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آیدی کانال تلگرام ما  : 



 

 

 

 

 * سوگل*

 

 

  شدم داری ب   خواب از  می گوش االرم یصدا  با

   مارستانی ب   برم دی با  دونستم یم

   رونیب  اومدم شستم صورتمو و  دست ییدستشو رفتم شدم بلند

  کردم باز کمدمو در

       ندارم درست لباس  ه ی  من  چرا یییییییییییییییییییییوا

  شدم دکتر  من یچطور موندم من

  زانوم یباال  تا  یاب  سبز مانتو  هی   با  برداشتم  یخی  یل شلوار  هی 

  ستشم کفش و  فی ک کردم سرم هم یاب  سبز شال ه ی  دمی پوش

   برداشتم

   ن یی پا  رفتم ها پله  از

   خورن ی م صبحانه  دارن شدن جمع صبحانه زی م دور همه دمی د

(  برادرم)  سورن  به دمی رس دمی بوس  رو بابا  مامان زی م سمت رفتم

   خونه  کار بره خواد یم معلومه زده یرسم پی ت هی  دمی د
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  ینم  صبحانه:  گفت مامان رم ی م گهی د  من گفتم دمی بوس  اونم

 ؟  یخور

   ندارم  لی م نه : من

   بخور  یزی چ ه ی  خوب:  بابا 

   ممنونم نه : من

 ................... 

  به  دمی رس  دادم فشار رو نگیپارک دکمه شدم اسانسور سوار رفتم

   نگ ی پارک

  رفتم و کردم داشتم دوستش یلیخ که خوشگم نی ماش به  ی نگا

 عالقمم  مورد آهنگ  مارستانی ب سمت روندم شدم نی ماش سوار

  گذاشتم

    

 

 بود   ما نیب   یدور راه کاش

 بود  جدا ما سرنوشت کاش

 ار ی  یا بودمت  دهی ند  گر بود رها  من فکر تو  از

 است  خراب ات خانه  یدی د عشق

 است  سراب یا  گفته چه هر عشق

 دلدار از  خبر ندارم  که است انتخاب حق چه  نی ا

 ی دان ی م مرا  خواب رگ که یهمان  تو
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 ی درمان  من دل درد به  که یهمان  تو

 ی مان ی م  ابد تا   یگفت  و کردم باورت

 ماندم نجای ا  من و  یرفت  تو  که آخر یدی د

 جاماندم دلت پرواز   ز که آخر یدی د

 ماندم  تنها   یدی د ها یکس یب   اری   تنها

 ی شکست  و  یکرد توبه دل

 ی هست  عاشق یی رو چه با دل

 تنها  یشد آخرش  و رفت یبست   هرکه به  دی ام تو

 دارم  ادامه غم  کی  من

 قرارم ن ی آخر بغض من

 شبها  نیا  داد به  یبرس انتظارم  در هنوز که

 ی دان ی م مرا  خواب رگ که یهمان  تو

 ی درمان  من دل درد به  که یهمان  تو

 ی مان ی م  ابد تا   یگفت  و کردم باورت

 ماندم نجای ا  من و  یرفت  تو  که آخر یدی د

 جاماندم دلت پرواز   ز که آخر یدی د

 ماندم  تنها   یدی د ها یکس یب   اری   تنها
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 ️♀           بزنم زنگ  ارام به رفت ادمی یوا

  حتما نداد جواب گرفتم رو ارام   شماره  برداشتم  تلفنمو

   مارستانهی ب 

   مارستانی ب  دمی رس

   دمی پوش  رو می دکتر دی سف  روپوش با می مشک مقنعه رفتم

 :  گفت شد وارد و زد در می مونش که

   منتظرتونن  جلسه اتاق دکتر خانم

   باشه:   من

 شدم داخل نفر ه ی  گفتن دیی بفرما  با  زدم در دکترا جلسه اتاق  رفتم

   نشسته هم  ارام  دمی د چرخوندم همه نی ب نگاهمو

  خوردی م که جوون  پسر هی  به دمی رس کردم نگاه دیگه   کمی  بعد

   بود خوشگل چه خدا ی وا باشه  ۲۸، ۲۷

  گفت

   دی اومد ری د کم ی  دی کن ینم  فکر دکتر خانم:  پسره

  زود هم قهی دق چند تازه نه  کردم بهش  ینگاه  باال  اوردم ساعتو

  اومدم

  هم قهی دق چند  تازه  نه گفتم  پوزخند  هی با  و پسره سمت کردم رو

  اومدم زود

  معلومه گفت و  زد خند پوز  هی  خودم مثل هم پسره

   دیی بفرما  گفت نمیبش  تونم یم گفتم فقط و نگفتم  یز ی چ گهی د منم

   دادن حیتوض  به کرد شروع
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 :  پسره

   هستم امنشی ار  اراد دکتر من

  با  د ی با  بعد به  نیا از  و هستم مارستان ی ب دی جد  ری مد که دی دون ی م

   د ی بر  شی پ من  یها قانون

 (   نفهم  پسره  یراض  خود از  چه) 

   دی اخراج وگرنه دی باش کار  سر  ۸ ساعت  دی با که نه ی ا  اول قانون

  اتاق   در هو هی   که ندادم گوش اصال  که منم زد فک یجور نی هم

 :  گفت بلند و داخل اومد  ستاره سر  و شد باز

 *می دار یاورژانس مار ی ب  یجهانشاه دکتر*

  اتاق  سمت رفتم ور رونیب اومدم جا اون  از  اجازه با   هی   با منم

  عمل

  دمی د که مارستان ی ب  کافه سمت رفتم رو ی ب  اومدم شد تموم که عمل

   جاست اون هم ارام

 

 

 

 

 *  اراد*
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  سال هی   که برادرم ارسام همه نی ب کردم ها دکتر همه به  ینگاه

  رفتن همه دی نباش   خسته گفتن  با  دمی د رو  بود  تر کی کوچ خودم از

   اراد   بود یعال   کارت گفت ارسام موندمو من و

  و سرد و  اخمو یلی خ درسته داشتم دوست یلیخ رو ارسام من

   خانوادم فقط  اونم بودم  بلد  داشتم دوست یول بودم یجد

   مارستانی ب   کافه می بر  ایب  گفتم

  استراحته وقت اره  گفتم االن  گفت اونم

  هم رادمنش با یجهانشاه  دکتر دمی د که جا اون  م ی رفت  هم با

   نشستم و زدم  یجهانشاه دکتر به  پوزخند  هی  هستن

   کنم تتیاذ رو دختره نی ا  داشتم دوست چرا دونم ینم

  اره:  گفتم ادی نم خوشت یلی خ  یجهانشاه دکتر از معلومه: ارسام

    اد ی نم خوشم اصال

 

 

 

   کارمون  سر می برگشت  هم با  می شد بلند م ی زد حرف هم گه ی د کمی 

  شد تموم  و کردم چک مارممی ب   نیآخر پرونده

   د یی بفرما گفتن با اومد در یصدا  که می صندل   به دادم ه ی تک

   رون ی ب   اومد در ی ال از ارسام کله

   داخل ایب  گفتم

   می بر  ای ب نه : ارسام
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   می بر  باشه

  اوردم  در رو دمی سف پوش   رو شدم بلند

   می افتاد  راه ارسام با

  جواب  سر با  منم کردی م سالم دمون ی د یم هرکس راهروه یتو

  دادمی م

   نگ ی پارک به دمی رس

  سوار کردم دا ی پ   رو می مشک بنز   تا کردم ها  نی ماش ن ی ب ینگاه

  می شد

   ارسام  نه زدم یحرف من نه  راه  یتو

   داخل می رفت  و  نگ ی پارک  بردم نو ی ماش خونه دمی رس

   می داشت  یمجرد خونه ارسام با

  که  نمی بب  لمی ف هم با تا  ارسام کنار  نشستم اومدم کردم عوض لباس 

   بده  سفارش یز ی چ  هی   پاشو مهگشن  من :  گفت ارسام

   بده  دستور بهم یکس ومدی م بدم یلی خ

  ارسام کردم اخم تا  دارم اخم  االن بودم  یجد شی پ قه ی دق چند تا

  دمی م سفارش خودم دمی فهم باشه گفت

 

 

 * سوگل*
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 زدمو خوشگل لبخند هی  فردا  فکر به  و بالشتم یرو گذاشتم سرمو

     دمی خواب 

 .......................... 

 

   شم بلند بودم مجبور زدم یغلت   هی  شدم دار ی ب   ماالر یصدا  با

   می بخواب  صبحم  روز ه ی  اوففففففففففففففففففف 

 

 

  سوار  نیی پا  رفتم ها پله  از  سرعت وبا دمی پوش  کی ش لباس  هی 

  ارام به  زدم زنگ  شدم نی ماش سوار  نگیپارک رفتم شدم اسانسور

   ادی م داره ی عن ی  پس کرد قطع

  هم اهنگ ه ی  مارستان ی ب  سمت  روندم ن ی ماش ی تو نشست اومد ارام

  گذاشتم

 ┤───♬♩♪♫♭  ───├ 

 

 ●♪♫وامونده دل   رو

 ●♪♫ مونده جا یحس هی 

 ●♪♫ یکن  یعاشق ی پنهونک

 ●♪♫ بهش ی نزن  حرف

 ●♪♫یکن  یسادگ



 !●♪♫ نه ی هم تهش

 ●♪♫ آدم هی   ی واسه  عالم؛ همه یجا

 ●♪♫بهت بزنه زل! یبش وونه ی د یی جورا هی 

 ●♪♫ یبش  رونهی و

 ●♪♫ نهی هم تهش

 

 ●♪♫یآرزوم آرزوتم؛ بگو

 ●♪♫یروبروم فقط تو  ابد تا

 ●♪♫…یروم روم  ای   …یزنگ زنگ ای 

 ●♪♫  یبمون   بام  یخوا یم ساده و صاف 

 ●♪♫یآرزوم آرزوتم؛ بگو

 

   می شد مارستانی ب وارد ارام با  مارستان ی ب می دی رس

  در هم ما که کردی م سالم  شد یم رد کنارمون از که کس هر

   می کردیم سالم اونا جواب

 ................................... 

   اونجا  می بر  می بتون   تا  ارام با   می گرفت یم یمرخص  دی با

  زمبا  بهم اگه  من که منش  ا ی ار  یاقا اتاق  می بر  دی با  نمیهم یبرا

   جور بد  ارمی م جوش  بزنه پوزخند
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  دکتر* کردم اتاقش در به  ینگا امنش ی ار  ی اقا اتاق در می دی رس

 * منش ای ار  اراد اعصاب مغزو

   مغزواعصابه  دکتر پسره  نی ا  یوا

  که  می شد واردم ارام و  من گفتنش دیی بفرما  یصدا  که زد در ارام

 نشسته  روبروش  پسرم هی  دمی د

 

 

 

  امنشی ار  اراد برادر امنشی ار  ارسام ن ی ا سوگل گفت اروم ارام

  هست

   خوشگله  چه نگاه

   نگفتم یزی چ

   گفتم  امنشی ار  دکتر روبه

   می نی بش هست اجازه

   د یی بفرما گفت اونم

   زدن حرف  به کردم شروع من  که می نشست 

   می ری بگ  یمرخص  دوساعت ی برا  دمی اومد ما دکتر یآقا

   دکتر خانم شهی اراد : 

   چرا د ی بگ  شهی م:من 

   گمی م من  چوناراد :



   یداد قول اونا به  تو سوگل اما گفت ارام  که شدم بلند و  باش

   بود  رفته ادمی یوا

  یمرخص  ما  اما گفتم امنش یار دکتر سمت کردم رو دوباره

   دوساعت ی برا اونم  می خوای م

  ابرو و چشم داره  دبو برادرش که پسره  اون  دمی د شهی نم گفتم

   ادیم دکتر یاقا  یبرا

 بار باشه   ن ی اخر و  نیاول  نی ا:    گفت و  انداخت من  به ینگاه اراد

 

  یتو من گفتم  نویزم دمی کوب  پامو  دمی اوم رون ی ب   ارام  با  که اتاق از

  به  امی م فکرده بابامه  اونم دمی م  گوش  نفر  هی   حرف به  فقط ا ی دن  نی ا

   بدم گوش حرفش

  ارام دمی د  نگی پارک اومدم کردم عوض  هامو لباس اتاقم رفتم

   ادی م االن گفت زدم زنگ  بهش   ومدهی ن هنوز

  یباز  اسباب ه ی  کنار میرفت انداختم  راه نو ی ماش اومد که ارام

   می دی خر عروسک با ن ی ماش یکل داشتم نگه یفروش

  بچه  دنی د پرورشگاه  می رفت یم می کردیم وقت اگه هرماه ارام منو

   جا اون  می بر  که بودم داده قول بهشون امروزم جا  اون یها

   پرورشگاه  می دی رس

  با ارام  با  شمونی پ  اومدن  ما دنی د  با  ها بچه  می شد اونجا وارد

   دنی خندی م اونا   و کردمی م ی باز هاشون

   نی ماش پسرا  به  و  می دادی م عروسک  دخترا به
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  و جلو  اومد سمتم ادی م داره و  نداره  نی ماش که هست پسر  هی  دمی د

  منم یچ من  یبرا نی ماش  پس  خاله:  گفت گانش  بچه  یصدا  با

  به  شده تموم نا ی ماش دمی د کردم نگاه   دوستام مثل خوامی م نی ماش

  داخل بودم گذاشته ی کی  ه ی  من گفت شدن تموم  ها ن ی ماش گفتم ارام

  یصدا  با اونم بچه  پسر اون به  داد و اورد  ارمشی م االن  نی ماش

   د ی بوس رو  ارام گونه  و خاله ممنون  گفت ارام روبه  گانش  بچه

 .........................................................................

 ......................... 

  می کردی م یزندگ واحد هی  یتو  ارام  و من چون  خونه می برگش

   می بود دوست هم با  یگ بچه اره و  دمی دی م رو  گهی د همه زود یلی خ

  

  که می گوش یپا  نشستم کردم عوض رو هام ولباس  اتاقم رفتم

  خواستمی م شدم بلند می خورد شام  رفتم ن یی پا  برم  کرد صدام مامان

 باشه   گفتم می بزن یدور  ه ی  می بر  ا ی ب گفت سورن که اتاقم برم

 

 

  از دوتا  من  یراست  گفت سورن که باال برم  ها پله از خواستم یم

   انی م دوستامم

   اد ی ب   هامون با کنمیم  خبر رو  ارام منم پس  باشه:   گفتم

  حالت همون به  دوباره و  زد یخاص  برق  هی  سورن یها چشم

   باشه  گفت و برگشت عادی

   گرفتم رو ارام شماره  رفتمی م باال ها پله   از که جور نی هم



   جانم:  ارام

   ؟ی ای م رونیب   می ری م  می دار سورن  و من  من :ارام

   نگ ی پارک امی م  من پس  باشه:  ارام

   باش: من

  

  یلی خ زده اسپرت پی ت   هی   سورن دمی د ن یی پا رفتم شدم  اماده

  بود شده خوشگل

  می شد ن ی ماش سوار  نگی پارک م ی رفت  رون ی ب   دمی اومد خونه از  هم با

  اومد ارامم که

  سوگل سالم:   گفت نی ماش ی تو نشت

   سورن آقا سالم

  میداد رو  سالمش جواب سورنم و من

  ی تو بود  معلوم زدی م حرف ازش سورن که یپارک  اون دمی رس

    شهی م دهی د  قشنگتر روز

   بودن جا  اون  که پسر دوتا سمت رفت سورن

   دکتر یآقا شه ی نم باورم اوردم یم در شاخ داشتم ها  پسر دن ی د با

   برادرش  و

   کننی م  کار ی چ نجایا  باش رو نایا گفت ارام

   سورنن یها دوست گفتم

   داد تکون سر فقط ارادم داد جواب ارسام که می کرد سالم



 (   شده مد داد تکون سر دونم  ینم) 

   هستن خواهرتون  دکتر خانم:  گفت  سورن به  رو اراد

   سوگله دوست خانم ارام یول  اره سوگل گفت من  به   رو سورن

 

 

    زدی م حرف اراد  با  داشت سورن   می نشست جا ه ی  می رفت 

   بود  شی گوش ی تو سرش ارسامم

   کردی م نگاه اطراف  به داشت ارامم

   می کن  یباز  قتی حق جرعت ن ی هست  ه ی پا:    گفت ذوق با  ارام  هو هی 

   اره گفتن  هم با ارسام با  سورن

  رو ی بتر سورن کردم  یباز  قیحق جرعت به می کرد شروع

   اراد  و من  به افتاد چرخوند

   قتی حق  ای  جرعت  گفتم  دمی پرس ی م سوال دی با  من

  جرعت گفت ش ی جد یصدا  و غرور  با

  انجام ن ی بتون رو گمی م من که ی زی چ نیا نکنم   فکر گفتم بهش رو

   نی بد

   من یپا  دادنش  انجام نیبگ شما حاال گفت

  به  داره که دی نی بی م رو هست مون  ی کنار ز ی م که ی دختر اون گفتم

  گوشش ی تو  دی بزن  دی بر  که ی م نگاه شی گوش

   جانانه یلی س ه ی   یعاد  یلی س ه ی  نه  اونم
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  تا  کرد نگاش دختره دی ببخش   گفت اونا ز ی م کنار رفت شد بلد

  یتو  زد قدرتش تمام  با  باال  برد دستشو کرد نگاش  دختره

  از  شدن بلند دوستاش  با  و نگفت  یزی چ هم دختره دختره صورت

   شدن دور اونجا

  درسته یکرد ی رو ادهی ز گفت  سورن برگره  اراد نکه یا از قبل

   بود  یباز

   نگفتم یزی چ

   می برگرد می شد بلند و کردم ی باز  گهی د کم ی   نشست اومد اونم

  یکس یوقت  اراد رفتم موقعه کردم یخداحافظ گهی د هم از

   کنم ی م یتالف  گفت نبود حواسش

 ارامم  خونه  می برگشت  شدم ن ی ماش سوار  و زدم پوزخند منم

   رفت و کرد یخداحافظ

   دمی خواب کردم عوض هام لباس 

  شدم وبلند  دادم بدنم به یقوس کشو ه ی  شودم داری ب صبح 

 کردم باز   که درو مارستانی ب برم  که اماده و  دمی پوش هام لباس 

   اره گفت ی ای ب من با  یاومد گفتم  دره پشت ارام دمی د

   م ی بر  ای ب گفتم بستم  درو بودم دهی ند چهرشو هنوز

  دنی د با  اورد  باال  رو سرش که  می بود اسانسور  ی تو  می بر گفت

   اره گفت  یکرد ه ی گر تو  ارام گفتم چشماش

  خواستم ینم ندارم  دادن حیتوض  حوصله االن  گفت چرا دمی پرس

 بگو بعد باشه گفتم بزارمش فشار تحت

 



 

 

   مارستان ی ب می دی رس

  اصال  ارام  اما دادمی م جواب من کرد یم سالم هرکس داخل می رفت 

   داد ینم جواب

  روپوش  خودم اتاق رفتم منم  خودش اتاق رفت اون بود  فکر یتو

  عمل  یبرا  عمل اتاق سمت  رفتم داشتم عمل  دمی پوش رو دمی سف

 ......................... 

 اومد ارامم که دادم سفارش قهوه هی  کافه اومدم شد تموم که عمل

   نشست کنارم

  اره  گفتم کردمیم هی گر چرا بدم  حی توض  برات یدار وقت گفت

   بگو زمی عز

  منتظرم هستن بابام مامان دمید برگشتم نکه یا از  بعد شبی د:  ارام

  ا ی ب   گفتن  دادن رو سالمم جواب هم اونا که کردم سالم داخل رفتم

   می دار کارت  نی بش

  با  رو  می زنی م بهت  که یها حرف همه دخترم ن ی بب  گفتن  که نشستم

)    نی نسر  یوقت  روز  هی  دمی شد ینم دار بچه  ما  کن گوش دقت

  نهیب یم بزنه واکسن  بچه هی   به  خواد یم( کرده بزرگش  که یزن 

  بر   رو بچه  و ستی ن حواسش(   ارام یواقع مادر)  مادرش

  که بودم  برگشته   کار سر  از  تازه  من خونه ارهی م و دارهی م

  قبول اول گفت بهم ن ی نسر ی وقت  دمی شن  رو   بچه  ی ه ی گر یصدا

  کردم قبول داشتن  هم پسر دوتا  اونا  که  گفت یوقت  یول نکردم
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  تو  بود  اورده که یا  بچه اون  ی ست ی ن   ما یواقع دختر تو دخترم

   می کرد پنهون ازت  رو نا ی ا  سال همه نی ا  که ببخش  مارو یهست 

 

   زدی م ه ی گر با رو  ها حرف ن ی ا  تمام آرام

   سخته یلی خ  شدن بزرگ  دروغ ه ی  با سوختی م براش یلی خ دلم

   داد ادامه ارام

 

 

  باور  ما یدخترش تو گفت و  نجای ا  اومد مرد هی   روزی د:  ارام

  چون می کرد قبول نیبد یا  ان  ی د تست گفت یوقت  اما  می نکرد

 یواقع دختر تو   یباش دور خانوادت از  گهید که می خواست  ینم

    یهست  اونا

 

 

  من  گفت  یناراحت  با    ببرن خودشون با منو  انیب  قراره امشبم

    شهی نم  باورم

  که اونا   نی بب  یهست  یقو  دختر تو  نباش  ناراحت نقدریا ارام : گفتم

   کردن داتی پ  که گشتن االن تا  ن ی بب  یهست  کجا تو ستن دون  ینم

   یکرد دای پ رو خانوادت که یباش حال خوش  دی با تو

   یدار داداش  دوتا االن داشتم داداش  کاش یگفت یم ادی م ادتی 

   دی خند ه ی گر ونی م



   برادرهام  نیچن  هم و نم ی بب پدرمو و  مادر تر زود خوام یم گفت

   ی ای م من با امشب سوگل

 باشه گفتم 

 

 

 *  اراد*

 

   زدم هم رو تلخم شهی هم عطر و   دمی پوش  یمشک  شلوار و کت

   ستادهی ا  اماده ارسامم دمی د که رونی ب  رفتم

 قبل گفت  که کردم سالم بود  بابا دادم جواب خورد زنگ  تلفنم

  منتظرتونم شرکت شمی پ   نی ا ی ب ارسام  با  مارستانی ب   نی بر  نکه یا از

  ارسام با  که گفتم و می منش به زدم زنگ  کرد قطع که  باشه گفتم

   می ا ی م دور کمی 

   بابا  شرکت می رفت و می شد نی ماش سوار کردم قطع

  دکتر  یآقا گفت عشوه با  و  شد بلند که ش ی منش رو  روبه دمی رس

   نی اومد خوش

   بله گفت اتاقشه یتو  پدرم گفتم  و زدم پوزخند هی 

   بابا  شی پ می رفت 

   نی بش گفت که می کرد سالم

   می بزن حرف مهم موضوع ه ی  مورد در دی با   گفت می نشست 
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   دیی بفرما گفتم

   ن ی دار خواهر ه ی  شما که بگم بهتون   خوام یم همه از اول:  پدر

   دزدنی م اونو  بزنه   واکسن خواهرتون که می ر ی م باهم ی وقت  روز هی 

  شد شکسته یلیخ روز اون  از  بعد مادرتون

  می بر قراره امشب   کردم دای پ   رو  خواهرتون تا  گشتم سال ۲۴ من

  م ی اری ب خودمون با  رو  اون  و ش ی نمیبب 

         می بود کرده تعجب یلی خ

   می باش  داشته خواهر هی  که می داشت  دوست شهی هم

   هی چ لشی فام با خواهرم اسم دمی پرس  بابا از

   رادمنش ارام:  بابا 

 ................................... 

