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  نام اوبھ
 

 سحر    
 رونی بمی باھم اومدیکالس تمام شدمن وان    
ال  دنبمارستانیددربی باگھی سحراالن دی ترم ھم کھ تمام شدراستنی اشیاخ:یان    

 میکارباش
 می کنیمن باشھ با باباصبحت م    
 دی سفی من دخترمی قبول شده بودی پزشکی و رشتھ می دوقلوبودیراستش من وان    

 کم رنگ کھ ی و سبز لجنی وخاکستری بزرگ مشکی متوسطوچشم ھاینیبودم لب وب
 ی متوسط وموھاینی و لب وبی چشمان ابی داشت واندمی پوشی کھ می بھ لباسیبستگ

 شی ومادرم از مادر بزرگ المانود کھ از مادرم بھ ارث برده بی خداداییزرد وطال
 از من ی انی ولمی بوود در کل ھردو خوشگل بودیی من موھام بھ رنگ خرمایول

  خونھمیدیخوشگل تر بود رس
 بابابابا: یان    
 سالم:بابا     
 سالم بابا:من     
  کردمدای کار پ خبر خوشحال کننده براتونکی: بابا    
  راستش مامان مامردهمی بابارابغل کردیان:من     
  تا فرداصبح زودبلندشمدمی شبم زود خوابددمیمن رفتم تواتاقم دراز کش    
 سحربلندشوتروخدابلندشو: یان    
  ولم کنیان: من    
 )باداد(سحر: یان    
 ھیھاچ: من    
 شھی بد ممی برریبابا روز اول کار د:یان    
  خاک توسرمیوا:من     
 محل می رفتمی شدنی سوار ماشمی اماده شده بود باھم رفتیبلندشدم اماده شدم ان    

 پرادوکھ دوتامردسواران بودند بوق زد کھ برو کی کھ می کردی پارک ممیکارداشت
 انور
  خودت برو انوروونیاھو ح: یان    
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 بلھ:اقا     
 بلھ زھرمار: من    
 مارستانی تو بمی ورفتمیماپارک کر    
  بلھمی گفتبای استخدام کھ گفت شکی برامی امدمیگفت    
 ٢١و٢٢ اتاقیخانم سحر وخانم ان:خانم    
 کھ بھش گفتھ بودم زھرماراومد ھردو مات یینشستم کھ ھمون اقا٢٢من رفتم اتاق    

 میبھ ھم نگاه کرد
 سالم خانم سحر:دکتر    
 بلھ ؟: من    
 گھیسحردخانم :دکتر     
  نھ؟دی طور راحتنی شما انگار با ھمھ ای ھستم ولبایبلھ؟سالم من سحر شک: من    
 راستاد ھستم وبا ھمھ راحتم انگار ارشیمن ک: زدو گفت ی پوز خند عصبھی    

  کنمی دوست دارم می من ھر کارنی بدونی ولنیناراحت شد
 کھ با دهی رسمارستانی بنی ا بھتونیلیانگار خ: حرفش وگفتمنی قرمز شدم از ایلیخ    

 سی روسونھ بعدشم من با رئی رو متتونی البتھ شخصدی زنی طور حرف منیھمھ ا
  نھ باشمانجاکاردارمیا

  ھستمنجای اسیبھ عرضتون برسونم من رئ: گفتتی قرمز شده بودوبا عصبانیلیخ    
  دستمو گذاشتم رو دھنمھوی ی ھستنجای اسیتورئ....تو:نشستم رو مبل گفتم    
 د؟ی راحت ھستنقدریشما باھمھ ا:ارشیک    
 دوست دارم یمن ھر کار: گردوندگفتمی داشت حرف خودمو بھ خودم برمیعوض    

  زدمزی امطنتی لبخند شھی وبعدم ابروھامو انداختم باال ودمیانجام م
 کارمنوانجام نمداوی را نشون دادتتونی چون شخصدونمیبلھ م: گفتوردویاونم کم ن    
 داد
 ھی کنم کارشی بود وگرنھ بلد بودم چنجای اسی کھ رئفی حرصم گرفتھ بودحیلیخ    

 از اتاق رونی بدی االن من باستی وقت براتون مھم نشھیشماھم: زدمو گفتمحیلبخند مل
  سرکارم باشمدیباشم وبا

 رمی گی وقتم وقت کارمندامو نمچی وقت شناس بودم وھشھی نھ من ھمارشیک    
 پس ی گفت تو کارمند منقای االن دقیعنی کرده بود دی تاکیلی شعور رو کارمندا خیب    

 بای سحر شکگنی بھ من مدمی نشونت مسای موقوف وایزر اضاف
  کردمدی تاکیلیرو دکترشم خ. دکتریبلھ اقا:من    
 بای شمارا خ انم شکدومنمی راستاد صدام کنیلطفا اقا:ارشیک    
  دکتری اقانییبفرما: زدم وگفتمیزی امطنتی اروم لبخند شیلیمن خ    
  گفتم خانم سحریبلھ داشتم م:ارشیک    
  کنمی شعور اوووووووف باشھ بابا راستاد صدات می بیعوض    
  راستادی اقادی بگدیانگار قصد ندار:من     
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 کھ ی داره ساعت کارینی قواننجای اگمیبلھ االن م: زدو گفتحی لبخند ملھی ارشیک    
 ارام باشھ تا دی بامارستانی بدیدونی خودتون مدیای راس ساعت بدی باشھیبھتون داده م

 ی سوالگھی بود کھ بھتون گفتم دینی دوتا قواننی نشھ اجادی مزاحمت امارھای بیبرا
 ھست

 ام؟ی بیی چھ ساعت ھادی فقط من بارینخ:من     
 ندی گوی بھتون میخانم داور: ارشیک    
  تونم برمیبلھ ممنون م:من    
 نییبلھ بفرما:ارشیک    
 ی بایمرس:من    
 .رونیواز اتاق اومدم ب    
 یان    
 یکی شوند کھ ناگھان ی فرما مفی تشری دکتر کی اقانمیرفتم تو اتاق نشستم تا بب    

 اومد تو دھنم باز موند می بودند وما باھاشون برخود کردنیازاون پسرا کھ تو ماش
 کھ اون زود تر بھ خودش اومدورفت ی طورنی موندم بھش اونم ھمرهیوھمون طور خ

سالم من دکتر ھومن راستاد :  کھ گفتستم نشست منم دھنمو بستمو نشزشیپشت م
 ھستم وشما

  ھستمبای شکیسالم من ان:من    
  کاردرستھی برادیخوب انگار شما اومد:ھومن    
  تونھ باشھی منمیھ اصوال مگھ بھ جز ابل:من    
 شھی بودنم مضی مریبلھ برا:  گفتوردوی کم نیھومن جا خورد ول    
  اقادی باشضی مرگھیاگھ خودتون د:من    
 ستمی نضیھومن کھ من مر    
  ندارهیکھ بھ من ربط:من    
  ندارهی دخلچیبلھ بھ شما ھ:ھومن    
  راستادی ھمھ راه رو اقانی ارهی میاوه ک: من    
 بای ھمھ راھو خانم شکنی ارمیمن م: ھومن    
 ادهی چون راه زنی ببرنیپس حتما ھمراه خودتون ماش:من    
 حتما:ھومن    
 ستمی زحمت ننکھی باامی کنی بھ شما گفتم حاال ھم رفع زحمت مویپس من ھمھ چ:من    

 رحمتم
 دیبلھ اگھ خودتون بگ: ھومن    
 نیدونستی چون شما نمگمی خودمم مکھ:من    
  خندهری زمیبعدشم ھردو زد    
  دنبالت گشتمیلی تاحاال دختر خی کجا بودیان:ھومن    
  کردمفی برات تعری روزھی دی ھومن ول کن شای طوالنشیقض:من    
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  تو جلد دکتروپرستارمی برگھیخب باشھ د: ھومن    
  راستادی اقانییبلھ بفرما: من    
 ادی منو صدا نکن بدم می طورنی ایجان من ان:ھومن    
  جونی دکنییخب بفرما:من    
 ی انی حاال شدنیافر:ھومن    
 چقدرم خوب: گفتمدمویخند    
 گمی داره کھ من بھ تو منی دوتا قواننجایبلھ چقدرم خوب ا:  گفتدویھومنم خند    

 چون یای مشھی کھ بھت داده میراس ساعت کار-١گھی متیوبرادر دوقلوم بھ ابج
 نی اروم باشھ ھمدی ھم بامارستانیب-٢ من ی طور برانی مھمھ وھمیلی براش خارشیک
  چقدر اسونھیدید

 امی بدی بایی جون من چھ ساعت ھای اسونھ حاال دکیلیاره جون عمت خ:من    
 رونی بپرس حاال ھم بلند شو برو بی جون از خانم داوریمن عمھ ندارم ان:ھومن    

  نکردمرونتی بپایتا با ت
 مای نفھمھ ما باھم اشنا دراومدیخف ھومن تازه کس: من    
  فھمھی نمی باادب باش بعدشم باشھ کسکمی ستمیبابا من رئ:ھومن    
 ی جون تو ھنوز برا من ھومن خره اسینھ بابا رئ:من    
 ی نکن انفی ازم تعرنقدریا:ھومن    
 یبا: گفتمدمویخند    
 یبا:ومنھ    
 می وراه افتادمی بھم لبخند زدرونی کھ ھمون موقع سحرم اومد برونیاومدم ب    

 
 

 ارشیک    
 ھوی کرد ی داشت پارک منی ماشھی کردم ھومنم بغل دستم ی پارک منویداشتم ماش    

 نکاروی خواستم بگم چرا ایھومن رو من خم شد وبوق زد از حرکتش متعجب شدم م
 برواونور:ن دوتا خانم گفت کھ ھومن بھ اویکرد
  خودت برو اونورونیاوھو ح:خانمھ    
 بلھ؟:من    
 بلھ وزھرمار:خانم پشت راننده    
 کھ من بھ خودم اومدم وگفتم می شدند منو ھومنم مات مونده بوددایوپارک کردند وپ    

  خوب اونا حق پارک کردند داشتندیخاک توسرت ھومن اخھ چرا بوق زد
 خندندی کھ انگار اونا دارن بھ ما ممی بخندکمی خواستم یم:ھومن    
 ی شعوری بیلی زدم پس کلشو گفتم خیکی    
 شمی جنبھ بقی اصال کثافت االغ خر اشغال بی شعوری خودت بگھیا نزن د:ھومن    

  سانسورهگھید
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 تموم شد اقا: من    
 دونستی چون منییپا دی زدو پرشخندی نھی مونده بود بعدشم شیھومن اھان نھ گاوم    

  کنمی باشھ خفش مگھی دقھیاگھ دودق
 راستاد یسالم اقا: محبوبھ کنھ اومدنی کھ اارستانی پارک کردم ورفتم تو بمنویماش    

 نیخوب ھست
  شمای خالیبلھ با جا:من    
خوب خدارو شکر : گفتوردوی خودش نی بھ روی بود ولدهی منو شنکھیمحبوبھ کھ ت    

 نگرانتون بودم گفتم چرا اقاھومن تنھا اومدند
 نگرانم ی کستی برام مھم ننی ھمی براامی بی کدی بادونمی من اصوال مدونمیبلھ م:من    

  چون من متنفرم از اون شخصشھیم
 ومزاحم کار من ی خان بھرامنی سرکارتون باشدیشما با: سرد زدمو گفتمیولبخند    
 حافظ شما خدانینش
 کھ رو یوبعدشم از کنارش رد شدم وخودمو بھ اتاقم رسوندم کھ مات شدم رو کس    

  کھ گفت زھرماری کرد ھمونی بود کھ داشت پارک میمبل نشستھ بودھمون دختر
 سالم خانم سحر:من     
 ادمنمی حرصش در مای زنھی کنھ لبخند می مکاریاز عمد گفتم خانم سحر کھ بدونم چ    

  بودمیطونی شھیواسھ خودم 
 بلھ ؟:سحر     
 گھیسحرد:من خانم     
  نھ؟دی طور راحتنی شما انگار با ھمھ ای ھستم ولبایبلھ؟سالم من سحر شک:سحر     
 زدمو گفتم ی پوز خند عصبھی ارمی وقت کم نمچی من ھی حالمو بد گرفت ولیلیخ    

 من ھر نی بدونی ولنی راستاد ھستم وبا ھمھ راحتم انگار ناراحت شدارشیمن ک:
  کنمی دوست دارم میکار
 کھ با دهی رسمارستانی بنی بھتون ایلیانگار خ: حرفم وگفتنی قرمز شد از ایلیخ    

 سی روسونھ بعدشم من با رئی رو متتونی البتھ شخصدی زنی طور حرف منیھمھ ا
  نھ باشمانجاکاردارمیا

بھ عرضتون برسونم : گفتمتی دونست با عصبانی انگار اون نمی قرمز شدم ولیلیخ    
  ھستمنجای اسیمن رئ

  دستشو گذاشت رو دھنشھوی ی ھستنجای اسیتورئ....تو:نشست رو مبل گفت    
 منم حرف خودشو بھ خودش بر گردوندم    
 دی راحت ھستنقدریشما باھمھ ا:من    
 طنتی لبخند از رو شھی بعدشم دمی دوست داشتھ باشم انجامومیمن ھرکار:سحر    

 زدو ابروھاشو انداخت باال
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 بھ من دمی شعور حرف منو بھ خودم برگردوند نشونت می بتی تربینگاه کن ب    
 را نشون تتونی چون شخصدونمیبلھ م:  گفتمی راستاد با کمال خونسردارشی کگنیم

 دمو ابروھامو انداختم باال ززی امطنتی خودش لبخند شدومثلیداد
 ھی شدی می دعوا درست حسابھی نبودم سی اگر من رئیعنی حرصش گرفتھ بودیلیخ    

 از اتاق رونی بدی االن من باستی وقت براتون مھم نشھیشماھم: زدو گفتحیلبخند مل
  سرکارم باشمدیباشم وبا

رو کلمھ .رمی گی وقتم وقت کارمندامو نمچی وقت شناس بودم وھشھینھ من ھم: من    
 ستای نیچی کردم کھ خودش بدونھ اون ھدی تاکیلیکارمندا خ

  کرددی تاکیلیرو دکترشم خ. دکتریبلھ اقا:سحر    
 بای شمارا خ انم شکدومنمی راستاد صدام کنیلطفا اقا:من    
  دکتری اقانییبفرما: زدو گفتیزی امطنتی اروم لبخند شیلیسحرخ    

 دمی نشونت میدیخوبھ بھش گفتم منو دکتر صدا نکنھ ھابھ حرف من گوش نم    
  گفتم خانم سحریبلھ داشتم م:من
  راستادی اقادی بگدیانگار قصد ندار: سحر    
 کھ ی داره ساعت کارینی قواننجای اگمیبلھ االن م: زدمو گفتمحی لبخند ملھیمن     

 ارام باشھ تا دی بامارستانی بدیدونی خودتون مدیای راس ساعت بدی باشھیبھتون داده م
 ی سوالگھی بود کھ بھتون گفتم دینی دوتا قواننی نشھ اجادی مزاحمت امارھای بیبرا

 ھست
 ام؟ی بیی چھ ساعت ھادی فقط من بارینخ: سحر    
 ندی گوی بھتون میخانم داور: من    
  تونم برمیبلھ ممنون م:سحر    
 نییبلھ بفرما:من    
 ی بایمرس:سحر    
 گھی دنی ااخدای: گفتمدموی کشی پوفھی دی کھ فک کنم اصال نشنی اروم گفتم بایلیخ    

   بودیک
 

 سحر    
 

 توبخش می وبعدباھم رفتمی بھم لبخند زدرونی ھم اومد بی انرونی اومدم بیوقت    
  ھمھ باھامون دوستمیدی راددمونی جدیھمکارھا

 
 :بیشدندھمکارامون بھ ترت    

 
سالھ کھ ھمسن ٢٤ با،محبوبھیسا لھ،ساحل،ترسا،فر٢٥ما،نرگس،پروانھ،سانازیش    

  بودند،خانم بارانیمنو ان
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 سالھ کھ ازدواج ھم کرده بودند٣٢ یانی سالدهی و خانم حمیداور    

 
  باحال بودندطونوی شیلی ونرگس و پروانھ وساناز خمای شمیما باھمھ دوست شد    

 
  ساحل وترسا ھممیدیتشون خند از دسیوما کل    

 
 محبوبھ از بای فری ولمی تر جور بودشیکھ باھم مثل ما دوقلو بودند وما بااونا ب    

 یلی ما پشت چشم نازک کردندو خیھمون اول ھم برا
 

 ھست ارشیچششون دنبال دکتر ھومن وک: گفتی ممایخشک سالم کردند ش    
 یی کنھ ای گنده کال دخترایلیواخالقاشونم خ

 
 نی ھندونھ بغل انقدری اماجانیش: خندم گرفتھ بودوگفتمیلی خمای شفیھستند از تعر    

 دونفر نزار گناه دارند بھ خدا
 

 دوتا جونور نی من از دست ای ولی ھستیالحق کھ بچھ باحال: گفتدویماخندیش    
 میزی بری کرمھی ای نگاه کن بمی عاصیلیخ
 

 می کرم رختنی خدای لباسامو عوض کنم منو انی من برم با انسای وایچھ کرم:من    
 

  پس بدوبرو لباساتو عوض کنولیبابا ا:مایش    
 

 می رفتمویدی مخصوصو پوشی لباساموی لباسامونو عوض کردمی باخنده رفتیمنوان    
 ماوسانازی ششیپ
 

 زمی گردش عزمی بریایساناز جونم عشقم م:یان    
 

 کنھی نھ عشقم سرم درد میوا:ساناز    
 

  قربونت برمیسحرجان توچ.بھ جھنم عشقم:یان    
 

 رونی بامی باتو برهیگی ندارم بعدشم اوقم می من وقت عالفینھ قربونم بر:من    
 

 ی فدات شم توچماجونمیش.شی گورخر گاومنیبھ درک جدولوسافل:یان    
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 چراکنھ عشقم:مایش    

 
 گررری جایپس بدو ب:یان    

 
 می از خنده دالمونو گرفتھ بودگھینده د خری زمیباھم زد    

 
 نی ھستیی چھ جونوراگھیشما د:ساناز    

 
  مثل توعشقمیجونور:من    

 
 ختنی گفت بچھ ھا حاال وقت کرم رمای کھ شمیدیدوباره خند    

 
  نگو گناه دارن کرما کھ بخوان برن تو بدن اون جونورامای شیوا:یان    

 
  جان نگران نباش من کارمو بلدمینھ ان:مایش    

 
 خوب بگو:من    

 
 ی بردی تو بای انارشی دکتر ھومنو دکتر کشی پرنی مگھی دقھی تا چنددقنایا: مایش    

 ارشی دکتر کشی پرمی دکتر ھومن منم مشیپ
 

 باشھ:یان    
 

 ومحبوبھ بای رو مانتو فرنیزی جوھر را رو برنی انی بردیسحر وساناز شمابا:مایش    
 ی جوھردکشونوی ی جوھر قرمزو مانتونی ادیبعدشم با

 
 نیدی فھمدیکن    

 
 یبلھ فعال با:منوساناز    

 
 می کردی قشنگ جوھردکشونوی ی مانتوھامی جوھر قرمزو برداشتمیمنو ساناز رفت    

 رونی بمی انداختمیبعدشم دستکشاوجوھرارو برداشت
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 وبعدشم دوباره اطی طرف در حمیدی ودومی بعدشم جوھر ھارا براداشتمارستانیاز ب    
  بھ اونا کھ جوھرامی تنھ زدی طرف اونا والکمیدیدو
 

 رخت رو لباساشون    
 

 ھیرگری وزد زدی ببخشی اشتباه شد وادی محبوبھ جان ببخشیوا:ساناز    
 

 وی کارنی قصد ھمچ اصالدی از عمد نبود واقعا ببخشزمی خوام عزی عذر مبایفر:من    
 دینداشتم ببخش

 
  دارمدکی مانتو ی خواد خودتو ناراحت کنی حاال نمزمیاشکال نداره عز:بایفر    

 
 ی بازم معذرت بازمی برم عزدی خوام من بای معذرت میلی واقعا خیوا:من    

 
 یگفتم کھ اشکال نداره برو بھ کارت برس با:بایفر    

 
 قشنگ از اونا ی زر ھارو زد بھ سانازوسانازم ھمراه من اومد وقتنیمحبوبھ ھم    

 بشونی تعقمی خنده بعدشم رفتری زمی زدمیدور شد
 

 از خنده می کنکاری حاال چی ھردو باھم گفتند وادندی رفتند تو اتاق ولباساشونو دیوقت    
 مای طبق نقشھ منو ساناز کھ بھ شمی بوددهیترک

 
 بای کھ محبوبھ وفرمی بردارفامونوی خونسرد تو اتاق تا کیلی خمیت رفمی نگفتھ بودیوان    

 میدیرا د
 

 بازم ی وامی بردارفامونوی کمی منو ساناز اومدیوردی لباساتو چرا در نبایا فر:من    
 دیببخش

 
  شدهی ھردومون جوھری نگو سحر لباسایوا:بایفر    

 
  چرایوا:ساناز    

 
 

 می دونیماھم نم:محبوبھ    
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 کھ دی ازشون خواھش کننی شما کھ رابطھ تون با دکترا خوبھ برگمیمن م:من    
  بدنیامروزو بھتون مرخص

 می برای محبوبھ بایگیاره راست م:بایفر    
  اشاره کردافشی ق؟وبھی جورنیمحبوبھ ا    
 اصال ی داشتھ باشلی برو کھ قشنگ دلی طورنیاره محبوبھ ھم: گفتعیساناز سر    

 اریدر نلباساتو 
 ی ازت ممنونم نمیلی سحر خی درستھ بعد رو کرد بھ من وای طورنیاره ا:بایفر    

 شدی میدونم اگھ تورو نداشتھ چ
  جوھرانی جبران ای برانی اھی چھ حرفنینھ بابا ا:من    
 گھی برو دنمی خوام برم عشقم ھومنمو ببی مگھی دمیبازم ممنونم محبوبھ بدو بر:بایفر    

 االن دلم براش تنگ شده
 عی خنده بعدش سرری زمیاوق بعدشم باھم زد: اون دوتا رفتند منو ساناز باھمیوقت    
 بای ساناز رفت دنبال فرمی منو ساناز ازھم جدا شدکنی نزدمیدی فھمی وقتبشونی تعقمیرفت

  درهکی بدو نزدمای گفتم شمای زنگ زدم بھ شعیمنم رفتم دنبال محبوبھ سر
 باشھ:امیش    
 نی رفتم دم در اتاق واز اعی ومحبوبھ بلند شذ من سربای بنفش فرغی جقھیبعد از چنددق    

 از اتاق اومد ھی کھ محبوبھ با گرمی قبلی رفتم سر جاعیلحظھ عکس گرفتم وبعد سر
 گھی ھم دمی کھ قرار داشتیی رفتم جای تندگھی دشدی دلم سردم می داشتم از خنکرونیب

 مینیرو بب
 یان    
 می وبعدباھم رفتمی بھم لبخند زدرونی سحرھم اومد برونی اومدم بیوقت    
 ھمھ باھامون دوست شدندھمکارامون بھ میدی راددمونی جدیتوبخش ھمکارھا    
 :بیترت
سالھ کھ ھمسن ٢٤ با،محبوبھیسا لھ،ساحل،ترسا،فر٢٥ما،نرگس،پروانھ،سانازیش    

 ،منو سحربودند
 سالھ کھ ازدواج ھم کرده بودند٣٢ یانی سالدهی و خانم حمیرخانم باران داو    
 ومحبوبھ اصال نھ من نھ سحر ازشون بای بھ جز فری ولمیمنو سحر باھمھ خوب بود    

 ومدیخوشمون ن
 ھستند وعاشق دکتر ھومن ودکتر ی کنھ وگندی ادمایلی گفت خیساناز بھ من م    

  ھستندارشیک
 می تر جور بودشیمنو سحر با ساحل وترسا کھ اوناھم دوقلو بودند ب    
 نقدری اماجانیش: گفت کھ سحر گفتی داشت از اونا بد ممای شمی بودنای امایکنار ش    

  دونفر نزار گناه دارند بھ خدانیھندونھ بغل ا
نور  دوتا جونی من از دست ای ولی ھستیالحق کھ بچھ باحال: گفتدویماخندیش    
 میزی بری کرمھی ای نگاه کن بمی عاصیلیخ
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 می کرم رختنی خدای لباسامو عوض کنم منو انی من برم با انسای وایچھ کرم:سحر    
  پس بدوبرو لباساتو عوض کنولیبابا ا:مایش    
 می رفتمویدی مخصوصو پوشی لباساموی لباسامونو عوض کردمیمنوسحر باخنده رفت    

 یایساناز جونم عشقم م: گفتمنی بھ خاطر ھممی بخندکمی خواستم یماوسانازمی ششیپ
 زمی گردش عزمیبر

 کنھی نھ عشقم سرم درد میوا:ساناز    
  قربونت برمیسحرجان توچ.بھ جھنم عشقم:من    
 رونی بامی باتو برهیگی ندارم بعدشم اوقم می من وقت عالفینھ قربونم بر:سحر    
 ی فدات شم توچماجونمیش.شیرخز گاوم گونیبھ درک جدولوسافل:من    
 چراکنھ عشقم:مایش    
 گررری جایپس بدو ب:من    
 می از خنده دالمونو گرفتھ بودگھی خنده دری زمیباھم زد    
 نی ھستیی چھ جونوراگھیشما د:ساناز    
  مثل توعشقمیجونور:سحر    
 ختنی گفت بچھ ھا حاال وقت کرم رمای کھ شمیدیدوباره خند    
  نگو گناه دارن کرما کھ بخوان برن ت بدن اون جونورامای شیوا:من    
  جان نگران نباش من کارمو بلدمینھ ان:مایش    
 خوب بگو:سحر    
 ی بردی تو بای انارشی دکتر ھومنو دکتر کشی پرنی مگھی دقھی تا چنددقنایا: مایش    

 ارشی دکتر کشی پرمی دکتر ھومن منم مشیپ
 باشھ:من    

 ومحبوبھ بای رو مانتو فرنیزی جوھر را رو برنی انی بردیسحر وساناز شمابا:مایش    
 نیدی فھمدی کنی جوھردکشونوی ی جوھر قرمزو مانتونی ادیبعدشم با

 یبلھ فعال با:سحروساناز    
 می بکنکاری چمی خوایرفتم تو اتاق ھومن وبھش گفتم م    
 اخھ چرا: ھومن    
 ادی دونستم شما ازاون خوشت میاھان نم:من    
  خوام بدونم چرای می ولادینھ من از اون خوشم نم:ھومن    
 شھر برم نی ھست کھ باعث شد من از دانشگاه ای ھمون کسشونی گم ایبعدم م:من    

 ادی مادمی من خوب اونو ی ولادی نمادشیاون منو 
  کنمکاری چدیباشھ حاال من با:ھومن    
 می کنی ھمو بغل ممی انگار دارمی کنی بازی جوردیا فقط بیچیھ:من    
  تره ھایعی اون وقت طبمی بکننکاروی واقعا ای خواینگاه کن م:ھومن    
 زی ھتی تربیب: برداشتم وپرتاب کردم بھ طرفش کھ خورد بھ بازوشزویقند رو م    
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 دختره دست گل پسر نی انی مامان ببی شجی افلشای دستت بشکنھ اشایا:ھومن    
  کرد مامانکاری چزتویعز
 اھان نکھ تو دردت گرفت بااون بازوھات:من    
  داشتیچھ ربط:ھومن    
  داشتی ربطھی:من    
 چرا:ھومن    
  بھ رادنیچون چ چسب:من    
 زنگ خورد ساناز بود جواب دادم میھمون موقع کھ ھومن خواست جواب بده گوش    
 بلھ
  توادیمداره :ساناز    
 یباشھ با:من    
 یساناز با    
 ادیھومن بدو داره م:من    
 ھومن ھم دستاشو می کردکی ھومن نشستم وسرمانو بھم نزدزی رفتم رو معیسر    

 منو ی در زد واومد تو وقتبای کھ فردادیگداشت دو طرف کمر من واروم حرکت م
 ازھم عی سرمی ومنو ھومنم کھ مثال ھل کرددی بنفش کشغی جھی دی دیھومنو اون طور

 وبعدش ھی با گررونی رفت بعیسر بای ھومن دستاشو بر نداشت وفری ولمیجدا شد
  دکتری اقانیکردی مکاریچ:ساناز اومد تو وگفت

  خوب خوبیکارا:ھومن    
 ی از بازوشگونمی نھی داد ویدستمالو برداشتم پرت کردم طرف ساناز کھ جاخال    

  شعورایب:فتم وگفتمھومن گر
  پاشم ھومن گفت کجازی خواستم از می ودرو بست منم مرونیساناز با خنده رفت ب    
 خونھ خالھ کدوم وره: گفتم    
 یچ:با تعجب گفت    
 خوام برم خونھ خالھ اقا منگل ی کجا منم گفتم خونھ خالھ کدوم وره اخھ میگفت:من    

 شدم بلند زی خوام برم سرکارم واز رومیم
  بھم احترام نذارنقدری استمیبھ خدا من رئ:ھومن    
  ی جونم بایباشھ دک: گفتمدمویخند    

 
 ارشیک    
  کنھری بود خدا بخی کگھی دنی ااخدای: گفتمدموی کشی پوفھی    
 گرفتم واومدم تواتاقم مارستانی از برونی بی نسکافھ کافھیحوصلم سرفتھ بود رفتم     

 دادی می بھم ارامش خاصمی اتاق کارشھی دوست ندارم ھممارستانویراستش نسکافھ ب
 ست ھی بود دی سفواراشی اتاق مربع شکل کھ دھی کرده بودم دی سفیراستش اتاقمو اب

 ھی ی اسمونی وابدی کار سفزی مھی کمرنگ یکاربون ی بارنگ خاص ابی اسمونیمبل اب
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 ی پنجره کوچک کھ وقتکی بوددهی کھ رو پنجره را پوشی ابی با طرح گل ھادیپرده سف
 قاب عکس کنار کھ کی پارک جلوت بود ھی یعی منظره طبی کردیدرش رو باز م
 یلی ساحل خھی روشن بای ابیای درھی دادی می بھ من ارامش خاصشھیعکس توش ھم

 دادی تر عکس نشون میعی طبیلی بودمش وخدهی عکسو خودم رو بوم کشنیقشنگ ا
 بودم داده بودم عکسو قاب کنند راستش دوست نداشتم راستش از رو بوم عکس گرفتھ

 زی پشت می ھستم نشستم رو صندلی بدونھ کھ من نقاش حرفھ ایبھ جز خانوادم کس
 زموی رو می کنارم و پرونده ھاگذاشتم  بود فنجون قھوه ام ھمدی سفیکارم کھ رنگ اب

خالم بود من مثل  دختر مای اومد تو اتاق راستش شمایمطالعھ کردم کھ در باز شد وش
 می خندی باھم می کلدهی وانم منو دق مدمی حرصش مشھی دوسش داشتم ھمیخواھر

  باشھای دنی خوام نباشھ ولیسالم بر پسرخالھ خل خودم کھ م:مایش    
  خودم خاکش کنمی خوام با دستای خالھ خودم کھ میسالم بر دخ:من    
 ی کنیتو قلت م:مایش    
 می کنیکھ م:من    
 نھ منو با خودت جمع نبند:مایش    
 دهیبدون تو اصال قلت کردن حال نم:من    
 ااارشیک:مایش    
 ی داری خوب بگو دوباره چھ درخواستیلیخ:من    
  دارهی درخواستھی زشی دختر خالھ عزدونھی پسر خالھ کھ منیاخ قربون ا:مایش    
 یستی من نزیاووه حرف تو دھن من ننداز تو اصال عز:من    
 دلتم بخواد: پشت چشم نازک کردو گفتھی مایش    
  خوادیکھ نم:من    
  ندارهاقتیل:مایش    
 کھ داره:من    
  پسرشو جمع کنھ ببرهنی زنگ بھ خالھ بزنم بگم اھی من کو من ی گوشنیا:مایش    
  خوب کارتو بگویلیخ:من    
  محبوبھ رو حرص بدمنی خوام اینگاه کن من م:مایش    
  نقششو برام گفت کھ دھنم باز موندمایش.ادی بر میخوب از من چھ کار:من    
  کردندی اونارو جوھری االن سحرو ساناز لباسایعنی ی کردکاریتو چ:من    
 ھیاره مگھ چ: خونسردیلی خمایش    
 کھ گفتمو انجام بده ینی ھمی زنیچتھ چرا داد م: دھنمو گرفتیکھ جلو...  میش:من    
 یدیفھم
 بلھ: زنگ خوردلشی موباھوی    
 :.....یپشت خط    
 ی سحر جونم بای باشھ االن مرسادی داره میوا:مایش    
 ادیبودو داره م:مایش    
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 رونی کنم االنم برو بی نمی دخالتچیمن ھ:من    
  کنمی نمی کارچیخف من ھ:مایش    
 گفت ی داشت میبعدش اومد پشت سرمن ودستاشو انداخت دور گردن من والک    
 ھم کھ انگار حول شده مای خواستم پسش بزنم کھ محبوبھ اومد تو شی منای ازمویعز
 طرف خوشحال ھی کنون رفت از ھی زد وگریغی جھی کنار محبوبھ دی خودشو کشعیسر

 ی داشت ممای بدم اومد شمای کار شاز  طرفم واقعاھیبودم کھ محبوبھ رو چرزوندم از 
 گھی بار دھی فقط مای شگھی بار دھیفقط :و بستم وباداد گفتمرفت کھ زود تر رفتم در

 بھ جا مونی کنم پس بزار حرمت خونوداگی اخراجت ممارستانی از بی بکننکارویا
 بمونھ

نھ : گفتتیه بعد با عصابان..باش.ب: با صرو صدا اب دھنشو قورت دادو گفتمایش    
 کھ محبوبھ دورورت باشھ نھ باشھ من اشتباه کردم االن ومدی ی بدت نمادمیانگار ز

 اصال خبر نداره حاال برو ارشی ھمش نقشھ بوده کنای گم ای بھش مرمیم
 خوب یلیخ:گرفتم وبھش گفتم  خواست بره کھ دستشوی برس بعدش موشونوشتونیع

 من اشتباه کردم غلط کردم
  خوردمزیبگو چ:مایش    
 نکاروی ادی نبای حاال محبوبھ از سرم باز شد ولنکھیبدون باا نوی ای گم ولینھ نم:من    

  ناراحت شدم از دستتیلی خی کردیم
  من اشتباه کردم من غلط کردمدیخش... ببارررشی...یک: با بغض گفتمایش    
  خوردمزیبگو چ: خنده وبا خنده گفتمریمن زدم ز    
  کشمـــتی کشمت می ماااارشیک: بود سرکارش گذاشتمدهی کھ فھممایش    
 کردم وپشت در رونشی وبعدشم دستاشو گرفتم واز اتاق بدمیباخنده دور اتاق دو    

 نمشی خواستم برم ببی تنگ شده بود میلی خل شده بودما دلم برا عسل خدمیبازم خند
 افھی بود بھ قدهی اروم خوابیلی رفتم تواتاقش خنمشیرفتم تو بخش اعصاب وروان تا بب

البتھ ( سوخت ی کردم دلم براش می عسل فکر متھ بھ گذشیمعصومش نگاه کردم وقت
 دونست بھ جز خود عسل من ی نمیکیچی ھیعنی دونستم ی از گذشتھ عسل نمیچیمن ھ
 اروم دی دی منو می شد وقتی دچار تشنج میوقت)  کنھی دونستم عسل تشتج میفقط م

 تونھ یم  کھی بتونم درمانش کنم تنھا کس راه حل مناسب بود تاھی من ی برانی واشدیم
  بده عسلھصیمنو از ھومن تشخ

 ی از گدشتش نمیچی عسل ھی ولمی بودکی راستش ما ھرچقدر بھ عسل نزدیول    
  جونمییدا: عسل بھ خودم اومدمیگفت با صدا

 ییجان دا:من    
 ؟ی کنی مکاری چنجایا:عسل    
  تونمی تونم بھ عسل خودم سربزنم اره نمینم:من    
 یی ھم تو ھم دای کاملو داراراتی تو اختی تونی جونم مییچرا دا: لبخندزدو گفتھی    

 ھومن
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 فرق ی عسل با عسل قبلنی کھ تو حرفاش داشت زدم چقدر ای لبخند بھ بغضھی    
 شده یان گھ عصبی نمیزی زنھ چرا چی چرا حرف نمشدهی چیعنی شدهی چایداشت خدا

 بودم صورتم قرمز شده بود
  زدمی حرف بدی شدی ؟چرا عصبانشدهیچ... یچ.. یی..دا...دا :عسل    
  نی نزدی حرف بدچی تو ھزمینھ عز:با لبخند گفتم    
 ؟ی شدیپس چرا عصبان:عسل    
  اره چرا؟ی کنی نمی بازگھی دی چرا مثل بچھ ھای ارومنقدریعسل چرا ا:من    
  تونم بگمی کس نمچی تونم بگم بھ ھینم:عسل    
  اره اخھ چرا؟زمیاخھ چرا عز:من    
 عسل خواست جواب بده کھ در باز شد    

 
 سحر    
 با می بوددهی از خنده پکیعنی خنده ری زمی زدی ھردو دراومد باسانازو انغی جیوقت    

  کومایپس ش:تعجب گفتم
 می متفرق شدگھی بعدش دمی بوددهینده پک ھرچھار تامون از خنباری انجامیمن ا:مایش    

 سرکار خودمون رفتم تو بخش روان اعصاب واز پرستار اون بخش میورفت
  شدهی بخش بسترنی در ای بچھ اای ادیببخش:دمیپرس
  نفرھی فقط یبلھ ول:پرستار    
 نیاری پروندشو برام بشھیم:من    
  راستادارشی خود دکتر راستاد ھست دکتر کشی پرونده فقط پنیراستش ا:پرستار    
  بدونم اون بچھ در کدوم اتاق ھستشھیم:دمی تعجب کردم بازم پرسیلیخ    
 ١١٥اتاق :پرستار    
 زمی عزیمرس:من    
  کنمیخواھش م:پرستار    
 ی بچھ دارن با تعجب بھم نگاه مھی وارشی کدمیرفتم در اتاق وواردش شدم کھ د    

 سالم:سرد واروم گفتم خونیلیکنند خ
 سالم: سرد جواب داد یلی خارشیک    
 بلند ی داشت ومژه ھای ناز بود چشمان درشت ابیلی تخت نگاه کردم خیبھ بچھ رو    
 خوشگل وبانمک بود رفتم یلی قرمز تپلم بود در کل خی کوچک ولبان قلوه اینیوب

 من ی کرد ولنکاروی دونم چرا ای نمارشی بھ کدی تختش کھ اون باوحشت چسبکینزد
 با تو ندارم فقط ی کارچی من ھی ترسی منخوشگل خانم چرا از م: خوشحال گفتمیلیخ
 مثل تورو دوست ی خوشگلی بچھ ھایلی تازه من خنی خوام باھات دوست بشم ھمیم

 داشت با ارشی ودستمو بھ طرفشم دراز کردم کیشیدارم حاال تو با من دوست م
 نگاه بھ من بعدش ھی کرد بع دش ارشی نگاه بھ کھیل  کرد عسل اویپوزخند نگام م

 غم ھی کردم تھ عمق چشماش ی گذاشت تو دستم با لبخند بھش نگاه مچولوشودست کو
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 داشتھ باشھ ی غمنی تونست ھمچی بچھ مھی بزرگ تعجب کردم مگھ یلی غم خھیداشت 
 ھی اسمت چیبگ بھ من شھیم:بازم با لبخند بھش نگاه کردم ودستشو ناز کردم بھش گفتم

 عسل:بچھ    
  کنمی بغل من ازت خواھش میایم: داشت بھش گفتمی نازیچھ صدا    
 بلند فرشو ناز کردم بھش ی اومد تو بغل من تو بغل گرفتمش وموھایبھ اروم    
 ی دوس دارم تو چیلی من تورو خمی باھم دوس بشیاسم من سحر حاال دوس دار:گفتم
 با ی خوای میواقعا تو منو دوس دار: بھ طرفم برگشت وگفتیعسل با خوشحال    

  دوس دارمیلی اره من خیمن دوست بش
اره چرا : کردم با بغض گفتمی مھی جلوش گردی نبایاشک تو چشمام جمع شد ول    

  من تورو دوس ندارمی کنیفک م
 من چون من با ھمھ فرق دارم...چون :رونی قطره اشک از چشماش رخت بھی    

 ی دونم کھ تو باھمھ فرق داری منویبلھ منم ا: بھش گفتمیبھش نگاه کردم بھ اروم    
 منم با ھمھ ی چرا چون تو مثل منیدونیم:با تعجب بھم نگاه کردبھش نگاه کردم    

 دونم چون من باھمھ فرق دارم ی مثل خودم نموی کسچی وقتم ھچیفرق دارم باھمھ ھ
 کھ دونمی بھ اسم عسل حاال منیری دختر بچھ شھی شده کھ مثل منھ دای نفر پھی حاال یول

 میفرق دار  وبا ھمھمی تکایمنو عسل تو دن
ما : گفتی دور چرخوندمش با خوشحالھی بغلم منم دی بھم نگاه کرد وپریبا خوشحال    

 لحطھ تو چشماش نگاه کردم اون غم ھی ما باھمھ فرق والی ھورااااااا امیباھمھ فرق دار
اره ما : ذاشتم منم گفتمی مدی شد ومن نبای مداری دوباره داشت پدی شده بود ولدیناپد

 وووووھوی میباھمھ فرق دار
 دمی لحطھ ازش خجالت کشھی ھی کنھ ی با لبخند داره منو عسلو نگاه مارشی کدمید    

  لبخند مھربون بھش زدم رو کردھی کرد یوعسلو گذاشتم رو تخت اونم با لخند نگام م
 ی دی جونم برام لواشک مییداا: گفتارشویبھ ک
  با لبخند االن کھ ندارمارشیک    
  من دارم ھردو با تعجب بھم نگاه کردندیول:من    
 یواقعا خالھ تو لواشک دار:عسل    
 ارمی برات بی خوای ترشھ منقدمیاره من لواشک دارم ا:من    
 اریاره برام ب:عسل    
  گم ناھار بخور بعدش عصر کھ شد لواشک بخوری االن من میول:من    
  ھنوز کھ وقت ناھار نشدهیول:یعسل با ناراحت    
 شھی مگھی ساعتھ دمیاتفاقا ن:من    
 واقـــــــعا:یعسل با خوشحال    
 بلھ واقعا:من    
 ستینھ عسل لواشک برات خوب ن:ارشیک    
  خوامی من میول:عسل    
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  زنمی باھات حرف نمگھی دیعسل اگھ بخور:ارشیک    
 شعر ھی وبغلش کرد وبراش ششی رفت پی با ناراحتارشی کھی گرریعسل زد ز    

 دونم ی زمزمھ کردم نمارشی شعر ناخوداگاه با کنی من عاشق ای خوند وایفرانسو
 ی با تعجب بھ من نگاه مارشمی دست زد کی شعر تموم شد عسل با خوشحالی وقتشدیچ

 ی شعرو بلدنیتو ا:کرد اخرشم تحمل نکرد وگفت
 

 اره:من    
 نفر ھی یدی دیی دایدی دی بلدی خالھ تو بلدوھوی اون بلده اره اون بلده یییدا:عسل    

  شعرو بلد بودنی شد وکل ادایپ
 یتوکلشو بلد:ارشیک    
 اره:من    
 ی تو لواشک بخوردشھی بازم نمیول:ارشیک    
 یییییدا:عسل    
 ی ھا وگرنھ بھت امپول می نزنغی جگھی خوب اه دیلیخ: گفتارشیگوشامو گرفتم ک    
 زنم
  ترسمی ترسم نمیمن از امپول نم:عسل    
 نکھ شی صدبار بھت گفتم از امپول بترسونی کردکاری چنی ھومن ببیا:ارشیک    

 یشجاعش کن
 ؟ی ترسیعسل تو از امپول نم:من    
 نھ:عسل    
  ترسمی من میول:من    
 تای تربی بنی خنده درد کوفت حناق رو اب بخندری ھردو زدند زارشیعسلو ک    
  اھم اھم گفتم کھ ھردو ساکت شدندھی دندی خندیھنوز داشتند م    
 کنار رونی بادی داره مارشمی کدمی کھ درونیبعدش عسلو خوابوندم واز اتاق اومدم ب    
خانم : گفتارشی کھ کرونی رفتم بی وداشتم م درو بستمرونی اومد بارشی وکدمیکش
  چند لحظھبایشک
 نییبلھ بفرما:من    
 دیای بی خواستم باھاتون درباره عسل حرف بزنم اخر دفتر کاریراستش م:ارشیک    

 تو اتاقم
 باشھ چشم:من    

 
 ی انشی جدا شدم رفتم پارشی از کنکھیبعد از ا    

 
 ؟ی کجا بودیسحر اج:یان    
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  کردمفی کھ اتفاق افتاده بودو براش تعریییتمام ماجرا    

 
 

  داره؟کاری باتو چیعنی:یان    
 
 

  دونمیمن؟نم    
 
 

  سحر من با برادرش ھومن اشنا دراومدمگمیم:یان    
 
 

 ؟یچجور:من    
 

 شھر نبودم من نی قبول شدم تو ای من اولش رشتھ پزشکیدونیراستش تو کھ م:یان    
  کھ من دوسالیدونیاصفھان قبول شده بودم خودتم م

 
 روز سرکالس استاد گفت دو بھ ھیدانشگاه اصفھان بودم اونجا با ھومن اشنا شدم     

  نھ دختر با دختر دختر با پسر ھمھ انگاری ولدیدو گروه ش
 

 نھ استاد میت باال وگفمی دفعھ باھم دستامون بردھی منو ھومن ی بودند ولیراض    
 دیوفتی نھ گفتنتون شمادوتا باھم منی گفت بھ خاطر ادویبھمون خند

 
 خوام یبلھ استاد منم نم: باشم اونم گفتشونی خوام بای من نمیاستاد ول:من گفتم    
  رخت رو دستمونی باشم استادم اب پاکشونیباا
 

 مایھوشی.... ی خداحافظ ھمگدیوفتی درسو منی ادی کھ گفتم اگھ قبول نکننیھم:گفت    
 ی چھ غلتنجای انیدوتا خواھر دار: داد تو داستان گفتتیپاراز

 
 ھردومون باھم نی کردی می چھ غلتنیبلھ داشت: ازاون ور ساناز گفتدی کنیم    
 می باز کردشمونوی بعدش ننی کردی کھ شما میھرغلط:میگفت
 

 میوزبون دراورد    
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 می کردی نمی غلطچی ما ھنی بکش خجالتتای تربی بیا:مایش    
 

 نی کردی می غلطھی نی شما دوتا وروجکا داشتمی کردی نمی غلطچیبلھ ما ھ:ساناز    
 نی بگاالی
 

 ومدهی بھ شوما نشیفوضول:یمنوان    
 

 ی مدی از ھمھ جدا شدم چون بادی ببخشھی خنده من باری زمیبعد ھرچھار تامون زد    
  ادامسم انداختم توھی درست کردم افموی قارشی کشیرفتم پ

 
 دم در اتاق بوفالو واقعا دمی انجام دادم تا رسنکاروی ایدھنم وبادش کردموترکوندم ھ    

  بود برازنده خودش بود ادامسمو انداختم تویچھ اسم جالب
 

 باز کزدم ورفتم تو ددروییبفرما: گفتشیی بوفالوی در زدم کھ با صدایسطل اشغال    
 دی منو دیزوقتی ھم قفل کرده بود وگذاشتھ بود رو مدستاشو تو

 
 مبل اونم اومد نی رفتم نشستم رو دور ترتی خاصی بتی تربی بلندم نشد بیحت    

  منیینشست رو مبل روبرو
 

 دی داشتی با من کاردییبفرما:من    
 

  خواستم بگمیبلھ درباره عسل م:ارشیک    
 

 بلھ متوجھ ھستم:من    
 

 نی کنھ ای ادم فکر مزنھی بچھ تر میلی خیسالشھ ول٧راستش عسل االن :ارشیک    
  تر ندارهشیسال ب٣ای٢بچھ 

 
 سالشھ٧ عسل دمی زنھ من از ھومن اولم فھمی عسل اصال بچھ نمیول:من    

 
  من حرفمو بزنمنیسیوا:ارشیک    

 
 دیبلھ ببخش:من    

 



 21 

 دونستھ ربھ ی نمزھارای چیلی خدی کھ شای درسنیعسل درسن چھار سالگ:ارشیک    
 ی چھ اتفاقنی دونھ ای کسم نمچی بھش وارد کھ ھیبد
 

 تو اتاق عسل ما نی شما اومدی باشھ وقتادتونی گھ اگھ ی کھ نمچیھست عسلم بھ ھ    
 نی ھمم شما اومدی وقتای میبا تعجب بھ شما نگاه کرد

 
 می ما با تعجب بھ شما نگاه کردی من وقتدبھی عسل اون بچھ با وحشت چسبکینزد    
 نجای ھومن وارد اای بھ جز من ی بود کھ تاحاال کسنی ایبرا
 

 کس چی بود کھ عسل تا بھ حال با ھنی بھ من ھم ادی چستی عسل ا وحشینشده وقت    
  باشما حرف زدی حرف نزده وقتاھومنیبھ جز من 

 
 با شما جوره نقدی ایجور خوشحال شدم وبرام تعجب اور بود عسل چیلی خدیوخند    

  باشھی کنھ وھمیشب تشنج م١ساعت ٢٤عسل ھرماه روز 
 

 شعر نی حال از انی با ای ولشھی اروم منی کھ شما تو اتاق خوندی شعر فرانسونیا    
  تا بتونھ بگھ چھدی خوام شما کمکش کنیوحشت داره م

 
 دی کنی مھی چرا گربای براش افتاده خانم شکیاتفاق    

 
  کنمی نمھیمن گر:من    

 
 دی نکنھی موقعھ گرچی عسل ھی باشھ جلوادتونی سھی صورتتون خیول:ارشیک    

 
  زنم ومطمئنمی حدس میعنی افتاده ی عسل چھ اتفاقی برادونمیمن م:من    

 
 ؟یدونی راه درمانشم می دونیتو م: باتعجبارشیک    

 
  جراتشو ندارمینعی تونم عسلو درمان کنم ی نمی ولیاره ول:من    

 
 چرا؟:ارشیک    

 
 با عسل نداره فقط عسل از نوع پولدارشھ من از ی فرقچی من ھیچون زندگ:من    

 رشینوع فق
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 ...یعنی یعنی:ارشیک    
 

  عسل گفت من با ھمھ فرق دارمادتونھیبلھ :من    
 

  گھی مشی از خوشگلنوی دونم ایاره م:ارشیک    
 

  بھ شما گفتنویخودش ا:من    
 

 ی گفت بعد از چند روز کھ ھی رفت ونمی اول تفره مدمیاره اول ازش پرس:ارشیک    
  گفتنوی ادمیپرس

 
  گفتھی نمشیاون برا خوشگل:من    

 
  گفتھ؟ی می چیپس برا:ارشیک    

 
 تونم ی ھست نمی کھ براش افتاده چی دکتر تا نفھمم اتفاقی تونم بگم اقاینم:من    

 براتون بگم
 

 ؟ی دونی می توکھ گفتیول:ارشیک    
 

 از زبون خودش بشنوم دی بای ولدونمی خوبم مدونمیاوال تونھ شما دوما اره م:من    
  تونم برم توی بتونم کمکش کنم من االن مدی شای جورنیچون ا

 
 اتاق عسل    

 
 دییبلھ بفرما:کبارش    

 
 کز دمی عسل رفتم تو اتاقش دشی با سرعت رفتم پرونیبااجازه از اتاقش اومدم ب:من    

  کنھ درست مثل منی مھیکرده گوشھ اتاقش وداره گر
 

 صداش زدم عسل عسل خالھ    
 

 چشم ھا درست مثل من بود نی نگاه کردم اسشی خی بھ چشماشمیعسل برگشت پ    
 فقط مال من سبز بود
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 من چند سالمھ؟:عسل    
 

 ھفت سالتھ:من    
 

  بھت گفتھییدا:عسل    
 

  دونستمیاز اول م:من    
 

 ؟یاتفاق منو چ:عسل    
 

 چرا روز ی چرا ھم ازش وحشت داری دوس دارویعسل چرا اون شعر فرانسو:من    
 ی منو داری چرا ھمھ حالت ھای کنیتشنج م١ھرماه ساعت٢٤

 
 چراعسل؟    

 
  من باھمھ فرق دارمیدونی میدونیپس تو م:عسل    

 
 اره مثل من منم با ھمھ فرق دارم با ھمھ:من    

 
 ... تو ھم توھمیعنی:عسل    

 
 اب خفھ ریشب داشتم تو تشت ز١ساعت٢٤اره عسل اره منم درست روز :من    

 می مادر ناتنی با دستاشدمیم
 

  کردنکاروی با ھام امی چرا منم مثل تو مادر ناتنیچرا تو مل من:عسل    
 

 ی ممی ازدواج کنمی خواستی درست مثل ھم وقتمیدوتا مثل ھم ما نیعسل بب:من    
 م؟ی کنکاری چدی بایدون

 
 کار؟یچ:عسل    

 
 می کندایجفت مخالفمون رو پ:من    

 
  اون برهدی شایول:عسل    

 



 24 

  رهی ره من مطمئنم نمیاون نم:من    
 

  سبکیلیسبک شدم خ: گفتدویعسل خند    
 

 یشی تر از ھمھ منی تو االن سنگیستینھ عسل تو سبک ن:من    
 

 چرا؟:عسل    
 

  باش ھاییلوی ک٢٥و٢٤ زنھ یماشا م:من    
 

  بود حالمان را عوض کردیمزاه خوب: گفتدویعسل خند    
 

 نشونت بدم افتادم بھ جونش وقلقلکش دادم ی مزاھھی بود االن یکھ مزاه خوب:من    
  افتادم عسلوی خودم می خنده ھاادی دی خندی میوقت
 

  بود کاش مثل من نبود کاشی عسل واقعا دختر نازرونیخوابوندم ورفتم ب    
 

 دییبفرما: در زدم گفتارشیرفتم دم در اتاق ک    
 

 جملھ ھی تو شوی گفت زندگشوی دکتر عسل زندگیاقا:رفتم تو تعجب کرد بھش گفتم    
 ھی نی کردی جملھ بود شما فکر مکی شیخالصھ کرد زندگ

 
 من با ھمھ فرق دارم: جملھ ھستھی فقط شی زندگستی داستان نھیداستانھ     

 
 واقعا عسل گفت:ارشیک    

 
 بلھ:من    

 
  االن خوب خوب شدهیعنی:ارشیک    

 
 دی سوال جواب بدھی وبھ دی بکندی شما باوی کارکینھ :من    

 
  لطفادیبگ:ارشیک    
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 کنار ییالی خونھ وھی مثل باغھ اطشیھ کھ ح خونھی داره ازی خونھ نھیعسل بھ :من    
 نی بگنی داروی بھتره شمال باشھ نھ تو تھران اگھ شما کسایدر
 

  اونشی تونھ بره پی کنھ می میخالھ من شمال زندگ:ارشیک    
 

  عسل مادر دارهای خوبھ انیحوب ا:من    
 

 نھ خواھرم مرده:ارشیک    
 

  گمی متیتسل:من    
 

 ممنون:ارشیک    
 

  شوھر خواھرتون دوباره ازدواج کردندایا:من    
 

 بلھ:ارشیک    
 

  خوان زنشونو طالق بدنی اگھ دخترشونو مدیپس بھتره بھشون بگ:من    
 

 ھی اون زن مھربونیول:ارشیک    
 

 خواستھ تو وان حمم خفھ ی ھست کھ عسلو میزن مھربون: شدم وگفتمیمن عصبان    
  روز افتادهنی بچھ بھ انی موضوع انیکنھ وبھ خاطر ھم

 
 واز اتاقش اومدم دمی کشقی نفس عمھی کرد ی بھم نگاه مرتی با تعجب وحارشیک    

   بھتریلی بھتر شده بودم بھترخی انشی رفتم پی وتندرونیب
 
 
 

 یان    
 خواستم ھم مزاحم ھومن بشم اون ی نداشتم نمی کارگھیبعدازکرم رختنامون د    

 با تموم ی نداختم وقتی با ھومن کل می گذشتھ ھا افتادم وقتادی ھست سمیبالخره رئ
 بخاطرش ی گمش کردموقتی چجوردمی نفھمی عاشقش شدم وقتیوجودم خواستمش وقت
 ی نمانھی کنھ ی دونم بھ من فکر می نمھانی دونم دوسم داره یگذاشتم ورفتم حاال نم

 نشست شمی پمااومدی شھوی شم ی مونھی دارم دی واانھیدونم اصال منو دوست داره 



 26 

 ھی بغضم شکست وگرھوی بگم مای تونستم بھ شی نمی دوستیچراغم باد گرفت:وگفت
  با تعجب بھم نگاه کردمایکردم ش

 )عسلم=یھان(؟ی ھانی کنی مھی چرا گرشدهی چیان:مایش    
 یلیدلم گرفتھ خ:من    
 ایبامن ب:مایش    
 کجا؟:من    
  گمی بھت مایب:مایش    
 کدم مقصدشون رو چی اومدند وھی منیی اشکام مثل بارون قطره قطره پامیباھم رفت    
 کھ باھومن بودم تنگ شده یی روزھای دونستند چقدر دلم برای مدمی دونستند شاینم

  بھ خودم اومدممای شی نگاه کردنش تنگ شده بود با صدای دزدکیبود چقدر دلم برا
 یسادی چرا دم در وااتوی بیان:مایش    
  اومدم تو اتاقمی اتاق ھومنی جلودمیمن د    
 یی رفتند جامای اگھ سحر اومد بھش بگو با شیی جامی برمی خوایھومن ما م:مایش    

 البتھ فک نکنم الزم بشھ
 سھی چرا چشمات خیباشھ ان:ھومن    
 می برشھی مستی من حالم خوب نمای ھومن شستی نیچیھ:من    
 ی جونم ھومن بایباشھ ان:مایش    
 یبا:ھومن    
 یان:دی پری با نگرانمای حالم بد بود شھی گزری زدم زرونیاز اتاق ھومن کھ اومدم ب    
  حال تورو داشتمی روزھی نکن منم ھی گرشدهی چزمیعز
 ی سفره رنگارنگ غم پھن کرده بودند ولھیبا غم تو چشماش زل زدم تھ چشماش     

 شناسھی از کجا ھومنو ممایش بوده ی چمای شیچرا تو زندگ
 یشناسیتو از کجا ھومنو م:من    
  بپرسم خانوم خانوما من دختر خالشمدیمن با: باخندهمایش    
 یمی دوست قدھی:من    
 مثل تو دوست ی کنم ھومن با دختری تو تعجب می ھستیچھ دوست احساسات:مایش    

  پسندهی مطونوی شیشده باشھ چون اونم مثل خودم دخمال
  نداشتمی فرقجی منم قبال با تو ھی دونی نمیچیتو ھ:من    
 نی بشای بیان:مایش    
 پارک سرسبز ھی می پارک بودھی کیاصال متوجھ نشده بودم کھ کجام نزد:من    

 دادی بھم ارامش معتینشستم روچمن ھا چقدر طب
 درست سال یزشک دانشجو پھی بودم ی احساساتطونوی دختر شھیسالم بود ٢٠:مایش    

 پسر پمونی اسم اکدختی وپونھ وپراوتاراینفرمون منو نگاروتان٦ پیاول دانشگاه با اک
 یی رابطھ اچی ھی پسرچی با ھی ولمی دانشگاه بود واقعا ھم پسر کش بودیکش ھا

 ھم بود کھ متشکل از گھید نفره٦ پی اکھی تو دانشگاه مینداشت
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 دعوا داشت در ماه پی با اون اکشھی ما ھمپی اکونی لھ،کتارداد،راشا،پارسا،الیارزو،ت
 دخترکش بھ تمام معنا بھ اسم پی پسر خوشتھی عوض شد ومونیمی کھ استاد شمیاذر بود

 ادی کھ اومد من زی استادمون شد از ھمون روز اولرازیسالھ از ش٢٧ ییاراد دارا
 داد ی نم راهوی داد سرکالس کسی بود کھ نمره مفت نمی معلمھی ومدی نخوشم ازش

 اونم تو خونھ دمی بعد از تموم شدن کالس رفتم خونھ دی بود وقتی ماھرریوتقلب گ
خودت : اونی کنی مکاری چنجایتو ا:تو من گفتم:می با ھم گفتمیدی ھمو دیمون ھست وقت

 ھستند تیی پسر داشونی مامان ایما جون اومدی مامانم اومد شھوی ی کنی مکاری چنجایا
 تی خواد بعدم باعصبانیکھ نم:دلتم بخواد من: من ھست ارادیی پسر دانی ایچ:من

 ساپورت ھی با دمی سھ رب سبز پوشنی استکی تونھیرفتم تو اتاقم لباسامو در اوردم 
 یبا خاال  شال سبزھی بستم ی دستم کردم موھامم دم اسباھممی سی ساق دستااهیکلفت س

 و میی راستش من دامینداختی بھم متلک می ھزی سرمنیی انداختم سرم ورفتم پااھمیس
 خالصھ رانیسال از کانادا برگشتند ا١٠ اقا حاال بعد از نی فت کرده بودند وامییزندا
 ی بالخره من عاشق شدم عاشق ھمون ادم مغرور ولکھی تا امی باھم کل کل داشتشھیھم

 رفت رفت کانادا االن سھ سالھ کھ برنگشتھ ی بود نبود ولاشقم دونم عی نمیاون چ
 غرور مسخره رو نی ای کنم کاشکیور دارم کھ عاشقم نبوده ھرروز خودمو لعنت مبا

  نگفتمی گفتم ولیگذاشتھ بودم کنار وبھش م
 منتظر ادی صبورو زی دارم عشق ادمامانی عشق ازی چھی من بھ ی دونی ممایش:من    
  مطمئن باش اگھ سھ سال منتظرت گذاشتھ پس بدون دوست دارهیرسی بھش مزارهینم

 قدر خواھرت سحرو بدون من خواھر ندارم کھ ی دونم انی نمیچی دونم ھینم:مایش    
 تو دلتھ رو بھش بگو اون ی برو ھرچی تو سحرو داریبراش دردو دل کنم ول

 خواھرتھ
  بھش بگمدی دونھ ومن بای نمزاروی چیلیراستش سحر خ:من    
  ترسم ھومن حرص بخورهی ممی حرف زدیادی زمی برایب:مایش    
 ؟ی چیبرا:من    
 ی بھ زودی فھمیم: کردیی اماخندهیش    
 ی خنگ شدمایوا ش:من    
 می برایب:مایش    
 از دستشون ی بودند کلی خوی سا حل وترسا واقعا دختراشی تو رفتم تو پمیباھم رفت    
 ارشیاتاق ک کنار وگفت قراره بره دی طرف ما منو کشادی سحر داره مدمی ددمیخند
  سحر من با برادرش ھومن اشنا دراومدمگمیم:من    

 
 

 ؟یچجور:یان    
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 شھر نبودم من نی قبول شدم تو ای من اولش رشتھ پزشکیدونیراستش تو کھ م:من    
  کھ من دوسالیدونیاصفھان قبول شده بودم خودتم م

 
 روز سرکالس استاد گفت دو بھ ھیدانشگاه اصفھان بودم اونجا با ھومن اشنا شدم     

  نھ دختر با دختر دختر با پسر ھمھ انگاری ولدیدو گروه ش
 

 نھ استاد می باال وگفتمی دفعھ باھم دستامون بردھی منو ھومن ی بودند ولیراض    
 دیوفتی نھ گفتنتون شمادوتا باھم منی گفت بھ خاطر ادویبھمون خند

 
 خوام یبلھ استاد منم نم: باشم اونم گفتشونیا خوام بی من نمیاستاد ول:من گفتم    
  رخت رو دستمونی باشم استادم اب پاکشونیباا
 

 مایھوشی.... ی خداحافظ ھمگدیوفتی درسو منی ادی کھ گفتم اگھ قبول نکننیھم:گفت    
 ی چھ غلتنجای انیدوتا خواھر دار: داد تو داستان گفتتیپاراز

 
 ھردومون باھم نی کردی می چھ غلتنیبلھ داشت: ازاون ور ساناز گفتدی کنیم    
 می باز کردشمونوی بعدش ننی کردی کھ شما میھرغلط:میگفت
 

 میوزبون دراورد    
 

 می کردی نمی غلطچی ما ھنی خجالت بکشتای تربی بیا:مایش    
 

 نی کردی می غلطھی نی شما دوتا وروجکا داشتمی کردی نمی غلطچیبلھ ما ھ:ساناز    
 نی بگاالی
 

 ومدهی بھ شوما نشیفوضول:منوسحر    
 

 شی رفت پی مدی خنده سحر از ما جداشد چون باری زمیبعد ھرچھار تامون زد    
  ارشیک
 

 ھومن    
 ی کرد طاقت چشمای مھی گری مردم کھ چرا انیکالفھ شده بودم داشتم از فوضلو م    
 دماون موقع ھم کھ تو دانشگاه ی کھ قدرت خودمو از دست می جورھی ندارم سشویخ

 ھست مای کرده بود بغلش کردم کھ باعث قھر دوروزه شد در زدند فکر کردم شھیگر
 سالم: مگھ نرفتھ بود بغض گفتنیا  اومد توبای فردمی تو کھ دایکھ گفتم ب



 29 

گفتم باعث  مگھ من ننی کھ اومدی مگھ شما روز اولدیسالم ببخش: سردیلیمن خ    
 نقدری خوده شما ای وقتمارستانی اونم تو بدی کشی مغی اونوقت شما جدیصروصدا نشو

 نی داری چھ انتظارگرانی از دنی ھستتی مسولیب
 ی بغل مگروی خانوم ھم دی با اننی کھ شما داشتدیببخش: گفتتی با عصبانبایفر    
 ! منی اونم جلونایکرد
 مارستانی بنی باشد بھ جز کارمند ای خانم محترم شما کدیببخش: گفتمتیبا عصبان    

  من اجازه ندارم زنمو بغل کنم اره اجازه ندارم؟نی ھستی شما کنی بگشھیم
 زنتو؟:بایفر    
 بلھ زنمو جق ندارم:من    
  کنم اون زنتھی من باور میفک کرد:بایفر    
 من ی نشو دوما تو واون محبوبھ نحس اصال برای زود خودموننقدریاوال ا:من    

 میای با شما کنار ممی کھ بھ خاطر بابام ما داردی بدوننوی وفقط ادیستیوداداشم مھم ن
  من زنت بشم؟ی خوای مگھ تو نمی خوری چرا حرص مزمیباشھ عز:بایفر    
 خواھران دوقلو نی اارشی بار گفتم من زن دارم ھم من زن دارم ھم کھینھ تازه :من    
  دونفرچون ھمسران ما دونفر ھستند اومدندنی امارستانی بنی تو اومدندی نیالک
  وبعد رفتشھیمعلوم م: لبخند مسخره زدوگفتھی بایفر    
 کنم ھمون کاری خوردم حاال چی.ه.و. خدا چھ گای گفتم ی چدمی رفت تازه فھمیوقت    

 ی روبھ راھزمی عزسالم بر پسمل خالھ: اومد تو وگفتمایموقع ش
 . زدمی چھ گندی دونی نممای شیوا.ادیصدبار گفتم بھ من نگو پسمل بدم م:من    
 ؟ی زدیچھ گند:مایش    
 ساعت فقط داشت می کردم تانفی براش تعری کردم وقتفیھمھ ماجرا رو براش تعر    

  شدنی کرد بعدش از خنده پھن زمیبا دھان باز نگام م
 بفھمھ بعد دوباره ی وقتیدنی دای کافھی قی وای گفتنوی ا؟واقعای گفتیتو چ...تو:مایش    

 ومدی ی خنده داشت اشک از چشماش مذیزد ز
  شعور االغی بریدرد مرض حناق کرفت زھر انار برو بم:من    
 حرف دھنتو بفھما:مایش    
 ریخفھ بم:من    
  محترمی اقانیبب:مایش    
 ھومنھ اسم من ستیاسم من محترم ن:من    
 نیبب: شدو گفتی دفعھ جدھی دمی خندی شد خودمم داشتم منیدوباره از خنده پھن زم    

 واحساسشو ی کنکی نفر نزدھی خودتو بھ ی تونی حداقل مستای بدم نی کردی کارنیا
 یبفھم
  کردی مھی چرا گری انی انیان: افتادمی انادیتازه     
 دلش گرفتھ بود:مایش    
 یمطمئن:من    
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 اره:مایش    
 می کنی راضاروی گی فقط چجورستی نمی فکر بدای گی راس مگمیم:من    
 اونش بامن:مایش    
  ماھھنقدریآقربون اون دخمل خالھ خودم برم کھ ا:من    
 ی بارمی خوب خر شدم باشھ من میلیخ:مایش    
 ی بای بری تونیم:من    
 گمایبلھ؟نم:مایش    
 دی برودیی بفرمایعنی:من    
 ی حاال شد بانیاور:مایش    
  یبا:من    

 
 مایش    
 تر نی سنگدی زدم شای کھ اگر نمی لبخند زدم لبخندرونی از اتاق ھومن اومدم یوقت    

 کھ یی؟کجایی نشستم اراد کجای مدی بالچری ویبودم خستھ بودم اون قدر خستھ کھ رو
 ی گذره داری بھت خوش میی االن اون باالشھی داره ذره ذره اب مماتی شینیبب

 ی اراد برگرد برمماکشی شیاز ھمون لبخندھا  لبخندھی بای کنی منو نگاه میچجور
 ی داشتم عصبی گردی بگو برممای جان شی گردی بگو برمی گردی نھ بگو برمیگرد

 کھ لباسام رو ی رفتم تو اتاقعی کردم سری خارج ممارستانی زود خودمو از بدی باشدمیم
 خوب حالم  خودکار برداشتم رو کاغذ نوشتم ھومنھی دمیگذاشتھ بودم لباسام رو پوش

 تو خونھ شمی بفرست پارشوی کای بھ اروم شدن دارم خدت نازی خونھ نرمی مستین
 ی خودم بره بده وقتی نامھ رو دادم بھ ساناز کھ برسونھ بھ ھومن گفتم جلویخودمم با

 روندم تا خونھ خونھ عی سرمارستانی از برونی رفتم بعیھومن سرساناز رفت تو اتاق 
 دم در خونھ دمیدرسی کھ نقششو خود اراد کشیی خونھ ابشھ  کھ قرار بود مشترکییا

 رز ی ساده ھنوز گل ھایلی درشو باز کردم وواردش شدم خونمون ساده بود خدیبا کل
 چرا ازم اید داد زدم خدا حوض اب بودند پشت در نشستم ھمون جا از تھ دل بلنیرو

 پسش بده چند کردم ی کردم چھ گناھکاری چرا مگھ من چیدی چرا بھم پسش نمشیگرفت
 ای زودم بود زودم بود چرا خداشی چند سالم بود کھ ازم گرفتیسالم بود کھ عاشقم کرد

 بزنم چقدر قرص بخورم غیپسش بده چقدر با عکساش خوابم ببره چقدر برم رگامو با ت
 بخندم چقدر اره چقدر؟بچم بچمو بھم بده بچمو عسلمو بھم بده عسل یچقدر الک

 اومد بچم مرد بھم گفتند مرده ای بچھ نھ ماھم ناقص بھ دنی گرفتورو بده ھردنموینازن
 رگمو زدم ی دراوردم وبدون معطلفمی از ازکغموی سوخت تی سوخت چشام میگلوم م

 .دمی نفھمیچی ھگھی دنکھیبستھ تا اکمکم چشام داشت 
 ارشیک    
 واقعا عسل یعنی شده بود ی طورنی واقعا عسل ایعنیتو بھت حرف سحر بودم     

 کارو نی چرا ای کردکاری تو چی کردکاری سرش امده بود سروناز تو چیی بالنیھمچ
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 تو بھت بودم کھ ای خدای بخشھ وای وقت سرونازو نمچی بفھمھ ھمای چرا اگر شیکرد
 خواد رگشو ی بلندشو برو مطمئنم ممایش مای گفت شتیھومن اومد تو اتاق با عصبان

 اماده شدم سوار دموی لباسامو پوشیبزه بلندشو برو بلندشو برو خونھ اراد بلندشو تند
 فرستاد بھش گفتم ی شدم ورفتم خونھ اراد از اون ور ھومن داشت امبوالنس منیماش

 یدیباکل  بھ خونش درو خونھ رودمی رسی وقتمارستانی بادی بدی نھ با گفتستیالزم ن
   بھم داده بود باز کردممایکھش

 
 

درو باز كردم دیدم تكون نمي خوره یھ ذره دیگھ زور زدم تا باز شد رفتم تو دیدم     
شیما ھمون طور كنار در افتاده فھمیدم رگشو زده بھ ھومن زنگ زدم گفتم شیما رگشو 

زم نیست امبوالنس بفرستھ گوشي رو قطع كردم شیما رو بغل كردم تندي سرم نزده ال
 ضدعفوني كردم وقتي كارم تموم شد زنگ زدم اراد وبھش زدم جایي كھ بریده بود ر

بھش گفتم شیما بھ خاطر تو دوباره رگشو زده گفت االن خودمو مي رسونم بعد از نیم 
 اینكھ بھم نگاه كنھ رفت تو اتاق رفتم ساعت رسید اینجا چقدر شكستھ شده بود بدون

 اومد بیرون دشالي در ونگاش كردم مثل ھمیشھ بغلش كردو گفت شرمندتم گل من بع
دید من داشتم نگاش مي كردم بغلم كردو گریھ كرد نشوندمش رو مبل سرش داد زدم 
وگفتم چرا خواھرمم اینقد إزار میدي چرا كاري كردي كھ فك كنھ تو مردي برگرد 

ل ندارم خواھرمو این طور طاقت از دست دادن این یكیو ندارم گریھ كردم برام تحم
 داشتم اون موقعي كھ داشت مي رفت ھمھ چي رو وستسخت بود سروناز رو خیلي د

 گفت گفت تقصیر ھمایون بوده پس چرا بر نمي گردي
ه تا اون میدونم ھمھ چي تقصیر اون ھمایون نامرده ولي ھنوز یھ نفر پیدا نشد:اراد    

 پیدا نشھ من ھیچ چیزیو نمي تونم بھ شیما ثابت كنم
 كي:من    
 سروناز:اراد    
 سروناز كھ مرد:من    
 نھ اون ھنوز زنده است: اراد    
 از كجا میدوني:من    
امروز قرار بود برم بھ یزد تو یھ شھرستاني بھ اسم اسالم اباد ھمایون بھم : اراد    

 گفت سروناز اونجاست
 ھمایون كجاست بگو كجاست: من    

صبر كن ھمایون داداش من ھم بي تقصیر بود گناه اون این بود كھ عاشق :اراد    
سروناز شده بود ولي اون نمي دونست كھ سروناز یھ نفرو بھ اسم ھي راد دوست داره 
از قضا اونم نمیدونست كھ ھیراد پسرعمو ما ھست وكارم اینھ كھ زنا رو بفرستھ تو 

 مي خواست اون كھ خدا رو شكر اعدام شد كار ستان ھیراد سروناز بھ خاطر اینعرب
ولي سروناز وقتي اینو فھمید كھ من عاشق شیما شده بودم نمي دونست چیكار كنھ بھ 
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خاطر ھمین براي اینكھ از دست ھمایون خالص بشھ نشون داد كھ عاشق منھ ولي نمي 
شب   وقتي منو شیما ازدواج كردیم یھدونست كھ منو شیما ھم دیگھ رو دوس داریم

