو بیمار یه داره ... 

چشم باشه: تارا . 

 تو سرم شدم وارد و زدم در کردم پیداش اهان کجاست اتاق این پس

کردم بلند رو سرم ا بود بیمار این ی پرونده .. 

 خیلی انگار اونم نیسسسس اون میبینم اشتباه دارم نیس اون نه نه

 یه نیس سورنا اون میبینم خواب دارم که بگو خدایا بود کرده تعجب

مطلق سیاهی و رفتم اشنا اغوش یه تو و شد گیج سرم دفعه ... 

( رحم بی عشق ) 
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کردم باز رو چشمام دستم تو سوزش با . 

کجاست؟ اینجا  

 دوباره من شد رد چشمم جلو فیلم مثل چیز همه کردم فکر یکم

 اومد پرستار که کشیدن جیغ به کردم شروع دیگه بسه خدایا دیدمش

داخل اومد سورنا که کشیدم جیغ بازم ولی تو ... 

 سورنا#

 داشتم

   

 زده رگ پسرش دوس خاطر به بود جوون دختر یه که 325 اتاق بیمار

 ..بود

 نداره امکان نه تاراس اون اون جدیمه دستیار کنم فک شد باز اتاق در

 باور نههههههه میکنه چیکار اینجا باشه عشقش پیش باید االن اون

 تو اشک خودشه امکان شدیم چشم تو چشم کرد بلند رو سرش نمیشه

 خودمو سرعت تموم با رفت گیج سرش دفعه یه ولی شد پر چشماش



 سوار بیرون زدم اونجا از و بخش بردمش بغلم تو گرفتم و بهش رسوند

 میکردم صدا اسمشو میزدم داد رفتم بیرون زدم شهر از شدم ماشین

 چرااااا

 گریه باهاش و گذاشتم اهنگ دیگه بسمه ببینمش باید دوباره چرا

 �💔�میکردم

( رحم بی عشق ) 
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 رو تارا دوباره که اتاق تو رفتم میومد جیغ صدای بیمارستان برگشتم

 صدام که بیرون برم اتاق از میخواستم شدیم چشم تو چشم دوباره دیدم

 ..زد

 تارا#

زدم صداش.. بیرون بره میخواست  

سورنام:تارا   

داد جواب و کرد مکث یکم  

صادقی؟ خانم بله:سورنا  



صادقی خانم شدم خانمم و عشقم از هه 💔 

نامرد بود شده تنگ برات دلم:تارا 😔 

نمیشه تنگ شما مثل دختری واسه دلم من ولی:سورنا .. 

شدن سرازیر دوباره اشکام رفت و گذاشت   

بودم کرده چیکار من مگه چرا هققققق  

نوشتم نامه یه و اتاق.تو رفتم بیرون کشیدم دستم از رو سرم   

 بکنم میخوام که کاری این بگم بهت که نوشتم اینو عشقم خوبی سالم

 دوس هرکی توروجون دارم دوست هنوز کنی باور که اینه واسه فقط

 روز اون برات شده تنگ خیلی دلم تو بدون نمیتونم دیگه برگرد داری

 هیچکاری من ولی باشی هرزه انقدر نمیکردم فک گفتی بهم نحس

 کردی نامزد شنیدم کردنمون کات بعد سال یه راسی بودم نکرده

ها غریبه عشق نه نه عشقم باشه مبارک  

من رحم بی عشق  دارم دوست خداحافظ  ... 

 بیرون زدم بیمارستان واز سورنا به برسونه تا پرستار به دادم رو نامه

 میخواستم دوم بار برای حموم تو رفتم خونه به رسوندم خودمو

کنم خودکشی .. 



کردم پلی رو بودم داشته نگه گوشیم تو که ویس یه برداشتم رو تیغ . 

 قلبم تو نمیتونه جاتو هیچکی دارم دوست خیلی خانمم تارام:سورنا

عشقم بگیره  

رگم رو کشیدم رو تیغ ... 

 خدایا زدم داد بلند صدای با شد تار چشمام من و میومد خون

مطلق سیاهی و بسههههه ... 

( رحم بی عشق ) 
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# تارا عموی پسر)آرتا ) 

هوفففف دادگاه میرفتم باید فردا ارومیه رسیدم تازه  

میزدم تارا به سر یه میرفتم باید نبود یادم واییی ... 

 تعجب بازه خونه در دیدم کردم پارک رو ماشین تارا ی خونه رفتم

تو رفتم کردم   

تاراااا.      تارااااا  

بازه حموم در دیدم رفتم نمیده جواب چرا   



خداااااا یا  

 �😭�تارااااااااااااااااا

 بهش هنوز من نمیشه نه نه بیمارستان رفتم زدم خونه از بغلم گرفتمش

دارم دوسش نگفتم .. 

 بردنش و تخت رو گذاشتم بیمارستان بردم بغلم گرفتمش رسیدم

برم دنیام با نزاشتن .. 

هستین؟؟؟ خانم این همراه شما بیرون اومد دکتر  

هستم من بله  

 دست از خون خیلی چون بیان هوش به کی نیست معلوم متاسفانه

 ..دادن

 تو رفتم بیرون زدم اونجا از نداشتم موندن طاقت نمیزد دیگه قلبم انگار

کردم روشن رو ضبط و ماشین  

( شبا این تو من سهم نیستی  

بالش یه هق هق یه شده  

 

کنارش باشی خوش اینه آرزوم باز ولی  



 

تو ماله عشق من واسه خاطراتمون تموم  

 

داره گریه هوای همش دلم روزا این  

 

تو های عکس دونه دونه ازش شدن خیس چه با  

 

تو یاد به و من سپرده که عاشقی بسوزه  

 

دلم روی موند تو از قشنگ یادگاریه یه  

 

حاصلم شد غمت و رفتی که این از ممنونم  

 

سرم از ا♪♪♪صد بی اتاق این تو هات خنده زنگ نمیره  

 

نموند برام عکس یدونه همین جز هیچی تو از  



 

کشوند تو عطر سمت به منو قاصدک رقص  

 

عاشق صد نه دل یه که همونی  

سوزوند منو شدم چشاش ) 

 

( زمانی یوسف از عاشقی بسوزه ) 

( رحم بی عشق ) 
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شدم مطمئن عاشقشم اینکه از وقتی افتادم گذشته یاد ... 

# قبل_سال_4_بک_فلش  

 بهش که نبود دلم تو دل بود خوشگل خیلی که بودم خریده انگشتر یه

تارا دانشگاه سمت به رفتن و گذاشتم شاد اهنگ یه بگم .. 

نمیاد در دانشگاه از چرا پس هوففف  

اونجاس اهان . 



 بعدش و میگرده کسی دنبالم تارا شدم متوجه که شدم پیاده ماشین از

 بغل.رو پسره اون و جلو نشست تارا کرد ترمز جلوش ماشین یه

 �😔�کرد

 رفتن تارا و پسره دیدم کردم تعقیبشون و ماشین تو رفتم نمیشد باور

پسره اون ی خونه  

 با و شدم ماشین سوار بود شده سرخ چشمام نمیرسید مغزم به خون

روندم سرعت ..ِ 

 حال#

بیمارستان میرفتم باید بیرون اومد افکارم از ... 

 سورنا#

 بیوفته بدی اتفاق یه قراره انگار چرا نمیدونم بده حالم خیلی امروز

زد صدام پرستار که پذیرش میرفتم داشتم  

راد اقای:پرستار  

داشتین؟؟ کاری بله:سورنا  

بهتون بدم دادن صادقی خانم رو این دکتر اقای:پرستار  



 رفتم گرفتم رو نامه و کردم تشکر یه داخلشه چی یعنی لرزید دلم یهو

اتاقم تو .. 

خوندن به کردم شروع ... 

تاراااااا چی یعنی  

روندم سرعت با گرفتم رو خونش ادرس رئیس اتاق رفتم ... 

( رحم بی عشق ) 
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میکنم خواهش باشه نشده چیزیش خدایاااا ... 

 به فهمیدم روز اون ولی بودم عاشقش من بشه اینجوری نمیخواستم من

امروزش حرفای این ولی نمیخوره من درد 😔💔 

 میاد داره یکی دیدم نداد جواب زدم رو زنگ چقدر هر خونش دم رفتم

بود اشنا چقدر این تارا واحد تو رفت دیدم واحدش سمت .. 

 چیکار اینجا ولی تاراس عاشق فهمیدم که همون تاراس عموی پسر این

 میکنه؟؟



 تارا میدونه این مطمئنم رفتم دنبالش شد خارج خونه از دقیقه 20 بعد

 داره کار اینجا حتما این نه بیمارستان به رسیدم کردم تعقیبش کجاس

نیس اینجا تارا  

دیدم شیشه پشت از اتاق یه تو رفت دیدم بشم مطمئن میخواستم .. 

اونجاس من خاطر به اون منههههه زندگی اون منه تارای اون  

 فهمیدم پرسیدم پذیرش از ها دستگاه اون زیر کنم نگاش نتونستم

 با روندم شدم ماشین سوار رفتم بیرون زدم اونجا از کرده خودکشی

 ...سرعت

 اینجا واسش پیش سال 3 ارومیه دریاچه اومدم دیدم اومدم خودم به تا

چندمه؟؟ امروز گرفتم تولد  

 تخت رو احمق منه خاطر به باید ولی عشقم تولد تولدشه امروز واییییی

باشه بیمارستان .. 

( رحم بی عشق ) 
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 سورنا#



 کار توش که بیمارستانی هم دقیقا بود هوش بی هنوز بیمارستان رفتم

 ...میکنیم

کنم بغلش قبل مثل میخواست دلم چقدر  

دلتنگشم چقدر میدونست خدا .. 

 همش بودم مریض ماه 1 البته خارج رفتم اتفاق اون بعد اتاقم.تو رفتم

بعضی میکشیدم سیگار و مشروب  

   

برام بود سخت واقعا میشکوندم رو چیز همه میزدم وقتا  

 خوشبخته و کرده ازدواج عموش پسر با گفت زدم زنگ مامانم به ولی

 دید منو وقتی نبود ای حلقه ندیدم چیزی دستش من چرا ولی

شده چی نمیدونم واقعا شد هوش بی اونجوری .. 

بستم رو چشمام و میز رو گذاشتم رو سرم .. 

# بک_فلش  

 فک ناراحته حیلی مطمئنم نزدم زنگ بهش صبح از تولدشه امروز

رفته یادم میکنه .. 



 کادو بود مونده فقط امادس چیز همه گفت دوستم حامد به زدم زنگ

بگیرم رو کنین اماده بودم گفته که گردنبندی و فروشی طال رفتم   

بود تارا و من اسم اول توش بود خوشگل خیلی وایییی .. 

تارام دنبال رفتم شدم ماشین سوار  

نگفتم چیزی ولی بود کرده قهر شد ماشین سوار ... 

خانمی رسیدم:سورنا  

کجاس اینجا:تارا  

نفسم میبینی شو پیاده:سورنا  

 بودن اومده خانوادشون اخه دریا پیش رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

تارا خاطر به اومدم هم من خوشگذرانی واسه ارومیه .. 

 که اومد بادکنک هوا از دفعه یه اهنگ خوندن به کردن شروع گروه یه

کرد بغلم و کشید جیغ خوشحالی از تارا بود حامد کار ... 

( رحم بی عشق ) 
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زدم زانو جلوش بعدش .. 



 جدا بغلم از که اونقدر شد خوشحال خیلی بهش دادم رو گردنبند

 ..نمیشد

 ارتا#

بود اشنا خیلی میکنه تعقیبم داره یکی فهمیدم .. 

بود تارا پسر دوست این .. 

انداخت روز این به منو تارای که اشغال ی پسره همون هه .. 

 ..لعنتیییییییی

. 

. 

. 

 3 هوشه بی هنوز ولی میگذره بیمارستان اومده تارا که روزی از روز 3

پسره اون خاطر به کرد خودکشی اینجوری هم قبل سال ... 

 جلوی خون سورناس دیدم کردم بلند سرمو اینجا میاد داره دکتر یه

دیوار به چسبوندم و گرفتم رو ش یقه گرفت رو چشمام ... 

هاننننننن برنمیداری تارا سر از دست چرا.....  ی مرتیکه:ارتا  

اقا؟؟ کیه تارا:سورنا  



لجن مرتیکه ازت میگیرم انتقام من هان نمیاد یادت دیگه:ارتا .. 

 3 نیست هیچی تارا منو بین بزنین حرف درست محترم اقای:سورنا

کردیم کات ساله .. 

رفت و داد حل عقب به منو .. 

( رحم بی عشق ) 
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# بعد_هفته_چند  

 تارا#

کجاس؟؟ اینجا کردم باز رو چشمام تشنگی احساس با  

افتاد ارتا به چشمم ... 

آب آب  

 چقدر اییییی اورد اب رفت شد خیره بهم یکم کرد باز رو چشماش ارتا

بود تشنم ... 

میکنم چیکار اینجا من ببینم وایسا ... 



 سورنا

محلیش بی  

 تیغ

 ویس

 خودکشی

 ارتا اومد پایین به چشمم گوشه از اشک قطره یه اومد یادم چیز همه

کرد پاک رو اشکم کنارم نشست .. 

کردی؟؟ اینکارو چرا:ارتا  

میکرد؟ چیکار اینجا این اصال بدم نداشتم جوابی ! 

نی مهم ... 

 نگو چیزی هم تو لطفا نگفتم چیزی عمو و عمو زن به من تارا ببین:ارتا

 خب؟؟

بیرون رفت اتاق از دادم تکون باشه ی نشونه به رو سرم ... 

 ببینم نکردم بلند زو سرم دکتره حتما هه شد باز اتاق در بعد مین چند

اومد اشنا عطر یه بوی ولی کیه .. 



 ..سورنام

خودشه اره کردم نگاش خودشه اره ... 

کنارم نشست .. 

کردی؟؟ اینکارو چرا:سورنا  

بگم چیزی نمیشد باز دهنم .. 

افتادم نحس روز اون یاد  

# قبل_سال_3_بک_فلش  

برداشتمش خورد زنگ گوشیم   

سورناس عه ... 

سورنام جانم:تارا   

ببینمت باید:سورنا  

نفسم چرا:تارا  

همیشگی کافه بیا:سورنا  

کردم؟؟ اشتباهی بود سرد چرا  

شده چیزی سورنام:تارا  



کرد قطع بعد بیااااا گفتم:زد داد .. 

کردم بغض ... 

 ......شکست

مگه کردم چیکار زد داد چرااااا 😔💔 

پوشیدم مشکی کال چرا نمیدونم شدم حاظر .. 

داشتم دلشوره خیلی .. 

رحم بی عشق ) ) 
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 ...رسیدم

کن کمکم خودت خدا واییی .. 

دیدمش دور از .. 

سورنام سالم:تارا .. 

پرسی احوال هیچ بدون .. 

ببینمت نمیخوام دیگه بیرون برو زندگیم از:سورنا .. 



میشنوم اشتباه دارم چی 😔😔 

شده چی سورنام:تارا  

ندارم دوست دیگه برو فقط هیچی:سورنا .. 

من؟؟؟ کردم غلطی چه مگه چراااااااا:تارا  

میز رو انداخت عکس چندتا یه .. 

 اینا خدایا واییییی تخت تو ارتا و من عکسای هسن چی اینا برداشتم

هسن چی 😭😭 

من سمت اومدی چرا داشتی دوسش اگه چرا فهمیدی حاال:سورنا  

ندارم خبر من خدا به سورنا:تارا  

شووووو خفه فقط:سورنا  

نیا من سمت هرگز دیگه برو  

شی خوشبخت ... 

شکستم رفت   

شدم نابود رفت  

شکست بغضم رفت  



  رفت

 رفت

 رفت

 با کردم باز رو در کلید با خونه سمت رفتم بیرون زدم اونجا از پاشدم

 یه برداشتم رو تیغ تو رفتم بود حموم یه اتاقم تو اتاقم تو دویدم سرعت

 رو گوشیم میکردم ضبط رو حرفاش پیشش میرفتم وقتی داشتم عادت

کردم پلی رو صداش اوردم در ... 

رگم رو کشیدم رو تیغ  

# رگم.رو.تیغ ⛓⛓ 

# بدم.چه.من  

# نبودم.بد  

# بدم.کردن  

# مچم.رو.خون  

# مخم.تو.درد  

# پخش.رو.اهنگ  



# ببخش.مامان  

# زمین.رو.خون  

# ببین.خدا  

# دیه.رفتم  

# همین.فقط ⛓⛓❥⛓ ⛓ ⃟ོ  

   

[22:43] 1 هشتم اسماعیلی مائده : 

( رحم بی عشق ) 
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 افکار از کنه پاک رو اشکام که صورتم روی سورنا  دستای نشستن با

اومدم در نحس روز اون ... 

میکنی؟ گریه چرا:سورنا  

افتادم روز اون یاد:تارا ..💔 

روز؟؟ کدوم:سورنا  



گذاشتی تنهام که روز اون رفتی که روز اون:تارا ... 

هوم؟ رفتی چرا  

 تو واسه قلب این لعنتی اخه نداشتم دل من مگه نبودم ادم من مگه

قلبمی کل مالک هنوز که تویی واسه میتپه .. 

دادییییییی نجاتم چرا میمردم کاش  

هاننننن بدی عذابم میخوای دیگه چقدر لعنتی اخه ... 

 �😭�هقققققققق

 سورنا#

شدم دیوونه اشکاش دیدن با   

بود دروغ عکسا اون یعنی کردم که کاری از شدم پشیمون ... 

رو زندگیم عشقم بودم انداخته روز این به رو دختر این من  

بیرون رفتم اتاق از کنم تحمل نتونستم   

 بزنمش میخوره تا بگیرمش میخواستم ارتاس تقصیر همش دیدم رو ارتا

تارا خاطر به ولی ... 

تلگرام تو رفتم کردم پلی اهنگ یه اتاقم تو رفتم ... 



کنم چک رو بیوش برم بزار ... 

( خبری بی دلم ازحال و هستی دلم در  ) 

وایییییی کردم چیکار من  

عکسا اون ولی کردم اشتباه شاید 😔😔 

( رحم بی عشق ) 
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 ارتا#

شنیدم رو صداشون کنم باز رو در اومدم تا گرفتم رو داروهاش رفتم .. 

شکستم دوباه .. 

 دادم رو عکسا اون سورنا پیش رفتم روز اون من کردم کارو اون من اره

متنفره من از تارا شد بدتر ولی زندگیش از گمشو گفتم بهش .. 

بیرون اومد اتاق از دیدم .. 

بود نفرت از پر نگاهش  

میکرد گریه داشت تارا اتاق تو رفتم .. 



پیشش نشستم   

زد پس رو دستم ولی صورتش رو گذاشتم رو دستم .. 

 جدا زندگیم از من شدی باعث تو ارتا متنفرم ازت بیرون برو اتاق از:تارا

 ��شم

لعنتی بیرونننننن برو .. 

میکنم خواهش بعد کن گوش منم های حرف به تارا ببین:ارتا 🙏🙏 

بگو؟ باشه:تارا  

 ولی بود کی نمیدونم شدم عاشقت که شد شروع روزی از چیز همه:ارتا

نمیشد ولی بگم بهت خواستم چندبار شدم عاشقت ... 

 اون با دیدم رو تو ولی بگم بهت تا دنبالت دانشگاه اومدم روز اون

بودی خوشحال اون با تو ولی شدم ناراحت خیلی دیدم مرتیکه .. 