  اتاقم ادیب  ی جهانشاه دکتر بگن   گفتم مارستانی ب 

  خانم سوگل اره  مردم دختر  گوش تو  بزنم برم که

   برات دارم

   دیی بفرما  گفتم و دادم اخم هی  چهرم به  شد زده اتاقم در

 نشست و شد وارد سوگل

 

 

 

  کرد سالم
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  دکتر  خانم دی سی وا فتی ش دی با  شب گفتم که

   چرا:  گفت سوگل

   گمی م من چون

   شمی م شب  فتیش ندهی ا  هفته و هستم صبح  فتی ش من اما:سوگل

   دی مون  یم امشب اما

   باشه گفت

   رفت رونی ب   اتاق از  و شد بلند و

 ...................................... 

    شد تموم که کارم

   دمی شد اماده و خونه  می رفت ارسام با

   زمونی عز  خواهر دنی د ی برا  می بر که

  اونجا    می رفت و بابا   مامان دنبال می رفت 

  کرد باز  درو  سوگل دوست ارام که زد در بابا 

   شد توی سرم اکو* رادمنش ارام* گفت که بابا  یصدا

یه جوری میگم این همه (  جلوی ههم ن ی ا خواهرم شدی نم  باورم

  دم ) انگار صد ساله توی اون بیمارستان هستمو ارام رو میدی 

   دونستم  ینم من و بوده چشمم

  خواهرمه که

  کرد بغل رو  ارام رفت و اومد خودش به  همه از  تر زود ارسام

  رو ارسام سفت اومد خودش به  ی وقت  یول بود  شکه اولش  ارام



  هی گر هم یکل کرد بغل رو  ارام و جلو رفت هم مامان کرد بغل

   کرد بغل رو ارام  هم بابا  کرد

  منم گفتم و   گرفتم رو دستش  مچ  زد پوزخند  بهم که جلو رفتم منم

 سوگل ی نداد اجازه چرا گفت یکن  بغل منو  یخوا ینم  برادرتم

  اگهست بیاد بودم امشب پیشم باشه اونم میخوابهش گفته   من  ادی ب 

   سته ی وا فتی ش یگفت  ینم بهش  تو

 

   باشه همراهت قراره  اون  که دونستم ینم من

   دادمی م اجازه وگرنه

  ش ی شونی پ  بعدم   کرد بغلم کن  بغل منم  پس  گفتم حاال  می بگزر گفت

    دمی بوس رو

  بعد و  کردن یرا ی پز  به یکرد شروع یخانم هی   که نشستم می رفت 

 که هست یهمون  این زن   که دمی فهم نشست  ارام کنار اومد هم

   دهی دزد رو ارام

   زد لبخند پوزخندم جواب در اون  که زدم بهش  یپوزخند

   گفت و   ما یجلو گذاشت جعبه ه ی  رادمنش  یاقا بعد

   ارامه یگ بچه  تمام نا ی ا

  خونه ی تو اونم   می برد خودمون با  رو  ارام  ما و گذشت شبم اون

  که م ی گرفت  می تصم ارام کنار بودن  ی برا  ارسامم منو شد مستقر ما

  یزندگ نا یا ارام شیپ  می برگرد  و می بفروش رو مونی مجرد خونه

 می کن 
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 * سوگل*

 

  خواستم یم که  ادی ز یلی خ  بودم یعصبان  اراد  دست از جور بد

   کنم خفش

   کنمی م یتالف یعوض  پسره گفتم نو ی زم دمی کوب پامو

   اتاقم سمت رفتم 

  فردام یها  کار دادن دادم انجام کردم شروع

  شد تموم هام کار همه

  کردی م کم رو  تمیاعصبان  که ی کار تنها و بودم  یعصاب  چون

  بود  یعال یلی خ می طراح بودم  ییراهنما  اول یوقت  از  بود یطراح

   استعداده ه ی  گنی م همه

  ی وقت  دنی کش به کردم شروع و بستم رو چشمام و  برداشتم  دفترمو

   کردم باز رو چشمام

  چشمم یجلو اومد اراد  ری تصو  که

   بکشم رو  پسره ن ی ا چهره دی با   چرا من خدا ییییییییییییییوا

  یآشغال  ختمی ر کردم پاره هم یطراح

  نگاه  رونی ب   به  و ستادمی ا  پنجره پشت   بارهی م بارون  داره دمی د

   بود مامان دادم جواب   خرد زنگ تلفنم که کردم

   سالم:  مامان



  خودم مامان سالم

   ؟  خونه یبرنگشت   چرا: مامان

  برگردم عصر  فردا  بمونم شبم  فتی ش  گفته مارستان ی ب ری مد چون

   خونه

   چرا :  مامان

   دونمی م چه

  خداحافظ دخترم  یکجا نمیبب  خواستم یم خب: مامان

 .........................................................................

 ......................... 

  ارسام  و اراد  با  ارام که خوردمی م قهوه کافه یتو  داشتم صبح 

  اومدن

   شدن خوب هم با   نقدریا یک نا یا وا

   نشستن  هم دوتا اون نشست  کنارم اومد ارام

   نگفت   یزی چ اراد یول دادن جواب ارسام و ارام که کردم سالم

   می بزن  حرف هم با شهی م ارام  گفتم 

   می بزن  حرف که  م ی نجای ا  ن ی هم یبرا  هم ما خب: ارام

   نجانیا چرا دکتر یآقاها ی بگ شه ی م خب:  گفتم

   گمی م  االن گفت ارام

 

   منن  ی ها برادر  نایا:  ارام



  اونا  شیپ   االنم هستن هام برادر که دمی فهم اومدن که شبی د

 کنم ی م یزندگ

 

 

 

  چشمات یوا :  گفت ارام  اوردم باال  که سرم گفتم اهان  هی 

  شده چش چشمام گفتم

  قرمزه ی لی خ: ارام

   هی خواب یب   از که  اون اره

 ................................................................. 

   زد  برق چشمام نقشم  به  فکر با

   رمی بگ   رو پسره  نی ا  حال من ای خدا

   اراد اقا  اره بمونم شب فتی ش من که

   رسمی م حصابت به حاال

 ره ی م داره دمی د پنجره  پشت از

 کن کمکم خودت ا ی خدا  بود  نقشم کردن یعمل وقت حاال خب

🤲     

  کرد نگام  برگشت دکتر  ی اقا گفتم ستادمی ا سرش  پشت رفتم 

   صورتش یرو  ختمی ر  رو ی اب  رنگ  کرد نگاهم  تا

   دکتر ی آقا کن حال حاال  شده ی اعصبان  چقدر بفهمم  تونستم یم
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  هم  بود دهی د منو حرکت  ن ی ا  که ارام  بودن  هم ارسام و ارام

   شده هی زا  برادرش  من یجلو خواست ینم  هم بود گرفته خندش

   باش  اماده می دار مهمون شب که گفت مامان  خونه برگشتم

  به کردم شروع بعدم رفتم ور  م ی طراح لی وسا  با  کمی    اتاقم رفتم

   گوشم یتو زدم موی هنذفر شد تموم که کارم شدن اماده

 

 قرارمیب  دل ا ی ب نازم  اری ی ا دلم جانه زی عز

 به   در زنمی م یه کنمی م دل یا دل

 چنگ  زنمی م چنگ ی بگ یراه هر 

 

 بنازم   نازت  ای ب چشمونه اهی س

 نذارم  تنها مرا  عشقه نبر  

  کمنده ابرو  موی جون اری   بلنده  باال  من چشمونه اهی س

 کمنده ابرو موی جون اری, 

 

   ارمی   دردونه ن ی ا  به بنازم   یا  بنازم

 کمندم ابرو اهی س چشم بلندم واال  اری 

   کنارم رعنا  نیا به  بنازم  بنازم

 ندارم  طاقت که ا ی ب یجون  ار ی   یا ا ی ب 

 



 ارم ی   دردونه ن ی ا  به بنازم   یا  بنازم

 کمندم ابرو   اهی س چشم بلندم  واال ار ی  

 ی ا ا ی ب   کنارم رعنا  نیا به  بنازم  بنازم

 ندارم  طاقت که ا ی ب یجون  ار ی  

 

 ی ه ندارم آروم یه قرارم ی ب 

 ییتو  نازم  دلبره  یکن  آروم  منو کاش

 ندارم  یحرف برات  رمی می م که من 

 گرفتارت باز  شدم مارتی ب که یوا

 نازم  ار ی   یا نده  آزارم  نقدری ا شدم 

 

 ارم ی   دردونه ن ی ا  به بنازم   یا  بنازم

 کمندم ابرو   اهی س چشم بلندم  واال ار ی  

   ا ی ب   کنارم رعنا  نیا به  بنازم  بنازم

 ندارم  طاقت که ا ی ب   یجون  اری یا

 

   ارمی   دردونه ن ی ا  به بنازم   یا  بنازم

 کمندم ابرو اهی س چشم بلندم واال  اری 

 کنارم  رعنا  نیا به  بنازم  بنازم
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         ندارم طاقت که ایب   یجون  اری ی ا ایب  

 

 

 

 اومد  اتاقم در یصدا که

 

 

 

  داخل اومد  ارام کله و

  یسوگل گفت

   بله

  اومدما من

   یتو  یارام یوا

   دمی د رو  ارام دی جد خانواده دن ی د با  که ن یی پا  م ی رفت  گه ی د هم با

   نشستم مامان  کنار و کردم سالم 

  گره اراد آخمو نگاه   با که اوردم باال رو سرم ینگاه ین یسنگ با

  خورد

   کهی م نگاهم یجور اون  داره عصرم کار  بخاطر فکنم

  و ارسارم و  ارام من  اطی ح میبر د ی ای ب گفت سورن که می خورد شام

   می نشست   اطی ح یتو  االچق تو  می رفت  اراد



   برگشت  تارشیگ با  قهی دق چند از  بعد و رفت سورنم

   کنهی م  نگاه تار یگ به  ذوق با داره ارام دمی د

  ارامم بگه  ارام یچ هر گفتم  من بخونم یچ گفت و نشست سورن

  قرارم یب  دل  از  آهنگ  گفت ذوق با

   خوندن به  کرد شروع  سورنم

 

♯♪♪♫♫♪♪ 

 

 ناسازگارم  ،  قرارم یب  دل از

 دارم  که ها گله آخ

 شب کی  که شده حسرت

 بذارم  بالش رو  سر ،  تب ی ب  و آروم

 یآزار  مردم بسه ،  یکاری ب   تو دل مگه

 ـَست  بهانه  ی  پ   ، قرارم یب   دل   نی ا

 ـَست  عاشقانه چه حالش

 ـَس  احمقانه نی ا  ،  کن بس  که گمی م یچ هر

 ـَست  وانه ی د دل ی انگار

 یآزار  مردم بسه ،  یکاری ب   تو دل مگه

 باش   دلم ی دونه  ه ی  یکی 

 کاش  عاشقم یبش ی روز هی 
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 یجور نیا نذار  تنهام ،  یدور ازم  ینکن 

 باش  خودم مث   وونهی د هی 

 کاش  دلم ی وونه ی د یبش

 ی زور ستی ن   که عشق  آخه ، ی مجبور مگه یگی م

 

   ی خوند یعال یلیخ سورن اقا   ممنون  یوا : گفت ارام

   بود قشنگ   یلیخ سورن اره:   من

    داداش  بود ی عال  : ارسام

 

 

   بود  خوب یلی خ داداش اره:  گفت شی جد چهره با  اراد

 

   بخوام ازت ی زی چ ه ی  شهی م اراد داداش:  ارام

 

   بگو:    گفت یجد بازم    اراد

 

  جا اون  هم هفته  هی   تا شمال  م ی بر هم با  همه فردا شهی م:  ارام

   می بمون 

 

   دارم کار  من اصال ارام  نه:   اراد



 

  خواستم ازت ی زی چ ه ی  بار  نیاول یبرا:   گفت قهر حالت به  ارام

   زنم ینم حرف  باهات گهید من اصال ذوقم یتو  یزد اونم که

 

 

   م ی بر گفت بعد  کرد فکر کمی    اراد

 

 ��هوراااااااااااا:  گفت ارام

 

 

   نیای م  که شما گفت سورن و  من روبه

 

   ندارم  یمشکل من گفت سورن

 

   می بر  ندارم  یمشکل منم باش  گفتم

 

   کنه یتالف سفر  نی ا  یتو   بخواد اراد که دمی ترسیم کمی  دروغ چرا

 

   رفتنه  وقته گهید که کرد صداشون  امنشی ار یاقا

 



   رفتن هم اونا  می کرد یحافظ خدا گهی د هم از

 

 * اراد*

 

  هم با  گفت ری بخ  شب و دی بوس  رو  بابا  مامان ارام خونه می دی رس

    باال  می رفت 

 

  ما ر ی بخ شب و   بوس پس گفت ارسام اتاقش   بره نکه یا از قبل

  کو داداشا

   بخوابه  رفت و گفت ری شبخ و  دی بوس  رو ارسام منو  اونم

 

   می کرد داشی پ که خوشحالم  دارم دوست رو  ارام یلی خ

 

   دمی کش دراز تختم ی رو و کردم  عوض مو ها لباس 

 

  دی رس  ذهنم به  توپ نقشه هی  دفعه ه ی  که گشتم یم نقشه  ه ی  ودنبال

        

 

  بچرخ  ارمی م در رو  کارت یتالف سفر  نی ا  ی تو کن  صبر

   خانم سوگل می تابچرخ
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 هستم   امنش ی ار اراد  دکتر من  یافتاد در یکس بد  با

 

 برد  خوابم یک  دونم ینم که بودم  ها فکر  نی هم تو

 

 

  و سالم بابا  و  مامان به  ن یی پا  طبقه  رفتم شدم دار ی ب   خواب از صبح 

 دادن رو جوابم هم اونا  گفتم ر ی بخ صبح 

 

  ر ی بخ صبح  گفتارسام  اومد  که میخوردیم صبحانه می داشت 

   زی عز  ی خانواده

 

 پسرم  ر ی بخ هم تو  صبح :  بابا 

 

   صبحانه  ا ی ب   ری بخ  صبح:گفت مامان

 

   ن ی بش  ای ب ر ی بخ صبح : من

 

   آرام کو  پس  گفت:  آرسام

 



   خوابه:  گفت مامان

 

  پاشو آرام یخواهر آرام زد داد آرسام

 

  داری ب یجور چه نو ی ا  دونمی م من  گفت آرسام نشد  داری ب   آرام یول

   خونه آشپز  از رفت کنم

 

  بلند آرام داد یصدا  که باال  طبقه رفت و برداشت  آب پارچ کی 

   روش ختهی ر آب که دمی فهم شد

 

   گوشته بزرگت کهی ت برسه  بهت دستم اگه  آرسام: ارام

 

  ها  بچه ی شب  شو صدا شد م ی قا بابا  پشت رفت نییپا  اومد آرسام

   بده  نجات دختلت دست از  من جون  بابا گفت و کرد

 

        می دی خند بهش همه

 

  رو خواهرت نمی نب  گهی د آرسام دی ا  بچه  شما مگه بسه:  گفت بابا 

 ی دی فهمکنی ها  تی اذ
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 مظلوم گفت چشم  آرسام

 

   لحظه  هی :  گفت آرام

 

  دخترم شده یچ:  گفت بابا 

 

  آب  گهی د کم ه ی  ا ی ب آرسام خوابم هنوز من ای دی خند آراد بابا :  ارام

   دار ی ب   ای   خوابم نمیبب  ز ی بر روم

  

  یجد ا ی  شهی هم خنده ینم اصال اون دونمی م من  که ییجا تا  چون

   داره اخم ای  هست

 

   جرمه هی چ مگه دمی خند آره زهی بر  روت آب  نکرده  الزم:  من

 

  صبحانه  ا ی ب   دخترم هبس:   گفت مامان

 

  و بابا   به شده تموم آرسام و  آرام یها یشوخ با  هم صبحانه 

 یشاه جهان یآقا  ی ها بچه با  قراره که  می گفت  مامان

 بریم شمال   هفته کی   یبرا



 .........................................................................

 ............ 

   که می ش سوار  می خواست  نی ماش داخل م ی گذاشت  رو ها لی وسا

 

   سپارمیم شما به بعد خدا  به  اول رو  خواهرتون:  گفت مامان

 

 دست منو  که  هقطع آدم مگه بعدم  کمی کوچ من مگه : گفت آرام

       دی سپار ی م نا ی ا

 

   ی ای ن یتون ی م تو  یراست  هست که نی هم بخواد  دلت می لیخ:  آرسام

 

  یشاه جهان یآقا  خونه می رفت   و می کرد یحافظ خدا بابا   و مامان  با

 می بر  باهم  ها بچه  با  تا

 

 

 * سوگل*

 

   بودن اومده  نایا ارام
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  اسانسور چون ن یی پا رفتم  ها  پله  از و گذاشتم سرم رو هم کاله

   بود خراب

 

   شد سوار گفت سورن که ها بچه  کنار رفتم

 

   کن صبر   نه گفتم

 

 ن ی ماش هی  داخل هم ها  پسر  شما نی ماش ه ی  داخل ارام با  من

 

 ؟  قبوله

 

   قبوله اره

 

 

   نمی بش  نیماش پشت من:  ارام

 

   نه

 

   بزارم  کرس خوام یم کن  صبر

 



   کردمی م یرانندگ تمام باسرعت

 

   دادی م تکون  خودشو اون وبا بود  گذاشته توپ  اهنگ ه ی  ارام

 

   بود من دست حاال که سورن  نیماش کنار اومد  اراد ن ی ماش هو هی 

 

  طرز  چه نیا دن ی شد ونهی د  زد داد اراد که نییپا  دادم رو شهی ش

   ه ی رانندگ

 

  اروم من  باشه  پس  نی تون ینم که  حاال  می دادی م مسابقه خب

   کنمی م یرانندگ

 

 خانمممممممم سوگل  تور  ن ی ا که گفت

 

  دمی فهم رو منظورش تازه  داد گاز  تمام سرعت با  و

 

  کردم حرکت سرعت با  و

 

   گفت یچ دونم ینم  بود ارسام داد جواب خورد زنگ ارام تلفن 

 

@romane_sahnedar



  کرد قطع که ارام

 

   نیدار نگه اونجا هاست  یکینزد ن ی ا  رستوران هی   گفتن گفت

 

   باشه

 

  اونا قه ی دق دو از بعد  داشتم  نگه  رستوران  کنار  روندم سرعت با

 اومدن هم

 

  سورن  می نشست   نفره  پنج ز ی م هی   پشت  رستوران داخل می رفت 

    زد صدا  رو گارسون

 

  رفت و گرفت رو  ها سفارش اومد  اونم 

 

  یالی و  می بر  بود قرار می کرد حرکت دوباره  غذا  خوردن از بعد

   اراد

 

  داخل می رفت اومدن اونا  که یوقت می بود  دهی رس تر  زود ارام  و من 

 

   دی کن  انتخاب رو  هاتون اتاق د ی بر:   اراد



 

   اراد  با  موندم من  رفتن ها بچه همه

 

   یاماد که یتالف ی برا:   اراد

 

   کنه کار ی چ خواد یم یعن ی 

 

  و یمشک ست با  اتاق  هی  رفتم تند منم  برس دادم به خودت ای خدا

 کردم انتخاب دی سف

 

 

 

  دمی پوش برداشتم  ست لباس ک ی  و دمی چ کمد داخل مو ها لباس 

  کردم  سر کاله جاش به  دمی نپوش شال

 