سروناز اومد پیشمو گفت كھ ھمایون دنبال شھ باید یھ جوري صحنھ سازي كني كھ 
انگار من مردم ھمون شب شیما رو بردم بیمارستان كھ عسل بھ دنیا اومد ولي عسلو 
دوروز بعدش دزدین دوي برشتینا سمت شیمارو نداشتم بھ خاطر ھمین منوسروناز 

سروناز خانوم عاشق ھمایون شده بود بھ  زي كردیم كھ انگار مردیم از قضاصحنھ سا
خاطر ھمین این صحنھ سازي رو كرد تا ھمایون با مرجان خوشبخت بشھ ولي نمي 
دونست كھ این نقشھ ھمایون بود تا شیمارو عاشق خودش كنھ خیلي دلم براي عسل 

 تنگ شده
 عسل زنده است پیش منھ: من    
 عاواق:اراد    
اره روزي كھ عسل دزدیده شد كار سروناز بود چون اون میدونست اگھ عسل : من    

 اونجا باشھ تو اون كارو نمي كني
 االن عسل كجاست:اراد    
تو بیمارستا من عسلو سپردم بھ خالھ سپردم چون میدونستم اون خوب مواظبا :من    

 مي كنھ ازش
تموم میكنھ ونسمیھ شوھر ھالم دوباره از قضا خالھ سپردم وقتي عسل دوسالشھ     

ازدواج مي كنھ ویع نفر بھ اسم سیما میاد تو خونھ اونم زیاد از عسل خوشش نمي یاد 
یھ روز شب میبرتش تو وان مي خواد خفش كنھ كھ باغبانشون سر میرسم و عسلو 

 بپرسم چیشده یھ تیر مي خوره تو سرشو تمنجتا میده ومي أراش پیش من تا مي خواس
 ونم میمیرها

 بمیره براش عسل من باید برم سرونازو پیدا كنم خداحافظ:اراد    
  باي:من    

 
 

 سحر    
با اني از بیمارستان اومدیم بیرون ورفتیم خونھ برا شام ماكاروني درست كردم و     

با اني خوردیم یكمم برا بابا گذاشتم تا وقتي شب بلند شد بخوره رفتم تو أتاقم نصف 
فید بود ونصفش ابي من تو قسمت اب بودم وأني سفیدرو تختم خوابیدم كھ اني اتاق س

  دیدم داره گریھ مي كنھابیدتختشو كشید طرف تخت منو خو
 اني اني چیشده عزیزم چرا گریھ مي كني:من    
 دلم براش تنگ شده:اني    
 كي:من    
 ھومن:اني    
 ھومن كیھ؟:من    
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 برادر كیارش:اني    
 خوب بھ تو چھ:من    
 تا كجا برات تعریف كردم:اني    
 ھمون جایي كھ باھم تو گروه افتادید:من    
از ھمون جا دعواي منو ھومن شروع شد ھمش با ھم كل كل مي كردیم اون بال :اني    

سر من مي أورد منم بال سر اون یھ بار من میرفتم خونھ اونا یھ بار اون مي اومد خونھ 
روز یھ پسر مزاحم شده بود اون اومد با ھاش دعوا كردو پسرو زد از اون من تا یھ 

تمام درسا مي رسیدیم یھ روز دلم برات تنگ شده بود  روز با ھم خوب شدیم باھم بھ
داشتم گریھ مي كردم كھ اومد یھو از پشت بغلم كرد منم با بد أخالقي یھ سیلي خوابوندم 

نھ مي پرستدیمش بعد از خدا اون برام مھم تو گوشش بعدش رفتم عاشقش بودم عاشقا
 دختراي جلف دانشگاه بوبھبود كاش سیلي نمي زدم بھش رفتم تو دانشگاه كھ فریبا ومح

كاري كھ كرده بودند انداختند تقصیر من منم از ھمھ چي بي خبر از دانشگاه اون جا 
بازم ومنم عشق انتقالیم دادن بھ شیراز كھ بعدش اومدم پیش تو االنم كھ تو تھرانیم 

 گمشدمو پیدا كردم خواھرم چھ سختي ھایي كشیده بود الھي فدات بشم من
 اني جونم چرا بھم نگفتم بودي:من    
  مي خواستم فراموشش كنم ولي نشد من ھومن وخیلي دوست دارم:من    

 
 ھومن    
 رفتم خونھ با صداي بلند گفتم سالاااام بر ھمھ اھل خانھ    
 م بر پسر گلمسال:مامانم    
 حالت چطوره خانوم خانوما:من    
 مرسي خوبم:مامانم    
 ھومن تو دوباره دور از چشم من خود شیریني كردي:بابام    
 نھ ما جلو شؤما كم میاري:من    
 كھ جلو من كم میاري پدر صلواتي ھاا:بابام    
  كھبابا من شوخي كردم اون خود شیرین كھ كیاررش ھست من نیستم:من    
 خود شیرین كیھ؟:كیارش    
ااا كیارش جان تو ھم اینجایي الھي بابا دورت بگرده من منظورم كھ تو نبود من :من    

 با بابا بودم
 كھ من خود شیرینم:بابا    
 بابا من منظورم با مامانھ:من    
 با من وایسا بیام بھ جونت: مامانم    
 نھ ھمون كیارشھ:من     
 با منھ:كیارش    
 ول كنین پسمل داییمو:شیما    
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 اي من قربونت بشم كھ اینقدر ماھي:من    
نمي خواد قربونم بري بلند شو برو أتاقمو تمیز :شیما پشت چشمي نازك كردو گفت    

 كن بسمھ
 حتما تمیز مي كنم اروم گفتم دختره ي ایكبیري:من    
 عمتھ:شیما    
 بھ عمھ من فوش ندي ھاا:من    
 حاال نكھ داري بلند شو بیا باال كارت دارم: كیارش    
 خوب اینو از اول مي نالیدي:من    
 ھومن نذار لتو پارت كنم پس چشاتو ببند گمشو تو اتاق:كیارش    
 بابا چرا میزني:من    
 من كھ نزدمت:بابا    
 نھ بابا اون بابا منظورم یكي دیگھ ھست اون اصطالح ھست:من    
  اھان:بابا    

 
 كیارش    
با ھومن اومدیم تو اتاقمون اتاق منو ھومن جدا نبود یعني نھ ھومن مي خواست نھ     
 من
 بلھ مي فرمودیھ:ھومن    
 اراد زنده است:من    
 اون كھ میدونم:ھومن    
 از كجا؟:من    
 بماند حرف تو بزن:ھومن    
 تمام ماجراي أمروزو براي ھومن تعریف كردم    
 اینكھ تكراري بود:ومنھ    
 تو اینا رو از كجا مي دوني:من    
از ھمون جایي كھ تو میدوني خیلي بي معرفتي برادر ما از یھ خونیم حتي :ھومن    

كیسھ ابمونم یكي بوده بعدش تو نباید بھ من بگي باید در خونھ شیما أرادو بببینم بي 
 معرفتي بي معرفت

 شیدم كجا میريداشت میرفت سمت در كھ دستشو ك    
 میرم جایي كھ بي معرفتي برادرمو خالي كنم:ھومن    
 برو:من    
 برم؟:ھومن    
 اره برو:من    
 رفتما:ھومن    
 برو دیگھ:من    
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رفت مي دونستم نمیره اون برادر منھ میدونم زیادي قپي میاد ولي ھیچ وقت     
ناراحت نمي شھ قرار بود زن داداش داشتھ باشم ولي ھومن گمش كرد میدونم عاشقھ 

شب بھ عكسش خیره میشھ ١میدونم ھرروز بالشتش خیسھ میدونم ھرروز تا ساعت 
  غذا مي خورهداره رفتم پایین تا رسیدم بھ اشپز خونھ دیدم ھومن

 مگھ نگفتي میري:من    
 نمي تونم بھ خاطر تو گودزیال از شكم كھ بزنم مي تونم: ھومن    
 من گودزیالم:من    
 اره:ھومن    
 االن بھ حسابت میرسم:من    
دستشو بھ معني بروبابا تكون داد منم رفتم باال سرش ومحكم زدم پس كلش كھ     

 سرش رفت تو ظرفش
وبشقابشو برداشت وقشنگ بھ صورت من مالید افتادم دنبالش اونم : أورد باالسرشو    

فرار مي كرد شیما از خنده رو زمین بود خواھر نازنینم داشت از دست مي رفت خدا 
  كنھ زود تر سروناز پیدابشھ

 
 سحر    
 سحر سحر بلند شو:یان    
  خوامیولم کن نم:من    
 صبح با بالشت ٥ دمیرجام نشستم بھ ساعتم نگاه کردم د سخی سمایرسی مریبابا د:یان    

 ادی ھومنھ خر شھ بنی اشای بشھ اتیزی چھی شایا: وگفتمی توسر اندمیمحکم کوب
  صبحھ٥ ساعت ی شعور عوضی من از دستت راحت شم برتتیگیب

 ی حرکتچی عقربھ ھا ھی رو ھفتھ ولدمیصبحھ نگاه ساعتشو د٧ گفتھ ساعت یک:یان    
  کنندینم

 شعور خنگ ی بسادهی قربونت برم کھ ساعتت وادی ببخشزمیعز:بغلش کردمو گفتم    
 دی رو سرمو گفتم اون در فراقھ من بادمی نھ بعدش پتو رو کشای من بخوابم یزاریم

 ابوالفضل ای افتادروم نی جسم سنگھی ھوی بودم کھ یداری خدا تو خوابو بیعذاب بکشم ا
 ما با ی خانوم خواب رفتند وامدن روی بلھ اندمی دمبلند شد ی با بدختھی چگھی دنیا

 تختش بھ صورت معصومش نگاه کردم چقدر عاشق بود لپشو ی گذاشتمش رویبدبخت
 ی تاپ صورتھی خانوم کھ خوابو از ما گرفت ی اننی بلند شدم رفتم ورزش ادمویبوس

 نیزم ری رفتم طبقھ زدی کاله قرمز وکفش سفی با شلوار قرمز ورزشدمی پوشیورزش
 اری اھنگ از مازھی می کرده بودی اتاق ورزشھی ھی شبنجارویخانمون چراغشو زدم ا

 ی رو شروع کردم وھمراه اھنگ زمزمھ کردم وقتیی گذاشتم وحرکات نرمشیفالح
 ھوس مارستانی بمیرفتی مدیبا٨ ھست ساعت ٦ ھنوز ساعت دمیورزشم تموم شد د

  اومدی اندمی برقصم کھ دخواستم ی گذاشتم ومینرای اھنگ اھیرقص کرده بودم 
  خوام برقصمیمنم م:یان    
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  دوس داشتکیلی اھنگو خنویاول نرمش اھنگ گذاشتم ا:من    
 ی بری خوایبرو اگھ م    
  منیدلت نسوزه برا    
 یی کھ کالفھ ای طورنیا    
 بدترخوب دلو بکن    

........     
 )یشی قماوشیاھنگ برو از س    (
 گذاشتم ی ھم تموم شد بعدش اھنگ قول بده توھی اھنگ تموم شد نرمش ما وانیوقت    

 می پا استادھی تو رقص ی بھمون خوش کذشت منو انیلی خدنی بھ رقصمیوشروع کرد
 شده اھنگو قطع گردم٧ ساعت دمید

 ی کنی قطع میاااا کرم دار:یان    
 ارهی دنیبدو کھ وقت د:من    
 تو دمی حولمو برداشتم پری دنبالم تندادی دونم االن میبعدشم پا بھ فرار گذاشتم م    

 سالم: زدمشخندی نھی نشستھ اونجا ی عصبانی اندمی درونی دوش گرفتم اومدم بھیحموم 
 سالم خوش گذشت: با حرصیان    
 می نبود چون جانداشتیبد نبود جاشماھم خال:من    
 بعدشم باحالت قھر رفت تو حموم ی کنی شعوور منو مسخره میکوفت درد ب:یان    

 مانتو دمی ھمو پوشای سبز انتخاب کردم وشلوارکتون سی تاپ بندھی الی خیمنم ب
 سبز انتخاب کردم وچادرمو برداشتم وگذاشتم تو حال ی با خال ھااهیسبزمو شال س

 گذاشتم ریردم با پن خرد کاری ھم خبابام ی براریمربا رو برداشتم با خامھ وعسل وش
 بابا بابا بابا:سر سفره از ھمون جا صداش کردم

 بلھ سحر:بابا    
  ناشتانیایب:من    
 امیباشھ االن م:بابا    
 خورد چون بھ اندازه ی مدی تر ھشتا نباشی بابام گرفتم بیخودم نشستم و لقمھ برا    
 خواستم بھ یدعا کردم م ی انی قندش باال بود امروز نماز صبحمو کھ خوندم برایکاف

 دهی پوشدی شلوار سفادی داره می اندمی نھ دای اونم عاشق ھست نمی بشم تا ببکیھومن نزد
  نشست پشت صبحانھدی سفی زرد با خط ھای شاو با مانتو زرد تا رون

  باشھ خانوم خانوماتیاف:من    
 اذی بعدشم با حالت قھر ورشو برکردوند تا بابا بدیسالمت باش:یان    
  مگھ من جز تو چنتا خواھل دالمگھی دری جونم بھ دل نگیان:من    
  خر شدموخوبیلیخ:یان    
 یشیاا چھ خوب چھ زود خر م:من    
  پرت کرد طرفماری خھی    
  یشی می چرا عصبانلوخوبیخ:من    
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  کھ بابا اومدمی کردی کل کل ممیداشت    
  ناز منیسالم بر دوقلو ھا:بابا    
 حرف می خواستی وقتا کھ می بعضشھی من ھمیبایسالم بر پدر خوشگلو ز:یمنوان    
  شدی میکی ناخدااگاه جملھ ھامون میبزن
 صداھاتون ی ولدی بھم نداری کھ شباھتنیچقدر شما دوتارو دوست دارم باا:پدر    
  بدهصتونی تونھ ازھم تشخی کھ نمچی ھم ھھی شبیلیخ

 می دوست داریلی پدر ماھم شمارو خیمرس:من    
 میبعد اون ھمھ خاطره بد بازھم کنار ھم:یان    
  ھست٧:٣٠ ساعت می بردی صبحانتو بخور بایان:من    
 میمن خوردم بر:یان    
 می رفتی بود تند٨ ساعت مارستانی بھ بمیدی رسمی رفتمویدیھردمون بابارو بوس    

 کردم رفتم تو یو اجرا م نقشھ مدی سرکارمون حاال بامی ورفتمیلباسامونو عوض کرد
 اتاق ھومن اول درزدم وبعد رفتم تو اتاقش

 سالم:من    
 خانم.ا.ا.ج. جی خواھر اندی سحر خانم باشدیسالم شما با:ھومن    
  جانی خواست بگھ انی مدونستمی زدم می لبخندھی    
 دی منو سحر صدا بزندی منو ببندینی بی میمن لطفا ھمون طور کھ ان    
 راستش سحر خانوم باشھ بھتره:ھومن    
  زنم خوبھیباشھ اشکال نداره منم شمارو اقا ھومن صدا م:من    
 یباشھ مرس:ھومن    
  داشتم کھ اومدم خدمتتونی کنم حاال سوالیخواھش م:من    
 دییبلھ بفرما:ھومن    
 کنھی مسی زدم تو ھدفا االن خودشو خیعنی ی عالقھ داریتو بھ ان:من    
 لھ...ل.ب..ب:ھومن    
  سوال تکرار کنم گوشتون مشکل دارهھی چنددفعھ دی بادیببخش:من    
 عالقھ ی گفتھ من بھ انی است بعدشم کرمنتظرهی غیلی سوال شما خینھ ول:ھومن    

 دارم
 گفتند تونییدخترادا: گمی االن مشھیی دختر دامای شسای واسای بگم وای حاال چیوا    
 کھ شما بھ دمی نظر داشتم از ھمھ حالت ھاتون ھم فھمری جان تازه من شمارو زمایش
 دی عالقھ داریان

  نداده باشمی خدا کنھ سوتیعنی    
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 ھمھ نی تونم بگم بعد ای سحر خانم من دروغ نمدیخوب من خوب من نگاه کن:ھومن    
 منو ھمینم ان دوی پرستم نمی عاشقانھ موی رو دوست دارم من انیسال من واقعا ان

  دوست دارموی من واقعا واقعا انی ولانھیدوس داره 
 دی مطمئندی کھ بھ خواھر من داریاقا ھومن از حس:من    
 بلھ:ھومن    
 ی اندی بدونی ولدی کھ جواب نھ بشنونی ترسی حتما منی گیپس چرا بھش نم:من    

 نیعاشق شدن بھ ھم دی عاقل ھست کھ دل ادمارو نشکونھ شانستونو امتحان کننقدریا
 و دی بدونشھی ھمنوی گفتم بھش ای شما بودم حتما می من اگھ بھ جاستی ھا نیراحت

 اون بھش زارهی گھ دوست دارم می نمقش وقت اول بھ عشچی زن ھکی دیمطمئن باش
 انھی کھ عاشقتون ھست دی بفھمدی تونی زن مکیبگھ فقط از رفتار 

 از چجور رفتاراشون:ھومن    
 بھتره شانس یدولی ھستی عاشق واقعھی اون موقع دی خودتون بفھمدی بانویمن ا    

 راحت دی کشونم تا بتونی مشی پیی برنامھ اھی منم دی بگی وبھ اندیخودتونو امتحان کن
 بھتون ی وقتشھی اگر منیشماره خودتونم بگ.... ٠٩١ شماره منھ نی ادیتر حرفاتونو بزن

 کمی دی حرف بزنی بھ من و درباره احساساتتون بھ اندیبزن  دادم ھمون موقع زنگامیپ
 نی دوسش دارنی اصال بگنی چقدر دوسش دارنی مثال بگشتری باتیبا جزئ

 باشھ چشم.....٠٩١:ھومن    
 یمرس:من    
  رو بھتون بگمی موضوعھی دی من بایراست: ھومن    
 ؟یچھ موضوع:من    
 ھان منم ی کردنکاروی و بھم گفت چرا ا اومد تو اتاق منبای فرروزیراستش د:ھومن    

 ارشی زن منھ وشما ھمسر برادرم کیگفتم ان
 پخش مارستانی خدا حاال نره کل بی ھا وایی پرورویلی خیعنی؟ی گفتیتو چ:من    
 کنھ
 کی کار کوچھی دی امروز شما بای گھ ولی کس نمچیمطمئن باشد اون بھ ھ:ھومن    
 دیبکن
 کاریچ:من    
 یلی کھ در گذشتھ براش افتاده خی بھ خاطر اتفاقمای ھست شمایامروز تولد ش:ھومن    

 نی رو ببرمای شی جورھی خوام شما ھم ی مرمی جشن بگھی خوام براش یناراحتھ من م
 ادی مدی تولد خودتونھ مطمئن باشنی بگنیری وبراش لباس بگشگاهیارا
 باشھ چشم:من    
 دی بکندی ھم باگھی کار دھی:ھومن    
 کار؟ی چگھید:من    
 ...  خانومی و محبوبھ ھم تو جشن ھستند شما وانبایچون فر:ھومن    



 39 

 نی ای اندی شای کارو بکنم مطمئن باش ولنی بھ خدا من عمرا ایی پرورویلیخ:من    
  من نھیکارو بکنھ ول

  کنمیسحر خانوم خواھش م:ھومن    
 نھ:من    
 یبھ خاطر ان:ھومن    
  دربارش فکر کنمدیبا:من    
 یمرس:ھومن    
 دی کنی گفتم قبول کردم کھ شما تشکر مایا::من    
 دیببخش:ھومن    
 بھ خاطر میری گی می امروز مرخصمای وشی منو انی کنم راستیخواھش م:من    

 مایتولد ش
 باشھ:ھومن    
 ی بایمرس:من    
 یبا:ھومن    
  رفتھشی نقشم پنکھی خوشحال از ارونیرفتم ب    

 
 

 لباس مویری بگشگاهی وقت ارامی برای وبھش گفتم امروز تولدمھ وبمای ششیرفتم پ    
 گفتم بھ ماند با ی دونی گفت تو از کجا می کردم وقتفی تعری انی ونقشرو برامیبخر

  داشتی خوشگلی مجلسی لباس ھایلیخ(.....)  پاساژ می رفترونی بمی رفتمای و شیان
  ھای راستشو بگھی شما مجلستاتون قاطمایش:من    
 ھیما اره قاط:مایش    
 ھیماھم قاط:من    
 ھی اره ما مجلسامون قاطدمی خندی خنده خودمم داشتم تو دلم مری زد زیان    
 ی انشدهیچ:مایش    
 کرد بھ طرز نوشتن امالش ی کنم االن خداحافظی دارم با دوستم چت میچیھ:یان    
 شدای می سوتھی دستش بود وگرنھ لشی شکر موبا حاال خدارودمیخند
 یلی خنشی لباس دکلتھ بود کھ رو سھی ستی اون لباس قرمزه قشنگ نمایش:من    

 یی خوشگل بود خدایلیقشنگ کار شده بود و دامنشم پف بود خ
  خشگلھیلیچرا خ:مایش    
 برو امتحانش کن:من    
 باشھ: مایش    
 یلی گفت خی خوشگل شده بود ولیلی خدی لباس رو پوشیرفت تو اتاق پرو وقت    
 مشکل رفع گھی دنی بلند با شال داشت بھ خاطر ھمنی کتھ استشھی لباس خودش ھیلخت

 کوتاه تا زانوسبز ی لباس بندھی می رفتی ممی طور کھ داشتنی شد ھمیشد بعدش نوبت ان
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 خط ھی نشیس رو ودی خوشگل یلی خی وله سادنکھیکمرنگ خاص چشممو گرفت با ا
 میری بگی انی کھ برامی گذشتم ورفترشی کھ کوتاه بود از خفی حیکج کارشده بود ول

 دور گردنو گرفتھ چی بھ حالت مارپقشی بود وی گردنقھی بلند کھ ی اسمونی لباس ابھی
 بود یت لخیلی لباس از پشت خیی ولمی گرفتی انیبود ودور شکم لباس کارشده بود برا

 ی کلفت بھمون داد رنگ خود لباس کھ بھ سرشونھ ھاری حرھی فروشنده نیبھ خاطر ھم
 می بود پولشو حساب کرددهی پوشقشی لباس ھم بھ خاطر ی شد جلویلباس وصل م

 ذاشتم ی مرادی اھی گفتند ی اونا می من ھرچمیری من لباس بگی تا برارونی بمیورفت
 دهی تو ادم مشکل پسنددونمیمن م: شدو گفتھ خستی اومد اخرش انیروش وخوشم نم

 االی لباس چشمتو گرفتھ باشھ پس ھی از مواقع کھ از قبلش ی اونم تو بعضیستی نییا
 می بخرمیبگو اون لباس تو کدوم مغازه است کھ بر

 ستی طور ننی ارمینخ:من    
 قسم بخور:یان    
  بھت بگممی برای خوب بیلیخ:من    
 ی گفتی خوب از ھمون اول می شعوری بنقدری شھ سحر کھ اتیزی چھی شایا:مایش    

 دختر
 مینی ببمی برنیایب... اخھ اون لباسھ :من    
 خوام یبردمشون ھمون مغازخ ولباسو بھشون نشون دادم وگفتم چون کوتاھھ نم    

 ی خوره ولی گفتند بھ رنگ چشاتم می خوششون اومده بود ومیلیبخرم اونا از لباسھ خ
  بخرمشخواستمیمن اصال نم

  ساپورت کلفت کرم بپوشھیخوب :یان    
 شھی خوب میلیره خ:ماایش    
 نمی پرو کنم ببمیباشھ بر:من    
 اومد واقعا خوشگلم کرده بود رنگ چشما سبز ی بھم میلیرفتم پرو کردم لباسھ خ    

 ھم دادی اومده بود لباسھ ھم بدنمو خوب نشون مرونی بیشده بود واز رنگ خاکستر
 شالش انداختم سرم دمی کتشم پوشدمی ساپورتھ ھم پوشدادیبزرگ تر نشون مچشامو 

 ودرو باز کردم
  سحری خوشگل شدیلیخ:یان    
  رو دست مایسحر زد:مایش    
 نیدروغ نگ:من    
  رفتممی خری مناروی انی ھماری برو درش بی خوشگل شدلینھ واقعا خ:یان    
 ھم مای شدمی سبز خری سانتمی کفش پاشنھ نھی بھ کفش دی رسمیدی خرنویدراوردم وھم    

 دامونی کال خردی خری ابیسانت٢ کفش پاشنھ ھی ھم ی اندی کفش پاشنھ بلند قرمز خرھی
 یلی شاپھ خی کافی فضامی خوردکی شاپ وقھوه کی کافھی می شد رفتونیلیم٢روھم 

   قشنگ بود فضاشیلی خی بود ولکی کوچیلی خھ شاپی کافنکھیعاشقانھ بود با ا
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 کھی رمانتیلیح:مایش    
 اره واقعا عاشقونس:یان    
 گرفتم شگاھمی ھست من وقت ارا٥ ساعت می برمیاوھوم خوب بچھ ھا بلند ش:من    

 شگاهی ارامی االن برنی ھمدیبا
 ادیبرو االن زوده من خستم خوابم م:مایش    
 خانومھ ازم پول گرفتھ و نازوافاده اومدم کھ نھمھی اادی بابا خوابم ممینی بنیشیب:من    

 سالن زود باش مثال من گل می بردی ھم با٧ ساعت موی تونی نممویما اصال جا ندار
 مجلسما

 رهی گی ملی خوب چقدر خودشو تحویلیخ:یان    
 قشنگ تر میبزار)و) (ل( حرف ی کلمھ گل بھ جای منظور سحر بھ جایان:مایش    

 ستین
 اره قشنگ تره:یان    
  کھ قشنگ ترهنی خوردکریش:من    
  خندهریھردوشون زدن ز    
 گھی دنیفتیرا ب:من    
 ھی طرف عصبانمی بلند شو برمایش:یان    
 اره واال:مایش    
 رمی مزارمی کنم جا می قھر مدی حرف بزنگھی کالم دھیبھ خدا اگھ :من    
 می برلوخوبیخ:مایش    
 (....)شگاهی ارامیباھم رفت    
 نیدی رسریسالم سحر خانم د:شگرهیارا    
 شی بھ خدا امروز تولد دوستمھ بھ زور راضدیببخش: کنار وگفتمدمی کششگرویارا    
 ی استاده می کھ کنار انی کن ھمون خانومگاهی شد نری دنی تا اومد بھ خاطر ھممیکرد

 دی خوب درستش کنیلیخوام خ
 شتونی تا اراکابی می رو صندلنی ھر سھ تاتون بشننی راحت برالتیخ:شگرهیارا    

  مو ھاتونو انجام بدمونینی تا من شنی لباساتونو بپوشنیتموم بشھ بعد بر
 چشم:من    
 لباساتونم سھی کنینی ھا بشی رو اون صندلنیبچھ ھا بر: وگفتمی وانمای ششیرفتم پ    
  من برم بزارم تو اون اتاقھنیبد

 رفتم نشستم رو ی خودمو گذاشتم تو اتاق سمت چپسھی وک ھاشونو گرفتمسھیک    
 تموم شد رفتم شمونی ارای وقتمینی بودند تا خودمونو نبدهی ھارو کشنھیی پرده ایصندل

 موھامو ی وقتمی اتاق بودھی بودم ھرکدوم تو دهی رو ندمای وشی ھنوز اندمیلباسمو پوش
 یما ھر دوتاشون خوشگل شده بودند ھردوتاشون می وشی انشیدرست کردند رفتم پ
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 خوشگل شده یلی منم خنی شد ای باورم نمدمی خودمو دی رو دست ما وقتیگفتند تو زد
 سبز مخلوط شده بود چقدر چشمامو دوست ھیبودم چشمام سبز پررنگ شده بود وبا سا

 با تعجب بھ نروی بمی فوقالده شده بود رفتماھمی خوشگل شده بود شیلی ھم خیداشتم ان
 ھم با لبخند مای دم در بودند شگھی مرده دھی با ارشی شده بودم ھومن وکرهی در خیجلو

 بغل کرد بعد ھومن اومد بغلش ماروی اومد جلو وشارشی کرد کیداشت نگاشون م
 یا: ودرگوشش گفتمششی بغل کرد رفتم پماروی ھومن شی سرخ شده بود وقتیکردند ان
  ازم گرفتشگشونی نھی ی انی عاشقشدی پسره فھمشو سرخ نعی ضانقدریحسود ا

 رمی منم با راننده مارشی جان شما با ھومن برو وسحرججان شماھم با کیان:مایش    
 ی بری خوای بگو کدوم سالن مارشیفقط بھ ک

 میری ممیری گی اژانس مھی ی شم خودم با انی خان نمارشینھ من مزاحم ک:من    
  خواستم باھاتون حرف بزنم درمورد عسلی مکمی راستش دیستینھ مزاحم ن:ارشیک    
 بحث کار در موقع کار ھست:من    
 نیای شما چند لحظھ ھمراه من بشھیم:ارشیک    
 نی بگنجای شھ اینم:من    
 نھ:ارشیک    
  گوشھھیباھاش رفتم     
  برادر من عاشق خواھرتون ھستدیدونیھمون طور کھ م:ارشیک    
 خوب:من    
  خانوم حرف بزنھی خواد با انیم:ارشیک    
  خواست عروس بشھی پس خواھرم منیی قطره اشک از گوشھ چشمم اومد پاھی    
 دی کنی مھیسحر خانم چرا گر:ارشیک    
 ستی عسل ھمراتون نیچیھ:من    
 ھست وامروز ما شوھرش و عسلو مای عسل بچھ شدی بدوندی کھ باویزی چھی:ارشیک    

 میدیبھش م
 ؟؟؟؟؟یچ:من    
 دیدونی کھ ھومن زده رو می شما گندھی طوالنشیقض:ارشیک    
 بلھ متاسفانھ:من    
  ھم کھ رفتندھی بقمی کنیکی کارومونو دیایپس ب:ارشیک    
  شدمدشیبھ پشت برگشتم اره ھمھ رفتھ بودند رفتم سوار پرادو سف    
  مدل باالستیلی خنتونیماش:من    
  بھ شمامیتقد:ارشیک    
  خرمیالزم ندارم اگھ خواستم م:من    
 یی پرورویلیخ:ارشیک    
 یخودت:من    
 یخودت:ارشیک    
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 یخودت:من    
 یخودت:ارشیک    
 ینھ خودت:من    
 یشی تو اولوفتادمی دختر در نھیتاحاال با : کردو گفتیی تک خنده اھی    
  طورنیتو ھم ھم:من    
 ارشی کنم شماھم منو کیا ممن شمارو سحر صد:ارشیک    
  تونمیمن نم:من    
 می مجبوری ولستیبرا منم اسون ن:ارشیک    
  گند نزنھگھی دذیبھ برادرتون بگ:من    
  ندارهیی عجلھ ای بھ اندنی رسیاون برا:ارشیک    
  اونم با عجلھننی گل بچرنی مثل ھومن میی کردم ادم ھایواقعا فکر م:من    
 ھیحرف قشنگ:ارشیک    
 ؟یمن تاحاال عاشق نشدم توچ:من    
 دوست ندارم:ارشیک    
 ی کنی فرار می دارای ی ندارتیدو:من    
 ھردوتاش:ارشیک    
 دی ھستی متفاوتیلی خیشما دوقلوھا:من    
 می بھم نداری شباھتچی ھیمنو ھومن از نظر اخالق:ارشیک    
  طورهنی ھم ھمافھیاز نظر ق:من    
 ی گی منوی ای کھ داری ھستی کسنیاول:رشایک    
 دختر بھ اسم سروناز اشنا شدم سروناز ھیتو دانشگاه کھ بودم با : گفتمدمویخند    

 ی گفت من وقتی بود مزدی ھم شوخ عاشق ی بود ھم احساسی دختر باحالیلیراستاد خ
  کنم فالوده خوردنھی کھ می کارنی اسالم اباد اولرمیم

  دلم براش تنگ شدهیلی خونش کجاست خیدونیتو م:ارشیک    
 یعاشقش:من    
 برادرشم:ارشیک    
 یکلی ھیرتی برادر دارم غھی گفت ی کرده مفی از شما تعریلیواقعا اون خ:من    

 غول فرض کرده بودم ھی دوسم داره منم شمارو نقدرمیبازوھاش دوبرار منھ ا
  راستادیخوشبختم اقا

  خانم سحرنیھمچن:ارشیک    
 نی طور راحتنیشما باھمھ ا:من    
  کنمی دوس داشتھ باشم میھرکار: کردو گفتیی خنده اارشیک    
  بھ شما اضافھ کرد لجبازهدی کھ بایاتی خصوصھیبھ : گفتمدمویخند    
 یی پرورویلیخ:ارشیک    
 یخودت:من    
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 یخودت:ارشیک    
 یخودت:من    
 یخودت:ارشیک    
 یت خودی خودتیخودت:من    
 میدی تر از ھمھ رسری دنیی خوب برو پالویخ:ارشیک    
 ای بعد تو برمی اول من مامیبھ درک من باتو بوفالو نم:من    
 بوفالو عمتھ:ارشیک    
 من یدستو دور بازو: گفتارشی راه کنی تو بمیھفت جدو ابادتھ بعدشم باھم رفت:من    

 حلقھ کن
   بکنمنکاروی کھ امیستیمحرم ن:من    

 
 

 ی نکردنکاروینگو تاحاال ا:ارشیک    
  نکردمنکاروی تاحاال ای گم ولیباشھ نم:من    
 رهی نمشی نقشمون پی طورنیپووووف ا:ارشیک    
  کنمیمن گناه نم:من    
 دستمو گرفت    
 ول کن:من    
 حرف نزن:ارشیک    
  بوفالوتی تربیب:من    
 نھیبیچشات زشت م:باخنده بھم نگاه کرد وگفت    
  کنمی نکن ازت خواھش منی وقت بھ چشمام توھچیھ:من    
 چرا؟:ارشیک    
  ولش کنیچیھ...چون چون:من    
 ی بگمھی حرفتو نیعادت دار:ارشیک    
  بھ ادمش دارهیبستگ:من    
  سالن پراز دخترو پسر بودی بودند ولومدهی نیماوانی ھنوز شمیبا ھم وارد سالن شد    
 شھی شراب سرو منجای اارشیک:من    
  ادی خورم چون بابام خوشش نمی من نمیاره ول:ارشیک    
 دیمست ھم دار:من    
 ادیز:ارشیک    
  تو اتاق پرویای چند لحظھ با من بشھیم:من    
 خودت برو:ارشیک    
دستشو محکم فشار دادم وبا چشمام کھ حاال مظلوم تر شده بود بھ چشماش نگاه     

  بودی تو چشمام بود چقدر تو چشماش ارامش خاصرهیکردم اونم خ
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 ی ترسیم:ارشیک    
 خاطره بد دارم: وگفتمنییسرمو انداختم پا    
 میبر:ارشیک    
 شالشم دمیباھاش رفتم تو بخش پرو رفتم تو اتاقش و لباسمو عوض کرم کتشو پوش    

صورتش تکون  شده بود بھ من دستمو جلو رهی خارشی کرونیانداختم رو سرم وامدم ب
 ھوی چت شد ارشیک:دادم وگفتم

 ھی بود بادهی پوشدی لباس سبزو سفھی تازه بھش نگاه کردم می بریچیبھ خودش اومد ھ    
 ھم ی کھ انرونی بمی بھش اومده بود دستمو گرفت وباھم رفتیلی خاهیشلوار کتون س

 یفک کنم عروس:  گفتارشی ھومن بھش گفتھ کدمی لبخند رو لبش بود فھمھیاومده بود 
 میافتاد
  بازهیلی خششونی کھ ننایاره واال ا:من    
 انی بگم بنای ای تا من بھ اننی بشزیبرو پشت اون م:ارشیک    
 دستشو فشار دادم    
 ی گردی برمیزود:من    
 یعاشقم شد:ارشیک    
 یکن برداشت ی طورنی کردم از رفتارم ای رو پاش فک نمدمیبا پام محکم کوب    
 امی می زوددیببخش: کھ دستمو گرفتزی رفتم پشت ھومن میبا حالت قھر داشتم م    
  ستمی نیی انھی من ادم کای بیزود: لبخند زدمھی    

 
 

 حسمو درک نی تونم ای من چم شده بود نمای زدو رفتم داغ شده بودم خدای لبخندھی    
 تو فکر زی گفتھ بود نشستم تنھا بودم رو اون مارشی کھ کیزیکنم رفتم پشت ھمون م

 دارم سرمو بلند کردم وی با چھ کسییافتخار اشنا: اومد جلوم وگفتیبدو کھ ناگھان دست
  بوددهیوش پسره کھ کت زرد پھی دمید

  ھاچھی دارم باوی با چھ کسیی افتخار اشنادونمی من می نداره ولیبھ شما ربط:من    
  ھم پشتشنی خنده ھومن انی کھ داره مارشھی کدمی دری زد زیکیپشت سرش     
 ماین:ارشیک    
 ی ھومن خوبی کجا تو چطورنجای تو کجااارشیک:ھمون ھاچھ برگشت وگفت    
  من خوبمیمرس:ھومن    
  زنم خوب حالتو گرفتاگمیم:ارشیک    
 زنت؟کو ؟:ماین    
 پشت سرتھ:ارشیک    
 ؟یارشیتو زنھ ک:بھ من نگاه کردوگفت    
 یی پرویلیاوال تونھ شما دوما بلھ سوما خ:من    
  چرا زنت وحشھایک:ماین    
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 بھت گفتھ راس ی کنما ھرچی زنم اسفالتت می مماھایحرف دھتنو بفھم ن:ارشیک    
 یی گفت تو بھ زن من افتخار اشنای بعدشم کنمی خوام بشیگفتھ حاال ھم بکش کنار م

  بچھ پرویبذ
ه بخورم بھ زنتو افتخار .و. زنتھ من گنی ادونستمیرادر من چھ مترمز کن ب:ماین    
  بدمییاشنا
 یپس چراغ نخورد:ھومن    
 اونم دی خندی چقدر خوشمل مدی خندی داشت مارشمی خنده کری زمی زدیمنو ان    

 رو ارشمی اومد کنار من نشست ھومنم روبع روش کی کرد انیداشت بھ من نگاه م
  رفتمی ھم رد کردمایبھروش ن

  من برم لباس بخرمتھی عروسی خانوم حاال کیان:من    
  دونھی نمی کچی ھیتو مگھ بھ من نگفت: بھ ھومندی ھم سرخ شده بود وتوپیان    
 یدونی تو مای کگھی دونھ دی نممی کچیمن چرا ھ..من:ھومن    
 اره:ارشیک    
 ؟یسحر خانم شما چ:ھومن    
 نھدوی ھم ممای شدونمیمنم م:من    
 دیچقدر شماھا طرفدار من:ھومن    
 برات دارم اگھ من سای نھ واگھی دی گی بھ من دروغ میبلھ بلھ بلھ اول زندگ:یان    

 الی گودززارمیزن تو بوفالو شدم اسممو م
 یپس چرا نزاشت:ھومن    
 بابا مینی بنیشیب: بزنھ کھ من نشوندمش گفتمرهی خم شد کھ ھومنو بگزی رو میان    

  دستش اومد جلو دھنمھوی اشکش دم مش کش بود کھ شیخوبھ تا دوروز پ
 ی خفھ ششھیسحر جان م:یان    
 گھیچرا خوب بزار بگم د:من    
  سحر خانومنیبگ:ھومن    
   خندهری زمی زدارشی بعد خودمونو کیشیپرو م:من    

 
 فقط بھ نباری اینی چی من برنامھ می ھماھنگیھومن جان شما چرا بدون:ارشیک    

  کنمی دفعھ بعد خودم اسفالتت می قبول کردم ولمایخاطر ش
 نیحاالھم:من    
 دای نگیزیبھ شوور من چ:یان    
  بابامینی بنیشیب:ارشیمن و ک    
 ھومن:یان    
 شھ کھ اشک تو شونیزی چھی خواھرتوو برادر من نی اشایجان ھومن ا:ھومن    

 دراومد
 ھومن جان خفھ:ارشیمن وک    
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 شما خفھ:یھومنو ان    
 یان    
 سکوت نکھی گفتم نھ اون تا ای میزی نھ من چمی ھومن شدم ساکت بودنیسوار ماش    

  شکستنمونیب
 ی گفتم ولی بھت موی رک ھمھ چیلی خشھی دونم از کجا شروع کنم ھمینم:ھومن    

 االن قدرتمو انگار از دست دادم
  کنندی مھم دست و پاشونو گم می ھازی چیلی خی ادم ھا براشھیھم:من    
 اره درستھ:ھومن    
  نشھری مراقب باشن کھ ددی بایول:من    
  شده باشھری دیلی خدی شایول:ھومن    
  شدهری دیعنی شده ری دی وجود نداره وقتدی شدن شاریتو د:من    
  حرف نزده بودمی باکسی احساسنقدریتاحاال ا:ھومن    
 ی زنی حرف می باھاش احساسی ھستم کھ داری نفرنیخوشحالم کھ اول:من    
 راستش راستش من بھت عالقمند شدم:ھومن    
 ؟؟؟؟یچ:من    
  بار کتک خوردم برام بسھھیتروخدا نزن تو گوشم :ھومن    
 بزن کنار:من    
 یان:ھومن    
 گفتم بزن کنااااار:من    
 نشستم مکتی نی رفتم رومی پارک بودھی یوبم روبھ رو شدم شانس خدایزد کنار وپ    

 پام نشست ی رخت ھومن رو بھ وری جملھ بودم اشکام داشت منیچقدر منتظر ا
 ؟ی کنی اروم گفت بامن ازدواج میلیوخ
 انگشتر دستش بود اروم دستمو بردم جلوش حلقشو اروم ھی کنم کاری دونستم چینم    

 دستم کرد
 دور چرخوندم ھی دوست دارم بعدشم بلندم کردو یلیخ:فت گیھومن با خوشحال    

 دمی خندی خودمم داشتم مدی خندیھمش داشت م
 ؟یدوسم دار:ھومن    
 نوچ:من    
 چال؟:ھومن    
 بھ خاطل اال:من    
 ی بدیلیخ:ھومن    
  من شورمو دوس نداشتھ باشمشھیمگھ م: بوس گنده از لپش کردمو گفتمھی:من    
  ماھھنقدریقربون زن خوشگلم برم کھ ا: چرخوندم وگفتگھی بار دھی یبا خوشحال    
 یسیم:من    
 ؟ی خواستگارمیای بیک:ھومن    
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 گھی ماھھ دھی:من    
 من فردا در خدمتم:ھومن    
  دزدندی منو کھ نمی گن چقدر ھولی فردا در خدمتم زشتھ موی چیچ:من    
  منتظر بمونمگھی تونم دیمن سال ھاست منتظرم نم:ھومن    
 دهی کشی سختنقدریقربون شوور خودم بشم کھ ا: بوس گنده از لپش کردمھیدوباره     
  تر اونجا بھترهنیی پایای بکمی لپم ی بھ جاشھیم:ھومن    
 !!!زشتھ!!! سیھ:دستمو گذاشتم رو لبش    
 چرا زشتھ؟:ھومن    
 یراست! شدری دمی بریھومن!ی فھمی مشترک می تو زندگشایا:در گوشش گفتم    
  دونھی کھ نمیکس
 مینھ بر:ھومن    
 می وه بھ طرف سالن حرکت کردمی نشستنی تو ماشمیرفت    
 بده من یی بھت افتخار اشنای فقط بفھمم کسی ولی خوشگل شدیلیامروز خ:ھومن    

  تو واوندونمویم
  شورمون زد باالرتیاوه رگ غ:من    
 فھی ضعی گی میبلھ حاال چ:ھومن    
  شرط برا ازدواجمون دارمھی قربان ھومن من یچیھ: با خنده    
  خانمدییبفرما:ھومن    
  مشترکمون منو نزنی وقت تو زندگچیھ:من    
 ی تو منو زدیول:ھومن    
 اون فرق داره:من    
  دارهیچھ فرق:ھومن    
 ھنوز صدتا شوھر خوب نمی اره بزن کنار ببگھی دی منوب زنی خوای میعنی:من    

  تو گندبکو خواستی کشھی مدای برام پگھید
 وقت باعث صدمھ بھ خانومم چی خانوم انگشتر من دستتھ وبعدشم من ھیاھا:ھومن    
 شمینم

  شدی جورھی گفت خانومم تھ دلم یوقت    
 یی اقایمرس:من    
  شرط دارمھی وبھم گفت منم دیدستمو بوس    
 م سروردییبفرما:من    
 درباره ی وقتای یدی دگھی دیکی منو با ی وقتای نباش گھی دیکی وقت با چیھومن ھ    

  گفت حتما بھم بگو و حرف منو باور کن بھم اعتماد داشتھ باشی بدزی چیمن کس
 یی طور اقانیتو ھم ھم:من    
 ترسھ ی منجاھای از اشھی دونستم سحر ھمی تو ممی دم در سالن باھم رفتمیدیرس    

 نگرانش بودم
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  اونجا بودارشی کرونی اومدم بیرفتم تو اتاق پرو ولباسامو دراوردم وقت    
  سحر حالش خوبھارشیک:من    
  بد باشھ اره حالش خوبھدیچرا با:ارشیک    
  ھنوز نگرانشممی تندتر برشھی راحت شد مالمیاووف خ:من    
  ممکنھ سحر حالش بد شھی شده انیزیچ:ھومن    

  نگمشھیم...راستش سحر سحر :من    
 یھرجور راحت:ھومن    
  خودش بھت بگھدی واون بای درباره سحر بفھمویزی چھی دی تو باارشیک:من    
 چرا من:ارشیک    
  پس مراقبش باشی کھ اعتماد کرده تو ھستی کسنیچون سحر بھ اول:من    
 میه بترسھ بر ترسم دوباری سحر تنھا ھست ممیباشھ حاال بر:ارشیک    
 وخودش جلوتر ما رفت    
 کیاووووه چھ رمانت:ھومن    

 
 ی ھستکی رمانتی طورنی توھم ھمنمیبب:من    
 البتھ:ھومن    
 می کنفی و تعرمینیبب:من    
 ی مادمازل اندھدیافتخار با من ھمراه شدن رو م:ھومن    
 بلھ:من    
 ھی سحر داره بھ دمی دمی شدزی مکی نزدارشی با کمیبعدشم بازوشو گرفتم باھم رفت    

 گھی مدهیپسره کھ لباس زرد پوش
  ھاچھی دارم باوی با چھ کسیی افتخار اشنادونمی من می نداره ولیبھ شما ربط:سحر    
 دی خندی زد ومارشیبھ پشت سرپسره ک    
 ماین:ارشیک    
 ی ھومن خوبی کجا تو چطورنجای تو کجااارشیک:ھمون پسره برگشت وگفت    
  من خوبمیمرس:ھومن    
  زنم خوب حالتو گرفتاگمیم:ارشیک    
 زنت؟کو ؟:ماین    
 پشت سرتھ:ارشیک    
 ؟یارشیتو زنھ ک:بھ سحر نگاه کردوگفت    
 یی پرویلیاوال تونھ شما دوما بلھ سوما خ:سحر    
  چرا زنت وحشھایک:ماین    
 بھت گفتھ راس ی کنما ھرچی زنم اسفالتت می مماھایحرف دھتنو بفھم ن:ارشیک    

 یی گفت تو بھ زن من افتخار اشنای بعدشم کنمی خوام بشیگفتھ حاال ھم بکش کنار م
  بچھ پرویبذ
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ه بخورم بھ زنتو افتخار .و. زنتھ من گنی ادونستمیترمز کن برادر من چھ م:ماین    
  بدمییاشنا
 یپس چرا نخورد:ھومن    
 دی خندی داشت مارشمی خنده کری زمیمنو سحر زد    
  من برم لباس بخرمتھی عروسی خانوم حاال کیان:سحر    
  دونھی نمی کچی ھیتو مگھ بھ من نگفت: بھ ھومندمیمن ھم سرخ شده بود وتوپ    
 یدونی تو مای کگھی دونھ دی نممی کچیمن چرا ھ..من:ھومن    
 اره:ارشیک    
 ؟یسحر خانم شما چ:ھومن    
 دونھی ھم ممای شدونمیمنم م:سحر    
 دیچقدر شماھا طرفدار من:ھومن    
 برات دارم اگھ من سای نھ واگھی دی گی بھ من دروغ میبلھ بلھ بلھ اول زندگ:من    

 الی گودززارمیزن تو بوفالو شدم اسممو م
 یپس چرا نزاشت:ھومن    
 بابا خوبھ تا مینی بنیشیب: خم شدم کھ ھومنو بزنم کھ سحر نشوندم گفتزیمن رو م    

 دستمو اوردم جلو دهی لو موی داره ھمھ چدمی اشکش دم مش کش بود کھ فھمشیدوروز پ
 دھنش

 ی خفھ ششھیسحر جان م:من    
 گھیچرا خوب بزار بگم د:سحر    
  سحر خانومنیبگ:ھومن    
 یشیپرو م:سحر    
  خندهری زدند زارشیبعد خودش ک    
 فقط بھ نباری اینی چی من برنامھ می ھماھنگیھومن جان شما چرا بدون:ارشیک    

  کنمی دفعھ بعد خودم اسفالتت می قبول کردم ولمایخاطر ش
 نیحاالھم:سحر    
 دای نگیزیبھ شوور من چ:من    
  بابامینی بنیشیب:ارشیسحر و ک    
 ھومن:من    
 شھ کھ اشک تو شونیزی چھی خواھرتوو برادر من نی اشایجان ھومن ا:ھومن    

 دراومد
 ھومن جان خفھ:ارشیسحر وک    
 شما خفھ:ھومنو من    
 بھ نی وارد شد چقدر صورتش غمگمای خنده تا کھ شری زمیبعدش ھر چھار نفر زد    

  مازی شد بھ مکی اومد تو نزدی وقتومدینظر م
 ینی مخصوص بشگاهی تو جایسالم بچھ ھا سحر چرا نرفت:مایش    
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 میھممون سالم کرد    
  شماستی براگاهیچون اون جا:سحر    
 چرا من؟:مایش    
 چون امروز تولد شماست:ارشیک    
  چندمھ؟؟؟؟امروزیچ:مایش    
 اسفند١٤:یان    
 طرف دی کنم با ذوق دوی لطفتونو فراموش نمنی وقت اچی بچھ ھا ھیمرس:مایش    
 ومدنیمن نگاه کرد اشکاش قطره قطره م وھوارشی کسادوبھی وسط راه وای ولگاهیجا
 دخترخالھ نی انی بیزی چھ چی بود راستنیی وھومنم سراشون پاارشی کنییپا

 مای کنارش بھ شدی ودومایگفت ش  خواستم بدونم سحر با دادی میلیوپسرخالھ بود خ
  طرفشدمینگاه کردم غش کرده بود دو

 عی چشاتو باز کن مھمونا دورمون جمع شده بودن سرزمی عزمای شمایش:سحر    
 بده تا سحر خواست ی زد بھ سحر گفتم بھش تنفس مصنوعی کند میلینبضشو گرفتم خ

 داد بھ اون مرده ی اومد سحروزد کنار وبھش تنفس مصنوعی مردھی بکنھ نکارویا
ز کرد  چشاشو بامای شیبود وقت ی اون مرده کی کرد راستی مھینگاه کردم داشت گر

دوباره غش کرد سحر . ی مگھ نمرده بودیینجایاراد اراد تو ا: گفتدیواون مردرو د
 ماروی اراده منو سحر شنی ایعنی اراد نمی زد تو گوشش تا بھوش اومد صبر کن ببیکی

 ھی بود وداشت گرسادهی وایی کھ گوشھ اسادمی رفتم کنار ھومن وای رو صندلمینشوند
  ھومن برام سخت بودی ھاھیکرد طاقت گر یم

  ھاتو ندارمھی نکن طاقت گرھی گررونی بمی برای بییاقا:من    
 چشا ارامش دھنده من بودند بھ زور بلندش نی نگام گرد چقدر اشی اشکیباچشا    

 ھی تو باغ سالن نشوندمش روتاب وخودم ھم نشستم کنارش رونیکردم وبردمش ب
 نداشت مثل بارون سمج یی ادهی فایردم ول برداشتم واشکاشو پاک کفمیدستمال از توک

 روز منم بھ ھی: روشونش گذاشتمو گفتمو دستمالو گذاشتم وسرمومدنی منییروگونش پا
 کردم ھرشب ھرروز ی مھی گری طورنی نفر کھ عاشقش بودم ھروز اھیخاطر 

 تا کھ امروز بھم گفت دمی کشی براش سختیلیدرسمو ادامھ دادم تا بھش برسم خ
 فرق داشت اون موقع ازش جداشدم زشی چھی یده درست مثل دفعھ قبل ولعالقمند ش

  داشتمازی برگشت طرفم وسرمو بغل کرد چقدر بھ اغوشش نمدیوامروز بھش رس
 ھم از عشق ھم از ذره ذره اب شدن دهی ھا کشی سختیلیاون پسرم خ:ھومن    

 ھنوز ی عشقشو بھ دست اورد ولدی ارزوش رسھی بھ یخواھرش جلو چشمش ول
  چرای روز تولدش غش کنھ راستدی چرا خواھرش باگھیخواھرش نھ بھ خودش م

 خواھرتوھست بالبخند مایش:سرمو از شونش بلند کردم وبا تعجب بھش نگاه کردم    
  بھم نگاه کرد وسرشئ تکون داد

 
 سحر    
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و  چشاتزمی عزمای شمایش: کنارش وسرشو گذاشتم روپامدمی غش کرده بود دومایش    
 باز کن

 ھی بدم ی خواستم تنفس مصنوعی بده تا میشحر تنفس منصنوع: کنارم بودیان    
 یینجایاراد اراد تو ا: بھوش اومد گفتمای شی کنار وبھش تنفس داد وقتدمی کشیمرد

 غش نکرده بوده چون تنفس ی دفعھ اولدمی ودوباره غش کرد فھمیمگھ نمرده بود
 زدم تو یکی ی رو صندلمشیاشت وگذمیکرد کمکش ی الزم داشتھ منو انیمصنوع

 گوشش تا بھوش اومد
 ی خوبمایش:من    
 برو کنار ارادم کو ارادم کو؟:مایش    
 نجاستیارادت ا:من    
 کو بھم نشونش بده:مایش    
  عشقمنجامیمن ا: پشت سرم گفتیکی    
 نفر گرفتم ھی بغلش من پرت شدم اونور کھ دی بھ پشت سرم نگاه کرد و پرمایش    

  اقایمرس: لبخند بھش زدمھی بود ارشیک
  کنم خانومیخواھش م: با لبخند گفتارشیک    
  کنھی نمھی مرد کھ گری کردھی گرارشیک:من    
  کنھی نمھیچرا مرد گر:ارشیک    
  کنھی نمھی تا بھت بگم چرا مرد گرایب:من    
 بالخره بردمش خورد بھ یرم ول خوی دونستم بھ کجا می راپلھ باال نمھیبردمش از     

 رفتم ارشی بود خودمو ککی شیلی اتاق خی توش نبود ولی اتاق درشو باز کردم کسھی
 نشستم رو تخت

 ی تب دارکمی کنم ی دراز بکش حس مکمی ارشیک:من    
 نھ من خوبم:ارشیک    
  گم دراز بکشی دارم مستمی من خوب نیول:من    
  خوب خانوم غرغرویلیخ:ارشیک    
 یخودت:من    
 یخودت:ارشیک    
  منم دراز بکشلوخوبیخ:من    
 بود یی حولھ تو دسشوھی کاسھ اب کردم وھی اتاق ویی رفتم تو دسشودیدراز کش    

 وحولھ رو ارشی کنار کزی نشستم کاسھ رو گذاشتم رومارشیبرداشتم ورفتم کنار ک
  واقعا تب داشتشاری کردم وگذاشتم روسر کسشیبرداشتم وخ

  کنمی پسر مھی ی برانکاروی دونم چرا دارم اینم:من    
 یچون دوسم دار:ارشیک    
  ھایی پرورویلیبابا اعتماد بھ نفست تو حلقم خ:من    
  کنندی نمھی چرا مردا گرینگفت:ارشیک    
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 ی اگر ھرمردی خواد ولی مرد مھی کردن ھی کنند اتفاقا گری مھینھ مرداھم گر:من    
 زنارو ی کگھی کنھ پس دھی پشت زنا باشھ اگھ بخواد گری کگھی کنھ پس دھیبخواد گر

 چرا زنو گھی کنند پس خدا دھی مواظبت کنھ اگھ مردا بخوان گرھی کگھیاروم کنھ پس د
 دیافر
 دهی کامل کردن ھم افری کھ خدا زنو مردو برای دارنانی جملھ اطمنی بھ اایا:ارشیک    
 ی جملھ ھا عالقھ مندنی بھ انقدری دونستم توھم ایاره نم:من    
 چرا؟:ارشیک    
  ادم گنده غول اسا البتھھی کھ من ترو فرض کردم ی روز اولی دونیم:من    
 اخھ چرا؟:ارشیک    
 ی ولی ادم مغرور جا زده بودھی خودتو ی باھام بد حرف زده بودیلیچون خ:من    

 االن
 ؟یاالن چ:ارشیک    
 سادهی فک کنم تبت وامیبھتره بر:من    
 نجایشب ا٢ای١ ساعت یدونی منوی اای اتاق ھست ی چی برانجای ای دونیم:ارشیک    
 شھیپرم
 نھ:من    
 ی اتاق خاک برسرگنی اتاق منیبھ ا:ارشیک    
 می تا ما جزو اون دستھ ھا نباشمی برایب: خندهریزدم ز    
 دییبفرما:ارشیک    
 ارشیک: خودمو بھش رسوندم وصداش زدمعی رفتم ومن سرجلوتر من    
 بلھ:طرفم برگشتو گفت    
  شدمی طورنی خدا چرا من ای گفت جانم وای دوست داشتم منقدریا    
 می بریچیھ:من    
 دستتو بده:ارشیک    
  بھم بگوی ترسیھروقت م:دستمو دراز کردم واونم گرفت وبھم گفت    
 یمرس: لخند زدم وگفتمھی    
  واراد نبودندمای شنیی پامیوباھم رفت    
  کومایپس ش: کردمو گفتمارشیروبھ ک    
  مخصوصگاهی شوھرش تو جاشیاونجاست پ:من    
 اقااراد شوھرشھ؟:من    
  و ھومن کوشنی انیاره راست:ارشیک    
 فک کنم رفتم تو باغ:من    
  می برمی شد وباھم گفتدای رو لبممون پزی امطنتیش لبخند ھی ومی نگاه کردھیبھم     
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 رو بغل کردن منو گھی نشستند تو روتاب وھم دی ھومن وانمیدی تو باغ ودمیباھم رفت    
  پخمی از پشت سرشون با ھم گفتارشمیک

 می کردی با خنده نگاشون ممی داشتارشی ومنو کدنیھردوشون ازجا پر    
 ن؟ی کردی مکاری چنیداشت:ارشیک    
 ھنوز ازدواج نکرده:من    
 می وخالھ شیی منو سحر دانی خوایم:ارشیک    
 ی ھومن پشتمون بااون کفشا درست نموی بھ فرار انمی پا گذاشتمی کھ گفتنویھم    

  تونم بدومی من نمارشیک: گفتمارشیتونستم بدوم بھ ک
 خواستم یشده بودم م تو اغوشش بودم قشنگ داغ ی وقتدی منو بغل کردو دوارشمیک    

 نیی نگذشت کھ منو گذاشت پایادی ززی چیھمون جا تا سال ھا بمونم ول
  تو سالنمیسحر بدو بر:ارشیک    
 می برگشتھ بود رفتی سالن بھ روال عادتی تو سالن وضعمیباشھ بدو باھم رفت:من    

 نای امایکنار ش
  گذرهی خوش مییمایش:من    
  بد بگذرهی عشقت باششی پشھیمگھ م:مایش    
 میوال ماکھ تاحاال عاشق نشد:من    
  مثل منی نھ عشقی ولی بششایا:مایش    
  کنم عمل کنی بھت میحتی نصھی من ایب:من    
 بگو:مایش    
 اومد ی وقتلی دلی تنھات گذاشت رفت بادی زی روز عشقت تا سال ھاھیاگھ :من    

  نکنیوقت ناشکر چی ھی تا کی دونی نمی بمونھ حتشتیپ
  گلمیچشم اج:مایش    
  نباشھگھی دی ھایلی چشمت مثل چشم خدووارمیام:من    
  کھ کنارش نشستھ بودیرو کردم بھ مرد    
  دارموی با چھ کسییسالم افتخار اشنا:من    
 مایاراد شوھر ش:ھمون مرده    
 نی تنھاش نزارگھیخوشبختم اقا اراد :من    
 چشم حتما:اراد    
 نمی بشرمی من مارشیک:ارشیرو کردم بھ ک    
 میباشھ بر:ارشیک    
  ھم اومدنی چندلحظھ بعد ھومنو انمی نشستی قبلزی رو ھمون ممیباھم رفت    
 سالم بر زوج خوشبخت:من    
  گشتمی دنبالت میسالم عشقم کجا بود: اومد وگفتبای خواست جواب بده فریتا ان    
  خانومدی داشتفی شما تشر کھیھمون گورستون:من    
  خندهری زمیھرچھارتامون زد    
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  با شما حرف زدیکس: گفتتی با عصبانبایفر    
 دمتونی دزی ردیببخش:من    
 چشماتون مشکل داره:بایفر    
  ندارهیتیواق واق شگ اھم:من    
  رفتتی با عصبانبایدوباره خندمون رفت باال فر    
 تھی افری دختره ی خوب جوابشو دادنیافر:یان    
  کردهزی دندون تیادی باش برا ھومن خان زتھی افرنیمواظب ا:من    
  شکونندی برام سرودست می ام ھکھی تیلینکھ من خ:ھومن    
 دیستی بھ حد خواھر من ننی باشیھرچ:من    
 یادی زی دخترادیدونی برادر منم ھمون طور کھ می گن ولیبلھ راست م:ارشیک    

 دنبالشونند حاال افتخار دادند اومدن خواھر شوما گرفتند
 پشت در ینیری با دستھ گل وشنی مجبور شدی وقتی اقا ولادهی روتون زیلیخ:من    

 مینی بی اونوقت افتخار دادن برادرتونم مدی بمونیمجلس خواستگار
 حتما:ارشیک    
 ی نھ براادی انتخاب شدن می برای خواستگارادی می پسری وقتدیمگھ نشن:من    

 انتخاب کردن
 ی کل کل شما دونفر ازدواجمونو بھم نمی وقت براچیاھھھھھ بسھ منوھومن ھ:یان    
 مطمئا نوی امیدی کدوم از مجلسا راه نمچی اگھ الزم باشھ شما دونفرم تو ھی حتمیزن

 نیباش
  اومدیک:ارشیمنوک    
  دعوتتون کردیک:ھومن    
 دی کھ شما دعوتش کنادی خواست بیکاصال:ارشیمنوک    
 زمی عزیدیافتخار رقص م:ارشی کی محبوبھ اومد جلودیموقع رقص تانگو رس    
  چھ بھ تفالھ ھاگھی داره دی خوشگلنی بھ ای زنی وقتزمیعز:من    
 ی بگیچی بھش ھی خوای جان شما نمارشیک:محبوبھ    
 ینی فک کنم دوتا چک بزنم تو گوشت از سنگنھی گوشات سنگی انگارزمیعز:من    

 افتھیب
 ندارم بعدشم برگشت ی ھمون طور کھ خانومم گفت بھ تفالھ ھا کاردیببخش:ارشیک    

  عشقمیدیافتخار م:طرف منو گفت
 امی درخواست شورمو رد بلھ عشقم چرا ندیچرا با:من    
  وسطمی دستمو گذاشتم تو دستشوباھم رفتیبعدشم بار قص خواست    
  دارمی زننی خوشبخت باشم کھ ھمچدی بایلیخ:ارشیک    
  اقامی رسی شما نمھیبھ پا:من    
 نی زاری نمیرانی اھنگ ایراست:من    
 نی شما حق وسط رفتن نداری ولمیزاریاتفاقا چرا م:ارشیک    
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 چرا؟:من    
  بھت بدموی اجازه انی زاره کھ ھمچی نمرتمیغ:ارشیک    
  گل کردهرتشی خوشبخت باشم کھ شوھرم رگ غیلی خدیمن با:من    
  از شما خانوممیری گیدرس م:ارشیک    
  با لبخند بھش نگاه کردم    

 
 مایش    
 بودم تا سحرو دهی کھ براشون کشیی طبق نقشھ ارونی بمی اومدشگاهی از ارایوقت    

 گفتم ارشی گذاشتم از قبلش بھ کرونی وھومنو بارشیروز تولدش خوشحال کنم رفتم ک
 اصوال تو فقط تو محل کار مغرور ھست ارشی دونستم کیکھ با سحر مھربون باشھ م

 نیلطفا منو ببر بھ ا:راننده گفتم  مخصوص شدم وحرکت کردم بھنیسوار ماش
 بود کھ اراد ی ھمون پارکنجای امیدی بعد رسقھی پارک بود چنددقھیادرس (....)ادرس

 یلی خی وبرارادی کرد چقدر دلم تنگ شده براش دلم برا سروناز برا ھیازم خواستگار
 رادی ھی تنگ شده برا شادو شنگول بودنم از درخت باال رفتنم خنده ھاگھی دیھا

 ریخانم د: طور کھ تو خاطراتم غوطھ ور بودم راننده اومدوگفتنی بود بھ ھمیکاشک
 می برنی خوایشده نم

  تو سالنمی شدم ورفتنی سوار ماشمیچرا ر:من    
 دمی شدم دکی نزدی اونجا نشستھ بودند وقتارشی کھ ھومن وکیزیرفتم کنار م    

 تو یسحرم اونجا نشستھ برام تعجب اور بود وگفتم سالم بچھ ھا سحر تو چرا نرفت
 ینی مخصوص بشگھیجا

  شماستیا برگھیچون اون جا:ھمشون سالم کردند وبعد سحر گفت    
 چرا من؟:من    
 چون امروزتولد شماست:ارشیک    
 امروزچندمھ؟:یچ:من    
 اسفند١٤:یان    
  کنمی لطفتونو فراموش نمنی وقت داچی بچھ ھا ھیمرس:مایش    
 متوجھ شدم کھ امروز ھم تولد شوھرمھ ھم ی مخصوص ولگھی تو جادمیبا ذوق دو    

 خودم بخوام خشک شدم قطره نکھی نھ ایعنی سادمی واستندی کدومشون نچی ھیبچم ول
 دونستند ی ھردوشن مارشی اومدندروموو کردم طرف ھومن وکی منییاشک ھام پا

 حملھ ھی چرامن توسط ای خدادردناکھ یلی بود دردناکھ نھ خنییھردوشون وسراشون پا
 ی بھم تنفس مصنوعیکی ناگھان دمی نفھمیچی وبعد ھنی ھوش شدم رو زمی بیعصب
 یاراد خودت: اراده گفتمنی خدا اای اراده خود اراده دمی چشامو بازز کردم دیقتداد و

 سحر جلو چشمم نباری چک بلند شدم اھی ؟ودوباره غش کردم با یمگھ تو نمرده بود
 دبو

 ؟ی خوبمایش:سحر    



 57 

 بروکنار ارادم کو ارادم کو ؟:من    
 نجاستیارادت ا:سحر    
 کو نشونم بده:من    
 عشقم بھش نگاه کردم باھمون چشماداشت نجامی نفر از پشت سرش گفت من اھی    

 بغلش واز تھ دل زار زدم بلندم کرد وبردم تو اتاق مخصوص دمی کرد پرینگام م
 یعنی از دستش بدم گھی خواستم دی تونستم نگاش کردم نمی کھ مینگاش کردم تا جا

  کجا بودای تونستم خداینم
 ی سکتھ می نگفترهی می می نگفترهی می مماتی شیفت نگفت معری بیکجا بود:من    

 یکنھ نگفت
 الزم داشتم بھ شتی پامی تونستم بی تونستم نمی نمیگفتم بھ خدا کھ گفتم ول:اراد    

  کشدم بد تر از توی ھا الزم داشتم بھ فک کردن سختزی از چیبعض
  مراقبم بودهشھی از خودم کھن ھمشیلی از نسبت فامفی برام تعرزویھمھ چ    
 حاال سروناز خواھرم کجاست:با لبخند بھش نگاه کردم    
  تویای بی تونیسروناز م:اراد    
 بغلش دمی چقدر دلم براش تنگ شده بود پررونیسروناز از در پشت پرده اومد ب    

  ندارهی گناھچیوبوسھ بارانش کردم خدا چقدر دوسش داشتم اون ھ
 ی ھمھ سال ازم پنھون کردنی چرا ای خواھرمیا نگفت معرفت چری بیکجا بود:من    

  گفت پدر صداش کنمی چرا پدر مگمیم
 ٢٥ خالھ اخر مرگش بھمون گفت تاسن ی ولمی دوست داشتشھیما ھم:سروناز    

 می نگیچی بھت ھتیسالگ
 دیدی ھاشو میی تا دادیدی بود تا خالشو منجایکاش عسل منم ا:من    
  وقتچی ھی تنھام بزاری حق ندارگھی:رفتم بغل اراد وگفتم    
  کجاست؟رادیھ:سروناز    
 ادی منو نی گھ ای کنھ می می چندسال ھمش داره نقاشنیخونھ است تو ا:اراد    

  داغونھندازهیسروناز م
  تو چشماش نگاه کردنو ندارمی دلم براش تنگ شده رویلیخ:سروناز    
  امروز تولدتھ ارادرونی بمی برمایش    
 ھومن ی برازی سوپراھی چون ادی بدی سروناز نبای ولمیتولد عشقمم ھست بر:اراد    

  خوشگلم برا خانومم دارمزی سوپراھی تازه من ارشیک
 
 

  خانومم گفتند دلم تنگ شده بودیچقدر برا:من    
  لطفاسھیددوکیببخش:سروناز    
  مگھ حالت بدهیبرا چ:اراد    
  اوووقمایف ش حرنی بااینھ ول:سروناز    
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  خندهری زمیزد    
 اسودیحسودھرگز ن:من    
  مثال تولدتونھدی زود باشدی بردی تونی و خوب میلیخ:سروناز    
 م؟یبر:با عشق بھ اراد نگاه کردم وبھش گفتم    
 میبر:اراد    
 رونی بمیباھم رفت    
  وسطمی سالن گفت اھنگ رقص تانگو بزاره تا ھمھ برریاراد رفت بھ مد    
 دی چقدر غم تو دلش بود من زنشم بایی کردم خدایموقع رقص فقط بھ اراد نگاه م    

  غمارو بردارم نکھ بھش غم اضافھ کنمنیھمھ ا
 ؟ی خوشگلنقدری تو چرا اگمیاراد م:من    
  فرشتھ امھی من ی دونی مگھ نمزمیعز:اراد    
 زهی نرریاوه سقفتو بگ:من    
 زهی ری نمشما نگران نباش:اراد    
 ؟یری گی می زدم تو چرا جدی تعارفھیحاال من :من    
 . داددی را بایجواب ھر سوال:اراد    
 ھست کھ من صدبرابر از تو عی ضانی ای حاال ھرچقدرم کھ خوشگل باشزمیعز:من    

 .خوشگل ترم
 فک کنم چشمات مشکل داره؟:با خنده بھم نگاه کرد وگفت    
  من؟یچشما:من    
 اره:اراد    
 چرا:من    
 یدیچون خودتو مخالف د:اراد    
 زم؟ی عزی گفتیزیچ: رو پاش صورتش از درد جمع شددمیباپام محکم کوب    
 نھ توراحت باش:اراد    
 اھان:من    
 موینیبعدشم باخنده بھش نگاه کردم اونم باخنده بھم نگاه کردو زد رو نوک ب    

 رهی بھ تو مشونیطونیچھ منوتو ش:گفت
 وزبونشون بھ تو:من    

 
 

 سحر    
 بودم دهی نخرمای شی برایچی رقص تانگو تموم شد موقع کادو دادن بود من ھیوقت    

 ارشیک: وگفتمای دلو زدم بھ درنی بھ خاطر ھمی بگم ولارشی شدبھ کیرومم نم
 بلھ:ارشیک    
 دمی نخرمای شی برایچیراستش من ھ:من    
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 خوب:ارشیک    
 ....شھی مشھیم:من    

 ما زن شھی محبوبھ خر ثابت منی بھ اکمی بھتره بالخره ی طورنیباشھ ا:ارشیک    
 میوشوھر

 مای شی جلوی جبران کنم ازت ممنونم کھ نزاشتی لطفتو چجورنی دونم اینم:من    
 شرمنده بشم واقعا ممنونم

  االناست کھ نوبت منو تو برسھمی برای بیچیھ....مطمئا باش مطمئا باش:ارشیک    
 میبر:من    
 کادو رو مای شی وقتارشیک: گفتمارشیان وھومن کادوشونو دادند من بھ ک    

  باشھ؟نی گندشو در اوردنی کھ اوردھی چنیبازکردبگو ا
 ھستم:ارشیک    
 گندشو در نی کھ اوردھی چنیبگو ا:می باھم گفتارشی باز کرد منو کمای شیوقت    

 نیاورد
 کھ نوبت ماشد ما ی موقعدندی خندی وارادم داشتند بھ ما ممای شدیسالن از خنده پوک    
 اراد بھ ی اتکلونم براھی بود ودهی خرمای شی انگشتر طال براھی ارشی کمی دادمیرفت

 ی دونم ولی درمودت نمیچی ھنکھیباا: وگفتمدمی رو بوسمای شمی گفتکیھردوشون تبر
  مبارکدت وھم تولی خوشبختیھم ارزو

 زمی عزیمرس:مایش    
 می دونی ھست ما نمیی نکنھ خبرای زنی شاد میلی تو امروز خشدهی چارشیک:اراد    
 کرده ومارو دای ھومن گاو برا ما زن پنی کھ انھی داداش بھ جز ایچھ خبر:ارشیک    

 انداختھ تو ھچل
  شمای گفتیزی چدیببخش:ارشی کی رو پادمیمحکم کوب    
 دیینھ بفرما:ارشیک    
 ی نگیزی چگھی کن دی بھ بعدم سعنیازا:من    
 دندی خندی داشتند می طورنی وراد ھممایش    
 می خودمون تنھا شدی بابا بزار وقتی حرفا نزننی جلو زنا ازاگھی دیتاتو باش:اراد    
 یی مثال چھ حرفادیببخش: اراد گرفت وگفتی محمکم از بازوکی پھی مایش    
  از شمافیرتع:اراد    
 اھان:مایش    
 ی منیی پامی داشتی وقتدی خندی و ھومنم داشتم می از خنده انمی بوددهی پکارشیمنو ک    

  با خودت داداشی کار کردیچ: زد ھومن بھش گفتی لنگ مکمی ارشی کمیاومد
  توھھ با اون زن گرفتندریھمش تقص:ارشیک    
  نھگھی دمیمن زن بعد: محکم از بازوش گرفتم وگفتمکی پھی    
  گفتھینھ ک:ارشیک    
 یگفتی می بھ ھومن چیپس االن داشت:من    
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 ی گفتم چقدر تو خوبیداشتم م:ارشیک    
  بودعیاره ضا:من    
 ی زنھ نگرانش شدم ولی لنگ میلی خارشی نھ کدمی دمی خودمون رفتزیبا ھم تا م    

  کنھی پات درد میلیخ: کنم دم گوشش گفتمیدگی تونستم برم باال تا بھ پاش رسیاالنم نم
 ینھ اونقدر کھ نگران بش: کردو گفتیی خنده اھی یدی دافموی قیوقت    
  بھ خدا ھواسم نبود کفشم پاشنھ بلندهدیببخش:من    
  باباشھیخوب م:ارشیک    
 ی بھت معرفی کرمھی خونھ یرفت اگر خودت ی تونم بھش نگاه کنم ولیاالن نم:من    