بشی من مال که خودم به دادم قول  

 گذشت

  گذشت

  گذشت



 برام بود سخت بودم دیگه پسر یه با عشقم بازی عشق شاهد روز هر

 خیلییییی

 رو میخوام که کاری گرفتم تصمیم منم بودی خواب تو روز یه اینکه تا

اتاقت تو اومدم بدم انجام .... 

( رحم بی عشق ) 
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 ارتا#

ببینم غربیه پسره ی با مو عشق بازی عشق که بود بد خیلی ..  

  بغلت اومدم دوستم دست دادم رو گوشی شدم اتاق وارد دوستم با

 بیرون اتاق از باهم و گرفت حال اون تو رو هامون عکس و خوابیدم

  .رفتیم

بدم نشون سورنا به تا بردم رو ها عکس  بعدش روز .  

 هم ها عکس تو که همونطور ببین برو عشقم و من زندگی از: ارتا

 من با میخاد تارا بگم بهت رو اینا تا اینجا اومدم نداره دوست مشخص

بشیم خوشبخت و کن ازدواج ..  



 گذاشت و شد دیونه بعدش میگی؛ دروغ داری نداره امکان این نه: سورنا

  .رفت

 انجام دارم دوست اینکه خاطر به رو ها اینکار ی همه تارا متاسفم خیلی

بدم دست از تورو نمیخاستم دادم .  

 

 تارا#

 همه درسته بود سخت برام باورش  میگفت داشت ارتا که هایی حرف

 همچین ولی داره دوس منو که  بود کرده این خاطر به رو کار این ی

 ظلمی همچین نمیتوست بودم سورنا عاشق وار دیونه من نداشت حقی

 و بگیرم رو بغضم جلوی نتوستم دیگه کنه جدا رو ما و بکنه حقم در

کردن گریه به کردم شروع ..  

⛓🍃 

( رحم بی عشق ) 
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 تارا#



میشم مرخص بیمارستان از امروز ... 

همین خونه برم میخواد دلم .. 

 تنها میخوام برو گفتم نزاشتم خونه بیاد خواست ارتا خونه رسیدیم

 ..باشم

خاطراتم اتاق تو رفتم .. 

کامپیوترم سمت رفتم .. 

روز اون به رفتم کردم پلی رو خواستگاری فیلم .. 

# قبل_سال_4_بک_فلش  

میرسممممم ارزوم به دارم بودم خوشحال خیلی .. 

خواستگاریم بیاد قراره سورنام .. 

امادم کردم دخملونه ارایش یه پوشیدم رو لباسم خب .. 

خورد زنگ گوشیم .. 

سانازه عه .. 

خانم؟ بیشعور چطوری:ساناز  

مشنگ؟؟ چطوری تو خوبم:تارا  



ها رسیدی ارزوت به بالخره بدنیسم: ساناز  

خوشحالم چقدر نمیدونی واییییی:تارا .. 

بای میزنم زنگ بهت بعدا برم من ساناز .. 

بیرون رفتم اومد ایفون صدای .. 

داد رو جوابم سرد خیلی مامانش کردم گویی اومد خوش .. 

بشم فداش شده خوشگل چه سورنام . 

کردن صدام کردم حاظر رو چایی و اشپزخونه رفتم . 

دادم مثبت رو جواب .. 

 حال#

لعنتی گرفت گریم کی گذشت زود چه .. 

افتاد دستم به چشمم .. 

چقدررررر بکشم عذاب دیگه چقدر  

بسهههههههه خدایااااااا  

شدم بلند سرجام از ایفون صدای با گرفت دلم هققققق .. 

کردم باز رو در .. 



زدم صداش نداره امکان نه  

 سورنااا

( رحم بی عشق ) 
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 سورنا#

 ولی پیشش برم میخواست دلم میرفت عموش پسر با شد مرخص

 ..غرورم

 ..لعنتی

رفتم دنبالش .. 

رفت شد ماشینش سوار و اومد ارتا مین چند بعد ولی خونه.تو رفت .. 

واحدش سمت رفتم پایین اومدم ماشین از .. 

 خیس رو چشمات اون داری چرا لعنتی میومد هقش هق و جیغ صدای

زدم رو زنگ میکنی .. 

کرد باز رو در مین چند بعد  



من خدای وای  

 شنیدم زور به که صدایی با بود خراب وضعش بود کرده پف چشماش

سورنااا:گفت  

 تزریق بهم ارامبخش یه و تخت بردمش گرفتمش زود ولی افتاد بعد

داشت اتاقش کشوی تو خوشبختانه کردم .. 

میکنم خواهش بمون پیشم:تارا . 

بست رو چشماش .. 

 تو رفتم بود باز درش که اتاق یه به خورد چشمم بستم رو اتاقش در

 ..اتاق

نمیشه باورم .. 

 عکسامون

هامون فیلم  

بود چیز همه   

 بود گذاشته رو خاستگاری فیلم بود روشن که کامپوترش جلوی رفتم

داره؟؟ دوسم هنوز یعنی  



بگردم رو اتاق داشتم دوس   

بود ها کادو ی همه .. 

چیه؟؟ این  

( خاطرات دفتر ) 

بخونمش میخواد دلم اممم .. 

خوندن یه کردم شروع .. 

( رحم بی عشق ) 
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 تارا#

کردم باز رو چشمام تشنگی احساس با .. 

رفت؟؟ یعنی چکید چشمام از اشک  

میزدم شاهرگ کاش اه کردم نگاه دستم زخم به شدم پا سرجام از .. 

هس ها خاطره اتاق تو کسی کردم حس که آشپزخانه تو رفتم .. 

اونننن کردم باز رو در اروم  



 سورناممممم

کرد نگاه چشمام تو و شد بلند سرجاش از اونم ... 

بغلش تو دویدم شد چی نمیدونم  

 هققققق

بود تنش عطر بغلش تنگ چقدر دلم .. 

گذاشتم اش سینه رو سرم و کردم حلقه گردنش دور رو دستم .. 

 کمرم دور رو دستش چون کنم فک سوخت برام دلش شد چی نمیدونم

کرد بغلم که سورناس این نمیشه باورم کرد حلقه   

وایسته زمان میخوام .. 

بودم بغلش تو  چقدر نمیدونم .. 

بود شده تبدیل هق هق به گریم .. 

صندلی رو نشستیم هم با .. 

سورنا:تارا   

جانم:سورنا  

اره؟ میشنوم درست دارم من چییی ! 



 رو چیز همه خوندم رو خاطراتت دفتر کردم فک من تارا ببین:سورنا

عکسا؟؟ اون فقط فهمیدم  

چیه عکسا اون نمیدونم من تو جون به خدا به:تارا 😔 

کردم قضاوت زود کردم اشتباه من تارا:سورنا .. 

میبخشی؟؟ منو  

بخشیدم اول روز همون رو تو من:تارا ... 

( رحم بی عشق ) 
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 سورنا#

 ولی بد خیلی کردم بد بهش من نیسم هیچی تارا بدون فهمیدم تازه

میسازم براش هارو روز بهترین میکنم جبران .. 

برد خوابش که کردم نوازشش اونقدر .. 

اومدم بیرون اتاق از .. 

زد زنگ تلفنم .. 



بله:سورنا  

خوبی؟ پسرم سالم:مامان  

زود مجردیش ی خونه برو نیس خوب حالش ارمیتا .. 

دارم کار من چه من به مامان:سورنا  

گفتم که همین:مامان  

چشم:سورنا .. 

اه بزارم دلم کجای اینو .. 

ارمیتا ی خونه رفتم بیرون زدم خونه از .. 

 تارا#

پاشدم خواب از .. 

دیدم خواب من .. 

مطمئم من بود اینجا سورنا نداره امکان نه .. 

زدم صداش .. 

 سورناااااا

 سورنااااا



اه رفتی کجا هققققققق  

افتاد یاداشت یه به چشمم .. 

دیدنت میام دوباره دارم کار من تارام .. 

؟!تارام؟ چییییییی ! 

عاشقتم خدا وایییی .. 

هوففف بیمارستان برم فردا باید  

 پختم شام یه کردم مرتب رو خونه بعدش حموم تو رفتم خوشحالی با

بخوابم رفتم و خوردم .. 

( رحم بی عشق ) 
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پاشدم خواب از صبح  

 و شدم ماشینم سوار شدم حاظر حوصله با بود خوب خیلی حالم امروز

بیمارستان رفتم .. 

سورنا اتاق رفتم اول   



نبود کسی زدم در .. 

نیومدن راد اقای خانم تارا:ارسام .. 

چرا؟؟:تارا  

میان فردا داشتن مشکلی یه:  ارسام .. 

اهان:تارا  

سرکارمون بریم خب نبود خوب حالش یکم حتما شد چی یعنی .. 

 

 

 

 و تختم رو پریدم خوردن شام بدون خونه رفتم اه شدم خسته وایییییی

 خوابببببب

بیمارستان دوباره هوفففف   

شدم حاظر خب خب میاد هم سورنا امروز واییی .. 

بخش تو رفتم .. 

سالمممم:تارا  



بخورین شیرینی بیاین سالم(:ها پرستار از یکی)مریم .. 

چیه؟؟ شیرینی؟؟مناسبتش:تارا  

نمیدونین؟؟ مگه: مریم  

راد سورنا هست راد اقای عروسی .. 

جمله یه فقط نمیشنیدم چیزی دیگه .. 

راد اقای عروسی  

افتاد دستم از شیرینی .. 

مطلق سیاهی که شد چی نفهمیدم 😔💔 

( رحم بی عشق ) 
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 سورنا#

 تارا صدای که میشدم رد بخش از داشتم بیمارستان اومدم عصابی بی با

شنیدم رو .. 

چیه؟؟ شیرینی؟؟مناسبتش:تارا  



نمیدونین؟؟ مگه:مریم  

راد سورنا هست راد اقای عروسی .. 

تارااااااا شدی چی:مریم  

 نباید من خدای واییی بود افتاده زمین رو پیشش رفتم سرعت با

لعنتییییییییی میفهمید ... 

بهش بزنم سرم تا بردمش بغلم گرفتم بقیه به بدم اهمیت اینکه بدون .. 

زندگیم ی همه برات بمیرم الهی ... 

مامانه و ارمیتا تقصیر همش 💔 

# بک_فلش  

ارمیتا ی خونه رفتم  .. 

خبره چه اینجا .. 

؟ سورنا خوبی سالم:ارمیتا   

خوبه حالت که تو: سورنا !! 

میدم توضیح بهت بیا:ارمیتا .. 

دارم عجله زو: سورنا .. 



 یه با رو همش بود تشنم واقعا واسم اورد شربت نشستم مبل رو رفتیم

نوشیدم نفس .. 

افتاد ارمیتا های لباس به چشمم .. 

بود پاش روی چاک یه که قرمز ی دکلته لباس یه .. 

شربت این شده گرمم چرا شدم اینجوری چرا من 😳😳 

 لعنتیییییییییی

میخوای؟ مشروب عزیزم:آرمیتا  

کردم هوس ولی بودم نخورده بود کی از  

بیار اره:سورنا  

 پیک 10 کنم فک ولی تا چند نمیدونم خوردن به کردم شروع

 ...نوشیدم

 

 

؟؟ چی یعنی بود بغلم تو لباس بدون ارمیتا پاشدم خواب از وقتی  

( رحم بی عشق ) 
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تختو رو اومدم و خوردم مشروب میاد یادم فقط من  

لعنتی نمیاد یادم اهههههه  

خونیه؟؟ تخت چرا  

ارمیتاااااا:سورنا  

شده؟ چی چیه:ارمیتا ! 

نی؟ تنت لباس چرا تو چیه خون این:سورنا  

شدم زنت دیشب من عزیزم نمیاد یادت:ارمیتا ..😊 

چیییییییییییی؟؟؟:سورنا  

ندارهههههههه وجود مدرکی هیچ میزنی زر داری  

 که بود عکس گوشیش سمت رفت و شد بلند تخت روی از ارمیتا

 ماساژ رو شکمش منم بود بغلم تو وقتی و میکردم بوسش داشتم

وایییییییییییی مالفه این و میدادم  

شده ویرایش    



 نهههههههههههههه

بیرون زدم اونجا از .... 

ارومیه دریاچه رفتم ...... 

 گفتن اومدن هم ارمیتا و مامان ارومیه اومدم وقتی ولی چرا نمیدونم

نقششون بود این کنن زندگی اینجا میخوان  و��..

زدم زنگ مامان به برداشتم رو گوشی .. 

هرگززززززززز مامان نمیبخشمت هرگز بگم زدم زنگ ببین:سورنا  

متنفرمممممممم ازت ⛓ 

کردم قطع رو گوشی 😔 

 باشم باهات دوباره میخواستم تازه خونش میرفتم نباید ببخشید تارام

نزاشتن ولی .. 

 تارامممممممممم

شم اروم تا کشیدم اوردم در سیگار یه .. 

( رحم بی عشق ) 
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 برداشتم رو گوشیم نداشتم رو کسی ی حوصله خودم ی خونه رفتم

مامان طرف از اومده پیام دیدم .. 

خرید ببر رو ارمیتا هم فردا بگیریم عروسی قراره هفته همین اخر پسرم  

شدم ولو تخت رو و میز رو کردم پرت رو گوشی .. 

 بهم همه اخرش تا شدم وارد وقتی از بیمارستان رفتم پاشدم خواب از

ارمیتاس کار معلومه میگفتن تبریک .. 

و میومد تارا صدای که بخش تو رفتم .. 

 حال#

کنه فراموش منو باید اون باشم اروم کردم سعی .. 

 شلوار یه دیدم بدی خیلی تیپ با رو ارمیتا که اتاقم رفتم و زدم رو سرم

 و میشد دیده اندامش کل که باز جلو مانتوی یه بود شلوارک شبیه که

نگو که هم ارایش از بود بهتر نمینداخت که روسری یه .. 

زدم بهش محکم سیلی یه جلو رفتم .. 



 لباس اینجوری نداری حق کنیم ازدواج قراره ما االن ارمیتا ببین:سورنا

 همیننننن میکشی درد فقط ازدواج بعد تو نه که ازدواج البته بپوشی

گمشووووو حاال .. 

هه بیرون رفت اتاق از غرور با و سورنام نداره اشکال:ارمیتا  .. 

( رحم بی عشق ) 
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 تارا#

 داره ها پرستار از یکی که دیدم کردم باز رو چشمام دستم سوزش با

میکشه بیرون دستم از رو سرم .. 

کجام؟؟ من  

شد رد چشمم جلو از چیز همه .. 

 ..سورنا

 ..ازدواج

کردنم غش .. 

کردم خودکشی بار 2  خدا میشه اینجوری چرا هه .. 



خستممممم نشد ولی   

 پام روی زور به خونه رفتم و اومدم در بیمارستان از ریخت اشکام

بودم وایستاده .. 

خونه رفتم گرفتم تاکسی یه .. 

اتاقم تو رفتم .. 

بستم رو چشمام و کشیدم دراز تخت رو .. 

شدم بیدار خواب از .. 

سورنا عروسی به مونده روز 2 .. 

میگیرم انتقام ازش گرفتم رو تصمیم .. 

راد سورنا اقای باش منتظرم .. 

بیمارستان رفتم زدم خفن تیپ یه پوشیدم رو لباسام .. 

زدم در .. 

بفرمایید:سورنا ! 

بدید هارو بیمار لیست لطفا نباشید خسته راد اقای سالم:تارا .. 

دیدم رو خوردنش جا قشنگ .. 



بردارید هست میز رو:سورنا .. 

کنم چک رو ها بیمار تا بخش سمت رفتم و گرفتم رو لیست .. 

   

[23:50] 1 هشتم اسماعیلی مائده : 

( رحم بی عشق ) 
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شد تموم بالخره هوففففف .. 

 که شدم وارد اجازه بدون و زدم رو اتاق در بدم تحویل اینارو برم خب

بود کشیده دراز مبل رو باز روسری و باز های دکمه با ارمیتا دیدم  

 گریه ولی شد اشک پر چشمام میومد عشوه اونم میکرد نگاش هم سورنا

بسه دیگه نکردم .. 

دکتر اقای نیست کارا این جای اینجا البته شدم مزاحم ببخشید .. 

شد بلند ارمیتا دیدم که میز رو گذاشتم رو لیست رفتم جلو .. 

خبر؟؟ چه خانم تارا به به:ارمیتا  

گفت که بیرون برم اتاق از خواسم حرفش به توجه بدون  



 هم تو هستش عروسیمون دیگه روز 2 یعنی هفته این اخر ما تارا:ارمیتا

 ..بیا

 برام سورنا هنوز که نکنه فک اینکه برای منم گرفت جلوم رو کارت

گفتم مهمه .. 

باشه مبارک.میام حتما:تارا . 

 تو رفتم و کردم عوض رو لباسام خودم اتاق رفتم و گرفتم رو کارت

کردم باز رو کارت ماشین .. 

( سورنا و ارمیتا ) 

باشه ارمیتا جای من اسم بود قرار وقتی یه .. 

ریخت اشکام .. 

کردم روشن رو ماشین . 

خونه رسیدم ... 

کردم گریه که بود بار اخرین این کردم عوض رو لباسام .. 

زدم زنگ مامان به و برداشتم رو گوشی .. 

الو:مامان  



مامان چطوری سالم:تارا  

خوبی تو دخترم خوبم: مامان  

اوهوم:تارا  

اونجا میام امشب واسه من مامان .. 

شده؟؟ چیزی: مامان  

شده تنگ دلم فقط نه:تارا .. 

میبینمت میان هم اینا عموت امشب دخترم باشه:مامان . 

بای:تارا .. 

ها کنم تشکر ارتا از رفت یادم اصال اممم شم حاظر برم هوفففف  

نداره اشکال میکنم امشب .. 

( رحم بی عشق ) 
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زینگ زینگ  

کردن باز رو در .. 



اومدددد عشقتون سالم:تارا .. 

هه داشتن هم حق کردن تعحب همه .. 

دخترکم سالم:مامان  

بابا عسل سالم به به:بابا  

ارتا به رسیدم کردم پرسی احوال هم اینا عمو با .. 

خوبی؟ سالم:ارتا  

ممنون بیمارستان رسوندیم که قبل ی دفعه بابت مرسی:تارا .. 

نشستم جمع تو رفتم شدم دور ازش و .. 

راد اقای پسر عروسی میایین شما راستی:عمو زن .. 

میگی؟؟ رو سورنا:مامان  

میشناسن؟؟ کجا از رو سورنا اینا میگن چی  

 صمیمی دوستای از یکی سورنا پدر نکن تعجب:گفت گوشم دم ارتا

هستش پدرم و پدرت .. 

میگه راس نبود یادم اصال .. 

میای؟ هم تو تارا:مامان  



نه که چرا میام اره:تارا .. 

بچینم رو میز تا رفتم پاشدم .. 

فکر تو رفتم .. 

 ..برم

 ..نرم

میشه بد حالم خیلی مطمئنم برم اگه . 

ضعیفم خیلی میکنه فک نرم اگه .. 

کنم چیکار هوففففف .. 

خوردن به کردیم شروع و زدم صداشون چیدم رو میز .. 

خونه برگشتم من و زدیم حرف یکم شام بعد .. 

گرفتم رو تصمیمم .. 

 ..میرم

بخرم لباس میرم فردا .. 

راد سورنا میگیرم رو حالت عروسی تو  

( رحم بی عشق ) 
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بگم رفت یادم راستی ... 

 اومدن اینا مامان کردم خودکشی که روز اون ارومیه اومدم وقتی من

تهران برمیگردیم داریم هم االن ارومیه .. 

تهرانه تو هم سورنا عروسی راستی .. 

نشست زمین به هواپیما خب .. 