  مر داره آرام دمی د داخل رفتم تو  ای ب گفت زدم در آرام  ش ی پ  رفتم

  قصه

 

  ده ی م حال یلی خ ا ی ب  هم تو :  گفت آرام
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   یباز شهر  و  بازار می بر  دی با  بعد  یول باشه: من

 

   می ری م  3 ساعت باشه:  آرام

 

  تو شم آماده  رمی م من آرام  گفتم  می دی رقص یکل آرام با  رفتم منم

   می بر  تا شو آماده هم

 

   باشه:  آرام

 

  ه ی  که بود  می گوش به حواسم ی  همه رونی ب اومدم آرام اتاق از

   آوردم  باال رو سرم خوردم سفت ز ی چ هی  به دفعه

 

   هستن  آراد ی آقا بله

 

   یکور مگه  کن نگاه تو  جلو :  آراد

 

  به  حواسم من دومومن دی کور خودتون ستمی ن   کور من  اولن:   من

   ستی ن تون جلو تون حواس چرا شما سومن بود می گوش

   دی بخور ه ی بق  به  که نیدار عادت شما دی شا

 



   نموندم  جواب منتظر گهی د

 

  هاش  دندون ی صدا از  نوی اخوره ی م حرص داره قشنگ دمی د یول

   دمی فهم

 

  و یخی   نی ج شلوار  و یمشک مانتو  با  رو ها  لباس اتاقم به رفتم

   هی  و دمی پوش هم م ی مشک بوت  می ن  و یمشک شال

  در نداشتم پودر  کرم به ازی ن   دمی سف پوست وبخاطر  ساده ش ی آرا

   بود  آرام تو  ا ی ب گفتم شد زده اتاقم

 

   می بر  ا ی ب   یا اماده اگه سوگل:  آرام

 

   می بر  ام آماده آره:   من

 

  دی د  آرام یوقت  سورن می شد  رو  روبه ها پسر  با  که رونی ب  می آمد

  بود شده خوشگل   آرام به  نگاهم تازه  زد یمحو لبخند

  سه  دی سف کفش  و یا سرمه نی ج  شلوار و   دی سف  مانتو اون با

   بود دهی پوش چسب

 

   کجا:  آراد
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   ی باز شهر بعد  و د ی خر می ری م:  آرام

 

   ییتنها :   آراد

 

   ادی ب مون ها  با یکس قرار  مگه گهید آره:  آرام

 

 خوب شهر تو  تنها  جون  دختر تا دو می ا ی م شما با  هم ما :  آراد

   ستی ن 

 

 ن ی حت  را  جور هر:   من

 

 

  رشی ز از افشار مثل بلندم  یها مو که برداشت کالمو سورن

   ختنی ر رون ی ب 

 

   هی کار  چه نی ا  سورن گفتم

 

   کن سرت شال نه  کاله:  سورن

 

   بزارم سرم کاله خوام یم ندارم  شالو حوصله اصال  من :  من



 

   نکن ی لجباز سوگل:  سورن

 

   کنمی م دارم که حاال

 

   می شد اماده ما تا  باش زود کن  سرت شال برو:   سورن

 

  و کردم سرم برداشتم رو هام لباس   ست شال ه ی  و  باال رفتم

   رون ی ب  اومدم

 

 خوشگل ی لی خ می نگزر حق از  زدن پی ت شون  تا  سه ها پسر دمی د

   بودن شده

 

   بود تر  سر همشون از  اراد یول

 

  تره زشت همشون  از  اراد اصال اهههههههههههههههه

 

   یباز  شهر اول گفت ارام

 

   بازار   می بر شد وقت  اگه و  یباز  شهر می بر شد قرار
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  ی برا  دختر دوست هی  رمی م  من که گفت ارسام  جا اون دمی دی رس

   کنم دای پ  خودم

 

   رفت دنبالش  سورنم شه سوار  لهی وس ه ی  رهی م گفت ارامم رفت

 

  نشست کنارم ارادم  که یصندل  هی   یرو نشستم

 

   برگشت ارسام که گذشت کمی 

 

  که گفت شد یچ دمی پرس

 

   ادی نم  من به دختره

 

   کن دای پ گه ی د یکی نشد  اون گفتم

 

   کاری چ خوام یم دختر  دوست اصال  من الی خی ب بابا  نه گفت

 

   یراحت  جور  هر باش

 



 

 ؟  یش سوار  یزی چ  هی  هم تو  ی ری نم چرا :  ارسام

 

  ندارم دوست

 

 ؟  یترسیم  مگه چرا: ارسام

 

   نه

 

  به  رو ارام ما به  دنی رس ما سمت ان ی م دارم سورن  و ارام دمی د

  نم ی بش  من ن ی پاش:    گفت اراد و ارسام

 

 

   شدن  بلند  ارسامم و اراد

 

  بش ی ج  یتو  کنه ینم دست شونی کی  نجانیا پسر  تا  سه گفت ارام

   بخره یبستن  دوتا  ما واسه

 

   می خری م می ر ی م ما گفتن  پسرا

 



   بخرن  یبست   رفتن اونا

 

   ارام و من سمت اومدن سوسول پسر  دوتا که

 

  گلم بدم شماره:  گفت ها  پسر از  یکی 

 

  گفت ی م که ارام  یصدا  با  زد ی م رو حرف  نیا داشت  من روبه

  ت ی اذ رو ارام داشت پسره که کردم نگاه اونا   به کن ول دستمو

   کردی م

 

  اشاره بهش  اون سمت چرخوندم سرمو سورن عربده یصدا  با

   امی م بر خودم  پس  از  من ارام کمک بره که کردم

 

   زد رو  پسره نقدری ا رفت سورن

 

  هم ارسام و اراد که زدم  رو  بدم شماره بود  گفته که یاون  منم

   اونا زدن  به کردن شروع اومد

 

   م ی بر د ی ایب   دی کن  ولشون  گفتم گذشت که کمی 
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   خونه می برگش

 

 شد یجور نیا  نیا م ی بگرد  می رفت  بار  ه ی  گفت ارام

 

   آره:   من

 

   نیبر تنها   نی خواستی م که شما شد یچ: آراد

 

 نینی بش  نیای ب الیخی ب   حاال:  گفت آرسام

 

   می بخور  کنه درست قهوه هی  بره   یکی   گفت سورن که می نشست  همه

 

   بره گه ی د یکی ندارم  حوصله که من: من

 

 کنم ی م درست رمی م من:  گفت آرام

 

  رمی م خودم نی بش  تو  یخواهر نه:  آراد

 

         بخوره جر دهنمون بود ک ی نزد تعجب  از ما ی همه



 

  دی ببند  دی کن  باز  ی آب  اسب  مثل دهنتون  خوادی نم  حاال خوب: آراد

   داخلش  رهی م یزی چ یمگس

 

  برگشت قهوه پنچ  با  بعد و  خونه آشپز سمت رفت و

 

   روم ختشی ر دفعه ه ی  که من  به  آخر  در و کرد تعارف  همه به

 

  ی کور مگه تو  سوختم ی وا ی وا: من

 

   نبود  حواسم دی ببخش  یوا:   آراد

 

   سرت تو  بخوره دتی ببخش   گفتم نشنوه یکس که یطور من

 

  ی خوب  حاال یکرد کاری چ  ما  خواهر نی ا  با تو  داداش :  سورن

  یخواهر

 

   نباش  نگران   خوبم آره:   من
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 یکن  درست قهوه ه ی  یخواست  بار  ن ی اول یبرا  تو  داداش :  آرسام

 دختر مردمو چیکار کردی  نیبب 

 

          می دی خند آرسام حرف به همه

 

  نسوخت که  تی جا یخوب  سوگل: گفت آرام

 

 

 بود قهوه ه ی  نبود  که یخواص  ز ی چ خوبم زمی عز  نه : من

  

 

   نیخوای م هم شما بدم سفارش شام خوامی م گشنمه من :  آرسام

 

   داد سفارش  شام هم آرسام  آره می گفت  همه

 

  می کرد جمع و زی م آرام منو  بعد می خورد هم با آوردن که شام

 

  خستم یلی خ  خوابمی م وبعد رم ی گیم دوش ه ی  رمی م من : گفت آرام

   ری بخ شب یهمگ

 



   زمی عز  ر ی بخ شب: گفت آرسام

 

  رفتم و گفتم  ری بخ شب ههم به  من هم بعد  قهی دق چند رفت که آرام

 اتاقم به

 

  ومدی م بهم م ی لی خ که خوشگلم دی سف خواب لباس  با  مو ها لباس 

  کردم عوض

 

   دونمی نم  کنم یتالف رو  آراد کار ی جور چه نکهی ا  فکر وبه

 

      برد  خوابم و شده گرم چشمام یک

 

 

 * آراد*

 

  و گفت ری بخ شب سوگل هم بعد  قهی دق چند رفت آرام نکهی ا بعد

  رفت

 

   که می کرد صحبت کار درمورد یکم  هم سورن  و آرسام منو

 



   ر ی بخ شب خوابمی م رمیم ادی م خوابم یلی خ من :  گفت آرسام

 

   ری بخ شب بخوابم  رم ی م خستم یلی خ منم:  سورن

 

  تماشا  دور از و ساحل پنجره کنار  رفتم منم بودن دهی خواب  ههم

  کردم

 

   بایز یول ساده و بخشه آرامش چقدر

 

   بود 2 کینزد  ساعت اوه  افتاد ساعتم  به  نگاهم

 

  کردم برخورد  یکی   با که  بخوابم  که باال  برم  ها پله از خواستم

 

  تا  کردم روشن رو ها المپ  یکی   رفتم داوم در ش  اخ یصدا که

  خوردم یک به  نمیبب 

 

  خوردم سوگل به بازم  متاسفانه  بله دمی د که

 

  خوب آدم خورم یم تو  به دفعه هر که شانسم بد  چقدر من:  گفتم 

   ادینم ما سراغ که
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   فته ی ش خود یآقا  بخاد  دلتون می لی خ:  سوگل

 

   من به  یبخور  که یشد بلند   یشب  نصفه :   من

 

   خوردم هرکول هی  به بخورم  آب برم  دماوم نه:  سوگل

 

 ؟  هرکول یگیم من به : من

 

 !  هست هم گهی د یکس شما از  ر ی غ به  مگه:  سوگل

 

  یم کار ی چ ییتنها   نمی ا  ن یی پا  ن ی ا  یشب  نصفه   دی بگ خودتون  اصالن

  دی کرد

 

 کردم ی م تماشا  رو ساحل داشتم من :  من

 

   د ی کن ی م جواب و سوال  منو که دی باش   یک شما اصالن

 

       برد خوابم که دمی کش دراز  تختم ی رو اتاقم سمت رفتم و

 



 

 

  یتو رفتم شستم را  صورتم و دست شدم داری ب که صبح 

   اشپزخونه

 

   خورند ی م صبحهانه  دارن نشستن  همه ها بچه دمی د

 

    صبحانه خوردن به  کردم شروع نشستن

 

   می کن ی باز بالی وال  اونجا و جنگل  می بر  ن ی هس هی پا گفت سوگل که

 

   گفت هورااااااااااا ه ی  ارام

 

  من  سمت به ها سر همه که کردن قبول  هم سورن و ارسام

  برگشت

 

   ام ی م گفتم ی ای نم  تو  که دندی پرس

 

  که سوگل با  موندم من بشن  اماده رفتن سورن و  ارسام و ارام

   کن جمع تو زم ی م بشم اماده رم ی م گفت من به  اونم



 

  رفت رون ی ب خونه  اشپز  از عی سر و

 

   بشم اماده رفتم شدم بلند  نداشتم  صبحانه  زی م به  یکار منم

 

  دی سف اسپرت  کفش ه ی  دمی پوش  دی سف شرتی ت هی   با یمشک شلوار هی  

   نییپا  رفتم دمی پوش  هم اهی س و

 

   شد جمع هم دور ها بچه دمی د 

 

   م ی بر گفتم

 

   ی نکرد جمع زوی م چرا داداش  گفت ارسام همه از اول که

   ینکرد  جمع چرا  گهی م راست:  سورن

 

   کن ی کار هی   تو  بارم  هی  خب:  ارام

 

  کنم جمع  ز ی م من بعد  نجانیا  دختر دوتا:  گفتم
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  و من  نینکن  کار شما که یزمان  تا  گفت و شد بلند الی خی ب  سوگل

  هم ارام

   می کن ی نم  یکار چی ه

 

  خونه اشپز تا  کردن مجبور  رو ارسام  و سورن  منو ارام با بعدم

 کنی جمع رو

 

 اند طای ح داخل سوگل  و  آرام تا  م ی رفت  می کرد جمع و زی م ما

 

   می بر  م ی تون یم دی ندار  ی ا گهید امر اگه  حاال:  من

 

   ستی ن  ی ا گه ی د کار متاسفانه نه  کنم فکر کن صبر :  سوگل

 

   ییپرو  ی لی خ یدونست ی م:  من

 

   دونمی م خودم آره:  سوگل

 

  به  یکی دی خواهی م شب   تا  می کن ولتون  اگه بسه  یوا:  گفت آرام

   دی کن  دو

 



   شهی م ری د  گهی د م ی بر  نی ا ی ب 

 

   سورن و  بودم نشسته  فرمون  پشته   من می شد ن ی ماش سوار می رفت 

 

   عقب هم تا   سه اون  و دستم کنار

 

   آراد داداش:  گفت آرام

 

   آرام شده یچ بله گفتم یجد 

 

           گهید دی ببخش حاال یهست  ی عصب   من دست از:  آرام

 

 ام یعصب  تو  دسته از  من گفته  یک:  من

 

   فروشگاه می بر شهی م ی ست ی ن   یعصب  که حاال:  آرام

 

   می بخر یخوراک کم هی   تا

 

   باشه:   من



 یکم جلو تر یه فروشگاه هست میرم اونجا  

 

   وارد و می شد ادهی پ نیماش از همه می د ی رس که فروشگاه به

 

   سبد کی  پسرا ما  و سبد ک ی  دخترا می شد فروشگاه

 

  مال یول می برنداشت  ی زی چ دیگه برداشتیم  ز ی چ کهیت   چند پسرا ما

           یوا دخترا

 

   می کن  حساب تا   زی م ی رو گذاشتن آوردن

 

  فروشگاه نیا ن ی خوای م  نی خواست  ینم ی ا گه ی د زیچ:  گفت سورن

   می ببر   خودمون با  می بخر رو

 

          گرفت مون خنده سورن  حرف با همه

 

  حساب من  تا  د ی شد نی ماش  سوار  ید بر  شما گه ی د بسه  باشه گفتم

 امیب  کنم

 

   گفت باز  آرام که شدم سوار رفتم  و کردم حساب منم رفتن اونا



 

   آرام ه ی چ باز گفتم داداش

 

   یبزار  آهنگ  ه ی  شهی م:  آرام

 

   نداره شاد آهنگ  اصال چون الی خی ب نو ی ا  آرام:  گفت ارسام

 

 ندارم  شاد آهنگ  من گهیم راست داره آرسام  آرام آره:   من

 

 د ی بزار  منو  فلش همراهمه لشف من:  سوگل

 

   می گذاشت  رو سوگل فلش

 

  شاد  آهنگ هی   خوندن به کرده شروع

 

 قربونت  شده دل که ستی ن یخودی ب 

 شونت ی پر  زلف  و  تو  قربون به من

 

 ده ی شد یلی خ بهم عالقمون ما

 دهی ند مثلشو یکس
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 جاشه سر درست عالقمون ما

 باشه ن ی ا  از بهتر  که تونستی م مگه

 

 دوتا  ما مث ای دن تو هست مگه

 ال ی ل یکرد مجنون  منو شبه  هی 

 

 ی کشون یم منو دل که ی دار یچ بگو

 ی نگرون  از  رمی می م باشه فاصله

 

 دوتا  ما مث ای دن تو هست مگه

 ال ی ل یکرد مجنون  منو شبه  هی 

 

 ی کشون یم منو دل که ی دار یچ بگو

 ی نگرون  از  رمی می م باشه فاصله

 

   اومد در همشون یصدا  که کردم عوض آهنگو بردم دست

 

   اومد گه ی د آهنگ  هی 

 



 ┤────♩♪♫♪♩  ────├ 

 

 !! بخنده چقدر هر  یول!! ذره هی   بد کرده وونمی د

 ♪♪ وونشم…ی د  که آخ! وونشمی د

 !! می ند  راه بهم  می خوای م!! می پر ی م هم به یه  

 ♪♪ م…ی بهتر  باهم  بازم یول

 !! می بهتر  باهم  باز

 ♪♪خوادم…ی م  جلوم گهی نم

 !! آدم خندهی م یجوری 

 ♪♪هم… لحظه  هی   باشه نداره دوست

 !!سادم ی لی خ نه  که یمن  بجنگه   باهاش

 ♪♪جلوشو… ارادم  یب  ه ی  جور بد

 ! تنگه   یلی خ شهی هم براش  که یدل

 

 

  شد بلند   ها بچه  یصدا که کنم عوض هم آهنگو  ن ی ا خواستمی م

 

 !! یبجنگ ی تون یم تو!!  یقشنگ آزار چه آخ

 ♪♪ره…ی گ ی م که ی تنگ  دل اون واسه
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 !! تو  یعن ی   ییبای ز !! تو ی من  یبای ز که آخ

 ♪♪ ره…ی می م که تو  یب   من یعن ی 

 ! شم کشی نزد نداره  دوست! کمی رهی گی م خودشو

 من؟؟  ی ب  تونهی نم  یعن ی 

 ♪♪ دونم…ی م من آخه

 !خوامشی م  منم دونهی م! نگاهش   منه ُدنبال

 ♪♪اونم… با  من  ای ُدن تو  فقط دونهی م

 !! یبجنگ  یتون یم تو!!  یقشنگ آزار  چه آخ) 

 ♪♪ره…ی گ ی م که ی تنگ  دل اون واسه

 !! تو  یعن ی   ییبای ز !! تو ی من  یبای ز که آخ

 ♪♪ (  ره…ی می م که تو  یب   من یعن ی 

 

 ┤────♩♪♫♪♩  ────├ 

 

 * سوگل*

 

  نیا گفتم  من که روش  یمنشست  می کرد پهن  فرش  هی  جنگل دمی رس

   شهی نم یجور

 

 م ی بود اومده ی باز بهانه به  فقط  اولم از  ما ی باز  می بر  دی با



 

   گفتم ها بچه  به رو

   بالیوال نی ا ی ب 

 

   طرف  ه ی  دخترا طرف ه ی   پسرا   گفت اراد که می شد بلند همه

 

   ما واسه ارسام نی هست   تر  یقو شما  یجور نی ا  نه  گفتم من

 

  کردن قبول

 

  در رو اراد کار یتالف خواستمی م  ،   کردم یباز می کرد شروع

   بودم  بلد خوب یلی خ بودم  رفته بالیوال کالس قبال چون  ارمی ب 

 

  اومد فرود اراد  شکم یتو  قشنگ که  زدم ضربه هی 

 

 د ی کش نشون  و خط برام  چشماش با   اون که زدم بهش  لبخندم هی 

 

  دادم ادامه  یباز  به  الی خی ب من یول

 

  شد  برنده  آرسام و آرام  منو یعن ی   ما می ت 



 

   می دی چرخ و می کرد بغل همو خوشحال آرام منو

 

   بدن  جام خواستنی م انگار  حاال خوب:  گفت سورن

 

   می برد  ما  بود یچ هر حاال هر به  حاال گفتم

 

  که  می زدیم حرف می داشت  هم آرام منو  کنن کباب رفتن  پسرا

 خورد  زنگ آرام یگوش

 

   شما سالم الو:  آرام

 

 ........... 

 

   ییتو  ناز یپر اه

 

 ....... 

 

  شمالم من
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 ........... 

 

 م ی زاری  م قرار ه ی  روز هی  خوب یشمال هم تو  یوا

 

 .............. 

 

   هستن هم دوستام آخ امی م حتما  تونستم اگه باشه  آهان

 

 .............. 

 

  خداحافظ باشه

 

  گفت ما  روبه کرد قطع رو یگوش آرام

 

  هم رو  ما رهی بگ  یمهمون  خوادی م هست شمال دوستم:  آرام

   م ی بر  نی ای م کرده دعوت

 

   می پا که من  گذرهی م خوش م ی بر  آره: من

 

   می ا ی ب می مجبور گه ی د هم ما :  آراد



 

  کنه کار دهنتو نکهیا  یبجا گشنمه  من دی کن کباب شما حاال:  آرام

   کنه کار  دستتون دی بزار

 

   خورد برداشت لواشک  ه ی  آرام بعد

 

  می خورد آوردن رو ها  کباب پسرا گذشت قهی دق چند

 

   گفت آرام باز که

 

 ی کوهنورد می بر  نیای م:  آرام

 

   می بر  آره:   من

 

   می بر  نیپاش  هی خوب فکر آره:   آراد

 

   اون  داخل می رفت  بود  غار  ه ی  اونجا کوه ه ی  ی باال می رفت 

 

   نبود  من به  حواسش چکس ی ه رفتمی م عقب  عقب داشتم من

 



  یکی   که افتم   یب  خواستمن شد ی خال پا  ری ز  ها سنگ دفعه کی 

  پرت که دی کش گرفت محکم دستم

 

   اراده دمی د آوردم باال  رو سرم بغلش  تو شدم

 

  یشد ونهی د مگه تو  دختر    سووووووووگلللللللل:  زد داد سورن

   تی طور اگه

 

 

   دادمی م یچ بابا   و مامان جواب شدی م

 

   نشد  یزی چ شکر  رو خدا باشه ومآر سورن : اراد

 

   ممنونم یلیخ ازت داداش :  سورن

 

 ه خودم خواهر مثل هم سوگل بود  ام فه ی وظ:   اراد

 

   ادی ب سرش  ییبال ندارم دوست
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  من  یول شدم ناراحت چرا دونمی نمه خودم خواهر مثل گفت یوقت 

 دارم  ازش یانتظار چه

 

  خواهرم مثل بگه  که دارم انتظار بعد  می دار جنگ  هم با  همه نی ا

   ستی ن 

 

 

   کنمی م یجور  نی ا چرا شده چم من اههههههههههه

 

  شدم الی بخ

 

  م ی بر  می بش اماده م ی بر می برگرد شد قرار بعد گذشتم هم گه ی د کمی 

  ارام دوست یمهمون 

 

 

 ................................. 