  بھ خدادی کنم بزن ببخشیم
 ستی نی خاصزیگفتم کھ چ:ارشیک    
 لطفا ھمھ سکوت کنند تا کادو منو ھم تیجمع:ھمون موقع اراد از پشت بلند گو گفت    

 نندیبب
 ارنیاالن عسلو م:من    
 شیوردی می رفتی خودت می تشنج نکنھ کاشکدوارمیاره فقط ام:ارشیک    
 خوب برو بھ اراد بگو:من    
 رمیاالن م:ارشیک    
 گرفتم وسط راه کھ لی رفت بھ اراد گفت ارادم قبول کرد منم رفتم عسلو تحوارشیک    

   خالھیچقدر خوشمل شد:تو بغلم بود بھم گفت
 
 
 

 یتوھم خوشمل شد:من    
 میھردمون خوشگل شد:عسل    
  رو دست منیو زد تیول: بوس گنده از لپش کرم وگفتمھی    
 ؟یدیتاحاال مامانتو د: تو سالن بھ عسل گفتممیبا ھم رفت    
 نھ بھت گفتم کھ فت شده:عسل    
  اون زنده استیول:من    
  امکان ندارهنی؟نھ؟ایچ:عسل    
 چرا زنده است:من    
 نھ:عسل    
 باباتم زنده است:من    
 ی کنی می باھام شوخی داری گیعسل دروغ م    
  بھت نشونت بدممی براینھ ب:من    
  وعسلو بھش دادمارشی کشی رفتم پمیباھم رفت    
  ارادشی پمی رفتارشیھمراه ک    
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 عسل عسل بابا:اراد    
 ی گی دروغ می داریستی من نیتو بابا: وگفتھیرگری زد زدی ارادو دیعسل وقت    
  استگھی دیکی من یبابا
 نھ من باباتم:اراد    
  گھ نھ خالھیداره دروغ م:عسل    
 اومدند با غم ی منیی پایکی یکی تلخ بھش نگاه کردم اشکام یلیبا لبخند خ:من    

 نی ای فھمی باباتھ عسل منیا: کھ تو اون لحظھ داشتم بھش گفتمیوترسو ھر احساس
 من مثل توھم پس یباباتھ قبولش کن مثل من کھ قبولش کردم توھم قبولش کن مگھ نکفت

 مثل منم قبولش کن
باور دارم : کرد بھم گفتی اورد رو صورتم واشکامو پاک مکشوی کوچیانگشتا    

 قبولش برام ی بودمش ولدهی دونم کھ بابامھ تو خوابم دی فھمم کھ بابامھ میبابامھ م
 سختھ

 بھ مرور زمان ھمون طور کھ من قبول ی کنیقبول م: لبخند بھش زدمو گفتمھی:من    
 برم تو بغل باباتکردم حاال 

 تحمل نداشتم دی باباشم سرشو بوسدشی رفت تو بغل باباش وبوسیعسل بھ اروم    
 ارشی موندم تا کی مدی بای صحنھ ھا برام زنده شھ ولنی نداشتم کھ دوباره انویتحمل ا

 ی بھش لبخند زدم لبخنددی صورتش حالمو پرسی نگاه کردم با نگرانیتنھا نمونھ بھ ان
 دی فھمی مشویکھ خودش معن

سحر : نگام کردی روشو بھم برگردونود وبانگرانارشی محکم گرفتم کارشیدستو     
 نیی دستات سرده نکنھ فشارت اومده پانقدریچرا ا

 مای ششی پمی برستی نمیزینترس چ:من    
 مای ششی پمی روشو برگردوند وباھم رفتیبا نگران    
  خوشگلم من بھ خانمی وکادوزی سوپرانمیا:اراد    
  بچھ کادو منھنیا:مایش    
 اون سقط نشده ی سقط شد ولمی کھ بھت گفتی بچھ بچھ خودتھ عسل ھموننیا:اراد    

 نجای کنم ای من باھاش ھمکارنکھی شده بود توسط سروناز بھ خاطر ادهیبود اون دزد
  نکرده بودمفی را برات تعرھیقض
 رو بغل مای وخودش شی بچھ رو داد بھ انی ھمون جا غش کرد واراد با صبورمایش    

 ی می دو را ھمراھنی با نگاھمون امی داشترادی منو ھیکرد و رفت تو ھمون اتاق قبل
 نقدری دختره انی بھ خودم گفتم چرا ارونی دختر اشنا از اتاق اومد بھی نکھی تاامیکن

اھم  بارشی وھومن و کی برداشتھ شد ومنو انتش از صورھی سانکھیاشناست تاا
 سروناز؟:میگفت
 ارشمی دادو رفت تو بغلشون ھومنو کلی لبخند تحوھیبا گر:ارشیسروناز بھ ھومنو ک    

  کردندی مھیداشتند گر
 ؟ی باما کردنکاروی مونھ چرا ای تنھا مارشی کی گلم نکفتی اجیکجا بود:ارشیک    
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  کنھی ممکنھ ھومن دق مینگفت:ھومن    
 مجبور بودم بھ خدا کھ مجبور بودم:سروناز    
  مرده بودارشی مگھ کی کھ مجبور بودیتو قلت کرد:ھومن    
 ؟یاریخفھ شو ھومن چرا اسم منو م:ارشیک    
 ؟یدی زنم بھم فش میخودت خفھ شو چرا جلو:ھومن    
 چون حقتھ:ارشیک    
 ھمھ ارشیھومن وک:توجھ( سانسورهشمیبق...... شعور خر ی بیقلت کرد:ھومن    

 ) گفتندی مھی با گرنارویا
 نیخاک توسرتون کنند شما دوتا ھنوز ادم نشد: خنده وگفتریسروناز زد ز    
 شنی مشایھومن خان ا:یان    
 ی مکاری چنجای شما دوتا جونورا ایسحرو ان:سروناز با تعجب برگشت سمت ما    
 د؟یکن

  بھ خواھرمکتھی تبری جای جونور شعور خودتیاوھو ب:من    
 ؟یکیچھ تبر:سروناز    
 شمایمثال دارم خواھر زن برادر خلت م:من    
 ؟یچ:سروناز    
 خوان باھم ازدواج کنند مثال امروز ی می ھومنو انی تعجب کنادی خواد زینم:من    

 بھم اعتراف کردند
 یخاک تو مخت کنند سحر کھ اصال احساس ندار: خنده وگفتریسروناز زد ز    

  خرهھیاعتراف چ
 می بگمی کھ بخوامی حرفا ماکھ واال عاشق نشدنی مارو بھ چھ ادونمیبابا من چھ م:من    

  بزارنی چدی کلمع اعتراف بایبھ جا
 ؟ی چیعنی عشق ی فھمی می شدی مثل منو خواھرت انیوقت:سروناز    
 برادر خل نی بالخره ازمی گم عزی مکیبھت تبر: وگفتید بھ انسروناز رو کر    

 من چھ تاخواست ادامھ حرفو بگھ ھومن شی پشھیوضع ما اعتراف کرد باورت نم
 ھھمھ صلوات بفرستن:گفت
  خندهری زدمی و سروناز منم زدارشیھمھ شروع کردن بھ صلوات فرستادن ک    

 
 

  نھی نبود بدنی تر اشی بیھومن سوت:من    
 یاری درمی خاک توسر بازنقدری تو سرت کنند سروناز کھ ای خاکیا:ھومن    
  تو چقدردونمی ندونھ من کھ میاخھ برادر من ھرک:سروناز    
 ی نفرستشوی دومیونیمد:دوباره تا سروناز خواست ادامھ حرفشو بگھ ھومن گفت    
 از اون ور ھمھ دی خندی عسلم داشت می حتنی رو زممی ھمھ مون نشستگھی دنباریا    

  کردندیمھمونا داشتند نگامون م
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 نی منگال کنی اگنیخاک توسرت کنند ھومن حاالھمھ م:سروناز    
 گنی بھ شماھا مگنیبھ منو عشقم کھ نم:ھومن    
  تو حلقمتونی عشقپیریاوووووق ت:ارشیمنو سروناز ک    
  خندهری زمیدوباره ھمھ زد    
 یی بگم زندای بھ خالھ اندیمن با یعنی ھومن ییدا:عسل    
 ییاره عسل دا:ھومن    
  خودمھییزندا: کردو بغلش کردوگفتی بوس گنده از لپ انھیعسلم     
 ھی دور پرتش کرد توھوا ھی بلند شد می خنده انری زمی کار عسل زدنیھمھ مون از ا    

  نھیان:می وگفتمی ھردومون بلند شدارشیدورم چرخوندش منو ک
 ھم داشت با ی اندی خندی می داشت بھ انیزی عسل نھ وحشت کرده بود ونھ چیول    

  کردیتعجب بھ ما نگاه م
  دارنی دوتا مشکل عقلنی ولشون کن اییزندا:عسل گفت    
 اره واال: باخنده بھ عسل گفتیان    
 می ماکھ نگران تو شدری تقصمی داری مشکل عقلگھیحاال ماد:ارشیمنو ک    
  ھمزمان شدهالوگاتونی دنقدریچرا شمادوتا امروز ا:نده گفتباخ:ھومن    
 ی شکلنی امیدوست دار:می بعدش بھ ھومن گفتمی با خنده بھم نگاه کردارشیمنو ک    

  ندارهیبشھ بھ تو ربط
 تای تربی بیا:ھومن    
 ی بودارشیممنونم کھ مراقب عسل و ک: گفتارشی اراد اومد توجمعمونو بھ کھوی    

 نی خوام خودتو سحر خانم بری ھنوز درک نکرده کھ عسل بچشھ ممایراستش ش
 دی عسلم ببردیباھاشون حرف بزن

 کمک نی بھتره برنیاری خودتون عسل و بمی ھروقت بھتون گفتادیبھتره عسل ن:من    
 دی شانی تنھاگذاشتکشی تا باباشو بھترو بھتر بشناسھ شما عسلو تو کوچدیعسل کن

 مشکل بزرگ براش ھی بچھ بالخره نی ای ولنی داشتھ باشییه ا قانع کنندلیخودتون دل
 نی پس بھتره با عسل باشدهی پدر مادرشو ندن کھ تااالنھی اومده واون مشکل اشیپ

 ی اراد بھتره با عسل باشگھیسحر راست م:ارشیک    
 ارشی کمای ششی پمی برایب:سحر    
 میبر:ارشیک    
 ی کرد حالشو درک می مھی رو تخت نشستھ بود وفقط گرمای تو اتاق شمیباھم رفت    

  مادرهھیکردم اون 
 برادرتم یدی گلم ان طور شده باشھ حاال کھ فھمی اجنمی جونم نبی اجمایش:ارشیک    

  ازم؟ی کنی جور استقبال منیا
 جلو چشمم بود ی عسل بچمھ چرا وقتی چرا بھم نگفتارشیازت دلخورم ک:مایش    
  است ھان؟گھی دیکی مال یگفت
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 االن ھم خودت ی نداشتی خوبی رو حطیاراد ازم خواستھ بود تو شرا:ارشیک    
  ھم بچتیدیضربھ د

  بچم؟چرا بچم؟یچ:مایش    
  اروم باشمایش:من    
 ؟یدونی می ھان تو چیدونی می من چیتو خفھ شو تو از زندگ:مایش    
 کھ ی من از منی از زندگیدونی می تو چی دونم ولی تو نمی از زندگیچیمن ھ:من    
 ی وقتدنی کشی مادری درد بیدونی می بازم ضربھ خوردم تو چی داشتم ولوی اننکھیباا

 ی وقتیدونی می چیعنی نای ایدونی اصال میدونی ھم پدر تو چھ میخودت ھم مادر دار
 اونم بھ چھ یری اب ممکنھ بمی تویممکنھ خفھ بش سالتھ٥ ی وقتیتو اوج دوران کودک

 بھ دست یسالگ٥ خانم من تو سن مای بفھم شنوی اره اتیی فقط بھ جرم راست گویجرم
 گفت فقط گفت متاسفم ی پدرم اومد نجاتم داد بھم چی وقتی ولشدمی داشتم خفھ ممینامادر

 تو میدی از دوسال فھمد کرد وفرستادش زندون تا بعرونی کثافتو از خونھ بکھیو اون زن
 اول ماه شھی ھمزدمی نھ پدرمو قبول داشتم نھ حرف ممیسالگ٧ کرده تا یزندن خود کش

 دکتر روان کی شی پدرم فرستادم پنکھی کردن تااھی کردم کارم شده بود گریتشنج م
 کردن ی رفتم ھمھ مسخرم می خندون دنم بازم تواون حال مدرسھ میپزشک فقط برا

 یچی من ھی خواھرت سروناز ولنی باھام دوست بشھ بھ جز ھمبود کھ حاضر نچیھ
 کردم حالم دست خودم نبود ی مھی از دستش بدم ھمش گردمی ترسیبھش نگفتم چون م

 ی برام می ضربھ بخوره دکتر ھرکارنھمھی کھ ای انتظار داریسالھ چ٥ بچھ ھیاز 
 موقع ازدواج دختر ونم کردم ای وشاددمی بار از تھ دل خندھی نکھیکرد تا بخندم تاا

 اروم ی اھنگ فرانسوھی اون با یمشکل من دچار شده ولھمون دکتر بود حاال بچت بھ 
 یلی نشونھ خنی کنھ وای نمھی گرادی خنده زی کنم اون می ومن دارم کمکش مشھیم

 ششی من بچمو قبول ندارم پاشو برو پی وبگی ناز کننکھی ای ھست پس بھ جایخوب
 تا بتونھ قبولت کتھ تا قبولت کنھ وبعدش ششی داره برو پازی نوونازش کن اون بھ ت

  شدی تونم چی نمگھی رفت و دیاھیچشمام س
 

 پرستار ھی دمی کامل باز کردم دی صورت بود وقتھی چشمام باز کردم جلوم یوقت    
سالم خوشگل خانوم چرا : چشمامو باز کردم گفتدی دی کنھ وقتیداره سرممو چک م

 کھ؟ شوھرت مارو کشت یچشماتو باز نکرد
  خانمی لفتش بددی بای وقتیبعض:من    
 ؟ی دوسش داریلیمعلومھ خ: گفتدویپرستار خند    
  شده شوھر ما؟ی کمی دونی االن واال نممیواال ماکھ تاحاال شوھر نداشت:من    
 ادی گم شوھرت بیاالن م:پرستار    
  اومدتوارشی کھیبعد چنددق    
 ی چقدر زشتیتو شوھر من:من    
 دلتم بخواد:ارشیک    
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  خوادی نموی کچی ھگھیدلم د: وگفتمدمیبھش خند    
 .....  دراوردمی اگر مغرور بازیدی کشی سختنقدری دونستم اینم:ارشیک    
 ی شکنم می کردن خوب نگران نباش من غرورتو نمیسختھ برات عذر خواھ:من    

 بخشمت
  دارمیچھ زن خوب: گفتدویخند    
 گھی دمینیماا: چشمک زدمو گفتمھی    
  خوامی معذرت ممایاز طرف ش:ارشیک    
 ی زاری ممایچراحرف تو دھن ش:من    
  توادی بشھی روش نممایراستش ش:ارشیک    
 ادتویاتاق االن م: گفتم واشی تو ای اشغال گمشو بی خر عوضیمای شمایش:من    

 ارشیک
  خندهری زد زارشی اومد تو کمای شقھیبعد چنددق    
 چھ طرز صدا کردنھ سحر ابروم رفت خاک تو نیی ای خندیحناق چرا م:مایش    

 سرت کنند
 ی طلبکارم ھستمارستانی رو تخت بمیخف نشوند:من    
 یمارستانی با اون حرفم کھ تو روتخت برمی بمشایاخ ا:مایش    
 شایا:من    
 دمی خندی خنده منم داشتم مری زد زارشیک    
 ی بودای گفتم اون دنی مگتمی دزی دوتا چشایا:مایش    
 ی الھیمارستانی کھ تو رو تخت برهی خواھرت برات بمییالھ: اومد توھی با گریان    
 ازم پنھون دی سال بانھمھی شعور ای بی چرا بھم نگفتیدی کشی سختنقدری کھ ارمیبم
  کثافتیکن

  دونستمی بوده من نمیخانومم چھ دلقک: ھومن گفتدندی خندیھمھ داشتند پشت در م    
 با رمی ھمون می پاتو بزار تو مجلس خواستگاریبلھ من دلقکم تو جرات دار:یان    

  کنمک کھ ردش کردمی ازدواج ممیخواستگار قبل
 ؟یبراتو خواستگار اومده ک:ھومن    
ار اومد ھمشو تا خواستگ٩ برام ومدهی برام خواستگار نی فک کردھیھان چ:یان    

 ی باشھ قبول می خواستگارم ھرکنی گفتم دھمی ولیای بدیبراتو احمق رد کردم کھ شا
 ی شعورت بودی خود بشمیکنم کھ دھم

 دهی کشی سختنقدری برا خانومم کھ ارمی من بمیا:ھومن    
 ی چرا نمردی مردی مدی قبلش بایری حاال بمی خوای میری بمیگوه خورد:یان    

 ری دی اسمون برای کھ مرغاارمی سرت بیی بالھی مونی سر عروسسایکثافت وا
  کنندھیاومدنت گر

 من قلت کردم:ھومن    
 ی نکنی خواستیی می کھ کردیکرد:یان    
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 ھی طورنی چرا اماریب: اومد تو گفتغی پرستار با جھوی    
 نییپا دراومده بود وافتاده بودم می بودم گردهیھمھ برگشتند طرف من از بس خند    

 اون ی لحظھ خوب بود ولنی اومد گرفتم بازم تو چشماش زل زدم چقدر اعی سرارشیک
  منو گذاشت رو تختوی دزدعیچشماشو سر

 اولھ لھ لھ:ھمھ از پشت گفتند    
 زیشتاب پل:ارشیمن ک    
   از خندهدیدوباره جمع پک    

 
  با سحر کاردارمسنی وارونیلطفا ھمھ ب:مایش    
 ارشی بھ جز کرونی رفتند بیکی یکیھمھ     
 ی بھتره توھم برارشیک:مایش    
 نھ بزار بمونھ:من    
 بھتره اون نباشھ:مایش    
 مای شی قبول کنی خوای برادرتھ چرا نمارشیک:من    
  کنمیسحر خواھش م:مایش    
 نی گم ای خودت می من دارم برامای مونھ شی مارشی کینھ بھتره قبول کن:من    

 رات سخت تره بیطور
 رونی برمیسحر من م:ارشیک    
  نروارشینھ ک:من    
  بخواد باتو حرف بزنھنکھی بھ من گفتھ قبل ازاویسحر ھمھ چ:ارشیک    
 بھتره بره:مایش    
 ارشی برو کلوخوبیخ:من    
  ھم اومد لب تخت نشستمای شرونی رفت بارشیک    
 کردم ی فک مشھی حرفو بھت زدم ھمنی از دھنم در رفت کھ اھویببخش منو :مایش    

 ادی در نمکشونی بدتراز منم ھستند کھ جی کساننمی بی االن می بدبخترم ولایمن تو دن
 بھم گفتند ی وقتی دونی تا خوب شھ تو نمی خوام بھ عسل کمک کنی مدیبازم ببخش

  ھم عسلو از دست داده بودم ھم شوھرموی وقتدم شی چھ ھالی حاملھ شی تونی نمگھید
 بھ خدا سختھ

 تونھ بھ عسل ی کھ می خوام بھت بگم تنھا کسی من میاوال اشکال نداره ول:من    
 نداره فقط ی مشکلچی عسلو اروم کنھ عسل ھتونمی من فقط میکمک کنھ خود تو ھست

 وجود دارند ی کھ پدرمادررهی وفراموش کنھ بپذرهی بپذنکھی کھ بکنھ ای تنھا کاردیبا
 ی انتظار نداشتھ باش کھ بھ راحتگھی دیزھایچ یلیوفراموش کنھ کھ قبال نبوده وخ

 ممکنھ ھر شب ی باشکی اگر بھش نزدی از رو ظاھر نشون بده ولدیقبول کنھ شا
 حالت ی بھتره منھ ولیلی مطما باش عسل وضعش خنوی کنھ اھی گری کھ تو خوابیوقت
 ی بھتره کمکش کنستین من حاد بود ومال عسل حاد یھا
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  کنمی ممنونم ازت بخدا برات جبران میلیخ:مایش    
 خودشو شھر من گھیازخدا ممنون باش کھ عسلو بھت داده بھ برادرتم بگو د:من    

 گھی ھا از من گفتند بود پرستاره اومده بھ من مشھی باورش مینی بی مھوی نکنھ یمعرف
 شوھر ی من کاخدای من بھ خدام گفتم ی شی نمداریشوھرت کلھ مارو خورد چرا ب

  بار دومم باشھنیکردم کھ ا
اره واال راست گفتھ از بس سرشون داد زد حاال اومده بھ : خنده وگفتری زد زمایش    

 تو گلھ کرده
 کھ حاال ھومن داره تنھاش ارشی وھومن باش مخصوصا کارشیمواظب ک:من    

  بھ عشق گمشدش برسھ اونم بھتره ستی سرونازم وضعش خوب نزارهیم
 

 تونم مواظبش ی می منم ھم بچھ دارم ھم شوھر چجوری ولی گیاره درست م:مایش    
  کنمی از دوستامو بھش معرفیکی کھ نھی تونم بکنم ای کھ میباشم تنھا کار

 نخواستم نخواستم بدمش مای حرف شنی بود قلبم سوخت از اقی حسادت عمھیتھ دلم     
 رو گونھ ام روون شد یکی یکید عاشقشدم چقدر زود اشکام  چقدر زوگھی دیکیبھ 
  زارمی زارم بھ خدا کھ نمیی خواستم نمی خواستم نمینم

  بھ خدادی زدم ببخشی من حرف بدی کنی گره می چرا دارشدهیسحر چ:مایش    
 ازت خواھش ی افتادم ولیزی چھی ادی من ی نزدی نشده توھم حرف بدیزیچ:من    

  کم ازتی خواھش مرونی کنم برو بیم
 رمی مزمیباشھ عز:مایش    
 نی ازای ھم بگو بره بپرسھ کی تو اتاق وبره بھ انادی نگھی بگو دارشیبھ ک:من    

 ی کھ اومدیدی کھ زحمت کشی برو مرسارشی خودتم ھمراه کشمی ازاد منایسرمو ا
 خداحافظ

  کنم بازم معذرت خداحافظیباشھ خواھش م:مایش    
 برم دی عاشقش بشم بادی کردم چرا بای مھی بلند بلند گرھی گزری رفت زدم زیوقت    

  برمدی دکتر ارمان باشیپ
  تو اتاق مگھ نگفتمیای نگھیمگھ نگفتم د: اومدتو سرش داد زدم وگفتم بھشارشیک    
  درم محکم بسترونی رفت بتی کرد بعدشم با عصبانی با تعجب بھم نگاه مارشیک    
  تونم طاقت ندارمی تونم نمی کردم زار زدم نھ نھ نمھیگر    
 ی بری تونی مگھی ربع دھی: اومد تو اتاق وگفتیان    
 یمرس:من    
  مواقع حوصلھ ندارمنی دونست تو ای مرونیبعدشم رفت ب    
 تو دانندی جاشونو بھم مھی افتادم اشکام سرمیکی کوچادیپاھامو تو شکمم جمع کردم و     

 نفر وارد اتاق شد سرمو از رو زانوھام بلند کردم ونگاه ھیخودم بودم کھ  یحال ھوا
 ھمون پرستاره ھست با لبخند سرممو دراورد وکمکم کرد تا لباسمو بپوشم دمیکردم د
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 نھ ای خدای کنھ وای منتظر داره نگام مارشی کدمی درونیم بی تموم شد باھم رفتیوقت
  تونمینم

  کوشننای ایان:من    
 بھشون گفتم برم:ارشیک    
 چرا:من    
  گمی بھت منیتوماش:ارشیک    
 امی جا نمچیمن با تو ھ:من    
  برمدی من بادیببخش:پرستار    
 نی تو زحمت افتاددییبفرما:من    
 پرستارھم بادو رفت    
 دی بردییخوب حاال خانم لجباز بفرما:ارشیک    
 امیم کھ نم لوس نر من گفتتی تربی بیخودت لجباز:من    
 رمی منم نمی خواد خفم کنھ ولی دونستم می شده بود می عصبانیلیخ    
 می برای کنم بیسحر خواھش م:ارشیک    
 نھ:من    
 سحر:ارشیک    
 نھ:من    
 ای ننیبھ درک جدولو سافل:ارشیک    
 کھ رمی بگنی ماشھی کھ مارستانی کنم رفتم دم در بکاری خدا حاال چیبعدشم رفت ا    

 دوتا پسر مزاحمم شدن
  باالایسالم چشم سبزمن ب:یپسراول    
 می حال کنکمی ایب:یپسردوم    
  نشدمی تا عصباننی گمشنیبر:من    
 گھی دنی توماشابروی بکاری چی خوایمثال م: شدوگفتادهی پیپسردوم    
 حالم خوب نبود با ارنجم نکھی پرو با ایلی نھ خدمیاومد دستمو گرفت کھ ببرتم د    

 نی لغتم زدم تو پھلوش کھ افتاد زمھیزذدم تو شکمش 
 ی عوضیکاریچ:یپسراول    
 خواست بلند ی دومنی لغتم زدم تو شکمش اونم افتاد زمھیبا مشت زدم تو صورتش     

 ی میزیباراخرت باشھ بھ ناموس من چ: نفر اومد لغت زد تو پھلوشو گفتھیشھ کھ 
 ی عوضیدی فھمیگ

  قربونش برم قربونم برهوی چی قربونش برم چی اخ الھارشھی کدمیبرگشتم د    
 داشت بال ی تھ دلم از خوشحانی اومد دستمو گرفت ونشوندم تو ماشتیبا عصبان    

 وردیدر م
 یچرا نم: بھم گفتی روش کردو ھنگام رانندگنوی ماشنوی نشست تو ماشارشیک    

 ی گفت کھ با من بد شدیت چ بھمای شیای با من بیخواست
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  نگفتیچی ھمایش:من    
 پس چرا"ارشیک    
 ھی گرری ازم نپرس بعدشم زدم زیچیھ:تا خواست حرفشو بزنھ باداد گفتم    
 ی خوام زجر بکشم نمی نممی تو بزرگگھی ددمی زجر کشمیکی انقدر تو کوچیوقت:من    

 یخوام م فھم
 شمی دونستم باعث عذابت مینم:ارشیک    
 ..ی ولیستینھ تو باعث عذاب من ن:من    
 ؟ی چیول:ارشیک    
  دکتر ارمانشی گم منوبرسون پی تونم بگم تا مطمئن نشدم نمینم:من    
  ارمان درستھزیدکتر پرو:ارشیک    
 یدونیتو از کجا م:من    
 پسرخالھ مامانمھ:ارشیک    
 ونھ رسیبرسون منو خونشون بعدشم برو ون خودش منو م:من    
 ی جواب سواالمو بددی بای وللوخوبیخ:ارشیک    
 مطئن بشم بعدش:من    
  لجبازیدختره : گفترلبیز    
 عمتھ:من    
 یی بچھ الیخ:باخنده بھم نگاه کردو گفت    
  میدی نگفتم وبھ مقصد رسیچی ھگھید    

 
 

 مھربونش ی شدم ورفتم زنگ خونھ رو زدم با ھمون صداادهی پارشی کنیاز ماش    
 ھیگفت ک

 ی دروباز کنی خوای گلم نمیمن سالم بر عمو    
  تو وروجک خانومدییعمو بفرما    
  کردی بود وداشت نگام مسادهی رفتم باال عمو با لبخند دم در واارشیباک    
 عمو سالم بر دخمل خوب خودم    
 من سالم بر عمو خوب مھربونم    
  خانزی سالم پروارشیک    
  کجانجای خان شما کجا اارشیو سالم بھ کعم    
  جانی جا کجا ھم ھمنیمن اون ھم    
 عمو بازم سحر    
  کنمکاریمن چ    
  تودییعمو بفرما    
  اومدم سحرو برسونمو برمشھی برم مامان نگران مدی نھ من باارشیک    
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  تودییعمو خوب پس سحر خانوم بفرما    
 مارستانی کھ تو بی خوام از حرفی معذرت ممیوند ممنون کھ رسارشیمن چشم ک    

 بھت زدم
  کنم خدافظی می نداره تالفی نھ اشکالارشیک    
 من خدافس    
 عمو خدافظ    
 ورفتم تو خونھ طاقت نداشتم عمو اومد رو بھ ھی گرری رفت زدم زارشی کیوقت    

 یروم نشستو گفت عاشق شد
 شھی میمن اره حاال چ    
 یچیعمو ھ    
 ستمی نگھی دی کھ من مثل کسای دونیمن م    
 نمی بی نمگھی دی درتو با کسایعمو فرق    
 من عمو    
 ی کردداشیعمو پ    
 اون وضعش بھتر من ھست بچھ ی طور شده ولنیمن اره ھم سن خودم بوده کھ ا    

  ھست اسمش عسلھارشیخواھر ک
  مثل خودتم ھستیدیعمو حاال د    
  بشنوم من عاشق شدمیزی درباره عسل چ خوامیمن نم    
 کھ ی کنی کاردی فراموش کردنھ تو بای قدم برانی اولی عاشقایعمو با خودت کنار ب    

 کن سحر عاشق بشو ی عاشقی کنی عاشقدی سحر تو بایاز احساس طرف رو بفھم
 اونم نندی چی گل می تو ھرباغرنی با عجلھ مارشی مثل کیی ھست ادم ھانیریعشق ش
 با عجلھ

 یمن ول    
 ھی چمارستانی بھی قضی بتوندی نداره بایعمو ول    
 تونھ فراموش کنھ ی اون بھم گفت تو عشق ادم می کردم ولفی رو براش تعرھیقض    

 مواظب باشھ فراموش نشھ اون وقتھ کھ سختھ فراموش دی بایخاطرات گذشتشو ول
 کردن فراموش شدن

 بعدشم رفت تو اشپزخونھ    
  چھ خبریعمو از ان    
 ارشھی شیمن پ    
 دی رسیعمو پس ھومن بالخره بھ ان    
 دی دونستیمن شما از کجا م    
  ھومنھارهی در میی کھ منو از تنھایعمو بعد ازتو کس    
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 اللھ کجاست دلم براش تنگ ی کنم راستیمن اووه پس الزم شد بھ ھومنم حسود    
 شده
 ی اللھ ھم رفتھ مشھد شوھرش اونجا کار می کنیعمو تو الزم نکرده بھ اون حسود    
 کنھ
  نبود مشھدگھی جا دجیمن حاال ھ    
 ی مونی امشب می راستگھی از دحتر خنگ ما ھست دنیعمو ا    
 گھی تنھاش گذاشتم حاال کھ دی تو بچگی بھ اندازه کافشھی نگران میمن نھ عمو ان    

  زارمی داره تنھاش نمازیبھ من ن
 ممکنھ دوباره ضربھ دهی اون االن بھ عشق گمشدش رسی کنی میعمو کار خوب    

 بخوره
  برم فعال خدافسدیمن اوھوم خوب پس من با    
 عمو بھ سالمت بھ قول خودت خدافس    
ھ عمو  کردم راستش خونمون بھ خونی روادهی تا دم خونمون پرونیبا خنده رفتم ب    
  بودکینزد
 ھ؟ی گفت کیی با خوابالویرفتم زنگ خونھ رو زدم ان    
 دی کمکم کنشھی من گمشدم مدیببخش:من    
  نھ برو بزار برم بخوابمیان    
  منم سحرنمیباز کن بب:خواھر مارو گفتم    
  پس اون بچھ کوییا تو:یان    
 ردش کردم رفت حاال باز کن:من    
 فی ور اتاق کثنی اشھید ومن رفتم تو درو اتاقمو باز کردم مثل ھم درو باز کریان    

 اتاق خودشونو ادی خانوم دستشون کم می کردم چون انی مزی تمدی باچارهیبود ومن ب
  کنندزیتم

 ی با کفش صورتاهی با شلوار سدی با شال سفیی مانتو قھوه اھیبھ لباسام نگاه کردم     
 کھ روز جشن ی خدا درو کمدمو باز کردم لباسی ھست حتما ای انی رنگابی ترکنیا

 لباسامو درارودم و وصلشون ی حوصلگی بود با بزونی بودم مرتب تو کمدم اودهیپوش
دوش گرفتم شامپو مورعالقمم استفاده کردم بعدشم  ھیکردم تو کمد و رفتم تو حموم 

شون درو ورم تا  وقشنگ شونشون کردم ورختمدمی موھامو سشوار کشرونیاومدم ب
 ی خالص وقتاهی دوست داشتم سیلی رنگ موھامو خدیرسی باسنم می ھایکینزد

 ودرشت تر شدی می انداختم دوربرم چشام رنگش خاکستری کردم ومیبازشون م
 زانو ی لباسم تا باالدمی دراورم وپوشموی خاکستردی لباس خواب رنگ سفاد دینشون م

 وقت خواب بود گھی کلفت بود دی لباس خواب بود ولنکھی کلفت با ایلیھام بود وخ
 عکس از خودم گرفتم ھی وسادمی تخت وای برداشتم ورولمویرفتم تو تخت خواب موبا

 شب ١١ ساعت رمیخودم عکس بگ  دوست دارم قبل از خواب ازشھی دونم چرا ھمینم
  فرو رفتمیقیبود چشامو بستم وبھ خواب عم
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 توی شدم صدبار گفتم گوشداری بی اننیب مرده ا صایفردا صبح با ساعت گوش    
 ی اب کنار تخت انشھی بلند شدم شی حوصلگی کنھ با بیکوک نکن کوش حرف نم

 وضو گرفتم چشمامم اب زدمو یی کردم رو صورتش ورفتم تو دسشویبرداشتم وخال
 یدر بود با چادهی خرمیمادرم برا  کھیی شده بود سجاده اداری ھم بیرفتم نماز بخونم ان

کھ از مکھ مادربزرگم برام اورده بود نمازمو خوندم وسرنماز برا ھمھ دعا کردم 
 رهی خرونی پنجره اتاقو باز کردم وبھ بدادی می ارامش خاصھی نماز صبح بھم شھیھم

  افتادمنی اادی شده بود بھ دهی سوزوند ھمھ جا از برف پوشی سرد پوستمو میشدم ھوا
 کنم ی کھ تو دلمھ زندگی با عشقدی وباشمی بره من باز ھم مثل گذشتھ تنھا می انیکھ وقت
  برسم؟ارشی کنم کھ بھ کی چرا من تالش نمیراست
 با شلوار ستش دمی سھ ربع سبزمو پوشنیپنجرو بستم ورفتم تو اتاقم لباس اسپرت ات    

 بود با شلوارک ھم دهی پوشی تاپ اسپرت ابھی ھم اونجا بود یورفتم تو اتاق ورزش ان
 ستش

  لباسانی کھ با ای خوری سرما موونھی دیان:من    
  برتم دکتریبخورم دند شوھرم کور م:یان    
  افکار مسخرتنی خاک توسرت کنند با ایا:من    
 یلی خیرانی دور رقص اھی بعدشم با می اھنگ ورزش گذاشتم وبا ھم ورزش کردھی    

 شلوار ھی با دمی پوشی لباس کھنھ ابھی تو خونھ لباسامو عوض کردم ومیخوشگل اومد
 یی دستمال سره بنفشم بستم دمپاھی محکم باال بستم دی سفرهی بنفش موھامم با گیراحت

 دهی تاپ قرمز پوشھی اونم رونی ھم اومد بی انرونیب  ورفتمدمی پوشممی ابیبند انگشت
 ی صورتیی با دمپادیسبز با دستمال سر سف شلوار ھیبا kiss بود کھ روش نوشتھ بود

 پتی تنیخاک توسرت کنند با ا: خنده وگفتمری زدم زدمشی دیوقت
 بعد ی بوددهی دی قشنگنی بھ ای کموننی تاحاال رنگی قشنگنی بھ اپیواا ت:یان    

 بھ جون خونھ می وافتادمی از ھردومون گرفتلمی عکس با موباھی خنده ری زمیھردمون زد
 دکرواھم ی ھمھ جارو برق انداختم حتی تندی حال با من بود وجارو با انیریگرد گ

 ادی خواست بی کرده بود اخھ امروز ھومن مزیم ھم ھمھ جارو تیبرق انداختم ان
 شھی ممونی پشنتتی ببیختی رنی اگھ ھومن ای گفتم انیری گردگنی تو حشیخواستگار

  بشھمونی نشم نکھ خودش پشمونی مواظب باشھ من پشدیغلت کرده اون با:یان    
 یری گی ملیاوه چھ قدر خودتو تحو:من    
 خونورو جابھ ونی رفت غذا درست کنھ منم دکوراسی کردنا تموم شد انزی تمیوقت    

   بود٢جا کردم ساعت 
 
 

 خستھ یلی شده بود بھ صورت غش افتادم رو مبل خی بھ خونھ نگاه کردم عالیوقت    
 ؟ی ھستی شھ کدوم گورتیزی چھی شای ایان:شده بودم بلند گفتم

  شعوری دستمو سوزوندم بی حرف نزننقدی شھ کھ ازتی چھی شایسحر ا:یان    
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  مردشورتو ببرن با اون غذا رست کردنتیا:سحر    
 ی ادهیه کش.و. خونم اشپزخونھ رو بھ گی بلھ اندمیبلندشدم رفتم تو اشپز خونھ د    

 سوخت غذا ی کنم خونم بھ جوش اومده بود معدم داشت مزی تمدی من بانارویخدا حاال ا
  کارم کرده بودمدھبودمیھم نخورده بودم کمم خواب

 ی بھت نمی کمکچی منم ھانھی یدی فھمی کنزی تمنجاروی ھمھ ادی بھ خدا بایان:دادزدم    
 انھ؟ی یدیکنم فھم

 قھی ھنوز چند دقدمی تو تختم وگرفتم خابدمی رفتم تواتاقمو پرتیبعدشم با عصبان    
 با حالت ناراحت اومد تو اتاقو رو تختم نشست وپامو تکون دادو گفت ینگذشتھ بود ان

 سحرجونم خواھر گلم
  نھ؟ای ی کردزیاشپزخونھ رو تم:من    
 ... کردم فقط غذازیتم:یان    
 نگاه یودت درست کن خدی بدم اره خودت بگو باادی بھت دی من با؟چقدریغذاوچ:من    

 ی فھمی ابروت رفت می نداره وقتیکن شور شد سوخت بھ من ربط
 سحر تروخدا:یان    
 نھ:من    
  کنمیسحر جونم بھ خدا جبران م:یان    
  کنمکاری با تو گوسالھ چدی بانمیگمشو تو حموم تابرم بب:من    
  بوس گنده ار لپم کردو رفت تو حمومھی    
 گی کھ ابکش کرد بودو رختم تو دیرفتم تو اشپز خونھ برنج ی حوصلگیبا ب    

 گذاشتم روزوی دی درست کردم کره ومرباو غذایودرست کردم بعدشم خورشت سبز
 ھی رونی اومده بود بی بھ عنوان ناھار انمی بخورمینی بشرونی اومد بی انی تا وقتزیرو م

با قرمز  love کھ روش بزرگ نوشتھ بود  بود بھ رنگ سبزدهیلباس تا روون پاش ش
 کش سبز بستھ بود تل ھی پشت سرش با ی شلوار پاچھ گشاده سبز موھاشم دم اسبھیبا

 سبزم زده بود
 ؟ی شدیتوچرا سبز:من    
  حرف زدنتنیخاک توسرت باا:یان    
 ی لباسارو بپوشنی کھ براامشب ای خوای کھ ھست نمینیھم:من    
 نھ سحرجونم:یان    
 می کوفت کننی بشای حاال بزارمی خر شدم برات لباس ملوخوبیخ:من    
 تو اتاق تا کمدشو باز می باھم رفتموی جمع کردزوی بعدشم ممی نھار خوردمیباھم نشست    

 رونی عالمھ لباس رخت بھیکردم 
  ھمھ چپونده بودمشون تو کمدنی ارونی بشونیسحر چرا رخت:یان    
 ی حموم وقترمی واقعھا خاک توسرت کنند من مایعنی یخاک توسرت کنند ان:من    

 کنم حولمو ی برات انتخاب نمی لباسچی شده باشھ وگرنھ ھزی کمد تمنی ادیبرگشتم با
 اھنگ گذاشتمو خودمو قشنگ ھی کنھ ی مزی دونستم تمیبرداشتمو رفتم تو حموم م
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 زی رفتھ بود درر کمدشو باز کردم تمواب خانوم خرونی ساعت اومدم بمیشستم بعد ن
 ی شال صورتھی براش دراوردم گذاشتم رو تخت با ی کت و شلوار صورتھیشده بود 

 جا ھی جداگانھ براش گذاشتم شوی صورتھی ساوی ھاشم رزلب صورتشیشیتو لوازم ارا
 رونی بدمی کوتاه کشنی لباس کرم استھی و ی شلوار ابھیبعدشم رفتم سر کمد خودم 

 ی جوراب شلوارھی بارونی بدمی کتو دامن بنفش کشھی دموی موھامم سشوار کشدمیپوشو
 دمی بعدشم پری کردم بھ چوب لباسزونی ھم برداشتمو اوی انیکرم رنگ کلفت لباسا

 روتختو وبابشمار سھ خواب رفتم
 نیی دست صورتمو شستمو رفتم پای انلی شدم بازنگ موباداری ساعت بھی    

 
 ارشیک    

از خواب پاشدم رفتم دست صورتمو شستم ورفتم باباھم کھ سرکار بود     
 ی سرکار رفتند نداشتم تو حالوھوای برایی ازهی دونستم چرا انگیصبح بود نم٨ساعت

 دمی ھوا پشتمو نگاه کردم ددمیمتر پر١ نفر از پشت سر گفت پخ ھی ھویخودم بودم کھ 
 نی خنده نشستھ رو زماز  خندند عسلم اونجای دان بھم ممایارادو ش

  مارو نکشی کرددای خانوم حاال شوورتو بچتو پمایش:من    
 من غلت بکنم برادر گلمو بکشم:مایش    
 یدی باحال ترسیلی خیی دایول:عسل    
  معلوم بوددنتیمتر بھ ھوا پر١ بچم از گھیراست م:اراد    
 لم کن بغییبابا: وبھ باباش گفتدی باباش چسبیعسل اومد بھ پا    
 خوامیمن م: بوس گنده از لپ باباش کردو رو بھمن گفتھیارادم بغلش کرد عسلم     

 ییی زود باش دامی ببردی خالھ سحر باشیبرم پ
  برمتی نمرممی من بمرمینخ:من    
 ھی گرریعسلم زد ز    
  برمشی خودم می نشوندھی بچمو گرارشی کیریبم:مایش    
 ی مامانیبریمنو م:عسل    
  زنھی حرف میادی خلتو ولش کن زیی دانی ابرمیبلھ کھ م:مایش    
  خندهریعسل زد ز    
  خلھییدست شما درد نکنھ حاال من شدم دا:من    
 حاال من جلو بچھ گفتم:مایش    
  من گشنمھ صبونھ حاضرهتی تربیب:من    
 مگھ زن من کلفتھ:اراد    
  خورهی مافشی کردم اره قمای بھ شی نگاھھی نگاش کنم سایوا:من    
  خندهریارادو عسل زدند ز    
 تای تربیحناق ب:مایش    
  خلھی بھ من نگگھی کھ دیتاتو باش:من    
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 گھی می چگایاراد ن:مایش    
 ی بیزی گفت بھ زن من چی بغل کردو گفت کماروی و شنییارادم عسلو گذاشت پا    

 ادب
 ی کشمت وروجک موھامو کندی ھومن دراومد عسل میتا خواستم جواب بدمصدا    

  خوام بخوابمی منیی برو رو تخت من پاایب
 نیی پادی بعدش صداھا قطع شد عسلم با خنده دونجاستی ای پاشو خالھ انییدا:عسل    
  وروجکی کردکاریچ:من    
 دروغ گفتم االن ھنوز تو شکھ:عسل    
 ی ھات رفتییالحق کھ بھ دا:مایش    
  بودمی طورنی ھاش رفتھ مگھ من ایی بھ داوی چیچ:من    
  کردهفی مامانم برام تعرییاره دا:عسل    
  ماچ گنده از لپش کردھی باخنده عسلو بغل کردو مایش    
 ی فسقلنی لو نده بھ اوی حاال ھمھ چمایخاک تو سرت ش:من    
 ھم زده بود ھممون یپی چھ تنیی خواست حرف بزنھ ھومن با عجلھ اومد پامایتا ش    
  خندهری زمیزد
  کو؟یکوفت ان:ھومن    
 خونشون:ھممون    
 تا ھومن ماجرارو بفھمھ عسل در رفتھ بود    
  کشممممممت عسلیم:ھومن    
 می نشستی ھمگمی تو اشپرخونھ تا صبونھ بخورمیوافتاد دنبال عسل ماھم باخنده رفت    

  اومد تو بغل باباش ھومنم با ھمون لباسا اومد تو اشپزخونھی عسلم تندزی میپا
  بچتنی با امای شیریبم:ھومن    
  نگویزی کھ ھست بھ مامانم چینیھم:عسل    
  کن زود باشی بس نکن ازش معذرت خواھتیی با داگھیعسل بسھ د:مایش    
 ..اما مامان:عسل    
 ماھمی کردو رفت تو اتاقش شیاھ معذرت خوھی کھ گفتم عسلم با گرینیھم:مایش    

 ارد دستشو گذاشت رو شونشو سر شو بلند کردو ھی گرری زد ززویسرشو گذاشت روم
 شھیدرست م:گفت
  سختھ ارادیلیبرام خ:مایش    
  تو اتاقمونمی رفتموی و بلند شدمی صبونمو خوردی رو بغل کرد ماھم تندمایاراد ش    
 حرکت کردم ھومن نویده شدمو رفتم تو ماش دوش گرفتمو اماھی رفتم عیمن سر    

  رفتم تو اتاقممارستانوی بدمی رسومدیچندجا کار داشت بعدش م
 دیی در زدند بلھ بفر ماقھیبعد چند دق    
 ساناز اومد تو    
  دکتر مزاحم شدم پرونده عسلو اوردمی اقادیببخش:ساناز    
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 یاری ھم بینی پرونده خانم حسشھی میمرس:من    
  ورفتندشی کھ کھ عملشون تموم شد چند روز پینی خانم حسیول:ساناز    
  بھ پروندشون بندازمی نگاھھی خوام ی دونم میم:من    
  سوال بپرسمھی شھیباشھ چشم فقط م:ساناز    
 دییبلھ بفرما:من    
 ادی نمبایخانم شک:ساناز    
 انیب تونند ی اومد نمشی پی ھردو مشکلینھ امروز برا:من    
  مزاحم شدم خداحافظدیاھان ببخش: زدو گفتیساناز لبخند    
 مای خانم ساندیببخش:من    
 بلھ:ساناز    
 دیی بفرمایچیشما ھ..شما:من    
 بااجازه:ساناز    
 شھی بودم کھ ھمی بھش دارم من پسری حسھی دونم چرا ی بود نمنجای سحر ایکاشک    

 تنھا بودم دختر دوست نداشتم دوست ھم شھی بودم کھ ھمی بودم پسریاز عشق فرار
 برادرم ھومنھ بعدشم سامان شی کھ از اول تاحاال برام مونده اولینداشتم تنھا پسر

 سحر بود فک کنم عاشق شدم عاشق شدم یشک متاھل شده کاشونیکی کھ حاال یکسان
  دمی ھاش افتادم وخندی لجبازادی دختر لجباز ھیعاشق 

 
 

 یان    
 شھی مثل ھمیی بلند شدم ساعت ھفت از رو تخت بلند شدم ورفتم تو دسشواز خواب    
 کردم حولھ رو از تو سی خواستم دست و صورتمو بشورم نصف لباسمو خی میوقت

 طور کھ صورتمو نی ھمرونی برداشتم و صورتمو خشک کردم واومدم بییکمد دسشو
 نیر خشگل بود ا چقدی وادمی وصل بودو دی کھ رو چوب لباسی کردم لباسیخشک م

  باالای صداش کردم سحر سحر بستی سحر ندمی دیعنی ھیکتو شلواره مال ک
 شای ایری رو سرت بمی خونھ رو گذاشتھیھان چ:سحر اومد تو اتاقو گفت    
 ھی کت و شلوار مال کنیا:من    
 احمق مال گھی براش گرفتم تنش کنم خوب معلومھ دامرزیمال عمم خدا ب:سحر    

 توھست
 دمشیپس چرا من تاحاال ند:من    
 شھی نمشی کارگھی دنھی موش کور برا ھمیکور:سحر    
 دمای سوال ازت پرسھی تی تربی ادب بیب: بھش کردم بااخم وبھش گفتمی نگاھھی    
 انی کھ ھست االنم بلندشو امادشو ساعت ھشت مینیھم:سحر    
 االن ھفتاوووووووو حاال کو تا ھشت :من    
 دهی نشون نمنوی گفتھ االن ھفتھ ساعت منکھ ای خوام کی عذر میلیخ:سحر    
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 چون ساعتت خرابھ ساعت منو نگاه کن:من    
 دهی نشون نمنویساعت توھم ا:سحر ساعتمو نگاه کردو گفت    
 انی خدا جونم االن مییی وادمی بلند کشغی جھی ربع ھشتھ ھی دمیساعتمو نگاه کردم د    

 من ھنوز اماده نشدم
 سحر سحر بدو درستم بدو:من    
  کنمی من اصال کمکت نمیغلت کرد:سحر    
  باتو موھامم باتوشمی ارایغلت کرد:من    
 چھ غلتا:سحر    
 کھ خود سحر اماده کرده بود برام یشی لوازم ارای نشستم صندلیفعال خفھ تند:من    

 زد تل ی کرد بعدش موھامو بافت واخراشم کش صورتشمیوجداگانھ گذاشتھ بود ارا
 بومد ی بھم میلی خدمی کم رنگمم برداشت وزد بھ موھام با کمکش لباسمم پوشیصورت

 شالمم ھی عالقشی شده بود واقعا کھ سحر سلھ تنم بود انگار برا من دوختپیدرست ک
خودم سوخت کھ انداختم رو سرم بھ خودم نگاه کردم واقعا خوشگل شده بودم دلم برا 

 دونست کھ ی بابام منیی بکشم تا االن با ذوق اماده شمو برم پای ھمھ سال سختنی ادیبا
 کم شی اراودشو نشستھ بود وداشت خی سحر رو صندلادیقاره امروز خواستگار برام ب

 جوراب دی کرد چقدر خواھرم خوشگل بود کت و دامن بنفششو پوشی میرنگ
 کم رنگ سبز ی بود با گالدی سفشیکی دوتا چادر از تو کمدش دراورد دی پوششمیشلوار

  نازک بودندیلی بودھردوتاش خی بنفش وابی با گالشمیکی
 ھست تی برا خواستگارشیکی دهی دوتا رو بابا گفت مامان برات خرنیا:سحر    

 تی برا عروسشیکی
  نببودھیت گر تنگ شده بود االن وقدمشی ندی کھ حتیچقدر دلم برا مامان    
  امروز بپوشمدیحاال کودمشونو با:من    
  اونو بزار برا عقدتنویا: اشاره کردگفتھیبھ چادر اب    
  گذاشتم تو کمدمویکی رو گذاشتم رو تخت واون ھیرفتم چادر اب    
  انتخاب کنی برام روسرای بیان:سحر    
  شال بپوشھی چیروسر:من    
  شالبپوشمشھی روم نمارشینھ جلو ک:سحر    
 ادی مارشی کیدونی کلک حال تو از کجا میا:من    
 ادی برادر شورھرتھ ھا ندیواا ببخش:سحر    
 ادی ندیوااا بال حاال شا:من    
  برام انتخاب کنای حاال بدونمیمن چم:سحر    
 کھ بھ عنوان نقشو ی با چندتا خط قرمزو صورتی بادمجونی روسرھیرفتم براش     

 نگار روش بودو برداشتم وبھش گقتم بپوشھ
  بپوشمنویا:سحر    
 نمی بپوش ببی خوشگلنیواا مگھ چشھ بھ ا:من    



 78 

  خوشگل شده بودیلی شد خی رنگ چشماش خاکستردی پوشیوقت    
 شھی میدوس ندارم چشام خاکستر:سحر    
 ی حاال چادر داری خوشگل شدیلیسحر خ:من    
 اره دارم:حرس    
 نمیبب:یان    
 سرش کرد ی وقترونی بدی کشزی بنفش ری حال کم رنگ با گالی بی چادر صورتھی    
  نازک نبودادی چادرش زی خوشگل شده بود ولیلیخ

 یخوب شدم ان:سحر    
 ی کشی نگاه خط چشم نمی شدیعال:من    
  کنھی مرهینھ چشمامو ت:سحر    
سحر حاال : ھوادمی متر پرھی اومد فونی ای لبخند زدم بھش ھمون موقع صداھی    
  کنم اومدندکاریچ

 نمی تو اشپز خونھ ببای بومدهی انگار تا حاال براش نی حولنقدری چرا الوخوبیخ:سحر    
  تو اشپز خونھ سحرو باباھمرفتم بھ استقبالشون بابا درشونو باز کرده بودمیباھم رفت    
  بھترهرونی بیای نییتا وقت چا:سحر با لبخند اومد تو اشپزخونھ    
 دهی پوشیھومن چ:من    
 ی خوام ذوق مرگ شی گم مینم:سحر    
  منم قرمز شدمرونیسحر با خنده ر فت ب    
 سحر داشت ی مردم وقتی ازاسترس داشتم مدی تعارف کردن رسییبالخره وقت چا    
  برم خودت ببر تروخدایمن نم: گفتمی بھش می رخت ھی مییچا
  برمی زشتھ منم نمشھی بابا ناراحت مشھینھ نم: گفتیاونم م    
 رونی با لبخند داد دستم وخودشم رفت بوییچا    

 
 

 ھومن    
 اصال حوصلھ نداشتم از استرس مارستانیچند جا کار داشتم انجام دادم ورفتم ب    

  نفر در زدھی مردم یداشتم م
 دییبفرما:من    
 یبھ سالم بر خان داداش گلم چطور مطور: اومد توارشیک    
  حاملھ ام مواظبم باشی صدبار گفتم وقترمی می دارم مستمیخوب ن:من    
 تی جنسریی تغی خاک تو سرم کییبلھ تو حاملھ ا: چشاش گرد شدو گفتارشیک    
 یداد
 ی دارکاریحاال تو چ:من    
 من ای ازدواج ھم جنسشھی ازدواج کن می پس نرو با انیبابا اگھ دخترشد:ارشیک    
 گفتم
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 ای ادی بنی بشھ نشھ من دختر بشم اون پسر بشھ اسمون بھ زممیازدواج ھم جنس:من    
 لی ذلھی کنم فقط بھ ی ازدواج می من باانی بھ اسمون خونامون بم نخوره ھرچنیزم
  بشھدوارمی از خدا خواستم کھ امنقدرمی اونم اگھ خدا نخواد کھ اشھینم

  عاشقی اای بلندشو ھمراه من بی عاشقدمیباشھ بابا فھم:ارشیک    
 چرا:من    
  بھ ھمراھمایحرف نزن عاشق جان ب:ارشیک    
 شای ایریبم:من    
 باھاش رفتم بردم تو ماشبنش    
  ساحل چقدر ارامش بخش بودھی دم میباھم رفت    
 نجایا میچراومد:من    
 ی فھمی شو مادهیپ:ارشیک    
 ای لب درمی شدم وباھم رفتادهیپ    
 دی کفشاشو دراورد پاچھ ھاشو زد باال ورفت تو اب برگشت وبھم خندارشیک    
 می کم کن چون فقط ناجانتی از ھی خوای می حاال ھرچوونھیھومن د:ارشیک    

 مارستانی بمی بردی بعد بامیساعت وقت دار
 حال یلی رختم تو ھوا خیمنم پاچھ ھامو زدم باال ورفتم تو اب و مثل بچھ ھا اب م    

  بچھ کوچولوھیداد دوست داشتم شده بود 
 بعدشم کھ من ٦ تا ساعت افتادی نی اتفاقچی وھمارستانی بمی ساعت باھم رفتمیبعد ن    

 عطرم بھ ھیار با کت و شلودمی بنفش کم رنگ پوشاھنی پھیرفتم خونھ واماده شدم 
 منو ی خورد وقتی موهی نشستھ بود تو حال وداشت مارشیخودم زدم و رفتم تو حال ک

  رو دست مای توکھ زدپی خوشتبااوالال با: وگفتی سوت کشھی دید
 ی با گالدی سفی لباس دامنھیمادرم با اسفند اومد دوربرم باال سرم چرخوند عسلم     

  خوشگل شده بودانقدری بود ادهی پوشیاب
  رو دست ما کھ خان داداشیداداشم چھ خوشگل شده زد:سروناز    
  رسمی خواھر پسر کشم نمی من بھ پادیی فرمای میشکستھ نفس:من    
  برمنمیریقربون داداش خود ش:سروناز اومد بھ بوس گنده از لپم کردوگفت    
  بلندشو برو اماده شوایک:ھومن    
 اباشھ باب:ارشیک    
 ارشیک:من    
 ھان:ارشیک    
 بلندشو:من    
 گھیبلندشو د:مادرم    
  بلندشدو رفتی حوصلگی با بارشیک    
 یی کت تک قھوه اھی ارشی اومد کنای با اراد اارشمی کنی تو ماشمی نشستیھمھگ    
  مردونھیی وکفش قھوه ااهی بود با شلوار سدهیپوش
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 می بودنای ایخونھ ان ھمھ مون دم در قھیبعد از چند دق    
 کھ تو بغل اراد بود ی واردو وعسلمای اول مامان بابام رفتند تو بعد شمیزنگو زد    

 استقبال اومده ی دادم دست سحر کھ براینیری وبعد من گلو شارشیوبعد سرونازو ک
 دمی اونجا ندوی چشم چرخوندم انی ھرچی کردم ولیبود باباش دست دادم وروبوس

 دی گردی میزیدنبال چ:ت کردم کھ سحر گفنکاروی اھیاونقدر زا
 نھ:من    
 رو مبل دونفره نشستم مامانم وسروناز رو مبل دونفره ارشیوبعدش رفتم کنار ک    

  نفره نشستھ بودھی طور بابامم رو مبل نی وعسلم ھمماینشستھ بودند ارادوش
د شد چقدر خوشگل  واریی چاینی با سی اننکھی زدند تا ایھمھ داشتن باھم حرف م    

 شده بود وچقدرم سرخ شده بود
 دییبفرما: گفتدی بھ من رسیبھ ھمھ تعارف کرد وقت    
 خونھ ایزیھومن نر: گفتارشی کدی لرزی خواستم بردارم دستام می میمنم وقت    

 ی کنفیمردمو کث
  ھم رفت کنار سحر نشستی برداشتم انی بود از خنده منم تنددهیمجلس پک    
  خوام برم سر اصل مطلبیخب با اجازه م:بابام    
 دییبفرما:ی انیبابا    
 دونفر قصد نی ھومن ما عاشق دخترتون شده وانگار ادیدونیھمون طور کھ م:بابام    

 پسرم ی کھ دخترتون رو برارمی خوام از شما اجازه بگیازدواج دارند من م
  کنمیخوستگار

 خوام ی ومزهی عزیلی چون برام خدمی بھ دخترم مخوب من حق انتخابو:ی انیبابا    
  بھم بگنی دو برن باھم حرف بزنند تا مشکالتشون اول زندگنیا

  نداشتھ باشندی حرفچیالبتھ ممکنھ ھ: گفتواشی ارشیک    
 ی مزی رزی وارادم داشتند رمای شرونازوی وارشی سحرو کمی سرخ شده بودیمنو ان    
 دندیخند
  رو تخت نشست منم کنارش نشستمی انی تو اتاق خود انمیباھم رفت    
 تی رو رعای پس لطفا فاصلھ اسالمیھومن خان االن شما بھ عنوان خواستگار:یان    
 کن
 چشم:من    
 یبھ چھ خواستگار گوش حرف کن: گفتدوی بھم خندی رفتم اون ور تر انکمی    
 بگم کال اشنا ای وی با اخالق من اشنا ھستیخوب ھومن خان شما تا حدود:یان    
 یھست
 خوب:من    
 ی خوام از خودت بگیم:یان    
  اخالق منھنی ھستم ای مھربونیی با جنبھ ایطونی شیپسر شوخ:من    
 یدست بزن دار:یان    
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 نھ:من    
 ی کنی مکاری چیشی می عصبانیخوب پس وقت:یان    
  کنمیتا دو سھ روز با طرف قھر م کنم از اون محل برم وی میسع:من    
 شمی اخالقاتم بعدا متوجھ مھی از زبون خودت با بقھی برام کافنایھم:یان    
 ؟یچجور:من    
 بماند خوب من سھ شرط دارم:یان    
 دییبفرما:من    
 ی نکنمی زای کسی وقت جلوچیھ-٣می وقت نزنچیھ-٢ی قوت دروغ نگچیھ-١:یان    
  شرط دارمھیچشم منم :من    
 دییبفرما:یان    
 یبھ من اعتماد کن:من    
  لبخند بھم زد دستشو گرفتم وفشار دادم اشکاش اروم اروم رخت رو گونشھی    
 ی کنی مھی چرا گریان:من    
 می رسی بھم ممی دارشھیباورم نم:اشکاشو پاک کردو گفت    
 کرد صورتشو پاک ی مھی تو بغلم اروم اروم گردمی بوسشویشونیبغلش کردم وپ    

  نکنھی من گری وقت جلوچیھ: شدمو گفتمرهیکردم و تو چشماش خ
 دی و اروم اروم سرمو بردم جلو ترساوردمی شده بود طاقت نرهیفقط تو چشمام خ    

  عقبدی سرشو کشیوتند
 نھ االن نھ ھومن:یان    
  کنترل خودمو از دست دادمدیببخش:من    
  ندارهیاشکال:یان    
 نیی پامیبر:من    
 میبر:یان    
  لبخندد زدندھی دنی ھمھ لبخند رو لبامون دی وقتنیی پامیباھم رفت    
 مبارکھ:مادرش    
  رو باز کرد وبھ ھمھ تعارف کرد ھمھ خوشحال بودندینیریسروناز در ش    
 دستم کرد ھمھ کل یمادرش انگشتر در اوردوداد دست ھومن کھ دستم کنھ وقت    
   بھ جزمردانددیکش
 
 

 سحر    
سروناز فک کنم بعد : رفتند تا باھم حرف بزنند منم بھ سروناز گفتمی ھومنو انیوقت    

 داداشت نوبت تو باشھ
  از خندهدیمجلس پک    
 مایشی بکن تنھا متیسحر جان رعا:سروناز    
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 شایا:من    
 دی شوخ طبع ھستیلیماشا شما خ:مادرش    
 نیطف دار لیمرس:من    
  شوخ تر سحرمیلیمامان من کھ خ:مایش    
 ی لوسیستیتو شوخ ن:مادرش    
 گھی می مامان چنیاراد بب: با اعتراضمایش    
 گھی گن دی راست مزمیخوب عز:اراد    
 اراد:مایش    
 خودتون لوس ستیمامان من لوس ن: بغل مامانش وگفتدیعسل از بغل باباش پر    

 نیتی تربیوننر ب
  بوس گنده از لپ عسل کردھی ماھمی از حرف عسل شدنیھمھ خند    
 یایعسل با من م:من    
 کجا خالھ:عسل    
  گمی من مایمن تو ب    
  عسلی اتاق منواننجایا: تو اتاقم ومن گفتممیباھم رفت    
  خوشگلھیلیخ:عسل    
 غی جھی یشحا از خودی دی عکس برداشتم وبھش دادم وقتھی تختم ریرفتم از ز    
 میی کھ منو تونیخالھ ا:دیکش
 اره عسلم:من    
 برا من باشھ:عسل    
 برا تو ھست:من    
  حالھیمرس: بغلمو گفتدی پریعسل باخوشحال    
 ی کشی مغی چرا عسل جشدهیچ: وارد اتاقم شدی با نگرانمایش    
 داد بھ خاطر ینگاه کن خالھ عسل بھم چ: مامانشوگفتشی رفت پیعسل با خوشحال    

 دمی کشغی بود کھ جنیا
 ازت ممنونم: راحت شد وبھ عکس نگاه کرد وبا لبخند بھ من نگاه کردالشیخ:مایش    
  باباتای تیی داشی پی برشھیم: عسل وبھش گفتمشیرفتم پ    
 اره:عسل    
  رفتعیاونم سر    
  عسل چھ ذوق کردیدید: نشوندم رو تختم وبھش گفتممارویش    
  ذوق کنھنقدری بودم کھ ادهیاره خودم تاحاال ند:مایش    
 ی موفق نشدیعنی:من    
 نھ:مایش    
 نی االن بفرستش کالس انی از ھمدهی مطمئن باش جواب میعسلو ببر شھر باز:من    

  کنھی کمتر بھ گذشتش فکر میطور
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 دهی جواب می ولھیفکر خوب:مایش    
  گول خوردم تا خوب شدمنای نره منم با ھمادنی:من    
 یمرس:مایش    
 ی ھومنو انمی نشستمی کھ ما رفتنی ھمومدندی نی ھنوز ھومنو اندمی دنیی پامیباھم رفت    

 نگاش کردم ی افتاده وبا لبخند مرموزی اتفاقھی دمی لپاش قرمز بود فھمیھم اومدند ان
 چشمک زد ھیمنو  برگشت طرف ھوی نگاه رو ھومن ثابت مونده نی با ھمارشمی کدمید

 روشو کرد دوی اونم خندی اشاره کردم بھ ھومنو انشمام چشمک زدمو با چھیمنم 
 اونور

   پرستمی مردو منی خوشگلھ خدا من واقعا عاشقانھ ادنشی خدا چقدر خندیوا    
 
 

 ارشیک    
سروناز فک کنم : رفتند تا باھم حرف بزنند سحر بھ سرونازگفتی ھومنو انیوقت    

 بعد داداشت نوبت تو باشھ
  از خندهدیمجلس پک    
 مایشی بکن تنھا متیسحر جان رعا:سروناز    
 شایا:سحر    
 دی شوخ طبع ھستیلیماشا شما خ:مادرم    
 نی لطف داریمرس:سحر    
 سحرم شوخ تر یلیمامان من کھ خ:مایش    
 ی لوسیستیتو شوخ ن:مادرم    
 گھی می مامان چنیاراد بب: با اعتراضمایش    
 گھی گن دی راست مزمیخوب عز:اراد    
 اراد:مایش    
 خودتون لوس ستیمامان من لوس ن: بغل مامانش وگفتدیعسل از بغل باباش پر    

 نیتی تربیوننر ب
  بوس گنده از لپ عسل کردھی ماھمی از حرف عسل شدنیھمھ خند    
 یایعسل با من م:سحر    
 کجا خالھ:عسل    
  گمی من مایتو ب    
 چقدر امروز شدی نمی خواستم ھمراشون برم ولی عسلو سحر رفتند منم میوقت    

 ی خوشگل شده بود وایی خدای ولدمشی از رو چادر دنکھیسحر خوشگل شده بود با ا
 کنم چرا سحر برام از ھمھ مھم ی دختر فک مکیخدا من چم شده چرا دارم درباره 

من نگاه کنھ دارم بھتره بھ احساساتم   خواد بھ من فکر کنھ وفقط بھیتره چرا دلم م
 عسل با ھی با عجلھ رفت بعد چنددقمای شییھوی عسل اومد غی جی ندم صداتیاھم



 84 

 ھم ی تا اون ھا نشستندھومنو اننییمدند پا وسحراومای بعدشم شنیی اومد پایخوشحال
 م نگاش کردی افتاده وبا لبخند مرموزی اتفاقھی دمیاومدند ھومن داغ کرده بود فھم

 چشمک بھم زدوبا چشماش اشاره ھی چشمک بھش زدم اونم ھیبرگشتم طرف سحرو 
  رومو کردم اونوردموی خندھی منظورش چدمی فھمیکرد بھ ھومنو ان

 نی جا بگنی ھموی عقدو عروسخی تارشھی اگھ مبای شکیاقا:بابام    
 بھ ی ماه عقد بمونھ بعد عروسکیراستش من دوست ندارم دخترم :بای شکیاقا    

 ی قاطی باشھ فقط عروسی عقدتو خونھ باشھ دوروز بعدشم عروسھی نیخاطر ھم
 می تونینباشھ ما نم

 اخرش نی اگھ اجازه بدیل ومیری بگی قاطوی عروسمی خواستیبلھ ماھم نم:مامانم    
  بشھی اونجا قاطمی بھ باغ دعوت کنکوی درجھ یمھمون ھا

 ی شکلنی امیری بگمی خوای اولش کھ تو سالن می نداره ولیباشھ اشکال:بای شکیاقا    
 نباشھ

 اول ابان ی برای عروسخی تارمی نداروی رسمنی ما خودمون ھم ھمچستینھ ن:بابام    
 باشھ
 ؟ی نداری بابا تو مشکلی اول ابان انشھی مگھی ھفتھ دکیاره خوبھ چون :بای شکیاقا    
 باشھ ی اول ابان عروسی عقد باشھ براستی بھتر نستی زود نیلی خینھ ول:یان    
  جمعھیعنی دوروز بعدش یبرا
  ھم ھستمارستانیفکر کنم جمعھ خوب باشھ چون کار ب:ھومن    
  ازخود دومادی حرفھی:من    
  خندهریزدند زھمھ     
  اذر ماهی برادی بزاردی ھمھ عجلھ دارنیحاال چرا شما ا:سروناز    
  ترسم تا اون موقع دوماد دق کنھیم:من    
  خندهریدوباره ھمھ زدند ز    
 برگشت وبھ ھمھ تعارف یی چاینیسحر لبخند زد وبلندشد رفت تو اشپزخونھ وبا س    

  نھ منی جان شما عروسیواال ان:دگفتی رسی بھ انیکرد وقت
 سحر ی عروسمون دارکاریچ: از خنده سروناز از جاش بلندشدوگفتدیمجلس پک    

  بزنھدی سفاهی دست بھ سدیعروس ما نبا
 ی بشی کن تا خواھرشوھر خوبنی تمرنی افرنیافر:من    
  ازخندهدیدوباره مجلس پک    

 
 یان    
 دوباره اون لحظھ دمی پوف بلند کشھی افتادم رو مبل وی ھمھ رفتند منم با خستگیوقت    

 شدی می روادهی ھومن ببوستم زذاشتمی اومد اگر مادمی
  خانومیخوب بود ان:سحر    
 اوھوم:من    
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 ای خجالت نکشکمیکوفت اوھوم :سحر    
 یدی خجالت نکشدینداختی بھ ما متلک می ھارشی تو وکی چیعنیدرد :من    
 می متلک انداختدیبھ توچھ عشقمون کش:سحر    
 اونوقت منو ھومنم تی اومد خواستگارارشی کی وقتسای وادیااا کھ عشقت کش:من    

 میزی کشھ کھ کرم بریعشقمون م
  منی خواستگارادی مارشی گفتھ کیحاال ک..حاال:سحر    
  کنمی کھ باور نمی نداری حسچینگو کھ بھش ھ:من    
  اصال ھم ندارمندارم:سحر    
  بگو باور کنمیزی چھیسحر برو خودتو خر کن :من    
 با اون ھمھ دختر ی بھ اون خوشگلارشی نکن کی خوای باور کن می خوایم:سحر    

 رهی منو بگادیخوشگل کنارش چرا ب
  کنمای می الکی منم چھ فکرارهی تورو بگادیاره خب چرا ب:من    
 منم کھ بھت گفتم:سحر    
 ی مثل سحر بودم وقتقای کنھ من دقھی خواد گری دونستم می ماطیدشم رفت تو حبع    

 ی خودم مناروبھی من ادی فھمی وقترهی منو بگادیعاشق ھومن شدم بھ خودم گفتم چرا ب
 گفتھ من ھومنو دوست دارم چون در ی بھ خودش مناروی گفت اونم ھمدویگفتم بھم خند

 گھی دی تونھ بھ کسی کھ بھ جز من نمدمیچندسال فھم نی انوتویعشقش بھ من صادقھ وا
 ھومنھ جواب دادم الو دمی باز کردم دلموی اومد موبالمی زنگ موبایفکر کنم صدا

 دییبفرما
 منم:ھومن    
 منم منم:من    
 یشیبھ من چھ باش چرامزاحم م:ھومن    
 یمن مزاحم شدم شما زنگ زد:من    
 یخوب: گفتدویھومن خند    
 یخوبم تو خوب:نم    
  زده امجانینھ ھ:ھومن    
  خوادی مجانی ھکمی دنی رسیی فرشتھ انیخوب باللخره بھ ھمچ:من    
  خوادی مجانیاونکھ بلھ حتما ھ:ھومن    
 ستی برم سحر حالش خوب ندیھومن با: گفتمدمویخند    
 چرا؟:ھومن    
  گمیبعدا بھت م:من    
 یباشھ برو با:ھومن    
 ی ھانیبا:من    
 اروم شھی نشستھ رو تاب خونمون وداره مثل ھمدمی داطیقطع کردمو رفتم تو ح    

  نبوده سحربیعاشق شدن ع: رفتم کنارش وبغلش کردم وگفتمزهیریاروم اشک م
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 ی انستمی نیمن عاشق کس:سحر    
 ی تونی توھم ممیسحر بھ من نگاه کن منو ھومن صادقانھ بھم اعتراف کرد:من    
 ستمی نارشی چرتوپرت نگو گفتم من عاشق کی انگھیبسھد:سحر    
 یھست:من    
 ستمیسحرن    
 یمن ھست    
 دی مامانمون ھست کھ ندی کنم برای مھی االنم کھ دارم گرانھی ی فھمی مستمیسحر ن    

 می بحث تموم کن دوس ندارمم دعوا کننی پس لطفا اتیتورو تو خواستگار
 دمی ھمونجا نشستم وبعدشم رفتم تو اتاق دھیوبعدشم بادو رفت تو اتاق منم چنددق    

 دمی منم لباسامو عوض کردم وخوابدهیلباساشو عوض کرده وخواب
 کوتاه نی لباس استھیبود ٧:٣٠فردا صبح ھم بلندشدم رفتم حمومو برگشتم ساعت    

 فی با کی اسمونی ابیانتو مھی دموی پوشی شلوار لھی بعدشم دمی بنفش پوشیصورت
 ھی ھم پشت چشمام زدم بای ابھی ساھی دی با گفش اسپرت سفدی سفیھمرنگش وباروسر

 سحر ھنوز از خواب بلند نیی و رفتم پام اتکلونم بھ خودم وزدیرژلب کم رنگ صورت
 نکھی امادش کردم وبدون اعی سرسوزهی داره تو تب مدمینشده بود رفتم صداش بزنم د

 زنگ ھومن زدم عی مود سری داشت می طورنی اشکام ھمنی بردمش تو ماشبابا بفھمھ
 دای وبعدشم با سرعت زستی کھ سحر حالش خوب نمارستانی دم بارهی برانکاد بھیکھ 

 سرم ھی با برانکاد بردمش تواتاق عی ھنوز تبش قطع نشده بود سرمارستانیبردمش ب
 ھومن اومد ومدی ی بند نمممیبھش وصل کردن تا بھتر بشھ منم ھمون جا نشستم گر

  فقط تب کردهششھی پارشی نکن کھی ودست روشونم گذاشت وگفت گرشمیپ
  ندارمیازتب خاطره خوب:من    
 دوست یلی پارکو خنی امارستانی تو پارک بمی لبخند زدو دستمو گرفتو باھم رفتھی    