 مجردی خونه هم اینجا من شدیم ماشین سوار و شدیم خارج هواپیما از

 ..دارم

رفتن خودشون و خونم گذاشتن رو من .. 

کردم باز رو خونه در .. 

ارومیه بودم برده رو چیز همه خاطرات اتاق تو رفتم ... 

گرفتم دوش یه اتاقم تو رفتم چیدم رو همه .. 

خوابیدم یکم .. 

چیییییییی کردم نگاه ساعت به کردم باز رو چشمام  



هستش 5 ساعت االن خوابیدم بود 12 رسیدیم 11 ساعت ما .. 

خاک خوابیدم چقدر .. 

 واسه بخرم لباس برم شدم حاظر خوردم کردم درست چیزی یه پاشدم

 .فردا

بود ساناز خواهر مال میخریدم پاساژ این از رو لباسام همیشه رسیدم ... 

سالم:تارا  

اومدی خوش عزیزم سالم(:ساناز خواهر)سارا .. 

تارا؟ تویی  

بودی؟ کجا دختر  

ببخشید.بود شلوغ سرم خیلی ببخشید:تارا .. 

عزیزم؟ میخوای چی خب:سارا  

 نشونم باوقار خیلی که عروسی واسه میخوام شیک خیلی لباس یه:تارا

 ..بده

کیه؟ عروسیه:سارا  

سورنا:تارا  



خریدم لباس اینجا بودم اومده سورنا با بار 2 اخه خورد جا قشنگ .. 

بدی؟؟ بهم داری:تارا  

عزیزم اره:سارا .. 

خوبه؟؟ اون  

   

[23:54] 1 هشتم اسماعیلی مائده : 

( رحم بی عشق ) 
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عالیه وایییییی:تارا .. 

عالیه اصال بود شده کار سنگ با که سفید لباس یه .. 

میخوام رو همین .. 

عزیزم باشه:سارا .. 

 اومدم بیرون مغازه از و کردم حساب کنه اماده برام گفت دسیارش به

گرفتم وقت ارایشگاه پیش رفتم .. 



خونه رسیدم خب .. 

باشم بهترین فردا میخوام .. 

بخوابیم بریم .. 

پاشدم خواب از .. 

ارایشگاه رفتم برداشتم رو لباسم و رفتم حموم یه .. 

بودم گرفته وقت سالم:تارا . 

کن صدام ایلی همون هسم ایالر من عزیزم سالم:خانم .. 

جون ایلی خوشبختم:تارا  

ارایشم و موهام کردن درست به کرد شروع صندلی رو نشستم رفتم .. 

شدمممم عالییییی وایییییی .. 

جوننننن ایلی مرسی:تارا  

 یه کنم رانندگی نمیتونستم وضع این با خودم اومدم در ارایشگاه از

عروسی باغ رفتم و گرفتم تاکسی ... 

شدم پیاده ماشین از .. 



 شدم سالن وارد و دادم بود اونجا که خانومی به رو مانتوم و روسری

 عمیق نفس یه ببنمش لباس اون تو نمیتونستم بود بد حالم خیلی

 هنوز داماد و عروس کردم سالم همه به شدم وارد لبخند یه با و کشیدم

بودن نیومده .. 

 میشناخت منو اینکه با این هه بود خوشحال چقدر دیدم رو مامانش

خیابونی دختر گفت بهم ..😔 

کردم پرسی احوال سرد خیلی باهاش .. 

شدن وارد داماد و عروس که گفتن دفعه یه و میز رو نشستم .. 

خورد شدشون جفت دستای به اول چشمم پاشدم .. 

سورنا به بعد .. 

بود شده اقا چقدر لباس اون تو ..  

هه بود خوشحال چقدر ارمیتا به بعد  

ریخت اشکام .. 

زدمش کنار دستم با ولی .. 

 خیلی هم با سورنا مامان و اون مامان اخه بود دعوت که هم ساناز

بودن دوست .. 



شد نزدیکم .. 

( رحم بی عشق ) 
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نداشت رو لیاقتت عزیزم نباش ناراحت: ساناز   

میگیرم انتقام ازش نیستم، ناراحت: تارا .  

تارا کن ول:  ساناز   

نمیشه: تارا   

چرا؟: ساناز !  

خوردم قسم لعنتیش خود جون به چون: تارا .  

باش خودت مواظب ولی عاجی باشه: ساناز   

رفت و شد دور ازم ساناز ..  

 رو بغضم زور به لعنتی بود آرمیتا و سورنا دستای روی فقط چشمام

 و زده زانو سورنا آوردم باال رو سرم آهنگ شدن تموم از بعد میدم قورت

 رقص به کردن شروع و اومدن سالن وسط به و گرفته رو ارمیتا دست

  تانگو



میرقصه تانگو عروسش با داره عروسیشه عشقت.. زیبا چه هه ... 

وسط رفتن هم دیگه های زوج کم کم  

زد زانو جلوم و آرتا  ..  

برقصی؟ باهام میشه: ارتا  

نه که چرا اره: تارا  

 دور آرتا های دست میتونم من که بدم نشون سورنا به خواستم می فقط

 به کردیم شروع و کردم حلقه گردنش دور دستامو منم شد حلقه کمرم

  ..رقصیدن

نبود نه! بود؟ مهم شد می تر قرمز لحظه هر سورنا چشمای ..  

نیست مهم برام دیگه .. 

بود دادن کادو و گفتن تبریک وقتی آهنگ شدن تموم از بعد  .  

 یکی خودش واسه یکی بود خریده برامون سورنا بود هم مثل حلقه دوتا

دستمون بکنیم نامزدیمون روز که من واسه ..  

شون نزدیک رفتم و شدم بلند جام سر از بودم آورده کادو برای رو اونا  

بشین پیر هم پای ب باشه مبارک: تارا .. 



( رحم بی عشق ) 
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 اون دیگه که فهمید زدم که پوزخندی  با شدم چشم تو چشم سورنا با

نیسم قبل تارای .. 

خانم تارا ممنون:سورنا .. 

 دم کردم بغل رو ارمیتا بعدش باشین راضی امیدوارم کادو اینم:تارا

باش عشقت مواظب:گفتم گوشش 😏 

کردم حس رو خوردنش جا قشنگ .. 

 خوردن مشغول که ها جوون یش رفتم زدمو مصنوعی لبخند یه

بودن مشروب .. 

نوشیدم و ریختم پیک یه   

پیک دو  

پیک سه   

 ....و

بودم مست مست .. 



 ارتا#

 رفتم و گرفتم رو دستش نزدیکش رفتم دیگه بود خورده خیلی تارا

اینا عمو پیش .. 

کرده مست انگار میبرم رو تارا من: ارتا .. 

نیسمممممم مست من:تارا .. 

ماشین تو برم و گرفتم رو دستش .. 

 برقصم عشقم عروسی تو میخواستم اخه اوردی منو چرا عمو پسر:تارا

هوممممم؟؟ نیس دار خنده  

خندیدن به کرد شروع یعد .. 

سورنا بهت لعنت .. 

کرده چیکارت مگه دختر این  ... 

 خوابش ماشین تو گذاشتمش تخت تو بردمش من ی خونه رسیدیم

بود برده .. 

بود شده خوشگل چه امروز کردم نگاه بهش .. 

خاستگاریش برم بعد ی هفته میخوام ... 



باشه راحت تا خوابیدم مبل رو و گرفتم دوش یه رفتم منم .. 

( رحم بی عشق )  
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 سورنا#

 برم منتظرمه که تاراس میکردم فک فقط ارمیتا دنبال رفتم وقتی

 ...دنبالش

 تارای اگه ولی بود شده خوشگل خیلی پایین میومد ارایشگاه های پله از

 اونم ماشین تو نشستم حسی هیچ بدون بود تر خوشگل خیلی بود من

 ..نشست

 بدون یا پریدی هرز بفهمم اگه میگم بهت امروز از ارمیتا ببین:سورنا

میکشمت بکنی کاری من ی اجازه .. 

اینکه و   



 بیرون حق خونه تو میشینی تو نداره ربطی تو به بکنم هرکاری من

 میای ها شب فقط کنم اضافه اینم و نداری رو سرکار به رفتن و رفتن

فهمیدی؟؟ میکنی ارومم و تختم تو  

فهمیدم اره:ارمیتا . 

باغ رفتیم اینا و عکس بعد اتلیه به رسیدیم .. 

 زیبایی شد کشیده سمتش نگاهم که چیزی اولین شدیم وارد وقتی

بود من تارای .. 

بود شده فرشته چقدر .. 

کنم نگاش نتونستم دیگه دیدم رو چشماش تو اشک وقتی .. 

سرجامون نشستیم رفتیم .. 

تانگو رقص برای شد ما نوبت رقصیدن ها جوون اینکه بعد .. 

 زانو و شدم بلند ندارم عالقه ارمیتا به من نفهمه کسی اینکه خاطر به

جلوش زدم .. 

وسط رفتیم و گرفتم رو دستش .. 

 خدا خدا زده زانو جلوش عموش پسر که خورد تارا به چشمم دفعه یه

نکنه قبول میکردم . 



کرد ولی .. 

( رحم بی عشق ) 
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شد هم قفل دستاشون وقتی ... 

بود شده قرمز عصبانیت از چشمام ... 

گذشت بود هرچی .. 

خونه تو رفتیم ارمیتا با .. 

خوابیدم و تخت رو رفتم بعدش حموم رفتم کنم کمکش اینکه بدون .. 

 تارا#

پاشدم خواب از .. 

کجام؟؟؟ من  

هوففف بودم کرده مست دیشب اومد یادم اهان .. 

خونم رفتم پوشیدم لباس کنم بیدار رو ارتا اینکه بدون .. 

بگیرم انتقام سورنا از اینکه وقت حاال خب .. 



 از یکی و خارج رفت سالگی 18 از سورن اسم به داره برادر یه سورنا

هاس پزشک بهترین .. 

دیدمش عروسی تو دیشب .. 

بود شده خوشتیپ خیلی .. 

بیمارستان بیاد قراره امروز .. 

بگیرم انتقام سورنا از تا بشم نزدیک بهش میخوام من .. 

 راهیه و کردم دخترونه ارایش یه زدم خفن تیپ یه پوشیدم لباس

شدم بیمارستان .. 

اونم دستیار بازم تهران به شده منتقل سورنا چون .. 

راد اقای سالم: تارا .. 

خوبی؟؟ تارا سالم:سورنا  

کنین عادت تا بگین خانم تارا:تارا .. 

شده ویرایش    

ها بیمار لیست از اینم خانم تارا:سورنا .. 

بای.حل:تارا  



بحرفم باهاش اینجوری نمیتونم لعنتی .. 

 با خیلی بودیم بچگی دوستای از یکی دیدم رو سورن که بخش تو رفتم

بودیم صمیمی هم .. 

شونش رو زدم پشت از .. 

سوریییییی چطوری سالم:تارا  

خبر؟ چه خانم تارا به به:سورن  

سالمتیش:تارا ... 

( رحم بی عشق ) 
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میگذره خوش دادم ترتیب پارتی یه باهام میایامشب تارا..عجب:سورن   

گفتم و کردم نازی لبخند  

میگم بت میکنم فکرامو نمیدونم:تارا  

باش اوم:سورن  

کردم نگاهی زیر شدم قفل جام سر شدم هول که اومد سورنا یهو . 



اومدی خوش داداش خوبی سالم:سورنا  

داداش مرسی:سورن  

گفت و کرد بهم نگاهی و  

دیگه بریم تارا میای:سورن  

عزیزم حتما:تارا   

گفت و رفت توهم اخماش بیشتر سورنا که  

کجا:سورنا  

 اومدم اونجا از و گفتم لب زیر ای اجازه با بزنه حرفی کسی اینکه از قبل

 و شدم اتاق وارد و کردم  حرکت خودم اتاق سمت به و رفتم و بیرون

 اقامت و شد باز در یهو که ها بیمار لیست کردن چک به کردم شروع

 محکم که کردم نگاه قرمزش های چشم به. شد نمایان در داخل سورنا

که باشم خونسرد کردم سعی همچنان من ولی کردم قفلش و بست درو  

 منم که بود وحشتناک و قرمز چشماش انقدر سمتم اومد سورنا 

دیوار به چسبیدم یهو که رفتم عقب عقب بودم ترسیده  

اورد باال رو دستش   .. 

سوخت صورتم طرف یه .. 



زد منو سورنا ... 

( رحم بی عشق ) 
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ک صدایی با و لپم رو گذاشتم رو دستم   

گفتم نلرزه داشت سعی  

_ میکنید؟ چیکار دارین هس معلوم  

غرید خشم با و کرد بهم نگاهی  

_ داداشم با اونم کوفتی پارتی اون به بری میخای ای اجازه با تو  

گفتم و زدم ای پوزخنده  

_  شما میکنین تکلیف تعیین برام که شماست دست مگه من اختیار

 فراموش من مثل داشتیم ک خاطراتیم بهتره  متحلین مرد یه دیگه

 شما دست من اختیار میبینم همکار یه چشم به رو شما فقط من کنید

 به. بیرون زدم اتاق از  و برداشتم رو کیفم اومدم در بغلش واز نیست

 برای تا شدم خونه راهی206سیاه ماشین با و رفتم پارکینگ سمت

بشم اماده بود داده ترتیب سورن که امشب پارتی . 



*  *  * 

 شئیون موهاموپوشیدمبرداستم مانکن قرمز لباس یه و اینه جلوی رفتم

 یهو که. کردم غلیظ ارایش یه و پوشیدم بلندمو پاشنه کفشای و کردم

گوشیم رو افتاد سورن اسم خورد زنگ گوشیم . 

( رحم بی عشق ) 
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 رو تماس سریع.گوشیم رو افتاد سورن اسم خورد زنگ گوشیم یهو که 

کردم وصل   

کجایی عزیزم سالم:سورن  

بریم باهم بیا میفرسم ادرس برات خونم من:تارا  

حتما،منتظرم:سورن  

عزیزم باشه:تارا  

 سورن برای رو ادرس و  برداشتم کیفمو شد تموم ارایشم که وقتی

 صدای یهو که گذشت چجوری نمدونم ک نشستم ساعتی نیم فرستادم

 به سمیه سرا و برداشتم میز روی از سریع کیفمو اومد ماشین بوق



  یهو  که میگشتم سورن دنبال و پایین رفتم ها  پله از و رفتم در سمت

سمتش دویدم لبخند با سریع میده تکون برام دست داره دیدم . 

بود شده گشاد تعجب از سورن چشمای . 

گفت که کردم نگاهش سوالی  

_ خانوم تارا شدی جیگری چه اوه  

گفتم و کردم ای دلبرونه لبخند  

_ دیگه اینیم ما  

گفت و جلو اورد  دستشو  

_ مادمازل؟ میدین  افتخار  

گفتم و دستاش تو گذاشتم دستمو  و کردم ای خنده  

 اوم_

 خودشم و شدم سفیدش پژوعه  سوارماشین و کرد باز رو در برام  که

افتادیم راه باهم و شد سوارش ... 

 

1400 اسفند 2 دوشنبه، ---  --- 



   

[00:01] 1 هشتم اسماعیلی مائده : 

( رحم بی عشق ) 
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گف و کرد ای خنده پهلوم به زد سورن که بودم افکارم تو  

فکری؟ تو خانم تارا چیشده:سورن  

نی چیزی:تارا   

 کی اونجاست؟نمیدونم میشد؟سورنا چی امشب یعنی  بودم فکر تو

 برم کجا که    کرد راهنماییم و اومد همراهم  سورن  پارتی به رسیدیم

 اومدن حتی.میرقصسدن باهم یا بودن مست یا پسرا دختر همه.پشینم

 بود گرفته سورنا که سرمیزی رفتم.بود اور شرم من برای محیطم این به

اومد که بودم سورن منتظر. . 

چطوره:سورن  

چطوره چی:تارا  



اوردمت که جایی:سورن  

گفتم و کردم ای خنده و پایین انداختم رو سرم  

ها محیط اینجور میام بار اولین ،منبدنیست:تارا . 

واقعا؟:سورن  

دارم کوچولو کار یه  بهداشتی سرویس میرم من ببخشین... عوم:تارا  

عزیزم باش:سورن  

 احساس یهو که شدم  بهداشتی سرویس سمت وبه شدم بلند میز سر از

 بشم رد اومدم مست و بود خمار چشماش خورد بهم پسری یه تن کردم

گفت خمارش صدای اون با گوشم در و شد مانع که  

_ کوچولو خانم باشی من با شبم یه نمیدی افتخار  

گفتم و  زدم جیغی  

اونور برو عوضی ی مرتیکه میگی:  تارا   

_ کوچولو خانم نکن ناز   



 بهش کردم نگاه خوب شدم رو روبه قرمز چشمای با که کشیدم جیغی

 چسمای همون با سورنا شدم قفل جام سر ترسیده سورناعه دیدم که

دیوار به چسبوندش و گرفت یقشو و پسر سمت به رفت قرمزش  

هان نامزدم با داری چیکار مرتیکه:سورنا  

گفتم زدمو جیغی کردم تعجب حرفش از  

کننن ولش سورنا:تارا  

بیرون نبردم رو جنازت همینجا تا شووو خفه:سورنا  

 

چطورررر؟....بزنه حرفمن با اینطوری کرد جرعت چطور این  

( رحم بی عشق ) 
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  که کنم جداشون که  دویدم سمتشون به بلندم های پاشنه با ترسیده

گفتم و کشیدم جیغی کشید خودش دنبال منو و گرفت دستمو سورنا  

 میزنید؟مگه دست من به حقی چه نزن،به دست من کن،به ولم:تارا

شماست دست من اختیار ... 



 ماشید دهنم توی حرف خوردم که دهنی تو با که بود نشده تموم حرفم

چشیدم رو دهنم  توی خون ی مزه و   

گفت صورتمو تو کشید عربده  

هان؟ پارتی میای من برادر با  حقی چه به:سورنا  

توچه به:تارا  

خراب ی دختره میدم نشون بهت:سورنا  

گفت و کرد باز رو ماشین در کشوند خودش دنبال باز و کشید دستمو  

شو سوار:سورنا  

نمیشم:تارا  

میگم شو سوار بدم خودت خودمو دست کار یه نزار:سورنا  

راد اقای نی شما دست دیگه من اختیار بدونید بهتره:تارا ... 

 نتونستم و لبام روی گرفت قرار لباش که بزنم حرفمو ی ادامه خواستم

 اونور دادم هلش نمیشد گرد دیگه از بیش چسمام بزنم حرفمو ی ادامه

 گفتم

دارین زن و متحلین مرد یه دیگه میکنید،شما دارید چیکار:تارا . 



 با شد سوار سریع خودشم و کرد ماشینم سوار زور به وگرفت کتمو

گفتم عصبانیت  

 پرت ماشین از خودمو نداری نگه ،اگه دار نگه عوضی دار  نگه:تارا

مرتیکه دار نگه پایین میکنم  

کرد قفل رو در من های تقال به توجه بدون . 

 بودم بدبخت من چقد.زدم زار مرگ حد در و دیوار به چسبوندم سرمو

شد خوابگرم چشمام چطوری نمیدونم که بودم خسته انقدر . 