 هم ساده ش ی ارا  هی  دمی پوش برداشتم  یمجلس لباس ه ی  اتاقم رفتم

  کردم

   نییپا  رفتم دمی پوش   برداشتم   ممی سانت  ۷  پاشنه  یها صندل

 



  مبل  یرو  نشستن  اماده اراد با  سورن

 

   بود شده پ ی خوشت  یلی خ سورن

 

  حالت ه ی  با  رو  دستش بود شده تر  خوشگل سورنم از  اراد یول

   موهاش داخل بود کرده یخاص 

 

  اتاق   از کردی م درست هاشو مو داشت که جور نی هم ارسامم

 رون ی ب  اومد

 

  گفت  و  زد سوت هی   افتاد من  به  نگاهش  تا

 

  یشد خوشگل چقدر: ارسام

 

   ممنونم:  من

 

   بود شده خوشگل یلی خ اومد ارامم

 

  گه ی د ه کن یم نگاه  ارام  به حالت  همون با  بازم  داره سورن دمی د

   ادی م خوشش  ارام از سورن که بودم شده مطمعن
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   اونجا  می رفت  هم با همه

 

  ش ی پ   اومدن پسر  هی   با خوشگل با یتقر  دختر هی   که سالن در دمی رس

  ما

 

  گفت ارام شدن جدا هم از  که بعدش کرد بغل  رو دختره ارام

   نازیپر دوستم

 

   دی اومد خوش ی لی خ:   نازی پر

 

   خوشبختم یلی خ ارام دوست هستم سوگل من  گفتم و جلو رفتم

   که یپسر  به  رو بعد شد اشنا هم ها  پسر با  و  خوشبختم گفت اون

 گفت  بود اومدههمراهش 

 

    ان ی ار نامزدم

   م ی شد اشنا  و می داد دست اونم با

 

  گذشت که کمی    می نشست ز ی م هی   پشت می رفت 

 



 برقصم   دختره اون  با  رمی م من که گفت ارسام

 

سورن دست ارامو گرفت رفتن با هم برقصن این داداش ما هم  

 جور دلش پیش ارام خانم گیر کرده بد 

 

  جواب سالم گفت جلو اومد سمتم ادی م  داره پی خوشت  پسر  هی  دمی د

   دارم رو یک با  ییاشنا  افتخار گفت که دادم

 

   هستم سوگل:  من

 

   م ی برقص  هم  با  می تون ی م ،  هستم مای ن منم:  پسره

 

  یکار  چه اوف  می برقص  که  وست می رفت هم با  ، نه  که چرا :  من

   کردی م نگام داشت بد یلی خ کردما

 

  که رو سرم نفر  ه ی  بغل یتو  شدم پرت  و شد دهی کش دستم هو هی 

  خود گره  اراد نگاه  داخل نگاهم  اوردم باال

 

  من با  هم حاال یدادی م قر پسره  اون بغل  یتو  یداشت  خوب:  گفت

  برقص
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  برقصم پسره  اون با رفتم ینم وگرنه  بود رفته  سر حوصلم:  گفتم

 ینکن   بد فکر دربارم  بهتره

 

   کنم بد  فکر تو درمورد دی با  من یچ واسه گفت :  اراد

 

   یکن  بد فکر فقط  هی   دی شا گفتم دونمی نم:   من

 

  همه از  تر  زود آراد  منو می نشست  ز ی م همون پشت می رفت  رقص بعد

   می نشست 

 

   آمدن هم آرام و سورن که

 

  می خورد هم شام میرفت شام نی ا ی ب گفتن می نشست که کم هی 

 

   می دی رس تا  خسته آرام منو  می برگشت   بعد قهی دق چند شام بعد

 

   خورد زنگ آراد می گوش که می شد ول مبل یرو

 

   هی ک  یشب  نصفه:  گفت اراد

 



   سالم الو

 

 .......... 

  یچ

 ........ 

   باشه

 

 ............ 

 

  خداحافظ

 

   شده یچ می گفت  ما

 

  می گرد بر  فردا دی با امده  شیپ   مارستانی ب  تو  ی مشکل هی :   اراد

   تهران

 

 

  نمی ا که گذشت یم خوش بهم  داشت بار  نیا ه ی  معمر ی تو:  آرام

 داخلش  دنی ر
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  یحساب  دوش  هی  اول اتاقم به  رفتم منم اتاقشون  به رفتن ههم

  گرفتم

 

   بستم رو چمدونم هم بعد

 

   شستم رو  صورتم  رفتم شدم داری ب خواب  از که صبح 

 

  و  گفتم ری بخ  صبح خوردن یم  صبحانه داشتن  ها بچه   ن یی پا رفتم

   شروع و نشستم

 

   خوردن صبحانه به کردم

 

   می برگرد  دی با دی ش آماده گفت آراد  صبحانه بعد

 

   ن ی ماش ه ی  با  آرام منو کردن  جمع رو خودشون لی وسا همه

 

   گهی د  نهیماش هی   با  پسرا و

 

   گذاشت آهنگ ه ی  و برد دست آرام می کرد حرکت

 



                                             

 برم  تونمی نم سرم یآورد یچ

 

 شونه ی پر  تو  یب  تونه ینم عشقت  برگرد یبری م دل

 

 دست  از دلو دادم سردرد رهی گی م یه

 

 تاب   یب  شده قلبم نفس تو یعشقم

 

 چشماتو  عکس نمیب ی م شب هر

 

 اب ی کم یاخمو یآ

 

 ات ی لجباز  اون دناتی خند چشمات کرده عاشقم بد

 

 زدنا  حرف  اون ادا و  ناز  اون برا  رهی م دلش  باشه کور

 

 نخواد  تورو  دلم  وونسی د

 



 ادیب   کوتاه ادیب  کوتاه  بگو   دلت به  نخواد رو  تو شهی م

 

 بگم   تو  به  تا  دلم ته  از  گهی د خونمی م

 

 آرومم وجودم همه یا شدم عاشقت

 

 پودم  و  تار  ییتو یارمی   تنها یستارم تک  یکنارم یوقت  تا

 

 شه اضافه تو  به  بشه کم عمرم از مشتاقم

 

 ابم یدر قلبم آرامش  خواهشه هی   نی ا

 

 پرپرم  تو  یب   باورم  و عشق  ییتو

 

 ترکم  تو  ینکن   ترکم تو ینکن  آخرم حرف

 

 ات ی لجباز  اون دناتی خند چشمات کرده عاشقم بد

 

 زدنا  حرف  اون ادا و  ناز  اون برا  رهی م دلش  باشه کور
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 نخواد  تورو  دلم  وونسی د

 

 ادیب   کوتاه ادیب  کوتاه  بگو   دلت به  نخواد رو  تو شهی م

 

   داخل می رفت  ناهار  یبرا   می داشت  نگه  رستوران هی   کنار بعد

 

   م ی نشست  نفره  پنچ   زی م  هی  سر و می شد وارد بود  یکیش رستوران

 

  غذا  تا  بشورم رو دستم رمیم من گفتم من داد سفارش غذا اراد

   اوردن ی ن 

 

  شدم رو  روبه آراد با  که رونی ب آمدم شستم رو دستم رفتم

 

   که بزنم یحرف خواستم

 

  شدم نگران  چقدر یدون ی م یبود  نجایا تو  عشقم  یوا:  گفت اراد

 

         آوردمی م در شاخ تعجب  از  داشتم کرد بغلم بعد و

 

   بعد قهی دق چند



 

  بهش  چون بود  نجایا دوستام از  ی کی  نباش  خوشحال یادی ز:   اراد

   دارم دختر دوست بودم گفته

 

  اجازه  بدون گفته  تو  به یک  هم بعد باشم خوشحال دی با  چرا :  من

   یکن  بغلم

 

 �� ینگ دورغ یخواست ی م

 

  هم آراد آوردن  غذا که ه ی بق  شهی پ رفتم  و شدم دور ازش زود

  دی رس

 

  کردمی م حس مدام  یکی   نیسنگ نگاه  خوردن غذا وسط

 

   اراده دمی د آوردم  باال رو سرم

 

   زدم لگد هی   پا  با  زی م ر ی ز از  بود  نشسته  من رو روبه  اراد

 

  نگاه گشاد یچشما با  فقط که کرد تعجب  نقدری ا  کارم از که

   کردی م
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   روزه چند چرا یلعنت  منه اهه  خوشگله چقدرم بشر  نی ا یچشما

 کنم یم فیتعر بشر  نیا از

 

   یک عاشقه نم ی ا یعاشق منو نه  بابا نه  شدم عاشق  من یعن ی 

 

   پسر  نی تر  بداخالق  و ن ی تر  مغرور امنشیآر اراد

 

  غذا به  و  زدم پوزخند ه ی  کردمی م که یمزخرف یها فکر از

  دادم ادامه خوردن

 

  شد تمام  غذا که بعد

 

  رفتن پسرا  و می ستادی وا پارک  هی  داخل هم شب می کرد حرکت

   گرفتن  تزای پ 

 

   پشمک  عشق که منم بود یفروش پشمک  هی   پارک داخل

 

   خوامی م پشمک من گفتم

 



   رمی بگ پشمک کوچولو ین   ین   واسه رمی م من  باشه:   اراد

 

بابا   هم تو  ام  ین  ی ن  من اگه آره هم کوچولو ی ن  ین   من:  گفتم 

 بزرگی

 

   گفت حرفمون وسط د ی پر سورن

 

   رمی گ ی م رم ی م من نی کرد کالفمون گه ی د بسه  یوا:  سورن

 

  هاش دست از  یکی  یول برگشت  پشمک ه ی  با  و رفت سورن

      بود کرده می قا  پشتش

 

   خوامی م منم گفت آرام

 

 گرفت آرام  روبه رو بود کرده می قا پشتش که ی دست  اون سورن

  گفت

 

   محترم خانم  شما یبرا  نمیا:   سورن
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  بود 11 ساعت و می کرد حرکت شد تمام مون  ها پشمک که بعد

   می دی رس

 

  و رفتن  اونا  و می کرد یحافظ خدا باهم و  می شد ادهی پ   ما خونه در

    داخل می رفت  هم

 

  گفتم که من می کرد سالم  مامان و  بابا  به می شد که خونه داخل

   به  رفتم و  گفتم ر ی بخ شب ام خسته

 

  شهینم  آدم خود اتاق جا  چی ه گفتم  و اتاقم

 

   بره  در تنم  از یگ خسته  تا گرفتم گرم آب دوش  هی  رفتم

 

  دراز تختم  رو  و دمی پوش هم ام یخرگوش خواب  لباس آمدم هم بعد

  دمی کش

 

   جلو آمد آراد چهر بخوابم که بستم رو چشمام تا

 

      رفتم خواب به  آراد فکر  به و

 



 *  اراد*

 

   چشممه یجلو سوگل چهره همش چرا شده چم من ای خدا

 

  ش ی پ   رمی م من  گفتم و کردم ادهی پ   رو ارسام  و ارام می دی تارس

  دوستم

 

   ها  شبه ۱۱ ساعت یبر  یخوا یم االن : ارام

 

   برم  خوامی م االن  اره: من

 

  ش ی پ   در رو ار ی سام خونه راه کردم یخداحافظ ارام  و ارسام از

  گرفتم

 

  گرفتم  و ار ی سام شماره برداشتم رو می گوش

 

   اراد الو: اری سام

 

 ؟  یدار ی ب   داداش الو

 



   دارمی ب   داداش اره :   اری سام

 

   شتی پ   می ای م دارم

 

   ای ب باشه

 

  داخل رفتم کردم پارک  نویماش اری سام خونه دمی رس

 

  کردم باز   درو شلوارک شرتی ت ه ی  با اری سام که زدم در

 

   دادم تکون سر فقط شهی هم مثل که کرد سالم

 

   یدی م تکونش  نقدریا  رهی گینم درد سرت تو  پسر:    گفت

 

   می بزن  حرف  دی با ایب    نه

 

   داداش شده یچ:  اری سام

 

   گفتمی م بهش سوگل درباره د ی با  بود روانشناس  اری سام
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   نشست اونم که ن ی بش گفتم

 

   کردن فیتعر به کردم شروع

 

 همه اون  م ی داشت  جنگ سر  هم با  همش دمشی د که یاول روز از

 

  اد ی ب   ناز  با که نبود دخترا ه ی بق  مثل کردی م یتالف  رو کارام 

  سراغم

 توپ  که ی جا تا   کردی م  تمیاذ و  داشت سرجنگ امه با همش

   رمی بم بود  ک ی نزد که شکمم ی تو زد  چنان 

 

   یاتفاق اگه گفتم خودم با  گرفتمش وفتهی ب کوهاز  خواست یم یوقت 

 

   مثل اون  که گفتم اما کردمی م  کاریچ من اوفتاد  یم براش

 

  شدم یجور ن ی ا  نی هم یبرا خواهرمه

 

   و شدم یاعصبان  رقصهی م پسر  هی  با   داره دمی د یوقت  یمهمون  یتو

 

   برقصه خودم با  که دمی کش گرفتم رو  دستش رفتم و



 

   یم یوقت  باال  زنهی م  رتمی غ  رگ برقصه  پسره  اون  با  نکهیا  فکر با

 

   شهی م خوشگل یلی خ خنده

 

   ؟  هی چ دختره اسم:  اری سام

 

   سوگل

 

   گفت اری سام که  زدم اسمش اومدن با  لبخندم هی 

 

   داداش  گمی م ک ی تبر:  اری سام

 

   گفت که کردم نگاش گنگ

 

   یبرس عشقت  به وارم د ی ام گمی م  کی تبر   رو شدنت عاشق

 

 ییییییییییییییییییییییییی چ

 

   نداره  امکان  یزی چ نی همچ شدم سوگل عاشق  من یعن ی 
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 داداش  داره:    اری سام

 

   کن فکر سوگل به عشقت به  گفت و گذاشت تنهام اری سام

 ................................... 

 

    اومدن هم ارسام  و ارام دمی د مارستانی ب  رفتم

 

 ؟   یومدی ن   شبی د چرا داداش :  ارسام

 

   بودم دوستم ش ی پ  شب

 

   اهان:  ارسام

 

  خونه برگردم خواستم یم دادم انجام هام کار همه اتاقم  یتو رفتم

   رفتن ارسام و ارام دمی د

 

 یم سوگل  دمی شن   شدمی م رد  راهرو از  داشتم که یجور نی هم

   بمونه ف ی ش  شبم خواد

 



   بزنم قدم کمی برم  نی ماش با   که نی ا  ی جا به گفتم

  ان ی م دارم   مرد دوتا دمی د  رفتم که کمی   زدن قدم کردم شروع

  سمتم

  ری درگ هم با   که رنی بگ پولمو  فیک خواستن یم  من به  دنی رس

   کردن فرار و شکمم  ی تو زد چاقو ه ی  کشون ی  هو هی  شدم

 

 * سوگل*

 

   بزنم  قدم کمی  اول یول بمونم  شبم  فتی ش گفتم  امشب

 

  ی ا ناله و  اه ی صدا که گشتمیم داشتم ی جور نی هم بزنم قدم رفتم

   بود ک ی تار  یلی خ دمی شن 

 

   اراده دمی د سمت اون رفتم

   گه ی د ادی ب در اشکم بود  کی نزد  بود خورده چاقو خدا یوا

 

   ندازهیم دستم بازم  اون کنم ه ی گر دی نبا یول

 

   بشه  بلند کردم کمک رفتم
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  االن  گفتم بهش  من سمت چرخوند سرشو هام قدم ی صدا با  اراد

   ببرمت کجا

 

   خودتون خونه ببرمت

 

  خودم خونه  ببرم نه

 

  خونه هی  به دمی رس حرکت  به  کردم شروع و داد بهم  رو ادرس

   دوم  طبقه گفت

 

  ی ها کمک جعبه  دمی پرس   مبل یرو  خوابوندمش جا اون رفتم

 ؟  کجاست هی اول

 

   نتیکاب  ی تو:   اراد

 

  کردم پانسبان  رو زخمش اوردم رو ه ی اول یها کمک  جبعه رفتم

 

   رمی م گه ی د من گفتم

 

   نداره یمشکل یهست  فتیش شب دونمی م بمون   نرو  نه:   اراد



 

   کردم درست سوپ هی   آشپزخونه  رفتم گفتم ی ا باشه

 

   اراد  به دادن سوپ کردم شروع کنارش  نشستم رفتم

 

  االن کردم ینم یدار ضیمر وقت چ ی ه من شده چم من ای خدا

   کنمی م مراقبت داشتم مشکل باهاش  همه نیا که یکس از دارم

 

  دارم دوست رو  اراد  که بگم خودم به خوام یم

 

   بسته چشماشو دمی د  کردم نگاش 

 

   ؟  یدار درد اراد:   من

 

 : ...  اراد

 

   اراد:   من

 

 :......  اراد
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   داشت تب  بود داغ یل ی خ  گذاشتم سرش یرو بردم دستمو

   ن یی پا  اوردم  یم تبشو  دی با

 

   اوردم پارچه  هی  و  اب  پر  ظرف هی   خونه اشپز  از رفتم

 

   اراد سر یرو گزاشتمی م و کردمیم سیخ رو پارچه

 

   برد  خوابم یک دونم ینم  و شد نی سنگ چشمام کم کم

 

  هم پتو   هی   و بودم  اراد یجا مبل ی ور کردم باز رو چشمام یوقت 

   بود شده دهی کش رو

 

  رفتم هست اشپزخونه داخل اراد دمی د چرخوندم چشم

   ششی پ 

  کرده حموم بود معلوم ومدی م  بهش ی لی خ سهی خ هاش مو دمی د

 

 یکرد کمکم ی لی خ ممنون شبی د  یبرا گفت

 

 اگه تو نبوی شاید مرده بودم 

 



 نا خداگاه گفتم خدا نکنه   

 

 دیدم لبخنده زده وای خدای من چقدر لبخندش خوشگله  

 

 

 

 

 

 

 

   برم گه ی د من گفتم

 

   بخور  صبحانه بمون  نه  نه

 

  کرده اماده یک صبحانه 

 

  کردم اماده من

 

  حتما  یییییییییییییییییییوا اوردم یم در شاخ داشتم تعجب از  بازم

   ختهی ر  داخلش ی زی چ هی 
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آیدی کانال تلگرام ما:



 

  ینم من  صبحانه خوردن به  کرد شروع اراد زی م پشت  می نشست 

   باشه داخلش یز ی چ هی  دمی ترس ی م بخورم  تونستم

 

 ؟  یخور ینم چرا:    گفت  باال اورد سرشو اراد  هو هی 

 

  دی بع  یز ی چ تو  از یباش  ختهی ر  داخلش  یزی چ د ی شا خب خب:  من

   ستی ن 

 

  رو  یدشمن  نی ا  و م ی باش نداشته جنگ  سر هم با  گهید ایب :   اراد

 ؟   قبوله  می کن  تموم

 

   قبوله

 

   بخور  صبحانتو  پس :   اراد

 

   مارستان ی ب رفتم  و خوردم صبحانمو

 

 

 .............................................................. 