 داشتم
  کرده بوده کھ تبی روحی حملھ ودی چرا حالش بدروزیسحر د:ھومن    
  دادمی ھومن بغلم کرد ودلدارھی گرری زدم ز؟یچ:من    
 ی انشدهیچ:ھومن    
 من مطمئنم سحر عاشق شده من مطمئنم:من    
 ھی خوبی نشونھ نکھیخوب ا:ھومن    
 ستی سحر خوب نیبرا:من    
 شنی دونم اونا اگر عاشق بشن خوب می سحرو میمارینگاه کن من ب:ھومن    
  اگھ ضربھ بخورندیول:من    
  سحر ضربھ بخورهمی نزاردیمابا:ھومن    
  ازت ممنونمی ھمھ چیھومن ازت ممنونم برا:من    
 نی زود اشکاتو پاک از ز ای نکنھی جلوم گرگھیمگھ نگفتم د:ھومن بغلم کردو گفت    

  دارهمھیبھ بعد ھر اشک جر
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 ھی چمشیجر: گفتمدمویخند    
  بوسھی:ھومن    
 منحرف: بازوشوگفتمزدم تو    
  دوباره بغلم کرددویخند    
 ی بھم بگیزی چھی دی بای کنیفک نم:ھومن    
 ی بھم بگدی ھم خوردم اونوقت تو نبای چکھی گفتم وشیمن بھ تو سال ھا پ    
  دوست دارمیلیخ:در گوشش گفتم    
  لحظھ بودمنی چقدر منتظر ایدونیم:با شوق محکم فشارم دادوگفت    
  دوست دارمنیبرا ھم: اومدمو گفتمرونیاز بغلش ب    
 منم دوست دارم:تو چشمام نگاه کردو گقت    
 نذاشت ی عقب ولدمی کشعی خوادسریمی چدمی خواھش تو چشمام نگاه کرد فھمھیبا    

 دیدستمو گرفتو لبامو بوس
 ی نمی باشھ اصال باھاش ھمکارنقدرزودی کردم ای عشقمون فک نمی بوسھ نیاول    

 می ازھم جداشدی خودمو گرفتم باھاش ھمراه شدم وقتمی تحملم نداشتم وتصمیکردم ول
  وخجالت زده سرخ شده بودمنییمن سرمو انداختم پا

بوسھ : لبخند زدمو گفتمھیقربون خجالت خانومم برم : بغلم کردو گفتدویھومن خند    
  بودی زورکی کھ ازم گرفتییا

 ھمونم مزه داد:ھومن    
 تی تربیب:من    
 

 سحر    
 کردم ی خودمو اروم مدی وباشدمی موونھی اون حرفا رو بھم زد داشتم دی انیوقت    

 اعصابمو ی م اصال دوست نداشتم دوباره قرصادی کشقیچشامو بستم ودوبار نفس عم
 الزم بود ی رفتم البتھ خطرناک بود ولوگای نی خونھ و تمرنی زمریبخورم رفتم تو ز

 رفتم تو اتاقم ولباسمو عوض کردمو ی تندکامل  بھتر شده بودم البتھ نھ کاملکمی
 دمیخواب
 چشامو کامل ی کردم وقتی داشت اعصابمو خورد مادیچشامو باز کردم اه نور ز    

 چقدر سادهی وانجای نفر اھی دمی کجا بود دگھی دنجای برام گنگ بود ایباز کردم ھمھ چ
 ارشی کھی شبھی حورھی نمیتھ ا بھشنجای ایعنی رشھی کھیشب
 دستمو ھوی راستاد ھستم ارشی ھست منم دکتر کمارستانی بنجای ارینھ خ:ارشیک    

 مارستانی بھی کامال شبنجای ادمی سرمو چرخوندم دکمی نشستم خیگذاشتم رو دھنمو س
  کھ عاشقشمی ھست کھ ھمون غولارشی برج زھرمار کنمیھست نھ بھشت ا

  سحر خانمدیخوب:ارشیک    
 بگو گھی بار دھی جان من گھی چقدر اسممو ناز می شد وایمی صمنقدری چرا انیا    

  خورهی دست داره جلو صورتم تکون مھی دمی بگو دگھی بار دھیبرج زھرمار با توام 
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 سحر خانم سحر خانم:ارشیک    
 امنجی چرا من ای منم خوبم مامان باباھم خوبن راستدیبلھ سالم خوبست:من    
 ارشیک: با حرص گقتمشعورهی حرفم خنده داشت چھ بی خنده وا کجاری زد زارشیک    

  حرفم خنده داشتیخان کجا
 زنھی حرفارو منی اادی بھوش می وقتیضیاخھ دختر خوب کدوم مر:ارشیک    
 ضمی من مرضھی مری دادم کی سوتیلی خی انگاریوا    
  بودهی نکنھ دوباره حملھ عصبدمی ترسی من چم شده کم کم داشتم مض؟مگھیمر:من    
 کھ نده فقط یزی چدی اروم باشدیلطفا اروم باش: ترسو تو چشمام خوندوگفتارشیک    

 دیتب کرد
  تب کردم؟یبراچ..برا:من    
  بھتون وارد شده بودیحملھ عصب:ارشیک    
  ؟یک:من    
 امروز صبح:ارشیک    
 دونھی ھم میان:من    
 بلھ:ارشیک    
 ادی بدی زنگ دکتر ارمان بزنشھیم:من    
 انی دارند مشونیا:ارشیک    
 ی میگری پس از دیکی کردند وی می گونھ سر سره بازیاشکام گلولھ گلولھ رو    

 رختند
 دی کنی مھیچرا گر:ارشیک    
 بھ خاطر عشق اون بود بھ خاطر اون میبا خشم تو چشمش نگاه کردم حملھ عصب    

 تو چشماش با خشم زل زده بودم کھ متوجھ ی طورنی اون بود ھمریبود ھمش تقص
 حضور دکتر ارمان نشدم

 سحرخانم دکترتون اومدند:ارشیک    
 رونی برد بارشوی کردم کھ دکتر ارمان اومد کی با خشم بھش نگاه میھمون طور    
  بکنھیماری بنی دختر دربرابر اکی کھ ی تنھا کارھی گرریبلند زدم ز    
 یعاشق شد:مو ارمان بھم گفتع    
 نھ:محکم گفتم     
 اره جون عمت:عمو    
 گفتم نھ:من    
 ی شدگمی من میول:عمو    
 خودهینھ عمو نھ نھ نھ اگرم شدم ب:من    
 یپس شد:عمو    
 مثل منو انتخاب کنھ ماری دختر بھی دی تونم بھش برسم چرا بای نمی وقتیاره ول:من    

 وتااخر عمرش حسرت بخوره چرا ھان چرا
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  نبودهتیماری بی از روتی حملھ عصبنی ای دونیم:عمو بھم لبخند زد    
 ؟یچ:من    
 ی بھت نگفتم ولنوی ایستی نماری بگھی تو دیعنی نبوده تیماری بیاره از رو:عمو    
 برطرف تیماری بدمیدم فھم روت انجام دایشاتی ازمای خوب شدنکھی بعد از ایوقت
 شده
  بودی چنی پس استمی نماری من بیعنی:من    
 ی ھای اونم بعداز عصبانیشی رو دچار می حملھ عصبی ولی نداریماریتو ب:عمو    
 ھمون موقع ھم بھت شھی بھ خودت درست ماوردنی وبا فشار نی کنترلش کندی وبادیشد

 ای ساعت حرف نزن ھی اگھ شده اصال تا ی حتی اعصابتو کنترل کنی بتوندیگفتم با
 اھنگ گوش کن قران بخون بخند ن حرف بزیکی ساعت با ھیاصال برعکسش تا 

 نی شو ونھ خشمگی نھ عصبانی کن بزن ولھیگر
  بغلش چقدر دوسش داشتمدمیمن با خنده بھش نگاه کردم وپر    
 ارشھ؟یک:عمو    
 اره:من    
 شدو شروع کرد بھ اھم اھم نی خشمگھوی دی عمو د منو تو بغلی اومد ووقتارشیک    

 کردن
 شھی ھا ھمی کھ بھت گفتمو فراموش نکنییحرفا:عمو منو از خودش جدا کردو گفت    

  گمیم
  فراموش بدون کھ موش شدم رفتم تو ابگوشتی منو کردیاگھ روز:منو عمو    
 دی خندی داشت با ما مارشمی خنده کریبعدشم زدم ز    
  ھایدست گلمو دستت سپردم از دستش ند:عمو    
 چشم مواظبشم: بلندگفتدوی خندارشیک    
 ابروھامو دموی جوی کردم ناخنمو میعمو با خنده رفت منم با تعجب بھ اونا نگاه م    

 زد دی تا منو دارشی کردم کی نگاه مارشوی جستجو گر کیتوھم کرده بودمو وبا حالت
 من کجاش خنده داره کھ افھیق: شده بودم با حرص گفتمی عصبانیلی خگھی خنده دریز
 ی خندیم

  وھومن با خنده اومدن تویان    
  سحرشدهیچ:یان    
 نھیبی می اقا بپرس نھ بھ اون اول کھ برج زھرمار بود نھ بھ االن کھ ھرچنیاز ا:من    

  خندهیم
رم بخندم دھن خودمھ نھ  برج زھرمار عمتھ بعدشم دوست داتای تربی بیلیخ:ارشیک    

 دھن تو
 رونی لطفا بی بخندی خوایاوال خالتھ بعدشم اگھ م:من    
 سمی خداست دوست دارم وانی دوما زمیاوال خودت:ارشیک    
  سانسورهشی دوما بقیاوال خودت:من    
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 ستندی نبی عجنایھومن بھ نظرت ا:یان    
 سگ: با دست اشاره کردو گفتارشیھومن بھ ک    
 وگربھ:بعدشم انگشتشو طرف من گردوندوگفت    
 درستھ: با خنده گفتیان    
 ماھم دو کفتر عاشق:ھومن    
 والیا:یان    
 می کردی اونارو نگاه ممی با خشم داشتارشیمنو ک    
 شھی االن سحر منفجر ممی درایب: بھ من نگاه کردو گفتیان    
  طورنی ھمارشمیزود باش چون ک:ھومن    
 بالشت تختو برداشت وپرت ارشمی کیمن دستامالو برداشتم وپرت کردم طرف ان    

 کرد طرفغ ھومن کھ جفتش خورد بھ در بستھ
 
 

 دی رفع زحمت کننی خوای شما نمانایاح: وگفتمارشیرومو کردم طرف ک    
 نھ: کامل گفتی با خونسردارشیک    
  بزنم ابروتونو ببرمغی جای رونی بدیریم:با حرص گفتم    
 رونی برم بدمی محیترج:ارشیک    
 پس لطفا زودتر:من    
 درو یبعدشم با خشم نگاش بھش نگاه کردمو اونم با خنده راھشو گرفتو رفت وقت    

 شی بلند گفت گوسفند گاومیبست با صدا
 یخودت:دروباز کردوگفت    
 نی خوام ای میطور نی خدااا من ای ادی خاک توسرم شنیبعدشم رفت وا    

  عاشق خودم کنمالرویگودز
 ارشیک    
 تونستم ازش دل ی نمشدمی دختر منی عاشق ادی دفعھ باھی چرا رونیازاتاق اومدم ب    

 خواستم ی روح اوردنش تو اتاق می بی اون طوریبکنم دوست داشتم برم تو اتاق وقت
 نتونستم نتونستم چون اون ی بھوش اومد بغلش کنم ولی خواستم وقتی مھی گزریبزنم ز

 بزارم با من دی فعال باید بتونم بگم عاشقم شده ولی شاومدهیھنوز با خودش کنار ن
  بشمکی بھش نزددی باارمی خوام بدستش بیروراست بشھ اگر م

 کنار ھومن نشستھ وداره با تعجب ی اندمیبدون در زدن وارد اتاق ھومن شدم کھ د    
 باھاتون حرف داشتم: کردم وگفتمی اھم اھمھی کنھ یبھ من نگاه م

 ؟ی انای با من یک:ھومن    
 با ھردوتون:من    
 نیخوب بگ:یان    
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 وی کھ ھمھ چمی منم ادمشناسھیھومن منو م:رفتم با استرس رو مبل نشستم وگفتم:من    
 عمی سرنی خوش باشی تونم بگم اصال ھچی نمنوی دونم چرا ای نمی ولی ولگمیرک م
 حالم بد بود داغ داغ شده بودم دوتا نفس یلی بدنم رفتھ بود خی رفتم تو اتاقم دماپاشدمو

 شده تو یزی داداش چارشیک:ز کھ ھومن وارد شدو گفتی نشستم پشت مدمی کشقیعم
 ی کنی نمی کھ از من مخفوی رازچیکھ ھ
 تا حاال عاشق نشدم با دخترا رابطھ یشناسی بگم تو منو می دونم چیمن نم:ارشیک    

 حاال ی دوست نداشتم ولمای دخترو بھ جز سرونازو شھی ندارم تاحاال یچندان خوب
 ھی کنم ی کنم دوسش دارم احساس می می احسای دونم ولیبھ سحر دل باختم نم.. حاال

 دونم اون منو ی تر اشنا بشم نمشی بباھاش  خوامی بھش دارم میحس نسبتا خاص
 ی انیدونی خوام شانس خودمو انتخاب کنم ھمون طور کھ می می ولانھیداره دوس 

 تونھ ی تونم بگم میخانومت خوشگلھ سحرم کھ خواھر دوقلوشھ واقعا خوشگلھ و م
 کھ بھ ھمھ رو بده ستی نی کسادی خوشم مشی بھ خودش جذب کنھ از باحجابویھر پسر

 یتم عاشق نشدم شکستم نخوردم نم رابطھ نداشی تاحاال با دختریشناسی منو متوھم و
 بشم البتھ کی خوام بھش نزدی مطمئن شدن احساسم می برای نھ ولایدونم دوسش دارم 

 مطمونم دوسش دارم ی طرفھی بدما نھ من از ی کھ بخوام سحرو بازستی نی معننی اھی
  تونم کامل بگمی نمنشدم  چون تا حاال عاشقمی طرفھی از یول

 ی واال تو بھ کگھی کالم بگو عاشق شدم دھی یاقا استپ استپ سرمو خورد:ھومن    
 ی بردی باناروی اوونھی دی بھ من بگدی کھ نباوی زنم ھمھ چی حرف نمنقدری منم ایرفت

 ینیبی تو منو دختر منمی نھ بھ من اوشکول مگھ من سحرم ببیبھ سحر بگ
 بھت گفتم چون ناروی ھمھ ایو عوض باھات صحبت کنند بر گمشیجنبھ ندار:من    

 یبرادرم
 ی بھش بگناروی ھمھ ادیوچون برادرتھ با: اومد تو وگفتیان    
 یکھ عاشق خواھر من شد: زدو گفتیلبخند    
 بااجازتون:من    
 حاال اگھ اجازه ندم:یان    
 ی شما طرفدار من باششھیزن داداش حاال نم:من    
  منم ھست نھی تازه خواھر دوقلوکترمی کھ بھ خواھرم نزدیاز طرف:یان    
 من ارشوی کی تورو خواست اصال نگران نباشی اجازه یاااا نھ بابا اصال ک:ھومن    

  کنمیبرات جور م
  سحر مھمھی برایلی من خی بدون اجازه یدونیپرو اگھ نم:یان    
 ی باشیاااا اون وقت شما ک:ھومن    
 خواھرشم:من    
 تر شی وبی االن زن منی بودکی نزدیلی بابا شما قبال بھ سحر خمینی بنیشیب:ھومن    

  شدرفھمی شیکیبھمن نزد
  شدممونی تکرار تا برم بھ بابام بگم پشگھی بار دھی ی جرات داری گفتیچ:یان    
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 سحر با ی اجازه بدشھی جان عشقم می بگم انگھی بار دھیاااا من غلت بکنم :ھومن    
  ازدواج کنھارشیک

 شمی دارم خر مگھی دکمیاوھوم :ین    
 یچھ خر خوب:ھومن    
 من کھ قراره با تو فی کنم حی کشم من تورو از وسط نصف میمن تورو م:یان    

 رونی رفت بھی گریازدواج کنم بعدشم با ادا
  جانارشیک:ھومن    
  نکردمرونتی تا برونیخفھ شو برو ب:من    
 ی تر باشمی مالکمیکھ  ستیبھتر ن:ھومن    
 ٢ ١:من دستامالو برداشتم وشمردم    
 ی با سحر خوشبخت ششایرفتم رفتم ا:ھومن    
 نی شکی کنم بھم نزدی می نگران نباش کارایک: ھمون لحظھ اومد تو وگفتیان    
 اره روما حساب کن:ھومن    
 رونی رفت بھی گریتو حرف نزن مامان بعدشم با ادا:یان    
  کردھی دوباره گرنکھیا:ھومن    
 ٣:من    
  از تھ دلدمی ودستمال خورد بھ در بستھ خندرونی بدیھومنم پر    

 
 ھومن    
 گوشھ نشستھ بود نگاه ھی کھ قھر کرده بود وی وبھ انرونی اومدم بارشیاز اتاق ک    

سر  حوصلش دمی فھمدی پوف بلند کشھی ودادی حوصلھ داشت پاشوو تکون میکردم ب
  کنم باھام قھر کردهی نفر فکر مھی:رفتھ رفتم کنارش نشستم وبھش گفتم

 فکر نکن مطمئن باش:یان    
  دستشو محکم گرفتم بھ زور بلندش کردمدمویخند    
  ولم کنامی خوام بی نممی بریکجا م:یان    
 یزنی داد میلی خیدونستیم:بردم تو اتاقم وگفتم    
 .. منفی من حفی حیشیتوادم نم:یان    
  دارمی خانوم خوشگلنیخوش بحال من کھ ھمچ:من محکم بغلش کردم و گفم    

 
  نھ؟گھی دھیمنت کش: بھم گفتدویخند    
 مردا ی ولھیاره منت کش: گ وتوچشماش زل زدمو گفتمرونویز بغلم اوردمش ب    

 دی نبادی اگھ زنشونم فھمی کنند حتی میدوست ندارند زنشون بفھمھ کھ دارند منت کش
 اری من نی وقت بھ روچی پس توھم ھارندیب روش ب

  نشستمزیشونھ ھاشو ول کردم و رفتم پشت م    
  خنده گفتمی نداشتم برای منظوردیببخش:یان    
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 ی کنیمگھ من گفتم عذر خواھ:ھومن    
 یخوب نھ ول:یان    
  درس بھت اموختمھی بھ عنوان نوی نداره من ایول:من    
 دیی فرمای می معلم اجازه مرخصیال اقاحا:یان    
 کجا:من با عجلھ گفتم    
  شوندی سرم خراب می رومیاالن خواھر شوھرھا:یان    
 ی نرشھیحاال م:من    
 ی ھمش کنار شوھرتی چقدر لوسگھی االن بھم ممایبرو ش:یان    
 دمیمن اجازه نم:بلندشدم ورفتم روبھ روشو گفتم    
  برمدیھومن لوس نشو با:یان    
  منو ندادمیتو اجازه منو خواست:من    
 ھووومن:یان    
  شرطھی خر شدم بھ لوخوبیخ:من    
 یچھ شرط:یان    
 امیمنم باھات ب:من    
 رمی منم میرسی ممارای بھ بیری شما مرینخ:یان    
 شھینھ نم:من    
 دم اومد خودشو تو بغلم جداد منم محکم بغلش کریان    
 شندی رو سرم خراب متونی جان خواھر گراممای برم االن شدی بایاقا:یان    
  زود برگردیبرو ول: بھش دادم وگفتمگھی فشار دھی    
 ازم جداشد    
  خونھرمی بعدش مگھینھ د:یان    
 شھ؟ی میسحر چ:من    
 خوام ی من حالم خوبھ مگھی خونھ البتھ محالھ بتونم ببرمش چون مبرمشیاالن م:من    

 شھی اون وقت دوباره حالش بد مامیباشماھا ب
  خونھ ماادی بارشی ھمراه منوکی خوایم:من    
 ادی نمی اصال بھشم بگبرمشی خودم می جورھینھ :یان    
  عسل دلش برات تنگ شدهگمینگران نباشم:من    
 نھ ھومن:یان    
  خونھ ماای بعدشم تو بگھیچرا د:من    
 رمی از بابام اجازه بگدیبا:ھومن    
  شدهضی نگفت کھ سحر مری زنگ باباش زدو باھاش صحبت کرد ولیان    
  شماماریبابام اجازه داد حاال من در اخت:یان    
  بھ سالمت: گفتمدمی بوسشویشونیبغلش کردمو پ    
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 یان    
 کرد کھ شی تو اتاق سحر وھومن بھش گفت وراضمی ورفترونی بمیباھومن اومد    

  دنبالمونادی وزنگ سروناز زدم تا بمای ششیبره خونشون منم رفتم پ
 می لباس بخرمیورفت(.....)  بھ پاساژمی بعدم رفتنی تو ماشمیسروناز اومد باھم رفت    
کھ  ی واز ھر مدلمی گشتنقدری ادمی خندی کردم ناخودااگاه می لباسارو نگاه میوقت

 ی بدن بدوزن ولمیری چون قرار بود پارچھ بگمی گرفتی عکس مھی اومد یخوشمون م
 کھ ی سروناز گفت دفعھ بعدنی بھ خاطر ھمرندیبگ  دادن امادهحیسرونازوسحر ترج
 می خری میی دوتامیریسحر ھمرام اومد م

 وقھوه تلخ سفارش یی کاکاوی شاپ وھھمون بستنی کافمی رفتمای ششنھادیبعدشم بھ پ    
 میداد
 ناگھان قطرات میدی سروناز خندی ھای از دست خل بازمی خوردی ممی داشتیوقت    

  شدداری صورت سروناز پدیاشک رو
 ؟یسروناز خوب:من    
 شد؟یچ:مایش    
 ی نمگھی تنگ شده درادی ھیدلم برا: گفتھی با گرزیسروناز سرشو گذاشت رو م    

 نمشیبب خوام یتونم تحمل کنم م
  گفت کھ اروم باشی بغلش کردو زد پشتش وبھش ممایش    
 زی اومد دم می پسرھی ھوی واشکاشو پاک کرد رونی اومد بمایسروناز از بغل ش    

 ی کنی مھی چرا گرزمیاوا عز:وگفت
 محکم زد تو گوشش کھ از صداش من دردم گرفت بعدشم ی چکھیسرونازم بلند شد     

 کھ ھمون موقع دنبال سروناز ماھمی شرونی حساب کردم ورفتم بی منم تندرونیرفت ب
 خنده ری خندند خودمم زدم زی دارند ممای سرونازو شدمی دششونی ورفت رفتم پدیدو

 ھومن  خونھمی ورفتمی سروناز شدنیوسوار ماش
 سحر    
 ی سررفتھ بود نمی کردم حوصلمم حسابی نگاه مواریھمون طور داشتم بھ درو د    

 تونستم تمرکز ھمش ی اصال نمی رفتم ولوگای کنم روتخت نشستم کاریتمم چدونس
  نداشتدهی فای اومد جلو چشمم چند بار صلوات فرستادم ولی مارشی خندون کیچھره 

 ی منم مرونی برندی وسروناز ممایداره با ش: بھم گفتی ھومن اومدند تو اتاقم انیان    
 راستش ستی خونھ ما حالتون خوب ننیایبسحرخانم شما :خواستم برم کھ ھومن گفت

 دیدونی عسلو متی خوکھ وضعدیعسلم دلش براتون تنگ شده بھتره بر
  اخھ زشتھیبلھ متوجھم ول:من    
 اشکال نداره سحر من زنگ باباھم زدم وازش اجازه گرفتم:یان    
 ستی خوب من لباسامم خوب نیخوب اگھ بابام اجازه داده اشکال نداره ول:من    
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 ارشی با کنی خوای مای رهی االن بگنی براتون ھمارشی کگمیاشکال نداره م:ھومن    
 نیبر

 کھ بتونم راه ستی راستش چندان ھم حالم خوب نشمی خان نمارشینھ مزاحم ک:من    
  خونھرمی منی بھ خاطر ھمرندی خان برام بگارشیبرم پولم ندارم کھ بدم ک

 رهیبرات بگ تا دمی مارشیمن پولو بھ ک:یان    
 بھتره زمیعز: خنده وگفتری زد زدوی بھش رفتم کھ ھومن فھمی چشم غره حسابھی    

 ی نگیزیتو چ
  خداحافظ ھومنرمیاصال من م:یان    
 خداحافظ گلم:ھومن    
 ی خودش حساب مارشی ھومنم بھم گفت نگران پولش نباشم کرونیبعدشم رفت ب    
 کنھ
 در زد وگفت اجازه ارشی ساعت کمیمنم قبول کردم وگذاشتم بھ عھده ھومن بعد ن    

  توامیھست ب
  اومد توارشی وکدمی پوشموی روسردیچند لحظھ صبر کن:من    
  لباساتوننمیا:ارشیک    
  خانارشی کیمرس:من    
 ارشی کی بھم بگشھیم:ارشیک    
 نھ: گفتمتیباقاطع    
 دی کمکتون کنھ تا لباساتون رو بپوشادی بگمی از پرستارا میکیبھ :ارشیک    
 ادی بدی بھ ساناز بگشھیاگھ م:من    
 چشم:ارشیک    
 ارشی گفتم کی لبری کھ اروم زرونی برفتی ناراحت داشت میبعدشم باحالت    
 دی داشتیبلھ امر: صرفم برگشتو گفتیبا خوش حا    
 توحمات بھ ساناز نی ایمن شمارو صدا نزدم بھتره بھ جا: تمام گفتمیبا خونسرد    
 ادی بدیبگ

 بعد ساناز اومد وکمکم قھی خنده چنددقری منم زدم زرونی حرص اور رفت بیبا حالت    
 کرد تا لباسامو بپوشم

 ی شدیی اکھی دختر چھ تیوا:ساناز    
 خوش اهی سیید با شلوار پارچھا بوی اندامی مانتو خاکسترھیبھ مانتوم نگاه کردم     

 ی با توپ ھادی سفی روسردی سفیدوخت کھ کامال اندازم بودبا کفش اپرت خاکستر
 شده بود ی چشامم کھ کامال خاکستردمی کامل شده بود چادرمو پوشپمی تیخاکستر

 خواد رنگ لبات ی گفت نمرمیرژلب قرض بگ  تا ازشیباساناز رفتم تو اتاق پرستار
 دلمو زدم ارشی کای دونستم برم تو اتاق ھومن ی نمرونیخوشگلند منم با لبخند رفتم ب

 دییبفرما: ودر زدم گفتارشی ورفتم دم اتاق کایبھ در
  تنھاستدمیوارد اتاق شدم د    
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 ای ی شاپی اطراف کافنی ادی قشنگ بودند ببخشیلیاز بابت لباسا ممنون خ:من    
 رمی بگوهیبرم ابم ستی نیسوپر

 رهی مامانم براتون بگگمی خونھ ما اونجا ممیری ممی االن داریچراھست ول:ارشیک    
 شمینھ مزاحم مادر نم:من    
 ستی نیتعارف:ارشیک    
  خوامیاصال منصرف شدم ونم:من    
 یچیپس ھ: کامل گفتی باخونسردارشمیک    
  اقا ھومن کجا ھستنددیببخش: حرصم گرفتھ بودیلیخ    
 رفتند خونھ منم قراره با شما برم خونھ:ارشیک    
 اھان:من    
 می بردییبفرما:ارشیک    
 چشم:من    
 ادی بارشی تا کسادمیجلو شدم ورفتم بعدشم کنار اتاق وا    
 کفش ی منھ حتھی شبارشی کپی تقای دقدمی درونی وامود بدی کتشو پوشارشمیک    

 بود رفتم در عقبو باز کنم سوارشم کھ ی کگھی دنی خدا ای بود وااسپرتشم مثل من
 امیدوست ندارم راننده بھ نظر ب:گفت
  خونشونمی سوار شد ورفتارشمیمنم رفتم جلو نشستم ک    
 خونشون رو زد ودرش باز شد مموتی رارشی کمیدی خونھ بزرگ رسھیبعدش دم     

 ارشی از درختاش باال کی بردادیجون م موند ی مثل باغ ماطشونی برد تو حنشویوماش
 ضع ف افتاد ھوی کھ رفتمی راه مارشی داشتم کنار کنیی رفتم پایپارک کرد منم بھ اروم

 ارشیک: خاموش بود اروم گفتمیلی خون راستش باغشدمی ترسدمیتو بدنم فھم
 بلھ:برگشت طرفم    
 دمی فھمیاز اونجاھم برق تو چشماشو م    
  ترسمیم:من    
 چرا:ارشیک    
  خاموشھیلی خنجایا:من    
  دستمو گرفتیبھ اروم    
 حاال خوبھ:ارشیک    
  خوبھیمرس:با لبخند بھش نگاه کردمو گفتم    
 ی روشن بود ومن بھ ارومی کممی خونھ شدکی ونزدمیاز قسمت خاموش گذاشت    

 کنم ی می سعمی گناه کردی بھ ادازه کافجاشمیتاا: دراوردمو گفتمارشیدستمو از دست ک
  روشھکمی نجای نترسم االنم اگھید

  تودییباشھ بفرما:با لبخند بھم نگاه کردو گفت    
  کردی بھمون نگاه میزی امطنتی بود وبا لبخند شسادهیھومن دم در وا    
 افتادی نی کھ اتفاق خاصیتواون خاموش: گفتمیدی بھش رسیوقت    
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 ی داد منم حسابی رو برداشت وپرت کرد طرفش کھ جاخالی کفش جا کفشارشیک    
 لبو شده بودم

  بغلمدی وپررونی اومد بغیعسل باج    
 سالم برعسل خودم:منم محکم گرفتمشو گفتم    
 سالم خالھ خوبھ خودم:عسل    
 یکردی مکاریچ:من    
 ھمش منتظر شما بودم:عسل    
  کردمی احوال پرسارشی خانواده ک وبانیی تو عسلو گذاشتم پامیبا عسل رفت    
 سرما ی حالت بد شده ھومن بھم گفت تب کرددمی مادر شنیخوب:ارشیمادرک    

  دخترمیخورد
 لبخند ھی بھ ھومن نگاه کردم اونم بھم ی ساده بود وبا قدر دانیبلھ سرماخوردگ:من    
 یی عسل دایچطور: عسلو بلند کردو گفتارشی داد کلیتحو
 یی دایتوچطور:عسل    
 منم خوبم:اشیک    
 یدی برام خرییدا:عسل    
  رفتادمیاخ :ارشیک    
  برامی خری می گفتییدا:عسل    
  برات بخرم فردادمیقول م:ارشیک    
  خوامیمن االن م:عسل    
  عسلی خوای میچ:من    
 ییشکالت کاکاوو:عسل    
  کردم وبھش دادمدای پیی شکالت کاکاوھی کھ توش خرتو پرت داشتم گشتم وفمویک    
 خوب خالھ سحرت بھت دادحاال حساب ما صافھ:ارشیک    
 ی فردا برام بخردی شکالت ندارم باگھی منم دستی فردا کھ خالھ سحر نرمیعسل نھخ    
  بوس گنده کردھیباشھ بعدم عسلو :ارشیک    
  کردمیمنم با لبخند داشتم نگاشون م    
 شھی گرمات ماری چادرتو دربزمیعز: گفتارشیرفتم رومبل نشستم کھ مادر ک    
 نھ راحتم:من    
  بده بھ من چادرتو تا وصلش کنمزمی راحت باش عزنجایا:ارشیمادرک    
  بدون چادرستمیراستش راحت ن:من    
  بدمی بھت چادر رنگی خوایم:ارشیمادرک    
 ستیاگھ زحمتتون ن:من    
 ینھ چھ زحمت:ارشیمادرک    
 بود با دی چادر نازک سفھی بعد مادرش چادرو برام اورد ومن سر کردم قھیچنددق    

 دی سفیگل ھا
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 با لبخند بھم نگاه کرد بعدشم رفت تو ارشمی مادر کومدی بھم میلی سرم کردم خیوقت    
 اشپز خونھ

 نیی وھومنو عسلم اومدند پاارشیک    
 دی نکنیبی غرسحر خانم:ھومن    
 شھی ادم گم مکھی تاریلی خی ولنمی شمارا بباطی دوست دارم برم حیلیخ:من    
 می کنی نداره چراغ ھاشو روشن میاشکال:ارشیک    
 اطی تو حدهی حال منقدری انیخالھ برو بب:عسل    
 نقدری باغو زد وھمھ چراغا روشن شد اوزی وحاج خانومم فرونی بمیباھم رفت    
 قسمت ھی اطی استخر بزرگ در وسط حھی مختلف وی قشنگ بود پراز درختااطشونیح

 خوشگل یلی بود خی رز عطری کھ پراز گل ھایی چشممو گرفت اونجایلی خاطیاز ح
 کھ می دم در کھ دور بزنمی رفتی ممی داشتشدی االن نمی ولششونیبود دوست دشتم برم پ

 نشویشون نگاه کردم سروناز ماش بھی اومدند تو با خوشحالنای امایدر باز شد و ش
 می بغل کردگروی طرف من وبا ذوق شوق ھمددی شد وباسرعت دوادهیپارک کرد وپ

 میدیوبوس
 

  سروناز دلم برات تنگ شده بودیچطور:من    
 ی زنی کھ بھ من سر نمی معرفتیتو ب:سروناز    
  تلبکارشھی چندسال اخالقت تکون نخورده مثل ھمنی تو انمی بیخوبھ م:من    
  غرغروشھیوتوھم مثل ھم:سروناز    
 کھ ییزای چھی دھن بستھ بمونھ سروناز نزار نیبزار ا: زدم تو سرشو گفتمدمویخند    
  بگمو بگمدینبا

  بگوی خوای میھرچ:سروناز    
 داد جلو استادا اوه اوه خانم شلوار تنگ پارچھ ی سوتھی روز سروناز ھیبچھ ھا :من    

 ....  بوددهی پوشییا
 خنده سرونازم اومد دستشو ری کنم ھمونجا زد زفی تعروی خوام چی مدی کھ فھمیان    

 ی بگوی ھمھ چدی پرو نشو حاال کھ نباگھید:گذاشت رو دھنمو گفت
  بگویخودت گفت:دستشو بزور پس زدم وگفتم    
 ی گوش کندی گفتم تو بایمگھ من ھرچ:سروناز    
 خوب اصوال نھ: خورده فکر کردم وگفتمھی    
 ی مدل انتخاب کردیراست: گفتمدمویخند    
  نشونت بدمایاره چندتا عکس گرفتم ب:سروناز    
 دستمو گرفت وکشوندم وبردم تو خونھ    
  با مامانش کردو منو برد تو اتاق خودشی سالم سرسرکھی    
 کردم یبعدشم لباساشو عوض کرد منم رو تختش نشستمو بھ مدل اتاق نگاه م    

 ی اتاق بنفشوزرشکھیخوشگل بود اتاقش 
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 دادی روتختو منم بغلش خوابوند وعکس ھارو بھم نشون مدیسروناز پر    
 جوک برام خوند ی عالمھ عکس گرفتھ بود از ھمھ مدالش خوشم اومده بود کلھی    

  اومدند تو اتاقمای شوی کھ انمیدی خندنقدریا
 ادی منییچھ خبرتونھ صداتون تا پا: گفتیوان    
 دی شانی منو دوستم شدی تو اتاق من ومزاحم کارانی اومدیشما بااجازه ک:سروناز    

 نی کردی مکاری اونوقت شما چمی بودیما تو لحظات بد
  کردمی بودند منم با تعجب بھ سروناز نگاه منی از خنده کف زممای وشیان    
  زدمیبھ نظرت حرف زشت:سروناز    
 طور نی دور اتاق منم ھمدی کشمت سروناز وبلند شدم اونم بلند شد ودویم:من    

  نتونستم برم دنبالشگھی کھ درونیاخرشم از اتاق رفت ب
 ی بلندی کمیبا صدا از دست ما ولو بودند نی نگاه کردم کھ کف زممای شویبھ ان    
 نی خندی میکوفت درد حناق بچ:گفتم
  ھم دنبالم اومدندی انمای شنییبا حرص چادرمو درست کردم ورفتم پا    
 از بابا سکالی دراوردم اوه سھ تا مفمی از کلموی نشستم موبامی قبلیبعد رفتم سرجا    

 دی زد زنگدی داشتیالو بابا سالم کار: زنگ بابا زدم وگفتمعیداشتم سر
  خونشوناطیاز سرجام بلند شدم ورفتم توح    
 کای برم امردیسحر بابا من جمعھ با:بابا    
  بابایگی می؟چیچ:من    
 میری رو بگی پس فردا عقد توواندی بالی دلنی بھ ھممی بردی باادیعمو ارمان ھم م:بابا    
 ومدهی بابا حالت خوبھ عقدمن منکھ برام خاستگار نیگی میچ:من    
 ی ازدواج کنزی با پرودیبا:بابا    
 متنفر بودم نشستم زی اومدند از پروی منیی طور پانی اشکام ھمدمی نفھمیچی ھگھید    

 شھی واروم گفتم نھ نھ امکان نداره نمنیرو زم
 اطی اومدند چادرم از سرم تو حی طور منی تو خونھ اشکام ھمدمیبا سرعت دو    

 اورد ی اونم تندارهیرداشتم واز حاج خانوم خواستم چادرمو ب بفموی کیافتاده بود تند
 چادرمو سر کردم

 شدهی چشدهیچ:دی پرسی می ھم ھیان    
  خونھ پس اماده شومی االن برنی ھمدیبا: شدمو گفتمی عصبانھویمنم     
 رفتم جلو تر ی می ھرونی بدمی دوی کردمو تندی عذر خواھنایاز حاج خانومو ا    

  بودارشی برام بوق زد کنی ماشھی کھ رمی بگی تاکسھیتا
  شدمنشی سوار ماشی باال برسونمت تندایسحر ب:ارشیک    
 بھم دستمال تعارف کرد دستمالو ارشی اومدند کی منیی طور پانیاشکام ھم    

 برداشتمو اشکامو پاک کردم
  شده؟یطور:ارشیک    
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 می عقد کنی منو اندی بره امرکا پس فرداھم بادیبابام بھم زنگ زد گفت جمعھ با:من    
 کھ ازش متنفرم ازدواج کنم چون تموم خاستگارمو ی کسزی با پرودی با ھومنم منم بایان

  ازداوج کنمزی با پرودیرد کردم با
 دونستم ی بودم کھ نمدهی ترسقدری کرد ای مادتری سرعتشو ھر لحظھ زارشیک    
  تومی باھم رفتدندی ھم ھمزمان با ما رسنای ای انمی در خونھ بودقھیدق٥ کنم بعد کاریچ

  برمدی من بای گلم ولیمتاسفم دخترا: بغلمون کردوگفتدیبابا تا مارو د    
 کھ تمام عامل یزی ازدواج کنم پروزی با پرودی بابا بھم بگو نگو من باشدهیچ:من    
  بودمیضیمر
 متاسفم دخترم:بابا    
 دمی نفھمیچی ھگھی رفتو دیاھی خراب شد چشمام س روسرمایدن    
  با لبخند نشستھ باال سرمی اندمیچشمامو کھ باز کردم د    
  گلمیچطوره اج:یان    
 شدهیچ:من    
 ازدواج کنم اشکام زی با پرودی بانکھی اومد دوباره از فکر اادمی ھوی یھمھ چ    

  شدریسراز
 ی کنی ازدواج نمزینگران نباش با پرو:یان    
 یچ:من    
  برگردهکای تا بابا از امردی بکنی عقد سورھی فعال ارشینگاه کن تو بھتره با ک:یان    
  کنمی کس عقد نمچی کنم من با ھی عقد نمارشینھ من با ک:من    
 زی پروای ارشی کای:یان    
  عقد کنمدیچرا با:من    
  برنگردهگھیچون چون ممکنھ بابا د:یان    
 ھی گرریوزد ز    
  چرا بابا برنگردهیگی می داری چیان:من    
 کھ دهی بھمون مدهی وش چنھیزی خونھ دوطبقھ با جھھیبعد از عقد ما دوتا بابا :یان    

 تو می بردی ومنوتو بارهیطبقھ اولش مال توھست وطبقھ دوم مال من بعدشم بابا جمعھ م
 ماه بابا کی نی واگر تو ارمی گی مموی ماه عروسکی من بعد ارشیخونھ ھومن وک
 تواون ی وبعدم بری باھاش ازدواج کنای یری بگطالق ارشی از کای دیبرنگشت تو با

 خونھ
 شھی میحاال چ:من    
  نھی دوست دارارشوی تو کدونمیمن م:یان    
 نھ:من    
 سحر تروخدا راستشو بگو:یان    
 ؟یخوب اره حاال کھ چ:من    
 با شوق ذوق بغلم کرد    
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 عاشق شدنت نشونھ خوب یدونی می قربونت برم گھ بالخره عاشق شدیالھ:یان    
 شدنتھ

 اره:من    
 می بردیبلندشو امادشو با:یان    
 کجا مگھ ساعت چنده:من    
  دنبالتادی عقدبلندشو االن شوورت مدی خرمی بردیصبح با٩:یان    
 می کنی می ازدواج سورھی باشھ ما فقط ادتی ستی اون شوھر من نیکوفت ان:من    
  عشقت کھ ھستستیخوب شوھرت ن:یان    
 گمی نمیچی من ھیمرگ ھرچ:من    
 اهی مانتو زرد رنگ با شلوار کتون سھی دوش گرفتم وھی بلندشد واماده شد منم یان    

 یب صورت رژلھی اهی کفش اسپرت زدو سھی ستش وفی وکاهی زردوسیوروسر
  ادکلن تلخم زدمھیکمرنگم زدم چادرمم سرم کردم 

  شده بودیچشمام ھم دوباره خاکستر    
 پویاوالال ت:یان    
 ستی حالم خوب نامی من نشھی میان:من    
 نھ اصال راه نداره:یان    
 نیی پانیای وگفت بیھومن زنگ زد بھ ان    
 میایچشم االن م:یان    
 ای شوھرم زنگ زد زود بینی بیمگھ نم:یان    
 لیشوھر ذل:من    
  کھ ھستینیھم:یان    
 رونی بمیدستمو گرفتو از خونھ اومد    
  وھومن پشت در بودندارشیک    
 نی ماشی جلوی صندلی روی ھومن شد ورفتند منم بھ ارومنی سوار ماشی تندیان    

  نشستمارشیک
 دیسالم خوب ھست:ارشیک    
 دی ممنون شما خوبیمرس:من    
 دی دونی ازدواج رو کھ مھیسحر خانم قض:ارشیک    
  دونمیبلھ م:من    
 دی ھستیحاال راض:ارشیک    
  کنمی دارم ازدواج می ازدواج نداشتم ولالی اصال خنکھیدباای ھستزیبھتر پرو:من    
  بالخره ازدواج مکنھیھر ادم:ارشیک    
  ھایی پرورویلیخ:رومو برگردوندم طرفشوگفتم    
 چاکر شوما:ارشیک    
 ی دونی ماه بعد مکی یفکر کنم از االن جوابمو برا: گفتمدمویبھش خند    
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  ھستمی دونم کھ مثبتھ بالخره من پسر جذابیبلھ م:ارشیک    
  بعدم از االن بگم جواب من نھزهی نرریسقفتو بگ:من    
  کردمینی بشی ماھم پکی ازدواج ندارم واخر نی ای برای اصرارادیمنم ز:ارشیک    
 ستی عاشقم نیعنی    
 یاھنگ ندار:من    
 نھ:ارشیک    
 شیا:من    
  شدمرهی خرونی کردم وبھ بنیی رو پاشھیش    
  شمارتو داشتھ باشمدیسحر با:ارشیک    
  کنموی بده سلتویموبا:من    
  اپل بودلشی کردم موباوی داد وشمارمو سلشویموبا    
 لی زنگ زدم بھ موبالشی مدل اون باالتر بود ناکس از موبای منم اپل بود ولنکھیباا    

  کردوی خودم سلیخودم کھ شمارش افتاد شمارشو ھم تو موبا
 ومدهیسروناز ن:من    
  اونجا ھستندمایچرا سروناز ومامان وش:ارشیک    
 دییایشماھم م:من    
 میای مدحلقھی خری فقط برامارستانی بمیرینھ منو ھومن م:ارشیک    
  روھی قضنی ادونھیمامانت م:من    
  منوکچل کردهچارهی تاحاال سر بروزیبلھ واز د:ارشیک    
 چرا:باخنده گفتم    
 بماند:ارشیک    
 دونھی منم میضیدرباره مر:من    
 ی برات دلسوزگرانی کھ دیضی بھ مریزنی سحر خودتو میستی نضیتومر:ارشیک    
 کنند
  نگوی الکیدونی کھ نمیزی چرمینخ:من    
 کردوھمرام اومد منم با ادهی پنای منو کنار سروناز اارشمیباقھر رومو برگردوندم ک    

  نداشتمی مشکلچی گفت من ھی راست مارشی اونا کشی رفتم پیلبخند 
 سالم دختر گلم:حاج خانوم    
 دیسالم خوبست:من    
 ی تو خوبزمی عزیمرس:حاج خانوم    
 بھ لطف شما:من    
  نکردتتی کھ توراه اذارشیک:حاج خانوم    
 ااا مامان:ارشیک    
  بودینھ پسر خوب: خنده وگفتمریمن زدم ز    
  کردتی منو اذیلی ھومن خیول:یان    
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 کنم تو منو ی نمتی من تورو اذی نکنتی تاتو منو اذینگران نباش خانوم:ھومن    
  کششی کردن من پتی نکن اذتیاذ

 یری مارشی وبا کی کنی می عذر خواھی االن از اننیھومن ھم:حاج خانوم    
 چرا با من:ارشیک    
 ھومن زود می الزم دارنوی وماھم اون ماشسوزهیچون تروخشک باھم م:حاج خانوم    

 باش
 ی خوام انیمعذرت م:ھومن    
  بخشمینم:یان    
  ھای لوسیلیخ:ھومن    
 ھومن:حاج خانوم    
 می کنم بخشکاری چدیببخش:ھومن    
 ی خریشاخھ گل برام م:یان    
 نھ لوس:ھومن    
 ھومن:حاج خانوم    
 بلھ بلھ حتما:ھومن    
 نمتی بیپس با شاخھ گل م:یان    
  طرف مندیبعدم با خنده دو    
 وسروناز مای زد توسر ھومن منو شارشیھ ک کمیدی رفتند تورادعی سرارشمیھومنوک    
  خندهری زمیزد
 کجاش خنده داشت:یان    
 کتک خوردن ھومن:مایش    
 مایش:حاج خانوم    
 دیببخش:مایش    
 کرد خودشم ارشی کنی خنده حاج خانومم ھممونو سوار ماشری زمیمنوسروناز زد    

 میشست وسرونازم عقب نی جلو ومنو انماھمیپشت فرمون نشست ش
 
 

 یسروناز چقدر چاق:من    
 سحر من چاقم:سروناز    
 ی مانکنی کردم تو مانکنی شوخزمینھ عز:من    
 فتی از تعری مرسی کردی می شوخی دونم داشتیم:سروناز    
  رو سرت بوددنی مالرهی جور شھی دی وتمجفی کردم تازه تعری نمیمن شوخ:من    
  خندهری زدن زمای وشیان    
 سحرررر:سروناز    
 سمیغلت کردم ناراحت نشو عس:من    
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  ناراحت نشویخواھرشوھر:یان    
 ادیاه بھم نگو خواھر شوھر بدم م:سروناز    
 چرا:من    
  من زن داداشت باشمی دوس ندالیعنی:یان    
 ادی کلمھ منی ای وقتادی کال ازکلمھ خواھر شوھر بدم مستینھ موضوع ن:سروناز    

  بد گفتندچارهی بی خواھر شوھرانی از بس پشت سر اشھیگاه حالم بد مناخودا
 اوه از اون لحاظ:من    
 نداره ی من برام فرقی ولادیمنو سروناز کال از کلمھ خواھرشوھر بدمون م:مایش    

 ادی سروناز کال بدش می کلمھ رو ولنیفقط دوست ندارم ا
 ی سروناز جوندیببخش:یان    
  کھ ببخشمتی کھ نگفتیزیچ:سروناز    
 می شدادهی پارک کنم ھممون پنوی من برم ماشدی بشادهی پنجایبچھ ھا ا:حاج خانوم    
 ھم با ی کرد منم مشغول صحبت با سروناز بودم انیحاج خانوم داشت پارک م    
 مایش

 از من ویچی ھارشی کھی ازدواج صورھی دونم ی مادی خوشت مارشیاز ک:سروناز    
  کنھینم یھومن مخف

 پاکش کردم وتا ی اومد کھ تندنیی قطره اشک از گوشھ چشمم پاھیمن .. من :من    
 گم االن مامانت داره ی بعدم بھت مسیھ:سروناز خواست دستمو گذاشتم رو لبشو گفتم

 ی نره تو دوست خنده من ھستادتی شھی مثل قبال راز دار با مثل ھمسی پس ھادیم
 نرفتھ دستامو گذاشتم رو شونشو خودمو ازش جدا کردم ادمینھ :بغلم کردو گفت    

  اروم بمونیپس خواھر:وگفتم
 حاج دمی کھ مشغول حرف زدن با ھم بودند دمی نگاه کردنای امایباھم بھ طرف ش    

 می وباھم راه رفتمیخانوممم اومد بھ سروناز لبخند زد
 یلی لباس خھی کنم ی دارم عقد مشھی کردم باورم نمی نگاه می مجلسیبھ لباسا    

 شده یکی ھامون قھی ھم بھ ھمون لباس چشمشو گرفتھ بود دوباره سلیچشممو گرفت ان
 ..نکنھ:بود طرفم برگشت بھم لبخند زدوگفت

 دی اونم خنددمیچشامامو بازوبستھ کردم وخند    
 من انتخاب کنم ی امروز اگھ ھرچیعنی ھامون مثل ھم شده قھیسل:شدهیسروناز چ    

 خودش ی ھمونو براقای من پسند کردم اونم دقی ھرچیعنی کنھیمونو انتخاب ماونم ھ
  افتھ واالن اتفاق افتادی بار درھر ماه اتفاق مھی فقط دهی پدنی پسنده ایم

 پت ومت: بھم نگاه کردو گفتدویسروناز خند    
 درستھ: گفتمدمویاروم خند    
 یحاال کدوم لباسو انتخاب کرد:سروناز    
 میکرد:من    
 دیکرد:سروناز باخنده    
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 اون:من    
 کمی کار شده بود و دامنش دی سفی ھانی کھ روش با تور ونگی لباس سبز چمنھیبھ     

 ھم بھ رنگ لباس داشت کفشش ھم جلوش ی تور خوشگل مجلسھیپف بود اشاره کردم 
 بود
  چھ خوشگلھیوا:سروناز    
  حرف ندارهقتونی خوشگلھ سلیلیاره خ:مایش    
 مامان مامان:سروناز    
 بلھ:حاج خانوم    
  نگاهویاون لباس طور:سروناز    
 ھی کقھی چھ خوشگلھ سلیوا:حاج خانوم بھ لباسھ نگاه کردوگفت    
 یسحروان:مایش    
 دیردی بگیکی ھردتون نی خوایم:حاج خانوم    
 میری گی بازم مثل ھم ممیری مثل ھم بگمیاگھ نخوا:سحر    
  شدمجیگ:حاج خانوم    
  مثل االنشھی ھاشون مثل ھم مقھی روز سلکی وسحر در ھرماه یمامان ان:سروناز    
 اوه چھ باحال:حاج خانوم    
 دهی افری خدا چزهیاره شگفت انگ:مایش    
  خندهری زمی وزدگھی دمینیما ا:  می وگفتمی بھم نگاه کردمی بھم نگاه کردیمنو ان    
 دندیما خنداوناھم با    
  اومده دست خدا درد نکنھرمی گی خوبیچھ عروسا:حاج خانوم    
 اول میدی تو مغازه لباسارو پوشمی خنده بعدشم باھم رفتری سروناز باھم زدند زمایش    

 واقعا دادی بھ خودم نگاه کردم چقدر لباس انداممو خوب نشون منھیی تو ادندی رو دیان
 ی ازدواج صورھی دی چقدر بد بای کھ عاشقشم ولی کسی اونم با کشدمیداشتم عروس م

 پاک ی تندختی رنیی قطره اشک ناخوداگاه از صورتم پاھی  کردم کاش عاشقم بودیم
  تو چشمم تا اشکاشو پا کنمدمی انگشت کشکمیکردم 

 گرفتم نیی اروم درو باز کردم وسرمو پانمتی خوام ببیباز کن سحر م:سروناز    
 سرمو سروناز دندی درخشی ملھی قشنگ کھ مثل دوتیلی سبز خھی چشمام سبز شده بود

 بھش ی ھم خوشگل تر شدی از انی حتی خوشگل شدیلیخ:اورد باال وبھم گفت
 یمرس: گفتم دمویخند
  تونست تلخ باشھی خنده منیچقدر ا    
 لباسامو ی گفتند تندکی ھم بھم نگاه کردند وھردوشون بھم تبرمایحاج خانومو ش    

 پارچھ ھی ومی چند دست پارچھ گرفتی با کفششو ھمھ چمیدیکردم وھمونو خرعوض 
 دستمال روز حنا بندون ی برامی حنابندون وچندتا طور ھم گرفتی برامیقرمز ھم گرفت

 نھی غنچھ و سبد روز عقد ای برامی گرفتشنگچندتا قران وسبد وچندتا کاغذ کادو ق
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 ی تو صندوق عقب بھ انمی گذاشتداروی ھمھ خرمی شب باھم رفتی شد براناھمیشمعدون ا
 می غنچھ دوماد ھم بخری برالی وسادی بایگفتم ان

 ؟یک:یان    
 ستیوقت کھ ن    
 کدوم رستوران دی شما بگمی بخرزی چندتا چدی بایمنو ان: حاج خانوم وگفتمشیرفتم پ    

  ھمون جامیای ماھم بدیریم
 ..)(. رستورانمیریباشھ ما م:حاج خانوم    
  خداحافظمیایبلدم م:من    
 خانواده دی کھ باییزای از چی وبعضمی رفتمی کردی وسروناز ھم خداحافظمایبا ش    

 ھمون جا برامون کادو کنند چندتا جعبھ میگفتی وممی کرد و اماده کردیعروس اماده م
 تو رستوران می رفتموی اژانس گرفتھی رستوران می بعدم رفتینی تزئلی ووسامیھم خرد

 ھومنو پدرشون ھم ومده بودند بابامم ارشوی بودند کشستھ دنج نی جاھی تو نایسروناز ا
 بود
 من رفتم کنار بابا روبھ می کنارشون بھ ھمھ سالم کردمی ونشستششونیی پمی رفتیتند    
 کھ فقط کنار ھومن جاھست رفت کنار ھومن نشست دی دی نشستم انارشی کیرو

 ی نگفتی کاروکردنی چرا ای شعوری بیلیخ:دمی کھ من شنیورواروم بھش گفت ط
 زشتھ

 رزنھیکجاش زشتھ زشت پ:ھومن    
 نگاه کردم کھ نگاھم تو نگاھش گره خورد ارشی بھ حرفاشون گوش ندام بھ کگھید    

  ارامش بودھی داشت چھ چشاش مای قشنگیچھ چشا
 نیی سرشو انداخت پاارشمی وبھ بشقابم نگاه کردم کنییسرمو انداختم پا    
 ویھمھ چ)ارشیمامان ک( خانومنازیپر: اقا بود گفتی کھ اسمش علارشی کیبابا    

 دیگرفت
  دومادادی شمعدون خرنھیی فقط مونده امی گرفتویحاج خانوم بلھ ھمھ چ    
 نمی ببداروی خوام خریمامان منم م:ھومن    
 شھینم: خانومنازیپر    
 چرا:ھومن    
  بھ رادهیون چ چسبچ:سروناز    
  باتو حرف زدیک:ھومن    
 بابا:سروناز    
 یھومن مگھ بھت نگفتم با گل دختر بابا درست حرف بزن: اقایعل    
 یسروناز خودشو بھ صورت غش تو بغل باباش انداخت باباشم با خنده نازش م    

 یریگی می گفت توچرا جدیزی چھیلوس ننر حاال بابا : ھم بھش گفتمایکرد ش
 ری زد زششوی پدی دودی باھم ارادوعسل ھم اومدند عسل تا مامانشو دارشوھومنیک    
  کنھی مھی اراد چرا گرشدهیچ:دی پرسی با نگرانماھمی شھیگر
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 کھ از ظھر تاحاال تو ی دونی نمیچون تنھاش گذاشت:اراد بھ ھمھ سالم کردوگفت    
 دختر نی روسرم نذاشتھ اھگی تارمو دھیشرکت منو کچل کرده ابرمو جلو ھمھ برده 

 شی طور بوده بچگنی ھم امایمامان ش: خانوم کردوگفتنازیروبھ پر
 ی بوداالن سرم نداشتمای اگھ مثل شستیھومن خداروشکر کن عسل مثل مامانش ن    

 
 رونیدارم برات عسلو بغل کردوبرد ب: ھم بھ اراد گفتمای خنده وشریھمھ زدند ز    

 منم ھمراش رفتم
  کنھی مھیچراعسل مامان گر:مایش    
 ؟ی کجابودیمامان:عسل    
 می کنی خالھ سحرو عروس ممیباخالھ سحر بودم دار:مایش    
  واقعایچ:عسل باخنده سرشو بلند کردوگفت    
 ادی نمگھی کنھ اونوقت دینھ من دوس ندارم خالھ عروس: ناراحت شدوگفنھوی یول    

  خوامی نھ نمشمیپ
  کنمای ازدواج متیی من ازدواج کنم ھمش باتوام مثال دارم با دا گفتھ اگھیک:من    
 ارشی کییبادا:عسل    
 اره:باخنده گفتم    
 ھورااا ھوراااا:عسل    
  اراد کارت دارهمایش: گفترونویسروناز اومد ب    
 زود باش بگو: باعسل رفت تو سروناز اومد بھم گفتمایش    
 ویچ:من    
 یکرد ھیچرا گر:سروناز    
 حاال مھمھ:من    
 سحررر:سروناز    
 ینجوری نھ ای دوست دارم دوست داشتم باھاش ازدواج کنم ولارشویمن من ک:من    
 اشکام کم کم و گونم روون شدند    
 ی بگردم پس خوب شدی؟الھی پس عاشق شدزمیعز:سروناز بغلم کردوگفت    
  بدبختم نھیلیسروناز خ:من    
 مدت نی تو ای تونی خنگ میرسی بھش می تو داریستینھ بدبخت ن:سروناز    

  البتھ فکر کنم اون دلوباختھیبرادرمو عاشق خودت کن
 یگی میبروبابا چ:من    
  بھ خداگمیراست م:سروناز    
 گم شو سروناز:من    
 دمی ھنوز بھش نرسفمی من ھنوز بالتکلی ولدی کنی عقد مدی داریتوان:سروناز    
 نھی تنھا راھش ھمی حرف بزنرادی با ھدیتو با:من    
  ترسمیم:سروناز    
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  کنمکاری عقد وحنابندون من تموم بشھ بلدم چایواس:من    
 واری دھی باھم بود االن بھ خاطر ما ارشی اتاق ھومن کی دونستی میراست:سروناز    
  کھ امروز تموم شدنشی بدنیکش
 ارشی بزارم تو اتاق کولمی وسادیمگھ من با:من    
 ی می ازدواج صورنی شما داردونندیپ نھ پ نگاه کن سحر مامان بابا نم:سروناز    
 کنار دی االنم اومدم بھت بگم بادی دوست دارارشوی کھ کی نشون بددی وتوھم بادیکن
 ینی بشارشیک

 یچ:من    
  کھ گفتمنیھم:سروناز    
  تونمیمن نم:من    
 سحر:سروناز    
 اصال دیاوه سروناز شکمو رس: ھومن گفتمیدی کھ رسزی وبردم تو دم مدیدستمو کش    

  ھا کھ االن اومدهدهی مصیبورو تشخ
 گھی میبابا نگاه چ:سروناز    
 نیتادوروز ماش: سرونازوگفتی ھومنو انداخت برانوی ماشدی سروناز کلیبابا    

 رهیگی اژانس مای رهی مارشیک با ای دی تو دست من ھومنم بانیھومن دست تو وماش
 یچ:ھومن    
 ھوراااا:سروناز    
  کنی کارھی تروخدا یان:ھومن    
 ی تازه برام گلم نگزفتی نذاری سربسر کسی خواستی نداره میبھ من ربط:یان    

  کنمتیانتظار نداشتھ باش طرفدار
 ھمھ باھم گفتند اووووو    
  برات ط بندازمنوی ماشی کجاھایسروناز دوست دار:من    
  خوامی منمی ماشیرھای طای راستکشھیھرجاکھ عشقت م:سروناز    
 حلھ:من    
  کردی بھ مامانش نگاه مھی ھومنم داشت باحالت گردندی خندیھمھ داشتند م    
 بودوپر کرد ومنم مجبور بودم کنار ی کھ جاخالمای رفت کنار شیسروناز تند    

  نشستمارشیتم ورفتم کنار ک چشم غره رفھی بھش نمی بشارشیک
 ھمھ مشغول غذا خوردن شدن ومن منتظر شدم تابھم برسھ    
  برات بکشماریبشقابتو ب: دست گرفتو گفتسوی دارشیک    
 سرمو بلند کردم ھمھ داشتند ختیبشقابمو براش گذاشنگھ داشتم اونم برام ر    

  خوردندیغذاشونو م
  خودت ھم بکشیبرا:من    
  کشمیم:ارشیک    
 بشقابمو برداشتم وگذاشتم جلوم    
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 دی خودش کشی براارشیک    
 ای جوجھ ی خوری میچ: گفتمارشی بھ کدمی خودم کشی کبابوبرداشتم وبراسیمنم د    

 کباب
 یدی کھ تو براخودت کشیھرچ:ارشیک    
  خودتو بخوری غذای من داری کار غذایتوچ:من    
 ی خوری تو مینھ ھرچ:ارشیک    
 دوغ پرکرد بھش نگاه وانی برام لارشیبراش کباب گذاشتم ومشغول خوردن شدم ک    

  دوغ دوست دارمی دونستیازکجا م:کردموگفتم
 نوشابھ دی چون من ورم معده دارم نبای ولی دونستم دوغ دوست دارینم:ارشیک    

  خورم پس توھم بھ خاطر من دوغ بخوریبخورم دوغ م
 ای کنی ماس مالیخوب بلد:گفتمباخنده بھش نگاه کردمو     
  کرمی رو ماس مالھی قضیدیاز کجا فھم:ارشیک    
  خودتوی تولو دادی زدم ولی دستھی من ی کھ االن زدی حرفنیازھم:من    
  کنعی منو ضایحاال توھ: کردوگفتی اھم اھمھی ارشمی کدمیوخند    
  نداشتمی منظور بددیببخش: گفتمدمویبھش نگاه کردمو دوباره خند    
  محبوبھ ازم شمارتو خواستیراست:ارشیک    
 خم شد وبھم اب داد اب ی تو گلوم وشروع کردم بھ سرفھ کردن بابام تنددیدوغ پر    

  بھتر شدمکمیکھ خوردم 
 دوباره ھمھ مشغول خوردن شدند    
 یبھتر:ارشیک    
 بھ لطف شما:من    
  کنمیخواھش م:ارشیک    
 نی کردی مکاری محبوبھ خانوم چشیشما پ:من    
 یچیھ:ارشیک    
 دونمیاره م:من    
 باھاش حرف نزدم غذاخوردنمون تموم شد من بلندشدم گھیبعدم رومو کردم اونرو د    

 نیی غذام بره پاکمیتا راه برم 
 کجا سحرخانوم:ھومن    
  قدم بزنمکمی رمیم:من    
 رهی توھم بلندشوبرو تا معدت درد نگارشیک:ھومن    
 ی معده من دارکاریتوچ:ارشیک    
 نھیی پاوتیکی کنم چقدر تو ای بھت می کن من االن دارم دوتا خوبی خوبایب:ھومن    
 واقعا:سروناز    
  ماشنو بده بھ مندی نگو کلییچیشما ھ:ھومن    
 بابا:سروناز    
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 بابا:ھومن اداشو دراوردوگفت    
 خانوم ی با اندی روز عقد بای با سروناز بد حرف بزنگھی بار دھیھومن : اقایعل    

 دی جدا عقد کنمایمثل قد
 از زنم کھ اصال نی چقدر من بدبختم الای کن خدایاوخوبیب: گفتدویھومن عقب کش    

  از بابامنمی کنھ ای نممیطرفدار
 رهی سروناز برات بمی الھی داداشیاخ:مایش    
 شایا:ھومن    
 خنده وسرونازم قند پرت کرد طرف ھومن کھ ھومن تو ھوا گرفت ریھمھ زدند ز    

 رونی بلندشد وبامن اومد بارشمیک
 شی باحالت قھر سرعت قدمامو بی من تندمیدی محوطھ رستوران رسرونی بھ بیوقت    

  کردمکاریاستپ بابا مگھ من چ:سادوگفتی جلوم وادوی دوارشیتر کردمو کھ ک
  ندارمی من باھات کاری ولی نکردیتو کار:نم    
 چرا:ارشیک    
  محترمیاقا:من    
 ارشھی اسمم کستیاسم من محترم ن:ارشیک    
 بابا نمک:باحرص گفتم    
 چاکرشوما:ارشیک    
 ی پرسی بازم می ولی کردکاری چیدونیخودت م:من    
 بابا شماره تو خواست کھ محلش ندادمو رفتم:ارشیک    
 من خوب قبول    
  دندهھی:ارشیک    
 ی گفتیچ:من    
  از لقباتیکی:ارشیک    
  ندارمیمن اصال باتو کار :من    
 خوب باشھ باشھ: جلومو گفتدی دوارشیک    
 خجالت بکش:باخنده بھش نگاه کردمو گفتم    
  دمیکش:ارشیک    

 
 
 

 یری گی سرطان معده مستی مواد برات خوب نچارهی مواد بیدی کشیچ:ھومن    
 ی بردی اونوقت بامی کنی ماھم کھ کمکت نمی عمل کنخودتویبدبخت اونوقت پول ندار

 یی بعد دوروز گدایشی بعدشم کارتون خواب می بعدشمخونتو بفروشیی گداابونایتو خ
  اونوقت خو بھ نھ خوبھیمری اخرش مرعمکلمی زی کنی خودتو عمل میریم

 یاری از کجا منارویتواز ا:ارشیک    
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 می بودنولوی وسروناز از خنده رو زمیمنو ان    
 قتھی حقارمی نمییاز جا:ھومن    
  تانشونت بدمسای باشھ واقتھیکھ حق:ارشیک    
 خونھ بابام با می ورفتمی شدارشی کنی خندھسوار ماشیوبعدم دنبالش افتاد بعد کل    

 ارشیردو رفت منم روه ک کیارشخداحافظی ھم از کی کرد انی ش خداحافظاریک
 خدانگھدار٧خوش گذشت ازت ممنونم تاساعت :کردموگفتم

  درخونتونامی منو ھومن مگھیھست تا چھارساعت د٣االن ساعت :ارشیک    
 میاھستی کیراست:من    
 فقط خودمون چھار تا:ارشیک    
 باشھ خدانگھدار:من    
 خداحافظ:ارشیک    
 تختم و لباسامو دراودم ی رفتم رویتوخونھ تند شد منم رفتمنیرفت سوار ماش    

  روتختدی گذاشت تو اتاق پرداروی ھمخری اندمی خوابدمویشلوارمو پوش
 یی شد رفتم تودسشوداری ھم ھمرا با من بی شدمانداری ب٥ تا ساع دمیگرفتم خواب    

 دورش گذاشتھ لوی ھمھ وسای اندمی درونیالتاق دستو صروتمو شستم بعدشم اومدمب
 ھی وازخودمون می تو جعبھ رفتم کمکش وباھمھمھرو درست کردزارهی میکی یکیو

 بھمون نقدری سرونازسروناز ھم ایا واتس اپ برقی وفرستادم از طرمیعکس گرفت
 ھی بود ٦ کردمتو کمدم ساعت زونی کردم لباسمو اوزی تموی بعدشم بلندشدم ھمھ چدیخند

 دی مانتو سفھی دمی بود لباسامو پوشمی شش ونرونی گرفتم وتاومدم بیدوش در وحساب
 دمی چادرمو پوشدی با کفشتخت صاف سفیی سرمھ ای روسرھی وی با شلوار لدمیپوش
 کمرنگ قرمز ھم رولبام ھرژلبی ادامسم انداختم تو دھنم ھی بمی گذاشتم تو جلممیموبا
 نیی اومد پی اندمی ورفتم تو اپزخونھ وابخوردم بعدشم درونی اومدم بدمی وبھم مالدمیکش

 کمرنگ وکفش ی ابی روسرھی وی بود باشلوار کتون لدهی پوشی مانتو کمرنگ ابھی
 ی چادرشمسرش کرده بود البتھ مشی اراکمی تودھنش بام ادامسھی یمثل من با رنگ اب

 داد ھومن بھ ی بس چون باباماحازه نمنوی رژگونھ ورژلب ھمیعنی شی اراکمیگم با 
 تر شی بنی ماشیکی مینشدی دم در وسوار ماشمی باھم رفتنیی پاادی زنگ زدوگفت بیان

 نبود
 دی محترم خوبھستیسالم برخانوم ھا:ھومن    
 بھ لطف شما:یان    
 دی شما خوبستیمرس:من    
 ی خوبارشمیمنو ک:ھومن    
  خانارشیسالم ک:یان    
  خانوم سالم سحرخانومیسالم ان:ارشیک    
 سالم:من    
  خاک تو مخت کنندی زنیتوھنوز سحر خانومو با پسوندخانوم صدا م:ھومن    
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 ریادبگیچرا ھومن ااا زشتھ بھ جاش :ین    
 ری بگادی وی چیچ:ھومن    
  بزن کنارارشیک    
  شوادهیپ: باز کردوگفتوی زد کنار وھومن رفت در طرفانارشیک    
 شد وخودش سوار شد وبھ ادهی پارشمی بشھ کادهیپ:ارشمگفتی شد بھ کادهی ھم پیان    

  منشی پارشمفرستادی کنھی ھم گفت بره جلو بشیان
  بودی چھ کارنیا:یان    
 دلم برا خانومم تنگ شده بودبده:ھومن    
 ی کردنی کردم کھمنو عاشق ای خدا من چھ گناھیوا:یان    
 ی بگستی الزمنیدالی دونم دوسم میم:ھومن    
 اوووووق:ارشیمنو ک    
 دمویھمھ باھم خند    
 چھ خبر: اروم بھم گفتارشیک    
  تو چھ خبریسالمت:من    
 یماھم سالمت:ارشیک    
 فی حلقھ ظرھی بود ی خوشگلی حلقھ ھنقدری امی حلقھبخرمی ورفتمی شدادهیباھم پ    

 نکوچلویانتخاب کردم کھ روش سھ تا نگ
 ی خوای منویا:ارشیک    
  دونم قشنگھینم:من    
  زشت باشھشھیمگھ نم:ارشیک    
 مال ومدی برامون اورد واقعا بھ دستم میارھوقتیبھ فروشنده گفت جفت براون ب    

 پولشو می خوای منوی نداشت چون انگشترش مردونھبودبھ فروشنده گفت ھمنی گارشیک
 میشده بود ھمراه ما نبودند ازھم جداوھومنی انمی شمعدون بخرنھیی امیحساب کرد رفت

 کھ روش شویکی شمعدوناش قشنگ بود نھیینقدرایا  شمعدون بودنھیی کھ ای قسمتمیرفت
 کاسھ نقدری امیدی باھم کاسھ نبات خردمیگل نقره کار شده بود انتخاب کردم بعدشمرفت

  زدوگفت کجا ھستندنای زنگ ھومناارشینباتش ساده خوشگل بود ک
 میای دم ماشن تا ما بدی گفتند شما بررندخیاوناھم گفتند دارند کاسھ نبات م    
 ی چھی ھوس نی دم ماشمی رفتی ممی داشتی وقتنی دمماشمی عقد کردو باھم رفتارشیک    

 ترش کردم
   خوامی ترش مزی چھی من ارشیک:من    

 
 

 ترش:ارشیک    
 اوھوم:من    
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 ترش نقدری ادی خری برام تمرھندارشی وکی سوپر مارکتھی می باھم رفتایھمرام ب    
 خوشمزه بود

 یمگھ ورم معده ندار: تا خواست باز کنھ گفتمارشیک    
 خوب اره:ارشیک    
 یپس برات بده حق خوردن ندار: گفتمدمویاز دستش قاپ    
 سحر بھم بده:ارشیک    
 نھ اصال اصال:من    
 سحر بده:ارشیک    
 بد: گفتدوی خورم بھم خندینگاه کن منم نم: گذاشتم کناروگفتممویمن تمرھند    
  کھ ھستینیھم: گفتمدمویبھش خند    
 داشونوی اومدند اوناھم خرناھمی ھومن امی گذاشتداروی وخرنی ماششی پمیباھم رفت    

 گذاشتند
 ی خوب رفتند کھراز کت وشلوار ھای جاھی می تا براشون کت شلوار بخرمیرفت    
 می وگفتمی انتخاب کردیی کت وشلوار سورمھ اکی باھم ی تو منو انمی بود رفتکیش

 بپوشند
  اومدی بھش میلی ونگاه کردم خدی پوشی وقتارشیک    
 خوب شدم:ارشیک    
 ادیاره بھت م:من    
 مچکرم:ارشیک    
 اریخوبھ درش ب:من    
  ذوقیب:ارشیک    
 چرا:من    
 یدادی مثل خواھرت نشون مجانی ھکمیالقل :ارشیک    
  ھایی پرورویلیخ:من    
 میماچاکر شوماھم ھست: گفت دوی خندارشیک    
 شدم داری با استرس از خواب بدیبا خنده در اتاقو بستم ورفتم بالخره فردا فرا رس    

 لباسمو ی تندارمی خواستم باال بی نداشت اصال حالم خوب نبود میاسترس ھام تموم
 منو شگاهید دنبالمون تا ببرتمون تو ارا سروناز اومده بونیی رفتم پایبرداشتم وھمراه ان

 اول خانومھ شگاهی رفتم ارای وقتمی باششگاهی اراھی تو راربود قی وسروناز وانمایش
موھامو خشک کرد بعد خواست موھامو رنگ کنم با مخالفت منو سروناز روبھ رو 

 موھاشو رنگ ی ھم دست نزد چون ھومن سفارش کرده بود انی انی بھ مواھایشد حت
 زده بود کھ انی وصورتمو درست کرد فقط پنکک اکابیکنھ بعدم بردم تو اتاق من

 دوباره شروع کرد رو صورتم کار شگرهیبرامون غذا اوردن غذامو خوردمو بعد ارا
 بعدم موھامو درست کرد وبا نمی اصرار کردم نذاشت خودمو ببیکردن بعدشم کھ ھرچ

 زودتر من اماده شده بود ی انرونیفتم ب ری وقتدمی لباسمو پوشاراشی از دستیکیکمکم 
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 بود بھ دهی خودمو ھنوز ندی چقدر خوشگل شدی واگفتند  ھمھ نگام کردندیوقت
 دهی لباس بنفش کوتاه پوشھی سروناز نی شما دوتا خوشگل شدیلیخ: گفتممایسروناز ش

 بلند ی لباس ابھی کھ ماھمی شنیی خورد تا پای طور مگھی دننشییبود تا زا نو کھ پا
 بود دهی قرمز پوشیگال  بادی لباس سفھی نگو قربونش برم گھی بود عسلم کھ ددهیپوش

  خوشگل شده بودنقدریا
  خوشگل شده بود کھ نگونقدری بغلش ادمی پردمی دی انیوقت    
 ی خوشگل شدیلی خی اجیان:من    
  رو دست منی طور زدنیتوھم ھم:یان    
 چشام درشت و سبز شده نقدری باشم انی شد ای نگاه کردم باورم نمنھییوخودمو تو ا    

 رهی خواست ازمون بھ عنوان مدل عکس بگی مشگرهی خوشگل شده بودم ارایلیبود خ
 رو برداره ارادم اومد نای خودش رفت تا مامان انی بعدشم سروناز با ماشمیکھ نذاشت
   ھومن بعدوارشی با عسل رفتند کمایدنبال ش