   

[18:51] 1 هشتم اسماعیلی مائده : 

( رحم بی عشق ) 
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 بود کجا اینجا کردم نگاهروم به روبه شدم بیدارکه خورد پهلومبه دستی

گفتم دادمو قورت دهنمو اب ترسیده  

کجاست دیگه اینجا:تارا  

خونمه:سورنا  



هان؟ اوردی اینجا منو چرا:تارا  

شو پیاده حاال میمونی روزاینجا چند یه:سورنا  

 به یهو دنبالم عم سورنا ها کوچه پس کوچه تو دویدم و شدم پیاده

 تا تر باال یخته رفتم نیس سورنا از خبزی دیدم کردم نگاه پشتم

 تماس بار10 اوردم در گوشیمو و پالتوم جیب تو کرم دستمو نکنهپیدام

 لرزون یردو دستای با بود شده دلباپسم خیلی االن تا حتما بود سورن از

 گوشی تو نگرانش صدای بالخر بوق تا چند از بعد گرفتم شمارشو

 پیچید

ساعته؟4  کجایی تو تارا:سورن  

گفتم لرزونی صدای با  

 توضح بزات بعد میدم که ادرسی به برسون خودتو زود فقط سورن:تارا

  میدم

باشه:سورن   

 رد کنارم از داشت پیرمردی.کجاست اینجا نمیدونستم که من اخه

گفتم و گرفتم رو جلوش میشد  



 بهم رو اینجا ادرس میشه کجاس اینجا میدونین شما اقا ببخشین:تارا

کجاست اینجا نمیدونم من بدین  

فرستادم سورن برای و کردم تشکری داد رو ادرس پیرمرد .  

 و ماشین سمت به دویدوم دیدم رو سرون ماشین باالخره دقه10 از بعد

 .نشستم

سالم:تارا   

چیشده سالم:سورن   

میگم بت راه تو کن حرکت:تارا   

باش:سورن   

داشت نگه تاریک و خلوت جای یه دقیقه10از بعد  

چیه قصیه ببینم بگو خوب:سورن  

( رحم بی عشق ) 
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قضیه کردن تعریف  به کردم شروع   



تارا تو میگی چی:سورن  

میگم رو حقیقت:تارا  

گردحرکت باال سرعت با و کرد روشن رو ماشین   

کنم چیکار باهاش بلدم:سورن  

سورننننن برو تر اروم یکم باش اروم لطفا سورن:تارا ... 

مطلق تاریکی و   

* * * 

 سورن#

 بیمارستان تخت رو کردمنگاه ورم اون ور ابن  به کردم باز رو چشمام

گذشت چشمم جلوی  فیلم مثل  بود افتاده که اتفاقاتی یاد.بودم . 

گفت و اومد جوون خانم یه که شم بلند اومدم   

 خوبین_

کجاست اینجا چیشده:سورن  

_ بیهوشین روز7 نمیدونید  اقاشما  

روز؟؟؟7:سورن  



_ ولی نباشین نگران بله،اما ... 

گفتم و پاشدم ترسیده  

چی؟ ولی: سورن  

_  میشه خوب داداحتمالم میشه ولی وخیمه خیلی خانومتون  وضع

کنید دعا فقط .  

شد جمع چشمام توی اشک. کنم فکر بود تارا با منظورش  

بگید؟ بهم اینو ؟فقط میشه خوب یعنی:سورن  

_ میدیدانجام میاد بر دستمون از هرکاری ما داد احتمال میشه  

ممنون:سورن  

( رحم بی عشق ) 
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 تارا#

 بیمارستان کردم نگاه اطرافم به  بودم تخت روی کردم وا رو چشمام

اومد خانم یه که شد رد چشمم جلوی از فیلم یه مثل اتفاقات تمام   



- خوبه؟ حالت چطوری خانوما خانوم سالم  

دارم درد یکم فقط خوبم:تارا  

- بودین بیهوش روز10 بعد باالخره طبیعیه .. 

روززز 10 چی:تارا  

- میشین مرخص زودی به نباشید نگران بله،ولی   

گفتم زدمو جونی کم لبخند  

چطوره؟؟ وضعیتشون خوبن اوردن من همراه که بیماری ببخشین:تارا  

گفت و زد لبخندی  

_ میشن مرخص زودی به و خوبن هم ایشون نباشین نگران  

 شده کوفته بدنم تمام بیرون دادم راحت نفسمو گفتم لب زیر تشکری

زندست و خوبه حالشسورن که شکر رو خدا بازم ولی.بود . 

#.3. بعد.روز  

 فکر توی که همینطور. شیم مرخص سورن هم من هم بود  قرار امروز

خورد در به ای تقه بودم . 

بفرمایید؟؟:تارا  



گفتم زدمو لبخندی. شد نمایان  سورن اقامت  

داخل بیا:تارا  

گفت و گرفت دستمو و. نشست صندلی روی کنارم و داخل اومد  

عزیزم خوبی:سورن  

گفت و زد لبخندی.بیرون کشیدم دستش از دستمو سریع کردمو اخمی   

بگم بهت چیزی یه میخام من تارا:سورن  

پرید باال ابروهام از یکی یه  

حرفی؟ چه:تارا  

نشو هول نکن هم باش؟عجله نشو عصبانی لطفا فقط:سورن   

بگو،میشنوم باشه:تارا   

تارا ببین:سورن ... 

  اتاق در سورنا هیکل و شد باز هوا بی در بزنه حرف اومد که همین

 این کردم اخمی. کردمنگاه آغشتش خون به چشمای به. شد نمایان

 اخماشون شدن رو روبه باهم سورنا و سورن وقتی. میکرد چیکار اینجا



 میشد؟چه چی االن یعنی.دادم قور دهنمو اب ترسیده.توهم رفت  بیشتر

میوفتاد؟ اتفاقی  

( رحم بی عشق ) 

#part49 

 

 جیغ دیوار به کوبوند سرشو و گرفت یقشو و سمتش به رفت سورن

گفتم و  کشیدم خفیفی  

لطفا سورن کننن ولش  سورن:تارا  

. بودم ترسیده خیلی  میومد خون ازش داشت بود شده زخمی سورنا سر

گفت و اومد پرستاره اینکه تا  

 به  ها بیمار. دعواست جای مگه میکنید؟ایجا چیکار دارین آقا:پرستار

بیرون بفرمایید لطفا دارن نیاز ارامش . 

گرفت رو سورن یقه و پاشد سورنا نمیشنیدن  انگار اونا اما . 

 بیان؟نه کنم خبر رو ها نگهبان یا بیرون میبرین تشریف لطفا:پرستار

نداره فایده اینکه مثل . 

نبینم تا چشمام جلوی بود گرفته دستمو میزدم جیغ فقط من . 



 و سورنا سمت رفتن و اومدن مرد دوتا و کرد صدا هارو  نگهبان پرستار

بیرون  برندشنشون و گرفتن رو کتشون و سورن  . 

گفتمپرستار به رو  

هستن؟ دکتر اقای ببخسید:تارا  

بله:پرستار   

دارم کارشون. بیاد بگین بهشون میشه:تارا  

باش:پرستار  

اومد دکترم بالخره دقیقه20بعداز که کردم زمزمهلب زیر تشکری  

داشتین کاری:دکتر  

کنید مرخص رو من میشه اگه خوبه حالم من دکتر بله،اقای:تارا . 

خانم  ولی:دکتر ... 

گفتم و حرفش پرید وسطم  

خوبه حالم لطفا،من:تارا  

بیاید حتما داشتین درد یا شد بد حالتون اگه ولی باشه:دکتر  

ممنون باش:تارا . 



 مرخص خودم رضایت با و کردم امضا داد رو رضایت مرخص ی برگه

 در زدم زنگ سورن گوشیه به بیرون اومدم بیمارستان از که همین شدم

 ناراحت نبود دسترس در اونم زدم زنگ سورنا گوشی به نبود دسترس

 اومده سورن سر بالیی نکنه. بزنه زنگ بهم سورن شاید تا شدم  راهی

 ...باشه

شده؟ مهم برام سورن انقدر چرا ! 

( رحم بی عشق ) 
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 هام دلشوره. داشتم دوستش جورایی یه انگار داشتم بش حسی یه انگار

 تا میزدم زنگ آرتام یه باید بود غروب نزدیک و میشدن  بیشتر داشتن

خونه ببره منو .  

* * * 

 آرمیتا#

 شاید میکردم پایین باال هارو  شبکه  داشتم و بودم نشسته کاناپه روی

 به  سمیه سرا. خورد در زنگ یهو که ببینم کردم پیدا خوب فیلم یه

 خوران تلو تلو بود خمار چشماش داخل اومد سورنا که رفتم در سمت



. دادم قورت دهنمو آب. مسته که داشتم شک. سمتم میومد داشت

 دیوار به خوردم  یهو که عقب میرفتم من جلو میومد اون بودم ترسیده

موهام داخل کرد سرشو. سرم باالی گذاشت رو  دستش . 

صدای با  

شده ویرایش    

گفتم لرزون  

اونور برو:ارمیتا  

گفت خمارش صداس با  

من تارای دارم دوست موهاتو بوی چقدر میدونی:سورنا . 

چه تارا؟یعنی شد گرد تعجب از چشام .  

بیرون اومدم دستش از و اونور دادم هولش توان تمام با . 

 برای قوه یه رفتم بخیال منم. کاناپه روی داد لم و کاناپه طرف رفت

 یعنی یود سورنا حرفای گیر در ذهنم ولی خوردم کردمو درست خودم

کنم پاکش ذهنم از فیلم دیدن با کردم بودن؟سعی باهم  قبال تارا با . 

 پتو یه رفتم بود خسته حتما بود خوابیده ناز چقدر کردم نگاه سورنا به

گفت و گرفت دستمو مچ  که روش  انداختم و اوردم  



کجا؟:سورنا  

گفتم و دادم قورت پرصدا دهنمو اب  

بخوابم برم میخام:ارمیتا  

( رحم بی عشق ) 
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گفت خودشو سمت کشید منو  

بخواب خودم پیش بیا نکرده الزم:سورنا  

  من به  حسم ترین کوچک حتی که سورنا پس کردم تعجب حرفش از

بخابم تا ببندم چمامو کردم سعی و بغلش تو رفتم عادی ولی. نداشت . 

* * * 

 تارا#

 میکرد؟دلم بود؟چیکار کجا االن یعنی افتادم سورن یاد پاشدم صبح

 رو افتاد سورن اسم خورد زنگ گوشیم. بودم نگرانش میزد شور خیلی

 کنم چیکار نمیدونستم میشد آب داشت دلم تو  کیلو کیلو قند گوشیم

گفتم ذوق با و کردم وصل سریع  



کجایی عزیزم سالم:تارا  

خوبم عزیزم سالم:سورن  

گفتم ناراحت  

مردم دلشوره از ندادی جواب چرا دیشب..دی:تارا . 

دنبالت میام.نمیشه تلفنی میگم برات دنبالت میام:سورن  

میشه بد نبینن دار نگه تر پایین یکم فقط منتظرم باش:تارا   

چشم:سورن  

میبینمت فعال خب:تارا  

فعال:سورن  

 رو بود ای نسکافه رنگ که پالتوم. کمدم سمت رفتم و کردم قطع سریع

. کردم ای دخترونه ارایش. بسمتشون ساده و زدم شونه موهامو پوشیدم

گفتم و برداشتم سریع زد زنگ سورن باالخره ساعت نیم از بعد که  

اومدم اومدم:تارا   

 و. سورن ماشین سمت به رفتم و بستم بندشو پوشیدم کفشامو  سریع

شدم سوار .  



سالمممم:تارا  

بریم؟ کجا...عزیزم سالم:سورن  

میدونی تو هرچی نمیدونم...نداره فرقی من برای:تارا . 

یک درجه جا یه میبرمت االن:سورن  

گفتم و زدم نازی لبخند  

بریم بزن پس:تارا  
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 از سورن بود شیک  خیلی شاپ کافی یه دم رسیدیم بعد ساعت نیم

 کافی وارد و کردم لب زیر تشکری کرد باز برام رو در و شد پیاده ماشین

گفت سورن که نشستیم ها میز از رویکی رفتیم شدیم شاپ  

چی؟. عزیزم؟،قهوه،اسپرسو،نسکافه میخوری چی:سورن  

میخوری تو هرچی نداره فرقی من برا نمیدونم:تارا . 

داد سفارش  شکالتی کیک دوتا و قهوه دوتا سورن . 



بگم بهت چی یه میخاممن تارا:سورن   

چی؟ اوم:تارا  

نشیا ناراحت فقط:سورن  

بگونه:تارا  

من...من تارا:سورن ... 

جان سورن دیگه بگو ناراحت چی تو:تارا   

میکنی اذدواج من با اومده خوشم ازت من تازا:سورن  

 از سورن با اذدواج با نمبخاسم من  مگه زد برق خوشحالی از چشام

میخاشتم چرا بگیرم؟خوب انتقام سورنا  

 بدی ردم جواب میتونی بکن فکراتو خوب نکن عجله لطفا تارا:شورن

بمونیم ساده دوست یا کارمند همون .  

گفتم زدمو نازی لبخند  

قبوله:تارا  

واقعا؟:سورن  

اره:تارا  



 فردا پس خاستگاریت میام فردا کردی قبول که االن پس خوب:سورن

میکنیم عروسی و عقد  

گفامو کردمو اخمی  

 بعد  میکنیم عقد دیگه ماه1 خاستگاریم میای نه،فردا ای عجله نه:تارا

میکنیم عروسی سال1 . 

اما:سورن  

توهم رفت بیشتر اخمم   

میدما رد جواب  باشه ای عجله میخای اگه پس نداریم اگر اما:تارا  

گفت و کرد ای خنده  

قبوله باشههه:سورن  

( رحم بی عشق ) 
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 ریش اون با بود قسنگ  چقدر بود جذاب مرد این چقدرمن خدای وای

 خمارش و  عسلی چشای اون با.داشت بیشتری جذابیتی  مردونش های

میشد تر جذاب بیشترم  .  



گقت و داد تکون برام دست سورن  

 دوست اگه دیگه بخور زدی زل من به کجایی ساعته یه تارا الو:سورن

بدم سفارش برات دیگه چی یه نداری .  

نباشه چرا خوشمزس خیلیم میخورم  نه نه:تارا . 

 میخوردم و دهنم تو میذاشتم چنگال با داشت رو کیک که همینطور

گفت سورن  

بخور تر یواش خانومم،یکم جونت نوش:سورن  

 سرا سورن افتادم سرفه به و گلوم تو پرید  کیک خانونمم شنیدن از

گفت و پشتم تو زد و سمتم اومد سمیه   

برم؟ قربونت شده چیزی  چیشده: سورن  

گلوم تو پزید کیک نی چیزی نه:تارا  

خوبی؟ االن:سورن  

اره:تارا  

بگردونمت رو تهران کل ببرمت میخام که بریم پاشو:سورن  

تهران؟ کل:تارا  



اره:سورن  

پش  بریم بزن:تارا  

 خودش و نذاشت کنم حساب من کردم اصرار هرچی برداشتم کیفمو

 وقتی  بیرون اومدیم شاپ کافی از و گرفت دستمو سورن کرد حساب

بیرون کشیدم دستش از دستمو  و م کرد اخمی  بیرون اومدیم که . 

گفت زده تعجب سورن  

عزیزم چیشد:سورن  

 نکردیم عقد باهم که وقتی تا ولی رو درخواستت کردم قبول  درسته:تارا

نه؟ یا شنیدی بزنی دست من به نداری حق  

 ماشین سوار بریم بیا میشی اعصبانی چرا حاال عزیطم باشه خیلی:سورن

 . شیم

 دقیقه20 از بعد شیشه  به دادم تکیه روسرم و شدم ماشین سوار رفتم

الکچزی و بزرگ فروشگاه یه به رسیدیم  

کجاست؟ اینجا:تارا  

میفهمی شو پیاده:سورن  

( رحم بی عشق ) 
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 یه به تا گشتیم انقدر رفتیم فروشگاه سمت به شدم پیدا سورن همرام

 پسندیدم بود شیشه پشت که جذاب و مشکی دکلمه یه رسیدیم مغازه

 باهم. داره چی ببینیم داخل بریم بیا گفت و فهمید سورن انگار که

داخل رفتیم  . 

 های مو و زده الک و بلند های ناخن و غلیظ آراش با خانم یه فروشنده

 فر

 میشه رو هست شیشه پشت که مشکی دکلمه اون خانم ببخسین:سورن

 بیارین

گفتعشوه با دختره  

عزیزم بله:سورن  

 اورد رو لباس زن. کنم کنترل خودمو کردم سعی رفت توهم اخمام

گفتو برشداشت سورن  

خوبه ببین کن پرو برو عشقم بیا:سورن  



 تق که دقیقه10 از بعد کردم تنم پروتو رفتم و گفتم لب زیر ای باشه

خورد در به ای  

بله:تارا  

ببینم میخام کن باز اندازته؟درو:سورن  

گفتم و کشیدم جیغی میکشم خجالت اینطوریسورن جلویمن وای : 

نمیشه نه:تارا   

نه یا میکنی باز:سورن  

 و انداخت پام تا سر از نگاهی سورن کردم باز درو و کردم سرم شالمو

  گفت

خوبه:سورن  

 و. بیرون اومدم پرو از و پوشیدم رو مانتوم اوردم درش و بستم درو

سورن به دادم رو لباس . 

گفت و گرفت دستم از سورن  

لطفا کنید حساب میبریم همینو:سورن . 

گفت ناز صدای با دختره  



 چشم_

باشماروم تا داد عالمت بهم و فهمید. دادم فشار رو سورن دستای . 

گفت خانمه کهبیرون رفت سورن  

_ بگم بهتون لباس جنس درمورد میخام اینجا بیاین لحظه یه ببخشین   

میام االن من بیرون برو تو:تارا . 

باشه:سورن  

گفت خانم که بیرون رفت سورن  

_  انقدر میکردی پرو رو لباس داشتی وقتی عاشقته خیلی بدون قدرشو

جذابه خیلی دار ش نگه سفت. ببینت تا میکرد ذوق . 

بیام که داد عالمت شیشه پشت ازسورن. بدهصبرم خدایا  . 

بیرون رفتم و  کردم تشکری نفهمه سورن اینکه برای  

( رحم بی عشق ) 
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گفت سورن که بیرون رفتم   



گفت چی:سورن  

خوبه جنسش گف هیچی:تارا  

بخوریم چی یه بریم بیا خوب:سورن  

 از چشام دیدم فروشی  بستنی یه یهو میرفتیم داشتیم که همینطور

 و پایین انداختم سرمو بودم بستنی عاشق من احه زد برق خوشحالی

برچیدم لب  

عزیزم چیشد:سورن   

میخام بستنی من سورن:تارا . 

هس ترهم باال بریم بیا حاال:سورن  

گفتم و کردمگونه بچه رو صدام  

دیه بخل خو:تارا  

گفت کشیدو لپمو  

بخرم برات بریم بیا شیطون چشم:سورن  

 رو لپش.بود خوشمزه خیلی خرید برام شکالتی بستنی یه سورن

گفتم و بوسیدم  



عزیزم مرسی:تارا  

گشنته؟...میکنم خواهش:سورن  

اره:تارا  

بزنیم کباب بریم موافقی پس:سورن  

بریم بزن اره:تارا   

رستوران یه به رسیدیم تر باال رفتیم باهم  

ها میز از یکی رو نشستیم و شدیم رستوران وارد و   

میخوری چی خوب:سورن  

جوجه اممم مننن:تارا  

 چندشم میگو از من داد سفارش میگو یه اون زد صدا رو گارسون سورن

 .میشد

 شروع اشتیاق با سورن و اورد رو ها سفارس ساعت ازنیم بعد  گارسون

میگو خوردن به  کرد   

میشه چندشم که من میخوری رو میگو چطوری تو اه:تارا   

کنی امتحانش میخای خوشمزس اتفاقا:سورن  



میشه چندشم نمیخام نه اه:تارا   

خریدیم پرت و خرت کلی. بیرون زدیم رستوران از غذا خوردن از بعد . 