 

   بود گذشته موضوع  اون  از هفته  هی 

 

  کردم عوض هام لباس  اتاقم  رفتم برگشتم مارستان ی ب از

 

  هست خونه  اشپز  داخل مامان دمی د  نییپا اومدم

 

   شش ی پ  رفتم

 

  بگم بهت  یزی چ هی  خوامی م سوگل گفت

 

   جون مامان  بگو

 

  امشبم  کنه  یخاستگار  براش  ارامو گفته  بابات به  شبی د سورن

   یخاستگار می بر قراره

 

  یک ها داشته  یسرعت  چه هم ما  داداش ن ی ا  گفتم زدمو سوت هی 

   دی دزد خانمو ارام نی ا دل

 

   دی دزد رو ما داداش دل یک خانم ارام نیا بگو  گفت مامان



 

   دمی خند مامان  با

 

  زدن  حرفاشونو که بعد دی بر  خودتون شما امی نم  من مامان گفتم

  شد یچ بگو   بزن  زنگ هی   من به  دادن جوابم

 

   دخترم باشه

 

  روشن  روش ارام عکس و  خورد زنگ تلفنم که اتاقم رفتم

  شد خاموش

 

  دادم جواب

 

  داداشمونو دل یگ ینم ما  به  گه ی د خبر چه خانم عروس  به  به

  یدزدی م

   خانم  ارام اره

 

  چه از سورن  بپرسم ازت زدم زنگ نکن تی اذ سوگل:  ارام

   اد ی م خوشش یرنگ
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   دونمی م چه من

 

  یهست  یخواهر جور  چه گهی د  تو:  ارام

 

   داداش زن ستی ن مربوط  شما به

 

   خداحافظ پس باشه

 

 نم ی بب  لمی ف تا   لبتاب یپا نشستم کردم یخداحافظ منم

 

  آرام بازم  خورد زنگ می گوش دوباره که کردمی م لمی ف نگاه  داشتم

   بود

 

   یخواهی م یچ باز  گفتم برداشتم

 

   آره گه ی د ی ای م هم تو:  ارام

 

  میا ی ب   تونم ینم من  ببخش آرام نه:   من

 

   ای ب من  بخاطر  یبد ی لی خ: ارام



 

  تورو  ا ی ب  هست داداشت یخواستگار  بحساب الیخی ب   من اصال

   دارم استرس  ی لی خ من ا ی ب  خدا

 

   دارم از ی ن بهت ی لی خ من ا ی ب 

 

   می ا ی م باشه:   من

 

 �🤲�هووووووووررررررراااااااااااا:  آرام

 

  با  زرد مانتو  هی  آمدم گرفتم دوش هی  رفتم من و می کرد یخداحافظ

  کفش  و شال و  یمشک نی ج شلوار  هی 

 

  نیی پا رفتم شدم آماده کردم هم می مال ش ی آرا هی   و برداشتم یمشک

 بودن شده آماده همه

 

   شد یچ پس  ییا ی ب  یخواستی نم  کهتو  دخترم:   گفت مامان

 

 خواست ازم  زد زنگ آرام خوب  یول امیب   خواستم ینم آره:   من

   آمدم گه ی د منم امی ب  که
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  شهی م  ر ی د نیباش زود  حاال خوب:  سورن

 

  داره یعجل چه رو  ما داداش  یوا:  من

 

  اگه ندارم  تو  با  بحث و جر حوصله  اصال امروز سوگل:  سورن

   یچ ندن بهم  رو آرام

 

   نشده ر ی د تا می بر  ن ی ایب  حاال خوب پسر  نکن ی منف فکر نقدری ا : بابا 

 

  دسته اون  با  سورن  می رفت  آرام خانه به  و می شد ن ی ماش سوار می رفت 

   بود باحال  یلی خ ین یری ش جعبه و گل

 

  د بو  کینزد آرام دنی د با  من کرد باز  در  آرام می زد که در دمی رس

   داداشم حال به  یوا کنم غش

 

   بود  دهی پوش یمشک شال و کفش  و  یکالباس شلوار  و کت ه ی  آرام

 

   آرام هم بعدم  اراد،آرسام  ، پدرش  بعد آرام مادر سالم اول

 



  ارام دست داد  رو ی ن ی ر ی ش جعبه و گل دسته سورن

 

   خونه آشپز  داخل برد  رو اونا آرام

 

  یول می نشست   می رفت  ما  نی نیبش دی فرما به  گفتن  آرام پدر و مادر

 آراد   نگاه  یه چرا دونمی نم

 

  ین یس هی   با  آرام قهی دق چند بعد الی خی ب حاال بود  من رو همش

  هم به  برگشت ییجا

 

  ییخدا گفتم آرام گوش در نشست من  کنار مداو بعد  کرد تعارف

   که من  یزد یپ یت  عجب

 

  زی ر داداشم دل بحال ی وا پس کنم غش  بود کینزد بودم یدختر

             می دی خند آرام با زی ر

 

   با  آرام  که دن گفتن زد های اولیه رو حرف  آرام ی بابا با   بابا بعد

 

   روبزنن  هاشون حرف تا  اتاق  داخلبرن  سورن
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  با که آوردم باال  رو سرم کردم حس خودم رو آراد  ن ی سنگ نگاه

   شدم رو  روبه جذاب لبخنده هی 

 

 خنده ی م کم نکه ی ا  با   خنده یم خوشگل چه بشر  نی ا  که یوا

 

  دادم کش  پسر لبخند  ه ی  با  شو  لبخند جواب منم

 

   آمدن هم سورن و  آرام که می بود  نشسته

 

  رو یخوشحال برق هم آرام و  بود لبش  رو قشنگ  لبخند  هی  سورن

 د ی د شدی م چشماش تو

 

   شد یچ جواب پسرم:  گفت بابا 

 

         مثبت:  گفت یخوشحال با  سورن

 

   می گفت   کی تبر   هم به و می شد خوشحال همه

 

 د ی کن  ن ی ری ش  رو دهنتون  ن ی ایب   گهی د خوب:  بابا 

 



  شام  زی م رفتن  آرام مامان  با   مامان بعد و  می خورد ین ی ری ش همه

 ن ی بچ رو

 

  چه دارن نبود معلوم اتاق  داخل بودن رفته که هم آرام  و سورن

   کنن ی م یغلط

 

  اتی ح داخل رمی م  گفتم بود  رفته سر ام  حوصله که من

 

 برو :   مامان

 

  آرام مال بنظرم بود  بزرگ تاب  ه ی  اونجا  اتی ح داخل رفتم من

 بود  گفته بهم  چون بود

 

   دن ی خر برام  آرسام و آراد داداش  داشتم دوست تاب  یلی خ  که

 

  که خوردمی م تاب  یجور نی هم داشتم

 

  آراد دمی د که آوردم  باال رو سرم دی رس گوشم به  آشنا ی صدا هی 

 بود
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   ها عاشق یعن ی   است دونفره تاب  نی ا : اراد

 

 نم ی بنش دی نبا  ستمی ن عاشق  که حاال یجد آه:   من

 

   کنه  دای پ قتیحق حرف نیا  که نمیشی م شتی پ من  یول نه:  اراد

 

   است حرف  کدام منظورت: من

 

 ن ین یبش نیا  یرو ها عاشق  دی با  گنی م که:  آرا

 

  ینم که خودم به )   می ستی ن  هم عاشق  که تو  منو  یول دی ببخش: من

   یول دارم دوسش  بگم  دورغ تونستم

 

اون دوسم داشته باشه یه  چه خوش خیالما  بگه  د ی با  اون اول

 (  پوزخند به فکرم زدم 

 

   می شد دی شا حاال :  آراد

 

   یچ:  من

 



  دلم تو  حرفش نیا با  که منم داده ی سوت  چه بود دهی فهم تازه

 بود  قند کارخونه

 

  دوسشهستی  و  یکس عاشق تو  که نه ی ا  منظرم.. م  یعن ی :  ارا

 برسم   دارم دوسش که  یکس به هم من  و یبرسبهش   یدار

 

   آهان:   من

 خدایا یعنی اون یکی دیگه رو دوست داره  

 

  شام ن ی ایب   آراد با دخترم سوگل گفت که آمد آراد مامان  یصدا که

  حاظره

 

  به  لباسم  یول شدم بلند تر  دزو من شام ی برا  می بر  که شدم بلند

 و کرد ر ی گ تاب

 

 شده ره ی خ اون به  من قشنگه چشماش چقدر یوا آراد رو افتادم

   و بودم

 

  که م ی بود رهی خ هم به  یجور ن ی هم چقدر دونمی نم  من به  اون

 آمد آراد مامان ی صدا دوباره

 



  شد سرد  امش گه ی د ن ی ا ی ب   ها بچه: اراد مامان

 

  به  که نی ا  مثل شهی م خفه دارم ن ی ش بلند   شهی م دی ببخش:  گفت دآرا

   گذرهی م خوش شما

 

   خونه سمت رفت و نموند هم من جواب  منتظر و گفت نو ی ا

 

  رو روبه  آراد باز که می نشست  زی م  سر رفتم رفتم و شدم بلند منم

   قشنگ چشمک هی   بود من

 

 دم ی نفهم شوی معن  که زد

 

  بود  رفتن وقت کم کم گهی د می خورد شام

 

  سورن می گرد بر  که می اومد می کرد یخداحافظ منش ا ی ار  باخانواده

   بمونم  نجایا شب من  شهی م:  گفت

 

  یدوستمون :   گفت اراد بعدش  یول خنده ری ز  زدن همه اولش

   یکن ی م  ی رو ادهی ز ی دار گهی د یول درست
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   نکشتمت نزدم  تا  خونتون برو

 

  ق ی عم نفس   هی  سورن می شد  خونه وارد که نی هم خونه  می برگشت 

   گفت بعدش دی کش

 

  برداشته  شونم  یرو از  بزرگ  بار ه ی  انگار شدما راحت ش ی خی ا

  شده

 

 ............................................................. 

 

  شد انجام ارام و سورن یعروس  یها کار همه گذشت ماه کی 

 

  و مامان  می هست  گاه ش ی ارا داخل ارام با  صبح  از  هی عروس امروز

(   کرده بزرگش  که یزن )  خانم  نینسر ارام  هستن هم ارام مادر

 کرده دعوت هم رو

 

   ومدنی ن   یول شد حال خوش ی لی خ اون

 

  ی وا دی کش هامو مو گره شیارا  نی ا  که بس  شدم خسته گه ی د یوا

   گه ی د بسه

 



  ی تو ترسن ی م ازت همه شکلت ن ی ا  گفت مامانم برم  که شدم بلند

  شده درست نصفه   هام مو تا کردم خودم به  نگاه ه ی  نه ی ا

 

  ی صندل  اون  یرو شتر ی ب  یعروسش  یبخوا  اگه تو:   ارام مامان

  یکشیم شگروی ارا  گهی د موقع اون  یشن ی م

 

   کشمش ی م قای دق اره

 

  اون یرو صبح از چارهیب که ارام سمت رفتم شدم تموم کارم

   بود  نشسته  یصندل

 

  دی پوشیم لباسشو  دی با  بودم شده تموم کارش

 

  یگر ی ج چه تو  یوا :  گفت هو هی   کنم کمکش  که کنارش رفتم

  یشد

 

  داداشم چاره ی ب  یشد تر  خوشگل که  تو  یول یمرس:  گفتم

 

        دمی خند هم وبا
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   رفتن ی م صدقش  قربون مامانش  با  مامان  دی پوش لباسشو ارام

 

  استرس  بود معلوم ارام. اومد  داماد که گفت شگری ارا شاگرد که

 داره

 

   بود شده پی خوشت  و خوشگل یلی خ شد وارد سورن

 

   د ی بوس رو ارام یشون ی پ و  ارام به  داد رو دستگل

 

  بابا  نی ماش سوار  می رفت  مامانم و من  شدن نی ماش سوار  رفتن اونا

  شدم

 

 سوگل شیپ   روز هر که یدختر  نی ا  کردیم فکرشو یک:  مامان

 داداشش  زن بشه بود

 

 دهی فهم سورن نگاه   از که من )  کردمی نم  فکرشم یحت  اره:   من

      ( ادی م خوشش ارام از بودم

 

   بود بزرگ   یلی خ تاالر  می دی رس

 



  یجور ن ی هم  نشستن  گاهشونی جا  یتو   رفتن   سورن  و ارام

  سوگل گفت نفر  ه ی  که گشتمی م

 

   بغلش  دمی پر�� عمو  ایخدا ییییییییییییییییییوا دمی د برگشتم

 

  شدم خفه سوگل گفت اونم

 

   بود شده تنگ  براتون  یلی خ دلم عمو  دی ببخش گفتم

  

  منو کرده باز  دستاشو ارمانم دمی د کردم بغل هم رو  عمو زن

   م ی بود برادر خواهر مثل ارمان

 

  ارمان ی لی خ گهید فرانسه بودن رفته نایا عمو  که می سالهگ 15 از

   می د ی م تر کم رو

 

  هم ارسام و  اراد و  ارام یبابا  مامان  که بابا  و مامان  شی پ می رفت 

   بودن

 

  ارمانم کردم بغل مردونه رو بابا  عمو دادن دست بابا   و مامان  با

   تور نی هم
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  کرد روبغل مامان هم عمو زن

 

   کنمی م یمعرف  خب خب

 

   هستن خانم عروس پدر امنش یار ی اقا شونی ا

 

   خانم عروس مادر و همسرشون امنشیار خانم  شونمی ا

 

   عروس  بزرگ برادر  امنشیار اراد اعصاب و  مغز دکتر شونی ا

 

  ک ی کوچ برادر منش  ایار  ارسام عروق  و  قلب دکتر شونمی ا

   عروس

 

  ارمان  شونمی ا  و عمو  زن  شونی ا   بنده ی عمو شونی ا خب

       خودمون

 

    نشستن رفتن  و گفتن  خوشبختم هم به همه

 

  سر نشستم  شد دونفره رقص  که برقصم  برم شدم بلند نشستم  کمی 

  جام



 

        شد بلند  ارمان خنده یصدا که

 

   کوفت

 

   بانو  دمیدی  رقص  افتخار کرد دراز دستشو جلوم اومد

 

   باشه  یکن ی م اسرار  یلی خ که حاال 

 

   دنی رقص   به  می کرد شروع  و وسط یم رفت  هم با

 

  هم تو  سراغش برم دمی د خوشگل دختر هی   من یخواهر:  ارمان

   نی بش  برو

 

   یندار  دنمی رقص   عرضه  ارمان سرت تو  خاک  یا

 

 نشستم  رفتم منم دختره  شی پ رفت اون

 

  برقص  برو  پاشو یداماد خواهر مثال گفت مامانم نشستم  کمی 

 



  بلند بودم ی عال یعرب  رقص  یتو  که منم شد پخش  یعرب  اهنگ

   برقصم رفتم شدم

 

   نشسته  ارمانم دمی د که  جام سر نشستم  برگشتم دمی رقص  یکل

 

   یبش دوست دختره با  یبود  نرفته  تو  مگه :   گفتم ارمان  روبه

 

  دوست یخوشگل ن ی ا  به من دمی د  یول بودم رفته  چرا:  ارمان

   باشه  ها مدل هی شب دی با دخترم

 

 ؟  رو  شربتش ا ی  یخوری م بنفسو اعتماد قرص ارمان:   من

 

   خورمی م هم با رو دوهر:  ارمان

 

       داره ضرر  واست چون ی بخور تر  کم بهتره  معلومه:  من

 

   ارمان  نه  گفتم یز ی چ من نه  گهی د

 

  بلند سر کردم حس رو ینگاه ین یسنگ که بود می گوش داخل سرم

   رقصهی م هم دختره ه ی  با  داره  اراده دمی د کردم
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   نکنم هی گر که کردم کنترل خودمو اما   ره ی بگ  می گر بود  کی نزد

 

  بلند سر شد گرفته جلوم یدست  هی   که گهی د  طرف هی  کردم سرمو

  ارسامه دمی د کردم

 

   سوگل می برقص یای م

 

   نه که چرا

 

  ی بو کردم احساس هو ه ی  که می د ی رقص  کمی وسط م ی رفت  هم با

 شد  عوض ارسام اتکالن 

 

   اراده دمی د کردم بلند سر

 

   نمی بب  برقص من با  کمم ی  یمرقص  خوب ی لی خ که همه اب 

 

 یدار دوست یکس هر با خودت  تو:    گفتم شدم یاعصبان 

  خواست دلم اصال رقصمی م ه ی بق با که ی گی م من به  بعد یرقص ی م

  دمی رقص 



 

   گرفت دردم که داد فشار رو  بود کمرم دور که دستش

 

  یز ی چ یول شد قرمز صورتش  درد از که  پاش  وسط زدم پامو

   نکرد هم یحرکت  نگفت

 

   گه ی م خوادی م  دلش یزی چ هر

 

   نمی بب  کنار برو الیگوداز  نخورد تکونم که دادم هولش

 

   کنار نرفت

 

  اصال  که زد لبخندم  هی  بعد  اره  هستم الی گوداز من که :  اراد

 دمی نفهم شوی معن 

 

   هان  یکن یم کار ن ی ا چرا

 

   کاری چ

 

   هی چ شون  یمعن  یبگ شهیم لبخندت از  نمیا و چشمکت از  اون
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  یفهمی م موقعش به

 

   کنه ی کار خوادی م یعن ی  بود یچ یفهمی م موقعش به  نی ا  منظور

 

   بودم آراد  حرف فکر به  و  نبود رقص به  حواسم اصال

 

   دی بوس  نرم  گونمو آورد صورتم ک ی نزد رو  سرش آراد ناگهان که

 

   گفتم آمدم رون ی ب   شوک از که بعد بودم  کارش شوک  تو  اولش

 

   یکرد بود یکار چه  نی ا

 

 دمی نبوس   که لبتو دمی بوس  گونتو یاریم جوش زود نقدری ا چرا

 

 ییپرو  یلی خ

 

 نی همچن 

 



  رو  دستم مچ یکی که نمیبنش رفتمی م  داشتم شد تموم که آهنگ

   نگاهش برگشتم گرفت

 

   زد لب آرام گوشم ک ی نزد آورد سرشو اراده دمی د کردم

 

   بودت  مواظب  یحساب  دیبا  یشد خوشگل یلی خ امشب یراست 

 

 (کردمیم آب قند لویک لوی ک  دلم تو  حرفش نی ا  با) یمرس

 

   پسرا ش ی پ  رفت آراد و  نشستم نا ی   نم ماما  کنار رفتم من

 

  کردی م  اش  دونه مر یها دست اون بود  آراد ش ی پ  حواسم ی همه

  داخل

 

 بود خوشگل ن یا چقدر ی وا  اش  زده ژل یها مو

 

 بشه  ن ی ا  زن قرار که یدختر بحال خوش

 

   خورد تکان   صورتم  جلوه ی دست  که بودم فکرا نی هم تو
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   بود  مامان کردم نگاه

 

   کنمی م صدات  دارم ساعت سه ییکجا دخترم گفت

 

   نبود  حواسم دی ببخش گفتم

 

   داره  کارش مادرش ادی ب بگو  آراد  به  برو حاال خوب

 

   برم من

 

   گه ی د تو  خوب ام عمه  په  پنه

 

   نمیبب  رو  یک دی با برم  نخوام اگه من

 

   یدی رقصی م باهاش  یجور چه دمی د یکن  ناز  نقدریا خوادی نم حاال

 

      سرم تو  ش ی بکوب   نقدری ا  خوادی نم  رمی م باشه

 

  نه  شو  رو گذاشتم رو دستم دمی ند  بود من  به  پشتش کش ی نزد رفتم

   اش



 

   امی م االن  دی ببخش گفت  پسرا  روبه و کرد نگاهم گشترب  که

 

 گفت و من سمت برگشت

 

  یدار کارم سوگل شده یچ

 

   داره کارت مامانت یعن ی  آره

 

  داره کارم یچ

 

  بگم  بهت امی ب گفتن  من  به  فقط دونمی نم

 

  یمرس باشه

 

  خواهش

 

  هی سا  که ییآشنا  اول از  نه شده خوب بامن نقدریا  چرا بشر  نی ا

  امو
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   کنهی م رفتار  خوب نقدریا که االن  نه  زدی م ر ی ت   با

 

 خورده  ییجا به  سرش دی شا

 

   رفتن خودشون  خانه  به  آرام و  سورن یعروس بعد

 

  اتفاق هفته  نیا ی تو گذرهیم سورن یعروس  از هفته  کی 

 یخواص 

 

 قبل ی ها روز مثل هم امروز  و فتادهی ن 

 

   مارستان ی ب برم شمی م آماده دارم

 

  یم صبحانه   داشتن بابا و  مامان نیی پا  رفتم دی پوش  مو ها لباس 

  خوردن

 

  کردم سالااااااااااممممممم بلند  یصدا  با

 

   دادن رو جواب یی خوشرو با هم اونا  که

 



   صبحانه  ایب   دخترم:  مامان

 

  بابا  و  مامان با  صبحانه بعد  خوردمصبحانه  نشستم رفتم

  کردم یخداحافظ

 

   شدم نی ماش سوار  نگی پارک رفتم شدم آسانسور سوار رفتم و

 

  کردم حرکت مارستانی ب   یسو وبه

 

  دادم  سالم هم به  شدم که مارستانی ب  وارد

 

   تا  چند و  نشستم ز ی م پشت و  دمی پوش رو فرم لباس  و رفتم اتاق به

 

  کردم یدگی رس ماری ب چند به   و کردم چک رو  ها مارهی ب پرونده

 

   رفتم اتاقم به  مار ی ب   نی آخر  به یدگی رس  از بعد و

 

   آوردم در  رو لباسم بود9 ساعت اوه   کردم ساعتم به  نگاه

 

 خورد  زنگ می گوش که  خونه  برم  که دمی پوش رو خودم لباس 



 

   دمشی ند مارستان ی ب تا  هم امروز ی راست  بود  آراد کردم نگاه

 

  زنهی م زنگ  من به  داره  چرا بشر  نی ا

 

 

   دکتر یآقا سالم الو دادم جواب

 

  سوگل سالم الو

 

 افتاده یاتفاق  هی  یول شدم مزاحمت شب موقع نی ا  دی ببخش

 

 شده یچ کنمیم خواهش نه

 

 یه کاری داشتم باهات  

 

  شده یچ یکرد لبم به  جون بگو  زود د

 

   من خونه  یا ی ب  شهی م
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   وقت اون یچ یبرا

 

   داشت کار ییجا رفته که  بابام بده  حالش کمی  مادرم

 

   ی ای ب   یتون ی م منه  خونه االن مادرم

 

   ستی ن خوب حالش مادرم که  نگو یکس به  لطفا  یول

 

  شهی م ناراحت ی لی خ برس آرام  گوش به  اگه چونه

 

 م ی ای م  االن باشه باشه

 

  خداحافظ فعال ا ی ب   زود پس باشه

 

  خداحافظ

  یکی   خونه امی م  دور کمی  امشب من گفتم  زدم زنگ مادر به بعد

 اون  شی پ رم ی م ضی مر دوستام از

 

 

  کردم حرکت آراد  خونه به  و شدم ن ی ماش سوار رفتم عی سر



 

 

  آراد که  طبقه و شدم آسانسور سوار دمی رس  آراد خونه  به یوقت 

   رفتم بود

 

 