 
 کار کن اون کار خداروشکر شلنم نی گفت ای بردار ملمی فی اومدند دنبالما ھقھیدق ٥    

 کمکم کرد ارشی کینھوقتی تونست صورتمو ببی نمارشی کی بود کھ حتدهی پوشنقدریا
 بعدم خودش سوار شد وبا نیی سرمو انداختم پای کھ تنددی لحظھ صوتمو دھیسوار بشم 

 شد بعدم در باز ادهی پارشی بھ سالن کمیدیربع رس ھی عد کرد تا سالن بیسرعت رانندگ
 گرفتم ارشوی دست کی ترس ناخواگاه اومد سراغم کھ تندھی بشم بازم ادهیکرد تا من پ

 یدی دستمو محکم گرفتو اروم بھم گفت ترسارشمیک
  ترسمی می دونم چرا ازسالن عروسیاره نم:من    
 نجاینترس من ا: دادوگفتیدستمو فشار کوچک    
 ی محکم گرفتم وباھم باھومنو انگھی بار دھی ارشوی دستم گرفتم ودست کھیدامنو با    

 ی سر سفره عقد سروناز داشت باال سرمون قند ممی راست رفتھی ی ولمیوارد سالن شد
 گھی دی جفت صندلھی جفتمون رو ھی می ھومن کنارھم نبودی وانارشی البتھ منو کدیساب

 گھی دی صندلھی جفتمون روھی
 گفت بلھ نوبت من شد ی خطبھ رو خوند وبعد سھ بار انی ھومن وانیاخوند اول برا    

 ای ادمی گفت فقط شنی می عاقد چدمی فھمی فشار دادم اصال نمارشوی دست کگھی بار دھی
 میوکل
  فرستھیعروس داره صلوات م:سروناز    
  فرستادمیواقعا ھم داشتم صلوات م    
 لمی بار دوم وکیبرا:عاقد    
  خونھیعروس داره قران م:سروناز    
  کردمی تو ذھنم مرورو منویاسی ی سوره ی ھاھیوداشتم ا    
 لمی بار سوم وکیبرا:عاقد    
  خوادی می لفظریعروس از دوماد ز:سروناز    
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  بھم دادیی طالدی گردبند سفھی ارشیک    
  بلھ مجلسنی بزرگترا اھیبا اجازه پدرم وبق:من    
 میختی ری اروم اروم اشک مختندی گل ری وروسر منو اندنیھمھ کل کش    
 ارشی نھ کمی کردی قبول می نھ منو انی شلنو بزنھ کنار ولدیداماد با: گفتندیھمھ م    
 ھمھ می کردی ش قبول نماری منو کی رو زد کنار ولیھومن کھ ھمون موقع شلن ان    
 شلنمو از سرم ارشی من کرد ککی نزدارشوی سروناز بزور کدنی کل کشنای ای انیبرا

 دهیبرداشت وطورمو زد کنار ھمھ کل کش
 ........ الی االی االیدوماد عروسو ببوس :ھمھ    
 ی می گوش کنند من اماده اماده ام ولیگیمجلس ھم:سادوگفتیھومن بلند شد ووا    

 دی نگیزیترسم خانومم شب خفتم کنھ پس لطفا چ
 وھمھ رو دی رو بوسی دس بردار نبودند ھومن لپ انی خنده ولریمھ زدند زھ    

 می شدی نمی راضویکی نی اگھی دارشی نھ من نھ کیخالص کرد ول
 نمی سحر ببوس ببارشیک:سروناز    
 دمی خونھ اگھ من حساب تورو نرسمی برسسایسروناز وا:ارشیک    
 باشھ حاال بلند شو سحر ببوس:سروناز    
 جان من سروناز ول کن زشتھ:من    
 ارشی کنمیھردوتاتون خف بلندشو ببوسش بب:سروناز    
 تنم داغ داغ شده بود از خجالت سرخ دی بھ زور سروناز بلندشد لپ منو بوسارشیک    

  توروحت سرونازیسرخ شده بودم ا
 ......االی االی االیعروس دومادو ببوس :ھمھ    
 نی بشوند من اکی ترسم ھومن خان تحری کھ مییلس از اونجامج: بلند شدوگفتیان    

  دھمیعمل را انجام نم
  از خندهدیدوباره مجلس پک    
 ی توانم خودم را کنترل کنم اشکالی کھ من مییاز اونجا: بلند شدوگفتیھومن تند    

 دیندار
 دی ھم با خجالت لپشو بوسی از خنده ھومن بھ لپش اشاره کرد اندیدوباره مجلس پک    

 ھمھ براشون دست زدند
  ببوسارشویسحرجان بلند شو ک:سروناز    
 ...االی االی االی ببوس ارویسحر ک:ھمھ    
  کردیداشت با خنده بھم نگاه م:ارشیک    
  شھ سرونازتیزی چھی یالھ:من    
  زود باشرهی دعات نگشایا:سروناز    
 شد ی فکر کنم از سرم داشت بخار بلند مگھی ددمیبا خجالت تمام رفتم لپشو بوس    
 دوست داشتم عسلو یلی کارو خنی امی کردی عسل دھن ھم مدی داغ شده بودم بایلیخ
 دستشو کرد تو ارشی کمیسادی وامی بلند شدارشمی عسل دھن ھم کردند منو کارشیک
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 از حرص گرفتم کھ اخش دراومد محکم یلی گاز خھیعسل وکرد تو دھن من منم 
 ناقص شدم: دستشو دراورد بلندگفتی از خنده وقتدیمجلس دوباره پک

 ی بھ جاارشی از خند انگشتمو کردم تو عسل وکردم تو دھن کدیدوباره مجلس پک    
 گھی بدنم دوباره داغ کرد ددی کی دستمو گرفت وقشنگ مرهی انگشتمو گاز بگنکھیا

 اوالال:تحمل نداشتم ھمھ باھم گفتند
 از ارشی کردم وبعد ھمراه ھومن وکزی دستمو ازدھنش داورد با دستمال تمیوقت    

  می مخصوص نشستگاهی تو جامی تو سالن عقد رفتمی ورفتمیاتاق خارج شد
 

 یخوش حال:ارشیک    
 جوابشو ندادم    
 دیخوب: وگفتشمونیسروناز اومد پ    
 ی شعوری بیلیخ:میاھم گفتھردمون ب    
 نظر لطفتونھ:سروناز    
 تای تربی بمونی عروس دوماد کنارنیاا چقدر ا:ھومن    
 اوھوم:یان    
 ی ھا بزار بعد عروسی خونھ کارو تموم نکنیھومن حاال رفت:سروناز    
  کنمی فکر مھیباش :ھومن    
 زمی عزی گفتیچ: ھومنی روپادی محکم کوبیان    
 ی...چی..ه:ھومن    
 نییسروناز با خنده رفت پا    
 ادی خوابم میلی خارشیک:من    
 خانوم مارو:ارشیک    
 ادی کنم خوابم مکاریخوب چ:من با خنده     
 یچیھ:ارشیک    
 ھی اون دختر لباس بنفش کوتاھھ کارشیک:من    
 اون دختر عممھ:ارشیک    
 شیبغل:من    
 مھاون دختر عمو:ارشیک    
 خوشگلن:من    
 اوھوم:ارشیک    
  رو پاشدمیمحکم با پام کوب    
 ی زنیاخ چرا م:ارشیک    
 ی کشیخجالت نم:من    
  خوشگلند منم گفتمیخوب گفت:ارشیک    
 ی گفتی مدیتو نبا:من    
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  گمی نمگھی دلوخوبیخ:ارشیک    
 من حوصلم سررفتھ:من    
  طورنیمنم ھم:یان    
 می پوچ باز کنای گل ایب:ھومن    
 ھیعال:ارشی وکیمنو ان    
 ھی ارشی کاغذ دراورد وتودستش کردو گفت تو کدومھ منو کھی کتش بیھومن تو ج    

 کھ درست از اب دراومد گل افتاد دست ما در ھی توراستمی گفتمویخورده فکر کرد
دم چھ  گردنش شدم دوباره داغ کرکی نزدی گفتم بزار تو دست چپش وقتارشیگوش ک

 دستشو اورد جلو گفت ارشی بود ککرده  داغارشمی کنار کدمی کشی بود تندیحس خوب
 کدومھ

  کردمی بھ اونا نگاه میثیبیمنم با خ    
 تو راستھ:یھومنوان    
 غلطھ:ارشیمنو ک    
 شمونی اومدند پمایسرونازو ش    
 دی کنی مکاریدوزوج جوان چ:سروناز    
 می کنی پوچ باز مایگل :ھومن    
 یچ:مایسرونازوش    
  خندهری زمیما چھارتامون زد    
 ھی چھ کارنیخاک توسرتون ا:سروناز    
 حوصلمون سر رفتھ بود:من    
 دی ھستی کگھیشما د:مایش    
 میما ادم ھست:ھومن    
 اری عسلو بمایش:من    
 یچطور: بغلش کردمو گفتمشمونیباشھ عسلو اورد پ:مایش    
  نکردتتی کھ اذیی خالھ داخوبم:عسل    
 یلیچرا خ:من    
 ی کردتیچرا خالمو اذ: باخم گفتارشیعسل روبھ ک    
  کنمتی اذادیاصال بھ من م: عسلو بغل کردوگفتارشیک    
 ادیاره بھت م:ھومن    
  نکردتتی ھومنکھ اذیی دایخالھ ان:عسل    
  خوادی کتک از دست تو مھی تییعسل دا:یان    
 محکم ازدست ھومن گرفت کھ کی پھی در رفت ورفت ارشیعسل تند از بغل ک    

 ھومن اخش دراومد
 شھی ماهی شھ االن ستیزی چھی شایا:ھومن    
 ی نکردتی اذویتوکھ مامان: بوس گنده از لپش کردمھیعسلو بغل کردم     
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  خندم گرفتھاشیون زبنیری کنم از شی نمتی اذوی کسستمی ھام نیینھ من مثل دا:عسل    
 نای مامانت اشی پمی برای بارشیک:من    
 مامان شی پمی گرفتمو باھم رفتارشوی عسل دستمو گرفت منم دست کمی برای بارشیک    

 نایا
 یسالم دختر گلم خوب ھست:مامان    
 دی خوبم شما خوبیمرس:من    
  نکردتتی کھ اذارشیک:مامان    
  سروناز چرای نھ ولارشیک:من    
 سروناز:مامان    
 گھیمامان داره دروغ م:سروناز    
  کنھی بود شلوار منو عسلکی کرد دوبار نزدتی اذیلیچرا مامان خ:ارشیک    
  روسرمنرزهی شده بدهی سابی بود تمام قندھاکی بارم نزدھیتازه :من    
  کردمی ھردوتاشو میکاشک:سروناز    
  خونھمی برسایسروناز وا:مامان    
 ... مثلگنیمامان بھ و دارن دروغ م:سروناز    
 سروناز:مامان    
 دیببخش:سروناز    
  دخمل خوبنیافر:ارشیک    
 ای سحر توھم بای لحظھ بھی ارشی کیراست:سروناز    
 ارشی کومدهی نرادیھ: گوشھ وگفتھی سروناز رفت میباھم دنبال سروناز رفت    
 شینی ببی حق نداریاومده ول:ارشیک    
  چرا؟:سروناز    

 
  کھ گفتمنیھم:ارشیک    
 نگاه ارشی کرد بغلش کردم وبا خشم بھ کھی واروم اروم گردیسروناز بغضش ترک    

  چرانتشی ببدیچرا نبا:کردمو گفتم
  سحر پس دخالت نکنی دونی نمیچیتو ھ:ارشیک    
 دی از سروناز دورش کردمو گفتم باکمی گرفتمو ارشویسرونازو ول کردمو دست ک    

 کرد اون ی مھی من داشت مثل ابر بھار گرشی اون موقع پی دونی منتشی بره ببیبزار
 کنم ی ازت خواھش مارشی کرده کی مھی بوده بازم داشتھ گرنای ای با انیموقع وقت

 ازم جداشدو گفت تو ششی بره پزارمی مبسھ  بسھلوخوبیخ:ناگھان بغلم کردو گفت
 رو بغل کنم قبلنا ی اعصابم خورده کسیشک نروکھ چرا بغلت کردم مجبورم وقت

  سروناز تا بھش بگمشی پرمیپس من م: کردم سرمو تکون دادمو گفتمیبالشتمو بغل م
 امی منم مارشیک    
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 بود ی چقدر تو بغلش ارامش داشتم چھ حس خوبیھمرام اومد داغ شده بودم حساب    
 بھ گفت سرونازم با ذوق بغلش کرد ارشی سروناز کشی پمی تر بود رفتی طوالنیاشکک

 ی شدی دونم عصبانی می مرسی داداشیمرس
 ی شدی تو عصباننمی ببسایوا:سروناز    
 بغلت کرد نھ: گفتیثیبھ من نگاه کردوگفت ابرھاشو انداخت باال وباحالت خب    
 نھ:من    
 رومو کردم طرف دونندی ندونھ ھمھ خانواده ما میچرا برو برو ھرک:سروناز    

 ستی ندمی دارشیک
 ی چیعنی یدونی منیا:سروناز    
 نھ:من    
  دوست دارهیعنی:سروناز    
  بودهتشیاون گفت فقط بھ خاطر عصبان:من با پوزخندگفتم    
 تر ازھمھ دوس داره رو شی کھ بی کستی موقع عصبانارشی کیدرستھ ول:سروناز    

 ... االنی کنھ اون موقع ھا بالشتشو دوست داشت ولیبغل م
  نکنی بافالیبرو خ:من    
  بگم تو بگو نھیحاال من ھ:سروناز    
 مشغول حرف زدن شدم چون ھومن ھم ی مخصوص نشستم و باانگاهیرفتم تو جا    

 می رقص تانگوھم انجام دادھی اومد ھمھ بھمون کادو دادند یرفتھ بود بھ شد خوابم م
 خونھ بابام ھم بعد عقد می ھم رفتی خونھ منو انمی رفتی موقع رفتن بود ھمگگھیوبعد د

 بھ نای رفتم خونھ مامان ای صادر کرده بودن وقتیھ اشتباتشیما رفت فرود گاه چون بل
  کجا برمدیمن با:سروناز گفتم

 ھست کھ دی در سفھیره کنارشم  سوختھ دایی در قھوه اھی ارشیاتاق ک:سروناز    
 ییدست شو

 یاوک:من    
 سروناز قبال ی بنفش بود ولدی اتاق سفھی کردم ورفتم تو دای پارشویرفتم باال واتاق ک    

 اومد بعدشم گفت رنگشو عوض کردند اتاقش ادمی اھان ھی اگھی رنگ دھیبھم گفتھ بود 
 یی موردعالقھ من بود رفتم درکمدو باز کردم ولباسای خوشگل شده بود رنگ ھایلیخ

 کوتاه قرمز نی لباس استھی بود و گذاشتھ بود توکمد دهیکھ قبال سروناز برام خر
 دمی دوش گرفتمو لباسامو پوشھی ورفتم تو حموم اتاق سروناز اهی شلوار سھیبرداشتم با 

 رو تخت سروناز نشستم
 یدی درادویسروناز ھ:من    
  اره:ازسرون    

 
 

  گفت؟یچ:من    
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  محلمم نذاشتی حتیچی اومدند ھنییسروناز اروم اروم اشکاش پا    
 یچ:من    
 ی باتو ندارم اگر می خواستم باھاش حرف بزنم گفت من حرفیوقت:سروناز    

 مثل دی من بای گفت ولی راست می زدی سال ھا قبل میلی خدی بای حرفتو بزنیخواست
  عاشق خودم کنمرادویفبال دوباره ھ

 مطمئن باش نی ھمھی دوست داره وھنوز عاشقتھ فقط از دستت عصبانرادیھ:من    
  بھش گفتھویاراد ھمھ چ

 ادی حاال بلندشو برو کنار شوھرت خوابم مدونمیم:سروناز    
 یری گیدوش نم:من    
 روتختش منم بلند شدم رفتم تو اتاق دی حوصلھ داره فردا صبح بعدم پریک:سروناز    

 منم شیشونی بود وساعد دستشو گذاشتھ بود رو پدهی رو تختش خوابارشی کارشیک
  پتوری زدمیاروم خز

 یخواب:من    
 نھ:ارشیک    
  کنھیسرت درد م:من    
 نھ:ارشیک    
 پس:من    
 ؟ی پرسیاه چقدر سوال م:ارشیک    
 ی زنیدرد چرا دارد م:من    
  کنھیمعدم درد م: دستشو گذاشت رو شکمشو چشاشو بادرد فشار دادارشیک    

 ؟یچرا؟غذا پر خورد:من    
 اوھوم:ارشیک    
 نجای گذاشتم رو شکمش وگفتم ادیرفتم کنارش ودستمو با ترد    
 نھ باال تر:ارشیک    
 نجایا:من    
 اره:ارشیک    
 درست بود معدش بود    
 ی کنیقرص مصرف م:من    
 نیدیاره فامو ت:ارشیک    
  برداشتم وبھش با اب دادمدهی قرص فاموتھی فمیخوب رفتم از ک:من    
 یحاال خوب:من    
 دمیاره بھترم دوباره رفتم گوشھ تخت وخواب:ارشیک    
  سرتو بدهری پس بالشت زرمی بالشت بغل بگدیمن شبا با:ارشیک    
  خوامی منم بالشت میول:من    
  ندارهیبھ من ربط:ارشیک    
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 ای بلوخوبیخ:من    
 حاال ای دوباره ترس افتاده بود تو دلم خدادیبھش بالشتمو دادم اونم بغل گرفت وخواب    
 ارشیک: وگفتمارشی کنمرفتم کنار ککاریچ

 بلھ:ارشیک    
  گفت جانمیکاش م    
  ترسمیم:من    
 دوباره:ارشیک    
  تو بغلش ودستاشو پشت کمرم قفل کرددیبالشتو گذاشت اونور ومنو کش    
  اروم کردنت ندارمی برانی بھ جز ای بخواب من کارریبگ:ارشیک    
 باشھ:من    
 دمی فرو کردم خوابنشی جمع کردم سرمو تو سکمیخودمو توبغلش     
 محکم بغلم کرده سرشم تو ارشمی کارشمی تو بغل کدمیفردا صبح کھ بلند شدم د    
  بود کھ منم بغلش کردمنجای اشیرده جالب گردنم فروکیگود
  نشدداری بی ولارشی کارشیک:اروم صداش زدم    
 شد چشماشو کھ باز کرد دستاشم از دور کمرم برداشت داریدوباره صداش زدم کھ ب    

 ی انگار نر مش مدادی بھ بدنش میمنم بلند شدم باخنده بھش نگاه کردم داشت کشوقوص
 دیه گرفت خواب دوبارقھیکرد بعد چنددق

 ی بردیبلندشو زود باش بلندشو با:رفتم دستمو گذاشتم روشونش وتکونش دادمو گفتم    
 مارستانیب

 ادیخوابم م:ارشیک    
  بلندشوارشیبلندشو ک:من    
 ادیسحر ولم کن خوابم م:ارشیک    
 نھ:من    
 چرا:ارشیک    
  بھ رادهیچون چ چسب: گفتمرونوی بدمیبالشتو از تو بغلش کش:من    
 از دستو دهی چھ فای دست و پا زدم ولنقدری تو بغلش گرفت ادی دست منو کشارشمیک    

 پازدن خستھ شدم
 ادی بمون بابا خوابم می جورنیسحر تروخدا چندلحظھ ھم:ارشیک    
 مارستانی بی بردی بلندشو باارشیک:من    
 مارستانی خوام برم بینھ نم:ارشیک    
 نمی بلندشو ببارشیک:من    

 رمیحاال م:ارشیک    
 دستامو بردم رو گردنشو قلقلکش دادم تا دستاشو باز کرد    
 ھی چھ کارنیا:ارشیک    
  اقامارستانیبلندشو برو ب:من    
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 ھنوز خواب بود پارچ اب کنار ارشی کرونی اومدم بی وقتییبلندشدم ورفتم دسشو    
 ورفتم رونی از اتاق اومدم بی کھ دادش بلندشد منم تند رو شکمشختمیتختو برداشتم ور

 کردمو رو ی اب تھ پارچ بود کھ خالگھی دکمی دهی سرونازم خوابدمیتو اتاق سروناز د
 شاری تو اتاق کدمیسروناز وپر

 ی کردسی خوی کرد دوباره کی داشت با خنده نگام مارشیک    
 سرونازو:باخنده گفتم    
 کشتت ورفت ی مادیدختر کوچلو االن سروناز م: بلند شد اومد طرفمو گفتارشیک    

 سادی وافی بال تکلدی کمدشو دیسمت کمدش وقت
 ارشی کشدهیچ:من    
  بپوشمیچ:ارشیک    
  دونمینم:من    
  برام انتخاب کنایب:ارشیک    
 کفش اسپرت  بااهی کت تک سھی واهی با شلوار کتون سدی لباس سفھیرفتم دم کمدش و    
  براش انتخاب کردمو گذاشتم روتختدی وسفاهیس

 خوبھ:من    
 ستیاره بد ن:ارشیک    
  بزنم درجا کبودت کنمستیبدن:من    
 بزن:ارشیک    
 یگناه دار:من    
 ستمیبگو بلدن:ارشیک    
  گمینم:من    
  رونندی مامان بابا ھم بدمی درونی تمام رفتم بیبعدم با خونسرد    

 
 یسالم دخترم خوب:نازخانومیپر    
 دی حاج خانوم شما خوبستیمرس:من    
 ی صحبت نکنی باھم رسمنقدری اشھیم:خانوم:نازیپر    
 دی بگم بالخره شما بزرگتر منیاخھ پس چ:من    
  کھ بھم حاج خانوم نگونھینھ منظورم ا:نازخانومیپر    
  مادرجون صداتون کنمنی خوایم:من    
 ھیعال: گفتی باخوشحالخانومنازیپر    
  برام سختھکمی من تاحاال مادر نداشتم یول:من    
  مامانتیمن ازاالن جا: نازخانومیپر    
 مادرجون:من    
  خوشحالمیلیخ: بغلم کردوگفتیمامان با خوشحال    
  من امروز صبحونھ درست کنمشھیحاال م:من    
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 دییبلھ بفرما:مامان    
 ارشی دوست دارند اقاھومن و کیاقاجون چ:من    
 حدس بزن:مادرجون    
 شمیپس خودم دست بھ کار م:من    
 زی ومربا البالو گذاشتم سرمجی رفت منم کره ومرباھورونیمادرجون با خنده ب    

 درست کردم ی خاصی بود اونارو مدل ھازی رومیی پارچھ ایچندتا دستمال ھا
تا تخم مرغم درست کردم و چندتا ٨وگذاشتم سر ھر بشقاب قھوه ام درست کردم 

 تو فالکس ختمی و قھوه ام رزیم چندتا فنجون گذاشتم سرزبعدشمیبشقاب وگذاشتم سرم
 دی کشی سوت بلندھی تا سروناز اومد تو اشپز خونھ زیبعدم گذاشتم سرم

  کردهکاریت چ عروس گلنی ببایاوه مامان ب:سروناز    
 ی ابرمو بردسیھ:من    
  کارا نکردهنی تاحاال سروناز ازای چھ کردیوا:مادرجون    
 من یاری دربی بازنیری خودشی اگھ ازاالن بخوانیبب:سروناز بااخم نگام کردوگفت    

 انھی یدی ام ھستم فھمی جدی ھم ندارم جدی تو شوخدونمویم
چشم بعدشم با اخم بھش نگاه کردمو :باترس اب دھنمو قورت دادمو گفتم    
 تو دوران رمی تو ومدونمی من می بااخم با من حرف بزنگھی بار دھیسروناز :گفتم

 شھی می کھ چیدونیمدرسھ اونوقت م
 ی قربونت برم الھزمی عزیدی دستت درد نکنھ سحر چقدر زحمت کشیوا:سروناز    

 یدی مادیبھ منم 
 حاال درست شد:من    
  بابامینی بنیشیب:سروناز    
 سروناز:مادرجون    
  سفره رویدی چی چجوری گفتزمیعز:سروناز    
 دی خندی داشت بھمون مماھمیازخنده مرده بودم ش    
  غذا داشتھ باشھ بخورهھی چاررهی برادی ھنی القل اری بگادی زمیسروناز عز:مایش    
  اھم اھمماجانیش:سروناز    
 ھی کرادیھ:مادرجون    
 باشھ ه خاطر رادی ھندشی دوست داشت اسم اھی مادرجون سروناز ھمیچیھ:من    
 مای مگھ نھ شرادی ھگھی ممای داره شنیھم
 اره مگھ نھ سروناز:مایش    
 اره مگھ بھت نگفتھ بودم مامان:سروناز    
 نھ:مامن    
 اا حاال گفتم:سروناز    
 دی خبر کننی رو برھیحاال بق:من    
 رمیمن االن م:مادرجون    
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 خراب یی بعدشم دوتامیدی نفس راحت کشھی سروناز مای مادرجون رفت منو شیوقت    
 مای رو سر شمیشد
 یری جلو زبونتو بگقھی دودقی تونینم:سروناز    
 نھ:مایش    
 مایش:من    
 بابا از زبونم دررفت:مایش    
 مرگ:سروناز    
 ھمشون با تعجب بھ دندی دزوی می وقتارشی وھومن وکیمادرجونو ھمھ اومدند ان    

 من نگاه کردند
 یی تنھاناروی ھمھ ای کردکاری چیسحر اج:یان    
 من با لبخند سر تکون دادم    
 دیسحرخانوم شما قصد ازدواج ندار:ھومن    
 خودت یاوووو:د گفت بلنی با صداارشمی ھومن کی رو پادی پاشو محکم کوبیان    

 یمگھ زن ندار
 ه خوردم.و.غلت کردو گ:ھومن    
 بار اخرت باشھ:یان    

 
 روتون یادی خواھر من زنی سوزه ایھومن خان دلم براتون م:من با خنده گفتم    

 یلی خدمیدی از تھران اومد من غمو تو چشماش می از وقتشھیحساسھ باورتون نم
 دوستون داره

 خنده ریھمھ زدند ز    
 گھی رواب دزیسحرجان پتھ منو بر:یان    
 دیگی تروخدا سحر خانم راست میوا:ھومن    
 بلھ البتھ ازنو چاخانش:من    
 رخندهیدوباره ھمھ زدند ز    
 دینی بشدییبفرما:من    
 ری کامل نشستم خوردم چندبار زتیھمھ نشستند ومشغول خوردن شدن منم با رضا    

 تر نخورد شی دولقمھ بدمی دی ولانھی خوره ی منمی نگاه کردم کھ ببارشی بھ کیچشم
  کردی میبعدشم ھمش با غذاش باز

 ؟ی خوری چرا نمارشیک:ھومن    
  نشده؟؟خوشمزهیدوست ندار:بھش نگاه کردموگفتم    
  خورمی خوشمزه است دارم میلینھ اتفاقا خ:ارشیک    
 ارهی درمیلوس باز خوره االن داره ی منیسحرخانم ا:ھومن    
 شیشونی قند پرت کرد طرف ھومن کھ خورد تو پھی ارشیک    
 بار اخرت:ارشیک    
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  کنھی می جلو زنم بامن چھ رفتارگایمامان ن:ھومن    
 حقتھ ی ھستینطوری اشھیتوھم: بعدشم گفتدی مالی ھومنو میشونی با خنده پیان    

 یکتک بخور
  ھایی خانم مثال زن مایدست شما درد نکنھ ان:ھومن     
 ظرف خودشو ھومنو برداشت ی خنده انری زمیبعدشم بلند شد رفت ھممون زد    

 شی قھوه ھارم بھش اضافھ کرد ورفت پینیوگذاشت تو س
  دستمال سرارویسروناز درست کرد:من    
  بھت نشون بدمایاره ب:سروناز    
 باشھ بعد صبحونھ:من    
  خوام ھنوز درسمو تواون مطب ادامھ بدمی مامان من میباشھ راست:سروناز    
  دکترش عوض شدهیول:مادرجون    
  رفتیاقانصرت:سروناز    
 اره:مادرجون    
  جاش اومدهی کدیدونینم:سروناز    
 رادیھ:مایش    
 ھی کرادیھ:سروناز    
 برادر اراد: باخنده گفتمایش    
 مای شی پاید زد تو لگھیاھان بعدشم :یسروناز باخونسرد    
 قبول کنھ بعدشم کھ ھروقت ی بھش بگم تورو بھ عنوان منشی خوایاگھ م:اراد    

  بدهادیسرش خلوت شد بھت 
 ی مرسھیعال:سروناز    
 میماچاکر خواھر زنمونم ھست: لبخند قشنگ زدوگفتھیاراد     
  سروناز بلندشدند ورفتندمایارادوش    
 ارشی منو کمیمادرجون وباباجونم رفتند فقط موند    
 ی نخوردیچی چرا ھارشیک:من    
  کنھی متیمعدم اذ:ارشیک    
  نشستمششی بلندشدم ورفتم پیبا نگران    
  تو بکش عقبی صندلکمی:من    
 نجایا: عقب دستمو گذاشتم رو شکمش وگفتمدی کششویصندل    
 ورم بخیزی تونم چیاره نم:ارشیک    
 اروم اروم بخور: برداشتم ودادم دستش گفتمزیقھوه رو از روم    
 روم حس رشوی تو بشقاب نگاه خندمی براش گرفتم وچکی کوچکی کوچیلقمھ ھا    

  بشھرهی نگفتم دوست داشتم بھم خیچی ھی کردم ولیم
 لقمھ ھارا نی تمام ادی خان حاال باارشیخوب ک:با لبخند سرمو اوردم باال وگفتم    

 یبخور
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 ی کنیبچھ خر م:دوگفتی خندارشیک    
  کنمی خر مالی بدتر خر قربون خر گودززی چھی:من    
  ادبیب:ارشیک    
  گفتم با قھوه قورت بدهی گذاشتم تو دھنش ومی میکی یکیلقمھ ھارا     
  پسمل خوب لقمھ ھاتم تموم شدنیاور: لقمھ ھا تموم شد بھش گفتمیوقت    
 ی بودم مامانیپسمل خوب: با خنده گفتارشیک    
 بھلھ بھلھ:من    
 کردم ورفت بعدم منو ی و راھارشی بعدم کمی جمع کردزوی ھمھ مارشیبا کمک ک    

  رو سر سرونازمی خراب شدیان
  خونتونمی بردیبچھ ھا با:سروناز    
 خونمون چرا:من    
 لباساتونو می بردی بعدشم بادیچون قراره حنابندون اونجا باشھ زود باش:سروناز    
 اطی از خمیریبگ

 ی روسرھی وی برداشتم با شلوار لدی وکمدمو باز کردم مانتو سفارشیرفتم تو اتاق ک    
 چادرمم برداشتم رفتم در اتاق رونی بعدم رفتم بدی پاشنھ سفمی با کفش نی اسمونیاب

 یان:ھومن ودر زدم وگفتم
 امیاالن م:یان    
  سرونازنی تو ماشرونی بمی باھم رفترونویاومد ب    
 نی تو ماشدی نشستنمی بیسرونازم اومد وگفت م    
 بلھ:من    
 نی رفتم نشستم چندوقتھ اصال پشت ماشی باخوشحالنی پشت ماشنیسحر بش:سروناز    

 نبودم
 ازدستش نقدری ادی رقصی اھنگ شاد گذاشت و مھی عقب یسروناز جلو نشست وان    
 تو می رفتی دراوردم ودرخونھ روباز کردم ھمھ گفمی از کدوی خونھ کلمیفت رمیدیخند

 رفتم تو اتاقم ونشستم رو تختم انی نفر وگفت االن بھیخونھ سروانازم زنگ زد بھ 
 اتفاق یبابام تنگ شده بود چقدر زود ھمھ چ ی چقدر دلم باختمیواروم اروم اشک ر

 بغلم ی اومدند تو انمھی سراسوسرونازی سرمو فرو کردم تو تخت انھیافتاد با گر
 شدهیسحر چ:کردوگفت

 خوام دلم ی خوام مامانمو میبابام کو بابامو م: نگاش کردمو گفتممی اشکیبا چشا    
 انیبراشون تنگ شده بھشون بگو ب

 گھیبسھ د: سروناز اروم اروم نوازشم کردوگفترونی رفت بشی اشکی با چشایان    
 ھی گرگھی پس دستمی نکن مگھ من دوست خندت نھی گرگھی دیاالن بھتره تحمل کن

  بابام تنگ شدهیسرونازدلم برا:من    
  گردهیبابات برم:سروناز    
  منو دوس داشتھ باشھگھی دی بر گرده اگھ برنگرده پس کدی گرده بایبرم:من    
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 نجای امی اومدیبراچ:اشکامو پاک کردمو رفتم بھ سروناز گفتم    
 بلندشد رفت با دو رفتم عی سروناز زنگ خورد سروناز جواب داد وسرلیموبا    

 شده واروم اروم اشک رهی بھ عکس بابا خیی گوشھ اھی نشستھ ی اندمیدنبالش کھ د
 زهیریم

امروز حنابندون تو عشقتھ :رفتم کنارش وبالبخند بلندش کردمواشکاشو پاک کردم    
 من اگھ ی حنابندون صورھی ھیصور من ی برای حنابندون من عشقمم باشھ ولدیشا
 ی کنھی گردی تو نبای ولستی نی کنم اشکالھیگر
 شدت گرفت وبغلم کرد اروم اروم نوازشش کردم واشکاشو پاک کردم شی گریان    

 اومدتو ی با خوشحالقھیدستامالو برداشتم واشکاشو پاک کردم روناز بعد چنددق
 کھ دیی کنند شمادوتاھم بدویثل دست گل م منجاروی االن اییرای پذی خدمتکارانمیا:گفت

 ی بھم میلی خدمی لباسو پوشی وقتاطیخ شی پمی ورفتمیدی زنگ زد بھم خنداطیخ
 سرم رونی دوش گرفتمو اومدم بھی نایاومدبعدم لباسمو دراوردم و رفتم خونھ سروناز ا

 دی لباس زرد با شلوارسفھی دمیخوردم ولباس پوش(.....)  قرص ھی کرد ی درد میحساب
 کھ اونوقت نیی پشتم ازاد کردم بعدم رفتم پای طورنی تل زردم زدم تو موھام و ھمھی

 االن نھ ھومن بود ی گرمم شد ولیلی بودم خدهی صبحونھ درست کردن مانتو پوشیبرا
 نھ اراد رفتم تو اتاق سروناز

 بابا خوشگل:سروناز    
 چاکرشوما:من    
 یت ما ابج رودسیزد:یان    
 دی داراریاخت:من    
 می ناھار درست کنمیبچھ ھا بر:سروناز    
 میبر:من    
 میبر:یان    
 سروناز ساالد درست می تو اشپزخونھ ومشغول غذا درست کردن شدمی رفتییسھ تا    

 اماده ی ھمھ چی کرد وقتی ھم در درست می کردم انی کرد منم غذارو درست میم
 خوشگل شده نقدری امی ھا شدی تو اتاق سروناز ومشغول درست کردن دستمامیشد رفت

 نییپا می باھم رفتدییبچھ ھا کجا:بودند مادرجون
 وسروناز زودترازھمھ ی بعدشم باباجون اومد منو انقھی چنددقمی سالم کردیھمھ گ    

 راننده بود ی اننددفعھی انی تو ماشمی رفتی ھمھ گمی کھ برمی واماده شدمیغذامونو خورد
 شگاهی تو ارامی رفتمی بودشگاهی ربع بعدش دم اراھی

  سروناز جونیراومدی دنقدریسالم چرا ا:شگرهیارا    
  کھ منویدونی مالی سھدیببخش:سروناز    
 دیستی وسحر نی شما اننمی ببسای وادونمیبلھ م:الیسھ    
  رادپورالی سھنکھیباتعجب بھ دختره نگاه کردم ا    
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 ی بیلیخ: دختر دلم برات تنگ شده بود بغلش کردمو گفتمی چطورالیسالم سھ:من    
 ایمعرفت

 افتادهی نشی ھنوز دوھزاری انشھی طور ومثل ھمنیتوھم ھم:الیسھ    
 نھ:یان    
  رادپورهالیسھ:من    
 یتو رادپور:یان    
 پھ نھ پھ:الیسھ    
  بغل کردندگرویبالخنده ھم د    
 ی منو درست کنی خوای تو محاال:یان    
  قراره شما دوتا عروسارو درست کنھشونیبلھ ا:سروناز    
 عروسا:الیسھ    
  حنابندونشونھیعنی:سروناز    
 یباک:الیسھ    
  خانومنی ایبرادار:من    
 واقعا: باخنده گفتالیسھ    
 می شدچارهی بینی بیبلھ م:سروناز    
 باخنده جدامون کرد الی کھ سھمی روکلھ سروناز خراب شدمی رفتیمنو ان    

 خوب اول کدومتون:وگفت
 یان:سروناز    
 کرد ومارو ھم فرستاد تا ششی واول ارای نشوند رو صندلوی انیاره ان:الیسھ    
 نھیی تو ای وقتمیدی کردند ولباسامونو پوششمونی ارانکھی انجا بدند بعد اونمونوینیش

 می خوشگل شده بودنقدری امی باشنی شد ایباورمون نم میخودمو نگاه کرد
 ربع گذشت تا اومدند سوار ھی نیای وھومن بازشی تا کمیسروناز رفت ماھم موند    
  شدمارشی کنیماش
  حرکت کردارشیک    
 سالم:ارشیک    
 سالم:من    
  سحر خانمیخوب:ارشیک    
 ی شما خوبیمرس:من    
 میبلھ ماھم خوب:ارشیک    
  درد نگرفتمارستانیمعدت کھ تو ب:من    
 نھ خدارو شکر:ارشیک    
 گرمامھ:من    
  عقبایدیشنلتو نم:ارشیک    
 چرا:من    
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  کھ گفتمنیھم:کارش    
 دمی پوووف بلند کشھی    
 میی خالمو دادندی ھمھ برامون کل کشمی وارد شدی خونھ ما وقتمیدی ربع بعد رسھی    

 می ماروھم اورده بودند باھم رفتی ھام عموھام ھمھ غنچھ ھاھمھ اومده بودند عمھ
 کردند ماھم ھمش رونی وھومنو بارشوی کقھی اومده بود بعد چنددقی انمیرومبل نشست

 وسط ماھم بردند وسط ختندی گذاشتند وھمھ رھنگ رفتند ای وقتمیدی خندیبھشون م
 فقط گفتم کف دستم ومدای از حنا بدم منقدری بعدش برامون حنا زدند امیدی رقصنقدریا

 بعدم کھ ھمھ مردا اومدند راستش دمیبزاره بعدشم دوتا دومادا اومدن ماھم بااونا رقص
 تو اتاق می ذفتارشیک  کھ شام دادن منوی مردونھ بود وتوخونھ ھم زنونھ وقتاطیتو ح

  وانداختم اونوردمی منم اونجا شلنمو کشمیمن وباھم غذا خورد
  بخور رفتم نشستم وخوردمایب:رشایک    
 می کنکاری چمی خودنمون تموم شد موندنکھیبعد از ا    
  خندهری زد زارشیمن بلند شدم رفتم لبتابمو برداشتم نشستم پشتش کھ ک    
 ھیچ:من    
  کنھی تو حناندون لپتاب بازی بودم دختردهیتاحاال ند:ارشیک    
 رفتم کنارش نشستم ووبامو بھش نشون دادم    
 ای حوصلھ داشتیلیخ:ارشیک    
 اوھوم:من    
 منم وب دارم:ارشیک    
 نمی بباریخوب برام ب:من    
  خندهری زدم زدمویبرام اورد وبشو د    
 ھی چنیاخھ ا:من    
 ی قشنگنیھھھ کجاش خنده داشت وب بھ ا:ارشیک    
 اخھ کجاش قشنگھ:من    
  قشنگھمیخل:ارشیک    
 ی کنی مکاریچ: ھاش کھ گفتی خواستم برم تو نظر سنجیم    
 نمی نظرتاتو ببخوامیم:من    
 نمی ببوی چینھ چ:ارشیک    
 نمی خوام ببی من میول:من    
  نھارشیک    
  خوامیم:من    
 نھ: بلندشدو لپتاب برداشت و خاموش کرد وگفتارشیک    
 بد:من    
  کنھی سرم درد میلیسحر خ:ارشیک    
 دی دراز بکش اومد روتختم ودراز کشایب:من    
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 ایتو ھم ب:ارشیک    
 می کردی مکاری چمی کنند کھ ما داشتی اونوقت ھمھ شک مشھینھ موھام خراب م:من    
 خوبھ کھ:ارشیک    
 دیزدم تو بازوش کھ خند    
  بخوابایحاال ب:ارشیک    
 نھ:من    
 منو تو بغلش ودستاشو دور کمرم حلقھ کرد دی دستمو گرفت وکشارشیک    

 گوش کن حرفمو:وگفت
  چقدر دوس داشتمای فرو کردم خدانشیسرمو تو س    
  بشھی طورنی اتی زندگی کردیسحر فکر م:ارشیک    
 نھ: گفتمرونویازبغلش اومدم ب    
 یبھ سرنوشت اعتقاد دار:ارشیک    
 سازهی مانسانھ کھ سرنوشتشو:من    
 ی خواستی طورنی تو ایول:ارشیک    
  قسمتھنیا:من    
 نبلندشم ورفتم ی تو تندایدوزوج خوشبخت وضعتون خوه ب:سروناز درزدوگفت    

 دی خندی بود مدهی کھ دراز کشی ھمون طورارشمی کرمی تحرزیپشت م
  خندهی مایسحر چرا ک:سروناز    
  دنمینم:من    
 ی دونیتو نم:ارشیک    
 نھ:من    
 ارمی بعدا تاتوشو درمسایاره جون عمت وا:سروناز    
  فضول خانی داشتکاریچ:ارشیک    
 گھی مامان مرونی بنیایب:سروناز    
 میایباشھ االن م:من    
 از پشت بغلم ارشی خواستم کالشو بزارم سرم کی یدموقتیرفتم طرف شلنم وپوش    

  بمونی طورنی ھمادیمامانم داره م:کردوگفت
 می ازھم جداشدی موندم کھ حاج خانوم اومد وما مثال تندی طورنیچند لحظھ ھم    
 نیایبچھ ھا ب:مادرجون    
  ھم ھمراه ما اومدندی ھومن وانرونی بمی باخجالت رفتیتند    
 یھومن چرا دورلبت رژلب:ارشیک    
  ھم باد کردهیاره چرا تازه لب ان:من باخنده     
  کشمتیواقعا ھومن م:یان    
  خندهری زمی زدارشیمنو ک    
  نوچ نوچدی خودتونو نگھ داردینتونست:ارشیک    
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 واقعا کھ:من    
 دی کردی مکاری اصال بھ شما شما خودتون چزهی چزهیچ:ھومن    
 می کردی میلپتاب باز:من    
 دی کردی مکاریچ:یھومنوان    
 نای اارشی خونھ کمی ھمھ مھمونا رفتند ماھم رفتیوقت    
  باز کنھی موھارو کنی لبسامو عوض کردم ونشستم روتخت حاال ایبا خستگ    
 یچرا موھاتو باز نکرد: اومد توگفتارشیک    
  کنمی با سروناز باز مرمیاالن م:من    
 دستمو گرفت ارشی سروناز کھ کشی نشست روتخت منم بلند شدم کھ برم پارشیک    

 نکھی کردم بعد ای اخ اوخ می موھامو باز کرد منم ھیکی یکیومنو نشوند روپاش و
  خواستم بلند بشم کھ منو گرفت تو بغلشیموھامو باز کرد م

  خوام برم حمومیم:من    
 ی خوشگل شدیلیامروز خ:صورتمو کرد طرف خودشو گفت    
 کردم چقدر خوشگل بودن ی مصورتم از حرفش گر گرفت فقط تو چشماش نگاه    

 دی بوسی داشت منو مارشی کدمیدی دونم چرا لبام سوخت درست میچشماش ناگھان نم
 شد قلبم ی نمی خواستم ازش جدا بشم ولیتحمل نداشتم دوست ھم نداشتم تموم بشھ م

 کردم ی منم باھاش ھمکاردی بوسی مبامو اروم اروم لدادی اجازه رو بھم نمیواحساسم ا
دور گردنش حلقھ کردم واونم دستاش دور کمرم حلقھ کرد ومنو خوابوند بعد دستامو 

 روھردومون ودوباره شروع کرد دی منو تو بغلش گرفت وپتو کشی بوسھ طوالنھیاز 
  شد وخواب رفتمی چدمی نفھمگھی بوسھ دنی بود انیریبا لبام باز کردن چقدر ش

 ارشی دوباره تو بغل کدمیفردا صبح کھ بلندشدم د    
 ی شدداریب:ارشیک    
 اوھوم:من    
 یدیخوب خواب:ارشیک    
 اوھوم:من    
  خندهری زد زارشی پتو کری با خجالت رفتم زشدهی چشبی ددمیتا فھم    
 ؟یدی منو بوسی بااجازه کشبیتو د:من    
 خودت:ارشیک    
 من غلت کردم بھ تو اجازه دادم:من    
 می کردی ازدواج صورھی رفتھ ما ادتیانگار : گفتمرونوبھشیاومدم ب    
  نرفتھادمینھ : اخم کردوگفتارشیک    
  افتادی اتفاق نمنی ادی کردی نمنکاروی شما اشبیخوبھ چون اگھ د:من    
  ندارمیی عالقھ اچینگران نباش من بھ تو ھ:ارشیک    
  طورنیمنم ھم:من    
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 بھتر بود کھ خودمو ختی ری اروم اروم اشکام مییبعدشم بلند شدم ورفتم تو دسشو    
 ھدوشی نکنم االن دوروز از رفتن بابا گذشتھ امروز جمعھ ھست رفتم حموم ورشیاس

 نگاه کنم رفتم ارشی بھ کنکھی وبدون ارونی واومدم بدمیگرفتم لباسامم ھمونجا پوش
  قشون وھومنم تو اتای خواب بود انسرونازم  خونھ نبودننای مادرجون انییپا
 
 

بھ شدت حوصلم سررفتھ بود واعصابمم داغون بود ناگھان تلفن زنگ خورد رفتم     
 تلفن رو برداشتم مادرجون بود

  شما نگرانتون شدمدیی کجادیسالم مادرجون خوب ھست:من    
 می رفتی مدی حالش بدشده باارشی خوبم نگران نباش خالھ کزمیسالم عز:مادرجون    

 زمی عزمیالنیمااالن گ
 الن؟ی گیچ:من    
 اره:مادرجون    
 دیالنی کھ االن گدی رفتیک:من    
 میحدود چھارصبح حرکت کرد:مادرجون    
  چھار صبحیچ:من    
  عروس گلمی کنی می چی چنقدریوا چرا ا:مادرجون    
 دیببخش:من    
 گھی بھ بچھ ھا بگو ما تا پنچ شنبھ ھفتھ دی کھ ببخشمت راستیکارکردیچ:مادرجون    
 میاینم

 گھی پنج شنبھ ھفتھ دیچ:من    
  کھ عروس گلمی کردی چیاا دوباره چ:مادرجون    
 گھی پنج شنبھ ھفتھ ددحاالچرایببخش:من    
  پنج شنبھ ھفتھ بعدشمیای کھ نمادی کھ داره میی ھفتھ انیما پنج شنبھ ا:مادرجون    
 یچ:من    
 ی کردی چیوا دوباره چ:درجونما    
 ..اخھ:من    
 با مادرش حرف زد وبعدم قطع ارشھی کدمی ازدستم گرفت کھ دوی نفر اومد گوشھی    
 کرد
 ؟ی کنی می چی چنقدریچرا ا:ارشیک    
 جوابمو ی کسادیبدم م: خواستم برم کھ دستمو گرفت ومحکم گفتیمحلش ندادم وم    

 از قھرمون باخبر بشھ نھ ھومن وخواھرت نھ ی خوامم کسی؟نمیدینداده فھم
 انھی یدی فھمماوارادیسرونازوش

 دستمو ول کن:من    
 ؟یدیفھم:ارشیک    
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  ندارم بھت جواب بدمیازین:من    
 سوزنود ی کھ نفساش لبامو می کردبھ طورکیاومد جلو ولباشو بھ لبام نزد    

مو محکم فشارداد بعدم ولم  ودستینی بیبار اخرت باشھ چون اگھ نباشھ بد م:وگفت
 تونستم تحمل ی نمگھی دھی گرری تو اتاق افتادم روتخت وزدم زدمی دویکردو رفت تند

 اومد سروناز ی بند نممی گری جورچی ھتم رفتارشو نداشنیکنم تحمل نداشتم تحمل ا
 اشکامو پاک کردم وبھش لبخند ی کرد تندی مارشی کارشی کیوارد اتاق ما شد وھ

 زدم
  کجاستارشی کیینجایاا سحر تو ا:ونازسر    
  دونمینم:من    
 ی کردھیگر:سروناز    
  نکردمھی گری با خدا دردودل کردم ولیکی خوندم ینھ داشتم نماز م:من    
 اھان:سروناز    
 تو ارشمی کرونی اومدم بیی از دستشویبعدشم رفت رفتم دست وصورتمو شستم وقت    

 محلش بزارم رفتم سرکمدم وحلمو برداشتم وصورتمو خشک نکیاتاق بود بدون ا
 مای شزی اماده کردم ھمھ نشستند سر مزوی با سروناز مرونی رفتم بی عادیلیکردم وخ

 من کنار عسل ی روبھ روارشی وکناز کنار شوھرش ومن کنار سرویکنار اراد وان
ر دادم کھ  کھ دستشو گرفتم ومحکم فشانھی بشارشیسروناز خواست بلندبشھ کھ ک

 نگاه کردم مثل قبال ارشی بھ کی چشمرینشست خودم مشغول صبحونھ خوردن شدم وز
 نکنھ کھ منم کمکش ی طورنی خواست باھام ای کرد بھ من چھ می میبا غذاش باز

 راحت خوردم ھمھ از سرجاشون بلند شدند الی خودم با خرهکن صبحونھ بخو
د شدم وظرفمو برداشتم وگذاشتم تو ظرف  منم بلنارشیوظرفاشونو برداشتند اال منو ک

 نگرانش رونی پامو گذاشتم بی وقترونی نگاه کنم رفتم بارشی بھ کنکھی وبدون اییشو
 یگرفتھ رو دلش تند  ودستشوزی سرشو گذاشتھ رومدمیشدم برگشتم تو اشپزخونھ د

 یخوب:رفتم کنارش نشستم وگفتم
 بھ نظرت خوبم:سرشو بلند کرد ونگام کردوگفت    
 گرفتم وگذاشتم تو دھنش ودستمو گذاشتم رو کی کوچیظرفشو برداشتم ولقمھ ھا    

 دمی مالیشکمش وم
  نھیدوسم دار:ارشیک    
 کنھ ی دوسم نداره معدت درد می مرد خشنو دوست داشتھ باشم وقتھینھ چرا :من    

 یتوھم زد
 دمیفھم:ارشیک    
 خواستم بشورم ی مییم تو ظرفشو لقمھ ھاش تموم شد ظرفشو برداشتم ورفتیوقت    

 ی تونم من بشورم تو اب بکشیم: اومد کنارم وگفتارشیظرفارو کھ ک
 نھ:من    
 تروخدا:ارشیک    
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 نھ:من    
 دست کشو از دستم گرفت ودستش کرد وظرفارو برداشت    
 ی مزاحمشھیھم:من    
  تونمیباشھ حاال م:ارشیک    
  خودتھلیم:من    
 ظرفوشست وگذاشت تو یکی یومنتظر شدم تا ظرفارو بشوره وقترفتم کنارش     
  اوننکی چربھ چربھ دوباره گذاشتم تو سدمی ددمی اب کشی من وقتنکیس

 ااا:ارشیک    
 خوب چربھ:من    
 رهی ھاش میاب بکش چرب:ارشیک    
 ی ھاشو ببری با کف چربدی بارینخ:من    
 من ھرکدوم نکی کھ گذاشتھ بود تو سیی دوباره ظرفو شست ومنم اون ظرفاارشیک    

  خودش کنکی ذاشتم تو سی مدمی کشیاب م
  ھمش چربھیعنی:ارشیک    
  زارمینھ من از عمد م:من    
 دیشا: شدوگفتنھی دست بھ سارشیک    
  خندهریزدم ز    
 ی خندی میبھ چ:ارشیک    
 نی شده بود ومنم ھمیف تموم لباسش کدی دستاشو باز کرد ولباسشو دنیلباستو بب:من    

 رومن تموم دی اب پاشری دستکششو دراورد ودستشو کرد زدمی خندی بھش میطور
 اب کردم کھ فرار کرد با وانوی با حرص لدی خندی شد حاال اون بھ من مسیلباسام خ

  داد افتادم دنبالشغویج
  کنمی مستی خارشیک:من    
 عمرا بزارم:ارشیک    
 تو حال نبود واز یچکی بود ھنی اشی کشمت رفت تو حال منم دنبالش جالبیم:من    

 رفت تو اتاق ما منم رفتم درو بستم ارشی کرونی بود بومدهی نی کچی ما ھیسروصدا
 کھ در نره

 سحر ول کن تروخدا:ارشیک    
 ی کنسی گفت منوخیعمرا ک:من    
 یدیچرا بھ من خند:ارشیک    
 روتخت دی شد وافتاد رو تخت ومنم کشسی طرف لباسش خھی روش کھ ختمیابو ر    

 وگرفت تو بغلش
 ولم کن:من    
  طرف شونمھیمنو خوابوند ودستشو گذاشت     
 ی کردسیچرا منو خ:ارشیک    
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 ی کردسمیچرا خ:من    
 یدیچرا بھم خند:ارشیک    
 خوب خوب:من    
 یخوب چ:ارشیک    
 .. زهیخوب چ:من    
 ی کنم نمشی خواستم ھمراھی نمدمی بوسی دونم چرا لبام سوخت دوباره داشت مینم    

 کردم دستاشو حلقھ کرد دور کمرم منم شی بازھم کم اوردم وھمراھیخواستم ول
 سرشو بلند کرد وبرام ابرو تکون داد یدستامو حلقھ کردم دور گدنش وادامھ دادم وقت

 میدیچرا بوس: گفتمدمویمنم خند
  بوددنین مجازات بھ من خندچو:ارشیک    
 یدیازروم بلندشو تو دوباره بدون اجازه منو بوس:من    
 رمی گی اجازه نمگھیمن د:ارشیک    
 ی کنی می جاخالیلیشما خ:من    

 
 ی کردسمینگاه کن سحر خ:ازروم بلندشدوگفت    
 حقتھ:بلندشدموگفتم    
  برم حمومدیسحر حاال با:ارشیک    
 خوب برو:من    
 حوصلھ ندارم:ارشیک    
 نوچ نوچ نوچ:من    
 ی گفتیچ:ارشیک    
 یچیھ:من    
 ی گفتیزی چھینھ چرا :ارشیک    
 گفتم نوچ نوچ نوچ:بلندشدم ازروتخت وگفتم    
 ی نگفتیزی چیمطمئن: ککھ برم گردونو وبغلم کردوگفترونی برم بدمیویوبعدم د    
  برو حمومای بارشیک:من    
 ستی نبی برات عجیزی چھی: گفترنویاز بغلش منو اورد ب    
 ؟یچ:من    
 نھی مارو ببومدهی کس نچیچرا ھ:ارشیک    
 اره:من    
 ستندی خونھ ندیشا:ارشیک    
  چھ خبرهنمی دونم تو برو حموم منم لباسامو عوض کنم برم ببینم:من    
  برو بعد من برم حموماریخوب اول لباساتو درب:ارشیک    
محکم ھلش دادم وبردمش طرف در حموم ودرو باز کردم وھلش دادم تو     

 اری درنی باززی ھنقدریا:حمومگفتم
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 رفتم ی کس خونھ نبود داشتم مچی واقعا ھرونیرفتم لباسامو عوض کردم ورفتم ب    
  نامھ رو دره کندمش وخوندمھی دمیدر اتاق سروناز کھ د

 ھمھ رو بردم یی بھانھ اھی بھ نی امروز دعواتون شده بھ خاطر ھمدونمیم:سروناز    
 بدون کھ نوی وارونندی ھمھ بی کھ زنگم نزنی زنگم بزن وتا وقتدی کردی اگھ اشترونیب
  خبر دارهارشیک

  کشمتی مااااااااااااارشیک:من    
شد رو بدنش  چشمام گرد ی طورنی باالتنش لختھ ھمارشی کدمی رفتم تو اتاق دیوقت    

  دارهیبابا عجب بدن
 رونی بھ خودم اومدمو رفتم بیبدنم قشنگھ تند:ارشیک    
  اومدم تو اتاق ومحکم زدم تو کمرشدی لباسشو پوشی خنده وقتری زد زارشیک    
 ی زنیچرا م:ارشیک    
 ھی چنیا:برگھ رو نشونش دادم وگفتم    
 یاا خوند:ارشیک    
 نھ:من    
 رونی اومدم تو اتاق سروناز از اتاق اومد بی داشتم می کنم وقتکاریخوب چ:ارشیک    

 وخفتم کرد
 ی گفتی بھ من مدیماشا بھ سروناز نبا:من    
 یخوب تو اون موقع بامن قھر بود:ارشیک    
  زدم تو کمرشگھی بار دھی    
  دوبارهی زنیچرا م:ارشیک    
 چرا باال تنت لخت بود:من    
 وخدارو شکر یدی حاال خوبھ باال تمو درونیاز حموم اومده بودم بچون :ارشیک    

  تنم حولھ دورش بودنییپا
 دوباره زدم تو کمرش    
 ی زنیچرا م:ارشیک    
 ی نزنیتی تربی حرف بگھیتا د:من    
 دوباره زدم تو کمرش    
 بابا نزن سرخ شد:ارشیک    
 یچرا موھاتو خشک نکرد:من    
 ی مثل ادم بگی تونیخوب نم:ارشیک    
 نھ:من    
  دونمیم:ارشیک    
 ی کنیموھمو خشک م: خواستم بزنم تو کمرش کھ دستمو گرفتو گفتیم    
 نھ:من    
  چراارشیک    
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 یمگھ خودت دست ندار:من    
 تروخدا:ارشیک    
 نی بشلوخوبیخ:من    
 بعد از دمینشست وسشوار روشن کردم ودستمو کردم تو موھاش اروم اروم مال    

  خواستم برم کھ دستمو گرفت ومنو نشوند رو پامی موھاشو خشک کردم منکھیا
 ی کنی بده ھا کھ تو منو مثل پرکاه بلند میلی خنیا:من    
 ستیبرامن کھ بد ن:ارشیک    
  خونھادیبزار برم بھ سروناز زنگ بزنم ب:من    
   بمونی طورنیلحظھ ھمچند : بغلم کرد وسرشو تو موھام فرو کردوگفتارشیک    

 
 
 

 ی کنی مکاری چیاالن دار:من    
 رمی گیدارم ارامش م:ارشیک    
  منیاونوقت تو موھا:من    
 اره:ارشیک    
 رهی گی حرف نزن قلقلکم ملوخوبیخ:من    
 ی ھستیتو قلقلک:ارشیک    
  خوندمی از تو چشماش بھ راحتطنتویبھ چشماش نگاه کردم وش    
 نھ:من    
 اره:ارشیک    
 غی ازاونور جیبلندم کرد وگذاشتم رو تخت وشروع کرد بھ قلقلک دادنم حاال منم ھ    

  کھ در باز شدومدی داشت اشکم در مگھیوخنده د
 کنند ی ودارند بھ ما نگاه مسادنی واراد با تعجب وامای شی سرونازو ھومن واندمید    

 بھم داد موی از روم بلند شد وروسرعی سرارشی کھی گرای دوسنتم خنده کنم یحاال نم
  سرم کردمعیمنم سر

 نی کردی مکاریشما دوتا چ:سروناز    
 بھ ارشی باختم از کوی شرطھی من ادی نشی سروناز جان سوتفاھم پزمینگاه عز:من    

 دادی داشت قلقلکم مارشی مجازاتش قلقلک بود کھ کنیخاطر ھم
  بدش فکرمون رفتی اروم تر ما تا جاھازمیخوب عز:سروناز    
 ؟یچ:من    
  پشت سرتھ بعدم پا گذاشت بھ فراررادیسوناز جان ھ:ارشیک    
  کشمتی میعمرا بزارم فرار کن:من    
  بدوابدوسحریک:مای واراد شی خندم گرفتھ بود ھومنواننقدریافتادم دنبالش ا    
 م محکم ازش گرفتشگونی نھی وراوردمشیاخرم گ    
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 بود ھمھ کنار شوھراشون بودند اال منو نی اشی رو مبل حاال جالبمیھمھ باخنده نشست    
  عشقمیچطور:سروناز سروناز دست انداخت دور شونم وگفت

 ی تو خوبزمی عزیمرس:من    
 گرریبھ لطف تو ج:سروناز    
ستاد ازخنده مرده بودم سرونازم بھم چشمک زد کھ ادامھ بده منو سرونازم کھ ا    

 می بودنکارایا
 زمی عزی کردکارایچ:من    
 گرمیھمش تو فکر تو بودم ج:سروناز    
 ی بھ فکر منشھی تو ھمی مرسیوا:من    
 حاال پسمل گلمون چطوره:سروناز    
 خوبھ پسلمون:من دستمو گذاشتم روشکم وگفتم    
  پسمل خوشگلونی ایاری میک:سروناز    
 ی صبر کندی باگھی ھفت ماھھ دستی تر نشی ماھم ب٢ من ھنوز زمیوا عز:من    
 ادی میبو توت فرنگ:سروناز    
  ھستیرژلبم توت فرنگ:من    
  مزه کردشھیم:سروناز    
 اره:من    
 ھم کھ غش ی کنھ ھمھ چشاشون گرد شده بود ھومنو انکاری خواد چی دونستم میم    

 دیلبم وانگشتشو مک رو دیخنده بودند سرونازم اومد دست کش
 اومم مزش خوشمزه بود:سروناز    
 واقعا:من    
 کھ اشک از چشمام ی خنده بھ طورری خودمو نگھ دارمو زدم زی نتونستم جلوگھید    

  نگوگھی رو کھ دھی بقومدیم
 شی ببوسی خوای فکر کردم االن منی شعوری بیلیخ:مایش    
  ببوسمشی خوایم:سروناز    
 از خنده گھی ددیجلو صورتم کھ ھمھ گفتند اووو اونم صورتمو بوسسرشو اورد     

 میمرده بود
  بوسش کردمای بوسش کنم بیمگھ نگفت:سروناز    
 ری بخادشی می گرفتی چقدر معرکھ ممیزاشتی چقدر سربسر پسرا مادتھیسروناز :من    
 ادمھیمنکھ خوب خوب :یان    
  کنمفی براتون تعریزی چھی نیایبچھ ھا ب:سروناز    
 بود حاال گری پسر جیلی بود خی پسرھی میاون موقع کھ منو سحر دانشجو بود    

 شد ی کھ عصباندمی دارشوی کی زد اونم چھ بال بالی سحرم براش بال بال ممیبگذر
  خندهریخودمم زدم ز
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کفاشا  روز سحر خواب مونده بود با عجلھ ھم اومده بود داشنگاه ھمھ بند ھی:سروناز    
 خورد ھوی چادرم سر کرده بود رونیباز مانتو تمام دکمھ ھا باز مغنھ نصف موھا ب

 کنند ی مشی ارادارنوی بود کھ ابرو بر میینای از طرف پسرانیوسط را زم
 سحرم ی گفتند خانم شما نامحرمردوشون شما ھا حاال ھدیچرا منو نگرفت:سحرگفت

 ی تو کھ دختر بودیتو درستھ ول: وگفتھیروشو کرد طرف پسر سمت راست
  خندهریھمھ کالس زدند ز    
  من پسرمدیببخش:پسره    
 ی لحظھ فکر کردم دخترھی ی دونی نمیاا واقعا وا:سحرم بلندشد وبھش گفت    

 ی کھ من فکر کردم پسری کردنکاریتروخدا بگو کجا صورتتو ا
 دی خندی خود استادھم داشت می بود حتدهی کالس پکگھید    
 رونی لطفا بی اومدری کالس ھست شماھم دنجای ابای خانم شکدیببخش:استاد گفت    

 دی داشتھ باشفیکالس تشر
 ی پسرارو منی اشھی رفت استاد باورتون نمادمی شمارو دی استاد ببخشیوا:سحرگفت    

 ال کردم شبی کار کردم دفتی دوششبی استاد واال دگندی اومدنشون مری دی کھ برادینیب
 دمی خوردمو خوابی خورد کردم شامم حاضری سبزشبیبل کردم من د

 ی اومدری دی چیاستاد خوب برا    
 دونمیواال نم:سحر گفت    
  ھمھ کف کالس بودندگھید    
  رفتم بااستاد حرف زدم تا سر کالس راش دادگھید    
 ھی برداشتھ بود کھ ازی ابروھاش طورشی پرو الدنگ گاومیحقش بود پسره :من    

 ادی پسرا بدم منی بود اه اه چقدر از اختھینخم نازک تر بود موھاشم کھ کج ر
 می درست کنای الزانمی خوای مدی بخرای پسرا لوازم الزاندی بردیخوب بلندش:سروناز    
 دی بردیاره زود بلندش: باالدمی پریمن با خوشحال    
 می ازدواج کردی ما باکایخدا:ارشیک    
 اوووووو:منوسروناز    
 غلت کردم:ارشیک    
 تی تربی بی کھ کردیکرد:سروناز    
 ھمھ رم دنی اھنگ گذاشتم شروع کردم بھ رقصھی منم رونیمردا بلند شدند رفتند ب    

 ھی رفتم تو اتاقم می کھ ھمھ رو مبل ولو شدمی در اوردی مسخره بازنقدریاوردم وسط ا
 موھامم دم دی سفی کار شده بود با شلوار ورزشنشی س کھ رودمی پوشی صورتکیتون
 می مردا اومده ودند کلرونی روسرم ورفتم بانداختم ی وصورتدی شال سفھی بستم یاسب
 می کردی تو اشپزخونھ ومنو سروناز ساالد درست ممی بودند ما زنا رفتدهی خریزیچ
 اخرشم میدی چزوی باھم ممی ساالد خوشمل وخوشمزه درست کردھی ای الزانیماوانیش
 سر نشستند ی رو اوردند سروناز رفت مردارو صدازد وھمگای الزانسی دمای وشیان
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 ی دونستم معدش درد می خودم نشوندمش چون مشی پارشویسفره من ھمون اول ک
 رهیگ

  درست کردمی چدونمی ندونھ من می جان من اول اون ساالدو بده ھرکارشیک:من    
 یبھ کشتنم ند:ارشیم    

  کشمتی خودم مینترس اگھ نمرد:من    
 زن مارو:ارشیک    
 گھیبده د:من    
 تو بشقابم کھ بشقابمو برداشت زمی خواستم بریبا خنده بھم ظرف ساالدو داد م    

 بعدش ظرفشو برداشت واندازه ختمیوبشقاب خودشو گذاشت منم با تعجب براش ر
 بشقاب جا گھی بداشت دیزی چھی برداشت واز ھمھ مخلفات سر سفره ایدونفر الزان

  نداشت
 

 ی بخوری خوای منارویھمھ ا:من    
 می خوریباھم م:ارشیک    
 ی دارکیبابا ال:من    
 بنده ی بادرد چشماشسو ممیدی ظرف بھ خوردن ھروقت مھی تو میباھم شروع کرد    

 ی بگم کال دست من رو شکمش بود میعنی دادمی فشار مھی ذاشت روشکم ویدستمو م
 دونموی من می دست بزنارشیک: گفتمی نسبتا بلندیخواست نوشابھ برداره کھ با صدا

 تو
 کردم کھ برداره ی طور داشت تالش منی ھمارشیھمھ با تعجب برگشتند صرفم ک    

  کھ بره اونوردادمی تکون می طورزوی میمنم ھ
  خوام بردارمی می من دارکاریبابا تو چ:ارشیک    
 نھ:من    
  ذرهھیبابا فقط :ارشیک    
 نھ:من    
 کردم تو ی وکلشو خالدمی ذره نوشابھ رو برداشت کھ از دستش قاپھیبابا :ارشیک    

 ظرف ماست
 ی کنی مکاریسحر خانم چ:ھومن    
  معدش بدهی نوشابھ بخوره برادی نباارشیک:من    
 می ماست ندارگھی توروحت حاال نگاه کن دارشی کیا:ھومن    
 خودمم ی گذاشتم توش براخمی توش ختمی نعنا رکمی وانی تولختمیغ برداشتم ور دوھی    

 درست کردم
  بخور خوشمزه ترهنوی اایب:من    
 اوووق:یھومن وان    
 نی ندارقھیسل:من    
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  حالمونو بھم نزنرونی بلندشو برو بارشیسحر جان من با ک:سروناز    
 چششون ناھمی اشھی غذامونم ھضم ممی زنی قدم ماطی تو حکمی ارشی کمیپاشو بر:من    

 ادیدر م
 سحر حالت خوبھ:ارشیک    
 اطی تو حمی رفتمیدستشو گرفتم وباھم بلند شد    
 خوب حاال بخور:من    
 ویچ:ارشیک    
 عمھ مو:من    
 کو:ارشیک    
 یچ:من    
  عمھ تو بخورم خوب کوی گیاه مگھ نم:ارشیک    
  گمیاوشکول دوغو م:من    
 اھان:ارشیک    
  نفس داد باالھیدوغو     
  باالی نفس دادھی نوی ھمھ ایچجور:من    
 خوب من مردم:ارشیک    
 یاوک:من    
 میدی دواطوی دورکل حھیمنم کم کم دوغمو خوردم     
  خوام برم استخریم:من    
 برو:ارشیک    
 ستمیشنا بلد ن:من    
 می باھم برایب:ارشیک    
 کھ سادمی وایی کم عمق داشت من رفتم جاقی بود عمنی اشی تو اب خوبمیدیباھم پر    

 ھوی کرد واز خجالتم دراومد ی اونم نامردختمی اب رارشی رو کنقدری بود انمیاب تا س
  وھومنندی اندمی تو اب ددندی ھم پرگھی دونفر ددمید

 ستی شنا بلد نی اندیھومن خان مواظب باش:من    
 امی خوام بیمنم م:عسل    
 زمی عزایب:من    
 یی زندامیری گیم:عسل    
 زمیاره عز:من    
 ی خورینھ عسل نرو سرما م:مایش    
 کردم ی باھاش بازنقدری تواب ادمی عسلو کشادی نگاه کردم گفتم بزاره بمایبھ ش    

 ھممون ی برامای شمی کردی بازنقدری ھم ای مسابقھ دادند منو عسل وانارشیھومنو ک
  تو اتاق خودمونمی رفتارشی تو با کمی اب رفتسی خیحولھ اورد ھمگ

  حمومنی تو حموم سروناز توھم برو تو ارمیمن م:من    
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 من حوصلھ حموم ندارم:ارشیک    
 ی بردی باشھی نمرینخ:من    
 رونی اومدم بدهی الزممو برداشتم رفتم توحموم سروناز بعدم لباس پوشلیوسا    

 حمومم رفتھ دهی دراز کشارشی کدمیخواب بود ساعتم چھار بود رفتم تو اتاق دسروناز 
  پتوری زدمیبود منم ارو خز

 ؟یاومد:ارشیک    
 اوھوم:من    
 ی از بابات داریخبر:ارشیک    
  براش تنگ شدهیلینھ دلم خ:من    
  تو بغلشدی منو کشارشیک    
 ی کنی مکاریچ:من    
 ادیخوابم م:ارشیک    
 بھ من چھ:من    
 رمی بغل بگکوی دیبا:ارشیک    
 ریخوب بالشتتو بغل بگ:من    
  سر شما ھست خانومریبالشت من ز:ارشیک    
  تونم بدون بالشت بخوابمیخوب من نم:من    
 پس بزار بغلت کنم:ارشیک    
 مردونش فرو کردم وعطر نھیمنم از خدا خواستھ رلفتم تو بغلش وسرمو تو س    

 فکرا بودم کھ نی مردو دوست داشتم تو ھمنی من چقدر اای خدادمی ھام کشھی بھ رگسشو
 خواب رفتم

 ارشیک    
 قشنگش بھ امروز سر ی کردم بھ خنده ھایتو بغلم گرتھ بودمش وبھ امروز فکر م    

 کھ برام درست ییناھار کھ چقدر مواظبم بود کھ نوشابھ نخورم بھ اون دوغ خوشمزه ا
 دارشدمی کھ بیبغلش کردم ورو موھاش بوسھ زدم وخواب رفتم موقعکرد محکم تر 

 معصوم تو بغلم یلی اومد سحر خادمی یچ  ھمھقھی برام اشنا نبود بعد دودقیچیھ
 اروم گذاشتمش اونور وبھش نگاه کردم موھاشوزدم پشت گوشش یلی بود خدمیخواب

 یی بلندشدم ورفتم تو دستشوی تنددمی لبشو بوساطی بااحتیلیودوباره بھش نگاه کردم خ
 کھ تو گھی چتھ بسھ دارشیک: دوبار زدم تو صورتم بھ خودم گفتمیداغ کرده بودم حساب

 دوست داشتم وبھ یلی سحرو خی دونم ولی رفتم صورتمو شستم نمی نبودینطوریا
 کھ اومد ی بودم از ھمون اولدهی دای رویلی عاشقش شده بودم تا حاال خی واقعیمعنا

 دارشدهی بدمی ودرونی اومدم بیی کردم از دسشودای بھش پی حسھیتواتاقم 
 وقت خواب:من    
 ؟ی شدداری بیدم؟توکی خوابیلیخ:سحر    
 یی شدم ورفتم دسشوداری االن بنیمن ھم:من    
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 ساعت چنده:سحر    
  ھست٧ساعت :من    
 اذون گفتند:سحر    
 اره:من    
 ی خونیپاشم برم نماز بخونم تو نماز نم:سحر    
  خونمی خونم دوساعت بعد میاالن نم:من    
 امی و بیی اول وقت خوند تو جانمازارو بنداز منم برم دسشودینمازو با:سحر    
 رونی منم جانمازارو انداختم کھ اومد بییرفت دسشو    
 ریبرو وضو بگ:سحر    
 کھ ی سحر با چادردمی فرشتھ جلوم دھی کھ انگار رونیبرفتم وضو گرفتم واومدم     
 می خودمو کنترل کردم وباھم نماز خوندی بود درست مثل فرشتھ ھا شده بود تنددهیپوش

 میو دعا کرد
 قبول باشھ:من    
قبول حق باشھ جانمازمو جمع کردم اونم جانمازشو جمع کرد چادرشم :سحر    

 رمی کنم فردا مکاری موھارو چنی اایخدا:د گفت وبادرشی ارازیدراورد ونشست پشت م
  زنمیازتھ م

  من دوست ندارمرمینخ:من    
  کنمکارشونیخوب پس چ:سحر    
 گلسر ھی وبافتم اخرشم بادمی وبرسو برداشتم موھاشو برس کشسادمیرفتم پشتش وا    

 بستم
 خوب شد:من    
 ارشی کی شد مرسیعال:دوگفتی دور چرخھی سادیپاشد وا    
 با لبخند بھش نگاه کردم    
 نیی پاای بنیی پارمیمن م:من    
 امیباشھ برو من م:سحر    
 ... ونییرفتم پا    
 سحر    
  دوسم داره؟یعنی: ولبخند زدم وگفتمدمی بھ موھام کشینشستم روتخت ودست    
 و دی با شلوار سفدمی پوشی ابکی تونھی نی بود بھ خاطر ھمی رنگ گلسرم ابدمیوخند    