( رحم بی عشق ) 
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 رو سرم و شدم ماشین سوار. بودم خسته بود شب12 ساعت نزدیک

 داره یکی کردم احساس. شد خواب گرم چشمام و شیشه به دادم تکیه

سورن دیدم که کردم نگاهی پهلوم به میزنه . 

گفت ارومی صدای با که کردم باز رو چشمام الی  کمی  

عزیزم شو پیاده:سورن   

کردم اطرافم وروم به رو به نگاهی  

   

 با. بودالکچری و شیک وبزرگ عمارت یه روم به رو تاریکجا همه

نالیدم خسته صدای  

سورن؟ کجاستاینجا:تارا  

من؟ یخونه:سورن  



شد گردتعجب از چشمام   

خبببب:تارا  

میخوابیمن ی خونه امشب خب که خب:سورن . 

گفتم زدمو داد  

 نهمن نکنیم  ازدواج تا گفتم تو به من بخوابم؟عمرا تو ی خونه چی:تارا

حرفم رفته یادت انگار چیزی نه میزنی دست من به نهمیخوابم خونت  

 بری میخای کجا شب نصف2ساعت باش اروم عزیزم باش:سورن

تاریک جا همه خطرناک . 

االنهمین خونه ببر االن همین منو:تارا  

ببرمت  ندارم بنزین من عزیزم تارا:سورن . 

 و شدم پیاده و کشیدم آهی مجبورم دیدم کردم فکر یکم کشیدم آهی

 بود عمارت بگم بهتر که بود  بزرگ  انقدر رفتم خونه اون سمت به

 باهم کرد راهنماییم و شد پیاده سورن. بود قشنگ خیلی بیرونش.

 و شیک چی همه شدم خونه وارد در تو انداخت رو کلید باال رفتیم

تمیز و الکچری .  

گفت و جیبش توی گذاشت رو کیلید سورن  



لباسی چوب به کنم اویزون بیار در رو پالتوت:سورن  

نکرده الزم نه:تارا  

میشی اذیت من به بده نکن لجبازی تارا:سورن . 

گفت کردآویزون وقتی بهش دادم و دراوردم  

بیارم برات میخوری چی:سورن  

ندارم میل:تارا   

میکنیضعف نمیشه که اینطوری:سورن . 

بخوابم برم باید کجا بگیمن به پیشه... نمیخامنه:تارا .  

بدم نشونت رو اتاقت تا بریم بیا...باشه خوب خیلی:سورن . 

گفت و ایستاد یهو که رفتم دنبالش منم میرفت هرجا باال رفتیم هم با   

 اتاق وارد وکردم لب زیر ش،تشکری کلید اینم اینجاست تو اتاق:سورن

 وقت یه که  قفلش و بستم رو در و تخت روانداختم رو کیفم. شدم

 میدیدمداشتم و اوردم در رو بودیم کرده کههایی خرید و. نشه مزاحم

رحم بی عشق)که ) 
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گفتم اخم با و زدم پسش  

 نزدم داد تا بیرون خونه از گمشو عوضب میکنی چیکار داری:تارا

بیان ها همسایه   

باش اروم دارم دوست من تارا:سورنا   

 بودی کجا سال همه این داشتی دوسم  اگه پس داری دوسم هه:تارا

بودم کرده فراموشت من که اومدی موقعی  اونم. شد پیدات هان؟یهو . 

تارا شدم مجبور:سورنا .. 

کنم ازدواج باهاش میخوام و دارم دوس رو سورن من سورنا برو:تارا .. 

شد اشک پر چشماش .. 

نبود مهم برام .. 

میکنم خواهش تارا:سورنا .. 

بروووو:تارا  

 سورنا#

شده؟؟ سورن عاشق اون نمیشه باورم  



بیرون زدم اونجا از .. 

 عاشق اونم میشع عاشق داره اون ولی خیلی دارم دوسش من لعنتی

 ..برادرم

ارمیتاااااااا بهت لعنت .. 

کردم روشنش برداشتم سیگار یه .. 

بیمارستان میرفتم باید .. 

بیمارستان واسه شدم حاظر و خونه رفتم . . 

 ارتا#

نبود انگار ولی ببینم رو تارا بیمارستان رفتم .. 

بشناسه رو تارا کنم فک که بود اونجا دختری یه .. 

کنم؟؟ پیدا میتونم کجا رو صادقی خانم شدم مزاحم ببخشید سالم:ارتا  

نیومدن هنوز سالم:ساناز .. 

میمونه ها فرشته شبیه خوشگله چه این واییی ... 

افرا ساناز خوندم رو اسمش مانتوش روی از .. 

لطفا بزنه زنگ بهم بگید اومد اگه هستم تارا عموی پسر من خانم:ارتا .. 



هستم افرا ساناز منم خوشبختم:ساناز .. 

 ..حتما

( رحم بی عشق ) 
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 تارا#

رفت سورنا .. 

ندارم؟؟؟ حسی بهش دیگه چرا  

خونم برم باید  

خونم سمت رفتم و گرفتم اسنپ یه .. 

خونم اومدم که دادم پیام یه سورن به کردم حساب رو پولش رسیدم .. 

شیفتم تا مونده ساعت 2 هنوز کردم عوض رو لباسام . 

بزارم ماکارونی یه رفتم و گرفتم دوش یه ... 

توش رفتم خاطراتم اتاق خورد چشمم شد تموم .. 

باهاش داشتم روزایی چه .. 



کردی نابود رو زندگیم بهت لعنت .. 

کردم جمع رو چیز همه .. 

خواستگاری روز انگشتر حتی .. 

 عشق تو نفهمیده سورن اومده پیش سوال براتون حتما راسی

 ..داداشمی

بود خارج سورن اونوقت اخه .. 

بودن نگفته هیچکس به چون نمیدونه داداشم که گفت بهم سورنا .. 

گذاشتم چمدون یه تو رو همش .. 

 اول و گذاشتم ماشینم تو رو چمدون و خوردم رو غذام شدم حاظر رفتم

 ی خونه رفته هفته 2 تا ارمیتا میدونستم سورنا ی خونه سمت رفتم

هه بارداره چون مامانش .. 

بیرون اومد زدم رو زنگ .. 

بود؟؟ کرده گریه یعنی بود قرمز چشماش بود بد حالش چقدر  

نیس مهم .. 

جلوش گذاشتم رو چمدون .. 



راد اقای شده تموم بوده بینمون هرچی:تارا .. 

ولی:سورنا .. 

نداره ولی:تارا .. 

متنفرممممممم ازت  

بیمارستان رفتم و شدم ماشین سوار نیس مهم اومد چشماش از اشک . 

. 
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 اتاق تو رفتم کردم عوض رو لباسام اتاقم تو رفتم شدم پیاده ماشین از

 ..سورن

بودم سورن دستیار دیگه حاال .. 

عزیزم سالم:تارا  

اومدی خوش.عشقم سالم:سورن  

لطفا ها بیمار لیست.مرسی:تارا !! 

بردار هسش میز رو:سورن .. 



ها بیمار سمت رفتم و براشتم رو لیست .. 

بعد_ساعت_چند  

شدم خسته هوفففف  

ساناز؟ چطوری سالم:تارا  

خوبم:ساناز .. 

نی خوب مطمئنم .. 

شده؟؟ چیزی:تارا  

بگم چطوری نمیدونم:ساناز .. 

شدم عاشق میکنم حس من..من .. 

هس؟؟ کی حاال عزیزم باش اروم:تارا  

ارتا پسرعموت:ساناز  

چیییییییییی؟؟(بلند صدای با:)تارا  

دیدی؟؟ کی اونو  

اینجا بود اومده راستش:ساناز .. 



 از اونم میکنم حس گرفت رو شمارم بهانه یه به زدیم حرف هم با یکم

میاد خوشش من .. 

 سورنا#

کردم باز رو درش خونه تو اوردم رو چمدون .. 

اینا اینا  

کنه فراموش تا اینجا اورده رو همش یعنی نمیشه باورم .. 

نوشیدم اوردم...  کابینت تو از رفتم ریخت اشکام  

نوشیدم پیک 10 .. 

کردم باز اهنگ یه کامپیوتر سمت رفتم  . 

( بهرام رضا از ممنوع عاشقی تو بعد ) 
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 تارا#

اتاق تو رفتم زدم رو سورن اتاق در .. 



سورنم شدم خسته:تارا .. 

نباشی خسته..خانمم بشم فدات:سورن  

عزیزم نشی:تارا  

 ارمیتا#

یاشار پیش رفتم .. 

هانننننن برنمیداری سرم از دست چرا یاشار چته:ارمیتا .. 

کنم ولت میخوای چطوری منی زن تو:یاشار .. 

یاشار نگو چرت:ارمیتا .. 

نمیفهمی چرا لعنتی کردم زنت خودم من:یاشار .. 

ندارم حوصلع یاشار شو خفه:ارمیتا .. 

بکنی واسم کاری یه میخوام .. 

خب؟؟:یاشار  

بدزدی رو دختر یه میخوای بگو بزن زنگ امیر به:ارمیتا .. 

طرف؟؟ کیه:یاشار  

تارا:ارمیتا .. 



بردار بدبخت اون سر از دست ارمیتا:یاشار .. 

نه؟؟ یا میدی انجام:ارمیتا  

دارم دوست چون فقط:یاشار .. 

بای حله:ارمیتا .. 

بشی؟ من سورنای نزدیک میزارم کردی فک خیابونی دختری  

 سورنا#

کنم فراموشش باید .. 

میشه خوشبخت اینجوری .. 

حیاط تو رفتم .. 

زدم اتیش رو چمدونم .. 

سوخت همش  

 سوخت

 سوخت

تارا میکنم فراموشت .. 

   



زنمه االن اون بشم ارمیتا عاشق میکنم سعی .. 

( رحم بی عشق ) 
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بیمارستان رفتم شدم ماشین سوار .. 

 ..رسیدم

داریم عمل یه اخه سورن پیش برم باید هوففف .. 

میومد هاش صدقه قربون صدای که بزنم در میخواسم .. 

میره؟؟؟؟ تارا ی صدقه قربون داره نکنه  

نداره امکان !! 

اومد تارا صدای .. 

کافه؟ بریم شیفت بعد امشب میگما عشقم:تارا  

خانمم اره:سورن  

کردم باز رو در شد خورد عصابم .. 

گفتم سورن به تارا به کرد نگاه بدون . 



داریم عمل بیا عمل اتاق میرم من سورن:سورنا .. 

بیرون زدم اتاق از بشنوم جوابی اینکه بدون .. 

لعنتیییییییییییی اه  

 تارا#

شد ناراحت خیلی مطمئنم .. 

نی مهم برام درک به .. 

بیام؟؟ منم سورنم:تارا  

بیا عشقم اره:سورن  

مرسیییییی:تارا  

عمل اتاق رفتیم ... 

بعد ساعت 2  

بیرون اومدن زودتر سورن از .. 

سورنا به خوردم که نبود حواسم .. 

نبود حواسم راد اقای ببخشید:تارا .. 

نداره اشکالی:سورنا .. 



شد رد سرد .. 

کرد فراموشم زود چه .. 

 ...هییییی

کردم فراموشش منم ولی  

زندگیمه تو سورن االن .. 

( رحم بی عشق ) 
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 تارا#

شد تموم سورن از تر زود شیفتم .. 

برم پیاده میخواستم .. 

 داشتم کنم دعوت رو سورن شام برای میخوام کنم خرید یکم باید

 دماغم جلوی دسمال یه و وایستاد جلوم مشکی ون یه دیدم که میرفتم

مطلق سیاهی و .. 

 سورنا#



 با داره دیدم که کنم صداش تا اتاق تو رفتم بودم برگشته زودتر ارمیتا

میحرفه تلفن .. 

 فک میام هم خودم االن شهر بیرون انبار اون به ببر رو دختره:ارمیتا

بای رفتم من کنم سرش به دس باید اومده سورنا کنم . 

میخورم اب دارم مثال اشپزخونه تو رفتم و گرفتم فاصله زور .. 

بود مشکوک چقدر .. 

دارم کار بیرون میرم من عشقم:ارمیتا .. 

میری؟؟ کجا:سورنا  

دارم دندانپزشکی نوبت:ارمیتا .. 

برگرد زود فقط باش:سورنا .. 

بای اوک:ارمیتا  

بای:سورنا  

 از سر باید شدم ماشین سوار و پوشیدم لباس رفتم رفت خونه از وقتی

دربیارم کارش .. 

 تارا#



 تکون رو دستم کردم سعی بودم تاریک جای یه تو کردم باز رو چشمام

بودن بسته ولی بدم .. 

 ..لعنتیییییییی

هسن؟؟ کی دیگه اینا  

اومدن غول تا2 که خواسن کمک و کشیدن جیغ به کردم شروع .. 

کن رحم خودت خدایا .. 

( رحم بی عشق ) 
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زنیکه میزنی داد چرا:غول .. 

هسین؟؟ کی شما:تارا  

میفهمی میاد خانم االن:غول .. 

کنیم حال یکم بیا پویا داداش میگما .. 

اردالن نی بدی فکر:پویا .. 

شدن نزدیکم هسن اردالن و پویا اسمشون فهمیدم که غول تا 2 اون .. 



 هققققققق

اومد دختر یع صدای دفعه یه ولی .. 

ارمیتاس این ... 

میکنین؟؟ چیکار:ارمیتا  

داشتیم خانم ببخشید:اردالن  

گمشیددددد:کشید جیغ ارمیتا  

رفتن شون هردو   

نزدیکم اومد   

زد سیلی یه .. 

هاننننن؟ شوهرم نزدیک بیای میزارم کردی فکر:ارمیتا  

بابا گمشو خودت مال شوهرت:تارا  

زد دیگه سیلی یه  

اومد شلیک صدای که .. 

 سورنا#

انبار به رسیدم که کردم تعقیبش .. 



داخل رفت .. 

اه نمیشد ولی شم وارد کردم سعی منم  

 که شدم درگیر باهاش رفتم بیرون میاد انبار از داره مرد یه دیدم

کنم بیهوشش تونستم خوشبختانه .. 

 قایم ستون پشت رو خودم کردم باز رو در رفتم کش جیبش از رو کلید

بودن غول تا5 کردم .. 

 هوففف

داره؟؟ هم حیاط حتی خونس داخلش ولی انباره شبیه دور از  

اومد جیغ صدای  

دختر یه جیغ  

اشناس چقدر  

تاراس صدای اون .. 

( رحم بی عشق ) 
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بدم نجاتش کردم سعی   

دادم پیام سورن به .. 

( خطره تو تارا پلیس با اینجا بیا فرستادم برات لوک یه ) 

فرستادم براش .. 

نشد ولی بشم وارد کردم سعی .. 

اومد جوش به خونم میکنه اذیت رو تارا داره که دیدم رو ارمیتا دور از .. 

 رو افتاد که بهش زدم محکم سیلی یه و گرفتم موهاش از جلو رفتم

گرفتنم و اومدن ها غول اون از تا 2 زمین .. 

کندی گورتو ارمیتا:سورنا .. 

میخوریییییییی گوهی چه  

داری؟؟ دوسش هنوز:ارمیتا  

کردم نگاه تارا چشمای تو شدم ساکت .. 

کن ولش دارم دوسش اره:سورنا  

دنیا اون میفرسم رو هردوتون پس:ارمیتا .. 

تارا به زد محکم سیلی یه که  



عوضییییییییی کن ولش:سورنا  

رفت حال از تارا .. 

 سورن#

 بازش اومد اس ام اس صدای که میشدم خارج بیمارستان از داشتم

بود سورنا از کردم .. 

تارااااااا واییییی  

 رو نقشه زدم زنگ بود پلیس االن و بود دوستم که رهام به زدم زنگ

انبار اون به رفتیم و چیدیم .. 

( رحم بی عشق ) 
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شیم وارد شدیم موفق .. 

اتاق تو رفتیم .. 

اونم و هوش بی بود من تارای اون  

بود زنداداش .. 



چیه؟؟ ماجرا  

خبره؟؟ چه اینجا:سورن  

تارا سمت رفتم .. 

پاشو شده چی تارام .. 

   

زنداداش؟؟ خبره چه اینجا  

اینجا؟ اومدی چطوری تو:ارمیتا  

بکشه تا گرفته رو تارا اون داداش: سورنا .. 

چرا؟؟ چی یعنی:سورن  

به تارا:ارمیتا .. 

 رو دستش و گوشش تو زد و سمتش رفت بزنه. حرف نزاشت سورنا

بردتش و گرفت .. 

نی مهم .. 

پاشووو تارا:سورن  

پاشو خانمم زندگیم .. 



لعنتییییییییی نمیشه بیدار  

اینجا بیا پرهامممممم  

داداش جانم:پرهام   

کن خبر آمبوالنس:سورن  

چشم:پرهام  

بیمارستان رفتیم و کردیم سوار رو تارا   

بود نشده چیزیش خداروشکر .. 

بودم پیشش شد تموم سرمش تا .. 

 سورنا#

خونه بردم رو ارمیتا .. 

نا..ر..سو:ارمیتا .. 

نکردم خفت اینجا تا ببند ارمیتا شو خفه:دادزدم  . 

اتاق تو بردمش . 

شدم خسته که زدم اونقدر زدنش به کردم شروع کردم باز رو کمربندم  

بیروننننننن اتاق از برو گمشو:سورنا  



میومد هقش هق ولی رفت اتاق از زود ترسش از .. 

( رحم بی عشق ) 

 

#part69 

گفتم کشیدمو آهی  

حاملممم من سورنن: ارمیتا .  

گفت شده گرد چشمای با سورن  

داداش زن میگی چی تو ؟.چی: سورن  

زدم هق و گرفتم دستام بین رو دستام .  

سورنننن حاملممم من: ارمیتا  

ماهته؟ چند: سورن   

گفتم گریون چشمای با  

ماهمه2: ارمیتا  

 سورنا#



 سر حوصلمو دیگه میخندیدن داشتن و بودن داخل اون ساعت نیم

 باز صدای که باشم اروم کردم سعی و بیرون دادم اسوده نفسمو.  بودن

اومد در شدن .  

گقتم و رفتم سمتشون به اخم با   

داخل اون ساعت یه شوا میگین چی داداش بابا: سورنا .  

داداش هیچی: سورن .  

 که کردم نگاه ارمیتا به اخم با میگن دوروغ سگ مثل دارن میدونستم

گفتم مکنه توجه جلب زیاد سورن اینکه برای دزدید ازم نگاهشو  

داداش خوب خیلی: سورنا   

رفتیم کاناپه سمت به باهم .  

 ارمیتا#

نشستیم و رفتم  کاناپه سمت به لرزون پاهای با .  

 سورنم نشستم سورنا کنار من.  میلرزید داشت پاهام. کاناپه رو نشستم

رومون به رو . 

( رحم بی عشق ) 
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 عکس چه حاملم من بفهمه سورنا اگه یعنی میلرزید داشت پاهام

میداد نشون العملی .  

 گفتم اخی دلم یه تو چلوند سفت رو پام سورنا که بودم خودم افکار تو

شد جمع چشمام تو اشک .  

بریم؟ میگی چی تو:  سورنا   

بریم کجا ؟.کجا چی: ارمیتا   

شمال: سورنا  

شمال؟: ارمیتا   

ندارم مشکلی که من مشکلیه؟ اره: سورنا .  

گفتم زدمو جونی کم لبخند  

میریم باشه: ارمیتا .  

گفت لبخند با سورن  

 حتماخوشحال میدم خبر تاراهم. به من اوکیه پس خوب خیلی: سورن

 میشه



 بدون دیگه بله بریم تارا با. باید پس حتما هه شد گرد تعجب از چشمام

نمیشه تارا .  