  و شمع با  خونه کف شدم وارد  بازه  خونه در دمی د دمی رس یوقت 

   گلبرگ

 

 

   زدم صدا  رو آراد  و خوردم جا  کمی   شده  رو شدم   نییتز

 

 

 آراد  زدم صداش هم گهید بار  هی   نداد جواب آراد

  

 

   یآمد خوش سالم  بله:  اراد

 

   مادرت کو  ممنون سالم: من
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   نجا ی ا  بکشونم  رو تو  که  بود دورغ ه ی  اون       دی خند: اراد

 

   بشه  یچ که نجایا یکشوند  داد یباز  منو تو      یچ: من

 

   بغلش  تو شدم پرت که گرفت دستو  مچ که برم خواستم

 

   ه ی چ راکا نی ا یشد  ونه ی د تو  گفتم ماومد رون ی ب بغلش  از

 

  دمتی د که ی روز از یکرد وونمی د تو شدم ونه ی د  مناره :   اراد

   شدم ونهی د

 

   بود  امنشی آر  آراد االن  نی ا  کردمی م نگاهش  مبهوت داشتم

 

  بد اونم شدم عاشق مغرور امنش ی آر  آراد من سوگل آره : اراد

  جور

 

      دارم دوست من سوگل

 

  نه؟  ا ی  ی دار دوست منو دونمی نم  ؟ یدار یحس چه تو  دونمی نم من

   گهی د ی کی  د ی شا دونمی نم



 

   کنم امتحان رو شانسم خواستم من ی ول ؟یدار دوست رو

 

   کنمی نم  تتی اذ  من یدار دوست رو  گهید یکی  اگه سوگل یول

 

 رو خورد سر چشم گوشه از اشک  قطره هی  یخوشحال از  د  من

 گونم

 

  کرد  پاک شصتش  انگشت  با   آراد که

 

   زی نر  رو  ها ن ی ا  زی نر:  اراد

 

   بغلش  تو  انداختم خودمو و  نکردم تحمل گه ی د آراد  حرف ن ی ا  با

 

   داد فشار خودش به  محکم منو اراد

 

   آراد:من

 

   جونم:  اراد
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   ندارم  دوست:  من

 

         یچ:  اراد

 

   عاشقتم:   من

 

   یدار دوست من توهم  واقعا:   اراد

 

 یونتم د عاشقتم دارم دوست منم آره:   من

 

   دی بوس رو  می شونی پ  برداشت  اش نهیس رو از  رو مسر اراد

 

 زارم  ینم  تنهات وقت چی ه تم رکنا معمر  آخر تا:   اراد

 

 من : منم  

 

   خونه  یبر  بهتره  گهی د  خب:  اراد

 

 (   اوردمی ن  خودم یرو  به  یول شدم ناراحت)  باشه:   من



 

   تخت یرو نشستم کردم عوض لباسام اتاقم  رفتم خونه برگشتم

 

   شد بلند می گوش یصدا که  کردمی م فکر اراد  اعتراف به

 

   بله دادم جواب

 

   دی رس گوشم به  اراد یصدا که

 

   ؟  ه ی چ نظرت  خب:  اراد

 

 ؟  درباره:  من

 

  فعال باش   یدون ی نم  تو  اهان:   اراد

 

   است  ونهی د واقعا کرد قطع کی ت 

 

   دخترم ای ب مامان  ننیب ی م  لمی ف دارن  بابا   مامان دمی د ن یی پا رفتم

    می داشت کار باهات

   یاومد  خودت که کنم صدات خواستمی م



 

 ؟  ن ی دار کارم ی چ  جونم بابا  مامان خب  نشستم

 

 فرداشب یبرا بگیره  اجازه ازمون  زد زنگ اراد  مادر:  مامان

   اراد  یبرا  تو  یخواستگار  ان ی ب 

 

 

   پس  دی پرس  سوالو اون اراد نی هم بخاطر  نی زم خورد فکم

 

   مامانه  دمی د  خورهی م  تکون صورتم ی جلو یدست  هی  دمی د

 

   دختر  هی چ نظرت

 

   دی دون ی م شما هرجور ندارم  یخواست  نظر

 

   می گریم می تصم شب فردا هم ام

 

   کردن چت باهاش کردم  شروع  داده امیپ   اراد دمی د اتاقم رفتم
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  دو ساعت کردم نگاه  ساعت به  یوقت  که می زد  حرف باهم  نقدی ا

   بود شب

 

 کردم یخداحافظ اراد از که  هم یرو رفتی م داشت چشمام گهی د

   زد زنگ  که  بخوابم خواستمی م

 

   دادم جواب

 

  ها شب نصفه   دو ساعت اراد ه ی چ:  من

 

    بشنوم  صداتو خواستمی م خب:  اراد

 

   یمغرور دکتر  همون تو  اراد ستی ن   خوب حالت خدا به:   من

   بشنوم  صداتو خواستم ی م گهی م  من به  داره االن

 

 

 خداحافظ  یچ هر حاال :  اراد

 

   خداحافظ:  من

 



  رو  صبح فردا گفتم  بیمارستان  برم  بخوام که نداشتم فی ش فردا

   بخوابم

 

 برد خوابم یسر که  باشتم یرو سرگذاشتم

 

 * اراد*

 

   سوگل با یخداحافظ از بعد

 

  ری تصو   بستم چشمامو تا  بخوام  که بالشت یرو گذاشتم سرمو

   شد انی نما چشمم یجلو سوگل

 

  گفت که یوقت  و خوشگلش یچشما اون  و زدنش  لبخند همش

  دارم دوست

 

 هرگز دارم دوست سوگلو یل ی خ بود چشمم ی جلو ها صحنه همه

   رتش ی بگ  ازم یکس زارمی نم

 

 

   رفتم خواب به و شد گرم چشمام کم کم
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  نییپا رفتم بدش  شستم صورتمو دستو  اول  شدم داری ب که صبح 

  دمی د

 

   خورنی م  صبحانه   دارن ارسام  و بابا  و مامان

 

 شم اماده رفتم خوردم که صبحانه   نشستم و  گفتم ر ی بخ صبح  هی 

   بخرم  شب یبرا ک ی ش لباس ه ی  برم

 

 

 ............................................ 

 

 مثل موهامم  بود نشسته  کی ش یلیخ تنم  یتو  یمشک شلوار و کت

  زدم شهی هم

 

  اماده حاضرو  ارسام و  بابا و  مامان  نییپا  رفتم ها  پله  از و

   بودند  ستادهی ا

 

   هی چ سوگل جواب دونستمی م چون همه مثل نداشتم  استرس

 



  می کرد حرکت و  می شد نی ماش سوار

 

  زد در مامان   م ی رفت   می شد اده ی پ   همه نایا سوگل خونه به می دی رس

   کرد باز درو سوگل

 

 

 * سوگل*

 

  و  یاب  شال هی   و یمشک یل شلوار هی   و زانو  یباال  تا  یاب  مانتو هی 

   بودم شده کیش ی لی خ دمی پوش و  برداشتم هم دی سف

 

 

   بودند ستادهی ا  اماده هم بابا و  مامان ن یی پا رفتم

 

  مامان کنار  و کردم باز  درو  داشتم استرس   یلی خ زدن در  رفتم تا

   ستادمی ا  بابا 

 

 

  احوال  و سالم بابا  و مامان با  داخل اومد اراد مامان همه از اول

   من به  دی رس  کرد یپرس
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   گلم عروس  سالم:   اراد مامان

 

  سالم

 

  یپرس احوال و سالم هم اونا  با اومدن ارسام  و اراد یبابا بعد

 کردم 

 

  داد من  به  رو ین یری ش و گل د ی رس که من به    اراد هم اخر در

   بود شده پی خوشت  یلی خ

 

   خونه اشپز   یتو  رفتم منم نشستن  رفتن همه

 

   بردم رو  ییچا ببرم  ییچا  زد صدام مامان  که ستادمی ا  کمی 

 

  که اراد  به برداشتن  همه و  گرفتم همه یجلو بردم  رو ها یچا

   اراد  ی پا یرو  ختی ر  ییچا و خورد چ ی پ پام دمی رس

 

  کرد خوشگل اخم  هی  و  ستادی وا شد بلند اراد

 



   اری ب یی چا دوباره برو گفت مامان   بود  ختهی نر  روش  ادی ز

 

   خوامی نم من  ممنون نه  گفت اراد  که برم خواستم

 

 

  گفت بابا   روبه  اراد  یبابا که زدن  رو ه ی اول یها حرف  اونا

   بزنن رو  هاشون حرف  برن  ها بچه   بهتره

 

   کنن یزندگ هم  با  عمر ه ی  خوان ی م اونا باشه یچ هر

 

   می بزن  رو هامون حرف  تا بابا   می رفت  هم با   اراد و من

 

   داخل به کردم شی راهنما  و کردم باز  اتاقمو در

 

   ی دار یخوشگل اتاق چه :  اراد

 

   ممنون :  من

 

  هی   یتو حرفامون همه یندار   هم با یحرف که ما  خوب:  اراد

  دارمه دوست اونم که شهی م خالصه جمله



 

  می ن یبش  گهی د  کمی  گفت  اراد  ن ییپا  می بر  بهتره  گفتم  که می نشست کمی 

  دارم دوست

   کنم نگاهت شتر ی ب 

 

 

   اراد می بر  ا ی ب 

 

 

  ما دخترم خب:   گفت اراد مامان  دمی د ی رس هی بق  به  تا   نییپا  می رفت 

 می کن ن ی ری ش دهنمونو

 

 

   بله

 

 

   شدن خوشحال یلی خ و زدن دست همه

 

   خونشون رفتن  اراد خانواده خوردن شام از بعد
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  دمی بد خون  می بر  اراد با  فردا  شد قرار

 

 .........................................................................

 ...... 

 

  که کردم باز چشمامو  صورتمه  یرو ی زی چ هی   که ن ی ا  حس با

   سرمه ی باال پر  ه ی  با  اراد دمی د

 

 

  داری ب  کردم صدات چقدر  هر  خانوما خانم ری بخ  صبح:   اراد

  که صورتت یرو بکشم  پرو  نی ا  شدم مجبور بعدش ینشد

   یشد داری ب   خوشبختانه

 

   یکرد داری ب   خوب یلی خ ممنون

 

   خواهش :  اراد

 

  شستم صورتمو و دست رفتم  و شدم بلند

 

   نیی پا رفتم و  دمی پوش لباس  بعدم



 

   م ی زد رونی ب   خونه از  اراد با  و

 

  شلوار و  یموی ل  راهنی پ  اون با  بود شده پ ی خوشت  یلی خ اراد

   بود زده هم یافتاب  نک ی ع  هی  یمشک مردونه

 

 

   شگاهی ازما  یسو به کرد حرکت اراد و  نی ماش داخل می نشست 

 

 

   یشد من  مال تو  که شهی نم  باورم:   اراد

 

   ی زود به  یول نشدم هنوز :  من

 

   زد خوشگل لبخند ه ی  اراد

 

  بودن  اومده پسر دخترو یکل  جا اون  می رفت  شگاه ی ازما  به می دی رس

   بدن خون که

 

   زدن ی م حرف هم با داشتن  که می نشست   جون پسر  دخترو ه ی  کنار



 

  م ی زد حرف  به  می کرد شروع اراد منو

 

 

  بترسم دادن  خون از که  نبودم دخترا اون  از  شد نوبتمون که

   بودم دکتر  هی  خودم من یناسالمت 

 

 

   رون ی ب   می اومد و  می داد خون ادار  با

 

 بخره وهی م  اب  برام  رفت اراد و افتاد فشارم که

 

  خورد خودش هم یکی  من به  داد وه ی ابم ه ی  و  برگشتم اراد

 

   سوگل:  اراد

 

   بله:   من

 

   سوگل:  اراد
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   بزن  حرفتو  هی چ هان :  من

 

   سوگل:  اراد

 

   جانم:  من

 

   بزنم حرفمو تا  جانم ی گفت ی م  اول از شد حاال :  اراد

 

   بگو  االن خب  زدم لبخند هی :   من

 

  حال از  تا می بخور   صبحانه می بر  ا ی ب که بگم خواستمی م :  اراد

   ینرفت 

      زد لبخند  هی   و  

 

   می بر  باش    فقط  یبگ  نوی هم یخواست ی م:  من

 

   می بر اره:   اراد

 

  صبحانه   می نشست   کی ش یلیخ رستوران هی   می رفت می شد بلند هم با

   یبخور



 

  یچ دی اومد خوش یلی خ گفت اومد اونم زد صدا  گارسنو ه ی  اراد

   دی دار لی م

 

   ی خوری م یچ گفت من به  رو اراد

 

   بده سفارش  منم ی برا یدیم  سفارش خودت یبرا  یهرچ:  من

 

   من سمت کرد رو  و  داد سفارش اراد

 

  جنگ سر باهام همه ن ی ا که یکس کردمی نم  فکرشم اصال:   اراد

   کنه  ازدواج باهام باشه قرار  و ه ی بش روم  به رو  االن داره

 

   کردم ینم فکرشو منم :  من

 

  زنگ  اراد  تلفن   که  نی ماش  یتو   می نشست   می رفت  می خورد صبحانه 

  خورد

 

   گفت من  به  رو بعد  داد جواب
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    ما خونه  یای ب ناهار  ی برا  گهی م مامانم

 

 بدم خبر  خانوادم به  د ی با:   من

 

   دادم خبر خودم گهی م :  اراد

 

   م ی بر   پس  باش :   من

 

  خوامی م اول  گفت من  به رو  و کرد یخداحافظ مادرش با  اراد

   ییجا ه ی  ببرمت

 

   ما خونه  می ری م بعد

 

   می بر  پس  باش :   من

 

   دمی پرس  که  می شدی م خارج شهر از  می داشت   افتاد راه

 

   یری م  یدار کجا اراد:   من

 

 : ............  اراد



 

   هستما  تو  با  اراد:   من

 

 

 :..................  اراد

 

 اراددددددددددددددددددددد   گفتم غی باج

 

 :...............  اراد

 

   یبد  جواب شهی م اراد:   من

  به  چسپوندم سرمو و نگفتم ی زی چ گهید منم  نداد  جواب بازم

   پنجره

 

   باهم   می نکرد  ازدواج هنوز  دهی نم  جواب اصال عاشقمه مثال

  شهیم یچ گه ی د می کن ازدواج دارم جنگ

 

  نگه   بزرگ یالی و  هی   یرو به  رو دمی د کردم نگاه  داشت نگه دمی د

   داشته

 



   کردن باز   درو زد بوق هی 

 

   بود خوشگل یها گل از  پر  باغ  هی  داخل می رفت 

 

   جاست اون   کوپتریهل  ه ی  دمی د   می شد ادهیپ   نی ماش از

 

  خانمم می بر  ایب :   اراد

 

   قند کارخونه دلم ی تو  خانمم   گفتیم بهم که بود  بار نیاول  یبرا

   بود

 

   می بش  نی ا  سوار  قراره:  گفتم

 

   ا ی ب اره:   اراد

 

   ترسمی م من  گفتم ترس   با:   من

 

   شتمی پ من  زمی عز  نترس:   اراد

 

   برهی م  نفسم االن  رهی بگ   منو یکی خدا یوا



 

  اراد  به  دمی چسب  من که کرد حرکت کوپتر ی هل  می شد سوار اراد با

   شونم دور انداخت دستشو و  زد لبخند ای اون

 

 

 هوا  ی تو می رفت 

 

   کن نگاه   نویپا حاال معلومه جا همه جا ن ی ا  از:   اراد

 

  نگاه بازم  که  کرد  تکرار  حرفشو دوباره که  کردم نگاه   نیی پا به

   نکردم

 

   گفتم و

 

  لطفا  کنم نگاه ن یی پا  به ترسمیم  من اراد  کنمی م  خواهش یوا:  من

   ن یی پا  می بر

 

 

  من ن ی بب  می ر ی م بعد  کن نگاه  نوییپا   االن تو   زمی عز  شهی نم:   اراد

   کنارتم
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   کن  نگاه  نوییپا  باش  زود

 

 

   کردم نگاه ن یی پا   به  و کردم باز چشمامو اروم اروم

 

   عاشقتم شکل به  دمی د که یبا ی ز  یرنگ یرنگ یها گل همون که

   بودن  خوشگل یلی خ  بود شده نوشته

 

   زمی عز هست تو  ی برا  نایا:   اراد

 

    اراد ممنونم:  من

 

   سوگل عاشقتم   زد داد بلند اراد

 

 

   عاشقتم گفتم خجالت با  و اروم منم

 

  من سر ی بال ه ی  روز هر که یوحش گربه گفت  و دی خند اراد

   عاشقتم  بگه که  نی ا  ی برا کشده خجالت االن اوردی م

 



 

  یاورد سرم  بال   یکل خودتم که یگینم چرا :  من

 

 

    زد لبخندم هی   و      کردمی م یتالف خب اره:   اراد

 

  خورد ش ی ن یب   و دادم تکون سرمو که ببوستم که جلو اورد سرشو

   سرم به

 

 

  یوحش گفت لب  ری ز اروم

 

   دمای شن :  گفتم

 

   ی بشنو  که یگفت  منم:  اراد

 

   شعوری ب :   من

 

   ی خودت :  اراد
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   می شد ادهی پ  هم اراد منو نشست  نیزم یرو  لکوپتری ه

 

   می بر  دی با  م ی کرد ری د یکل که ا ی ب 

 

   کرد روشن  نوی ماش  ضبط اراد  و  می شد نی ماش سوار

 

    دی چیپ   نیماش یتو  پهالن حامد  یصدا و

 

 میدی ند که  ما اون سرتره همه از  گنی م

 م ی دی ند  که ما اون  بهتره  همه از  گنی م

                                         

 لرزهی م آدم دل رقصه ی م یجوری   گنی م

 می دی ند  که ما  بلرزون وسط ا ی ب 

                                         

 باال  بره  دستا همه حاال هم باال هم

 فردا  نشه امشب خوامی م ابرا   یرو زونی م همه

                                         

 می دی ند  که ما  صداش  داره جادو گنی م

 م ی دی ند  که ما نگاش   رو آدم کشهی م



 بندهی م چشاشو خندهی م خانوم یوقت 

 

   اطشونی ح در  اراد نی ماش   دادمی م تکون خودمو اهنگ  تمی ر  با

   می شد ادهی پ هم با و شد پارک 

 

 

   دمی د که  کردم نگاه  بهم خورد سرعت با نفر  هی  که داخل می رف

 

   بودن  برگشته عسل  ماه از شه ی نم باورم ی وا  ارامه

 

 

   داداشم زن یبش  قراره تو که  شهی نم  باروم  ای خدا  سالم یوا:  ارام

      زد  لبخند  هی  و

 

  شده تنگ   براشون  یلی خ دلم که گفتم  بهشون و   کردم بغل سورنم 

 

 

   اومدن هم بابا   و  مامان گذشت که کمی   نشستم می رفت 

 

  شام ز ی م سر دی ا ی ب   که گفت اراد مادر 



 

  تنها  دمی د برگشتم یوقت  کردمی م کمک  مادرجون به  داشتم من

   نشستم  اراد کنار   رفتم و      زدم لبخند  هی    اراده کنار  یخال یجا

 

 

  اراد که م ی نشست  م ی رفت  و می کرد جمع زوی م ارام کمک به شام بعد

   گفت همه به رو

 

    می کن یعروس ندهی ا  ماه می گرفت می تصم گفت سوگل و من :  اراد

 

  یا زدم حرف نی همچ یک  من اخه  نیزم بود خورده فکم گهی د

  خدا

 

   ن ی گرفت  می تصم   یدوتا که حاال یول  زوده یلی خ اما:    جون پدر

   رمی بگ  یعروس  ندهی ا ماه تا دی کن شروع  رو  ها کار فردا از

 

  ی تو بکوبم سرشو خواستمی م  گهید که  زد  من به چشمک ه ی  اراد

   واری د

 

  از  می بر  که شدن بلند هم بابا  و مامان  رفتن سورن  و ارام

   می رفت   و می کرد یخداحافظ ارسام و  اراد  و پدرجون و مادرجون



 

  و کردم عوض  هامو لباس   و اتاقم داخل دمی پر  خونه  می برگشت   تا

   دمی کش دراز  تختم یرو

 

  اراده دمید کردم نگاه   شد بلند تلفنم   یصدا که

 

    گفتم یدروغ چه یکرد حال بود  نوشته

 

 یدوماه یزاشت ی م حداقل یکرد  کارو ن ی ا  چرا  ی لی خ بله نوشتم

   می باش نامزدم

 

   می نامزاد  ماه ک ی  حاال نوشت

 

   م ی داد شی ازما  امروز ما  مثال نوشتم

 

    یچ هر حاال خب نوشت

 

  یحافض  خدا ازش و شدم  خسته گهید  می زد  حرف اراد با یکل

  کردم
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  برد خوابم بالشت ی رو گذاشتم سرمو تا

 

  دی خر می بر  امی م امادشو گفت  و  زد زنگ اراد شدم داری ب که صبح 

   می کن رو یعروس یها

 

 

   عجله  نی ا  با  کجا گفت مامان ن یی پا  اومدم اماده و  دمی پوش لباس 

 

  یعروس دی خر م ی بر  اراد با  می خوا  یم:  من

 

   اومد ارادم که   رونی ب  رفتم

 

    داد  جواب اونم و کردم سالم شدم سوار

 

  جا اون  می بر  گفتم  دمی د عروس  لباس  مزون ه ی   کنم دی خر که می رفت 

 مغازه اسم  به یوقت  مغازه  هی  سمت برد   گرفت دستمو اون که

   کردم نگاه

 

 