 نیی انداختمو رفتم پادممیشال سف
 یشیبابا سحر توروز بھ روز خوشگل تر م: سوت زدوگفتھیسروناز     
  نکن سرونازیپاچھ خوار:من    
 ی مگھ پاچھ خواری کنی مفمی تعرایب:سروناز    
 ھومن من حوصلم سررفتھ:یان    
  زمی کنم عزکاری چیدوست دار:ھومن    
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 رونی بمیبر:یان    
 میاره بر:سحر    
 میمثال کجا بر:اراد    
 الدی برج ممیبر:سروناز    
 موافقم بدمدل:مایش    
  تو اتاقمونمی رفتیھمگ    
  بپوشمیچ:ارشیک    
 می باھم ست کنیایم:من    
 باشھ:ارشیک    
 لباس کرم رنگ براقم ھی کتون اهی تک برداشتم براش با شلوار سیی کت قھوه اھی    

 با مانتو کرم رنگ یی کرم قھوه ای روسرھی خودمم ی برااهیبرداشتم با کفش اسپرت س
 رژلب ھی می کردیکی عطرامونم ی برداشتم حتاھممی کتون کفش اسپرت ساهیبا شلوار س

 می و رفتمی شد چادرمم برداشتم و بھم لبخند زدم کار موھاش تموارشمیقرمز زدم ک
 ارشی کردند منو کی گرد شده نگامون می با چشمای ھومن وانمای سرونازو شرونیب

 ھیچ:میباھم گفت
 پت ومت:ھومن    
 اوووو:ارشیمنوک    
 اووو برا خودتون:یان    
 سمی غسیمرس:ھومن    
 ی خودش اومد منم با شوورم رفتم ھومنم با اننی سروناز با ماشرونی بمیباھم رفت    
 می حرکت کردی شد ھمگنیو شورش سوار ماش ھم کھ با بچشمایش

 سوزهی سروناز می دلم براادی نمرادی چرا ھارشیک:من    
  برهدی سروناز خودش بای ولادیامشب م:ارشیک    
 ھیعال:من    
 ی نمستی سروناز ندمی خوشمل بودا دنقدری تو برج امی رفتی ھمگمیدی رسیوقت    

 دونستم کجاست
  چقدر خوشگلھنی اونجارو ببارشیک:من    
 اوھوم:ارشیک    
 میری عکس بگمیبر:من    
 میبر:ارشیک    
 سروناز    
 رفتم دمی درادواونجای خواستم برم سوار اسانسور بلشم کھ ھی شدم مادهی پنیاز ماش    

 درخت نشستھ بود ھمھ تو برج بودند ھی ری زیی بود تنھادهی اون منو ندیطرفش ول
  بود رفتم کنارش نشستم سبز خلوت خلوتیواون فضا
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 سالم:من    
 سالم:رادیھ    
  منوی شناسیم:من    
  ازم فاصلھ گرفتعی سردی منو دی برگشت طرفم وقترادیھ    
  ندارمیبھت گفتھ بودم باھات حرف:رادیھ    
 ستمیمنم گفتھ بودم تاتورو مثل قبل عاشق خودم نکنم ول کن ن:من    
 تی زندگیبرو پ:رادیھ    
 رادی من دوست دارم ھیول:من    
  بزنتی برو بھ دوست پسر قبلنویا:رادیھ    
 ازارم نده دارم بدون نقدری اموی زندگیدونی بھم طعنھ نزن منقدریا: شد ریاکام سراز    

 داغونھ ازھمون می دل زخم خورده زندگھی منم دل تنگم منم دل دارم شمی موونھیتو د
 اولم دوست داشتم

  ندارهیی حرفات برام معنانی اگھیبسھ د:رادیھ    
 تورو دمی فرصت بده قول مھی تروخدا بھم رادیھ: خواست بره کھ جلوشو گرفتمیم    

 عاشق خودم کنم بھ خدا داغونم داغون داغون
 ھی نشستم کی تاری جاھی سردم بود رفتم یلی نگام کنھ رفت سردم بود خنکھیبدون ا    

 سردم دمی ترسی می بودم از دستش بدم وقتدهی بودم ترسهدی کردم ترسھیگوشھ وتلخ گر
 چی جواب ھی بچھ ھا چندبار بھم زنگ زده بودندولشدی دوباره داشت حالم بد مدیشیم

 کودمو نداده بودم
 رادیھ    
  شد کنارم نشستھ چقدر دلم براش تنگ شده بودی باورم نمدمشی دیوقت    
  ندارمیبھت گفتھ بودم باھات حرف:من    
 ستمیمنم گفتھ بودم تاتورو مثل قبل عاشق خودم نکنم ول کن ن:سروناز    
 تی زندگیبرو پ:من    
  بزنتی برو بھ دوست پسر قبلنویا:رادمنی من دوست دارم ھیول:سروناز    
 شدمی الل می کرد از خودم بدم اومد کاشکھیگر    
 ازارم نده دارم بدون تو نقدری اموی زندگیدونی بھم طعنھ نزن منقدریا:سروناز    

 داغونھ ازھمون اولم می دل زخم خورده زندگھی منم دل تنگم منم دل دارم شمی موونھید
 دوست داشتم

  ندارهیی حرفات برام معنانی اگھیبسھ د:من    
 تورو دمی فرصت بده قول مھی تروخدا بھم رادیھ: خواستم برم کھ جلومو گرفتیم    

  داغونم داغون داغونعاشق خودم کنم بھ خدا
 نگاش کنم رفتم نگرانش شده بودم دوباره قلبم بھ درد اومده بود حق نکھیبدون ا    

  کنم حق نداشتمنکارینداشتم باھاش ا
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 ی فکر کنم براش اتفاقدهی تلفنشو جواب نمیدیسرونازو ند:اراد بھم زنگ زدوگفت    
  افتاده

 
 دمی کردم دداشی وگشتم تا بالخره پکی تاری تلفنو قطع کردم وتموم جاھاعیسر    

  عشقم نفسم چشماتو باز کنزمیسروناز سروناز عز:بدنش سرده بغلش کردموگفتم
 راد..یھ..ه:سروناز    
 رادیجان ھ:من    
 یدوسم دار:سروناز    
  حرف زدی غلت کرد باھات اونطوررادی دوست نداشتھ باشم ھا ھشھیمگھ م:من    
 چقدر دلتگش بودم با دمی ھاشو نداشتم محکم لباشو بوسھیر طاقت گھی گرریزد ز    

 کرد ی ممی اونم ھمراھدمی از دستش نمگھی بره دگھی ذاشتم دی نمدمشی بوسیولع م
  شدی مھی تنبدی بای داشتم کھ عاشقمھ ولمانیا

 ی بوددهیدوباره ترس: وگفتمدمی کشدنشیدست از بوس    
  سردمھیلیاره خ:سروناز    
 تو بغلم گرفتمش    
 یاالن بھتر:من    
  نگفتیچیھ    
 سوناز سروناز:من    
 جانم:با لبخند سرشو بلندکردوگفت    
 یدیچرا جواب نم:من    
 یدوست دارم اسممو صدا بزن:سروناز    
  کجاننایاراد ا:من    
  خونتامی خوام بیم:سروناز    
  من بد بودیقبلنا خونھ : زدموگفتمیپوزخند    
  خونتامی من میباشھ زخم زبون بزن ول:سروناز    
 ای با دوست پسرت بسای واددفعھیچرا :من    
  خونھ خودمرمیباشھ م:سروناز اشکاش دراومدوبا درد گفت    
 من دوباره اشکاشو دراورده بودم    
  خونھ خودمیاینھ م:من    
 کھ دوست دارم از اتھی خل بازنیبھ خاطر ھم:رخندهی زد زشی گرونیسروناز م    

 ھمون اول
 ای دادم برو خودتو سی منم خر بودم بھت پا نمیاره تو از ھمون اول دوسم داشت:من    

 کن سروناز
 نی بزارم زمنیمنو بزار زم:سروناز    
 ھیچ:نیگذاشتمش زم    
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  از ھمون اول دوست داشتم نھیباور ندار:سروناز    
 نھ:من    
 ھاشو خودم ی بعددونستی اولش خودش زد چون می فقط بوسھ دیوس لبامو بھوی    

  تا اخرش نفس کم اوردم ولش کردمدمشی دوباره با ولع بوسرمیم
 حاال بغلم کن:سروناز    
  بغلش کردمدمویبھش خند    
 قربون شوورم برم:سروناز    
 میحاال ماکھ ازدواج نکرد:من    
  خوامیتا بچھ م٥ من می کنیچرا ازدواج م:سروناز    
 تا٥ یچ:من    
 تا پسر دوتا دختر٣اوھوم :سروناز    
 سھ تا دختر دوتا پسر:من    
 ناوسامانیباشھ اسم پسرامون باشھ س:سروناز    
 اسم دخترامونم باشھ ھالھ ھلن ساحل:من    
 دی بھ ذھنت رسنای ھان چرا انی کنایا:سروناز    
 دوست دخترامم:من    
 رادی کنم ھی خفت میچ:سروناز    
 چرا:من    
 یواقعا دوست دختر دار:سروناز    
 اره:من    
 اوناھم حتما از من خوشگلتر یدی بالخره چندسال منو ندیخوب حق دار:سروناز    

 ی ازدواج کنی دوست داری نداره بالخره توھم مردیبودند اشکال
  شدیدوباره بدنش داشت سرد م    
 ناز سرونازسرو:من    
 بلھ:سروناز    
 شھیچرا بدنت داره سرد م:من    
 سردمھ:سروناز    
غلت کردم من گوه بخورم دوست دختر داشتھ :تو بغلم گرفتمش وبھ خودم فشردمش    

 باشم من دوست دختر ندارم دروغ گفتم
 سردمھ:سروناز    
  خونھ بودم بردمش تو خونھ وگذاشتمش روتختکینزد    
 یخوب:من    
 ادیخوابم م:سروناز    
 بخواب:من    
 دستمو گرفت ومنو کنارش خوابوند    
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 کنارم بخواب:سروناز    
 گھیسروناز بسھ د:من    
 رسم ی از فردا حساب اون دوست دختراتم مسای کنم وای مھی گریبلندبش:سروناز    

 رمی باھاش دوست باشند اصال من فرداھم نمدیحق ندارند شوور منو ببرند نبا
  توخونھ؟اره؟شونیاریم

  ھاش لبخند زدمیبھش نگاه کردم و بھ حسود    
  توخونھشونی چرا اوردی بدیلی سکوت عالمت رضاست خگنیم:سروناز    
 دستمو فرو کردم تو موھاش دمی صروتش و لباشو با ولع بوسکیسرمو بردم نزد    

  داشتمازیچقدر بھش ن
 ربون حسادت خانومم برمق: سرمو بلند کردم بھش گفتمیوقت    
 شونیاورد:سروناز    
 وردمشونینھ تو خونھ ن:من    
 یپس دار:سروناز    
 نھ ندارم:من    
   وبغلش کردمدمی منم بھش خنددیبھم خند    

 
 

 سروناز    
 اومد بھ کنارم نگاه ادمی ی ھمھ چقھیصبح بلندشدم ھمھ جا برام گنگ بود بعد دودق    

  کنھی داره نگاه مرادی ھدمیکردم د
 رفتم تو بغلش اونم بغلم کرد    
 ریصبح بخ:من    
 یدی خوب خوابشبی دریصبح بخ:رادیھ    
 ی کنارتو باشمو خواب نرم توچشھیمگھ م:من    
  ھلن کنارم نبود نھشبینھ د:رادیھ    
  کشمتی مرادی ھیچ:من    
  پا گذاشت بھ فرار منم دنبالشرادیھ    
  کشمتیم:من    
  تونم دروغ بگمیھوب من نم:رادیھ    
 راددیھ:من    
 ومن تعادلمو از دست دادمو افتادم تو بغلش اونم محکم بغلم کرد منم سادی لحظھ واھی    

  زدمی دست وپا میھ
 تموم شد:رادیھ    
 رمی اگھ جاتو تنگ کردم امروز مدی؟ببخشیدی خوب نخوابشبیبد واقعا د:من    

 خونمون
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  بانفسم بد بخوابمشھیمگھ م: دستاشو گذاشت دوطرف صورتمو گفترادیھ    
 دی کشی بغلش کردم بغلم کردو دستاشو روکمرم مدمویخند    
  خوام خودم صبحونھ درست کنمیم:من    
 برو درست کن:رادیھ    
 کھ درست کرده بودم تاحاال ی صبحونھ ازی منی وخشمل ترنی ترقھیرفتم با سل    

 رادمیردم زنگ بچھ ھاھم زدم وگفتم خونھ ھبراش درست ک
  باھاشایسروناز خوب برخورد کن:سحر    
 باشھ:من    
 ی بانیافر:سحر    
 یبا:من    
  رفتمدموی لباساشو براش انتخاب کردم خودمم لباسامو پوشمیباھم صبحونھ خورد    
  انتخاب کنمگروی دی منششمی سرکارت مجبور میایخوب شما اگر از فردا ن:رادیھ    
 امینھ از فردا م:من    
 شمی برات قائل نمیفی تخفچیگفتھ باشم اونجا ھ:رادیھ    
 باشھ:من    
  خونھ منیای بھ بعد نمنیازا:رادیھ    
 باشھ:من    
  کھ من تورو دوس دارمی گی چرت وپرتا نمنی ھم ازایبھ کس:رادیھ    
 گمیرم چرت وپرتھ نھ باشھ باشھ نم من تورو دوست دانکھیا:بھش نگاه کردموگفتم    

  کنادهی گوشھ منو پھی
 ... نینھ منظورم ا:رادیھ    
 کن نگرانم نباش ادمی جا پنی حاالھم ھمیمنظورتو گفت: وسط حرفشو گفتمدمیپر    

 یشی برام قائل نممیفی تخفامی خونت نمگھی زنم دی حرف چرت وپرت نمی بھ کسگھید
 ادهی پختی ری می طورنی حاال ھم خداحافظ اشکام ھممی رسوندنجای تاانکھیممنون از ا

 شدمو با اژانس رفتم خونھ
 
 

 سحر اومد تو اتاقم وبھم ھی گرری راست رفتم تو اتاقمو زدم زھیرفتم خونھ و    
 ورفت بھ حرفش فکر کردم یاری بھتره دلشو بدست بستی کردن نھیاالن وقت گر:گفت

 کرد فردا ی بچھ ھاھم شادم نمی خنده ھای گذشت حتشیاون روز برام با تمام کسل
 مغنھ سورمھ ھی ویی کتون سورمھ اشلوار  بای اسمونیصبح زود بلند شدم ومانتو اب

 ھی برداشتم وبھ صورت کج انداختم روشونم می اباهی سفی کھی با کفش ست مانتوم ییا
 حجابمو درست کردم نھیی تو اگھی بار دھی زدم صبحونمو خوردم می براق صورتکیمات

 راه یپزشک  دندانرادی ھرادی ادامسم انداختم باال ورفتم تو مطب ھھی نمینشستم تو ماش
 وھم بھ عنوان کاراموز برم تو مطبش شیانداختھ بود منم قراربود ھم بھ عنوان منش
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 بود زی کھ پشت می رفتم تو مطب اوه چھ باکالسھ رفتم بھ خانم مسنیمشغول شم تند
  اومدمنجای بھ ای منشی من برادیببخش:و گفتمسالم کردم

 دکتر گفتند ی اقارمی ھستم من امروز دارم میاوه بلھ من خانم ساالر:خانم مسن    
  بھشون خبر بدمدیھروقت شما اومد

  کجا ھستنددی بگدیلطفا بھشون خبرند:من    
 افتاده لی رو صورتش بود کھ انگار از دماغ فشی من اراھی کھ با گھی خانم دھی    

 می دکتر بگی بھ اقادی بانی کھ خانم شما تازه واردشھینم:بودگفت
 دی ھستی شماخانم ساالردیببخش:من    
  ھستمیقینھ من خانم شقا:خانمھ    
 دی زنی باشما صحبت نکردم حرف میاھان پس چرا وقت:من    
 اھم اھم: نفر ازپشت سرھی    
  نگاش کردمیالی خی با برادی ھدمیبرگشتم طرفش د    
  دکتریسالم اقا: اون دوتا بلندشدند وگفتندیول    
 دیی بفرمایقی سالم خانم شقایسالم خانم ساالر:رادیھ    
  ھستنددی جدی منششونیا:یخانم ساالر    
  بھ اتاقمدیایبلھ متوجھ شدم لطفا ب:رادیھ    
 نشست رو مبل مرادی بھش نگاه کنم نشستم رومبلش ھنکھیرفتم بھ اتاقش وبدون ا    

 سالم: منوگفتیکنار
 سالم:من    
 ؟ی معرکھ گرفتومدهیھنوز ن:رادیھ    
 ... از ادبت اره اصال معرکھ گرفتمنمی اایمن معرکھ گرفتم ب:من    
  ولم کردقھی کردم بعد چنددقشی منم ھمواھدی لباموبوسھوی    
  نداشتمی از دھنم دررفت منظورنی بخاطر رفتارم تو ماشدیببخش:رادیھ    
   کنمکاری چیرادی حاال ھدمیبخش:بلندشدم وگفتم    

 
 وی منشی کاراری بگادی ششی شماھم برو پرهی م٢ ساعت یخوب خانم ساالر:رادیھ    

  برسمضای اشنا بشو منم برم بھ مرنجایبعدشم برو با کل کارکنان ا
 ھی دوره اموزش من کیباشھ چشم راست:من    
 ضیصبح تا نھ بعدشم کھ مر٧اموزش ھا پنج شنبھ ھا و سھ شنبھ ھا ساعت :رادیھ    
 ادیم

 یاوک:من    
 ماباخبر نشھ یی از اشنای تا کسیزنی حرف میبعدشم با من مثل خانم ساالر:رادیھ    
 یاوک
 چشم:من    
 ی خانم ساالرشی پرونیرفتم ب    
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 ی مونی مزمی عزشدیچ:یخانم ساالر    
  مونمیاره م:من    
  ھستمیمن بھار ساالر:یخانم ساالر    
 منم سروناز ھستم:من    
 خوشبختم سروناز جان:یخانم ساالر    
  تونم بھار جون صداتون کنمی مدی ببخشی طور خانم ساالرنیمنم ھم:من    
 زمیحتما عز:بھارجون    
 یکن اشنا نجای کال منو بااشھیپس خوشبختم بھار جون م:من    
  قراره باشما کار کنندشونی ای شناسی رو کھ میقیخانم شقا:بھارجون    
 بلھ اشنا ھستم خوشبختم:من    
  طورنیمنم ھم:یشق    
 قی اسمتون شقادیببخش:من    
  ھستوشاینھ اسمم ن:یشق    
  اسمتونادی اصال بھتون نمیاوه چھ اسم سخت:من    
 چرا:یشق    
 نی رو بھم نشون بدھی بقشھیرجون م خوب بھای طورنیھم:من    
 زمیبلھ عز:بھارجون    
 میبا ھم رفت    
  ھستموشای افتاده نلی از دماغ فیدختره :من    
 ایمعلومھ از دختر شرھا ھست:بھارجون    
  کنھشی جا نداره اراگھیاخھ اصال صورتش د:من    
  بودمیمنم از دستش عاص:دوگفتیبھارجون خند    
  شعور بااون اسم زاغارتشی بی دختره شیاه ا:من    
 زی کار کنان عزنجاھمیخوب ا:بھارجون    
 ھمھ بھ صف شدن    
 ی ھلن زارعشونیا:بھارجون    
سالم من سروناز : داره باھاش دست دادم وگفتمی ھلنھ نھ بابا چھ صورت نازنیااا ا    

 ھستم
 زمیخوشبختم عز:ھلن    
 نیھمچن:من    
 طونی ھستند دختر بنده مثل خودتم شر شی ساالری ھستشونیا:بھارجون    
 ی ازدواج ندارالی خی ھستیگریبابا تو چھ ج:یھست    
 یشیچرا اتفاقا شوورم م:من    
  خواستش ازدواج کرد رفتی ممی زن منھ ھرکگھی دنی اونیکف پاتم اقا:یھست    
 ادی باشھ بھ سحرم بگم بادمی ی منھی شبنقدریباباتوچرا ا:من    



 152 

  بغلمو گفت عاشقتمدیپر    
  ھم اشنا بشمھی جان خودتو کنترل کن من با بقیھست:من    
  اشنات کنمایب:یھست    
 دختره مھناز خواھر یکی اون لی برادرش سھشی معصومھ اون کنارزهی مزهی رنیا    

 گھی شورش ساسان ھست اون دوتا پسرا ھم پسر خالھ ھمھ دشمیدوقلومھ اون پسر کنار
  پرھام تموم شدیکی پدارم اون شونیکی اون شنیم

 یوردی نفس کم نزمیعز:من    
 نھ:یھست    
 بعدشم من کارمو شروع کردم دمی خندنقدرباھمی ھمھ جا رو بھم نشون داد ایھست    

 رادهی خاطرخواه ھی بھم گت شقی باشم ھستنجایتاساعت دو قرار بود ا
 ییسروناز کجا:ھلن    
 سای وابابا مسترابم:من    
  افتاده صداش دراومدهلی دختره از دماغ فنی اای زود باش بتی تربیب:ھلن    
  کنھی ھلن داره با خنده نگام مدمی درونیاومدم رفتم ب:من    
 ی نداری نگاه کن تا با دکترمون سروسرھیھان چ:من    
 اونم چون ما می دکتری اقانانی فرد مورد اطمینھ فقط من و خانم ساالر:ھلن    

  سال ھست٥ یسالھ خانم ساالر٣ من میینجایچندسالھ ا
 یاوک:من    
  من رفتم سرکارمرونی بمیباھم رفت    
 یکجا بود:یشق    
 بااجازتون دس ب اب:من    
  رو سرمونختھی رضی مرنقدری اینی بیکارتو درست انجام بده نم:یشق    
 باشھ مامان بزرگ:من    
 بزندرست حرف :یشق    
 خف بابا:من    
 منم خونسرد رادی نازک کردو رفت تو اتاق ھی پشت چشمھی نگام کردوتیباعصابان    

 نشستھ بودم
 دییبلھ بفرما: اومدضی مرھی    
  دکتر قرار بود عکس بھشون نشون بدمی اقاشی وقت داشتم پدیببخش:ضیمر    
 بلھ بھ نام:من    
 بای شکیاقا:ضیمر    
  کنندی دارن باخنده نگام می وسحراوندمیسرمو بلند کردم د    
  کجانجایبچھ ھا شما کجا ا:من    
 سحر    
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 داشت سر بسر سروناز ی داشت انی اوه چھ مطب باکالسمی بودرادیتو مطب ھ    
 زاشنیم

  کجانجایشما کجا ا:سروناز    
  سرجاشنجاھمی انجایماا:من    
 امی راه بندازمو بنجارویتو اتاق مھمان تا من ا دیبچھ ھا بر:سروناز    
 می کھ سروناز گفت رفتی تو اتاقمیما رفت    
 دمی دراوردم تا دراوردم قطع شد دوباره زنگ خورد دفمی زنگ خورد از کلمیموبا    

 ارشھیک
 سالم:من    
 یدیسالم چرا جواب نم:ارشیک    
  خواستم جواب بدم قطع شدیم:من    
 مارستانی بدیومدی چرا ندییجاک:ارشیک    
 میای مگھی ساعت دمی سروناز نشی پمیاومد:من    
 دیایباشھ پس ب:ارشیک    
  کنندی دارند مشکوک نگاه می سرونازو اندمیقطع کردم د    
 ھ؟یچ:من    
  بودیک:یان    
 شوورم بود:من    
 دی ندارییشما کھ باھم رابطھ ا:سروناز    
 نھ:من    
 پس چرا بھت زنگ زد:ان    
 مارستانی بدیومدی گفت چرا نیم:من    
 یمطمئن:سروناز    
 نی کردکاری بدم تو بگو سروناز کلک چحی برا شما توضدیاصال چرا من با:من    

 تاحاال
  حاملھ امیچیھ:سروناز    
 می شدنی حرف سروناز پخش زمنی باایعنی    
 خاک تو مخت سروناز:یان    
  منم رفتھدنیی من مطمنم سحرتا زاشھیباورت نم:نازسرو    
 نمی بی مایبده رو:من    
  گفتھ اشکال دارهیمن غلت بکنم ک:سروناز اومد بغلم کردوگفت    
 ...سروناز: دختره اومد تو گفتھی ھوی    
سروناز اصال ازت انتظار نداشتم حاالکھ : دھنشوبست دوباره گفتدیماروکھ د    

  نا مردیدی خجالت نکشی بدیلی خگھی دیکی با ی رفتارمی بایقراره بچمو بدن
  شده بودنی سروئناز از خنده پخش زممی کردی با دھن باز بھ دختره نگاه میمنو ان    
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 دی دارکاری با شوھرمن چدی ھستیشما ک:من    
 یی ھان نکنھ تو ھم حاملھ ایشوھرتو پس بگو چندروزه با شوھر من:دختره    
  دختره منحرفنیبا چقدر ااااا با    
  و سروناز کھ اشکشون دراومده بودیان    
 ی شعوری بیلی خیھست:سروناز    
  سحره نھنیا: با خندهیھست    
 اره:سروناز    
  مثل من باشھیکی کردم ی فکر نمی منھی شبنقدریااابابا تو چرا ا:اومد بغل من وگفت    
 حاال فکر کن:من    
 ی تو فکر کنزارمینھ م:یھست    
 شمینھ من ختھ م:من    
 پس نصف نصف:یھست    
 باشھ:من    
  خندهری زمیبعدشم زد    
 ی فکر کنم شماھم سحر باشمیمن ھست:یھست    
 ھی خواھرم اننمیاره من سحرم ا:من    
 زمی عزیان: گفتدی دوی اومد تو تا انگھی دختره دھی ھوی    
 مھناز:یان    
 دندھردو ھمو بغل کر    
  معرفتی بیکجا بود:مھناز    
  شعور منتقل شدمی بباومحبوبھیمن بھ خاطر اون فر:یان    
 ی ھومنو طور کردنمی خواد خفشون کنم ببیاخ چقدر دلم م:مھناز    
 شدی ساسان چی رفت توچمی بابا عقد کردیگی میچ:یان    
 ی چرا منو دعوت نکردی کشمت عوضی می تو با ھومن عقد کردیچ:مھناز    
  مفصلھشیقض:یان    
 نکردم نتونستم دعوتت دای چون ترو پی رفت ولمی کردیمنو ساسان عروس:مھناز    
 کنم
 زمیمبارک باشھ عز:یان    
 ینکنھ تو سحر: بھ من نگاه کردو گفتیمرس:مھناز    
 بلھ:من    
 او دوست خودمھ: دستشو انداخت دور گردنموگفتیھست    
  دوست خلوچلتنی بابا من مھنازم خواھر دوقلو الوخوبیخ:نازمھ    
 منم سحر ھستم:من    
 ی شور دارنمیبگو ب:یھست    
 بلھ:من    
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  برادر شور خواھرمھیک:یھست    
 یچ:مھناز    
 ھی مگھ چیچی پچیپ:من    
 دی باھم عقد کردیعنی نداشتم ی منظوردی ببخشیچیھ:مھناز    
 میدی سر سفره عقد خندنقدریاره ا:من    
   شورامونشی پمی رفتموی کردیاز بچھ ھا خداحافظ    

 
 میری رو بگبای محبوبھ فرنی کھ حال امی قرار گذاشتھ بودی با انمارستانی بھ بمیدیرس    
 اس زدم کھ ارشی بھ ھمھ سالم کردم لباسمو عوض کردم بھ کمارستانیرفتم تو ب    
 دمی اونم جواب داد فھمدمیرس
 تر رفتم تو شی خونسرد با سرعت بیلی خارشی طرف اتاق کرهی محبوبھ داره مدمید    

 خواستم ی اشاره ممای با ای کرد منم ھی داشت با تعجب نگام مارشی کارشیاتاق ک
  درو باز کردی اخرشم محبوبھ اومد وقتدی فھمی کھ نمادیبھش بفھمونم محبوبھ داره م

  درست کنمی ناھار برات چیر دوست دازمی جان عزارشیک:من    
 زمی عزی خواد خودتو بھ زحمت بندازینم:دی فھمدی محبوبھ رو دی وقتارشیک    
 ی خوام دست پختمو بچشینھ بگو م:من    
 منوشوھرم گوش ی بھ حرفای داشتی کنی مکاری چنجایاا محبوبھ جان تو ا:من    

 یدادیم
  رفتتینھ بعدم باعصبان:محبوبھ    
 ی کنیحاال برام غذا درست م:ارشیک    
 نھ:من    
فکر نکن باور کردم کھ : رفت تو بخش کھ محبوبھ جلومو گرفترونیبعدشم رفتم ب    
 ی ازدواج کردارشیبا ک
 ی نکن چھ دلت بخواد چھ نخواد من زن رسمی خوای باور کن می خوایم:من    

  ھستمارشیک
 یگی دروغ میدار:محبوبھ    
  فکر کنیا خوی میھرجور:من    
  سانازشیبعدشم رفتم پ    
  سحریچطور:ساناز    
 ختھی محبوبھ اعصابمو بھم رنیبابا ا:من    
 ی دارارشوی کگھیبابا توکھ د:ساناز    
 رواعصابمھ:من    
 ششی پیساناز ارمان زنگ زد گفت بر:ساحل    
 ھیکلک ارمان ک:من    
 می االنم باھم نامزدمی اومد خواستگارروزینامزدم د:ساناز    
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 نی ساحلم استی براشھی می کزمیمبارک باشھ عز: بغلش کردمو گفتمیبا خشوحال    
  باالمیبد

 شایا:ساحل    
  خندهری زمیزد    
 ضای چکاب مرمی با ھم رفتارشی کردم با کیدگی ھا را رسی سرزم بعضمارایبھ ب    

 وھومنم معلوم نبود یتھ بود ان سوخت حوصلم بھ شدت سررفی محبوبھ داشت منقدریا
 ارشیکجا رفتند رفتم تو اتاق ک

 دییبفرما:ارشیک    
 رفتم رو مبلش نشستم    
 شھی کارت تموم میک:من    
 گھی ساعت دمین:ارشیک    
 باشھ زود انجم بده:من    
  خونھمیری بعد مدمی انجام مرمی جا بمون من منیتوھم:ارشیک    
 دونم کھ کم کم چشام ی نمدمی منم رو مبلش دراز کشرونی رفت بارشیباشھ ک:من    

 بستھ شد
 ارشیک    
 سحر مثل فرشتھ ھا خواب رفتھ اماده شدم دمیکارامو تموم کردم ورفتم تو اتاق کھ د    

 رفتم تو رونوی رفتم بیسحرو اروم بغل کردم حاال جلو ھمکارا زشت بود از در فرع
 خونھ میدی رسی عقبو رفتم سوارشدم وقتی سحرو اروم خوابوندم تو صندلنیماش

 خواستم ی می نبود بردمش تو اتاق وقتنھ کس توخوچیدوباره اروم بغلش کردم ھ
 دارشدیبزارمش روتخت ب

 ارشیک:سحر    
 جانم:من    
 دمیخواب بدد:سحر    
 یدی دیچ:من    
  بابام مردهدمیخواب د:سحر    
 چرا؟:من    
 ختیاروم اشکاش ر    
 گرنی حالش خوبھ اون می ازش داری بابام تنگ شده خبری دونم دلم براینم:سحر    

  زود بھ زود بخوابھدیداره با
 حالش خوبھ نگران نباش:من    
 یگی دروغ میدار:سحر    
 فرو نمی بھم زدو سرشو و سی لبخنددشیی مھر تانیا: وگفتمدمی بوسشویشونیپ    

 ادیخوابم م:کردوگفت
 ی خوایناھار نم:من    
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 رهی گینھ توبرو بخور معدت درد م:سحر    
 ستیگشنم ن:من    
 میدی تر بھم چسبوند باھم خوابشیبغلش کردمو اونم خودشو ب    
 ی کھ می کرد بھ طوری معدم درد میلی از خواب بلند شدم خدیبا معده درد شد    

شامو فشار  خونھ دستمو گذاشم رودلمو چی سحر داره نماز مدمی کنم دھیخواستم گر
 دادم
 شدهی چارشی کارشی کارشیک:سحر    
  کنھیدم معدم درد م..مع:ارشیک    
 ارمیاالن غذا م:سحر    
 با سوپ زرشک پلو مرغ مخلفاتش دمی برگشت دقھی بعد چند دقنیی رفت پاعیسر    

 برگشت
 ی و گذاشت رو پام و ظرف سوپو برداشتو دھنم کرد وقتینی سنمیکمکم کرد بش    

 سوپو خوردم بھتر شده بودم
 ؟یخوب:سحر    
 اره خوبم نگران نباش:من    
 نھی ھمی کنیمگھ بھت نگفتھ بودم ناھار بخور ھان؟ھان؟گوش حرف کھ نم:سحر    

 دی منم کھ بای بخنددمی بای بخنددمیبا: کردم نگام کردوگفتی با خنده داشتم نگاه مشھیم
  کنم کھ زن تو شدمھیگر
رو پام برداشتم ودستشو گرفتم نشونمدش رو پام بھش نگاه کردمو  رو از ینیس    

 خوبم تاحاال صدبار معدم ؟ی نگرانمنقدریچرا ا:بغلش کردم سرشو نوازش کردم وگفتم
 یدی ندیدیدرد گرفتھ خودتم د

 
 ی کنیزی ناپرھگھی ددی نبای ولدمیاره د:سحر    
 چشم خوبھ:من    
 خنده ھاش ضعف یبا خنده بھم نگاه کرد دلم برااره خوبھ : گفترونویسرشو اورد ب    

  رفتیم
  غذاتو بخورایب:سحر    
 خودتم بخور:من    
 نھ اول تو بخور بعد من:سحر    
 ی خوره می نمگھی دی خورم کسی من می وقتدهی بھم دست نمیحس خوب:من    

 کجا:خواست بلندشھ کھ گفتم
 نیی خوام برم پایم:سحر    
 نی بشنجاینھ ھم:من    
  لوس نشوارشیک:سحر    
  خورمیمن نم:ارشیک    
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 قاشق از پلو مرغ دھنم ھی برداشت قاشق سوپ منو برداشتو وینی سدوی کشیپووف    
 گذاشت ی ماست دھنم کرد سبزکمی کھ تو پلو گذاشتھ بود خورد یکرد خودشم با قاشق
 ی کردو میور دھنم م کردم اونم بھ زی ور اون ور منی سرمو ایتو دھنم منم با لجباز

 گھی نصفشو خوردم دی گذاشت تو دھنم منم وقتی وقت تموم شد دوغو اول با ندیخند
 پس زدم

 پرپرم سحر:من    
 دی خودش کلشو سر کشدویخند    
  حالت خوب شدهمیبلندشو بر:سحر    
 نیی برداشت شالشو درست کرد ورفت پاوینیاز رو پام بلندشد س    
 ...وخودمم بلند شدم    
 سروناز    
 روشن دمی دنمی رفتم رفتم تو ماشی مدی رفتند ساعت دو شده بود منم بایسحرو ان    
 رادی ھدمی شد ھمھ ھم رفتھ بودند رفتم تو مطب دی کردم روشن نمشی ھرکارشھینم

 نرفتھ
 شھی روشن نمنمی ماشرادیھ:من    
 چرا:رادیھ    
  دونمینم:من    
  درستش کننددمی فردا ممی برابامنیب:رادیھ    
 باشھ:من    
  اومدرادمی نشستم بعد چند لحظھ ھرادی ھنیرفتم تو ماش    
  روشن کردوحرکت کردنویماش    
  تو اتاق توادی داره ھمش مکارتوی چوشای ننی ارادیھ:من    
  تو اتاق منادیکجا ھمش م:رادیھ    
  کنمکارتی کھ بلدم چی کنی خواد ازش طرفدارینم:من    
 ای شدنی بدبیلیسروناز خ:رادیھ    
  بزن کنارنمی نھ بزن کنار ببگھی دگمی من دروغ میعنی:من    
 غلت کردم خوبھ:رادیھ    
  کنمی باھات قھر کنند بزن کنار وگرنھ درو باز مدی خوام تو باینھ نم:من    
 دیبابا ببخش:رادیھ    
 نھ:من    
 کھ براش شدی داشترد مینی ماشھی رونی باز کردمو اومدم بنویزد کنار مم درو ماش    

  توشنایغی تغی اوه اوه دوتا پسر تدمیدست تکون دادم د
 ی بریی جای خوایم:پسره    
 دادمی شما دست تکون می برم برایی خواستم جایپ نھ پ اگھ نم:من    
  روسنمتی باال مایب:پسره    
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 زنمی مسی وگرنھ زنگ پلیری االن منیھم: گفت اومد جلورادیتااومدم جواب بدم ھ    
 ی باشیشما ک:پسره    
 من شوھرشم:رادیھ    
 اباالی بیبروبابا خانوم:پسره    
  باالای بی خانومیبرو گمشو عوض:من    
  مشت ولگدری گرفتش زرونی بدی پسرو کشرادیھ    
 شی ولش کن کشترااادیھ:من    
 اقا ولش کن غلط کرد: گفترونوی اومد بی تندنیاون پسره از ماش    
 ی در صندلدی گرفت کشتی دست منو با عبانرادمی دوستشو بلند کردو رفت ھیتند    

 برو پت فرمون قبل:جلو را باز کردونشست توش وگفت
 ی چسب زدم حاال اشکامم بند نمھی زخم شده بود براش رادی خوام لب ھینم:من    

 اومد
  نکنھیگر:رادیھ    
  شدهیلبت زخم:من    
  نکنھیگفتم گر:سرم دادزدوگفت    
  دراومدشتریاشکام ب    
 شی منم ھمراھدی نکن بغلم کردو منو نشوند روپاشو لبامو بوسھی گم گریمگھ نم:من    

 ھی نکن طاقت گرھی گرگھید: ولم کردو بغلم کرد وگفتدمشی بوسی کردم وباولع میم
 ھاتو ندارم

 خودمو تو بغلش جمع کردم اونم رو موھام بوسھ زد    
  دوست دارمیلیخ:رادیھ    
 نمی خوام دست فرمون خانوممو ببی کن میبرو رانندگ:رادی طور ھنیمنم ھم:من    
  شدمینیری گفت خانمم دچار خصلت شیوقت    
  شدمو نشستم پشت فرمونادهی پیتند    
  خونھ مایای بدیبا:من    
 االن نھ:درایھ    
 تروخدا:من    
 باشھ:رادیھ    
  بھ طرف خونھمی روشن کردمو حرکت کردنوی ماشیبا خوشحال    
 گفت با کی بغل کردو تبرارشوی ھومنو کرادی ھمی بھ ھمھ سالم کردمیدی رسیوقت    

  ھم سالم کردمایارادم دست داد بھ ش
 ھی کنیمامان ا:عسل    
 عموتھ:مایش    
 نی عسل وبغل کردو بوسش کرد بعدم گذاشتش زمرادیھ    
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 باشلوار دمی قرمز پوشکی تونھیونشست رو مبل منم رفتم باال لباسمو عوض کردم     
 نیی رژلب کمرنگ قرمزم زدم اتکلنم زدمو رفتم پاھی سر کردم دمی شال سفھی دیسف
  سرمختندیر دنی منو دی خندن وقتی دارن می سحر انمای شدمیرفتم تو اشپز خوه د    
 ی داریگریبابا عجب شوھر ج:سحر    
 اره چھ خوشگلھ:یان    
  خوشگلھی کدمی نشنیچ: ھومن اومدھوی    
 رادیھ:یان    
  مثال من شوھرتمزمیبفرما خانوم مارو عز:ھومن    
  رسھی شوھر من نمیالبتھ بھ پا: بغل ھومن و لپشو بوس کردو گفتدی پریان    
 اووووووق: وسحرمایمنوش    
  صد برابر از ھومن خوشگلترهرادیھ:من    
  فقط شوور خودمرمینخ:یان    
  گردنم شکستنیی پاایباشھ خر شدم حاال ب:ھومن    
  گنده از ھومن گرفتشگونی نھی نیی اومد پایان    
 غلط کردم:ھومن    
 نیافر:یان    
 میدی خندی بھشون ممی وسحر داشتمایمنوش    
 مامان: گفتھیعسل اومدتو وبا گر    
  کنھی مھیجان مامان چرا دخملم داره گر: بغلش کردوگفتمایش    
 بابا دعوام کرد:عسل    
 رونی بمی رفتیھمگ    
 اراد اراد:مایش    
 بلھ:اراد    
 ؟یچرا عسلو دعوا کرد:مایش    
 زدیداشت بھ گلدون دست م:اراد    
  نکنھی گفتیخوب م:مایش    
 من اشتباه کردم حاال دعوام نکن:اراد    
 نھ مامان دعواش کن:عسل    
  ھانیعسل چرا دست بھ گلدون زد:مایش    
  خوشگل بودیلیاخھ خ:عسل    
 ی دست بزندینبا:مایش    
 رونیاراد عسلو بغل کردو بردش ب    
 ھومن رفت و با پاسور برگشت    
  پاسورنیایبچھ ھا ب:ھومن    
 من کھ ھستم:سحر    
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 ی نزدیشما دست زد:ارشیک    
 امی خوام بی منم می چیعنی:سحر    
  کھ گفتم سحر با قھر رفت تو اشپزخونھنیھم:ارشیک    
 امی خوام بی من کھ میول:من    
 اصالوابدا: گفتندارشی وکرادوھومنیھ    
 دیمطمئن:من    
 بلھ:رادیھ    
 امیمن غلت بکنم بخوام ب:من    
 نیافر:رادیھ    
 امی من بیمن چ:یان    
  کشمتی می؟انیچ:ھومن    
  دور حالدی باخنده دویان    
 امی بخوامیخوب م:یان    
 ی ندشنھادشمی پیمگھ نگفتم حت:ھومن    
  خوامی معذرت ملوخوبیخ:یان    
 بار اخرت باشھ:ھومن    
 ھومنم دست از دنبال کردنش برداشت    
 امیمن م:اراد    
 میلیخوب تکم:ھومن    
 امیاراد منم ب:مایش    
  کنی شما بازنا بازی خوای بھتره میاینھ گلم تو ن:اراد    
 ھیعال:مایش    
 می کردی پاسور بازمی نشستیرفت پاسور اورد ھم گ    
 می زدی خاموشموی خوردموی شب موند شامم حاضر کردرادمیھ    
 رونی اومد بیی از دسشورادیھ    
 ی صورتشو خشک کرد حولھ رو گذاشت کناریمنم با لبخند بھش حولھ دادم وقت    

 دیمنو بغل کرد گذاشتم رو تخت خودشم کنارم خواب
 دوست دارم:من    
 منم دوست دارم:رادیھ    
  میدیبغلم کردو باھم خواب    

 
 سحر    
 یلی خدادمی تکون متی بودن منم توحال نشستھ بودم وپامو باعصباندهیھمھ خواب    

 محل تو گذاشتم عمرا سرمن داد گھی پررو اگھ من دی کرده بودم پسره ارشیحرص ک
 گفتم برگشتم کھ ی داشتم بلند منارمی ھمھ اسای کنم واکارتی بلدم چتی تربی ااا بیزنیم
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 نگا کردم ی ابروم رفت با خونسردی کنھ وای نگام مده داره باخنارشی کدمیبلندبشم د
 خواستم برم کھ دستمو گرفت ی میالی خی منم با بدی خندیاونم ھمش داشت بھم م

 وروپش نشوندم
 دیببخش:ارشیک    
  بخشمینم:من    
 با غلط کردم خوبھ:ارشیک    
  بخشمتی نمیوفتی ھان؟ بھ پامم بینھ چرا سرم داد زد:من    
 یجان ان:ارشیک    
  کنمی شلوپلت مزنمیچون خواھرمو قسم نده کھ م:من    
 می کنم ببخشکاریچ:ارشیک    
 مارستانی بی برادهیدپیتادوروز با:من    
 ؟یچ:ارشیک    
  کھ گفتمنیھم:من    
 باشھ:ارشیک    
 قول بده:من    
  بردم جلو اونم بھم قول دادکمویانگشت کوچ    
 ایقول داد:من    
 قول دادم:ارشیک    
 دیبغلم کردو خند    
 یزنیامروز شاد م:من    
 ی کنی مکارشی چییھوی بھت بگھ دوست دارم اونم ی مردھیسحر اگر :ارشیک    
  باشھی داره کیبستگ:من    
 یحاال ھرک:ارشیک    
 ی میزی باشھ مطئنم چی کنم اگھ انی بوس ابدار از لپش مھیاگھ بابام باشھ کھ :من    

 ..اگھ.. خواد اگھ 
 اگھ من باشم:ارشیک    
 ای تب دارارشیک:من    
 منوگذاشت رو مبل وجلو پام زانو زد از رفتاراش متعجب شدم    
 ارشیک:من    
 کھ ی من از ھمون روزی ولشدی دونم از چی نمشیھ:دستشو گذاشت رو لبم وگفت    

 الن نھ ی تونستم کنترلش کنم ولی بھت داشتم اول می حس کششھی عاشقت شدم دمتید
 گھی اون شب بعداز حنابندون ازاون موقع دادتھی رمی تونستم بگیجلو خودمو نم

 تونم جلوخودمو ی گم نمی بھت منارادارمی االنم کھ انی وھمرمینتونستم جلو خودمو بگ
 فکرکنم بھش بگن عشق ی ذاری می دونم اسمشو چی اثرات ھمون حسھ نمنی ارمیبگ

  دوست دارمی واقعی کھ بھ معنانھی من عاشق شدم کھ معناش اھنیاگھ ا
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 داشتم بھ چشماش اقتشوی لای بدم ای عشقشو چنی بدم جواب ای دونسم جوابشو چینم    
 نا خواگاه اومد رو لبم ی ازعشق بودلبخندزی لبرارشینگاه کردم پراز عشق بود ک

 دی خندی و بغل کردم اونم باھام مارشی شاد شدم کدمی بار ازتھ دل خندنی اولیوبرا
 ی خانومھی من چبحاال جوا: وگفتنیخوابوندم رو زم

  فکر کنمدیبا:من    
 ازی خواستمش وچقدر بھش نی چقدر دوسش داشتم چقدر مدی لبامو بوسدویبھم خند    

 یحاال چ:داشتم سرشو بلند کردو گفت
  فکر کنمدیبا:من    
 فکر کردن ی جاگھی بھت اعتراف عشق کرده دی خوشگلنی بھ ایاخھ پسر:ارشیک    

 مونھیم
 رکنھیاوھو اعتماد بھنفست تو حلقت گ:من    
 بلھ:ارشیک    
 ؟ی خوای ھم می زودنی واب بھ ای مثل من اعراف عشق کردییبھ فرشتھ ا:من    
 بابا جواب:ارشیک    
 ی بشنویچیدوست دار: گفتمدمویبھش خند    
  بشنومی دوست دارم چی کنیفکر م:ارشیک    
  عاشقتمی کنیفکر م:من    
  بکنموی فکرنی دوست دارم ھمچی کنیفکر م:ارشیک    
 ی ممی اونم با ولع ھمراھدمی دستامو گذاشتم پشت سرشو لباشو محکم بوسدمویخند    

 زارم تنھا ی نمی وقت ازدستم برچی زارم ھی نمیاگھ تو باش: ولم کرد گفتمیکرد وقت
 تو دستت باشھ گھی دیکی بخشمت اگھ دست ی نگاه نمگھیارم بھ دختر د زی نمیبمون

 رو لبت باشھ گھی دی لب کسی بزاری وحق نداری عاشقونھ نگاه کنیکی بھ یحق ندار
  بودیحاال جواب خوب

  خوب بود خوب خوبیلیاره خ:دوگفتیبھم خند    
 ادیخوابم م:من    
 می بخوابمیبر:ارشیک    
  رو ھردموندی پتوھم کشدیبلندم کرد وبردم تو اتاق وگذاشتم روتخت کنارم خواب    
  ھنوز سرجاشھی کھ دادیقول:من    
  نرفتھادتی ھمھ ابراز عشق ھنوز نیبابا بعد ا:ارشیک    
 رینخ:من    
 گناه دارم سحر:ارشیک    
  کھ گفتمنی ھمرمینخ:من    
 بد:ارشیک    
 ی بھ حرفم گوش کندی بااره من بد حاال:من    
  بغلم کرددویبھم خند    
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  نفسم بگھیباشھ ھرچ:ارشیک    
 خوش حال شدم دوست یلی گفت نفسم خی تو بغلش فرو کردم وقتشتریخودمو ب    

  رفتمنیری شی صدام بزنھ چشامو بستم وبھ خوابی طورنیداشتم ا
 اغوردم دوباره ادی بھ روزی دی بودم وقتارشیصبح کھ چشامو باز کردم تو بغل ک    
 ی کھ صورتم رو بھ روی باالتر بھ طوردمی شدم خودمو کشنمونی از عشق بزییلبر

  نبودا وقت روب روش بودکی بود نزدارشیصورت ک
 ارشی کارشیک:من    
  ندادیجواب    
  کھ عاشقشمیارشی کیی اقاارشیک:من    
  خوادی می دونستم چیبازم تکون نخورد خندم گرفتھ بود م    
  عشقم نفسم چشاماتو باز کنزمیعز:من    
 یی بچھ ایلیخ: گفتمدموی چشماشو باز بھش خنددویخند    
 شمی می بخوای بچھ ک سھلھ ھرچی صدام بزنی طورنی بچھ بشم تاادیاگھ با:ارشیک    
 منم سرمو بردم شدی تر مکیبا لبخند زل زدم تو چشماش چشماش ھر لحظھ نزد    

 ری شد وزدم زریبلندشو کارت د:و ببوسم لبمو بردم کنار گوشش وگفتم لبشیجلو بھ جا
  خواستم فرار کنم کھ گرفتمو قلقلکم دادی میخنده تند

 یزاریسر بسر من م:ارشیک    
 سھ..بس..روخدا.. ترارشی..یک: مندمی خندیبلند بلند م    
  سرشو برگردوندیدست از قلقلکم برداشت وبا اخم ساختگ    
 یبامن قھر:من    
 بلھ:ارشیک    
  کردم حاال ببخشی باھات شوخدیخوب ببخش:من    
  بخشمینم:ارشیک    
 اااارشیک:من    
  بخشمیبـــــــــــلھ خرم نکن نم:ارشیک    
  لباساتو بشورممی کنم کھ ببحشکاریچ:من    
 نوچ:ارشیک    
 یبرات لباس انتخاب کنم چ:من    
 نھ:ارشیک    
 یبوست کنم چ:نم    
  گنده از پھلوش گرفتم کھ اخش دراومدشگونی نھی خنده ری زد زستیبد ن:ارشیک    
 دمتایمن ھنووز نبخش:ارشیک    
 رفتم لپشو بوس کردم    
 اا نشد:ارشیک    
 من گفتم بوست کنم نگفتم کھ لبتو بوس کنم:من    
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 ی کردم وقتی مشیم ھمراھ مندنی شروع کرد لبامو بوسدویمنو خوابوند وروم خواب    
 میزدیولم کرد ھردومون نفس نفس م

  بھ حالت لبم باد کرده باشھی واارشیک:من    
  کنمی قبول نمتی من مسولی ھمون اول بزاری خواستیم:ارشیک    
 از اتاق خودمم رفتم رونی بیی رفت دستشوی ازش گرفتم اونم تندشگونی نھی    

 اومد تو اتاق بھش حولھ دادم وصورتشو ارشمی کرونی کارمو کردم اومدم بییدسشو
 خشک کرد بعدم خودش رفت حولھ رو گذاشت سرجاش

 ارشی کی گل سر برداشتم ومظلوم رفتم جلوھی    
 ـــــارشیک:من    
  تا ببافمنیبش:ارشیک    
 تموم شد بلندشدم ی رو تخت نشستم اونم شروع کرد موھامو بافتن وقتیبا خوشحال    

 دمی چرخیبا خوشحال
 خوشمل شدم:من    
 داد دنبالش غوی بھ ھلو با جی خوبھ اخھ ا لولو شدمیشگری ارایلیاره انگار خ:ارشیک    

 اومد جلو من کھ ی تندارشی تو اتاق کختندی در باز شد وبچھ ھا رھوریکردم تو اتاق 
 نی من ا بودم با شلوارک اوه اوهدهی پوشیمعلوم نشم واقعا دستش درد نکنھ اخھ تاپ بند

 اخرشب بلندشده بودم لباسمو عوض کرده بودم اصال شبی ددم بوارشی کی جلویطور
 دمی پوشیحواسم نبود چ

  تو مثال زنم بھ شماھا نامحرمھ ھانیای منیندازی مثل گاو سرتون مھیچ:ارشیک    
 منم اون پشت ازخنده مرده بودم از پشت رونی رفتند بی تندرادیھمنو ارادو ھ    

 رونی اومدم بارشیک
  بچھ ھاشدهیچ:من    
 دی کنی شده چرا باھم دعوا میبچھ ھا طور:سروناز    
  نشدهیچی ھزمینھ عز:من    
 میمطمئن باش:یان    
 دییاره بفرما:من    
  خندهری کردم وھمون جا پشت در زدم زرونیبچھ ھارو از اتاق ب    
 ی مکاری من چدنیدی می طورنی اگھ تورو ای بخنددمیبا: گفتتی باعصبانارشیک    

 کردم
  شوھرم برمرتیقربون غ: وبغلش کردمو گفتمششیبا لبخند رفتم پ    

 
 

 لباستو عوض کن:ارشیک    
  نباشیعصبان:لبامو جمع کردمو گفتم    
 یی تو دسشودمی دوی منم لپشو بوس کردم تنددویبھم خند    
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  ترنیی پاکمی یای بادیزورت م: باخنده گفتارشیک    
 یشیپرو م:من    
 رونی بیایتوکھ م:ارشیک    
 دی داشتیبلھ کار: رونی اومدم بیمنم با خونسرد    
 می ازدواج کردیبا ک:با خنده نگام کردگفت    
 دلتم بخواد: نازک کردمو گکفتمیمن پشت چشم    
  خوادیکھ نم:ارشیک    
 ؟یچ:من    
  دلم نخوادشھیمگھ م:ارشیک    
 اھان:من    

 ی کنی برام لباس انتخاب میخانوم:ارشیک    
  در اوردم جلوش گرفتماهی و شلوار کتون ساهی کت سدی لباس سفھیرفتم سر کمدش و    
 سرمو تو کمد رونوی خواست بپوشھ از اتاق نرفتم بی می بھ نظرم خوبھ وقتنایا:من    

 خودم مشغول کردم
 خوبھ:ارشیک    
 ی شدیگریااا چھ ج: وگفتمدمشید    
 رخندهی زد زارشیک    
 اری درش بارشیک:من    
 چرا:ارشیک    
 اری درش بادی تو اتاقت باشم کھ محبوبھ ندیاونوقت من ھمش با:من    
  زارم خوبھی محلش نمادیمحبوبھ ھم ب: بغلم کردو گفتارشیک    
 قول بده:من    
 یبھم اعتماد ندار:ارشیک    
 ھ محبوبھ نھ بیبھ تو اعتماد دارم ول:من    
 دمیقول م:دوگفتیسرمو بوس    
 با شلوار دمی پوشدی منم مانتو سفرونی اونم رفت برونیبا لبخند از بغلش اومدم ب    
 رزلب ماتم زدم و اتکالنم زدمو چادرمو برداشتم و ھی وکفش اسپرت اهی مغنھ سھی اهیس

 با موی صبحونھ خوردمی بودند ماھم نشستدهی چزوی دخترا مھی سرونازو بقرونیرفتم ب
 نی نشستم توماشفموی برداشتم وگذاشتم تو کوهیکم می منم می جمع کردزویھم م
 اوه خانومم چھ بامن ست کرده:ارشیک    
  ھستمیحاال خانوم خوب:من    
 ی کنی متی اذادینھ ز:ارشیک    
  شوادهی پیراست:من    
 چرا:ارشیک    
  رفتھادتی قولت نکھیمثل ا:من    
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 ی راھو کوتاه تر کنکمی شھیحاال م:ارشیک    
  خودت بروشوی بقرسونمتیچرا من تا سرکوچھ م:من    
 ی کشی زحمت میلیخ:ارشیک    
  خودت بروشوی رسونمت بقیم(....)ابونی تا سر خی خوایخوب م:من    
  با خونھ خودمون فرقشھابونی خھی کھ فقط ابونیپررو اون خ:کارش    
  تونمی نمنی تر اشیب:من    
 ھمونم خوبھ:ارشیک    
 کرد بعدشم من نشستم پشت ی رانندگابونینشست پشت فرمون وتا سر اون خ    

  ورفتمی بایبا:فرمونو گفتم
 رفتم تو بخش پرستار مارستانوی بدمی رسقھی بعد چنددقنشی ماشدادی میاوه چھ حال    

  خندهری بود زدم زهومدی ھنوز نارشی اومدم برون کی لباسمو عوض کردم وقتنایا
  خونھ سحریکبکت خروس م:یان    
  کلکی کردکاریاره چ:مایش    
  کھ از خنده مرده بودی کردم انفیماجرارو براشون تعر    
  داداشم حاال کجاستی برارمی بمیالھ:مایش    
  حقشھادیھنوز داره م:من    
  زنگ اراد بزنم بره دنبالشسایوا:مایش    
 اره بزن گناه داره شوھرم:من    
  زدمارشی زنگ اراد زد کھ بره دنبالش منم زنگ کمایش    
 ارشیالو ک:من    
  چقدرراھھیدونی کشم دختر می من تورو مایعنی:ارشیک    
 ادی قائل شدم اراد داره مفی ظمانتتو کرده برات تخفمای خواھرت شایب:من باخنده    

 دنبالت
  بم منمایون ش قربیالھ:ارشیک    
 یاو پس من چ:من    
  حاال قربونتم برمی تو مشکلم انداختی برام رسوندی چھ سودیتوچ:ارشیک    
 تی تربیواقعا کھ ب:من    
 یباشھ با:ارشیک    
 یبا:من    
 با خنده قطع کردم    
 وونھید:مایش    
 خنگ:یان    
  داداشمچارهیب:ھومن    
 نھی کرده تازه فرداھم ھمی عمل مدی قول بوده باھی نی اتای تربیب:من    
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 ھم اون بای فررفتمی در مدموی خندی با حرص دنبالم کردند منم می ھومن وانمایش    
  خوردیگوشھ حرص م

 دختر خوب ھیھومن خان : ھومن وگفتمشی من رفتم پمی خستھ شدی ھمگیوقت    
 براتون سراغ دارم

 ییخدا:ھومن    
 اره:من    
 ھیک:منھو    
 ی گی درگوش شوھرم می داریچ:یان    
  بحث مردونھ استیچیھ:ھومن    
  خندهریزدم ز    
 بھ سحر چھ؟:یان    
 خوب زنونھ است:ھومن    
 رخندهیبازم زدم ز    
 اون وقت بھ توچھ:یان    
 کرده کھ اگھ خدا خواست سرت ھوو دای پگھی دختره دھیبابا سحرخانم برام :ھومن    

 ارمیب
 ؟سحریچ:یان    
 ی زاپاس داشتھ باشھی دیبابا بالخره با:من    
  خندهریھومن زد ز    
  کشمی کن من شمادوتارو مدایبرو براخودت زاپاس پ:یان    
 ی داشتم می بھ فرار وقتمی زدمی کرددای ھم پگھی دی دوتاپامیمنوھومن دوپا داشت    
 ارشھی کدمی نفر دھی رفتم تو بغل دمیدو
 شدهیچ:ارشیک    
  خواد خفم کنھی میان:من    
  اونو بده بھ منارشیاقا ک:یالن    
 نی دارکارشیچ:ارشیک    
  خوام خفش کنمیم:یان    
 چرا:ارشیک    
 داکنھی خواد برام زاپاس پی مگھی بھ من میری گیشماچرا جلو زنتو نم:یان    
 سحر:ارشیک    
  فرو کردمنشیباخنده سرمو تو س    
  کنمی مزشی من خودم جی دفعھ بعدشینی دفعھ رو ببخشنیحاال شما ا:ارشیک    
  گذرمی دفعھ رو منیفقط ا:یان    
  من و با خنده برد تو اتاقش نشست رو مبلارشیک    
 ارمی منم برا زاپاس بی خوایم:ارشیک    
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 ؟ی کنی میتو جاخال:من    
 مارستانیھ تا ب رسونی القعل زاپاست منو مستای نمیفکر بد:ارشیک    
 یتو قول داده بود:من    
 امی بادهی ھمھ راھو پنی من ایاخھ دختر چھ فکر کرد:ارشیک    
  رو دوست ندارممای شگھی من دی کھ ھست راستنھیھم:من    
 چرا:ارشیک    
 ی قربون من نرفتی ولیچون تو قربون اون رفت:من    
  خانومم برمیخوب قربون خنده ھا:ارشیک    
  تر بھ خودش چسبوندشی خنده اونم منو بریزدم ز    
 تا دوھفتھ باھات حرف نمی محبوبھ ببیتورو تا دومتر: گفتمرنویاز بغلش اومدم ب    
  زنمینم

 چشم:ارشیک    
  دوباره رفتم توادی محبوبھ دار ه مدمی درونیباخنده رفتم ب    
 ھی چگھید:ارشیک    
 ادیمحبوبھ داره م:من    
 تم کنارش نشستم ودستشو انداختم دور گردنمرف    
 باھام حرف بزن:من    
 می چندتا بچھ داشتھ باشیخوب دوست دار:ارشیک    
  بحت مھمھنیاالن ا:من    
 یلیخ:ارشیک    
 ی دوست دارویچھ رنگ:من    
 دی وسفیاب:ارشیک    
  طورنیاا منم ھم:من    
 یچقدر حسود:ارشیک    
  رنگارو دوست دارندنی ھستن اایلیخوب خ:من    
  کردمیشوخ:ارشیک    
 ی دوست دارویچھ گل:من    
 یرزعطر:ارشیک    
  مثل منھقتیتوچرا ھمھ عال:من    
 یاز بس تو حسود:ارشیک    
 جدا ارشی منم مثال ھول شدم از کدی دی مارو اون طوری محبوبھ ھم اومد و وقتھوی    
 شدم
 ین مزاحم شد محبوبھ جای داشتیکار:من    
 یشما مگھ کار ندار:محبوبھ    
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 باھاشون حرف ی طورنی زنم ھستند فکر نکنم در شانشون باشھ ادیببخش:ارشیک    
 یبزن
 ی منو از خودت دور کنی خوای مدونمی می تو کھ زن ندارزمی عزیول:محبوبھ    
 یمطمئن:ارشیک    
 اره:محبوبھ    
 بھتر منم ی متعجب شدم ولارشی از کار کنقدری منم ادی منو بوسھوی ارشیک    

  کردمشیھمراھ
 وقت ھی: جداشدمو گفتمارشی رفت من از کی رفت وقتدوی کشغی جھیمحبوبھ     

 ایخجالت نکش
  کشمی وقت خجالت نمچی تو ھدنی بوسیبرا:ارشیک    
  رونی ازش گرفتمو رفتم بشگونی نھی    

 
 

 می کھ ما ازدواج کرددونستندی و ت سانازوساحل فقط مرونی تمام رفتم بیباخونسرد    
  دونستی نمی کچی ھگھید

 تمام ومدی بدم مرهی خی نگاه ھانی کردند از ای رفتم کھ ھمھ نگام میداشتم م    
 یماوانی بخش کھ شی کردند رفتم تو راھروی خانم اقا ھمھ وھمھ داشتند نگام میدکترا

 شمیاومدند پ
 ادی بدم مرهی خی نگاه ھانی اه چقدر ازای کردکاری سحر چیریبم:یان    
 مگھ مال توھم پخش شد:من    
 بلھ خانوم:یان    
 سحر لبت باد کرده ھا:مایش    
 نھ:من    
 چرا:مایش    
 نھ:من    
 چرا:مای وشیان    
 اوناھم دنبالم رفتم تو دمی دوی رفتم عقب اخرشم تندی اومدند جلو منم می میاونا ھ    

بھ :ماگفتمی وبھ شرونی اومدم بتی اره گوشھ لبم باد کرده با عصباندمی دییدسشو
  لب بده اروم لب بدهی باکسیداداشت بگو وقت

 بھشون شھی روم نمگھی دادم دی چھ سوتی کردند وای با دھن باز نگام میماوانیش    
 دیبر: دادزدمیینگاه کنم دوباره رفتم تو دسشو

 دندی خندی بھم می طورنی داشتند ھمی انمایش    
 رونی بای بزمی عزیخانوم:ارشیک    
  کشمت ابروم رفتی من تورو مارشیک:من    
 دمیمانشن:یان    
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  ابروشو بردنزدردونتوی عزینی ببیی بابا کجانیخفھ ش:من    
 دنی فھمیبابا سحر بالخره کھ م:ارشیک    
دستمو ....  با من لب بود کھشمای چنی اگھی گفتم دیخوب خودم بھشون م:من    

 گذاشتم رودھنم اصال من امروز حرف نزنم بھتره
  خنده اومدیدوباره صدا    
  کنمی من تورو خفھ مااارشیک:من    
  زوددی بریی تماشالمی انگار فنمی ببدیھھھ کجاش خنده داره بر:ارشیک    
  زوددیاره بر:من    
 ایرفتند ب:ارشیک    
 ستی نی کچی ھدمی درونیاومدم ب    
 ی کشم من تورو شقھ شقھ می من تورو مارشی کنم لبم باد کرده کیتروخفھ م:من    
 کنم
 یبابا تو کھ سنگ قبرمم اماده کرد:ارشیک    
  تو دستشزدمی می از بازوش گرفتم بعدشم ھشگونی نھیرفتم     
 نکارونکنی ھھ ابروم رفت صدبارگفتم ارتویھمش تقص:من    
 ھ نکنکاریچ:یان    
  رفتندنای ایمگھ نگفت:ارشی رفتم پشت کیتند    
 کھ من پشت بھ ی منو از پشت اورد جلو بھ طورارشی کمی بودنجایما ھم:مایش    

 پشت من بود دست انداخت دور گردنم وچونشو گذاشت روسرمو ارشی بودم وکارشیک
 نی اگھی االن دی ولمی کردی عقد صورھی کھ ما دیدونی منوی زن منھ ھمتون انیا:گفت

 میری گی ھم می عروسی وماحتستی نیعقد صور
 ساحل مای شی وھومنو انارشی البتھ فقط منو کدنی سوت بلند کشھیھمھ بچھ ھا     

  نبودی کسگھیوساناز بودند د
 یسرخ شده بودم حساب    
 ی طورنی ھمھی حاال تو دوساعت ددی خان خانومتون خجالت کشارشیاووه ک:یان    

 رهی نمشمی وقرمزمونھیم
 ی لبو شدنقدریتوچرا ا: منو برگردوند طرف خودشو با تعجب بھم نگاه کرداریک    
 سروصدا حاال سالن اروم شده ی اونم باخنده بغلم کرد بعد کلنشیباخجالت رفتم توس    

 دمشونی گفت منم ندی ممای بودم شدهیبود محبوبھ رو ند
 سروناز    
 رادی رفت تو اتاق ھی شعور می بی شقنی امی مشغول بودم حاال ھرادیتو مطب ھ    

کارتو درست : کنارم نشست وگفترونی اومد بی شقی بود وقتدهی رسنجامی بھ اگھید
  دکتری اقای من ببرم برامی نداریزی چیدیانجام م
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 دکتر ی اقاشی پی ھمش بری بشی ابدار چی تونی می ببری خوایچرا اگھ م:من    
 کارکردن ی دکتر بگم شما کار بھ جای بھ اقادی بای بوده شما نبرمیزیچاصال مگھ 

 ی کنی اون منی ازونیخودتو او
 با تعجب سرشو اورد باال رادمی درو از پشت قفل کرد ھرادیبعدم رفتم تو اتاق ھ    

  من لبخند زددنیوبا د
 دی نداریبامن کار: وگفتمزشی کھ دستم بودو گذاشتم رومییپرونده ھا    
 چرا:رادیھ    
 دییبفرما:من    
 نوری اایب:رادیھ    
 رفتم روبھروش    
 ھی دوباره خانومم عصبانشدهیچ:اونم دستمو گرفت وروپاش نشوندوگفت    
 نی خورم ای حرص مزی رھیاز صبح تاحاال دارم : فرو کردم وگفتمنشیسرو توس    

  ھم ندارمی کمکمھیھمھ کارھم روسرمھ 
 ستی نیقینوم شقامگھ خا:رادیخ    
 زنھیاون کھ ھمش داره باتو الس م:من    
  چھ طرز حرف زدنھنیسروناز ا:رادیھ    
 شی ارانقدری افتاده الی ازدماغ فی گم دختره یمگھ دروغ م:سرمو اوردم باال وگفتم    

 ھی ھمشم کھ تو اتاق تو منم حاال ی توش مداد بکشگھیکرده کھ صورتش جا نداره د
 من می نداریزیچ:گھی کنھ اومده بھ من می مکاری داره چنی خورم کھ ای حرص مزیر

  شعوری بو پری دکتر دختره ی اقایببرم برا
  کردی داشت باخنده نگام مرادیھ    
 خواشتم از روپاش بلندبشم کھ ی زدم توھم کھ باور نکن می حرف خنده دارھیچ:من    

 ی کنی می حسودای ی حرص م خوری وقتی دونیم:دستمو گرفت وبغلم کردوگفت
 ؟ی خواستگارامی بی من کی حال خانومیشیجذاب تر وخوشگلتر م

 م؟یدی بخشیعنی یای بی خوایواقعا؟ م:باخنده سرمو اوردم باال گفتم    
  عشقشو نبخشھی کسشھیاره مگھ م:رادیھ    
 یای پس فردا بی تونی تو مانی از مسافرت مانی شب منایمامانم ا:من    
 چشم:رادیھ    
 سرخ شده داره ی شقدمی درونیبا خنده دوباره رفتم تو بغلش بعدم از اتاقش اومدم ب    

 دی منتظره بھ کارتون برسضی خانم مروشاین: پوزخند زدم بھش وگفتمھی کنھ ینگام م
 ی فضولیبھ جا

 ی ھستشیبعدشم رفتم پ    
 یکرگدن من کوش:من    
 زی سگ عزنجامیا:یھست    
  خورهی کجام بھ سگ می خوشگلنی من بھ ای ھستی شعوری بیلیخ:نم    
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  خورهیمن کجام بھ کرگدن م:یھست    
  خندهری زمیبا ھم زد    
 سروناز:ھلن    
 جانم:من    
  کنھی مھی داره گروشاروی نی کردکاریچ:ھلن    
  نکردمشیبلھ؟کار:من    
 ی مھی داره گروشای ندمی درونی تموم شد ھمھ رفتند بعدش رفتم بضایاالن مر:ھلن    

 سروناز بھم چنگ زده: دستشو بھم نشون دادوگفتشدهیکنھ گفتم چ
 من اصال ناخن گھی بھ خدا من نکردم بھ و من نکردم داره دروغ م؟من؟یچ:من    

 ندارم
 کنھ وھر یش م ھلن گوی اونجاست وداره بھ حرفارادی ھدمی دوشای نشیرفتم پ    

 بھم دمی دھوی ی بھم نگاه کرد ولتی سرشو اورد باال با عصبانشھی تر میلحظھ عصبان
  باور نکردهرادی ھدمیچشمک زد فھم

  بھ تو چنگ زدمی ھان؟من کی دراوردھی چای مسخره بازنی اوشاین:من    
 شی پقھیدق٥ نیھم:وشاین    
 تازه اگھ من چنگ رونی دکتر اومدم بی تر نشده از اتاق اقاشی بقھی دق٢منکھ :من    

 شدهی گفتن چدنی مارو دی با لبخند وارد شدن وقتی سحرو اندمیزدم منکھ ناخن ندارم د
 گھیداره دروغ م: کردمو گفتمفی رو براشون تعرھیمنم قض

  دستتو بده دست منیخانوم:سحر    
 ی چیبرا:یشق    
 شمابده:من    
 قی وزخمشم عمدهی برشھی درس با شنیا:گفت دستشو داد سحر نگاش کردویشق    

 ھنوز رو دستتون ھی چون ذرات شدهی بوده کھ دستتون بریی اشھینبوده احتماال خرده ش
 ھست

 تونھ سروناز ی وجود نداره نمیی اگھی کھ اطراف دستتون خراش دییوازاونجا:یان    
 باه ی سرانگتاش خوندی کھ سروناز ناخن ھم نداره باییچنگ زده باشھ چون ازاونجا

 ستی د سر انگشتاش سرخ باشھ کھ ندی خوب شستھ پس بادی بگدیشا
  باشدشھی شنی اتونھی است پس می لبھ اش خونشھی شنی کھ اییوازاونجا:رادیھ    
  دراوردبشی را از جیی اشھیوش    
 دی گذاشتھ بود کھ من دستم بری را سروناز طورشھیخوب اون ش:وشاین    
  را اونجا جا گذاشتھ بودمشھی چون من اون ششھینم:پدارم اومدوگفت    
  کامال خفھ شدگھی دیشق    
 فموی بعد زر بزن کری بگادی خودم شی پای بی تھمت بزنی بھ بعد اگھ خواستنیازا:من    

 یریکجا م: اومد د در وگفترادی رفتم ھنایبرداشتم وبا سحر ا
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 رو راپورد ی ھستیری ھم نموشای نکی خونھ مواظب خودت باش نزدرمیم:من    
 گذاشتم

 گھی دیبھم اعتماد ندار:رادیھ    
 ترسم شوھرمو ازم ی متھی ازتوراحتھ از اون عفرالمی اعتماد ندارم خوشایبھ ن:من    

 بدزده
  مواظب خودت باش تا پس فردا:دوگفتی بوسمویشونمیبا خنده بغلم کردوپ    

 
 خونھ ی محل نزار خودتو خستھ نکن رفتوشاھمیباشھ توھم مواظب باش بھ ن:من    

 خودت غذا درست کن سفارش نده خداحفظ
  کردم خداحافظی منکاروی ھمھ ای گفتیتوھم نم: کردیباخنده داشت نگام م    
  گقتمیاداواریجھت :من    
 خداحافظ:رادیھ    
 خداحافظ:من    
  بودندنی ھم تو ماشی ان نشستم سحرونمیرفتم تو ماش    
 دی کنی مکاری چنجایشما دوتا نره خر ا:من    
  دروغا کھ االن ابروت رفتھ بودنی اموی دوما اگھ ما نبودیااوال خودت:سحر    
  خندهریبا دھن باز نگاشون کردم کھ ھردوتاشون زدند ز    
 سحر    
  خندهری زمی زدی کرد منو انیسروناز بادھن باز نگامون م    
 دیدروغ گفت:سروناز    
 نی امی اون واحدو بھ زور پاس کردی بابا منوانمی راست بگی خواستی میپس چ:من    

  بود کھ سھ بار افتادمیھمون درس
  بودتی واقعنی عی ھمھ چیول:سروناز    
 امتحان ی نقشھ رو برانی ھمقای دقمی درسو پاس کننی امی خواستی میاتفاقا وقت:یان    
 می اماده کردیعمل
 دی ھستی کگھیبابا شما د:سروناز    
  درثر چنگ زدن نبودهنی کھ ادی شد فھمی میالبتھ ھمشم دروغ نبود بھ راحت:من    
  گفتی دروغ مھیدختره اصال زا:یان    
 ی تاحاال بھ خودم گفتم سروناز باھاش کاری عوضیازش متنفرم دختره :سروناز    

 شھی ادم نمنی نکنم ارونی بنجای از انوی تامن ای انگارینداشتھ باش ول
 موندن نجای کن کھ ازای کارھی ھم نکن ازت متنفر بشھ ی نکن کاررونشیب:یان    

  بشھیعاشص
 ی عوضی کنم دختره کاری دونم باھاش چیم:سروناز    
  بعدشم خودش رفتمارستانی روشن کرد ومارو رسوند بنویسروناز ماش    
 زی سرشو گذاشتھ رو مدمی دارشیرفتم تواتاق ک    
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  دستو گذاشتھ رو معدشدمی سرشو بلند کرد دششی رفتم پعی سرشدهی چارشیک:من    
 کمی رو دراوردم پوست کردم ودادم بھش خورد وهی مسھی کفمی رفتم از کعیسر    