زدموگفتم لبخندی   

باشه: ارمیتا  

گفت و کرد گوشیش به نگاهی سورن. شد بلند سورن گوشی زنگ  

اتاق تو رفت و بدم جواب باید ضروریه تماس این ببخشین: سورن .  

گفت و اومد ساعت نیم از بعد  

اومده پیش برام ضروری کار یه برم باید من ببخشین: سورن .  

گفت و شد بلند سورنا  

شب سر تازه میمیوندی داداش کجا: سورنا  

میشم مزاحم دیگه وقت یه داداش ممنون: سورن .  

گفت و کرد بغلش و سورن سمت به رفت سورنا  

چشم روی به قدمت مراحمی داداش نه: سورنا .  

 به رفتم مردن خدافظی از بعد کرد تشکری و زد رضایتی لبخند سورن

شویی ظرف تو گذاشتم رو ظرفا و اشپزخونه سمت .  



دادم قورت دهنمو اب ترسیده دارم کارت اینجا بیا رو ظرفا کن ول . 

( رحم بی عشق ) 
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 گردنم.  بود وحشی چشماش وایسادم روش به رو رفتم لرون پاهای با و

زد داد صورتم تو گرفتو رو  

 ب*ا*ر*خ ی دختره میگفتی داداشم به داشتی چی اتاق تو: سوزنا

 هاننن

گفتم تیکه تیکه.  شد جمع چشمام توی اشک  

میگم بهت باشه  کردی سورناخفم یقمو کن ول: ارمیتا .  

غرید خشم با و گوشم تو زد سیلی  

 به دستم بخاطرتت که نداری اینو لیاقت اصن تو میگی راست اره: سورنا

ه*ز*ر*ه ی دختره بشه الوده خون   

 در رو بندش کمر. اومدم فرود زمین رو درد از که زد پهلوم به مشتی

گقتم زدمو جیغی. بدنم رو زد رو ضربه اولین و اورد  

متنفرمممم ازت رادددد جناب متنفرمممم ازتتت: ارمیتا .  



 رامش نکنه هان؟ بهش گفتی چی ببینم بگو میکشمت ارمیتا: سوزنا

 میونی هرکاری که ی*ب*ا*ر*خ دختره یه تو باشه باهات که کردی

  .بکنی

شدم بلند لرزون پاهای با و. باال بردم رو دستام .  

نزن میگم شه... با: ارمیتا   

ی*ض*و*ع ی دختره نکشتمت تا بگو: سورنا  

   

[14:24] 1 هشتم اسماعیلی مائده : 

من...  من سورنا: ارمیتا ...   

چی تو: سورنا   

حاملمممم..  من...  سورنا: ارمیتا  

چیییی؟: سورنا  

 لعنتت خدا.  ارمیتااا کردی غلطی چه تو دادم قورت ترسیده دهنمو اب

 کنه

( رحم بی عشق ) 
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 هر با ولی وایسم خودم پاهای روی نمیتونستم بود شده سست پاهام

 خشمگین صدای که رفتم اتاق سمت به اروم اروم و شدم بلند بود توانی

اومد سورنا  

وایسا: سورنا  

گفت و گرفت رو بازوم ایستادم  

توافقی میدم طالقت من ارمیتا میکنی سقط رو بچه اون: سورنا .  

 حفظ رو خودم سردی خون کردم سعی میگفت؟ داشت چی این چییی

گفتم و کردم نگاه خونش ی قلوه چشمای به کردم فوت رو نفسم کنم   

 دنیا به رو بچه اون من نخای چ بخای. چه تو منه مال بچه اون: ارمیتا

 توعه ی بچه اون بزنی حرفی همچین میتونی چطور تو. سورنا میارم

  .سورنا

بستم محکم رو چشمام صورتم تو زد داد .  

 وگرنه میکنی سقط رو بچه اون ارمیتا نیستتتت من مال بجه اون: سوزنا

 تا من نمیخامت میدونی خوب هم خودت میکنم جهنم برات رو زندگی

میخام رو را .  



گفتم گریون چشمای با و کردم باز رو چشمام الی  

تاراا ن توعم زن من هاننن؟ میگی داریییی چی تو: ارمیتا .  

 تو ب*ا*ر*خ ی دختره توی نه دارم دوست اونو من اینکه مهم: سورنا

 مال بچه این  نی معلوم میاد بر ازت کاری هر که ارزشی بی دختر یه

  .کیه

شد جاری گونم رو اشکام بود سخت برام زد که حرفی هضم .  

گفت گرفتو فکمو  

بدی جون باید ای زنده تا: سورنا . 

( رحم بی عشق ) 
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 فرود زمین روی. بهم کوبوند محکم رو در و بیرون زد خونه از و گف اینو

  .اومدم

کنارمی تو وقتی نیس مهم بیادبرام بیاد میخاد  سرم بالیی هر:ارمیتا . 

 تارا#



 برای همش سورنا کنم کار دیگهبیمارستان یه برم بدم استعفا میخاسم

 ها روزنامه. میریخت بهم رو من اعصاب این و میکرد تکلیف تعیین من

 یاد یهو اینکه تا میز رو گذاشتم برداشتم بود روزنامه هرچی بگردم رو

 زدم زنگ بهش و برداشتم گوشیم. میکرد چیکار االن یعنی.افتادم سورم

اومد زن یه صدای که داد جواب باالخره بوق تا چند از بعد باالخره که  

_ دارید کار کی با بفرمایید بله  

گفتم پته تته با ضعیفی صدای با بودم کرده گم رو پام دستو  

داشتم کار سورن با...من...من:تارا  

_ هستید سورن کیه شما . 

 کنید لطف میشه اگه هستم بیمارستان داخل شورن همکار مننن:تارا

بدید بهش رو گوشی . 

_ حتما بله . 

گفت جدی لحن با پیچید گوشی داخل سورن صدای  

بله؟:سورن  

خوبی سورن سالم:تارا   

داشتی ممنون،کاری:سورن . 



گفتم پته تته با  

 میخرم دارم احتیاج بت بد حالم خیلی من سورن بخای رو  راستش:تارا

بزنم حرف باهات . 

گف نگرانی صدای با  

تارا؟ شده چیزی:سورن  

بزنیم حرف حضوری میشه:تارا . 

بفرست آدرس کجایی البته:سورن  

میکنم پیامک برات  االن. باشه:تارا  

منتظرم باشه:سورن . 

 موندم منتظر و فرستادم براش رو خونم آدرس و کردم قطع رو گوشی

 ...بیاد

* * * 

 که کردم باز را در و رفتم در سمت با سمیه سرا خورد زنگ صدای

نشستیم کاناپه رو رفتیم باهم داخل اومد سورن . 

( رحم بی عشق ) 
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میخوری؟ چی:تارا  

دارم کار تارا برم میخام زود من بشین بیا:سورن  

میشه اینطوری مگه:تارا  

گفت و زد لبخندی  

میشه اره:سورن  

نشستم کاناپه روی روش روبه رفتم و گفتم لب زیر ای باشه  

گفت و باال روانداخت ابروهاش تای یه سورن  

چیشده ببینم بگو:سورن   

 برام کار یه میشه اگه بدم استعفا بیمارستان از میخام من سورن:تارا

بچرخونم زندگیمو بتونم باشه خوب حقوقش که کن پیدا . 

بدی؟ استعفا میخای دلیلی چه به اونوقت:سورن  

 کارام نمیزاره و میره راه من اعصاب روی هی داداشت سورن ببین:تارا

 چی؟من که اومده ها سال بعد بودم کرده فراموشش من بدم انجام رو

 داداشت که حقوقی یه محتاج نمیخام و ندارم داداشت به احتیاجی هیچ

بیمارستان از میدم استعقا من همین برای باشم میده بهم . 



کارتت به میزنم میلون10ماهی خودم تارا خونه تو وایمیسی تو:سورن  

میگفت داشت چی این شد گرد چشام تعجب از  

چییی:تارا  

گفتم که همین:سورن . 

گفتم اخم با و وایسادم سینه به دست  

میکنی تکلیف تعیین برام که هستی من کیه اصال تو:تارا . 

 میگم وقتی منه دست اختیارت و زَدتم نامِ میدونم که اونجایی از:سورن

چشم بگی باید خونه تو بشین  

گفتم زدمو ای پوزخنده  

زدِت؟ َنام شدم یهو نه جالبه:تارا  

( رحم بی عشق ) 
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 در سمت ب بزنم حرفی اینکه از قبل و کوچولو خانم جالبه اوم:سورن

کوبید محکم درو و زد بیرون کرد باز درو و رفت . 



 خودم حال به زار وزار کردمولو خودمو. بود ریخته بهم اعصابم خیلی

 گرم چشمام که کردم گریه انقدر.بودم بدبخت من چقد کردم گریه

شد خواب  . 

*** 

 بود تاریک جا همه یود تاریک هوا بود شب9ساعت کردم نگاه ساعت به

 از شد بلند گوشیم اس ام اس صدای زمان هم که کردم روشن رو برق

 نشو ناراحت:بود نوشته کردم بازش رو پیام سریع یود شورن طرف

 معذرت دادم گیر ریخت بهم اعصابم شدم حساس روت یکم من عزیزم

 شد بلند گوشیم زنگ یهو که اونور کردم پرت گوشیو ببخشین میخام

افتاد گوشی روی سورن اسم : 

بله:تارا  

عزیزم الو:سورن  

میخای چی:تارا  

بود ریخته بهم اعصابم من عشقم ببخشین:سورن . 

گفتم بغض با  

رو اعصبانیتت میکردی خالیش سرمن باید اونوقت:تارا   



 واقعا اگه کنی کار سورنا پیش ندارم دوست من ببین تارا نه:سورن

کنم پیدا برات بگو وایسی خودت پای روی میخای . 

گفتم ذوق با  

واقعا؟:تارا  

گفت و کرد ای خنده سورن  

عزیزم اره: سورن  

گفتم زدمو کنار اشکامو  

مرسی واقعا:تارا  

اشتی؟:سورن  

گفتم ناز با  

اشتی:تارا  

 باش پایین دیگه ی دقیقه10تا رستوران ببرمت میخوام شو اماده:سورن

کرد قطع رو گوشی بزنم حرفی من اینکه از قبل و . 

( رحم بی عشق ) 

#part76 



 

 سمت به و شدم بلند مبل روی از نشست لبم رو ملیحی لبخند

 سمت به و بیرون زدم و دادم انجام را مربوطه کارای رفتم دستشویی

 تصمیم امروز. کردم ملیحم ارایش یه کردم مرتب خودمو رفتم اتاق

 داشتم بهش حسی یه بزنم حرف سورن با ازدواج درمورد داشتم

 شد بلند گوشیم زنگ صدای که. شدم بخیال چی یا بود عشق نمیدونم

پیچید گوشی تو سورن صدای کرد وصل رو تماس سریع  

عزیزم الو:سورن  

بله:تارا  

خونم در دم من پایین بیا:شورن . 

 سمت به سمیه سرا کردم قطع بزنه حرفی اینکه از قبل و گفتم ای باشه

با در زدم را اسانسور ی دکمه رفتم در  

   

 شده جیگر خیلی کردم خودم به نگاهی. اسانسور داخل رفتم شد ز

 برام داره که دیدم رو سورن دفعه یه که کردمنگاه اطرافم دور به.بودم

 از سورن به شدم خیره و بغلش تو شدم ولو. دیویدم. میده تکون دست



 بوسه گرفت خندش که کردم نگاش مظلوم شد گرد چشماش تعجب

بیرون اومدم بغلش از سریع زد سرم به ای   

باال رفت سورن ابروی تای یه که  

کوچولو خانم چیشد:سورن  

هیچی:تارا  

شدیم سوار رفتیم ماشین سمت به   

بریم کجا خوب:سورن  

بزنم حدف باهات چیزی یه درمورد باید من کافه یه برو:تارا  

چی:سورن  

سورن نداره خوبیت میبینه مارو یکی نیست جاش ابنجا:تارا   

گفت جلو اورد رو کردصورتش نگاهم شیطنت با  

هوم میشه چی مگه ببینن خوب:سورن  

کنم عوض رو بحث دادم ترجیح و دادم قورت دهنمو اب بودم ترسیده . 
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گشنمه من رستوران بریم نریم کافه سورن چیزه میگم:تارا . 

گفت و کرد اخمی  

نمیاد خوشم میکنن عوض بحثو که دخترایی از اصال من:سورن  

نشست پاهام رو دستش یه . 

زدم پسش و کردم اخمی  

ها میترسونی منو سورن؟داری میکنی داری غلطی چه:تارا  

رفت باال سورن ی خنده . 

بود دیوانه واقعا مرد این  

ندارم باهات کاری کوچولو؟نترس خانم ترسیدی:سورن   

 روم به رو به. رسید ای دقیه20 که رفت تند انقدر کرد روشن ماشینو و

 برام رو در و شد پیاده سورن بود الکچری خیلی رستوران یه کردم نگاه

 رستوران سمت به.نشست لبم رو لبخندملیحی گرفت دستمو کرد باز

نفره دو های میز از یکی روی نشستیم.رفتیم . 

اومد گارسون که  



دارید؟ میل چی:گارسون  

گفتم کنم تعارف اینکه بدون  

میخام مشکی نوشابه یه با کوبیده کباب من:تارا  

لطفا مشکی نوشابه تا2 و کوبیده کباب سیخ تا6:سورن  

حتما:گارسون  

 دستم انگشتای با. گرفت فرا بینمون سکوت رفت گارسون اینکه از بعد

کردم بازی . 

خوشگلم؟ شده چیزی:سورن  

گفتم و اوردم باال رو سرم  

بهت بگم چیزی یه باید من:تارا  

چیزی چه:سورن  

بندازیم؟ جلو رو عقد تاریخ نیست بهتر میگم من:تارا  

واقعا:سورن  

اوهم: تارا  

کردی؟ فکر موضوع این به واقعا تو تارا:سورن  



بهتر ازدواج زودتر هرچی من نظر از سورن ببین اره:تارا . 
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کردم بازی دستم انگشتای با . 

خوشگلم؟ شده چیزی:سورن  

گفتم و اوردم باال رو سرم  

بهت بگم چیزی یه باید من:تارا  

چیزی چه:سورن  

بندازیم؟ جلو رو عقد تاریخ نیست بهتر میگم من:تارا  

واقعا:سورن  

اوهم: تارا  

کردی؟ فکر موضوع این به واقعا تو تارا:سورن  

بهتر ازدواج زودتر هرچی من نظر از سورن ببین اره:تارا . 

موافقم:سورن . 



خوبه؟ چهارشنبه بعد ی هفته:تارا  

باش اوم:سورن   

 خوردن به کردیم شروع.میز رو گذاشت هامونو سفارش اومد گارسون

 سوار بیرون زدیم رستوران از و کردیم حساب غذامون شد تمام وقتی

 رو سورن نگاه سنگینی.  دادم تکیه شیشه به رو سرم. شدیم ماشین

 به نفسش حرمای.  زد کنار رو صورتم تو موهای جلو اومد میکردم حس

زد پچ گوشم دم.میشد مورم مور میخورد گردنم  

تارا؟ زیبایی خیلی میدونستی:سورن  

نیس جاش اینجا لطفا سورن:تارا . 

کرد روشن رو ماشین و عقب اومد . 

میری داری کجا:تارا   

من ی خونه:سورن  

 منو نکن اذیت  لطفا سورن نکن فکرشم تو؟عمرا ی چیییی؟خونه:تارا

خودم ی خونه برسون . 

 من ی خونه شبم یه حاال. تارا بزنی حرف حرفم رو نمیاد خوشم:سورن

 .بخواب



. بود زیاد خستگی از اونم خوابیدم سورن ی خونه روز یه فقط  من

 و بودم نخوابیده تنها و تک خونه یه داخل تنهایی مرد یه با هیچوقت

میکرد زده وحشت منو این . 

خودم خونه ن برسون منو لطفا نمیشه نه سورننن نه:تارا . 

 از یکی.برسونم آسیب بهت که نیستم اونا از من تارا نباش نگران:سورن

کنیم اذدواج که وقتی تا میدم بت هارو اتاق . 

هووف تو دست باش،از خوب خیلی:تارا  
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 آسوده رو نفسم.زد حرف نمیشد حرفشم رو بود لجباز خیلی مرد این

بیرون دادم  

 آرمیتا#

 ام اس صدای. نیومده دیگه زد کتکم و شد دعوام سورنا با که وقتی از

 سریع بود روش سورنا اسم کردم نگاه صفحه به شد بلند گوشیم اس



 وگرنه میکنی سقط رو بچه اون تو آرمیتا:بود گفته کردم باز رو پیام

بشی سیر زندگی از که میارم سرت بالیی . 

 من. شدم پیامش بخیال اونور انداختم رو گوشی و زدم جونی کم لبخند

 میگیرم طالق سورنا از آوردم دنیا به رو بچه وقتی بود مهم برام بچم

 عالقه هیچ که مردی بایه نمیتونستم من بودم شده خسته ازش دیگه

 و رفتم در سمت به شد بلند زنگ صدای کنم زندگی نداشت من با ای

داخل اومد مامانم کردم باز درو . 

_ دخترم سالم  

داخل جان،بفرما مامان  سالم:آرمیتا . 

نشست کاناپه روی رفت بست رو در و داخل اومد کرد لب زیر تشکری  

نشستم کنارش و میز رو گذاشتم و اوردم براش ای ابمیوه . 

_ خوبه؟ کجاست سورنا  

گفتم بغض پر صدای با  

بخوبیتون بله میاد شب نصف2ساعت کاره سر سورنا:ارمیتا . 

گفت و کرد اخمی مامانم  

_ چیشده؟ دخترم شده چیزی  



 ای عالقه هیچبهم سورنا بگم،بگم چی نمیدونستم بود شده الل زبونم

 اخه؟چی میگفتم میکنه؟چی زندگی باهام داره اجبار به نداره؟بگم

میگفتم؟ داشتم  

منو... سورنا...سو...سورنا:ارمیتا  

رفت درهم بیشتر اخماش مامان  

_ کردیلبم به جون چی جون؟سورنا دختر بگو د  

گفتم گریون چشمای با  

 نداره دوست نداره،منو احساسیم کوچکترین حتی من به سورنا:آرمیتا

جون مامان  

گفت و گوشس تو زد سیلی مامان  

_ باشه؟ نداشته دوست تورو سورنا میشه دختر؟مگه چیه حرفااین  

 خونه این تو داره من با اجبار به نداره دوست منو جون مامان اره:آرمیتا

بگه نزده سر بم بارم یه حتی حاملم من مامان میکنه زندگی . 
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_ کنه اصالح باهات اخالقشو میزنم حرف باهاش من دخترم نباش نگران  

گفتمو زدم کنار اشکامو  

 بخاطر اگه حتی میگیرم سورنا از رو طالقم من جون مامان نه:آرمیتا

میگرم طالق شده بچمم  

_  رسم طالق ما ی خانواده تو نداری رو رو بگی طالق اینکه حق آرمیتا

  نیست

بود؟ کی یعنی شد بلند در زنگ  

داخل اومدن بابا و سورنا که رفتم در سمت به  

 نیوردم خودم روی به شد پیداشون کجا از اینا شد گرد چشام تعجب از

بابام بغل تو پریدم و گفتم  آمدی خوش . 