  و دی کش دستمو  که برگردم خواستمی م شدمی م اب خجالت از داشتم

  داخل بردم

 

  که  خوامی نم ی زی چ من گفتم  کن انتخاب یخوای م یچ هر گفت

   داشتی برم خواستی م یزی چ هر کردی م دست خودش

 

 

   دی خر خواب  لباس بزرگ   کی پالست دوتا

 

   پوشمی م رو  نای ا  من انگار  حاال

 

   اونجان سورن و  ارام دمی د خونه برگشتم یوقت  م ی دی خر  زی چ یکل

 

 

  رفتم  ستمی وا نیی پا تونستمی نم  که بودن  خسته نقدری ا کردم سالم

   اومدن دنبالم  ارام و  مامان که اتاقم

 

  رفت ارام  لی وسا  دنی د به  کردن شروع  ننی بب  لویوسا خواستنی م

   خوابا لباس ک ی پالست  سر
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  ارام و مامان که کمد یتو  گذاشتم و گرفتم دستش  از یسر که

 د ی کن  ولش نوی ا  ن ی بب  رو  اونا شما نه  گفتم   می ن یبب  یزاشت ی م گفتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 * بعد  ماه کی *

 

 

   بود  یعروس روز    امروز  گذشت باد و  برق  سرعت به  ماه کی 

 

   بود اراد  کردم نگاه خورد زنگ تلفنم که شدم داری ب خواب از

 

   امی م دارم  شو اماده باش زود:   اراد

 

   شمی م اماده  دارم:  من



 

  بعد  گفتم مامان به  رو   ن یی پا  رفتم  سرعت با  و برداشتم  لموی وسا

   دی ا ی ب 

 

 

   منه  منتظره و نش ی ماش به  داده هی تک اراد دمی د که رونی ب  رفتم

 

   می شد سوار هم با

 

   کنم سالم بود  رفته ادمی  یحت 

 

   منه منتظره  ارام دمی د که  شگاهی ارا دمی رس

 

 ناهارتون  نمیا گفت و  من به  داد ک ی پالست   با  غذا  دوتا اراد

 

  رفت و زد چشمک ه ی  و نمتیب ی م شب

 

    شدم شگاهی ارا وارد

 

   یخوشگل دختر  چه به  به من  به  رو خانمه شمی پ   اومد یخانم هی 



 

   نهی بی م خوشگل چشاتون

 

   یکن  صدام شهالجون ی تون ی م هستم شهال من گفت و  زد لبخند هی 

 

  هستم سوگل منم   جون شهال خوشبختم یلی خ

 

   م ی کن  شروع تا  ن ی بش خوشگله خب

 

 ارام سمت رفت ارشمی  دست

 

  احساس  کنه بود دهی کش  هامو مو نقدیا  شی ارا  به کرد شروع

   شن ی م کنده جا از  دارن کردمی م

 

 

  دیبخور غذا  دی بر  گهی د خب گفت شمی م

 

   اومدن هم جون مادر و مامان  که می خورد غذا  هم با  ارام منو

 

  بود دهی کش هامو  مو  که بس  شدمی م ونهی د داشتم گهی د



 

   یبپوش لباستو  یتون یم تمومه گه ی د خوشگله خانم  گفتن با

 

  لباس می بود  رفته یوقت  بود داده سفارش  خارج از  اراد لباسمو

  نیا اونم بود ومدهی ن  خوشم  لباسا  از  کدوم چی ه از  رمی بخ  عروس

  کرد کارو

   بود خوشگل یلی خ لباسم

 

 

  گفت نزاشت خانم شهال که کنم  نگاه خودم به  نهیا ی تو خواستمی م

   ا ی ب 

   ین ی بب خودتو  یتون یم یدی پوش  یوقت   بپوش لباستو 

 

 

   گفت  ارامه دمی د برگشتم اومد سوت  یصدا  که  کردم تنم  لباسو

 

  سوگل یشد خوشگل چقدر یوا:  ارام

 

  یشد خوشگل من  از  شتری ب که تو :   من
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   رفتنی م من صدقه قربون یکل اومدن  جونم مادر و مامان

 

   بودم دهی ند خودمو هنوز

 

   نمیبب  نه ی ا داخل خودمو من شه ی م گفتم اونا   به رو

 

  شدی نم  باورم  بودم شده خوشگل یلی خ ی لی خ ستادمی ا  نهیا  به رو

   هستم خودم نی ا

 

    

   شد وارد اراد  اومد داماد گفت شهالجون اری  دست

 

  یلیخ دمشی دی م من یول نهیبب  منو  صورت  تونست  ینم اون

   بود شده پی خوشت 

 

   ومدی م بهش  یلی خ اه ی س شلوار و کت

 

   گرفتم ازش گلو طرفم گرفت رو  گل  داشتم استرس  یلی خ

 

 بود خوشگل یلی خ



 

 کرده خورد اعصابمو گهی د میکن کاری چ که گفتیم یه بردار لمی ف

   بود

 

  باز  من ی برا  درو اراد نیماش به  دمی رس ن یی پا   می اومد ها پله  از

   نی ماش ی تو منشستم و کرد

 

   کرد حرکت و شد سوار خودشم

 

 خانمم:  اراد

 

   جانم گفتم منم جانم  بگم داره دوست دونستمی م:  من

 

   باال ی بد شنلتو  شهی م نمتی بب  خوامی م: اراد

 

   بزنه پلکم تونست ینم گهی د کرد نگام تا  باال  دادم اروم شنلمو

 

   اورد  در حرکت به نو ی ماش و   اومد خودش به  که ن ی ماش اراد گفتم

 

  یشد خوشگل یلی خ گفت



 

   بود  یساز قند کارخونه  دلم یتو

 

   اومد زن عکاس هی    می شد یعکاس وارد   یعکاس دمی رس

 

 مهسا  من گفت اونم  می داد جواب  هم ما دی پرس  رو اسمامون اول

   خوشبختم یلی خ هستم

 

   نیچن  هم می گفت  هم ما

 

   بشم اب خجالت  از  خواستمی م که داد ی م یها ژست هی 

 

  دادی م انجام  رو ها ژست همه جون با  که ارادم

 

   می بر  تاالر به  تا می شد نی ماش  سوار  می رفت  و شد تموم  یعکاس کار

 

  اون  به  ی زی چ هی   چرا گفتم اراد به  رو حرص با  می شد سوار  تا

   دادی م که یها ژست اون با ینگفت  چندش یمهسا

 

   یگفت ی م  ی زی چ ه ی  خودت خب زمی عز:   اراد



 

        زد قهقه اون  که نگفتم یز ی چ و دادم فشار هم یرو دندونامو

 

   کردنیم دود اسفند سرمون دور  می شد وارد تاالر به دمی رس

 

  حسادت با  هم ها یبعض   یخوشحال با  یبعض   

 

   زدم لبخند فقط همه به  من یول

 

   گفتنیم کی تبر  ومدنی م  همه می نشست دمی رس گاه ی جا به  اراد با

 

   دنی رقص  یکل وست رفت ها زوج همه و شد پخش  اهنگ  هی 

 

  اراد با  داماده و  عروس نوبت  باشه هم ینوبت   گفت یجی د هو هی 

   می رفت 

 طوس

 

 کردم حلقه  گردنش دور دستامو منم کرد حلقه دورم دستاشو اراد

   شد بلند اهنگ یصدا که
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 دارم من  اروی دن عشقمه دست تو دستام

 

 دارم دوست رو تو  من آسمون یخدا قد

 

 نمی زم رو  عاشق  نی تر  خوشبخت تو  با

 

 نمی شی م  ماه کنار آسمون اوج تو امشب

 

  ما ماله  ایدن  می هم مال تو  منو لباس  نی ا  قشنگه چه  تنت  به  نمی نازن

 دوتاست

 

  لحظه شه ی م جاودانه تو  با  من کوب نقره ماه من  به دستاتو  بده

 من خوب یها

 

 لباس   نی ا  قشنگه چه  تنت  به  نمی نازن

 

 دوتاست ما  ماله ا ی دن  می هم مال تو  منو

 

 من  کوب نقره ماه من  به دستاتو  بده



 

 من خوب یها لحظه  شهی م جاودانه  تو  با

 

♫♫♫ 

 

 کردم  یانتخاب  چه بشه کور حسودا چشم

 

 بگردم  چشات دور یشد ماه  کهی ت هی  امشب

 

 کردمی م فک تو  به  من  خط به  خط واژه  به وازه

 

 کردم  هی هد تو  به  قشنگو ی  ترانه ن ی ا که

 

 دوتسات ما  مال ای دن 

 

  ما ماله  ایدن  می هم مال تو  منو لباس  نی ا  قشنگه چه  تنت  به  نمی نازن

 دوتاست

 

  لحظه شه ی م جاودانه تو  با  من کوب نقره ماه من  به دستاتو  بده

 من خوب یها



 

 دارم من  اروی دن عشقمه دست تو دستام

 

 دارم دوست رو تو  من آسمون یخدا قد

 

 نمی زم رو  عاشق  نی تر  خوشبخت تو  با

 

 نم ی تر  ز ی عز یی تو  ابد تا   که تو به قسم

 

 نمی زم رو  عاشق  نی تر  خوشبخت تو  با

 

 نمی شی م  ماه کنار آسمون اوج تو امشب

 

  ما ماله  ایدن  می هم مال تو  منو لباس  نی ا  قشنگه چه  تنت  به  نمی نازن

 دوتاست

 

  لحظه شه ی م جاودانه تو  با  من کوب نقره ماه من  به دستاتو  بده

 من خوب یها
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 میدادی م تکون   خودمونو اهنگ  تمی ر  با

 

 

   گفتن یبلند ی صدا با همه شد  تموم  رقصمون که بعدش  یم دی رقص 

 

   ببوس عروسو  داماد ببوس عروسو داماد

 

   شد بلند همه یصدا  باز  که  دی بوس منو  یشون ی پ اراد

 

   ببوس   دامادو عروس  ببوس  دامادو عروس

 

   زد  برق چشماش که  دمی بوس  گونشو و جلو بردم سرمو

 

  و ارام  و  ارسام که می نشست   گاهمونی جا ی تو می نشست م ی رفت  هم با

   شمونی پ اومدن سورن

 

  زدنیم حرف باهم  سورن و  اراد و ارسام

 

  گفت که زدن حرف هم  با  می کرد شروع  من شیپ  اومد ارامم

   بگم ی زی چ هی  خوامی م



 

   بگو  گفتم

 

  خوام ی م نگو  یزی چ گفت که بزنم غ ی ج خواستمی م ام حامله من گفت

   کنم زی سوپرا  سورنو

 

  اعصابمو گفتیم یزی چ ه ی  قه ی د هر بردار  لمی ف  بود شام موقع

 گه ی د بود کرده خورد

 

 

   یییییییییییییوا

 

  اراد  که جور نی هم کرد ی نم یجور ن ی ا  برداره  لمی ف نیا کاش

   گفتم دهنم زاشتی م غذا

 

   ره ی نگ  گهید یبگ  بهش شهی م

 

  شهی م خراب مون ی عروس لمی ف اخه گفت
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  سوار اراد  با  رفتمی م دی با بود  یعروس اخر گه ی د می خورد غذا

 و  گفت ی م ی زی چ هی  جور  نی هم هم برداره  لمی ف ن ی ا شدم نی ماش

 

   دادمی م انجام ارادم منو

 

  گهی د االن  که یواحد به  می دی رس  نداشتم حوصله  اصال گهی د

   بودن  خانمش

 

  کردی م هی گر داشت یخداحافظ یبرا اومد مامان  می ستادی ا در دمه

   بود  گرفته می گر منم

 

 کردم یخداحافظ که مامان از کردن ه ی گر به کردم شروع منم

  بابا  اما کردم هی گر و کردم بغل اونم جلو اومد اونم  بود  بابا  نوبت

   نکرد  هی گر

 

 

  هی گر مرد گه ی م شهی هم خودش مرده بابا  بازم باشه هم یچ هر

   کنه ی نم

 

 کردم  یخداحافظ اونم  از

 



 

  ی الو اون  من باش  دخترم مواظب گفت و کرد یخداحافظ ارادم با

   کردم بزرگ قو پر

 

   دی نباش نگران  شما   مواظبشم شتر ی ب جونم از  من :  اراد

 

  و اراد  ارام بعدش کردم بغل ارامو   اول اومد سورن و  ارام بعدش

  کرد بغل

 

  منو  اراد زور  به گرفت می گر بازم  و کردم بغل  اونم اومد سورن

   کرد جدا سورن از

 

 

  باش  خواهرم مواظب گفت و  اراد  شونه یرو زد دستشو سورن

   تو  با دونی م من  بشه کم سرش  از مو  تار  هی  اگه

 

   گفت و       دی خند  اراد

 

   بشه  کم سرش از هم مو تار  هی   زارمی نم  نباش  نگران:   اراد

 



  مامان  رفتن موقع  می کرد یخداحافظ جونم مادر و  جون پدر  با

   زنمی م  زنگ بهت فردا گفت

 

 

  خودم رو خونه  چون  می شد خونه وارد هم با  و گرفت دستمو اراد

  شده یجور چه  نم ی بب داشتم دوست ی لی خ بودم دهی نچ

 

 

  خوشگل خونه  یلی خ کنم غش   بود ک ی نزد دمی د  رو خونه یوقت 

 بود

 

 

  کرد باز  اتاقو   نی اول  در باال  طبقه   می رفت  اراد با

 

  خودمونه اتاق جا ن ی ا   خب خب: اراد

 

   گفت و کرد باز  رو  یبعد اتاق  در

 

   مهمونه اتاق هم یبعد  اتاق  بچهمون  اتاق هم نجایا:   اراد

  کنم  عوض لباسم یبغل  اتاق برم من خب
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  دلم ستادمی ا نه ی ا یجلو شدم  مشترکمون اتاق وارد  منم رفت اون

  ارمی ب در رو  عروسم لباس خواستی نم

 

  رو اراد کنم بازش   نتونستم کردن  یکار هر بود  پشت لباسم پی ز

   رونی ب  رفت و کرد  باز  پویز اومد زدم صدا

 

  شلوارک  شرتی ت ه ی  و کمد ی تو کردم دست اوردم در لباسام

   دمی پوش و   اوردم رون ی ب 

 

 

  اراد که گذشت کمی  دمی کش دراز تخت ی رو لباسم دنی پوش  از بعد

   شد اتاق  وارد

 

   تخت یرو دی کش  دراز دمی فهم تخت شدن ن یی پا  باال  با

 .........................................................................

................. ........................................................

 .........................................................................

 ............ 

 

 



 * بعد هفته  کی *

 

   بود  خوب یلی خ زی چ همه گذشتیم اراد با  ازدواج  از هفته  کی 

 

  اومدم دمی پوش لباس    مارستانی ب می رفتی م دی با  شدم داری ب خواب از

    خونه  اشپز یتو

 

    شد خونه اشپز  وارد ارادم که کردم اماده زوی م

 

  خانمم ری بخ  صبح:   اراد

 

   ر ی بخ هم تو  صبح:   من

 

   مارستانی ب م ی رفت  و  می خورد صبحانه اراد با

 

 کردم نگاه     زنگخورد تلفنم که کردم باز  مارموی ب ن ی دوم پرونده

   مامانه که دمی د

 

  خودم مامان  سالم:  من

 



    دختر سالم:  مامان

 

  گفت بپرسه  رو اراد ای   من حال نکه ی ا  بدون

 

  با شب اومده خارج از  ات خاله  که بگم  بهت  زدم زنگ:  مامان

   دی ای ب اراد

  جا بابات   دوست پسر عنوان به  رو  اراد امشب دختر یراست 

   نمتی بی م شب خداحافظ م ی گی م بهشون  بعدش  می زن ی م

 

  از  ربا  ده اون   ن ی ارم پسرش خدا ی وا اومده خاله شدی نم  باورم

   بودم نکرده  قبول من  و بود کرده ی خاستگار من

 

 

  می خوا ی نم ما  که نمیا شهی م ونه ی د  بدونه  رو نا ی ا  اراد اگه مطمعنم

   کنم کار ی چ ا ی خدا می بگ  منه  شوهر اراد  که ن ی ا  درباره یزی چ

 

  ری بغ  گفتم نا ی مامان خونه به رفتنمون  درباره اراد  با  رو زی چ همه

 کرده یخاستگار من از  باز  ده ن ی ارم نکه یا از

 

   می شد ادهی پ هم با  کرد پارک نای مامان خونه در دمه نو ی ماش اراد
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  شد باز یکیت   یصدا  با در که زدم در

 

  باسرعت  بود  نی ارم دی د  منو که یکس ن ی اول می شد خونه وارد

   داد جواب اونم که کردم سالم رسوند اراد  و من به خودشو

 

 

  می کرد یپرس احوال سالم ما ش ی پ   اومد همه نی ارم  یصدا  با

   می نشست می رفت 

 

  دختر) تا ی ارم  که بود نشسته  یجا  ارادم          مامان  کنار من

   بود  نشسته  کنارش(  خالم

 

   بودم  عصبانی نقدر ی ا  بود اومده جوش  به خونم

 

   گفت من به  رو خاله

 

    ینکرد ازدواج هنوز   جون  خاله سوگل:  خاله

 

   خاله  نه:   من

 



  برام  چشماش با  داره دمی د کردم نگاه اراد  به  زدم  که حرف  نی ا

   کشهی م نشون  و خط

 

   ینکرد ازدواج  هنوز که خوشحالم:   نی ارم

 

  یلی خ بود معلوم بود شده قرمز قرمز کردم نگاه   اراد به  بازم

   دمی ترسی م  نی هم از  منم ه ی عصبان 

 

 

  یخال ی جا هی   فقط  بودن نشسته زی م دور همه شد شام موقع

   نیارم کنار  بوداونم

 

  و اراد که روم به  رو به   نشستم  نیارم کنار  رفتم اروم اروم

  عشوه  اراد یبرا قهی دق هر تا ی ارم  کردم نگاه   بودن  نشسته تا ی ارم

  ومدی م

 

  شدم قرمز جور بد

 

   دی کش غذا  برام  برداشت  منو بشقاب  هم نی ارم

 

 



  که شد بلند  اراد بودن  رفت  موقع گهی د  شد تموم خوردنمون غذا

  برم دی با   من مامان گفت که مون  به  تو  بگه  خواستی م مامان  می بر

   گفتم بابا  به  رو و  ارام ش ی پ 

 

   یببر منو  شهی م بابا 

 

 

   گفت که بود دهی فهم اراد نکهی ا مثل

 

  خانممممممم سوگل برمتونیم من :  اراد

 

   شمی نم  شما مزاحم نه:   من

 

  رسونمی م   یمزاحمت  چه بابا  نه:   اراد

 

 

 می شد نیماش سوار  و  رونی ب  دمی اوم  اراد با  

 

  شوهرتم  من  ینگفت  چرا  دی پرس می شد سوار  تا
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  مامان نکردم قبول من کرده  ی خاستگار من  از باز   ده نی ارم اخه

   می نگ یزی چ  فعال اونا نشودن  ناراحت  یبرا گفت

 

 

  کی نزد  تو  به  و کنه ی م استفاده ه ی قض  ن ی ا از  نمیارم اقااااا :   اراد

  شهی م

 

 

  ی جور نی هم شهی نم خب یول  سخته یلی خ دونم ی م اراد  نی بب:   من

   که بگم  هو هی 

 

 

 کن  درک  کنمی م خواهش

 

  وگرنه کن دور خودت از  اونو یول گمینم ی زی چ باش :   اراد

   کشمشی م

 

   باش گفتم ترس  با

 



 

  اون  بریم بیرون قراره فردا بود  گفته بهمون برگشت موقع مامان

   می گی م هم نا یا خاله  به جا

 

 

   خونه می رفت  اراد با

 ........................... 