 حالش بھترشده بود
  خونھمیبر:من    
 نھ کار دارم:ارشیک    
  خونھمی بردینھ حالت بده با:من    
 خوبم:ارشیک    
  زارمی محلتم نمگھی بھ خدا دیای اگھ نارشیک:من    
  باشمنجای ادی حالم خوبھ بایسحر جان خانوم:ارشیک    
 نھ اصال:من    
 نگران نباش حالم خوبھ:بغلم کردو گفت    
 طر درد معدت بھم گوش کن بارم شده بھ خاھی خونھ بھ خاطر من می بردینھ با:من    
 معدش درد گرفتھ ارشی خونھ کمیی مارشی بھ ھومن گفتم منو کرونیبلند شدم رفتم ب    

 کردم تا ی خودمم رانندگنھی جلو بشی جمع کردم گفتم صندلالشوی بھ زور وساارشمیک
 سرماھم خورده بود اخھ تب داشت بردمش می شدادهی بردم تو خونھ باھم پنویخونھ ماش

 تاق وگفتم بخوابھتو ا
  نگران نباشزمیسحر جان عز:ارشیک    
 ھی گرری ززنمی نگو وگرنھ میچی ھیدی نگو فھمیچیھ:من    
 نگرانش شده بودم لباسامو عوض کردم بھ سروناز گفتم نقدری نگفت ای ھچگھید    

 و بردم باال دستمو گذاشتم رو می کمکم سوپ درست کنھ باھم سوپ درست کردادیب
 ھم اومده بودند دستاش داشت ی باال بود خوابم رفتھ بود ھومن وانیلی تبش خشیشونیپ
 اوردم کاسھ اب اوردم خی طاقت نداشتم  اصالختی ری می طورنی اشکام ھمدی رزیم

 ھمون جا نیی کردم گذاشتم رو سرش تا بالخره بعد دوساعت تبش اومد پاسیپارچھ خ
 رفتند با نیی تبش اومده پاارشی کدندی دی بچھ ھاھم وقتھی تخت خوابم برد بقنییپا

  کنھیم  کنھ وموھامو نوازشی داره با لبخند نگام مارشی کدمی ددارشدمی بینوازش کس
 ی بھتریدارشدیب:من    
 اره بھترم:ارشیک    
  تب نداشت بغلم کرد واوردم روتختگھی دشیشونیدستمو گذاشتم رو پ    
 یدی خوابنییچرا پا:ارشیک    
 خوابم برد ھمون جا:من    
 ؟ی کردھیگر:ارشیک    
 نھ:من    
 ی کنھی مگھ نگفتم دوست ندارم گری کردھیچشمات قرمزه چرا گر:ارشیک    
 ختیاشکام دوباره ر    
 یشی کردم خوب نمی حالت بد بود فکر میلیخ:من    
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 داشتم ازین چون دمشی بوسی اونم با حرارت منم مدی روم خم شد ولبامو بوسارشیک    
  نونستمیبھ عشقش بھ خودش بدون اون نم

 مھی چھ جرنھی ادای مروارنی دونھ از اھی ھر ھی بھ بعد جرنیازا: ولم کردوگفتیوقت    
  نھیخوب
 نھ:من    
 برامن کھ خوبھ:ارشیک    
 شیدیلبام باد کرده از بس محکم بوس:زدم تو بازوشوگفتم    
 اشکال نداره:ارشیک    
 بد:من    
 نکاروی شوھرت دوست داره ای بکنی تونی نمی کارچیھ:بغلم کردو گفت    
  شوھرم دوست دارهیھرچ: گفتمدمویخند    
  نی اورنیاور:ارشیک    

 
 

 یی بچھ ایلیخ: وگفنمدمویخند    
 ی خوب ھم تو ھم انی مواظب خودت باشیلی خدی ھفتھ بانیسحر توا:ارشیک    
 یدیفھم
 جرا؟:من    
  وارادرادیاھی ھومن ای ھمراه من رونی بدی بردیاگھ خواست:ارشیک    
 ستی ننجای کھ ارادی ھیول:من    
  کنھی می تو ساختمون خودمون با سروناز زندگادی مرادیھ:ارشیک    
 می ترسونی می شده؟داریزی چارشیک:من    
  گمیبعدا بھت م:ارشیک    
 می امشب کجا بری طرفمو گفت دوست داردی وچرخرونیمنو از بغلش اورد ب    
 بزار فکرکنم:من    
 خوب:ارشیک    
 می کندی خررونی بمی برانی منایامروز مامانت ا:من    
 انیپس پاشو اماده شو منم بھ بچھ ھا بگم ب:ارشیک    
 باشھ:من    
 ی شلوارلدمی رفتم تاپ سبزپوشرونیبلندشدم رفتم خموم ودوش گرفتم اومدم ب    
 وشلوار یی سورمھ ارھنی وپدی کت سفھی ارشی رفتم سرکمد کی با مانتو صورتدمیپوش

  براش انتخاب کردمییکتون صورمھ ا
 یدیسحر حولھ م: اومد توگفتارشیک    
 رو کھ ییبھش حولھ دادم صورتشو خشک کرد وحولھ رو گذاشت سرچاش لباسا    

 دیبراش انتخاب کرده بودمو پوش
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 ی کنیونھ م موھامو شارشیک:من    
 بست خودمم نیی پای بعدشم برام دم اسبدی اونم موھامو برس کشینشستم رو صندل    

 سر کردم موی صورتی برق لب زدم روسرھی زدم بھ موھام کی کوچپسی کلھیبعدش 
 کنھ درست ی داره با لبخند نگام مارشی کدمی ددمیچادرمم سر کردم جورابم کھ پوش

 ناز شدم: گفتمدمو وخودمو بھ راست کج کردم لبخند زسادمیوا
 نھ: اومد طرفمو دستمو گرفت وگفتارشیک    
 چرا؟:من    
 مودی خوشم نادیز:ارشیک    
 ی کردیپس چرا نگام م:من    
  بودگھی دی فکرم جای کردم ولی بھت نگاه مارشیک    
 ی گیدروغ م-    
  گمینھ دروغ نم-    
 نی زمدمی وپامو کوبسادمیدستشو ول کردم وھمون جا وا    
 ستندی وقت زشت نچی فرشتھ ھا ھدوگفتیبھم خند    
 بمونند رادی قرار بود سرونازو ھرونی بمی اونم دستمو گرفتو باھم رفتدموی خندبھشی    

  رونی بمیوما بر
 
 

 سروناز    
  شدی می چمی رفتی ماھم مرادیھ-    
 گفتم شما رنی کھ اونا دارن مدمی بااراد کار داشتم حاال دنجای من اومدم اشھینھ نم-    
 می کنزی کھ خونھ رو تمینر

  زنمی نمدی سفاهیمن دست بھ س-    
  ترسم بچھ ھام مثل تو تنبل بشنیم-    
  کشمتی مرااااااادیھ-    
  گفت غلط کردمیافتادم دنبالش اونم با خنده م    
 نتیاخرم منو بغل کرد وبرد تو اشپز خونھ گذاشت روکاب    
 ازکجا شروع کنم: رادیھ    
  خوادی فقط جارو منجایاز جارو چون ا:من    
 گھ؟یامر د-    
 ی مرخصستین-    
 گفت.دوباره اومد منو بغل کرد گذاشت رومبل     
  پوست بکنوهیشما م-    
 باشھ-    
  کارش تموم شدرادمی کارم نموم شد ھیت کردن وقت پوسوهیمن شروع کردم م    
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 حاال حال:رادیھ    
  امروز تولد مامانھرادیھ:من    
 واقعا-    
 اوھوم-    
 ؟یبادکنک دار-    
 اره-    
  من زنگ بچھ ھا بزنم کادو ببخرناریخوب برو باد کنک ب-    
 باشھ-    
 ی وقترادمی ھنیی وتلمبھ برداشتم رفتم پاینی تزئلیرفتم تو اتاقم وبادکنکاوچندتا وسا    

 منم موقع چسب دادن می وچسبوندمی تموم شدتلفنش باھم بادکنک باد کردنیی پادمیمن رس
 زدمن ی غر می دادم اونم کلی کردم بعد بھش چسب می دھنش موهی اول مرادیبھ ھ

 رونی وبھ گال اب داد منم رفتم باطی کرد رفت تو حیریگ حالو جارو کردم اونم گرد
 دمی دویشلنگو گرفت طرفش منم با داد م

 نکن-    
 زدمو رفتم کنارش لبامو یطانیابوقطع کرد رفتم طرفش کنار استخر بود لبخند ش    
 دی خودمم کشدمی دھوی لبش اونم تاخواست منو ببوسھ من حولش دادم تو اب کینزد

 شدم نامرد دست منو گرفتھ بود
 ی نامردیلیخ:نم    
  خورمی گول میفکر کرد:رادیھ    
 یدیاز کجا فھم-    
 گھی دگھید-    
 بامزه-    
 ارمیحاال لباس از کجا ب-    
 گھی دگھید-    
 نگرانم شده بود رادی اب ھری طرفش رفتم زدمی طرفم منم پاشدیاز ھمون جا اب پاش    

  سرم داد زدرادی اوردم اومدم باال ھی داشتم نفس کم مگھیخودمم د
 یی مسخره ایلیخ-    
 خودمو رونی بیبخدا بر: خواست بره باال کھ با بغض داد زدمی متیوبا عصبان    

  کنمیخفھ م
 ھی گرریاومد طرفم و بغلم کرد منم زدم ز    
 نمی کنم تنھا تری فکر مگھیسرم داد نزن د-    
  ابری زیری مشمی نگرانت می گی نکن دوست ندارم نمھیباشھ باشھ حاال گر-    
  کنمی تکرار نمگھی ددیببخش-    
 نفس کم اوردم گھی کردم دی مشی منم ھمراھدی لبامو بوسرومنیمنو از بغلش اوردب    

 کھ ولم کرد



 179 

  رونیبغلم کرد واز اب اوردم ب    
 

 خوب خانم خانما حاال بھ من لباس بده-    
  خوشملھیلی خی تاپم داره رنگ صورتھی تازه ستھ ی خوایدامن دارمم-    
  اره؟یکنی منو مسخره مگھیحاال د: کھ تو بغلش بودم فشارم دادوگفتیھمونطور    
 من غلط بکنم اقمو مسخره کنم-    
  بپوشمیحاال واقعا من چ-    
 ارشی کای ھومن اندازتھ یلباسا-    
 ھردوشون-    
 ارمیخوب چندتا لباس ھومن و برات م-    
 ی وقتمی تو اتاق ھومن کھ لباس بردارمی باھم رفتنی توخونھ منو گذاشت زممیدیرس    

 دستاشو گذاشت جلو ی تندرادیدر اتاقشونو باز کردم دھنم از تعجب باز مونده بود ھ
 چشمم ومنو برگردوند طرف خودش درم بست

  کنندی مکاری چنجای انای ارادیھ-    
 می بکنی شب عروسمی خوای کھ ما میرھمون کا: گفتطنتی با شرادیھ    
 تا کھ دمی دوی گفتم دنبالشم می مناروی کھ ای ھمون طورزی ھی کشمت پسره یم-    

 رفت تو اتاقم وردرم بست
  باز کنیجرات دار-    
  دوس ندارم باز کنمیجرات دارم ول-    
 ی کردی کھ باز مید اگھ جرات داشت-    
 سادی دروباز کرد ومحکم واھوی    
 فھی ضعیگی میچ-    
 ی حرفارو منی بھ من ای کشیخجالت نم: از بازوش گرفتمو گفتمکی پھیمحکم     
 یزن

 ی گم مگھ تو شب عروسیاخھ مگھ دروغ م-    
 کھ توفکر سر تو منحرفھ یمطمئن باش اون کار:دستمو گذاشتم جلو دھنش وگفتم    

  کنمیرو نم
  تو سرمھیچھ فکر:طنتی باشرادیھ    
 ی کشیتوکال خجالت نم: از بازوش گرفتمو گفتمکی پھیدوباره     
 ی گرفتکیدستم کبود شد از بس پ-    
 شھی توھم کبود میمگھ بازوھا-    
 ازشون خاطره داشتمو ازکمدم یلی کھ خرادویرفتم تو اتاقم وچندتا لباس خود ھ    

  بپوشنارویا:دراوردم وگفتم
 ادتھیھنوز : گفت بغلم کردودی لباسارو دیوقت    
 یاوھوم تو فراموش کرده بود-    
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  تونستم فراموش کنمینم-    
 تونستم ازش چشم بردارم سرشو ی وتوچشماش نگاه کردم نمرونیاز بغلش اومدم ب    

  منحرفی کنکاری چی خواستیکجا کجا م: عقبو گفتمدمیاورد جلو کھ ببوستم کھ کش
 ی بگم کھ نزاشتیزی چھی خواستم در گشوت یم: زدوگفتیزی امطنتیلبخند ش    
  منم باورویاره تو گفت-    
  ببوسمتخوامی من میبھ من چھ کھ تو فکرت منحرفھ فکرکرد-    
  برو حموم تا انفجار نکردمایب-    
 رمی اروم باش دارم ملوخوبیخ-    
  تو حمومدیبعدشم دو    
  کردهدای ھم پی منحرف چھ زبونیپسره     
 گربھ شور کرد ولباسامم ھمون جا ی واقعی از اتاق بھ معنارونیرفتم حموم ب    
 کھ دمی پوشرشی کلفتم زی ساپورت صورتھی با دمی پوشی تاپ و دامن صورتھی دمیپوش

 نی زشت بود تازه من بھش نامحرمم بودم تا ھمرادی ھیپاھام معلوم نشھ فعال جلو
 بازو ھام کمیموھامم دورم پخش کردم کھ  دمی بود کت لباسمم پوشی روادهیقدرشم ز

 بود بازم دستامو ری چون کتش حری بودم ولدهی کت لباساو پوشنکھیمعلوم نباشھ با ا
  معلوم بودیادیبازوھام ز

 ولی داره ای بابا عجب بدنسادهی با باال تنھ لخت جلوم وارادی ھدمیرفتم تو اتاق د    
  دارهییبازوھا

  زدنتون تموم شددید-    
 سای مونده چندلحظھ واگھی دکمینھ -    
 مای مثا ما نامحرمرونی برو بای تو دختر بییچھ پرو-    
  نظر حاللھھی: بودم گفتمرهی کھ بھ بدنش خیھمون طور    
  نظرهھی االن نیاونوقت ا-    
 کھ زد روونی رومو برگردوندم رفتم بی زدما تندیی خاک تو سرم من چھ حرفایوا    

 نقدری شدم کھ چرا نگاش کردم ای حرصیلی از دست خودم خ خندهریز
 ایسروناز ب:رادیھ    
 باال:رفتم تو اتاق اول درزدم گفتم    
 یچرا موھاتو خشک نکرد:دوگفتیخند    
 دهی موھام رسگھی کرد تا باسنم دی متمیبھ موھام نگاه کردم فکر خشک کردنشون اذ    

  بود اصال دوسشون نداشتماهی ساهیبود موھام س
 کنم بھ ی اقدام مگھی کنند فردا دی متی دارند اذیلی خوام برم کوتاھشون کنم خیم-    

 نکاریا
  زنمی باھات حرفم نمگھی دیدست بھ موھات بزن-    
  بھ خدا خستھ شدمرادیھ-    
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  برامی موھامو خشک کرد بعدشم شونشون کرد بعدم خرگوشیمنو نشوند رو صندل    
 بافت
  کنمی بازم من فردا کوتاھشون میدستت طال ول-    
  کنمسی بود خودمو خکمی نزددمی ترسیی نگام کرد کھ خدایظیباخم غل    
  کنمیکوتاه نم-    
 بازم اخماش توھم بود    
 دمیقول م-    
اخماش باز شد وبا لبخند نگام کرد بھش لبخند زدم دستمو بردم طرفم رژلبم کھ     

 دی کنم کھ از دستم قاپشیرا ایکمی
 ھی چھ کارنیا:از جام بلندشدم وگفتم    
 کی ماتی بکیمات-    
  بده بدهرادی خوام بزنم ھی منمیبده من بب-    
 باز داشتم بھ ی با چشادی بغلم کرد وگذاشتم رو تخت لبامو بوسنی زمکموانداختیمات    

  اتاق تنھا موندا راستھھی با پسر تو دی نباگنی مای کردم خدای کارش نگاه منیا
 ادیحاال نکھ تو بدتم م:وجدان    
 یا وجدان تو کجا بود-    
 سرقبر تو بودم:وجدان    
  شھگھی دیکی مزاحم ادی مدنی سر بوسیحاالھم برو ھمونجا کس-    
 شیا:وجدان    
 شیپ-    
 ی بھ بعد ازم اجازه منیااز : ولم کرد گفتمی ھمراه شدم وقترادیچشامو بستم وبا ھ    

 یریگ
 رمی گینم-    
  کھ گفتمنیھم-    
 دهی تر حال مشی کارو بکنم بنی خوام ھروقت عشقم اومد ای مرمی گینھ نھ نھ نم-    
 زارمی من نمشھی نمرمینخ:اروم زدم پس کلش وگفتم    
 یمطئن-    
 بلھ-    
 ی بشر پرو ھست باھاش ھمراھنی خدا چقدر ایدوباره لباشو گذاشت رو لبام ا    

  کھ ولم کردنبارینکردم ا
 ای وقت خجالت نکشھی-    
  خوادیخجالت نم-    
  کنمیمن تورو ادم م-    
 ییھوی من دوست دارم یی کار مسخره ایلی خرمی اجازه بگھی اخھ چشمیمن ادم نم-    

 ابراز عشق کنم
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 یدونی ابراز عشق کنم مییھوی:زدم تو بازوش وھولش دادم اونور وادشو دراوردم    
 لبام باد کرده

 دونمی کنم می بچھ سر مھی دارم با ای کنھ اوووف خدای داره نگام می با ناراحتدمید    
  بوسھ کوتاه رو لبش زدمھی نی شد بھ خاطر ھمی کردم باھام دوست نمیھر کار م

 
 با خنده نگام کرد    
 ی بخنددمیبا-    
  شدهشقدمی زنم خودش پیچرا نخندم وقت-    
 تی تربیکوفت ب-    
 اشپزخونھ وشروع کرد بھ قھوه درست نتی وگذاشتم رو کابنییبلندم کرد وبردم پا    

 کھ ما شھی بره چون بابات ناراحت مدی گفت بارادی بعدم ھموی قھوه خوردھیکردن باھم 
 میتوخونھ تنھا بود

 باشھ برو:من    
 زمی برم درک کن عزدی بایناراحت نشو خانم:دوگفتی بوسمویشونیبا لبخند پ    
 دی کردم کھ خندی اخمھی    
 ادی بدم مزمی عزیمگھ نگفتم بھم نگ-    
 ادیبابا ھمھ دخترا خوششون م-    
 ادی ھمھ دختراخوششون میدونیتوازکجا م-    
  قدم گذاشتم جلو کھ با حرفش سرجام خشک شدمھی    
 اادی خوششون می پسرا از چیدونستی کھ تو میھمون طور-    
 چرت گفتم دیغلط کرده ببخش:: وامدجلو گفتدیاشک تو چشام جمع شد کھ ترس    

 زدم ھی گرنی کھ تو بغلش بودم در حی نکن خوب ھمون طورھی خوام گریمعذرت م
 نرفتھ ادشی اون ھنوز ارمی از دلش در بدی من بای خنده چقدر روم حساس بود ولریز

  منویکار
 .. نرفتھادتی ھنوز کارامو دونمیم: گفتمرونویاز بغلش اودم ب    

 ی زارم بری نمگھینھ فراموش کردم من دوست دارم د: وسط حرفمو گفتدیپر    
 رادی من با ھایانگشتمو گذاشتم رولبش چقدر ھنوز از دوباره رفتنم ترس داشت خدا    
 ختی رنییچشمم پا از گوشھ ی ببخشم قطره اشکرادی کردم منو ببخش ھکاریچ

  جبران کنم برات پس باھام خوب نباشدی من بای ولی فراموش کرددونمی مسیھ-    
  سنگ سرد شدکھی تھی سرد شد مثل ھوی    
 اول با اون دمی من راحت تورو بخشی گی راست مستمی باھات خوب نگھیباشھ د-    

  حال کنمکمی بھتره منم ی من چی بعدم بااراد ولیدوس پسرت بود
  خفھ شویدیخفھ شو فھم:محکم زدم تو گوشش وگفتم    
  من حق ندارم ھان حق ندارمیشی میچرا عصبان-    
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 منو گذاشت و رفت ازتھ دل زار زدم از تھ دل رادمی ھھی گرریھمون جا زدم ز    
  کنمکاری کنم ھلن چکاری چایخدا
 رونی تو ساک رفتم بختمیکردم ور برم رفتمتو اتاقم لباسامو جمع دی برم من بادیبا    
 گھی دستمال اومد جلو دھنم ودھی کھ رونی رفتم بی برداشتم داشتم از در مچمویسو

 دمی نفھمیچیھ
 

 ارشیک    
 شده ھومن حالش بدتر وونھی درادی ھست نھ سحرنھ سروناز ھیاالن دوروزه نھ ان    

 الغرو شکستھ شده یلی خگھی نمیچی ھرهی ممارستانی نھ بخورهی بود نھ غذا مرادیھ
 ھی صبح ھام مثل دمی خوابی گرفتمو میخودم حالم بدتر بود شبا عکس سحرو تو بغلم م

 با ای شمی مداری برادی ھھیگری کنم شبا با صدایم  سحر نگاهی خایمرده متحرک بھ جا
 شدمی بلند مدمیدی سحر می کھ درباره ییکابوس ھا

 بابامم ی اره من سرگرد بودم سرگرد صالحیسیاالن دوباره رفتھ بودم تو کار پل    
 کھ کجا ھست کجا رفتھ شدمی مریگی رفتم پی صبح ھا میسرھنگ بود سرھنگ صالح

  چرا باھاش نرفتمای خداشدی اشک تو چشام جمع منشی دزدی چجورومدی مادمی یوقت
  برم بخرمارشیک:سحر    
  براتی خانومستیخوب ن-    
  خوامی مارشی خوام کینھ م-    
  برو بخرلوخوبیخ-    
 بده-    
 یچ-    
 پولشو اقا-    
  و بھش دادمبمیدست کردم تو ج    
  ھم گفت ھمراش برهی وبھ اننای ھومن انی خارج شد ورفت کنار ماشنیاز ماش    
 با سرعت اومدم ستندی ندمی دی رفتم دم سوپرومدنی ندمی دقھیباھم رفتند بعد چند دق    

 کردند کی دنبالشون کھ طرفم شلدمی دوبرندی رو دارند منای ای اندمی کھ درونیب
  از بغل دستم رد شد و دستمم زخم شدریوگازشو گفتند ورفتند ت

 شمی وپرونی اومد بیھومن با نگران    
  کوشنیچشده سحروان-    
 ھی گرریھمونجا زدم ز    
 نھ نگو بردنش نگو نگو-    
 اره بردنشون بردنشون-    
 در بود بابا ھی نامھ الھی خونھ می خراب اومدی بعدم با حالنای دنبال مامان امیرفت    

 برداشت وبازش کردوخوند
 ی خوبی چطوریسالم سرھنگ صالح    ((
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 ھان ھم بھ سرھنگ می نگفتھ بوددی ما دخالت نکنیبھتون گفتھ بودم کھ تو کارا    
 نیدی انگار شما ادم نشی ولمی گفتبایشک
 میب حاال دختراتونو گاگون گرفتخو    
  نھدی دونی روش مارو کھ ممی کنی ما ازشون مراقبت مدینگران نباش    
 دی اون مدارکو بھ ما پس بددی بادی خوایخوب اگھ دختراتونو م    
 شھی کھ بھتون اسمس می بھ ادرسدیای سھ روز بعد بدیای بدی شدیاگھ راز    
 دمی اسمس مارشی جوجھ پسرت کلی بھ موبای ھا راستیای نسی ملسی نره با پلادتی    
 یدی فھمانی بارشی ھومنوکدی بایعنی    
 ))ی بایبا    
 چند نی ایعنیشبھ منم ھنوز خواب نرفتم ١ ساعتم گذرهیاالن دوروزه ازاون نامھ م    

  اون زنشھادی بدمی فردا اره باادی داره دنبالمون مرادمی ھرمیروز خواب نم
 سحر    
 بود کھ سرونازم باھامون نی اشی جالبکای اوردمون امرمی شددهی دزدنکھیبعد از ا    

 ھم ی محافظچی وھمی کنی می جنگل زندگھی تو ی کلبھ چوبھیبود االن دوروزه تو 
 میندار
 خودمون غذا درست ی تا خودمون براارندی میی بار برامون مواد غذاھیوچند روز     
 حاال نکھی کنھ تا ای مھی سروناز ھمش گرمی نداری خوبی کدممون وضع روحچی ھمیکن
 کھ از ی کارمی خندی مثل قبلنا مموی تو جنگل وبھ ضاھر خوشمی بھتر شده مرکمی

 ادیدستمون بر نم
 بھ شدت حوصلم سر رفتھ    
 سرونااااز من حوصلم سررفتھ:من    
  کنمکاری من چیمرگ خر عوض-    
 منم حوصلم سررفتھ:یان    
 رونی برنمون بینم:نم    
  دونمینم:یان    
  کچل جون بزنمنی زنگ اسایوا:سروناز    
 رخندهی زمیزد    
 سرونازم زنگ زد    
 الو سالم-    
    -... 
 ادیسالم تو حلقت در نم-    
    -... 
 ما حوصلمون سررفتھ-    
    -... 
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 القعل نمی باری در بی جنگل کوفتنی از تو ااماروی بمی گروگانمیمرگو گروگان-    
 می داشتیی ماجراھی مونی بردیامازون م

    -...... 
 گھی دمونی بریم-    
    -...... 
 ی مانتو روسریدی فھمای تاپ وماپ و شلوارک بخریری نماری بنایبرامون مانتو ا-    

 و شلوار
    -... 
 ی بانیافر-    
 دی فکاتونم ببندنی انمی بدیتونو جمع کن خودنیبلندش: گفتدی دویتلفنو قطع کرد منو ان    
 یزنی با شوھرت حرف می تو انگار دارمایبابا ما مثال گرگانش:من    
  دی اماده شدی بردی اعصابمو خورد کرد بلندشابوی کھیاه مرت:سروناز    

 
 

 دلم براش ی رو خورد کردچارهیاون اعصاب تورو خورد کرد تو اعصاب ب-    
  کنھی تحمل می تورو چجوررادی لحظھ من موندم ھھیسوخت 

  اوردم اشک تو چشماش جمع شدرادوی اسم ھیوقت    
 می کنی نمھی گری ولمی دراومد اه واقعا کھ باباھمھ ما دل تنگتیتو دوباره گر-    
  من با اون دعوا کردمدی کھ من جداشدم ازش جدا نشدیچون اون طور:سروناز    
 قول بھت ای نھ بشھی مدای پرادی کردن نھ ھھی سروناز االن باگری صدبار گفتیوا-    

  خوبھمیشی خالص منجای از ادمیم
 یاخھ چجور:سروناز    
 می بلدوی رزمی کارھاھی خوبھ کھ ما ھممون کاراتھ بقنی ای ولدونمینم-    
 می بشری ما بااونا درگی خوای تو کھ نمنمیبب:یان    
  بھ موقعش چرایفعالنھ ول-    
 رونی اومدم بی وقتدمی پوشی با شلوارک صورتی تاپ صورتھیرفتم دوش گرفتم و    

 شده واشک رهی ھم بھ عکس ھومن خی کنھ انی بحث ماروی سروناز دم در داره با دمید
 ستمی چقدر دلتنگھ حاال نکھ خودم نزدمی سوخت حدس می خواھرم می دلم برازهیریم

 کھ دلم برات تنگ شده اخھ یی کجاارشی اخ کدم خوی کنم برایگ ابراز دل تنکمی سایوا
 خوب اشکال نداره شھی وا من کجا دارم پرپر مشھی کھ سحرت داره پرپر مییکجا
 اه اصال نخواستم ابراز گھی خبر مرگت زودباش دیی کجاای تروخدا بای بارشی کییکجا

 با سوناز وی اندمی چشمامو باز کردم دای سوسول بازنی منو بھ چھ اشی کنم ایدل تنگ
 نی طورنی چرا انای غش کردن ازخنده وا انی سرخ رو زمافھیق

 دی خودتونو جمع کندیچتونھ بلند ش:من    
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 چھ طرز ابراز دل نیکھ عاشق تو شده ا.. داداشم ...  چارهیب..یب:سوناز باخنده    
 ھیتنگ
 دوباره حالم شھینم چون اعصابم خورد م فکر کارشی تونم بھ کی کنم نمکاریبابا چ-    

 بدتر ھمش گھی تنھاھم شم دھی کافگھی االن اعصابم خورد شده حاال دیدی نھ دشھیبد م
  کنمیفکر م

 ی بھ بابا رفتی بودی طورنی ایتو از بچگ:یان    
  اوردابوی نیخوب حاال ا-    
  لباسارو اوردهنی منتظرمونھ ارونیاره ب:سروناز    
 خودمو ازش جدا کردم روش نوشتھ بود سحر وتوشو نگاه کردم اوه چھ سھیرفتم ک    

 بھ نھیرسی کارشده بود اونورشم از زنھی سری ورش کال تازھی کھ دی مانتو سفھیباکالسن 
 شدی بستھ مندی کمربھی خورد کمرشم با ی می دکمھ مخفشیقی کیبعد کارشده بود نزد

 ھم روش کار یلی بود خری کھ حراهی شال سھی اهی سلوار دکمھ نداشت باشگھی کھ دشمیبق
 پارچھ ساتن اضافھ ھی میدی گشتم دسھی کنم توکاری حاال چکرهی کھ حرنیشده بود اه ا

 دوختمش وسرم کردم رهی ھست بھ صورت شال دراوردمش وبھ حرسھیمال مانتو تو ک
 کمی لبم زدم رق کردم رژلب کمرنگ قرمززدم بشی اراکمی بود یشیتوخونھ لوازم ارا

 نای من باای گذاشتھ بودن وادمی ھم زدم اووف کفش پاشنھ بلند سفیرژگونھ صورت
 بودن رونی بچھ ھا برونی اتکالنم زدم و رفتم بدمشونی پوشی راه برم مجبوریچطور

 گرارویاوه ج: سوت زدموگفتمھی ھردشون ی برادمشونی دیوقت
 شماره بدم:سروناز    
 رمی گی میبد-    
 وشال دی بود با شلوار سفدهی پوشدی مانتو کھ پارچھ ش ترمھ بود بھ رنگ سفھی یان    
 ھی روش کار شده بود سرونازم اهی سی کھ با طرح ھادی سفی کفش پاشنھ سھ سانتدیسف

 کار شده بود رو ری کار شده بود ودور کمرش رومانتو حرنشی کھ روسدیمانتو سف
 پامونی تیکمی کال اهی سی وکفش پاشنھ سھ سانتدی وشال سفاهی بود با شلوارسدهیپوش
 می بوددی سفی ھم بود ھمگھیشب
 خانم ھی ستادی روبرمون ااهی سی فرارنی ماشھی از جنگل کھ رونی بمیباھم رفت    

 دیسوارش:رانندش بود بااخم بھمون گفت
 میماھم سوار شد    
  خانومھ بھ حرف اومدقھیبعد چنددق    
  سپھر ھستم اومدم بھ شما کمک کنمنیمن ژاسم-    
 کھ با بابا نی ھست سروان ژاسمنی ژاسمنی اومد اادمی ھویچقدر اسمش اشنا بود     

  کردیکار م
 ھی اننمی سحرم اادی نمادتی سالم منو نیژاسم:من    
 من از طرف باباتون دی شما کھ منو کھ شناختادی مادمیچرا: لبخند زدوگفتنیژاسم    

 کردن دشمن باباتون بودن من ی زنداننجای کھ شمارو ایی دنبالتون اوناامیمامور شدم ب
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 ی تونستم شمارو ازاد کنم من شمارو می گروه بھ عنوان مامور مخفنیباوارد شدن تو ا
 کنند بعدش من سراونارو گرم ی مبمونیحاضر دارند تعق  گردنوم چون درحالیبرم م

 دیری مگمی کھ میی ادرسانی بھ ادی کنیرار م فدمی کھ بھتون مییای کنم شما با چادریم
 چون دینی رو ببگھی ھم ددی تونی ونمدی اپارتمان قرار دارھیھرکودمتون جداگانھ تو 

 دی باھم قرار بزاردی تونیم دی اومدنو داررونی اجازه بستیاپارتماناتون کنارھم ن
 رونی بیدی جدی ھاافھی وبا قدی ھردفعھ شکلتونو عوض کندی بای ولدیوازادانھ بچرخ

  شمارو نشناسھی کھ کسدیایب
 می شکلمونو عوض کنمی ھست تا بتونازی مورد نلیحاال وسا:سروناز    
  ھستیبلھ اونجا ھمھ چ:نیژاسم    
 دیاز شوھرامون خبر دار:یان    
  وسروان ھومن در ارتباط ھستمارشیبلھ من با سرگرد ک:نیژاسم    
 ؟یچ:یمنوان    
 ی خبر داررادی کنم از ھی مفیبعدا براتون تعر:سروناز    
 شرکت پولدار وارد کی خان سرگردوسروان بھ عنوان صاحب رادیبلھ ھ:نیژاسم    

 سرھنگ گذاشتھ بودن کھ تو نامھ ی نامھ براھیکار شدن راستش بعد گم شدن شما اونا 
 کنند ی می زرنگ سروان وسرگردی اونا ولشینوشتھ بودن کھ سرگردوسروان برن پ

 خان رادی سروان سرگردو ھاونورم فرستند ازی خودشون مھی روشبگھی دیوسھ تا
 می شدادهی ھمھ ما پدی شادهی خوب پدی ھستنجای کھ شماھا اشنی متوجھ میاناتیطبق جر

 االن تو ھمون اپارتمانم می بھمون خوش گذشت بعدشم کھ فرار کردیلی خمی گشتمیورفت
   منتظرشمادی بارشیقراره ک

 
 یان    
 ھی وزدم فنی داده بود زنگ انی کھ ژاسمی رفتم بھ ادرسمی فرار کردنکھیبعد از ا    

 نفرگفت
 ھیک-    
  ادرسنی بھ اامی خانم اومدم گفتند بنی من از طرف ژاسمدیببخش-    
  تودییاوه بلھ بفرما-    
 کامال مسلط بودم وگرنھ بدبخت یسینگلیدرو زد منم رفتم تو خداروشکر بھ زبان ا    

 بودم
 دهی پوشی باشلوارصورتی تاپ صورتھی نی اوه وضعشو ببنگی زن اومد تو پارکھی    

 بود دی بود پوستشم کھ سفختھی دورش باز رشمی خرمای رژلب قرمزھم زده بود موھاھی
 بود خوب ی داره درکل دخترخوشگلی خوشملی چھ چشمای وااهی ساهیچشماشم س

 اامامی طرف من ادی داره مدمید  زدمی مدشی کھ دیمبارک شوھرش باشھ ھمون طور
 من مرد ابروی نگاه کن بستمیزمان من گفتم مبارک شوھرش باشھ من کھ شوھرش ن
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 دستشو طرفم دراز سادوی گم برو اومد جلوم وای جلو دارم مای برو نای زنم بستمین
  ھستمایسالم من ژول: گفتیسینگلیکردوبھ ا

  ھستم وباھاش دست دادمیاوه سالم من ان-    
 گفت من نی راستش ژاسمدمتونی اوه خوشحالم ددی اومدنیشما از طرف ژاسم-    

  خونھ رو بدمدیبھتون کل
 دی داری خوشگلیلی خی شما چشمای راستیمرس-    
 یاوه مرس-    
 ی دوست دارم دوستای بھ من سر بزنی تونی میاگر خواست: بھم داد وگفتدویکل    
 می ھم باشی برایخوب
 یتو متاھل-    
  کنھی می بامن زندگنیاوه بلھ من متاھلم ھمسرم است-    
 مگھ تو چندسالتھ-    
 سالمھ تو چندسالتھ٢٧من -    
  سالمھ٢٤من-    
 چھ ی وامی برام باز کرد وباھم وارد خونھ شددی دم خونھ درو با کلمی بوددهیرس    

  دالمی خونھ ھا دوس منی من ازادالمی دوبلکسم ھست من دوس می بود وایسخونھ نانا
 
 
 

 یاه چقدر لوس:وجدان    
  لوچھلمستمی نیمن لوس    _

  مسخرهدمیھھ خند-    
 مرگ وجدان خر-    
 تی تربیب-    
 خفھ با خفھ با-    
جب بھمنگاه  کھ داشت با تعایدست از با خودم ووجدان حرف زدنم برداشتم وبھ ژول    

  لبخند بھش زدم کھ بھم لبخند زدھی کرد نگاه کردم یم
  خونتھ خوشت اومدنجایخوب ا:ایژول    
 ھیاره عال-    
 ی بری تونی میی اگھی دی نباشھ جای عالرممیگ-    
 اوه چھ زود پسرخالھ شد    
  خواستم بگم من کارشناس ساختمونمینھ بابا مثال م-    
 ی توھم مثل من متاھلیراست:دوگفتیخند    
  گلوموگرفت نشستم رو مبل واشکام اروم اروم صورتمو پوشندنیبغض    
  دادمیی کنارم نشست ودلدارعی سرایل<ژ    
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  ترکت کردهشدهی خواستم ناراحتت کنم مگھ چینم-    
 ..من..نھ راستش من-    
  گمی نمی نداره بھ من اعتماد کن من بھ کسیبگو اشکال-    
 ازاد شدم نی بود کھ باکمک ژاسمشی ساعت پمی ننی من ھمدنیستش منو دزدرا-    

 انھی نمشی تونم ببی ذونم امروز می کنھ نمدامیھومن شوھرم االن دنبالمھ کھ پ
  نھی دل تنگشیلی واقعا متاسفم حتماخزمیاوه عز-    
  گرهری ودوباره زدم زیلیاره خ-    
  بدمنوی گفت بھت انی ژاسمیراست-    

 من والی بود افنی بود ایلی بھم بود اوووف چھ موبالی موباھی وبشیدست کرد تو ج    
  برمنی ژاسمنیقربون ا

  منھی برانیا-    
   گفت بھت بگمنی تو اتاقتھ ژامسپتمی اھی یاره راست-    

 
 

 دروووووغ-    
  گمینھ دروغ نم-    
  ولش کنیچی نبود ھنیاوه نھ منظورم ا-    
 اھان-    
  نھیشی ناراحت میلی ولت کنھ خنی روز استھی اگھ ایژول-    
 نیی ازچشمم اومد پای دفعھ ناراحت شدم وقطره اشکھی ایژول    
 ی منمی من عاشق استمیستی باھم خوب نادی زنی منواستی ولانھی دونم برات بگم ینم-    

 شده کھ داره مونی وارد زندگی دختر بھ اسم مرھی االن ی دوسم داره ولنیدونمم کھ است
 شھر خودم راستش من رمی مرمی منجای از اگھی من تا دوسھ روز درهی گی ازم منویاست
 ... من
  کنھ نگویاگھ ناراحتت م-    
 یلی حال خنی دونھ باای نمنی خوام بچم نابود بشھ راستش استینھ من باردارم نم-    

  تونھیبھ خاطر کارش نم ی ازاد کنھ ولی خواد خودشو از دست مرینگرانمھ اون م
 نجای کنم کھ خودش از ای می ھم نرو من خودم کارگھی دوسھ ورز دگمینگاه من م-    

 نی کھ ھم خودت وھم شوھرت بخوایبره بھ شرط
 می خوایاره ما م-    
 ی منوخواھرم انیعنی بگم من دوقلوھستم ی چھ جوریعنیمن دوتا دوست دارم -    

 خواھرشوھرمون گری دی بھ عبارتھی منو خواھرم یمی وسروناز دوست صممییدوقلو
 شھی منم می رفت بگم خواھرمن جارادمیاھان 

 اوه چھ باحال شوھراتونم دوقلواند-    
 اره-    
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  شمادی ھستی چھ خانواده باحالیوا-    
  کنمی مکاری من چنی ببسای نرو واگھیخوب حاال تو دوسھ روز د-    
  اگھ نشدیباشھ قبول ول-    
  بھ بدنمی بزنیزی چھی می حرفا بلندشو برنی ای بھ جاگھی دیقرار نشد نفوذ بد بزن-    
  برم غذا درست کنمدی منم باانی می ومرنی بمونم االن استنجای تونم ایاوه من نم-    
 ارمی کنم می غذا درست منجای اصال من خودم ارمی نخی تونی حالت منیمگھ تو باا-    

 خونتون خوبھ
 می خونھ ما غذا بخورای تو بی افتیاوه نھ تو زحمت م-    
  کنمی اونجا غذا درست مامیباشھ پس م-    
 شمی خوشحال مایباشھ ب-    
 ی دوش گرفتم بعدم رفتم سرکمد اوه اخ جون چھ لباساھی عیرفتم تو اتاق وسر    

  مامان کودمشونو بپوشمی وانجاستی ایناناس
 ی ھاسی کال گدی سفی سھ ربع بنفش انتخاب کردم با شلوار ورزشنیس است لباھی    

 ژل براق ھی زرد برداشتم کھ فردرشت بود سی کالگھی نی اونجا بود بھ خاطر ھمیادیز
 بھ صورت ازاد کرم ختمی نشون بده ودورم رسی کھ مثال خسیکننده ھم زدم بھ کاله گ

 زدم کھ ی ھم طوریدم رژلب صورت کری صورتمکیبرنز برداشتم وقشنگ زدم لپامم 
 بود خوب بود بھ ی براق کننده روش زدم لنزامم کھ عسلکممی نشون بده ییلبامو قلوه ا

 کرم برنز یعنی بودم ای ژولی ھم جلوی طورنی اومد راستش من ھمیموھام م
 کاله فقط می انجام دادنی ژاسمنی کارھارو تو ماشنی گذاشتھ بودم البتھ اممی عسلیولنزھا

 جلومم دوباره فر دادم ودوباره موھامو پخش کردم دورم ی ھای نزاشتھ بودم چترسیگ
 دی پاشنھ بلند سفی کفش ھادمی خط چشم نازکم پشت چشمم کشھی بلندم گذاشتم یمژه ھا

 یگریاوه چھ ج: زدو گفتی سوت بلندھی من دنی بادای ژولرونیھم برداشتم و رفتم ب
  یشد
 

 زمی عزیمرس-    
  ھمھ قشنگ باشننی کردم موھان ایمفکر ن-    
 زمینظر لطفتھ عز-    
 ی خوشگلیلی خی بھتر بگم برنزه است ولای ی پوستت گندمنکھیباا-    
  دوست دارمیلی داره خوشگلھ من رنگ پوستمو خدی پوست سفیمگھ ھرک-    
  گفتمی داشتم دروغ میاره جون عمم مثل چ    
 قشنگ بود من براش پاستا درست کردم یلی ھم خای خونھ ژولنیی پامیباھم رفت    

 راحت الموی ھستم اونم خی ھستم بگھ فرانسویرانیوازش خواستم بھ اونا نگھ کھ من ا
 ستی سرم نیچی ھنکھی باھاش اخت شده بود از ایی جوراھی بود یکرد واقعا دختر خوب

  تحمل کنمدی حال بانیاا کنم لختم بی احساس ممی عصبانیلیخ
 ی گردن داری دستمال ھانی اایژول-    
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 اره چطور-    
 یدی بار بندازم بھم مھی دوست دارم یلیمن خ-    
 زمیاره عز-    
 بستم دور گردنم کھ ی بنفش اورد منم تندی ھای دستمال گردننی ازاھیرفت برام     

 رهی لباسو بگنی باز اقھی ی جلوکممی معلوم نباشھ نای گردنمواادیز
 یی قلوه ای با لبادی دختر سفھی دمی رفت درو باز کرد دای زنگ درخورد ژولدمی دھوی    

 بود رنگ زی بود چندبار عمل کرده چشماشم کھ رعی بزرگ دماغشم ضاکمی یگوشت
 ازاون ای تونم بگم صد برابر ژولی کالم مکی روشنم بود چشماش در ییقھوه ا

 ھیادیز دختره نی اهخوشگل تر بود شوھرم کھ معلوم بود از سر
  دری کفشارو بردار از جلونی اای بایژول:یمر    
 با گھی بار دکی جان ی مرزمیعز: بود گفتنی کنم اسمش استیپسره کھ فکر م    

 ی ام باھھات حرف نمگھی دشمی واقعا ازت ناراحت می حرف بزنی طورنیدخترخالم ا
 زنم
 ی زنی حرف می طورنی کھ باھاش استی کھ کلفتت نای ژولزی عزیبلھ درستھ مر-    
  با تعجب بھ طرفم برگشتندنی واستتی با عصبانیمر    
 ی باشیشما ک:یمر    
 ای ھستم دوست دوران دبستان ژولولتی نکردم من وی من خودمو معرفدیاوه ببخش-    

 میدی دوستم امروز بھم رسنی ژاسمقیکھ از طر
 مھمون نجای اای پسرخالھ ژولی باشنی استدیشما با: گفتمدموی چرخنیبھ جانب است    
 دیھست
 من شی پدی ماه باھی اون بھ خاطر کارش تا ستی مھمون ننجای انیاوه نھ است:ایژول    

 . بمونھ
 خانم نی ای من ھمھ رو بھ جا اوردم ولی راستای ژولی واقعا پس چرا بھم نگفتیوا-    

  دراز کردمی شناسم ودستمو بھ طرف مریرو نم
  ھستمیراوه من م:یمر    
  شناسمتی کال نمی دونم ولی اسمتو مزمیبلھ عز-    
  ھستنیھمکار است:ایژول    
  کنھی مکاری چنجایوا پس ا-    
  ھستمنیمن دوست دختر است:یمر    
 ی ازدواج نکرده بودای مگھ تو با ژولنیاست-    
 من نھ...من:نیاست    
  من کارمو خوب بلدم خانوم خانومای ولدمی می فکر کردن دارم سوتای وژولنیاست    
 دی بودی مدت عاشق معشوقھی اخھ نیاوه اوپس من فکر کردم باھم ازدواج کرد:من    

  دیببخش
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  ندارهیاشکال:نیاست    
 بھ بعد بزار نی تو انتخاب دوست دختر ھا از اای شدقھی بد سلیلی خنی استیول:من    

 من برات انتخاب کنم
 دی خندی مزی رزی ھم داشت رنیرمز شده بود است دوسھ درجھ قیمر    
  اوناھم خستنگھی سرسفره دمی برای بزمی عزولتیو:ایژول    
 اوه باشھ:من    
 بزنھ وبھ دی وسفاهی دست بھ سای نزاشتم ژولی بعدشم من حتمی غذا خوردمیباھم رفت    
 ی کمک کنی خوای جان نمیمر: رفت گفتمی کھ داشت میمر
 ؟ی چینھ برا:یمر    
 پس می خدمتکاراش باشای گارسون ای کھ منو ژولستی کھ رستوران ننجای ازمیعز-    

 ی ادب نداشتھ باشگھی اگھ کھ دی کارو کننی کنھ ای البتھ ادب حکم میبھتره جمع کن
 کنھ پس بامن بحث نکن ی استراحت کنھ اخھ دست وکمرش درد مایبعدشم بھتره ژول

 وکمک کن
 تموم ی و مجبورش کردم کھ جمع کنھ وقتی گرفتم ودادم مرایژولبشقابارو از دست     

  نگاه کردمای منم با لبخند بھ ژولرونی کھ گذاشت رفت ازخونھ بیشد مر
  کنمی وقت لطفتوفراموش نمچی ھولتیازت ممنونم و:ایژول    
 دیشما واقعا کمکمون کرد:نیاست    
 بالخره ی تر بھ فکر زنت باششی شماھم بھتره بنی نکردم اقا استیمن کھ کار-    

 ابروھامو انداختم یطونی کنھ وباشی کشھ وحمل می چندماھھ زحمت منیزنت داره توا
  گفت نگوی اشاره بھم ممای باای ھم ھایباال ژول

 ؟ی چیعنی:نیاست    
 ......یعنی-    
 ی نداری باال کارزمیعز: وسط حرفمو گفتدی پرایژول    
 نھ-    
 یمطمئن-    
 کھ کار دارم رفتم باال کھ نی بھ بھونھ انی کنم بھ خاطر ھمتشی ھمھ اذنی اومدیدلم ن    

 رونی شوتم کرد بپای با تی تعارف نزد وبھ عبارتگھی ھم خداخواستھ دایژول
 سروناز    
 ھم ھست ی کردم چھ ساختمون توپدای رو پی ساختمون کوفتنیاوووف بالخره ا    

 دونم چرا درو با ی نداده بود نمی بھ انی داده بود ولدی بھ من وسحر کلنیراستش ژاسم
 کرد یی منو راھنمایی باز کردم بھ نگھبان ساختمونم ھم سالم کردم اونم با خوشرودیکل

 کوچک خوشگل ی خونھ نقلھی خوشم اومد ونھ ازخیلی وارد خونھ شدم خیوقت
 دهی چدی مبل سف دستھی پوشونده بود دورتادور حال یی ھمھ رو رنگ نقره اواراشید

 ھی بود ی مشکدی کھ بھ رنگ سفنتاھمیشده بود اشپز خونھ شم کھ دوبلکس بود کاب
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 ود خوشگل بیلی بود خیی بود پرده ھاشم کھ بھ رنگ نقره اواری کھ وصل دونمیزیتلو
   بودیی کھ بھ رنگ طالشیکیدوتا اتاق داشت 

 
 ھم رو تخت یی خوشمل طالی تخت بزرگ دونفره گرد کھ روتختھی واراشید    

 زی ومانوی پھی بود واری کمد بزرگ ھم گوشھ دھیانداختھ شده بود وسط اتاق قرار داشت 
 اتاق گذاشتم وپھن نی تو ھمالموی قرار شد وساواریمطالعھ ھم اون طرف اتاف گوشھ د

 بد بود دلم یلی بزنم راستش حالم خدی داتاقو گھی دیشدم روتخت حوصلھ نداشتم جاھا
 ی نمگھی دی تحمل کردم ولشوی ھمھ سال دورنی انکھی تنگ شده بود با ارادی ھیابر

 کی تکی تی درحال فکر کردن بودن کھ باصدای طورنیتونم راستش برام سختھ ھم
  شب بود١٢ کنم ساعت ی ساعتھ من دارم فکر مھیساعت از فکر در اومدم اوه اوه 

 و باز کردم اوه چھ مجھز خچالیر  شامم نخورده بودم رفتم تو اشپزخونھ دیومن حت
 یلی بخور تروخدا خامنویب: گفتی و مزدی اونجا داشت چشمک می پرتقالموهی ابھی

رفتم برداشتم کره ومرباھم دراوردم وبا ) اره جون خودم(خوشمزه ھم منم کھ دلسوز
 روشن کردم اوه ونویزوی شستم ورفتم تلوواب پرتقالم نوش جان کردم بعدشم ظرفار

 اومد ی وقتادی خوشم م٢٤ کال ازشماره ٢٤ زدم شبکھ ی ھمھ شبکھ ھا خارجنجایا
 ی طورنی صحنھ حساس بودا منم ھمیعنی بودن ی اوه زن ومرده تو لحظھ بددمیود

 ی بنی رفت خاموشش کنم ای دستمم نمشدی چشام درشت تر می کردمو ھیداشتم نگاه م
 نکردم پس چرا خاموش یار خاموش شد ا من کھ کونیزی تلودمی دھوی شدرو بصاحا
 تونستم درک ی صورتمو برگردندوم طرف راست بھ چشامم اعتماد نداشتم نمشیشد ا

 کنھ اوخ من قربون ی نگام متی داره با عصباندمی کرد دی مکاری چنجای ارادیکنم ھ
 شھی اصال مگھ میامی توروونمدی چون مای من دورت بگردم رویاون اخمت برم الھ

 برو شمی تر دل تنگ مشی بی طورنی حاالھم پاشو برو کھ دلتنگتم انمی بیدارم خواب م
 ھی تونم لمس کنم پوستشو ی انگشتمو بردم وزدم بھ دستش ا من کھ مگھی دبرو دگھید
  نگاه کردمرادی از خودم گرفتم کھ اخم دراومد دوباره بھ صورت اخمو ھکیپ

 ی کنی مھ؟نگاهیچ-    
 یکرد ی نگاه می بود داشتیاون چ-    
 خوب اشکال نداره بزار خواب ی کھ تو خوابدونمی من می زنھ ولیا نھ بابا حرفم م    

 نمیبب
 ھوی رفت خاموشش کنم تو بھت بودم کھ چرا ی اومد دستمم نمنیبابا روشن کردم ا-    

  اومدنیا
  خارجھنجایچون ا:سرم داد زدو گفت    
 سرمن داد نزن:سرش داد زدمو گفتم    
 ستمی ومن خواب نسادهی ھست کھ جلوم وارادی خود ھنیاورم شده بود کھ احاال ب    
 ستی نای رورادیوھ
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 ی میری دوست دختر بگی خوای می دوست دخترات مگھ نگفتشی پیچرا نرفت-    
 ی ھان چرا نرفتی دخترا باشنی ھمش بگھی دیخوا
 حوصلھ بحث کردنو نداشتم ختی ری اشکام اروم اروم رو صورتم مھی گرریزدم ز    

 کرده خی از خونھ رفت حالم بد بود بدتر شد تی با عصبانرادیدوباره ترس برم داشت ھ
 کرد اره من ترسو بودم ی مخی تر شی دوباره بر نگرده تنمو بنکھی ترس اخی خیبودم 

   رفت لباممی میاھی کم سکم  داشتگھی ترسو بوده چشام دیلیخ
 

 جدا شدم واری داشتم از دازی بھ اب نافتمی کھ نواری شد دستمو گرفتم بھ دی مدتریسف    
 ی نرمی رفت وتوجایاھی لحظھ سھی خواستم برم اشپز خونھ کھ وسط راه چشمام یم

 زنھ ی کنھ وصدام می داره نگران نگام مرادی ھدمیفرود اومدم چشامو باز کردم کھ د
 ی خوب سرونازسروناز: گفتدی باز شدمو دی چشایوقت
 بھ چشماش نگاه دیدوتا دستامو بردم گذاشتم دو طرف صورتش کھ کف دستامو بوس    

  اومدنیی از چشمام پایکردم قطره اشک
 بگو ی زاری تنھام نمگھی بگو دشمی پی بالخره اومدی اومدی خودترادیراد ھ..یھ-    

 یی جایری من نمی بگھید
  غلط بکنم برمرمی نمگھید:رادیھ    
 بگو میدی بگو بخشیدی بگو منو بخشی زاری تنھام نمگھی بگو دی گیراست م-    

 ی بریی جای خوای نمگھید
  کردی مھی داشت گررادمی اومدند ھی منیی پای ترشیاشکام با سرعت     
 اون دوست ی بگو دوسش دارشیدی بگو بخشی زاری سرونازتو تنھا نمگھیبگو د-    

  ارهگھی دی زاری نھ تنھاش نمگھی دشیدیداره ھا اون عاشقتھ ھا بخش
 کھ از حرارت لب ھاش ی طوردیلباشو اورد محکم گذاشت رو لب ھام با شدت بوس    

 ادامھ دا چقدر دنمی منو گذاشت رو مبل بھ بوسیتمام تنم داغ شده بود ھمون طور
  داشتم و چقدر دوسش داشتمازیتشنش بودم چقدر بھش ن

 توچشامم نگاه کرد وبھم لبخند زد بھش لبخند زدم ی ولم کرد با خماریبعد مدت    
 زرت تازرت منو ستی نالتی خنی توھم کھ عمی تاالن چقدر گناه کردی دونیم:وگفتم

 ی بوسیم
 ادیحاال نکھ توھم بدت م: بغلم کردوگفتدیبھم خند    
 ادیخوشمم نم-    
 دروغ گو-    
 یجواب سواالمو نداد-    
 شھی ھمگھی سواالت دنی امھی جری پرسی بازھم می ولھی جوابش چیدونیت مخود-    
 نھیھم
 چقدر دلم یدونیم: گفترونوی اونم تو بغلش منو فشار داد منو از بغلش اورد بدمیخند    

 برات تنگ شده بود
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 ی بری ولم نکنگھی دیتاتو باش-    
  غلط بکنم برمگھیمن د-    

 
 

 غلم کرد کھ دوباره بدمیبھش خند    
  ولم کنمی کنی گناه ممی داررادیھ-    
  خانوم خانومای رفتھ توھنوز زن منادتیانگار :دوگفتی بھم خندرادیھ    
 امکان نداشت اون عقدنامھ باطل شده بود ما ازھم نی شدم نھ ارهیبا بھت بھش خ    

 میطالق گرفت
 می ماازھم طالق گرفتی ولی گیدروغ م-    
  بود شما ھنوز اسم من تو شناسنامتھی صوریھمھ چ-    
 دمی از تھ دل خنددمیخند    
 ھورااااااااااا-    
 شنی خجالت بکش اصوال ھمھ دخترا سرخ مکمیسروناز -    
 ستمی دخترا من کھ دختر نی گی می جان خودتم داررادیھ-    
 یپس پسر-    
 کھ عشق یوناز عاشقشھ سررادی کھ ھی من سرونازم سرونازستمینھ پسرم ن-    

  من سرونازمرادمی کھ عاشق ھمی من سرونازرادهیھ
  خوامی می طورنی چون من تورو ای باشنی ادیبا: بھم لبخند زدوگفترادیھ    
 می بخوابمیبر:بلندم کردوگفت    
 ی کن اوکرونی کال از کلت بی من بخوابشی کھ پنوینگاه کن فکر ا-    
 شھی اخھ مگھ مایزنی حرف میلیخ-    
  امشبو راحت بخوابمھی خوام ی مرادیھ-    
 ی خوابی تو بامن راحت تر مشھینھ نم-    
  چراغارو خاموش کنلوخوبیخ-    
  بزندشویکل: برق وگفتزیمنو برد کنار پر    
  دمی خوابمی وبعدشم رفتمی خاموش کردی طورنیباخنده ھمھ چراغارو ا    

 
 

 یان    
 کردم ی فکر می کردم ھی می افتابھ بازی بازپتیتوخونھ نشستھ بودم وداشتم با ا    

 کردم ی کردم و فکر می طور کھ داشتم با خودم کل کل منی شد اه ھمی معما حل نمنیا
 ی وادی کشری دلم تری دفعھ زھی بودم دهی ترسیلیکھ فکر کردم درخونھ بازوبستھ شد خ

 سحر ی کاشکای کاره نھ خدانیتوسرت اخھ االن چھ وقتھ ا  خاکی خدا انی نھ انجاینھ ا
 دمی پری خوام تندی درد بکشم نمدی من حاال تادوروز بایعنی ای خوام خدای بود نمنجایا
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 دل وکمرم رونی اومدم بی الزمو برداشتم کارومو انجام دادم وقتلی و وساییتو دسشو
 یی سحر کجای مقاوم باشم ادیا من بی اشکم دراومد ولگھی خدا دیبھ شدت درد گرفت ا
 ی درباز شد بھ چشمام اعتماد نداشتم واقعا ھومن بود اھوی رهی میکھ خواھرت داره م

 دمی ھومنھ دردمو فراموش کردم پرنی خدا ای ھومنھ نھ نگو وانیخدا ھومن بود ا
 بغلش کھ دوباره دل وکمرم درد گرفت

 سالم برعشق خودم:ھومن    
 سالم برشوور ناناز خودم-    
  دراومدمی گرندفعھی اگھی ددی کشری کھ دوباره کمرو دلم تدیمونوبوسیشیپ    
 شدهی چزمی عزی انیان-    
 یچیھ-    
 ی کنی مھیچرا گر-    
  کنھیدل وکمرم درد م-    
 ؟چرا؟ی چیعنی-    
  ندارهی بھ تو ربطیچیھ-    
 شدهیخوب بگو چ-    
 ان ھستمشکل زن-    
 ی گفتیاا خوب زودتر م-    
 تی تربیمرگ ب-    
 ی بھ شوھرت بگگھی دزاروی چنی ادی باستی نیزی چنکھیبابا ا-    
  بکنمتو حلقتا ھومنویی دمپانی اامیمرگ نزار ب-    
 ی حرف مینطوری با شوھرش ای بھ ما اخھ کدوم زنی دادی چھ زناینگاه کن خدا-    
 زنھ
  کھ ھستینی اصال ھمتھیادی زنمیھم-    
 ... اخھستی حرص نخور برات خوب نلوخوبیخ-    
 نگو یچی ھگمی مستمیمگھ باتو ن: داره وسط حرفش وگفتمفی بشرپرو تشرنیچقدر ا    
 ھان
  گمی خودت میاا اخھ برا-    
  خوامینم-    
 تونم سحررر ی نمگھی درمی می خدا دارم می خدا ای ادی کشریدوباره دلوکمرم ت    
 شدی ھومنم نگران تر مدمیچی پی ھمون طور کھ بھ درد بھ خودم مییکجا
 اون جاست بھش ای تر در کرم رنگ ھست دوستم ژولنیی طبقھ پایکیھومن برو -    

   نھی داره بھت بده وایزی چیبگو اگھ قرص
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 بلندشو لوخوبی خامی خودمم بدی بای باھاش حرف بزندهیشوھرش بھت اجازه نم    
  زود باشنیی طبقھ پامیکمکم کن بر

 بی دروباز کرد عجنی استھی درزدم بعد چنددقای خونھ ژولمیھومن کمکم کرد رفت    
  بودندهیبود ھنوز نخواب

  ھستای ژولنیاقا است-    
  شده؟ی طوردییبلھ بفرما-    
  نشدهیچینھ ھ:ھومن    
  ھستن ھومن جانایل شوھر ژوشونمی شوھرم ھستند ھومن ادیببخش-    
  ھستمنی خوشبختم من استتونییاز اشنا:نیاست    
  طور من ھومن ھستمنیمنم ھم:ھومن    
 ای ژولشی رفتم پی کرد منم تندمونیی بھ داخل خونھ راھنمانیاست    
 رمی می دستم بھ دامنت من دارم مایژول-    
 یوا توکھ ھنوز نمرد-    
 ی نداریچی ھیبابا جان من قرص-    
 ؟یقرص چ-    
 ارمی برات بسای کنم وای درکت میاخ بد درد:درگوشش گفتم کھ گفت    
 وھومن دارند نی استدمی راست دادم باال بعدشم رفتم توحال دھیقرص برام اورد منم     

 حتما من ی برداشتنوی تو دوباره انیاست: از پشت سرم گفتای کنند ژولی می اس بازیپ
  کنممشی قادیبا
  نکن حوصلھ گشتن ندارممشیاوه نھ جان من قا:نیاست    

 نی ھستم ھمسر استای من ژولدی مھمون خجالت بکش سالم خوب ھستیجلو-    
 بلھ خوشبختم:ھومن    
 میھومن جان بھتره رفع زحمت کن:من    
  کنمی بازگھی دکمی شھینم:ھومن    
 نھ:من    
 تروخدا: وھمننیاست    
  خونھ خودمونمی ما رفتموی خنده اخرشم اجازه ندادری زمی زدایمنوژول    
  کنمی بازیچرا نزاشت:ھومن    
  استراحت کنمدی استراحت کنھ تازه منم بادیبابا زنش حاملھ ھست با-    
 می استراحت کنمی برلوخوبیخ-    
 کجاکجا شما رو کاناپھ من روتخت-    
 چرا-    
 ی بشمھی جردیچون کھ با-    
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 چقدر دلم برات تنگ شده بود بھ خدا شبا فقط کارم ی دونی تروخدا بھ خدا نمیان-    
 دوباره نیی کردم اشکام با سرعت اومد پای کردن بود ھمش بھ عکسات نگاه مھیگر
   خدا چقدر دل تنگش بودمی بغلش اونم محکم فشارم داد وادمیپر
 
 

 ی روم تا مدیروکش وپتو دیمنو اروم گذاشت رو تخت خودشم کنارم دراز کش    
 ی ممانعتگھی خدا باز شروع شد منم دی بگم لباشو گذاشت رو لبام ایزیخواستم چ

 نکردم تا ولم کرد
 ی کنی ول نمنجاھمیخجالت بکش ا-    
 نوچ:باخنده گفت    
 دی کشری دلم تریدوباره ز    
 اااخ-    
 تو چشماش ھی نگام کرد ودستشو گذاشت رو دلم ومالش داد با گریھومن با نگران    

 دوباره دی چشمامو دی درد داشتم وقتیلی خی دونستم تحمل نداره ولینگاه کردم م
 ی دونستم کھ باد کردن لبام حتمی مدی شد ومثل ھربار ھربار منو با خشم بوسیعصبان

  دادیت دلمو مالش م حال بازم داشنیباا  کردمی مشی خودمم ھمراھگھی دیحتم
  کردمی بودم و بھ اسمون نگاه مدهیتو بغلش اروم دراز کش    
  عاشقت شدمی چجوری دونیم:ھومن    
 ؟یبا ذوق برگشتم طرفشو گفتم ؟چجور    
 مثل ادم-    
  مزهیب:اخم کردمو گفتم    
 ی چقدر دلم برای دونیم: اخمامو ازھم باز کردو گفتدویوسط ابروھامو بوس    

 اخمات تنگ شده بود
  تو دل تنگت بودمینگران نباش منم بھ اندازه :رفتم تو بغلش دوباره وگفتم    
  عاشقت شدمی چجوریدیحاال فھم-    
 ؟یچ-    
 ھات با ی با اخمات با حسودیدی احساساتو راحت با چشمات بروز منکھیاره از ا-    

 ھا من عاشقت نی زدم با ھمھ ای حرف می با دختریقرمز شدنات تو دانشگاه کھ وقت
 شدم
  کردمیمن قرمز م-    
 ی شدیبلھ شما قرمز م-    
 ی باد مرتتی قشنگ رگ غزدمی جون حرف منی با رامی کھ وقتی شما بودرمینخ-    

 نمی چاک رامنھی عاشق سی کردیکرد فکر م
  جون؟ھان؟ی چیچ-    
  بودنیاھان منظورم رام-    
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 ؟یک:تیبا عصبان    
 ی ساالریاقا-    
 من بھ پسره اب ی جلوی اونجا رفتیدیبعدشم مونده ھنوز تو خجالت نکش.اھان-    

 یپرتقال داد
 شما ری بعدشم تقصرهی گی خندم مادای مادمی افتوی قی وقتی وای گیاون روزو م-    

 ؟ی کردی افتاده صحبت ملی از دماغ فیبود کھ با اون دختره 
 ؟کودمشون؟یک-    
 دوتا کھ نبودن ساناز یکی کھ ی خوش اشتھا ھستنقدرمیھمون ساناز جونت ماشا ا-    
   منن نھی عمھ ھامی نورا مربایفر
 
 
 

 رامبد نی کردن حاال نکھ مال شماھم کم بود رامیبابا اونا خودشونو بھ من وصل م-    
  مننی ھاییدا

 دوستم بود تا یزو نقشھ ھا کھ جنمی استادم بود رامشیکیخجالت بکش اونا کھ -    
 میدی کھ بھ لطف شما نفھمانھی ی شما منو دوست دارمیبفھم
  کردمی استفاده منیخوب منم از اونا بھ خاطر ھم-    
 دی اسم گذاشتھ بودتونی جون ساناز جون تو موبالمی مری کھ بااسمادی مطمئندیببخش-    
  کرده بودنویبابا اونا خودشون س-    
 بھ اونا ھان بلندشو برو کاناپھ بخواب زود بلندشو ی دادلتوی موبایدیخجالت نکش-    

 ی جاخالی سھ نقطھ جاخالی من شو پسره کی نزدیجرات دار
  خوردم معذرتکریغلط کردم ش-    
 ی نخوری خواستی می کھ خوردیبھ من چھ خورد-    
  حرفاھانی زشتھ ایااا ان-    
 ادیمحرف نباشھ خوابم -    
 خوب بخواب-    
 گفتم حرف نباشھ-    
 دی اوه ببخشدمی تو حلق ھم تمرگی واقعی حرف ھردمون بھ معنانیبا گفتن ا    

 میدیخواب
 سحر    
 بود ومدهی ھنوز نارشی کی بود ول١٠با اظطراب رومبل نشستھ بودم االن ساعت    
 گوشھ نکھی کردم تا ا سرگرم کردم لباسامو عوضلی نگرانش بودم خودمو با موبایلیخ

 بود چشمامو باز کردم ی دست کنی شدم اداری بی دستیمبل خوابم برد با نوازش ھا
  کردی موازشم سرمو گذاشتھ بود روپاش وداشت نارشیک

 سالم-    
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 سالم..س-    
 یدی چرا ترسشدهیچ-    
  توخونھی اومدیتوچجور-    
 دیباکل-    
 بلندشدمو نشستم کھ دستمو گرفت ومنو نشوند رو پاش وسرمو گرفت تو بغلم    
 دمیدی بودم ھمش کابوس مدهی چقدر ترسی دونی نمیکجا بود: گفتمھیبا گر    
 رمی نمگھیغلط کردم د-    
 ھقمو ھقمو تو بغلش خفھ کردم    
 اوردودستاشو گذاشت رو صورتم وتو چشمام نگاه کرد و گفت رونیمنو از بغلش ب    

 یزای چادی نکن افسرده نشو زھی گرینی منو ببی روز نتونستھی گھی برم اگھ دھیاگھ 
  باشھرونی با حجاب برو بشھیترش نخور بھ منم فکر نکن مثل ھم

 شدهی چارشی نکن کتمی اذی گی می داریچ-    
   اروم باشیچیھ-    

 
 درباره تو یچی تنھا بمونم چرا ھدی خوام اروم باشم چرا دوباره بای خوام نمینم-    
 ی چرا دارنی چرا مارو دزدی چیعنی ھا ی بازنیا: از رو پاش بلندشدمو گفتمدونمینم
 کردمو ی مھی رفت فقط گری مجی سرم گی تو سرگردی چیعنی ی گی بھ من منارویا

 شدمیم ی زدم داشتم دچار حملھ عصبیزار م
  گمی بھت مویاروم باش سحر باشھ ھمھ چ-    

 خوند یی بغلم کردو گذاشتم روتخت واروم برام الالارشی افتادم کھ کیداشتم م    
 چقدر صداشو دوست داشتم

 زمی خانومم عزیسحر سحر-    
  زنمیصدام نزن باھات حرف نم-    
  بگمیچی تونم بھت ھیبھ خدا نم-    
 چرا ھان چرا؟-    
  امشب جمعھ ھستای گفت بھش فکر نکن راستدویم خوابکنار    
 ..االن مثال: نھ با خجالت رومو برگردوندم کھ گفتی فکر کردم وایکمی    
 نجای نشو اتی تربی بسیھ: برگشتم طرفش وانگشتمو گذاشتم رودھنشو گفتمیتند    

 شھی نمگھید
  امادهی تخت اماده ھمھ چشھی نموی چیچ-    
 ؟ی من چی دخترن ولی ھنوز سروناز انی کشی گم نھ خجالت نمینھ دارم م-    
 ستندیبھ من چھ اونا فعال ن-    
  رو پاش کھ اخش دراومددویباپام کوب    
 خجالت بکش-    
  چرا خجالت بکشمیبابا خوب زنم-    
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 نمی بخواب ببری بگتی تربیب-    
 میدیمنو باخنده بغل کردو خواب    
 سروناز    
 رادی شھ کھ ھی کنم باورم نمی مھی گوشھ نشستمودارم گرھی میتو ھمون خونھ ااالن     

 گوشھ نشستھ بود اروم اشک ھی ی نگاه کردم انیرفتھ اخھ چرا چرا نھ نھ بھ سحرو ان
 کنھ ی نمھی کرد نگرانش شدم کھ چرا گری گوشھ نگاه مھی سحرم فقط بھ ختی ریم

 ی نفس نمدمی دشینی بی دستمو گرفتم جلوشھی مسرد  بدنش دارهدمی وزدم دششیرفتم پ
 ی سحر نمیان: تونھ نفس بکشھ زدم تو گوشش وداد زدمی نھ سحر دوباره نمیکشھ وا

  سحریتونھ نفس بکشھ ان
 ی نفس بکس سحر خواھرزمیسحر سحر عز: اومد کنارمو گفتی تندیان    
  داد تا تونست نفس بکشھی خوابوندش وبھش نفس مصنوعیتند    
 وامپول می بھش سرم وصل کرددی خرزای چنی رفت داروخونھ بغل سرومو ایان    

  تا بخوابھمیخواب اور بھش زد
 یماری از بی عالئم خوبنی اشھی خواھرم داره داغون مشھ؟سحری می چیعنی:یان    

  ستی نشیروان
 
 

 ستی نرادی ھدمی صبح بلندشدم دشھی منم باورم نمیدی دویدی دونم خودتم کھ سینم-    
 می کھ نوشتی البتھ در ادرسنی رو ببیدی بود توش نوشتھ بود سزی می نامھ روھی

 یدی تو سارشوی کیدی گذاشتم خودتم دوھمیدی سدینجای شماھم ادمی دنجایمنم اومدم ا    
 شمی موونھی کشن خودمم دارم دی دارن مرادمی خورد ھومنو ھریت

  اومدارشی اومد اره کارشمیک:سحر از خواب بلندشد    
  کردمھیمن فقط گر    
  خوره سروناز سوالمو جواب بده اومد؟ی بھ دردم نمتی گرنیا-    
  اومدهرادی وھارشوھومنی سر کیی دونھ چھ بالی نمی کچی ھیسحر اج:یان    
 نی کھ ژاسمنی نفر وارد اتاق شد اا اھی    
 شدهی چنیژاسم:من    
 ی کمکمون کندی با شمای بگم ولی دونم بھتون چینم:نیژاسم    
 یچھ کمک:یان    
 مرد ھی دی کمک کندی شما در خطرند وشما بای شما وبابای بابادینگاه کن:نیژاسم    

 کنھ یسالشون بوده رو گم م٢٠و١٩و١٨ ھست کھ سھ تا دخترشو درریپولدار پ
 گھی کنند واگر تا دوسھ روز دری ھستند تا اونارو دستگی شماھم دنبال مدارکیباباھا

 دی کنی نقش اون سھ تا پرنسس بازدی شما بادای سرشون میی چھ بالستینتونند معلوم ن
 پرنسس؟: باھمیھمگ    
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 قای کنھ وخونھ شم دقی می زندگیاره پرنسس چون اون مرده بھ صورت شاھنشاھ-    
 سالشونھ با ٢٣و٢٤و٢٥بی کھ بھ ترتدیشی شما با سھ تا پرنس اشنا ممونھیمثل قصر م

 ما اون نقشھ نکھی تا ادی کنی می وحدود سھ روز اونجا زندگدی کنی میقد الک عھیاونا 
  کشھی طول نمر تشی ھفتھ کال بکی میریھارو بگ

 مسخرورو ی بازنی دونم شوھرم کجاست ای نمی من حتنی ژاسمی گی میچ:سحر    
 ی کمکچی من ھمی اومدی نمرونی و بمی موندی تو ھمون کلبھ می کاشکیشروع کرد

 ھی چھی کنم تا نفھمم قضینم
  بھتون بگمیچی تونم ھیبھ خدا نم:نیژاسم    
 فقط بھ خاطر بابام فقط بھ خاطر بابام:سحر    
 دی کھ بلدوی رزمیخوب شماھا ھمھ کارھا:نیژاسم    
 میھممون سر تکون داد    
 دیایخوب بامن ب-    
 سادهی دختر ھم واھیبود  می اتاق گرھی شبی جاھی بردمون می شدنشی سوار ماشمیرفت    

 بود بھ ما خوشامد گفت
  ھستمایسالم من ھل:دختره    
 می کردی خودمونو معرفمویھممون سالم کرد    
   ترهطونیخوب کدوم شما ازھمھ ش:ایھل    