گفت و کشید لپمو و بوسید رو روم بابام  

_ شیطون ای  

 وارد و گرفتم سورنا دست از رو میوه های کیسه و اومدم در بغلش از

شدم اشپزخونه  

میارم من  بشین برو تو خانمم:سورنا  



ز تشکری و زدم لبخندی ولی تظاهر میدونستم اینکه با  

   

بیرون اومدم آشپزخونه از و کردم لب یر  

 به کردیم شروع میز رو گذرباشت رو بود هرچی میوه و شیرینی سورنا

زدن حرف  . 

 سورن#

 الی که زدم پهلوش به دستی بود خوابیده ناز خیلی کردم تارا به نگاهی

 رومون به رو به نگاهی  بعد و کرد بهم نگاهی و کرد باز رو چشماش

 تارا زدیم رو آسانسور دکمه باهم رفتیم خونه سمت به و شد پیاده کرد

کرد  بهم آلودی خواب نگاه . 

   

[14:26] 1 هشتم اسماعیلی مائده : 
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 شد باز اسانسور بود شده بامزه چقدر کردم ای خنده میزد چرت داشت

 رفت تارا کردم باز درو و در تو انداختم رو کلید و گرفتم ازش نگاهمو

کاناپه رو داد لم و داخل  

نمیخوری؟ چیری:سورن  

گفت و مالید رو چشماش  

بخوابم؟ برم باید کجا من بگی ندارم،میشه میل نه:تارا  

باال رفت که بهش دادم رو کلید  همیشگی اتاق البته،همون:سورن  

 آرمیتا#

 و کرد بهم نگاهی بابا.  بود شب نصف1ساعت کردم ساعت به نگاهی

 گفت

_ میکنم کم رو زحمت مادیگه دخترم  خوب  

بیارین تشریف داشتین دوست هروقت باباجون زحمتی چه:آرمیتا  

گفت سورنا به رو و بوسید رو پیشونیم و جلو اومد بابا  

_  شه کم سرش از مو تار یه اگه دادم امانت تو به رو دخترم من سورنا

میبینم تو چشم از  



پدرجون راحت خیالتون:سورنا  

 از دخترته مراقب که چقدرم جون بابا اره زدم دلم توی ای  پوزخنده

 اتاقش سمت رفت سورنا بوسی رو و خدتفظی از بعد شدم خارج افکارم

 زندگی اجبار با خونه یه تو داشتم مرد بودبایک گوهی زندگی چه این

گفت خشنی صدای با زدم در به تق و رفتم سورنا اتاق سمت به میکردم  

داخل بیا:سورنا  

 رفتم بود کشیده دراز تخت رو و بود چشمش رو دستش داخل رفتم

گفتم و نشستم کنارش  

 خودم بچمو ندارم تو به هم سورنانیازی میگیرم طالق ازت من:آرمیتا

میخام ازت رو خونه این فقط میکنم جمع  

وقتش به نباش نگران میدم طالقت:سورنا   

 رحم بی مرد این چقدر  بود جاری صورتم رو اشکام بستم رو چشمام

دلش بود  سنگ مثل بود . 

 و رفتم اشپزخونه سمت به.بیرون زدم اتاق از و کردم لب زیر تشکری

 صدای با و افتاد دستم از یکیشون که شویی ظرف تو گذاشتم رو ظرفا



 ناراحت صدای که بردارم هاشو شیشه خرده که شدم خم شکست بدی

شد بلند سورنا  

خوبی؟:سورنا  

گفتم و زدم کنار رو دستش  

 خودم من بخواب برو نشده چیزی خوبم نزن،اره دست من به:آرمیتا

میکنم جمع  

گفت و گرفت دستامو   

میکنم جمعشون من ای خسته بخواب برو تو:سورنا . 

رفت باال فریادم  

نزننننن دست من به:آرمیتا  

( رحم بی عشق ) 
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 نگم سگم محل بهت که بهتر همون نداری لیاقت ذاتت به تف:سورنا

لیاقت بی ی دختره  



 اشکام دادم اجازه زمین رو نشستم رفت اتاقش سمت به و شد بلند

 بستم رو چشمام ها شیشه خرده وسط همونجا بودم خسته خیلی بریزه

ببره خوابم تا  . 

شد خواب گرم چشمام کی نمیدونم  ... 

* * * 

 سالن داخل  ورفتم شدم بلند بود توانی هر با. کردم باز رو چشمام الی

. بود صبح6کردم،ساعت ساعت به نگاهی بود روشن هوا کنار زدم را پرده

 ذوق خیلی بشه معلوم بچه جنسیت تا سونوگرافی میرفتم باید8ساعت

 نه یا میدونه خودش ی بچه اونو سورن آیا نبود مهم من  برای داشتم

 شونه به دستی نگهان.منم امیدش تنها و منم مادرش بود این مهم

بود سورنا کردم سرم پشت به نگاهی و کشیدم خوردجیغیهام . 

علیکی یه سالمی یه حداقل میکردم سکته داشتم:آرمیتا   

بیداری؟ تو چرا صبح5ساعت:سورنا  

نداره ربطی هیچ تو به:آرمیتا   

 من به چیت همه هست من ی شناسنامه تو اسمت وقتی تا:سورنا

میشه مربوط  



 نداشتم رو باهاش کردن بحث حوصله کردم سکوت زدم ای پوزخنده

کوبیدم بهم محکم درو و اتاقم تو رفتم و زدم پسش .  

 تارا#

 کردم ساعت به نگاهی باال پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 رختخواب از.  بیمارشتان میرفتم باید بود شده دیرم.بود صبح6ساعت

 برای ای نوشته.پایین اومدم ها پله از کردم باز اتاقو در و کندم دل

 میز رو گذاشتم نشو،تارا نگرانم بیمارستان میرم دارم من:نوشتم سورن

 رفتم ها پله از و کردم باز رو در بخونه  رو نوشته شد بیدار وقتی که

نداشتم که ماشینم هوووف. پایین  

( رحم بی عشق ) 
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برم اتوبوس با تا نشستم ایستگاه داخل و بیرون زدم  ساختمان از  .  

 آرمیتا#

 رنگ با لباس یه بیرون دادم نفسمو آسوده نبود سورنا کردم باز درو

  آبی چسبون جین شلوار یه پوشیدم و اوردم در کمدم تو از ای نسکافه

 رو ماشینم سوییچ بیرون اوندم اتاق از زدمو رنگ کم رژ یه.پوشیدم



 به و شدم ماشینم سوار پارکینگ رفتم بیرون زدم خونه از و برداشتم

. کردم لبخونی همراهش و کردم روشن رو ظبط. رفتم بیمارستان سمت

 پارک رو ماشین رسیدم موقع به خداراشکر   بودم راه تو 20 حدود

 رو مربوطه کارای و رفتم پذیرش سمت به باال رفتم ها پله از و کردم

 بود سالم یچم خداراشکر دادن انجام رو سونوگرافیم دادم انجام

  میومد دنیا به اون زدم رضایت روی از لبخندی.بود دختر جنستیش

بود دخترم که بود خوب بازم دردام مرحم میشد . 

 حرکت خونه سمت به شدم ماشینم سوار بیرون زدم  بیمارستان از

 .کردم

# بعدهفتهیک  

 سورن#

 زنگی کنیم عقد تارا با بود قرار امروز کردم حرکت تارا ی خونه سمت به

داد جواب بوق ازچند بعد که زدم بهش  

الو:تارا  

 دیگه دقیقه10 محضر بریم دنبالت میام دارم شو عزیزم،اماده الو:سورن

 اونجام



بشم اماده میرم من پس باشه باشه:تارا  

کرد قطع بزنم حرفی اینکه از قبل . 

 تارا#

 و برداشتم کمد تو از رو بود حریر و سفید رنگ کهمانتوم

 کردم صافشون و زدم شونه موهامو و کردم غلیظی ارایش.پوشیدمش

 که زدم لبخندی بودم شده عالی کردم خودم به نگاهی. دورم ریختم

موقع خوش چه افتاد روش سورن اسم.خورد زنگ گوشیم   

کردم وصل رو تماس ... 

الو:تارا  

پایین بیا خونم در دم من عشقم الو:سورن   

باشه:تارا  

 ساناز و آرتام عقدمون شاهد بود قرار... کردمقطع رو گوشی سریع

 بود ماشین تو سورن پایین رفتم ها پله از و پوشیدم رو کفشام...باشن

 تیپش. بود شده جذاب خیلی رفتم سمتش به داد تکون برام دستی

شد سوار خودشم شدم سوار کرد باز برام رو در و شد پیاده...بود مجلسی   

بست نقش لباش روی لبخندی سورن . 



شدی خوشگل خیلی:سورن  

همچنین به:تارا   

 سوارش و رفتیم آرتام ی خونه سمت به کرد روشن رو ماشین

رفتیم ساناز دنبال کردیم سوار رو آرتام کردیم،وقتی ... 

* * * 

 دستمو سورن شدم پیاده بود شیک  محضر یه کردم نگاه روم به رو به

  و.اومد عاقد که عقد ی سفره سر نشستیم رفتیم محزر سمت به گرفت

خوند رو خطبه  

 دائم عقد به شمارا وکیلم بنده آیا  سعید رادفرزند  سورن اقایه جناب _

بیاورم؟ در شده معلوم مهریه با  امینی تارا خانم  

بله:سورن  

 خجالت از بوسید رو گونم زدم لبخندی دستم تو کرد انگشترو سورن

شد سفید و سرخ صورتم . 

خار محضر از خوندن رو خطبه اینکه از بعد  

   

بوسیدم رو ساناز شدیم ج  



 زحمتت ببخشین جون ساناز شدی عقدمون شاهد که ممنون واقعا:تارا

عزیزم دادیم  

عزیزم بشین پیر هم پای به جون،ایشاهلل تارا میکنم خواهش:سانار  

کردم لب زیر تشکری .... 

( رحم بی عشق ) 
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 آرمیتا#

 خیلی میز رو انداختم  رو کلید و کردم باز درو تو انداختم رو کلید

گفت سورنا اتاقم تو برم اومدم که همین.بودم خسته  

کجا؟:سورنا ! 

خستم بخوابم میرم:آرمیتا . 

دارم حرف باهات بشین بیا نکرده الزم:سورنا  

شدم خیره بهش و کاناپه رو نشستم رفتم . 

خستم بگو زودباش:آرمیتا  



بیار دنیا به رو بچه نمیدم،اون طالقت:سورنا  

 سقط رو بچه  میگفت داشت پیش روز چند اینشد گرد تعجب از چشام

 بیار دنیا به رو بچه نمیدم طالقت میگه االن اما نیست من مال بچه کن

 !عجب

  نداره بهم هم  عالقه  کوچکترین که مرد بایک نمیتونم من سورنا:آرمیتا

 باشم میزنه ی*گ*ز*ر*ه ننگ بهم که باشم کسی با نمیتونم باشم

 ازدواج اولم همون از شکر رو خدا برو موندم که االنم تا!نه؟ یا میفهمی

نکردم باز کورمو چشمای یخته موقع اون من اما بود اشتباه تو با من .... 

حرفم وسط پرید  

 زندگیت سر میشینی نمیدم طالقت میاری دنیا به رو بچه اون:سورنا

 که ای وظیفه و میپزی میسابی میشوری...زنا بقیه مثل.آدم یه مثل

 طالقت که روشکر خدا برو بدی انجام باید بار یه ی هفته رو داری

 .نمیدم

میکرد زیادروی داشت واقعا دیگه این   

 بفهم کن فرو کلت تو اونو نمیکنم زندگی خونه توی باتو مننن:آرمیتا

شدممم خسته من  



نکن درازی زبون من برای پایین بیار صدات...هیشش:سورنا  

 سو ازم بیای خواستی وقت هر که سورنا نیستم عروسکت من:آرمیتا

نه؟ یا میفهمی بری بعدم بکنی استفاده  

میدی انجام وظیفتو فقط تو...باش آروم:سورنا   

سقف یه زیر تو با من:آرمیتا ... 

پرید حرفم وسط ... 

منه دست اختیارت...هیشش:سورنا . 

بیرون زد خونه از و گفت اینو . 

زمین کوبیدم پامو بود زورگو خیلی  . 

( رحم بی عشق )  

#pat85 

 

 و شدم فکرا این بخیال. فرستادم کنندم خسته زندگی به لعنتی لب زیر

کاناپه رو دادم لم  

* * * 



 رو المپ. صدا سرو بدون بود تاریک جا همه کردم ساعت به نگاهی

 و بود شب نصف1ساعت نبود هیشکی کردم نگاه اطرافم به کردم روشن

 کیلیدی یهو که.میشدم نگران داشتم کمکمخونه بود نیومده سورنا هنوز

 کردم خمارش چشمای به نگاهی داخل اومد سورنا شد انداخته در تو

 در و رفتم اشپزخونه سمت به بخیال بود مست دوباره نداشتم شک

دستموگرفت مچ یکی انگار که کردم باز رو یخچال . 

زدم داد عصبانیت با و کشیدم جیغی  

 شدم خیره بیرون اوردم دستش از مچمو نزن منبه دست کن ولم:آرمیتا

. دادم قورت پرصدا دهنمو اب بودم ترسیده خونش ی قلوه چشمای به

 سورنا اینکه از اتاق،قبل سمت دویدم و بیرون اومدم اشپزخونه از سریع

کوبیدم بهم محکم درو داخل بیاد  . 

غرید خشم با و زد در به لگدی سورنا  

نکردم چالت همینجا تا کن باز درو آرمیتا:سوزنا . 

نالیدم بغض و گریه با  

نمیخام:آرمیتا   

آرمیتا نشکوندمش تا کن باز درو میگم:سورنا . 



 برام خونه این تو،داخل با کردن زندگی حتی نیستی من شوهر تو:آرمیتا

برو سورنا کنم تحملت نمیتونم ام دقیقه یه آوره زجر  

اعصبانی دستم از االن تو آرمیتا بزنیم حرف باهم کن باز درو:سورنا  

 دختر یه چرا تو زدم بهت دلمو حرف من آرومم خیلیم نه:آرمیتا

 چیشد میدم طالقت نگفتی هوم؟مگه خونت تو داشتی نگه رو ه*ز*ر*ه

 هان؟

اه نیومده خوبی که توام به:سورنا   

رفته که میداد نشون سورنا پای صدای ... 

   

[14:27] 1 هشتم اسماعیلی مائده : 

 یدم

شد سفید و سرخ صورتش خجالت از که بوسیدم گونشو  . 

شی خوب کم کم تا بریم راه یکم بیا گفتم و گرفتم رو دستش   

گفت و زد لبخندی شد بلند منکمک با گرفت دستمو  

میکشیا نازمو همه ابن میشما لوس:آرمیتا   



نمیخام ای دیگه چیز من شو خوب فقط تو...سرت فدا:سورنا  

( رحم بی عشق ) 
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  آرتام#

 ی خونه اوند خونه بره  نتوست بود خسته دیشب کردم ساناز به نگاهی

 زدم لبخندی کردم خوابش غرق و مظلوم ی چهره به نگاهی خوابید من

 دوسش که بگم بهش چجوری تونستم نمی و بودم ساناز عاشق من

 رو چشماش الی که پهلوش به زدم اروم سمتش یه رفت دستم داشتم

گقتم و زدم بهش لبخندی کرد باز  

خوابیدی؟ عزیزم،خوب بخید صبحت:آرتام ! 

شدم مزاحمت اگه ببخشین. اوهم:ساناز   

 سراغ سنتی خونه سفره یه بریم بیا میگم ،ساناز مزاحمتی چه نه:آرتام

بخوریم صبحانه باهم دارم  

بشم اماده  میرم البته،من:ساناز  



 سرش شالشم پوشیدش زد کاپشنش به چنگی و شد بلند کاناپه رو از

 رفتم خونه سفره سمت به شدیم ماشین سوار بیرون زدیم خونه از کرد

کردم پارک رو ماشین ... 

شدیم خونه سفره وارد ... 

اومد گارسون خونه،که سفره از  گوشه یه نشستیم  رفتیم  

دارید؟ میل چی:گارسون  

گقتم من که بگه چیزی خاست ساناز  

بیارید لطفا دارید هرچی:آرتام   

حتما:گارسون  

رفت گارسون که... کردم لب زیر تشکری ! 

بزنم حرفمو چحوری نمیدونستم پایین انداختم رو سرم  

بگم بهت چیزی یه مبخام من تارا:آرتام  

گفت  انداخت باال ابرویی  

؟ چیزی چه:ساناز  

شده ویرایش    



( رحم بی عشق ) 
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# بعدهفتهچند  

 زود خیلی روزها و بودم نگرانش من و نبود خبری سورنا از بود روز چند

 تر بزرگ شکمم و میشد نزدیک داشت منم زایمان و میگذشت داشت

  مونده زایمانم به دیگه ماه یه فقط بود بد حالم خیلی روزا این. میشد

 زاده حالل چه بود سورنا شد خونه وارد یکی یهو که بودم خودم افکار تو

زد داد صورتم تو و سمتم اومد بود اعصبانی خیلی داخل اومد  

 عکس چندتا بیشعور زنیکه همینه لیاقتت چون میدم طالقت:سورنا

 چی من  شد گرد تعجب از چشمام کردم بهشون نگاهی میز رو انداخت

 پاهام رو نمیتونستم میرفت سیاهی  داشت چشمام میدیدم داشتم

مطلق تاریکی زمین رو افتادم و وایسم  

 سورنا#

 اومدن سریع انبوالنس به زدم زنگ کنم چیکار نمیدونستم بودم ترسیده

تخت رو گذاشتنش. رفتم دنبالشون ماشینم با بردنمنم رو آرمیتا و   

گفتم دکتر به رو  



شده چش زنم:سورنا   

 مادر ما الویت بشه عمل باید  شده مغزی مرگ زنتون متاسفانه:دکتر

بیاد دنیا به زود باید بچست   

گفت من به رو و رفت عمل اتاق سمت به و شد بلند دکتر  

میدیم انجام بیاد بر دستمون از هرکاری نباشین نگران راد اقای:دکتر  

 من تقصیر گرفتم دستام بین سرمو و نشستم منتظر عمل اتاق در پشت

 اتاق تو داشت من آرمیتای االن میدادم بهش رو عکسا اون نباید بود

زمین رو اومدم فرود  میداد جون عمل  

 اگه کردم بدی درحقش خیلی من میدادن جون داشتن بچم من زن

نمیبخشم خودمو هبچوقت من نشه خوب اون   

دیوار به دادم تکیه رو سرم .... 

* * * 

بیرون اومد عمل اتاق از دکتر کردم باز رو چشمام الی  . 

گفت ملیحی و خسته بالبخند دکتر  



 نجات رو بچه ما وخیمه وضعیتش خیلی خانومتون راد  اقای:دکتر

 دستگاه داخل ای هفته چند باید اومده دنیا به زود چون بچه و دادیم

کنید دعا خانم آرمیتا برای فقط بمونه . 

ببینمش چطوره؟میتونم بچم حال:سورنا  

 داخل میجنگه موندن زنده برای داره مادرش مثل هم بچتون:دکتر

ببینید برید میتونید بله هستش دستگاه . 

( رحم بی عشق ) 
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  ریزه خیلی بود سبز چشماش بود دستگاه داخل دیدمش شیشه پشت از

 دستم. زد لبخندی بود خوشگل خیلی رفت ضعف براش دلم بود میزه

 عمل اتاق از رو آرمیتا که صندلی رو نشستم رفتم شیشه رو گذاشتم رو

رفتم دکتر سمت به و شدم بلند سرسع. بیرون اوردن ... 

میبرینش؟ خوبه؟کجا زنم دکتر اقای:سورنا ! 