 
 ھردومون بھ سحر کھ داشت بااخم ستمی نطونی شادی ماکھ زمی بھم نگاه کردیمنو ان    

  کھ نگاش افتاد بھ مامی کرد نگاه کردیدوربرو نگاه م
  ؟ھیھان چ:سحر    
  باالمی براش انداختیطونیابرومنو با ش    
  تر ما سحرهطونیخوب ش:من    
  کنمی نقشو بازنی شماھا من عمرا ابنی نبدی عمرا خالطونمی ش؟منیچ:سحر    
 سحر تروخدا:نیژاسم    
  کنمی نمی نقشو بازنینھ من ا:سحر    
  ھستی احساساتیادی کدوم از شماھا زیخوب نفر بعد:ایھل    
 یان: نگاه کردمو گفتمیمن بھ ان    
  نقشو قبول کنمنی تونم ایخوب م:یان    
 خوب کدوم از شماھا گند اخالقھ:ایھل    
  با خنده بھ من نگاه کردنوسحریان    
 ستی من نی واسھ یی اگھی جان نقش دای ھلنمیبب:من    
 نی کھ اخرنی وسحر خانم سومنی خانوم دومی اندی بچھ انی کردم شما اولیشوخ:ایھل    

 شھیم
  کنمی نمیمن اون نقشو باز:سحر شمرده گفت    
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  توسرت خفھ شوومدهی برس ننیتا ا:یان    
 ی اسم انای اسم سحر انالزابالی خوب اسم سروناز اایدستت درد نکنھ ھل:نیژاسم    
 زنند اسم پدرتون جرج آبنر ھست ی اسم صدا منی بھ بعد شما ھا باانی ھست از ایلیام

 سرزنده کھ طونی شادو شیسالھ ھست االن دختر٢٠ خانواده کھ کی دختر کوچایانال
 خواستگار داشتھ رد کرده یوتااالن ھرچ  مونھی دستش زنده نمری زی پسرچیھ

 عاشق پرنس یکی نداره واز کوچای با انالیسالھ دوم خانواده کھ فرق٢١ دختریلیوام
 دختر اول خانواده زابالی وای احساساتی سال االن سن داره بوده و دختر٢٤ کھ لیدن

  وسرزنده البتھ کمتراز خواھرھاشطونی کنھ شی کھ پدرش بھش افتخار میدختر
 با پرنس ای خواد ازدواج کنھ بھ شماھا ھم بگم انالی کھ نمنھی مشکلش با پدرش اوتنھا

 ؟ی اوککلی با مازابالی و الی با پرنس دنیلی کنھ وامی مید الکجک عق
 یی مسخره ای چھ اسم ھانی اخھ اینھ نوک:سحر    
  بدهادی کن وبھشون مشونی گرایھل:نیژاسم    
 سحر    
 اهی سی با چشمادی سفی دخترنمی شد ای بھ خودم نگاه کردم باورم نمنھیی تو ایوقت    

 موھامم کھ دادی تر نشون مزی کھ متناسب با صورتم چشمامم کھ رینی بییلب قلوه ا
 بود ی نگاه کردم رنگ موھاش عسلیبھ ان)  ھاسھیکاله گ( قرمزابگمی یرنگش شراب
 گونھ ی تر بود رورهی از من تیکمی پوستشم کی کوچکی بود لباشم باریچشماشم عسل
رشت وسروناز  جوش رو درست کرده بودن وسرخ چشماشم درشت دیھاش نقطھ ھا

 روشن یی قھوه ای چشمای گندمای برنز ی خوشگل تر شده بود پوستیلیکھ از مادوتا خ
 کھ کامال متوسط شمینی بزی متناسب با صورتش چشماش نھ درشت نھ ریلباش صورت

 ی واقعا سروناز ازمادوتا خوشگل تر شده بود ولدادی تر نشون مدهی کششمصورت
 دی گفت زشت شدم حاال لباس ھامون اوف مال من کھ لباس پف دار سفیخودش م

 لباسامون اهی سدوی زردومال سروناز سفدی مثل من با رنگ سفیقرمز مال ان
 ی بود موھااهی ساهی رفت بگم سروناز موھاشم سادمی یباموھامون ست بود اھان راست

 ھم کھ فقط ی انی بودن دورم کھ صورتمو بچھ تر نشون بده موھاختھیمنو باز ر
 ازاد بود سی کالگی موھای ھی وصل کردن وبقسشی با کاله گیی گل موھیوسطش 

 ی با موھاسی کاله گھی شده بود بھش ونی شنسی سروناز ھم کھ از اول کاله گیوموھا
 کھ بھش گفتن کجا گھی دسیتا کاله گ٥ استفاده کنھ وابباز دادن کھ گفتن موقع خو

 بھمون گفت ازھمون اول اتاقامون نی ندادن ژاسمسی کالگھگیاستفاده کنھ بھ ماکھ د
 داد ادی ی پرنسسی بھ اسم ژانت اومد بھمون رفتارھای دخترمی ندیکجاست کھ سوت

 ی خصوصیمھ ھای ھمراھمون ھستن بھ عنوان ندشھی ھمای و ھلنیالبتھ ژانت و ژاسم
   سروناز بودی برانی بود وژاسمی مخصوص من بود ژانت مال انمھی ندایما ھل

 
 خونم بھ جوش اومده بود گھی کن اون کار کن دنکاری بھم گفت ایاووووف از بس ھ    
 ی بھ رونی براش گرفتم کھ افتاد زمیی پاری زھی حرص خانومھ رو کردم اخرشم یلیخ
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 کھ چقدر ی کشھ وای افتاده خجالتم نملی از دماغ فیریکبی ای اه دختره وردمیخودمم ن
 خستھ شدم

 ااااااه-    
  سحریزنی چقدر غر میوا:ایھل    
 باباحوصلم سررفت خستھ شدم-    
 می بردی اماده شگھی بسھ دلوخوبیخ:نیژاسم    
  زارمی نکنم پامو تو اون قصر نمی کارھینگاه کن من تا اول :من    
 ی بکنی خوای مکاریخوب چ-    
 اری اون دبھ رو بردار بایھل-    
  اشاره کردمزی میبھ دبھ گوش    
 بدش بھ سروناز-    
  دبھ رو داد بھ سرونازایھل    
 شروع کن سروناز:من    
 ای گرفت منم بااون لباس شروع کردم بھ قردادن ھلیسرونازم با دبھ اھنگ باباکرم    
 میدی بلد بود باھم رقصای ھلی کھ رقصش اصال خوب نبود ولی ھم اوردم وسط انیوان

 تو می رفتدنی خندی بعد کلی ھمگمی قر رقصو تموم کردھی ساعت ھردمون با میبعد ن
 ھم داشت ای مجبور شدم با دستمال پاک کنم ھلیب عرق کرده بودم حسامی نشستنیماش

 بھ میدی ربع رسھی دبعد نی اورده بود تو ماشلشمی کرد وسایرو صورتم ھنوز کار م
 با قصر ی شد واقعا خونش مثل قصر بود اصال فرقی شدم باورم نمادهی پیمفصد وقت

 ی انی ولدادمی نشون مالی خی تو من استرس نداشتم وخودمو بمینداشت باھم رفت
 الی خی بی طورنی عاشقو نشون بده ھمھیاسترس داشت معلوم بود قرار بود نقش 

ا مثل  ھیمثال تو پرنسس: اومد کنارمو گفتای داشتم کھ ھلی خودم قدم برمیداشتم برا
 نگاه کردم کھ اونم ای وبا حرص بھ ھلدمی کشی پوف بلندھیپرنسس ھا را برو با حرص 

 چقدر ی رفتارمو درست کردم بھ اطرافم نگاه کردم واوبا ابرو بھم گفت درست راه بر
 ی ھانی چھ زمی تو وامی بھ در سالن رفتمیدی مونھ بالخره رسیدرخت مثل باغ م

 تر دھنم باز شی کردم وبی بھ اطرافم نگاه میدی دی داشت عکس خودتو توش میبراق
 کار زمرد قرمز واقوتی از گھی کھ دارھاشی شی روواراشی ھمش از صال بود دشدیم

 وسروناز نگاه کردم ی دھنمو بستم وبھ انقھیشده بود بابا پادشاه بابا خرپول بعد چنددق
 بھ میدی رفتند منم مثل اونا قدم برداشتم بالخره رسیکھ مثل پرنسس ھا با غرور راه م

 ی ممی نگاه نکنم کھ دوباره دھنم باز نشھ رومبل نشستالی کردم بھ وسایحالش سع
 نی ھمش از نگدمی وروش دست کشومدی دستھ مبل کھ دلم نی روزارمخواستم دستمو ب

 کھ لباسش ری پ مردھی از دور گھی دنی کنای خدا ای کبود کار شده بود وااقوتی یھا
 سروناز ودستشو گذاشت رو گونش کی وارد شد اومد نزدشدی مدهی کشنی زمیرو

 کجا اورده بود اروم ز اگھی اشکارو دنی اومد ای منییسرونازم گولھ گولھ اشکاش پا
 کھ دست مردو رو ببوسھ کھ نذاشت مرده از سروناز دل کند واومد نییسرشو برد پا
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 ی با اشکانیی مرده گلولھ گلولھ اشکاش اومد پاھوی انا وفقط تو چشماش نگاه کرد شیپ
 ی اومد مرده اروم دستشو گذاشت رو شونھ اننیی پایکی یکی ھم اشکاش یاون ان

 نیی سرمو پاای ھلی بعدش اومد طرف من منم بھ گفتھ ی الھید اخی بوسشویشونیوپ
 چشماش مثل لنز قای زل زدم تو چشماش دقانداختم خودش با دستش سرمو اورد باال منم

 بابام اشک تو چشمام ادی بادی درست کردمی قالبی بابای من و کپوالی بود بابا ااهیمن س
 ی پدرم بود نمھی زل زدم چقدر شبورتش اومدن ندادم بھ صنیی پای اجازه یجمع شد ول

وشم  کھ بغلش کردم اونم دستشو گذاشت رو کمرم ومالش داد ودرگشدیدونم چ
 یدرست مثل قبلن:گفت
 رفت رو مبل ی رو مبل اونم داشت ممی ونشستمی کردمی تعزرونیاز بغلش اومدم ب    
 طال بافتھ شده بود رومبل نشست ی بھ لباسش نگاه کردم ھمش از نخ ھانھیبش

  ھستادتونیخب باباتونو کھ :وگفت
  برهادمونی پدرمونو دی خواستی مدی داراریاخت:من    
 د؟یکجابود:مرده    
 می باره صحبت نکننی اصال دراشھیبابا م:یان    
  کنھیحتما اعصابتونو خورد م:مرده    
 بھ می ھمشم درحال مسافرت بودمیی کجامی دونستیراستش ما اصال نم:سروناز    

  افسرده شده بودیلی امنیخاطر ھم
 ادی خوشم نمادیرت ز من از مسافدی دونی افسرده نبودم شما کھ مرینخ:یلیام    
  شما اخالقتون گندهمی دونیبلھ م-    
 با خواھرت درست صحبت کن:مرده    
 ....اخھ بابا ابنر-    
 دی لباساتونو عوض کندیبسھ خب بھتره بر:ابنر    
  خوام برم تو باغینھ من م:من    
  یطونی ششھیمثل ھم:ابنر    

 
  باباجونیپس چ: چشمک بھش زدمو گفتمھی    
 ھم مونده باشھ پاشدم ورفتم وتو باغ قدم زدم یطونی لب زمزمھ کردم اگر شریوز    
 زدم رفتم لب استخر نشستم وبا دستام اب تکون ی خوندم وچرخ می خودم شعر میبرا

 چی ھدمی افتادم کھ روز تولدم بابا برام گذاشت بھ دور بر نگاه کردم ودی شعرادیدادم 
  وشروع کردم بھ خوندندمی پاشدم ودور خودم چرخستیکس ن

 ومدی کھ باد میتو شب    
 رونی از خونھ بیاومد    
  موھاتیباد افتاد تو    
 شونی پریموھاتو کرد    
 ومدی کھ باد میتو شب    
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  درخت کاج ِ خستھھی    
  نفر شدھیسر پناه     
  نفر کھ دل شکستھھی    
 ی رو پاایھمھ دن    
  تو داده بودهیچشا    
 یدیدلھ خستشو ند    
 .. پات افتاده بودهرهیز    
 نفر ادامشو با ھی خواستم شروع کنم کھ ی بلند می درختا ودوباره با صدانیرفتم ب    

 من خوند
  منیدل تنھا    
  منیشب رسوا    
  تویسویتاب گ    
 …برده قرارم    
  منیھمھ غم ھا    
  منی شب ھایتو    
  تویخم ِ ابرو    
 …بوده نگارم    
 کرد ساکت نگاش ی می اھنگوھمراھنی بود کھ داشت باھام ایبھش نگاه کردم ان    

 کردم کھ ادامھ داد
 ومدی کھ باد میتو شب    
 ھمھ اومدن دوباره    
  کنار ساحلشی آتھی    
  شب پر از ستارهھی    
 یھمھ بودن و نبود    
 یدیغم و قصم و ند    
  دونھی نمیچی ھیشکیھ    
 یدی و بریکھ تو رفت    
 المیتو ترنم خ    
  من شددارینوبت د    
  تلخ و تنھای صداھی    
 .. من شدتاریھمدم گ    
 می وادامشو خوندمیدی دستشو گرفتم وباھم چرخدی بھم خنددی اھنگ کھ رسینجایبھ ا    
  منیدل تنھا    
  منیشب رسوا    
  تویسویتاب گ    
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 …برده قرارم    
  منیھمھ غم ھا    
  منی شب ھایتو    
  تویخم ابرو    
 …بوده نگارم    
 ی صداھوی من ی شعر تموم شد بھش نگاه کردم اونم زل زده بود تو چشمایوقت    

 اوژانتی وھلنی سروناز ژاسممیدست اومد ھردمون با تعجب بھ طرف صدا برگشت
 می ودوال شدمیت زدند بھ طرفشون رفیبودن کھ دست م

 ستی نقی ھمھ تشونی بھ ایازی صدام قشنگھ اصال ندونمی میمرس:من    
  قشنگ بود نھ توی انیالبتھ صدا:سروناز    
 ارهی گفت تا حرص منو در بی داشت دروغ میبا حرص بھش نگاه کردم مثل چ    
  سحریبرو بابا فقط صدا:ایھل    
 ی خودممھیالجق کھ ند-    
 تو ھوا پخش شده بود سی کاله گی افتاد دنبالم پا بھ فرار گذاشتم موھاغیج با ایھل    

 نفر سرمو ھی کردم خوردم بھ ی شد خوشگل تر بشم ھمون طور کھ فرار میوباعث م
 چقدر ی خالص وااهی داره المصب سیی چھ چشماگھی دھی کنیباال اوردم اوه اوه ا
 شای بشھ اتت کوفی باشھ ااهیدوست داشتم چشام س

 دیببخش-    
 بھ خودم اومدم ولباسمو درست کردم طرف پسر بود    
  شما؟دیببخش:پسره    
  سوالو بپرسمنی ادی من بادیببخش-    
 می بابا منو شما کھ نداریا: شدو گفتطونی صداش شھوی    
 دیببخش-    
  مندمی بخشکنمیخواھش م-    
  منزیرو عز بای بیشی می خودموننقدریبابا چراتو ا-    
  ثروتمنی انگار کھ من صاحب اگفتمای میسینگلی ھارو داشتم بھ انیحاال ھمھ ا    
 دی داراریاخت-    
  برمدی من بادیاقا ببخش-    
 دیی امھی نددی ھستی کھ شما کدی نگفتیول-    
  خونھ امنی دختر ارینخ: تمام گفتمیبا خونسرد    
 د؟یی امھیشما ند:دمیوبا شک پرس    
  من پرنس جک ھستمرینخ-    
  ھستمای من پرنسس انالدی گاد پس شما ھمون خواستگار سمجھ ھستیاوه ما-    
  من دارمیچھ شانس خوب-    
  من دارمیبلھ وچھ شانس بد-    
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 کس تو باغ نبود چی اوه ھی اصلی کھ نگاش کنم برگشتم ورفتم ھمون جانیبدون ا    
 گل بردم دمی ودور خودم چرخدمی چشویکی کھ اونجا بود ی سرخیرفتم کنار گل ھا

  گلونی بود چقدر من دوس داشتم ای وبو کردم رز عطرمینی بکینزد
 دی ھستقھیخوش سل-    
 دی دونستینم:برگشتم طرفش و گفتم    
  بودمتون کھ بشناسمتوندهیند-    
 ستیبرام مھم ن-    
 سروناز    
 نی رو مبل نشستھ بود برگشتم صرف ژاسمی مردھی برگشتم تو قصر نیبا ژاسم    

 ھا مھی از ندیکی تمام رفتم کنار پنجره وبھ ی تعجب کردم با خونسردستی کنارم ندمید
 ارومو دوست تی شخصنی کردم اصال ای نگاه مرونی داشتم بھ بارهیگفتم برام قھوه ب

  فعال مجبور بودمینداشتم ول
 دی رو دوست دارعتیطب-    
  کھ دوسش نداشتھ باشھستین یکس-    
  بھش نگاه کردمی ونگاھم کرد با خونسرددیبھ طرفم چرخ    
 دی ھستیشما ک:من    
  ھستمکلیمن پرنس ما-    
 واقعا-    
  درستھدی باشزابالی ادیشما با-    
 خواد من باھاش ازدواج ی کھ پدر میدی شماھم خواستگار جدزابالیبلھ پرنسس ا-    

 کنم نھ
 نھ؟یواقعا ا-    
  نھدی بامن ازدواج کندی انگار شما دوست داردیببخش-    
 بلھ چراکھ نھ-    
 شناسمی شمارو نمادواصالی من اصال از شما خوشم نمیول-    
  مثل منقایدق-    
 دی ازدواجو بھم بزننیبھتره ا-    
 واگر نزنم-    
  زنمیمن بھمش م-    
 ییقم حرکت کردم چھ پسره پرواز کنارش رد شدم وبھ اتا    
 یان    
 دمی فکر کردم سحره ورفتم کنارش دمکتی نفر نشستھ رو نھی دمیدنبال سحر رفتم د    

 ی اومد طرفمو بغلم کرد باورم نمدی منو دی پسره وقتھی کگھی دنی پسر ھست اوه اھی
  ھومنھھی نھ چقدر اغوشش شبی والھی دننیشد چھ پرو ھست نھ ا

 لی.دن..د-    
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 زمیجانم عز-    
 رونی بامی خواستم از بغلش بی کردم میاوووق احساس گناه م    
 ی ولم کنشھیم-    
 نیی پایکی ویکی ھومن بود اشک تو چشمام جمع شد وھیبا تعجب ولم کرد چقدر شب    

  اومدنیم
  بگوی نھ اره بھم بگو ھومنیتو ھومن-    
  من ھومنم اره من ھومنمزمیاره عز:دوباره بغلم کرد ودم گوشم گفت    
  ھومن بود عشق من بوددمی خندیبا خوش حال    
 رونیاز بغلش اومدم ب    
  باشھی بگدی کس نباچی باشھ بھ ھی کس بگچی بھ ھدینبا-    
 سرمو تکون دادم ودوباره رفتمتو بغلش    
 مودنی نرادی وھارشیک-    
  بدونھدی نباچکسی ھی ولمیچرا ھمون پرنس ھا ما ھست-    
 گمیباشھ نم-    
 سحر    
  من مھمھیبرا:جک    
  دارهیبھ من ربط-    
 خوب نھ-    
 ...پس-    
  نگاش کنم رفتم تو سالنو خودمو بھ اتاقم رسوندمنکھیبدون ا    

 
 

 دراوردم و بھش نگاه کردم چقدر دلم ارشوی لباسم عکس کرینشستم رو تخت از ز    
 خواستم دوباره ی خواستم کنارش باشم میبراش تنگ شده بود چقدر دوسش داشتم م

 ی نداشتم چون کسھیخودمو پرت کنم تو بغلش دلم براش تنگ شده بود حوصلھ گر
 گھی بھ خودم نگاه کردم فقط شش روز دھنی نبود کھ اشکامو پاک کنھ بلندشدم تو اگھید

 بھ ساعت تو اتاقم نگاه کردم ساعت ارمی دووم بدی تحمل کنم بادی باگھیشش روز دفقط 
 رفتم اون روز نیی ناھار بھ پای وبرادمی اوه دستمو بھ معدم مالدادی ظھر ونشون م١٢

 بشم فردا داری شبم زود خواب رفتم کھ فردا صبح بافتادی نی اتفاق خاصچی برام ھگھید
 برداشتم ی لباس قرمز صورتھیموم از تو کمدم بلند شدم ورفتم ح٩صبح ساعت 

 ی وکلدادی انجام می ھمش برام کاردی ام بود بامھی چون ندای ھلنیی بعدم رفتم پادمیوپوش
 بود کھ اون سھ پرنس ١١ اون روز ساعت دادمی دستور می زد ومنم کلیھم سرم غر م

 تو ی برق خاصی انی بود ولی سروناز کامال عصبکردم اومدن ومن چقدر حرص
 قھی اوناھم جلومون بعد چنددقمی تفاوت بودم رو مبل نشستیچشماش بود منم کامال ب
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 می کردمی وھممون تعظمیابنر اومد و رو مبل مخصوصش نشست ماشش نفر بلند شد
 میبعدم نشست

  نھ؟دیخب حتما با پرنس ھا اشنا شد:ابنر    
 میھممون سر تکون داد    
 یلی اومده؟البتھ بھ جز اماز ھم خوشتون:ابنر    
  کھ باعث خنده ابنر واون پسره شدنیی با شرم سرشو انداخت پایان    
 رمی بگتونویبھتره پس فردا عروس:ابنر    
 می دارازی نی ترشیاماپدرما بھ وقت ب:من    
 شناسمی نمشونویاوه بلھ من ھنوز ا:جک    
 تر شی بیی من بھ اشنامیری بگوی پس فردا عروسنی من موافقم بھتره ھمیول:کلیما    

  ندارمازین
 ی خودخواھنی من دارم من اصال از ای ولدی شما نداردیشا:تیسروناز با عصبان    

  ھستی االن جوابم منفنی واز ھمستمی نیشما راض
 زابالیا: گفتتیابنر با عصبان    
 نی ایمن واقعا اصرار شمارو برا: وبلندشو گفتختیسروناز اشکاش دونھ دونھ ر    

  پرسھی نظرمنو نمی کنم پدر کھ حتی فرد ازدواج نمنی من با ادونمیازدواج نم
 پوف کلی بھ اتاقش رفت ابنر بلند شد وبھ اتاق سروناز حرکت ماتیوبعدم با عصبان    
بھ اون لبخند  ی نشست وانی کنار انلی رفت دناطی حرونی بھ بتی وبا عباندی کشیبلند

  کردمی نگاه مواری وبھ درودزدمیزد منم بلند شدم ورفتم بھ حال اون طرف داشتم قدم م
 ایانال:جک    
 دیایبھتره دنبال من ن:بھ طرف جک برگشتم وگفتم    
 چرا؟-    
 یعنی دی دونیجوابشو نم-    
  ندارمینھ اطالع-    
  ازدواج ندارمنی بھ ایلیمن تما-    
 چرا؟من از شما خوشم اومده-    
 ومدهی ھا پس چرا من خوشم نبھیواقعا؟عج-    
  کنھی من غش مدنی با دی فکر بودم اخھ ھر دخترنیمنم تو ھم-    
 کردم نھ واقعا خوشگل بودا ی صورتش و بررسی کامال اجزاسادمیرفتم جلوش وا    

  بودارشی کھیچقدر شب
 دی صبرکن شاکمی ی خوای حاال مادیاز پسرا خوشم نم من کال ی ولایستیبدم ن:گفتم    

 ی گرفتجھینت
  دوست دارم امتحان کنمادی مثل تو خوشم میی سرتق وپروی از دختراادیبدمم نم-    
 ستمی من پرو ننیبب-    
 ستمی من مطمئن نیواقعا؟ول-    
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 ؟یکھ چ-    
 یکھ عاشقم نش-    
 واقعا: پوزخند زدمو گفتمھی بزنم تو برجکش وخالصش کنما گھی مطونھیش    
 اره-    
 می بندیشرط م-    
 ادیچرا کھ نھ من خوشم م-    
  واگر نھدمی ازدواج منی من تن بھ ای منو عاشق خودت کنیاگر تا پس فردا تونست-    
 زمی است عزگھی بلکھ چھار روز دستی ما پس فردا نینگاه کن عروس-    
  پدر گفتیلو-    
 ستی نی کمزی پس فردا باشھ بالخره بدست اوردن من چی دوست داریلیانگار خ-    
 نھ

 نھ-    
 گفت تو ی بھم می حسھی یل. پرو یبعدم با حرص از کنارش رد شدم اه پسره     

 چشماش لنز گذاشتھ
 یان    
  ھومن دستمو گرفتھ بودمیبا ھومن تو حال نشستھ بود    
  من کنارتمی کنیحال م:ھومن    
 نھ-    
 یااا ان-    
 نشی سرمو گذاشت رو سی سرمو تو شونش فرو کردم کھ با حرکت ناگھاندمویخند    

 برد چقدر دوسش داشتم چقدر یرنیودستاشو دور کمرم حلقھ کرد ومنو بھ خصلت ش
  اغوش تنگ شده بودنی ایدلم برا

 ھومن:با احساس گفتم    
 جانم-    
 یبری منجای منو از ایک-    
  زود زود زودیلیخ-    
  افتھی برامون نمیاتفاق-    
 شاینھ ا-    
 دلم برات تنگ شده بود-    
 شدمی موونھی طور داشتم دنیمنم ھم:رو موھام بوسھ زدو گفت    
  وقت ازم جدا نشوچیھ-    
 باشھ گلم-    
 سروناز    
 رادویبعد رفتن ابنر سرمو تو بالشت فرو کردم وھق ھقمو اونجا خفھ کردم دلم ھ    

  خواستی خواست دلم اونو میم
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 شھی تموم می مسخره پس کی بازنی اومد از ایحالم بد بود تحمل نداشتم بدم م    
 سحر نکھی دادن با امی و سحر اومدن تو اتاق وروسرم خراب شدن و دلداریان    

 دادی ممی داشت دلداری تاب بود ولیخودشم ب
 گرفتم می تصممیدی خندموی دراوردی مسخره بازیعصر کل٥اون روز تا ساعت     

 دادمی انجام منکاروی ادی بای تحملش سخت بود ولنکھی با اامی راه بکلیفعال با ما
 کردم ی می منوال گذشت منم سعنی دوروز ھم بھ ھمفتادی نی اتفاق خاصچی ھگھید    

 کھ ممکن بود سرنوشت ی روزدی خوب باشم بالخره روز چھارم فرا رسکلیبا ما
 ماسھ تا دختر توش رقم بخوره

 
 

 سحر    
 ی خواستم با جک ازدواج کنم دلم نمیاسترس سرتاسر وجودمو گرفتھ بود من نم    

 ھی من دنی وارد اتاق شد وبا دای زن متاھلم ھلکی کنم من انتی خارشمیخواست بھ ک
  لرزونمو گرفتی پام نشست ودستایلبخند زد واومد رو بھ رو

 ایل..ھل..ه-    
 بلھ-    
 ھی کنم من انتی بھ عشقم خارشمی کھی دی بایعنی با جک حتما ازدواج کنم؟دیمن با-    

  خوام دوباره ازدواج کنمیزن متاھلم نم
 ... ویری عقد منی سحر جان تو فقط سر ای ازدواج کندی گفتھ تو بایک-    
  وکالفھ سرشوتکون داددی کشیپوف بلند    
 تونم بھت بگم خودت ی نپرس چون نمیزی کنم چیسحر من ازت خواھش م:ایھل    

  تو فقط اماده شو باشھزمی عزی فھمیامروز ماجرارو م
 سرم رونی اومدمبی بودنو پاک کردم ورفتم توحموم وقتختھی موقع ریاشکامو کھ ب    

  گرفتمای کھ ھلنی بود بخورم زمکی رفت ونزدجیگ
 شدیچ:ایھل    
  خوبمیچیھ-    
 دوباره دمی پوشرموی زی دوباره بھ موھام وصل کرد لباس ھاسموی کاله گایھل    

 اومد تو وموھامو درست ی دختر خانمھی شی ارازیحولمو تنم کردم ونشستم پشت م
 بھ خودم نھی تو ایدن وتنم کردن وقت ساعت لباس عروسمو اورھیکردو اراشم کرد بعد 
 رو صورتم موھامم جمع ی مات وکمشیرا باشم انی شد من اینگاه کردم باورم نم

 کھ رو یشی کردم لبخند بزنم از مواد ارای خوشگل شده بودم سعیلیکرده بودن باال خ
 ی خوب االن نمی ولارمی خواستم برم باال بی خورد میصورتم بود داشت حالم بھم م

 ی محکم گرفتم ورفتم توحال اناروی سرم گذاشت دست ھلی تاج رو روایشد ھل
 رفتم کنارشون ی خوشگل شده بودن مخصوصا انیلی اونجا بودن ھردو خازموسرون

 سروناز باال برد ی نگاھمون کرد بازوشو برارهی ابنر اومد طرفمون وخستادمیا
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 حرکت ییاون سالن عقد کذا ابنر انداخت وباھم بھ طرف یسرونازم دستشو تو دستا
 کھ ابنر نرفت یاتاق ی دست سرونازو گرفت وفتن توکلی داماد مایکردن بھ سو
 ی خواستم برم دنبالش کھ دستی تعجب کردم مستی نشمی پدمی کھ دی انیبرگشتم بھ سو

  کھ ابنر وارد اتاق شددمی لحظھ دنی دھنم قرار گرفت فقط در اخریجلو
 سروناز    
  عاقدکی شد بابام اونجا بود با ی باورم نمدمی کھ دیزی شدم واز چوارد اتاق    
 بابا-    
 ی کنیکارمی چنجایبابا شما ا: ازش جدا شدم گفتمیبابا اومد طرفم وبغلم کرد وقت    
 ارمیتا شمارو بھ عقد ھم در ب-    
  پس ابنریچ-    
 دی باھم عقد کندی دونھ شما بایاون نم-    
  کنمی نمنکاروی نھ من ا؟بابایچ-    
 رادمی من ھی ولانھی یشناسی دونم منو مینم: بھ طرفم اومدوگفتکلیما    
  دستامو دو طرف صورتش گذاشتمرادی ھنی شد ایباورم نم    
 ی شدیختی رنیپس چرا ا-    
  ماسکھ خوشگل خانومنیا-    
وند ومن بار اول با  خطبھ عقدو خی بود تندیرانی از تھ دل عاقد ادمی خنددمیخند    

 ابنر وارد شد می بود باھمچندجارو امضا کرددهی کھ پرسرادمیعشق جواب دادم از ھ
 جاب می کردی خطبھ رو خوند منم حواب دادم وامضا الکگھی جور دھیعاقد دوباره بھ 

 بود کھ اصال ابنر خبر نداشت
 سحر    
 کھ جکھ بھ اطرافم نگاه نی اه ادمی دھنم برداشت بھ طرفش چرخیدستشو از رو    

  اتاقونی بودم ادهی تاحال ندمی اتاق بودھیکردم تو
 نجای ای بھ ظاھر محترم چرا منو اوردیاقا:من    
 ی کرد دستاشو برد طرف چشماش منم با تعجب بھش نگاه میجک فقط بھم نگاه م    

  اشنا زل زدمی طوسیکردم تو چشما
 ارشیک..یک-    
 نی مانند ماسک رو از صورتش برداشت ازی چھیتش و دستشو برد طرف صور    

 اشک ی شدم گولھ ھارهی بود با بھت بھش خارشی کنی من بود اارشی کنی بود اارشیک
  اومدن خودمو پرت کردم تو بغلش دستاشو دور کمرم حلقھ کردی منییاز چشمام پا

  معرفتی بیچرا بھم نگفت:من    
 زمی تونستم بھت بگم عزی قربونت بشم من نمیالھ-    
 ؟ی کجا بود؟ھانیکجا بود-    
  با دستش اشکاموپاک کردرونیمنو از بغلش اورد ب    
 دلم تنگ شده بود برات:ارشیک    
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 کی کھ فاصلمون بھ زور بھ ی بھ طورکمی شدم سرشو اود نزدرهیبا لبخند بھش خ    
 دی رسیسانت م

  نکنھی گرگھید-    
   بردنیبعدم فاصلھ رو از ب    

 
 

 در باز شد از ھوی تر بھش فشردم شیدستامو دور گردنش حلقھ کردم وخودمو ب    
 کنند از خجالت ی و ھومن ھستند ودارند با خنده نگامون می اندمی دمی جدا شدگھیھمد

  کردممی قاارشی کنھیسرمو تو س
 دی کردی مکاری چدیداشت:ھومن    
  با زنم تنھا باشمقھی دودقدی زاری نمتای تربیمرگ ب:ارشیک    
  درست کنافتمی قمی برنیایباشھ بابا نزن ب:ھومن    
 ی بود کھ ابنر حرفنی اشی جالبرونی بمی بھ حالت اولش برگشت باھم رفتارشیک    

  ابنری جلومی ھمھ رفتھی چھی قضنمیدرباره عقد نزد کنجکاو شدم بب
  نشوممانی پشزمی عزی از انتخاب داماد ھادوارمیام:ابنر    
  اخمیبابا دامادات اومدن ما دخترات شد: وگفتمدمیلبمو برچ    
 ھی چھ حرفنینھ ا:ابنر    
 دی کردی ازدواج نمنی بھ ای طوره وگرنھ مارو راضنی ھمگھیچرا د:سروناز    
  چھ خبرگھینھ بابا د:من    
  کنیونطیکمتر ش:ابنر اومد بغلم کردو گفت    
 ی داره مرتشی اوه نگاش کن رگ غارشی ازش جدا شدم برگشتم طرف کدمویخند    

 زمی عزیترکھ اوخ
  منم برم مزاحم زن وشوھرا نشمدی بردییخوب بفرما:ابنر    
 ی تنھا گذاشتمو رفتم تو اتاقم وقتارشوی خرفت ابنر رفت منم کریتودلم گفتم بفرما پ    
 دونم چم شده بود اصال تحمل نداشتم با ھمون ی حالم بد شدو رفتم باال اوردم نمدمیرس

 دوش ری دراوردم رفتم زی بھ سختسویلباس رفتم تو حموم وعوضش کردم کاله گ
 دمی تا زانو پوشی نارنجیی حلقھ انی لباس استھی رونویب  بعدم رفتمدهی می چھ حالشیاخ

 موھامو سشوار کردم بعدم دادی نشون میوب وانداممو بھ خشدیکھ دور کمرش جمع م
 ھی معلومھ یلی پاھام خدمی دوباره گذاشتم لنزامم دوباره گذاشتم دسمویجمع کردم کاله گ

 رژلب ھی دمی کشپلکام  پشتی نارنجھی ساھی دمی پوشدمی کلفت سفیجوراب شلوار
 خودم ی برانھیی بوس تو اھی کاملم دمی دی رژگونھ زدم وقتکممی ھم زدم یپرتقال

 نشستم وبا شی تو سالن نشستھ بود رفتم رو مبل کنارارشی کنییفرستادم و رفتم پا
 پرنس جک: گفتمی وجدی رسمیلیحالت خ

 ھم خوشگل نقدری اگھی زد بابا دی پلک ھم نمیسرشوباال اورد وبھم نگاه کرد حت    
 تموم شدم خوشگلھ: گفتمیینشدم بھ حالت بامزه ا
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  چقدر رفتھ تو بحر مننی ای وادیانگار نفھم    
  جکیاقا-    
 دیبازم نفھم    
  بابا ول کن منو تموم شدم رفتی الھی ناز بشزیجک عز-    
 نوی من دوباره خنده ای کردم اوخی مگاشی خنده منم ھمون طور با تعجب نریزد ر    

 ھی چھ لباسنیا: خوب خنده ھاشو کرد گفتی وقتدمید
  خوبھ کھھیچ:من    
 چرا دستات لختھ-    
 ؟ی نشستنجای تو اتاق من چرا امی بعدشم بلندشو بری بدری گنای بھ ادی کھ نبانجایبابا ا-    
 می برایخب ب-    
  نشستمشی ارازی می تو اتاقم روتخت نشست منم رو صندلمیدستشو گرفتم وباھم رفت    
 ارشیک:من    
 جانم-    
 میچرا ما عقد نکرد-    
 ؟یچ-    
 می ما عقد کندی بھمون نگافت اون کھ ندیچی چرا ابنر ھنکھیبابا منظورم ا-    
 میاھان بدل ھامونو فرستاد-    
 ؟یچ-    
  مسائل نشونی وارد اادیکوچولو شما ز-    
 ستمیکوچولو ن-    
 دیاومد طرفمو بلندم کرد گذاشت رو تخت خودشم کنارم دراز کش    
 ھی چھ کارنیا:من    
  چند روزه خواب نداشتمنیخدا اب-    
 ی بخوابی خوایاالن م-    
 بلھ-    
 ادی من خوابم نمارشیک-    
 ادی من خوابم میول-    
 اغوش تنگ نی ای تو بغلش چقدر دلم برادیدستاشو دور کمرم حلقھ کرد ومنو کش    

  وقت ترک کنمچی خواستم ھیشده بود نم
 میری می کارشیک-    
  امروزنیھم-    
  گفتن اخر ھفتھی؟ولیچ-    
  کردهرییبرنامھ تغ-    
 دمی نگفتم تو بغلش خوابیچی ھگھید    
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 تونستم ی خواستم بلند بشم نمی مدمی دی نمویچی بود ھکی بلند شدم ھمھ جا تاریوقت    
 کجاست چراغ روشن شد ارشی من کجا بودم کشدهیانگار دستامو بستھ بودن چ

 کس بھ جز من چیبودنمون روبرومون بودن بھ اطرافم نگاه کردم ھ دهی کھ دزدییھمونا
 نبود
 یدی کوچولو ترسھیچ:مرده    
 یمن کجام عوض-    
  خوبی جاھی-    
  کجاس بزار من برمنجایشوھرم کجاس ا-    
 می تازه باھات کار داریکجا بزارم بر: گفتدویدستاشو رو گونم کش    
  گندش حالم بد شد سرمو اونور کردمو باال اوردمیاز بو    
 یدیه کش.و. ھمھ جا رو بھ گی کنی مکاریکثافت چ:مرده    
 دیاری بدی ادم دارنقدریبھ من چھ از بود گندتو اشغال حالم بد شد بعدشم شما کھ ا-    
  کنندزیتم

  کارش تموم شد رفتی کرد وقتزی نفرو صدا زد اونم اومد تمھیمرده     
  حانوم خوشگلھیایبھتره باما ره ب:مرده    

 ام؟یمثال اگھ ن-    
 ارمتیخودم راه م-    
 گھی اتاق دھیدستامو باز کرد بھ زور منو برد تو     
 می باھات حال کنمی خوای چون شب می باشنجایبھتره امروز ا-    
 گھی دنجای اشای ایری لحظھ رفت اه بمھی بھ بدنم کھ فکر کردم لختم یبعدم با نگاھ    

 ھیکدوم قبرستون
 ھی بود ی اه توالت فرنگیی رفتم دسشوھی چی حال بدم برانی کھ اشدمی مطمئن مدیبا    

 ی وبی وصل بود درشو باز کرد اوه انواع اقسام نوار بھداشتواری بھ دکیجعبھ کوچ
 بعد رفتم  چکارو برداشتم وکارمو انجام دادمی بی از بیکی بود نجای انای ھمھ اکوی چیب
 نبود دوباره برگشتم تو ی راھچی ھی کنم ولدای پی راھھی  کل اتاقو گشتم تارونیب

 یی کف دسشویکایی از موزایکی نگاه کردم نی اونجا بود بھ زمی راھھی دی شاییدسشو
 رفتم والیفرق داشت دستمو گذاشتم روشو فشارش دادم کھ سقف باال از ھم باز شد ا

دلمو لبخند زدم باورم   چک بلھ درستھ من حاملھ بودم دستمو گذاغشتم روی بیسراغ ب
 کنم ی بچھ حمل مھی االن من دارم یعنی ی امتحان کرده بودم وای طورنی شد ھمینم

 کردم ی بچھ مراقبت منی از ادی اشک تو چشمام جمع شد باارشھی کھ باباش کییبچھ ا
 دمی شنری تی باال پشت بوم بود صدادمیش بستم و رفتم باالش خودمو کویدر توالت فرنگ

 افرادشون وارد عمل شده بودن نشون ھی وبقرادی ھومنو ھارشوی نگاه کردم کنییانھ بھ پ
 نیی خوره بھ پای پلھ مدمی کھ اونجا بود دیی رفتم طرف نرده ھاھی خونھ بزرگدادیم

 شدم دی ام شانس نای روش بود اه بھ خشکیودوتا در اونجا ھست ھردوتاشم قفل بزرگ



 217 

 از پلھ ھا ی باال از ھمون سوراخھ تندانی من چند نفر داردمی خواستم برگردم دیوم
  پامم محکم چند نفردمی از درا چسبیکی وبھ نییرفتم پا

 زمیسحر سحر عز:ارشیک    
 دمی رفتم باال دی اومد تندری تی دوباره صدادمی خواستم برم باال دی بود مارشیک    

 خواستم ی خورده بود مری کھ تیی خورده نھ نھ مرده پاشو گذاشتھ بود جاری تارشیک
 کھ زده بود ی خالصش کرد برگشتم طرف کسری تیبرم طرفش کھ بزنمش کھ صدا

  زدم تو صورتشرشای طرف کدمی وھومن ھستند دورادی ھدمید
 ارشی کارشی بلندشو کزمی عزارشی کارشیک:من    
  کردی چشماشو باز نمارشمی کرد کیچشماشو باز نم    
 ااااارشی کارشی باز کن چشماتو کارشی کارشیک:من    
 رسھی االن امبوالنس مدیسحر خانم بلند ش:ھومن    
 دی کنی اقا ھومن کاردهی داره جون مارشمیک-    
 دی بھتره بلند ششھی خوب مارشیک:رادیھ    
  خوامی خوام نمینم-    
 رفت یاھی باشم چشام سششی خواستم پیت ومن م بازومو گرفریھومن اومد ز    
  شدی چدمی نفھمگھیود
 

 و ی تو دستم چشمامو باز کردم بھ اظرافم چشم چرخوندم انیزیبا سوزش چ    
  بودنسادهیسروناز کنارم وا

 ش..ارریک..یک:من    
 ی کنی می طورنی دورت بگردم چرا با خودت ایالھ:یان    
 ارشی کارشی کیان:من    
  کو ھانارشمیک: کرد روبھ سروناز گفتمی مھی فقط گریان    
 ....ارشی کارشیک:سروناز    
  تروخدادیتروخدا جواب بد:من    
  توکما ھستارشیک:یان    
 رفت یاھی امکان نداره دوباره چشمام سنی امکان نداشت امکان نداره انینھ نھ ا    
 دمی نفھمیچی ھگھیود
 بده سرمو از تو دستم کندم واز اتاق اومدم یلی حالم خرستانممایاالن دوروزه تو ب    

  شدمھوشی دوباره حالم بد شد وبدمشی دی وقتارشی در اتاق کی رفتم جلورونیب
 کھ جلوم یزی کرد چشمامو چرخوندم از چی متمیچشمامو باز کردم نور چراغ اذ    

  من بودزی عزارشی من بود کارشی بود کارشیبود دھنم باز موند ک
 ارشیک..یک-    
 االن دوروزه ی من دورت بگردم چرا چشماتو باز نکردی الھارشیجان ک-    

  قربونت بشمیدیخواب
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 یتو تو سالم-    
  از تو کما دراومدمشی دوروز پنیاره ھم-    
 یسالم..یتو سالم-    
  شدمھوشیلبخند زدمو ب    

  
 ارشیک    
من کھ : گفتیسینگلی اومد تو اتاق سرم داد زدو بھ ا شد پرستارھوشیسحر دوباره ب    

 بشند براشون بده ھوشی بدی تو اتاق خانوم شما نبادی اومدی مدی محترم شما نبایگفتم اقا
  بچشون سقط بشھدی خوایم

  بچھ سحر حاملھ ھست سحر من حاملھ ھست سحر من حاملھیچ    
 خانوم من حاملھ ھست-    
 رونی بدییبلھ لطفا بفرما-    
 دمی رو شونم قرار گرفت سرمو باال اوردم دی نشستم دستی ورو صندلرونیرفتم ب    

  ھستندیھومنو ان
  سحر حاملھ ھست زنم حاملھ ھستی دونستی مشمیھومن من دارم بابا م:من    
 کردم سرمو اوردم باال ھومن با ی خودمو خالی کردم ھومن بغلم کرد وقتھیتلخ گر    

 لبخند نگام کرد
 ی ندادینیری بابا پس چرا ششمی من دارم عمو میعنی-    
  ھم زنموشمی منم دارم خالھ مگھیراست م:یان    
 ادی زنم بھوش بدیسیبابا وا-    
 شمی بار دوم دارم عمھ می اخی بددی کھ باشوینیری شادیزنت بھوش ب:سروناز    
  نگاه کردرادیوبا عشق بھ ھ    
  کونتیری شسیخس:رادیھ    

  تو کما بودماشیمرگ مثال دوروز پ:من    
  بودشیاونکھ دوروز پ:یان    
  خانوم شماھمیان:من    
  کنمای زن من نگاه نکن کھ اسفالتت مھ؟بھیھان چ:ھومن    
 رونی پرستار از اتاق سحر اومد بمیدیھممون خند    
 بھوش اومد:من    

 
 

 دی بھتره مزاحمشون نشیبلھ ول:پرستار با اخم گفت    
 خوان ی ھمھ مدمی خواستم در باز کنم دی قشنگ دور شد من رفتم دم اتاق میوقت    

  تو درو بستمانیب
  خوام با زنم تنھا بشمی منمی ببدیکجا؟بر:من    
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 شمی برو بابا دارم عمو مایب:ھومن    
  کھ گفتمنینھ ھم:من    
  کس ھم راه ندادمچیخودم رفتم تو ھ    

 سحر    
 از کما در اومده رومو برگردوندم بعد ارشینگام بھ در بود انگار باور نداشتم کھ ک    

  بودارشی بود کارشی در بازو بستھ شد رومو برگردوندم کقھیچند دق
 ارشیک...یک:من    
  دورت بگردمی الھارشیجان ک-    
 دی وسرمو بوسکمیاومد نزد    
 ارشیک-    
 جانم-    
  نشوی زخمی طورنی اگھی نرو دگھید-    
  زارمی تنھات نمگھی رم دی نمگھید-    
  وموھامو زد کنارینشست رو صندل    
 یی حاملھ ایچرا نگفت-    
 زمیسحر سحر عز:دوگفتیسرخ شدمو رومو برگردوندم کھ خند    
رومو برگردوندم طرفش کھ لباشو گذاشت رو لبام دستامو دور گردنش حلقھ کردم     

 رشی وقت ازم نگچی ھایوباھاش ھمراه شدم خدا
.    
 سروناز    
 دلم براش تنگ دمی ندرادوی چند روزه ھنی ارانی امیبعد ھمھ اون ماجراھا برگشت    

 شدم ورفتم سرکار ی پرتقالدید جنی سوار ماشی گریشده اماده شدم ورفتم سر کار منش
 مانتو ھی پارک کردم ورفتم تو اسانسور بھ خودم نگاه کردم نگی تو پارکنویماش

 ی صورتی با قلب ھادی وشال سفدیبا شلوار سف  بودمدهی رونم پوشی تا وسطایصورت
   رژم بودشمی ھم زده بودم کل ارای رژلب صورتھی ی صورتییوکفش ژلھ ا

 
 

 ھی ادی مرمی خودمو نگاه کردم خوب خوبم شوھر گنی ماشنھی تو اگھی بار دھی    
 خب کسیصبح بود ف٧چشمک زدمو بھ خودم بوس فرستادم و رفتم تو مطب ساعت 

 نی پرونده ھارو مرتب کردم کھ اکمی زی بھ ھمھ سالم کردم نشستم پشت مدمی نرسرید
  خل وچل اومدیھست
  ھلویچطور:یھست    
  خوبمیمرس-    
  گلواتویب-    
 امایم-    
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  گفتم گلومو دوست دارمیزی چھی من ینھ بابا مرس:دستشو گذاشت رو گلشو گوفت    
 زی مزه نرگھیمرگ بسھ د-    
 ای بدشانسیلیخ: کنارمو گفتینشست رو صندل    
 چرا؟-    
 ومدهی جون نیاخھ عشقت شق-    
  چقدر دلم ھواشو کردهینی بی موی اره بدشانسیوا-    
  کرده؟وی کیدلت ھوا: نفر از پست سر گفتھی ھوی    

 سادهی کھ جلوم وانیھم: گفتمدموی خندرادهی ھدمیبرگشتم طرف صاحب صدا د    
  بودسادهی بلند شده بود وایھست    
  دکتریسالم اقا...س:یھست    
 دیسادی چرا وادییسالم بفر ما-    
  ذارند من بھ کارم برسمی برم راستش زنتون نمدی دکتر بای اقاینھ مرس-    
  اومد منو بھ حرف گرفتی زارم پرو کیمن نم-    
 دی باتو نداشتم ببخشی وگرنھ من کھ کارنجای اای کھ بی گفتی من؟خودت اومدیک-    

  برمدیمن با
  خندهی داره مزی رزی ردمی کھ درادی شد منم با اخم برگشتم طرف ھمی جیھست    
 رسھیبخند بخند نوبت ماھم م-    
 برام ٣٢پرونده شماره : دست از خنده برداشت ولباسشو درست کرد وگفترادیھ    

  لطفادیاریب
 ماری خواستم ببرم کھ بی و رو برداشتم م٣٢وبعدم برگشتو رفت پرونده شماره     

 مانتال وارد شد ی خانوم سانتھی خواستم بلند بشم کھ یاومد کارشو راه انداختم دوباره م
 کی اومد نزدزدی اشنا مکمی افشی طرف قنی اومد ایمنم ناخدااگاه نشستم چون داشت م

  ھستندر دکتی اقادیببخش: وگفتزیم
 دی داریبلھ وقت قبل:صدامو صاف کردمو گفتم    
 نھ با خودشون کار دارم-    
  ھا برند منماری تا بدی صبر کندی بای ولدیببخش-    
  فرستند توی من اومدم منو مدی دکتر متوجھ ھستند اگھ بھشون بگی اقادیببخش-    
 سمی خوام اسمتونو بنوی شما ھستند می پنج نفر جلودی تونم خانوم صبر کنینم-    

 ..خانوم
 یشھاب: گفتدوی کشی پووفھیخانوم     
 قای شدم چشماش دققی سرمو اوردم باال وتو چھرش دقرادی ھلی فامھی شبلشیچرا فام    
 اومد ی صورتشم گرد لباشم بھ صورتش میی بود دو جفت چشم صورمھ ارادی ھھیشب

  بار عملو کردهھی کھ معلوم بود نشمیب
 دی بشندییبلھ بفرما-    
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 خانومھ رو فرستادم تو ازھمون اول استرس گرفتم ی اومد وقتی اشنا منقدریچرا ا    
 سادمی منم بلند شدم وازیطرف م واومدن رونی اومد برادی روبع خانوم با ھھیبعد 
 ادتھی تاستی ازنی ازمیسروناز عز:رادیھ    
 رادی دخترعمو ھتای ھان ازتای ازتای ازادی چقدر اسمش اشنا متای ازتایاز    
  جان انگار زنتون حافظھ ندارندرادیھ:تایاز    
 کھ ی از اشخاصی خب بعضی ولدی ھستی شما کدممی دارم وفھمینھ حافظھ خوب-    

  نشھتمی سپارم کھ باعث عصبانی نمادمی بھ ادی ھستند ومن ازشون خوشم نمییافاده ا
  خوادی میاقتی لھی یبالخره ھرکس: گفتی قشنگ سرخ شده بود ولتایاز    
  کھ نسپردم بھ حافظھدیبلھ حتما ندار-    
 ی بھ زنت بگیزی چی خوای نمرادیھ:ازتا با حرص گفت    
 ی با خانوادت وقت بگذرونی تونی معطلند بعدم ممارایب زمی عزرادیھ:من    
 ی خندشو گرفتھ زودی کھ معلوم بود جلورادمیوبعدم با چشم اشاره کردم کھ بره ھ    

 رفت
 زمی عزیای ھمراه ما مای ی مونی جون متایخب از-    
 دی مگھ شماھم ھستی رم ولی مرادینھ ھمراه ھ-    
 میری نگی کنم قراره عروسی می زندگرادی بھتون نگفتھ من تو خونھ ھرادیاوه ھ-    

 میبالخره عقدو کرد
 اھان-    
 ھمھ لباس نی پس من ایری گی نمی عروسی چیعنی: اومد کنارم نشستو گفتیھست    
 یری گی خوبشم میری گی گرفتم می کیبرا
داشتھ باشھ بھتره قبل  بھ فکر کردن ازی ھنوز نرادی ھدی شادیبھشون وقت بد:تایاز    

  نبود تموم بشھی طرف راضھی اگھ یعروس
 یعنی: پرو پرو گفتی ھستی زده ولی حرفنیچی بود از حرص ھمعی کھ ضاتایاز    

 زمی عزشھی مگھ مرهی تورو بگی بھ زشتی فرشتھ مثل سروناز ول کنھ ودخترادیب
 دی بشدی تونی خان عاشق سرونازند بالخره چندسال ھست منکر نمرادیھ

  منواطی از حرص بلند شد رفت تو حتای زدم ازی لبخندیبھ ھست    
  خانومی ھستدی منو حرص دادیخوب دختر عمو:رادیھ    
   دارهیحقشون بود بالخره دوست منم شان ومنزلت-    

 
 بلھ برمنکرش لعنت-    
 با دی ببخشدی بدادی دخترعموتون ادب نی بھ اکمیبھتره : زدو گفتی لبخندیھست    

 اجازه
 رادی اھم اھم ھی بلند شد رفت منم با لبخند نظاره گر رفتنش بودم با صدایھست    

 برگشتم طرفش
  دکتریبلھ اقا-    
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  دکتری اقایچ-    
 دی نداری برسم اگھ کارمارای بھ بدی من بادی صداتون بزنم ببخشیی اگھی دزی چدیبا-    

 دییلطفا بفرما
 دیاوردی شد نی کھ گفتم چییپرونده ا: سرد گفترادھمیھ    
 ارمی اومدن نتونستم بالتونیفام-    
 دیاری تر بعیبھتره سر-    
 دییبلھ بفرما-    
  رفت منم با حرص پرونده رو برداشتم بردم براش در زدمرادیھ    
 دییبفرما-    
 رکاتش نگاه کردم ودرو قفل کرد با تعجب بھ حکمی اومد نزدرادیرفتم تو اتاق ھ    
 دی چرا بامن بددییخب بفرما:رادیھ    
 نھی وبرگشتم طرفش ودست بھ سزی وپرونده رو گذاشتم رو مزشیرفتم طرف م    
 ستمیمن با شما بد ن: وگفتمسادمیوا

  از من سر زدهیی چع خطاشدهی؟چیچرا بد-    
  باھات بد نباشمی خوای مشدهی چی گی اومده تو اتاقت بعدم متای ربع ازھی-    
  خونشونمی اومده بود بگھ برتای ازنھیاھان پس موضوع ا-    
  گفتی بھ من مدی نباستمیمن مھم ن-    
 بعدشم اون از عقد ما خبر گھی حاال بھت میشی می چرا عصبانزمیسروناز عز-    

 نداره
 کھ االن بھ لطف خودم خبردار شد-    
 ھی کھ عالنیخب ا-    
  خوام برمیرو باز کن م دلوخبیخ-    
 زارمیمگھ من م-    
  نکنتی اذرادیھ-    
  کردنھتی خوام با خانومم باشم اذی کھ منیا:اومد طرفم وگفت    
  خوام برمی مرادیھ-    
 ی می چند روز ھنی زارم دلم برات تنگ شده ای نمرینخ: تو بغلش وگفتدیمنو کش    

  شدی روم نمامیخواستم ب
 ی اومدی خواست میروشدن نم:دستامو دور کمرش حلقھ کردم وگفتم    
 خواست لبامو ببوسھ کھ یسرمو اوردم باال با لبخند نگاش کردم سرشو اورد جلو م    

 جلود درند تای و ازی ھستدمی رفتم درو باز کردم دعی سرمی ازھم جدا شدیدر زدن تند
 اه زی زدمشون کنار ورفتم پشت مید ھم با حرص تنتای کرد ازی نگام مطونی شیھست

 کاری چدیداشت: اومد کنارمو گفتی ھستی برسلمون بھ حس و حای نذاشتتای ازیریبم
 نی ھل کردنقدری کھ ادی کردیم

 کار.چک..یمن ھ..م-    
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 اره جون عمت-    
  خوام برم خونھ بلند شویاصال بھ توچھ م-    
 رادیخونھ ھ-    
 نھ خونھ خودم-    
 ی گفتتایپس چرا بھ از-    
  کنمکاری حاال چی ھستیوا-    
 رادیخوب برو خونھ ھ-    
 دوما زشتھ برم سوما اجازه مامان بابام کی نی ندارم ای لباسچیبرو گمشو اونجا ھ-    
 رمی زشتھ اجازه نگی ندارن ولی اونا مشکلنکھیبا ا
  رفت تو برگرد خونھتای ازی برو وقتگمی من منی ببی بردیبالخره کھ با-    
  کار کنمنی ھمدیبا-    
 دمی و در زدم ورفتم تو درادی رفتم در اتاق ھدمیلباسمو عوض کردمو مانتمو پوش    

جانم : بھم لبخند زدو گفترادی مبل کنارش اخم کردم کھ ھرادیازتا رو مبل نشستھ ھ
 سروناز

  بفھمونمنی بھ ای حاال چجوریوا    
 یای لحظھ بھی شھی نگاه کن مزهیچ-    
  امبھینکنھ من غر:تایاز    
 ھینھ حرف زن وشوھر-    
 میمگھ دار-    
 ای جان لطف کن برادی حاال ھیی ابھی باشھ غریی ابھی بگم غری خوایم-    
 رونی با خنده اومد برادی کھ ھرونیبعدم زودتر رفتم ب    
  خندمیاره بخند بخند منم م-    
 دی خوام ببخشیمعذرت م-    
  بخشمینم-    
 لوس: وگفتمدمیسرشو کج کرد خند    
 دی لپمو کشدویخند    
 ی راسترادیھ-    
 یلی کھ خنیا: و گفتدی خندرادی دادم وگفتم کھ ھتای ازی کھ جلویدرگوشش سوت    

  شمی دلتنگ زنم نمگھیخوبھ حاال د
  خونھ عموتوندی بردی خوای مگھ شما نمرادیھ-    
 راچ-    
 امی ندارم تو خونت کھ بی دو من لباسامی زشتھ من بکی-    
 میری شب می اگرم دوس نداررزنھی زشتم پیای شما مرینخ-    
  خونھرمی بھ مامانم سربزنم منکھینھ تو برو من بھ بھونھ ا-    
 یای شما مرینخ-    
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  برام نذاشتی اعتراضچی ھی جادیدستمو گرفت کش    
 می بردیی جان بفرماتایاز:رادیھ    
 تایدردو از: گفتمواشی رادوی ھی رو پادمی منم پامو محکم کو برونی رفت بتایاز    

 جان
 بابا دخترعمومھ: گفتدادی کھ داشت پاشو ماساژ مرادیھ    
 یدی فھمتای ازیگیبھ من چھ بھش م-    
 لوخبیخ-    
 رونی بمی باھم رفتدی کتشو پوشرادمیشالمو درست کردم ھ    
 نمی ماشرادیھ-    
  خبیبده بھ ھست-    
 یگیاھان راست م-    
 نای ھم غر زد مگھ من کلفتمو ای دنبالم کلادی وگفتم فردا بی دادم بھ ھستنوی ماشدیکل    

 نی چقدر ایعنی جلو نشستھ تای ازدمی دنی تو ماشنمی کردمو رفتم بشیباھاش خداحافظ
 اومد در عقبو ی خوشم نمادمی جلو زیدل نگفتم چون کال از صنیزیدختر رو داره چ
 باز کردمو نشستم

 تشکر لبخند زد منم با لبخند مکش مرگ ما جوابشو دادم ی بھ معننھی تو ارادیھ    
  روشن کرد وراه افتادنویماش
 زمی عزرادیھ-    
 جانم-    
  خونھمی برشھیمن سر درد دارم م-    
 دی خونھ ما دعتویول:تایاز    
 ی می از عمو وزنمو عذر خواھزنمی من خودم زنگ ممیای شب بشھی متایاز:رادیھ    

  سروناز حالش بدبشھترسمیکنم م
 رو تای بھم کرد کھ با لبخند جوابشو دادم ما ازی برگشت طرفم و نگاه بدتایاز    

 کرد خداروشکر عمووزنموش ی عذر خواھی زنگ زدو کلرادی بعدم ھمیرسوند
 نیای نداره شب بیلمھربون بودن وگفتن اشکا

 دور برمو نگاه کردم دم خونھ ستادی ای گفتم برسونتم خونھ وقترادیجلو نشستم وبھ ھ    
 خودشون نگھ داشتھ بود

  برم خونھدی بارادیھ-    
  خونھ منیای مرینخ-    
  خبر ندارننای مامان ارادی ھیوا-    
 دمیخودم بھشون خبر م-    
 زنگ رادمی ھمی سوار اسانسور شدمی شدم باھم رفتادهی پدموی ھاش خندیبھ لجباز    

 تو خونھ مانتومو می کھ چقدر مامان من دوماد دوست بود رفتیزدو اجازه گرفت وا
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 بود کھ بھ دی تاپ سفھی لباسمم ی کردم شالمم گذاشتم رو جالباسزونیدراوردم و او
  اومدرادی نشستم کھ ھال اومد رفتم تو حیشلوار ھم رنگشم ک

  من گشنمھرادیھ-    
 خب منم گشنمھ-    
 ی بدی بھم چی خوای می چیعنی-    
 بھم ی خوای می بموننجای تو قراره سھ روز استمیمن کھ غذا درست کردن بلد ن-    

 ی بدیگشنگ
 من مھمونما-    
 ی زنمیستیتو مھمون ن-    
 رادیھ: با نالھ گفتمدموی کشیپووف    
  حرکتشنی بوسھ کوتاه زد کھ تعجب کردم از اھی رو لبام کمویاومد نزد    
 رادیھ-    
 می تو مطب بکنمی خواستی بود کھ می ادامھ ھمون کارنی بابا اھیھان چ-    
  از بازوش گرفتم کھ نشست رو مبل منو تو گرفتکی پھی    
 یخوشگل شد:رادیھ    
 با لبخند بھش نگاه کردم    
  نھای تونم تحمل کنم ی دونم مینم:رادیھ    
 دی کردم کھ خندمی قانشیسرخ شدمو سرمو تو س    
 تیتربیب:من    
 یاخھ چرا خب زنم-    
 ی نبودی طورنی قبال اای منحرف شدیلی خرادیھ-    
 حاال کھ بدستت اوردم ھستم-    
 گشنمھ: گفتمدمویسرمو باال اورد لبامو برچ    
 دستامو دور گردنش حلقھ کردم دمیتحمل کنھ بوس نتونست دی دافموی قی وقترادیھ    

 اونم دستشو فرو کردتو موھام
 ی مطمئن بودم لبام ورم کرده امیزدی ھردوو نفس نفس ممی از ھم جدا شدیوقت    
 رادی ھیریبم

 دمی نکن کنترل خودمو از دست می اونجورافتوی قگھید-    
 واقعا:ابرومو انداختم باال گفتم    
نھ تو تا : بامزه اخم کردو گفتسادیھمون طور کھ رو پاش بودم بلندم کردو وا    

 یستی ول کن نمیامروز کار دست خودمون ند
 بھ ھوا رفت منو ی فرو کردم مشت زدم تو بازوش کھ قھقھ انشیسرمو تو س    

 ی دوست داریچ: گفتنتویگذاشت رو کاب
 ھوس رولت کردم-    
  می دس بکار بشایخب ب ھی خوبیاوممم غذا-    
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 رادی کتلتا سرخ کردم ھی درست کرد منم کتلت وقتیرازی نشست ساالد شرادیھ    
 دورم حلقھ رادی ھی درست کرده بود منم سرگرم کتلتا بودم کھ دستاشویرازیساالد ش

 دی کشقی گردنم فرو کردو نفس عمی سرشو تو گرودرادیشد لبخند زدم ھ
 شھی ھواسم پرت مکنمیت م دارم کتلت درسرادیھ-    
 کنمی من درست منوری اای بی خواد درست کنیشما نم-    
 کار را ان کرد کھ تموم کرد-    
  ازم جداشددوی خندرادیھ    
 نی بچزویبرو م-    
 ستی نیی اگھیچشم شما امر کن امر د-    
 یرد: زدمو گفتمیلبخند    
 خدا ی بھم چشمک زد ادوی منم چپ چپ نگاش کردم کھ خنددی لپمو بوسدویخند    

  بشر پرو بودنیجقدر ا
 سحر    
 وحرص وهیاالن حدود دوھفتھ بود کھ حاملھ بودم تو حال نشستھ بودمو داشتم م    

 خان ارشی چرا کنکھی ای شھ حرصم براھی انکھ بچھ تغذی براوهی کرد مینوش جان م
 منو نبرده سرکار

 ی تو تموم نکردوهی تو ھنوز مزمیسحرجون عز-    
 خواد ی نھ نکنھ می واسادهی غذا باال سرم واینی با سدمیبھ مادر جون نگاه کردم د    

  اب دھنمو با سروصدا قورت دادمی تو حلق من کننویا
  کھنی بھ من بدناروی ای خوایمادر جون شما کھ نم-    
 ای باھوشیلی خیدیا از کجا فھم-    
  خوردمیلیمادر جووون تروخدا بخدا خ-    
  اخھزنھی رو حرف مادرشوخرش حرف می حرف نباشھ کردو عورسادیز-    
  کھ نشدملی تونم بابا حاملھ شدم گوریمادر جون تروخدا بخدا نم-    
 حرف نباشھ:مادرجون قاش اورد طرف دھنمو قاشقو بھ زور کرد تو دھنمو گفت    
 دراورده داره باھاش ور شی مادر جون گوشدمی کنھ دکارتی چ خدا بگمارشی کیا    

 رهیم
  شدهیزیمادرجون چ-    
 شھی نمزمی واتس اپ برچتی وی بھ جاخوامینھ بابا م-    
  من نصب کنمنی نداره بدی کارنکھیمادرجون ا-    
 ی کنم نمی می ھرکاردمی قاشق غذا رو کرد تو دھنم دھی گرفتم مادرجونم لشویموبا    

 دی خری میی اگھی دلی موبادی نصب کنم بالشیتوسنتم تو موبا
 دی بخرگھی دلی موبانی خوره بری برنامھ بھش نمنی التونیمادرجون موبا-    
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  بخرمیبھ نظرت چ-    
 یزی چیوسی فاای یفنی اھی-    
 چنده-    
  ھستیی دوخورده اھی-    
  خرمی مستی نرونیخب خوبھ گ-    
 نی چھ خرپولنای بابا استی نرونیگ ییدوخرده ا    
 تو حوصلت سرنرفتھ: قاشق غذا دھنم کردو گفتھیمادرجون     
 مگھ شما سررفتھ-    
  کنمکاری بھ نظرت چی اره حسابیوا-    
  شنادیبر-    
 ستیاه اصال حوصلش ن-    
 می درست کنیزی رومدیایخب ب-    
 ؟یچ-    
 می درست کنیزی حالتون رومیزای می برامیتونی ما مدی نگاه کنیزیروم-    
  خرمی مرمیوا اونکھ م-    
 دی درست کنیستالی کری ھایزینھ روم-    
 ھیی اغھی چھ صگھی دنیوا ا-    
 دراوردم بردم تو حال البتھ واقعا ستاالمویبلند شدم ازجامو رفتم تو کمدم جعبھ کر    
 حاج خانومم صداش زدمو بھش  بود نشستم تو حالستالی نبودا اسمشون کرستالیکر

 تا می باھم درست کردمی خوشش اومده بود نشستیلی دادم اونم خادشی نارویمدل دوخت ا
 خوشگل شده نقدری روش امی انداختمی کرددرست  حالوی ھایزی کل روم١٢ساعت 

 بود
 ھنر ھی بھم داده از ھر انگشتش ی سحر دستمون طال خدا چھ عروسی مرسولیا-    

  خودش سوا کردهی خوبشو برایکی ارشمی کبارهیم
 دی بوسمویشونی اونم پدمی زدمو لپ حاج خانومو بوسیلبخند    
  سحر١٢ ساعت یوا-    
 خب-    
 ناھار-    
  بلند بشم برم درست کنمیوا-    
 غذاتو درست کن ینیکجا کجا؟بفرما برو س:از جام بلند شدم کھ حاج خانوم گفت    

  منو بکشھ زود زودارشی کیخوای مبعدشم برو استراحت کن
 رفتم غذا خوردم بعدم رفتم تو اتاقم یحاج خانوم منو ھل داد تو حال منم با شرمندگ    

 بالشتشو بغل کردمو سرمو دمی ھام کشھی بھ رارشموی عطر کدمی تخت دراز کشیورو
 دمی کھ در اتاق باز شد بلند شدم رو تخت نشستم دشدی داشت چشام گرم مدمیبھش مال

   خودمو پرت کردم تو بغلشودمی خوش حال بھ طرفش دوارشھیک
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 کنمی ازم استقبال بشھ کھ غش می طورنی ھمگھیتگھ دورروز د:لبخند زدو گفت    
 داشتم سرشو تو موھام ازی تر بھش فشردم چقدر بھ اغوشش نشی خودم بدمویخند    

  با لبخند نگامارشی کونری از بغلش اومدم بقھی بعد چنددقدیفرو کردو گردنمو بوس
 ارمی دارم باال مگھی از بس مامانت غذا دھنم کرده دارشیک:اخم کردمو گفتم    
  بشھھی تغذدی قربونت برم بچھ بایالھ-    
 ارشیک-    
 کھ یی منھ کوچولوی کوچولونیا: لبخند زدوگفتدوی دستشو رو شکمم کشدویخند    

  اومدنشمای االن منتطر بھ دننیعشقم مادرشھ از ھم
 ی لبامو مکی شدم اونم زل زد تو چشام سرشو اوردنزدرهی خارشیلبخند زدمو بھ ک    

 بودن کھ داشتن با ی ھومن وانمی از ھم جدا شدعیخواست ببوستم کھ در باز شد سر
 با حرص نگاشون کرد اوناھم لبخندشون پررنگ تر ارشی کردم کی نگامون مطنتیش

 شد
 می بد موقع مزاحم شددیببخش:ھومن    
 میبگو ما عادت کرد: با حرص گفتارشیک    
 دیبازم ببخش:یان    
 دیبگ:من    
 ی عذر خواھمی خواستی فقط مھی االن بدموقعمی دونستی چون ما مگھی دیھچ:ھومن    
 میکن

  پرت کرد طرفشون اون دوتا ھم در رفتنشوی با حرص دمپاارشیک    
 یان    
 بوس ھیزودتر از ھومن وارد خونھ شدمو خودمو پرت کردم تو بغل مادرجونو     

 گنده از لپش کردم
 سالم مامان-    
  ماھت دختر گلمیسالم بھ رو-    
 دی کردکارایچ-    
 می درست کردیزی روممی با سحر نشستیچیما ھ-    
  باز کردلشویاوه سحر دوباره وسا-    
  دختر ھنر بلدهنی چقدر ایوا-    
  کھ اون ھنر داره من ندارمینقدری ھنر داره انقدریبلھ خواھر من ا-    
  اندازه دوست دارمھیھردوتاتونو بھ :دوگفتیمادرجون خند    
 من برم لباسمو عوض کنم-    
 دی با شلوار سفدمی پوشی صورتی سھ ربع نخنی استزی بلھیرفتم لباسمو عوض کردم     

  کھ ھومن اومد تورونی خواستم برم بیانداختم رو سرم م شل دممیشال سف
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 کجا کجا:ھومن    
 دمیدستامو انداختم دور گردنشو لپشو بوس    
 ی ترو ببوسنیی پاکمی شھیحاال نم-    
 شھی نمرمینخ-    
 نگاه کن خواھرت زد رو دست ما تو ی راستشھیم: گفتدویھومن لپمو بوس    
 ی منو بابا کنیخواینم

  زودهرمینخ-    
 می رابطھ ھم نداشتھی ی اخھ چرا ما حتیان-    
 یھومن بعد عروس-    
  اخھ چرایان-    
 ترسمیچون چون من م-    
 ی ترسی میچ-    
 ھی دخترم ھی خب من ی دارما نھ ولی روانی مشکل روحی فکر کننکھیاره نھ ا-    

  ترسمی مکمی ھم دارم راستش من ییحسا
 یخب باشھ بزار بعد عروس-    
 زد ھومن رفت ی زدو رو موھام بوسھ کوتاھیطانیبھ ھومن لبخند زدم اونم لبخند ش    

  منم روییتو دسشو
  نشستم مطمئن بودم امروز کارم ساختستخت

  بعددوسال
 یان

 می رفتمی دوماداھم رد کردمی ھر سھ تا عروس تو سالن نشستمونھی روز عروسامروز
 سرونازم کھ دو ماھشھ حاملھ است سحرم کھ دوباره حاملھ میمنو سحر بچھ دار شد

 مھی روز زندگنی پسر امروز بھترھی دختر دارم سحرم ھیشده نھ ماھشھ حاملھ من 
 سروناز
 رادهی منو ھی کھ توشکممھ حاصل خوشبتیی لبخن زدم بچھ ادموی رو شکمم کشدستمو

  شکرتایخدا
 سحر

 شده ی کنم چقدر امروز تو اون کت خوردنی بچم نگاه ماوشی بھ سمھی روز شادامروز
 بھ خاطر نمی زن رو زمنی بعد اون ھمھ ماجرا من االن خوشبخت ترای خدیبود وا

 باد شی شکمش تو عروسنقدری زشتھ ادم ایلی کنم خیھمشون شکر بھ شکمم نگاه م
 دمی مھمونا خجالت کشی جلونقدریکرده باشھ ا

 
 ھومن
 ی بعد اننازی االن دخترم پرمیدی رسی بالخره بھ عشقم انمھی روز زندگنی بھترامروز

 مھیزندگ
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 رادیھ
 کھ تو راه ھست یی با داشتن سروناز با بچھ انمی زمی مرد رونی خوشبخت تراالن

 می مخلصای خوام خدای از خدا نمیچی ھگھید
 ارشیک

 سحرم شی نفشم پشی برم پدی برم بادی باای ترسم حالش بد بشھ خدای سحرم منگران
  تو زنونھ نگران سحرممی بردیبا: گفتمرادویرومو بر گردوندم طرف ھ

 میبر:رادیھ
 در گوشش گفت باھم رادی ھومنم بلند شد با تعجب بھمون نگاه کرد ھمی بلند شدباھم
  تو زنونھمیرفت

 سحر
 ی عروسی اخراگھی ھومن وارد شدند ھمشون با لبخند اومدنطرفمون درادی ھارشویک

  افتادمدی کشری دلم تری دفعھ زھید ھمھ اماده شده بودن کھ برن کھ بو
 ااااااخ-

  بعددوماه
 سحر

 ای اون روز بچم دندهی ترسارشی نگاه کن چقدر کی نگاه کردم اخمی عروسی عکسابھ
 اومد کنارم نشست بھ طرفش ارشی کمیاومد خدابھم بھ دختر داد اسمشو رکسانا گذاشت

  ماستی کن سحر زندگیعاشق: رو لبم زدوگفتی ولبخند زدم کھ بوسھ کوتاھدمیچرخ
 انیپا
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