بخش به میکنیم  منطقلش:دکتر   

هست شدنش خوب  برای امیدی دکتر اقای:سورنا   



 همه خوبه حالشون اومده ها ازمایش جواب. نباشید نگران راد اقای:دکتر

میشهبیدار دیگه ساعت چند بیحوشه االن.نرماله چی . 

بود خوب زنم بچم مادر شکر خدایا بیرون دادم آسوده رو نفسم . 

 آرمیتا اومد آرومی صدای...تخت به دادم تکیه رو سرم.شدیم بخش وارد

گفت آرومی صدای با و کرد بار رو چشمش الی  

سورنا:آرمیتا  

بوسید  گرفتمو رو دستش   

سورنا جان:سورنا   

گفت شکمش رو گذاشت رو دستش  

کجاست؟...بچم...بچم:آرمیتا ! 

گفتم و بوسیدم گونشو  

 رو چند اومده دنبا به زود چون خوبه بچمون خانومم نباش نگران:سورنا

بمونه دستگاه تو باید . 

گفت جونی کم صدای با  

ببینم رو بچم میخام:آرمیتا  



گفت و داخل اومد دکتر بزنم حرفی اومدم که همین   

هستین؟ خوب خانم آرمیتا سالم:دکتر ! 

 حس هیچی میکنم حس درونم عمیق پوچی یه...بد خیلی نه:آرمیتا

 نمیکنم

داروهاست اثر از طبعیه:دکتر   

ببینم بچمو میخام:آرمیتا  

 کنید صبر باید بشینید ویلچر یه رو روز چند نمیتونید متاسفانه:دکتر

میجنگه داره شما مثل هم بچتون  

رحم بی عشق ) ) 
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نمیکنم؟ حس چرا...نمیکنم حس هیچی:آرمیتا  

لطفا کنید دنبال منو انگشت خانم آرمیتا:دکتر  

کرد دنبال دکترو اقای انگشت   

گفت و داد فشار پاشو  

میکیند؟ حس خانم آرمیتا:دکتر ! 



نمیکنم حس...نه:آرمیتا ... 

گفتم سریع نگرانی با  

نمیکنه حس چرا شده چش زدم دکتر اقای:سورنا  

گفت و داد تکون سری تاسف با دکتر  

 وضع این ولی شدن فلج مُوَقَت مدت برای خانومتون  متاسفانه:دکتر

 میتونن خانوم آرمیتا حتی نرماله چی همه ولی میشن خوب گذراست

بشن مرخص ... 

دکتر حرف وسط پرید آرمیتا  

 نمیکنم ول بیمارستان ی گوشه بچمو من... نمیرم هیجا من...نه:آرمیتا

 برم

خوب بسیار:دکتر   

# بعد_ماه_چند  

.  دادم انجام رو مربوطه کارهای تمام میشدن مرخص بچه و آرمیتا امروز

 هنوزم ولی آوردم آرمیتا سر بال همه این بودم بیرحمی پدر چه من

 هیچوقتمن میشد چیزیش آرمیتا اگه میکرد زندگی من با داشت

هیچوقت... نمیبخشیدم خودمو  



 نشوندمش و کردم بلند آروم رو آرمیتل. رفتم آرمیتا اتاق سمت به

 دست دادن رو بچه...کردم ویلچرش سوار کردم تنش رو هاش لباس

گفتم و زدم لبخندی.. آرمیتا  

خانومم بریم:سورنا  

بریم:آرمیتا  

 سوار بهش دادم ام بچم ماشین تو گذاشتمش و کردم بلندش ویلچر از

روندم خونه طرف به شدم ماشین ... 
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 رو ماشین در رسیدیم وقتی نمیگفتیم چیزی و بودیم راه تو ساعت نیم

 خونه داخل بردمش...ویلچر رو نشست کردم کمکش براش کردم باز

غرید خشم با آرمستا که گرفتم دستم رو یچه کاناپه رو  گذاشتمش   

من بده بچمو:آرمیتا  

هست منم ی بچه:سورنا   

گفت و زد ای پوزخنده  



 این میگفتی کنی  سخطش باید میگفتی که تو!بچت؟ شد  تازه:ارمیتا 

؟ باباش دختر شد چیشد حاال...نیست من مال بچه ! 

 من داری حقم قبول دستم از اعصبانی االن تو عشقم باش عزیزم:سورنا

اشپزخونه سمت به رفتم و بهش دادم رو بچه میخام عذر واقعا ... 

# بعد_روز_چند  

 چش نمیدونم نمیگفت هیچی و نمیزد حرفی آرمیتا بود روزی چند

باشه اعصبانی دستم از  بایدم میکردم درکش بود شده ... 

آمیتا برا بردم رو ظرف تو کشیدم رو بودم پخته که سوپی  

گفتم آرومی صدای با  

بچه بدی شیر باید عزیزم میکنی ضعف بخور بیا عزیزم:یورنا  

هان؟ شدی مهربون ویلچر این رو نشستم که وقتی از چرا:آرمیتا ! 

ببخشین بردم پی اشتباهاتم به عذرمیخام من:سورنا   

گفت و داد تحوبم ای  پوزخنده  

 شاید!هان؟ معلوم کجا از باشه نقش یه همش اینا معلوم کجا از:آرمیتا

بشه شروع کاریات کتک دوباره شدم خوب وقتی  . 



عشقم میکنم جبران برات من ببخشید عذرمیخام واقعا من:آرمیتا  

اومد سمت به لبخند با و اورد در حرکت به رو ویلچرش  

 شده پشیمون بخای منو و باشی داشته دوست منو واقعا اگه:آرمیتا

میخوامت من بازم باشی  

   

[14:35] 1 هشتم اسماعیلی مائده : 

میشی مامان هتر  .  

زد ای قهقه سورن که کشیدم جیغی حرص از . 

میکشمت تو و میدونم من باشم حامله اگه بخدا:تارا  

گفت و کرد ای خنده  

چمن به: سورن  

گودزیال خر میمون دیشب کردی رامم منو  تو:تارا ... 

 بیاره در منو حرص اینکه برای و بیرون رفت اتاق از و کرد ای خنده

 : گفت

باش من کوچولوی مراقب: سورن . 



باشم اروم کردم سعی . 

* * * 

 ظرف و کرد بلندم نشست کنارم سورن که کردم باز رو چشمام  الی

 خدایا:گفتم خودم با بود تاریک هوا گذاست دهنم و بهم داد رو کاچی

 درد خیلی چون داشتم حقم البته نیافردی قطبی خرس منو چرا

کشید دراز کنارم هم سورن کشیدم دراز...داشتم  ... 

* * * 

 نگام داشت نشسته کنارمسورن دیدم که بازکردم رو چشمام الی

 .میکرد

بود دستش تو چیزی یه که شدم بلند  

چیه این:کردم نگاش زده بت  

نه یا ای حامله ببین بگیر تست چک،برو بی بی:سورن . 

 من ن ن میدیدم چی من خدایا...دستشویی تو رفتم و گفتم ای باشه

 یا بگیرم روشدنم بابا مثبته؟شیرینی چیشد:خورد در به تق نیسم حامله

 خر میمون:گفتم و زدم گوشش تو سیلی.بیرون رفتم کردمو باز درو. نه

 رو گلی دست این بیا!هان؟ کنم چیکار االن شورن حاملم االغ،من گاو

کن جمع خودت رو دادی آب به که . 



 صورتش شدی مامان که خوبه بعدشم  عشقم نباش نگران:زد لبخندی

 داد قرار لبام روی رو لباش کردو نگاه لبام به و جلو اورد رو

گفت و شد جدا ازم دقایقی از بعد کردم همراهیشمنم   

 تا میدیم آزمایشم میریم تست از مشکل شاید عشقم نباشنگران:سورن

بشیم مطمئن  

گفتم و کشیدم موهاش تو دستی  

عشقم دارم دوست:تارا   

من؛ تارای دارم دوست منم:گردنم توی کرد و سرش  

 تیکه تمام و زندگیم تو اومد یکی که  سورنا منو رحم بی  عشق بود این

 که هایی بدی تمام اون  کمک با چسبوندو بهم رو شکستم قلب های

 وارد رو سورن که شکر خدایا...   کردم فراموش رو کرد حقم در سورنا

ممنون خدایا داریم ،مینا سینا اسم به بچه دوتا االن ما کردی زندگیم . 

خوش پایان ...:) 

شده ویرایش    

میدم قول میکنم جبران برات:سورنا  

شد سفید و سرخ صورتش خجالت از که بوسیدم گونشو  . 



شی خوب کم کم تا بریم راه یکم بیا گفتم و گرفتم رو دستش   

گفت و زد لبخندی شد بلند منکمک با گرفت دستمو  

میکشیا نازمو همه ابن میشما لوس:آرمیتا   

نمیخام ای دیگه چیز من شو خوب فقط تو...سرت فدا:سورنا  
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  آرتام#

 ی خونه اوند خونه بره  نتوست بود خسته دیشب کردم ساناز به نگاهی

 زدم لبخندی کردم خوابش غرق و مظلوم ی چهره به نگاهی خوابید من

 دوسش که بگم بهش چجوری تونستم نمی و بودم ساناز عاشق من

 رو چشماش الی که پهلوش به زدم اروم سمتش یه رفت دستم داشتم

گقتم و زدم بهش لبخندی کرد باز  

خوابیدی؟ عزیزم،خوب بخید صبحت:آرتام ! 

شدم مزاحمت اگه ببخشین. اوهم:ساناز   

 سراغ سنتی خونه سفره یه بریم بیا میگم ،ساناز مزاحمتی چه نه:آرتام

بخوریم صبحانه باهم دارم  



بشم اماده  میرم البته،من:ساناز  

 سرش شالشم پوشیدش زد کاپشنش به چنگی و شد بلند کاناپه رو از

 رفتم خونه سفره سمت به شدیم ماشین سوار بیرون زدیم خونه از کرد

کردم پارک رو ماشین ... 

شدیم خونه سفره وارد ... 

اومد گارسون خونه،که سفره از  گوشه یه نشستیم  رفتیم  

دارید؟ میل چی:گارسون  

گقتم من که بگه چیزی خاست ساناز  

بیارید لطفا دارید هرچی:آرتام   

حتما:گارسون  

رفت گارسون که... کردم لب زیر تشکری ! 

بزنم حرفمو چحوری نمیدونستم پایین انداختم رو سرم  

بگم بهت چیزی یه مبخام من تارا:آرتام  

گفت  انداخت باال ابرویی  

؟ چیزی چه:ساناز  
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شد سفید و سرخ لپام خجالت از   

من... من:ارتام ... 

نیستم غریبه که من،من با باش روراست آرتام چی تو:ساناز  

اوردم در کتم جیب تو از انگشترو   

اومده خوشم ازت من ساناز:آرتام ... 

ندارم اذدواج قصد من آرتام:سانار ... 

کرد فکر یکم لطفا.. نکنعجله هم اصال کن فکراتو...ساناز لطفا:آرتام   

گفت و بست نقش لبش روی لبخندی کرد بهم نگاهی  

نیست کردن فکر به نیازی:ساناز   

گفتم تعجب با شد گرد چشام تعجب از  

نیست؟کردن فکر به نیازی چه یعنی:ارتام ! 



 اشنا باهات اینکه از قبل داشتم دوست قبل از رو و من ببین ارتام:ساناز

 از داد نشون بهم عکستم بودبرام گفته برام درموردت خیلی تارا بشم

دیدم رو عکست وقتی ... 

نداد ادامه دیگه  

باال رفت ابروم تای یه  

شدم کنجکاو..خب بگو هم بقیش:ارتام   

اورد رو ها سفارش و اومد گارسون بزنه حرفی اومد تا ... 

 خارج خونه سفره از. کردم حساب من  خوردیم که رو صبحانه

 اعصبانی خیلی انگار نشد بدل و رد حرفی ساناز منو بین راه تو...شدیم

بود شده . 

 تارا#

 تیری دلم زیر که بخورم تکون جام از اومدم..کردم باز رو  چشمام الی

  داخل اومد سورن گرفت گریم درد از و کشیدم خفیفی جیغ کشید

سمتم به اومد  

دلبرکم؟ چیشده:سورن ! 

دارم درد:تارا ... 



  جیغی ترس بوداز گرفته تختو جای همه ون*خ  کردم تخت به نگاهی

گرفت گریم  کشیدم . 

سورن شدم زن وای شدم زن من  رن..سو:تارا  

گفت ریلکس و کرد تخت خون رو نگاهی سورن  

میبینم:سورن  

 ماساژ دلمو که همونطوری... داد ماساژ دلمو زیر شد نزدیک بهم بیشتر

گفت میداد  

بشی تمیز حمام  ببرمت بیا:سورن ... 

گفتمگریون چشماب و بغض با  

میمیرم دارم.. دارم درد خیلی تونم نمی:تارا ... 
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  اذییت ،زیادشی خوب زود کن استراحت تو عشقم نباش نگران:سورن

  نمیکنم

برد خوابم چطوری نمیدونم که داشتم درد انقدر .... 



 

 

 آرتام#

 عسلی چشمای به جذابیتش. داشت خاصی جذابیت. بودم ساناز فکر تو

شد بلند گوشیم پیامک زنگ صدای.  بود خمارش   

 زود فقط قبوله باش کردم فکر خیلی آرتام:کردمبازش ساناز طرف از 

کنیم اددواج . 

 

گذاشتم تعجب سوال و چیه دلیلش:نوشتم ... 

_ آرتام دارم دوست وقته خیلی من  چون  

واقعا؟:نوشتم ! 

_ شرطم قبوله...آره  

_  قبول باش کردی؟اره پنهانش جرا نگفتی بهم حاال تا چرا پس

؟ کیفقط ! 

_ دیگه نذاشت،دوهفته غرورم  

میبینمت فردا قبول باش:آرتام  
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# بعد_دوهفته  

. توقع کم و بود خوبی خیلی دختر بودم شناسخته رو ساناز روز چند این

 بود شده قشنگ کردم سوار رو  ساناز کنیم اذدواج بود قرار امروز

  چسبون  کتون شلوار یک با بود پوشیده دلباز تو بلند سفید  مانتوی

 سولرشون میشدن ما عقد شاهد تارا و سورن بار این... بود ساده ارایشش

 گرفتم رو دستش محزر دم  رسیدیم...... رفتبم محزر سمت به کردم

 کرد شروع عاقد و عقد سفره یر نشستیم اومد عاقد محزر سمت رفتیم

خطبه خوندن به . 

  دائم عقد به شده معلوم مهریه با  وکیلم بنده آیا آمینی ارتام آقای:عاقد

بیاورم؟ در شیاسی ساناز خانم  

بله:آرتام  

 رو حلقه. کرد نازی لبخند که بوسیدم رو گردنش داد رو یله هم ساناز

 تشکری گفتن تبریک بیرون اومدیم که محزر از دستش تو کردم

 ...کردیم

 تارا#



 رو افتاد سورن داخل رفتیم کردم باز درو در داخل انداختم رو کلید

 یهو که. میگشت شهر تو آرتام حاال تا صبح بودم خسته خیلی...کاناپه

 چه:کشیدم خفیفی جیغ.  اتاق تو بردم و کرد بلندم سمتم اومد سورن

سورن؟ میکنی  داری  غلطی  

کرد باز رو لباسم های دکمه حرفام به توجه بدون ... 

 

کن آرورمم لطفا تارا دارم نیاز  بهت:سورن . 

 منم و کردم نازی ی خنده شده سفید و سرخ لپام کردم حی خجالت از

 بود کوچک لباسش های دکمه چون کردم باز رو لباسش ی دکمه

وای کشید طول خیلی ... 

* * * 

 انگار یهو که توجام اومدم فرود و کشید تیر دلم زیر که  بشم بلند اومدم

 سورن یهو که دستشویی به  رسوندم بود توانی هر با گرفتم تهو حالت

گفت نگران صدای با و اومد : 

تارا؟ شده چت:سورن  

دارم ،دردگرفتم تهو حالت:تارا ... 



بشی خوببخوری میکنم درست کاچی برات من بخواب برو تو:سورن   

 ی برهنه لخته بدن و بیرون اومدم دستشویی از دال دال و گفتم ای باشه

تخت رو افتادم حال بی اتاق تو رفتم و زدم پس رو سورن . 

 سوالی... کرد نگاهم مهوی لبخند با و اتاق داخل اومد سورن یهو که

گفت کهکردم نگاش  

تارا ای حامله میدم احتمال:سورن ... 
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 حامله رابطه بار سه دو با ادم ،مگه چیییی:شد گرد چشام تعجب از

؟میشه ! 

 زود بخور کاچی تو نداره اشکالی حاال دادم احتمال من دلبرم نه:سورن

بود منفی اگ بگیر تست میگیرم چک بی بی برات میرممن شی خوب . 

   

میشی مامان بهتر چه روشن چشممون که بود مثبت اگه هیچ که  .  

زد ای قهقه سورن که کشیدم جیغی حرص از . 

میکشمت تو و میدونم من باشم حامله اگه بخدا:تارا  



گفت و کرد ای خنده  

چمن به: سورن  

گودزیال خر میمون دیشب کردی رامم منو  تو:تارا ... 

 بیاره در منو حرص اینکه برای و بیرون رفت اتاق از و کرد ای خنده

 : گفت

باش من کوچولوی مراقب: سورن . 

باشم اروم کردم سعی . 

* * * 

 ظرف و کرد بلندم نشست کنارم سورن که کردم باز رو چشمام  الی

 خدایا:گفتم خودم با بود تاریک هوا گذاست دهنم و بهم داد رو کاچی

 درد خیلی چون داشتم حقم البته نیافردی قطبی خرس منو چرا

کشید دراز کنارم هم سورن کشیدم دراز...داشتم  ... 

* * * 

 نگام داشت نشسته کنارمسورن دیدم که بازکردم رو چشمام الی

 .میکرد

بود دستش تو چیزی یه که شدم بلند  



چیه این:کردم نگاش زده بت  

نه یا ای حامله ببین بگیر تست چک،برو بی بی:سورن . 

 من ن ن میدیدم چی من خدایا...دستشویی تو رفتم و گفتم ای باشه

 یا بگیرم روشدنم بابا مثبته؟شیرینی چیشد:خورد در به تق نیسم حامله

 خر میمون:گفتم و زدم گوشش تو سیلی.بیرون رفتم کردمو باز درو. نه

 رو گلی دست این بیا!هان؟ کنم چیکار االن شورن حاملم االغ،من گاو

کن جمع خودت رو دادی آب به که . 

 صورتش شدی مامان که خوبه بعدشم  عشقم نباش نگران:زد لبخندی

 داد قرار لبام روی رو لباش کردو نگاه لبام به و جلو اورد رو

گفت و شد جدا ازم دقایقی از بعد کردم همراهیشمنم   

 تا میدیم آزمایشم میریم تست از مشکل شاید عشقم نباشنگران:سورن

بشیم مطمئن  

گفتم و کشیدم موهاش تو دستی  

عشقم دارم دوست:تارا   

من؛ تارای دارم دوست منم:گردنم توی کرد و سرش  



 تیکه تمام و زندگیم تو اومد یکی که  سورنا منو رحم بی  عشق بود این

 که هایی بدی تمام اون  کمک با چسبوندو بهم رو شکستم قلب های

 وارد رو سورن که شکر خدایا...   کردم فراموش رو کرد حقم در سورنا

ممنون خدایا داریم ،مینا سینا اسم به بچه دوتا االن ما کردی زندگیم . 

خوش پایان ...:)...    

پایان********************************  

اولین رمانم بود که نوشتم رمان  ستان گلم امیدوارم خوشتون بیاددو

ش به نام: انتقام شیرینبعدیم در حال تایپ هس  

ستون دارم..دو  