 

  نمی بش  اراد  کنار خواستمی م ها  نی ماش داخل می گذاشت  رو لی وسا همه

   گفت نی ارم که

 

 

  خوامی م اخه نمیشی م جا ن یا نه  گفتم   سوار  ما نی ماش داخل ا ی ب 

   بخونم کتاب

 

 

   باشه گفت اونم

 

 



  با  دونستم ی م من یومدی م  اونا  با  هاگ گفت که  شدم سوار  اراد کنار

   دمی ترسیم عصبانیتش   از جور بد  اخه  نگفتم ی زی چ تو

 

 

   می اورد  رونی ب   ها نی ماش از  رو زی چ همه  جا اون به دمی رس

    می نشستیم کرد پهن  رو فرش

 

   کردنی م کباب  داشتن( خاله شوهر)   دی حم اقا با  بابا 

 

   خاله با  مامانم زدی م حرف  اراد  با هم تا ی ارم

 

 

  قبول خواستمی م  بگردیم  م ی بر  ایب  سوگل گفت من به  رو  ارمین

   گهید ای ب گفت و دی فهم که  نکنم

 

 

   اوفتادم راه دنبالش و  گفتم ی ا باشه
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  ازت  صدم بار  ی برا خوام ی م گفت که رفتمی م یجور نی هم

   کنم یخاستگار

 

 

   یکن  قبول بار   نی ا  وارم دی ام

 

 

   منه  شوهر ستی ن  بابام دوست پسر  اراد ن ی ارم  نی بب:   من

 

    یکن ی نم  من با یکار ن ی همچ تو  یگی م یچ تو  یچ:   نی ارم

 

 

   نا ی مامان شیپ  رفت و

 

   نداد جواب کردم صداش چقدر هر

 

 

   یگرفت  ازم  منو عشق  تو  گفت اراد به  رو دی رس  اونا به  تا

 

  حرفش ن ی ا  با  منه زنه  اون  گفت و شد یجر ارادم



 

   دهنش ی تو اومد فرود نی ارم مشت

 

  کردنی م  یکار هر دی حم اقا و  بابا  کردن دعوا هم با  کرون شروع

   کنن شون جدا هم از تونستن ی نم

 

   زدن رو گهی د همه انقدره

 

 

  اومد اراد کردن ول همو که  گفت اراد به  یچ نی ارم  دونمی نم بعد

   درد یجور بد  دستم  دی کش خودش دنبال گرفت دستمو من سمت

   کردی م

 

  آوری سرسام سرعت با  کرد حرکت و ن ی ماش یتو کرد پرتم

   بگم  بهش ی زی چ تونستمینم روندی م

 

 

  گفته  بهشون اول همون  از کاش  بودم دهی ترس جور بد خودمم

  کردم ازدواج  من که می بود
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  می رفت  دی کش گرفت دستمو دوباره  نگ ی پارک  ی تو گذاشت نوی ماش

   بست درو  می شد وارد هم با  کرد باز  ودر خونه

 

    نه نکردی  ازدواج  هنوز که دی کش عربده

 

   عقب  رفتمی م من  جلو ومدی م اون

 

  نی هم یکرد فکر  دهی م ازدواج شنهادی پ   بهت یعوض  پسره:   اراد

   نمی شی م یجور

 

  که سوگل نکن ی باز من  رتی غ  با خورهی نم  بر  رتمی غ  رگ  به

   ین یب یم بد یلی خ

  ی دی فهم

 

 

   دمی نش  گفت که دادم تکون سرمو

 

 باال  رفت ها پله  از دمی فهم گفتم

 



  کبود بود  گرفته آراد  که نی ا  بخاطر  دستم نشستم کاناپه  یرو من

  بود شده

 

  نی آرم کله و  سر نکهیا  تا خوب یلیخ می زندگ بودم  ناراحت یلی خ

   کاناپه رو  همونجا شد داهی پ 

 

  داره یکی نکه ی ا  احساس با   برد خوابم  یک دونمی نم دمی کش دراز

 بود  یعصب  هم هنوز بود اراد شدم دار ی ب   کشهی م پتو  مرو

 

  کجا گفتم  بهش  رو رونیب   بره خونه  از خواست اراد  شدم بلند

 نداد  جوابم

 

   کجا گفتم هم تو  با  آراد گفتم دوباره

 

   چه تو  به:   آراد

 

  هم تو  زن  من چه  تو به  یچ ی عن ی : من

 

 

 زد  پوزخند  هی :   آراد



 

   یهست  یعصب   دستم از هنوزم :  من

 

   یلی خ سوگل ی لی خ آره:   آراد

 

   نکردم  قبول که من هم بعدش  هی چ من  ری تقص  خوب:  من

 

  کنم فکر خواهمی م بده وقت بهم روز  چند ه ی  سوگل:  آراد

 

   رون ی ب زد خونه  از هم بعدش

 

  لطف   به  که ناهار کنم آماده  شام  تا  خونه آشپز  رفتم بود6 ساعت

   شد کوفتمون نیآرم و اراد

 

  درست رو اراد عالقه مورد غذا  گرفتم می تصم خونه  آشپز رفتم

  رو یسبز خورشت  الزم لی وسا  کنم

 

   گرفتم هم دوش ه ی  باال  رفتم کردم آماده که رو غذا کردم آماده

 

  کردم هم م ی مال شی آرا  هی   و دمی پوش هم ک ی ش لباس  هی  بعد
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   کردم  ن ی تزئ گلبرگ  و شمع با ک ی ش یلی خ هم ز ی م نییپا اومدم

 

  یلی خ بود ومدهی ن هنوز  آراد  بود 8 ساعت کردم ساعت  نگاه

   بود  نگرانش

 

   بود خاموش یول  زدم زنگ  بهش  برداشتم رو یگوش

 

   نرفته هم  اونجا گفتن  زدم زنگ  مارستان ی ب به

 

  آراد که  اومد دی کل دنی چرخ ی صدا که  باال  طبقه برم خواستم

   تو اومد

 

 شدم نگرانت چقدر یدون ی م  یبود کجا االن  تا   گفتم جلوش رفتم

 

   بودم  دوستم شیپ :   آراد

 

   دوست کدوم:  من

 

   یشناس ینم:   آراد



 

 ه حاضر شام ا ی ب :   من

 

   ندارم لی م :  آراد

 

  رو  ات عالقه مورد غذا  ن ی بب  یکن یم ینجوریا چرا  آراد: من

   ی کن ی م رفتار ینجوری ا باهم چرا کردم درست

 

  منتظرت که منه ری تقص  اصال  شکنه ی م  من قلب رفتارت ن ی ا  با

  کردم درست غذا و  دمی رس خودم به و موندم

 

   اتاقمون سمت به  دمی دو و ختی ریم هم سر پشت هم هام اشک

 

    آمده اراد دمی فهم تخت شدن  نییپا  باال با  دمی خواب تخت یرو

 

   گفت گوش دم و کرد  بغلم  پشت از  کرد نوازش مو ها مو

 

   یخانم:  آراد

 

  ندادم  جوابش
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به   خوب شکوندم رو قلبت که دی ببخش  خوشگلم خانم خانمم:  آراد

   دختر ه ی  ادی م خوشت تو  بده حق هم من م

 

   ادی ب 

 

  رو گذاشتم رو دستم و   طرفش  برگشتم زد رو  حرف ن ی ا  تا

   ریخ نه  گفتم و ذهنش

 

 هم اراد  آخ گفتم  گرفت گاز رو دستم و  نکرده  ینامرد هم اون

   دی خندی م فقط

 

   نخند گفتم کردم پرت سمتش  به  برداشتم  رو بالشت

 

       خندمی م :  آراد

 

   نخند  گفتم آراد:   من

 

 م کرد پرت بهش  و  برداشتم هم بالش  یکی اون

 



  با  من  داد قلقلک خوابوند و شروع کرد به   و من  و داوم آراد که

   نکن ....  خدا ... رو ...تو..   آراد گفتم یم خنده

 

   بخند  فقط تو  جانم:  آراد

 

  گفت کرد  بلندم تخت  یرو از گرفت دستم بعد

 

 می بخور  رو شام م ی بر  پاشو یخانم:    د آرا

 جمع رو ز ی م و می خورد رو  شام و می نشست ز ی م سر نییپا  می رفت 

   می شست   رو ها ظرف  اراد  کمک با و کردم

 

  رفتم من  دی کش دراز تخت ی رو  اراد اتاقمون به  می رفت هم با بعد

   هی   با  رو لباسم

 

  کردم عوض یمشک شلوارک  ه ی  و  دی سف شرتی ت 

ه  کرد باز  برام  رو هاش دست  دمی د که اراد طرف  کردم رو و

   هخواست  خدا  از من م

 

  رو  وار نوازش   رو دستش هم اراد  بغلش  تو کردم پرت رو خودم

   برد  خوابم یک دونمی نم نکه ی ا  تا  دی کشی م سرم

 



   دمی چ بای ز صبحانه ز ی م هی   و شدم بلند زود صبح 

 

  دورش  حوله هی   نییپا داوم ها پله  از  حموم  بود  رفته هم آراد 

 میچکید هاش  مو از  چکه چکه آب  و بود

 

  اومد کردمی م نگاهش  داشتم  ی نجوری هم من بود شده جذاب یلی خ

   و  دی بوس گونمو  کی نزد

 

  گفت

 

  یخانم ری بخ  صبح:   آراد

 

   کرده کاریچم خانم نیبب  به  به

 

 مارستان ی ب م ی بر می ش  آماده می رفت می خورد صبحانه آراد با

 

   ست کفش و  شال و یکالباس مانتو  ه ی  و  یخی  ن ی ج شلوار هی  من

 

جوری  اراد زود تر رفته بود پایین منم رفتم تا منو دید همین 

 نگام میکرد بعدش گفت 



 

   یزد پ ی ت   نقدری ا  یک یبرا  خانمم:  آراد

 

   امنشی آر دکتر  ی برا  گفتم عشوه  با:   من

 

  تموم گرون  برات  یلی خ یکن ی م یجور ن ی ا  یدون ی م یخانم:  آراد

  شهی م

 

  کردم جور جمع رو خودم زود  یول دمی کش خجالت کم ه ی : ) من

 اد ی نم خوشم ارزون  یها  زی چ  از من  نداره اشکال( گفتم و

 

 دی د  می خواه باشه:   آراد
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   مارستان ی ب می رفت می شد نی ماش سوار

 

 *  اراد*

 

   اومد در  یصدا که کردم چک مارموی ب   نیاخر پرونده

 

   دیی بفرما:   من

 

  وارد یمنش

 

  گذاشت پاکت هی  بعدشم  اومده ن راتوب  بسته  ه ی  دکتر ی اقا:  یمنش

   رون ی ب رفت و  زی م یرو

 

   نامه  ه ی  بعد اومد  رونی ب ازش عکس   یکل اولش کردم باز  پاکتو

 

  خورد داشت عصابم عکسا  دنی د دی با  کردم نگاه برداشتم عکسارو

  شدی م

 



 هم داشتن  اونم بود  نی ارم  کنار  سوگل عکسا ی تو شدی نم  باورم

   دن ی بوسی م  رو گهی د

 

 شدمی م بدتر دمی دی م رو  ها عکس  شتر ی ب  یچ هر

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ی خدا

 

  چشمام مطمعنم  شدم ونهی د قبال بوده  نیارم با سوگل شدی نم  باورم

   بودن شده قرمز قرمز تی عصبان  از

 

  که زدم پوزخند  هی   داخل اومد سوگل کله بعدشم  اومد در یصدا

   دی ند  اون

 

  نکرده  باز  رو نامه  هنوز میبر  ا ی ب   تمومه کارت اگه زم ی عز اراد

   گفت یسرد با  سوگل به  رو  بودم

 

   امی م من  نگیپارک  یتو  برو  تو:   من

 

  رو نامه ام ی عصبان  جور بد که دهی فهم صدام  از بود معلوم

    کردم بازش    برداشتم
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   خوندن به کردم شروع

 

  یاومد بعد   ی دی د رو ها عکس  اول  مطمعنم جون اراد سالم) 

  که ین یب ی م خوشحاله چقدر ها  عکس  ی تو  که ین ی بی م  نامه سراغ

 شهی هم اون  جون  اراد منه مال هنوزم  بوده  من با  تو  از  قبل اون

 یزندگ تو  شیپ  درسته  اون میباهم دوتا  ما هنوز   مونه ی م من  یبرا

   منه  با قلبش  اما  کنهی م

  فعال زنمی م بهت بزرگ  ضربه   هی   و رمی گ ی م پس  ازت سوگلو

 (   دکتر ی اقا داری د د ی ام به  کنم یخداحافظ چرا خداحافظ

 

 

  سوار رفتم کردم جمع هام  لی وسا بودم  اورده جوش  یلی خ گهی د

  دمی د که نی ماش سمت رفتم   نگ ی پارک به  دمی رس  شدم اسانسور

    ستادهی ا  نی ماش کنار سوگل

 

  نیماش  می شد سوار هم با شو سوار  گفتم سرد دمی رس که بهش

  می شد

 

    کردم پارک ساختمون  نگیپارک بردم  نوی ماش

 

  کردم پرت  فموی ک می شد خونه داخل تا  داخل می رفت  هم با  سوگل با

   کردی م نگام   لبخند با  داشت سوگل سمت رفتم مبل یرو



 

  خون و شد پاره  لبش  گوشه که گوشش  یتو  زدم باال بردم دستمو

   دی چکی م ها پارکت ی رو  چکه چکه

 

  شکمش به  لگد  هی  ن ی زم یرو  بود  اوفتاده  سوختی نم  دلم گهی د

  شد بلند   نالهش که زدم

 

  ی رو بود افتاده جور نی هم و  زدمش تونستمیم تا  نسوخت دلم بازم

   رونی ب   زدم خونه از   برداشتم  رو ها عکس  کردم ولش  نی زم

 

 

    ار ی سام خونه به دمی رس مروند تمام سرعت  با  و شدم نی ماش سوار

  بود دهی فهم که اونم داخل رفتم سالم بدون  کرد باز درو زدم در

   خرابه حالم

 

 

   اومد ارمی سام  مبل یرو نشستم  رفتم نگفت یزی چ

 

   داداش  شده یزی چ:  اری سام

 



    زدم پوزخند هی 

 

   افتاده اتفاق  یلی خ اره:   من

 

 

 * سوگل*

 

  ن ی ا  اراد چرا  دونستمی نم بخورم  تکون تونستمینم داشتم درد یلی خ

   ادی ز  یلی خ داشتم درد یلی خ کرد کار

 

 کردم باز  رو  نتیکاب  در خونه اشپز  ی تو رفتم شدم بلند  زور به

    برداشتم  رو ه ی اول یها کمک جعبه

 

  و  شبی د ادی   مشترکمون اتاق رفتم وار ی د به گرفت دست کمک به

   افتادم صبح 

 

  کارو ن ی ا  چرا اراد شد یجور نی ا  چرا بود خوب زی چ همه چقدر

  کرد

 

  بعدش کردم پانسبان  اروم اروم رو زخمام نشستم  تخت یرو

 گذاشتم   یپاتخت   یرو  رو ه ی اول یها کمک جعبه



 

   شدی م خوب استراحت با  داشتم درد یلی خ تخت  یرو دمی کش دراز 

 

    کمی  دمی د ی نم ز ی چ اولش شدم دار ی ب   کنارمه یکس که نیا ساس با اح

 

   بود  اراد نمیبب  تونستم  باالخره  تا کردم بسته   و باز رو چشمام

  یکار  نترس گفت که عقب  رفتم  اروم اروم تخت  یرو دمی ترس

   ندارم بهت

 

 

  بود چشمم یجلو  شبی د یها صحنه  هنوز  من اما

 

  کنم  فراموش ی زود نی ا  به  تونستمی نم

 

  گه ی د شد بسته چشمام و کرد درد زخمام یجا که شدم بلند اروم

   دمی نفهم یزی چ

 

 

 * اراد*

 

@romane_sahnedar



 

   گفتم اری سام به  رو زی چ همه

 

  ای   اصله ستی ن  معلوم که  عکس هی   خاطر به  فقط تو :  اری سام

    فتوشاپ

   پسر  شهی نم  باورم  یکرد کار ن ی ا 

 

 

  اصال بودم ی عصب  یلی خ  کنمیم کاری چ دارم دونستمی نم من :  من

   باشه ی اصل دی شا

 

   اصل  ا ی   فتوشاپه بفهمم  تونمیم من:  اری سام

 

  گفت قهی دق چند از  بعد  کرد کار  به  شروع و اورد  لبتابش اری سام

   پسر

 

  بودن فتوشاپ  ها عکس ن ی ا  یکرد اشتباه

 

 :پس نامه ؟ من 

 



 نامه نداره  سامیار : مدرک درستی که برای این 

 

  بلند سری  کردم یاشتباه چه اااااااااااااااااااااا ی خدا یییییییییییییییوا

   شدم نی ماش سوار یسر سوگل شیپ   رفتمی م دی با شدم

 

  باز  در زدم در  اول باال رفتم خونه سمت روندم تمام باسرعت

   بود  شب نصفه دو ساعت کردم ساعتم به نگاهی بعد   نکرد

 

  یرو هنوز خون رد  ستی ن  دمی د داخل رفتم کردم باز دی کل  با درو

   بود  ها پارکت

 

 کردم باز  و در بود باز  مهی ن مشترکمون اتاق  در  باال  طبقه رفتم

  کنارش  بود کرده پانسبان زخماشم  بود  دهی خواب  تخت یرو سوگل

   نشستم  تخت یرو

 

  اروم خورد تکون   که بود صبح  یها ک ی نزد شدم ره ی خ بهش و

  نترس  گفتم که رفت عقب  عقب  من دنی د  با کرد باز چشماشو

   ندارم بهت یکار

 

 رفت حال از  هو هی 

 



 

 

 

  بود  داغ داغ سرش یرو گذاشتم دست

 

  حوله ه ی  خونه  اشپز رفتم  تخت  یرو اولش   یجا گردوندم برش

   اوردم اب از  پر  ظرف هی   با

 

 

  سر یرو گذاشتم اوردم درش  و ظرف  ی تو گذاشتم رو حوله

   سوگل

 

   دمی بوس   شوی شونی پ ن یی پا اومد تبش  که کردم کارو ن ی ا  نقدری ا

   برو  خوابم  بودم خسته  نقدر ی ا  دستش یرو گذاشتم سرمو

 

 

 * سوگل*

 

  یرو دمی د کردم اطرافم  به ینگاه کردم باز چشمامو اروم اروم

    اراده سر دستم

@romane_sahnedar



 

  اروم   شهی م یوحش بشه بلند   دونستمی م  شبی د یها صحنه  بازم

   یرو رو دستم

 

 کردم ه ی گر می داشت  که یخوب   یها روز  حال به و دمی کش موهاش

  اشک ازشون که چشمام  به  و کرد بلند  سرشو  اروم اروم که

   کرد نگاه ومدی م رون ی ب 

 

  فکر  با  گرفتم صورتم ضرب  دستامو که باال اورد اروم دستشو

   شد شتری ب   اشکام ختنیر شدت  بزنه   دوباره خوادی م که  نی ا

 

  رو  انگشتش و  برداشت صورتم ی رو از  رو دستام اروم اروم اما

   کرد پاکشون  و اشکام  یرو دی کش

 

   د ی بوس رو  می شون ی پ و کرد کم ی نزد اروم سرشو بعدم

 

  فتوشاپ عکس مشت ه ی  بخاطر   ببخش   منو زمی عز  ببخش :   اراد

   دی ببخش کردم کارو  نی ا

 

   بود  یچ منظورش

 



  هیچ منظورت : گفتنم  ی لرزون  ی باصدا

 

  االن   گمیم بهت بعد یبش خوب باشه بزار  زمی عز  نه  االن : اراد

   ر ی بگ دوش  هی  شو  بلند

 

   بپوش  زی تم  لباس ه ی  ا ی ب  بعدم

 

  ی تو حموم رفتم برداشتم  لباس شدم بلند کردم گوش حرفش به

  سوختی م جور بد ختی ری م زخمام یرو که اب حموم

 

  هی   با  یورزش شلوار هی هام لباس  دمی پوش لباس کردم حموم

   بود  یصورت  شرتی ت 

 

 

  به  ینگاه نشستم می شیارا  ز ی م پشت رون ی ب  اومدم حموم از

    بود کرده پوف لبم گوشه کمی   فقط کردم صورتم

 

  که  یا شونه سمتم اومدم شد اتاق وارد صبحانه ی ن ی س ه ی  با  اراد

  به  کرد شروع و گرفت ازم کردمیم صاف هامو مو باهاش  داشتم

 موهام کردن شونه

 



   دی کشی م اروم

 

   نگره دردت وقت هی  بگو  شد دهی کش موهات وقت هر: اراد

 

   زدم یپوزخند

 

   چهی ه شبمی د یدردها برابر  در هام مو شدن دهی کش درد:  من

 

   نگفت  یزی چ اراد

 

  گرفت دستمو  د ی بوس سرمو  بستشون   باال بعدم کرد شونه موهامو

    می بخور  صبحانه   می بر  تا کرد بلندم

 

  لقمه  چند بخورم بهم دادی م گرفتی م لقمه  اراد   می نشست تخت یرو

   گفتم یسرد با  خوردم که

 

  بخور خودت ینخورد  یزی چ خودتم ندارم  لی م گه ی د: من

 

  تخت یرو  نشوند دوباره گرفت دستمو که برم  بشم بلند خواستمی م

   گرفت لقمه جلوم دوباره

@romane_sahnedar



 

  فه ی ضع  یلی خ االن  بدنت  بخور:   اراد

 

   یفهمی نم ندارم  لی م که گفتم:  من

 

   نه  گفت لبخند هی   با

 

   شنوهی نم گوشات نکه ی ا  مثل: من

 

  بخورد  و صبحانتو   نه:   اراد

 

   گفتم و  گرفتم گاز انگشتشو که دهنم داخل گذاشت اورد  رو و لقمه

  بفهم  گمی م  بهت یزی چ یوقت 

 

  به  ی ول ناراحتی شبمی د کار بخاطر دمی فهم سوگل ن ی بب:   اراد

 کن گوش خوب حرفام

 

  یبمون   ه خون  دی با  مارستانی ب   یا ی ب   یتون   ینم وقت چند تا فعال

  یفهمی م

 



 

   باشم  یزندان  خونه داخل دی با چرا فهممی نم  ری نخ:   من

 

  من که  یها وقت فقط یست ی ن  یزندان  خونه داخل تو زمی عز : اراد

   رونی ب   یبر  دی نبا  ستمی ن 

   گم ی م خودت یبرا دارم

 

  مارستان ی ب از  تونمینم من  یگی م خودم ی برا  رو یچ یچ:  من

   دارم دوست منم یدار دوست کارتو  تو  که قدر همون بمونم دور

 

  دوباره  یتون ی م بعدش کوتاست مدت هی   یبرا سوگل ن ی بب:   اراد

   کارت سر یگرد بر

 

  یزد منو همه ن ی ا شبی د یکنی م کارو ن ی ا  یدار چرا  اصال:   من

   کار سر برم  دی نبا  یگی م االن بعد  قبل هی شب یشد دوباره امروز

   ی دی م دستور بهم تو  وقت اون قهرم شبی د بخاطر  هنوز من اصال

 

 

  دمی م قول کن گوش حرفام به  یول باش  قهر تو  زمی عز  باش :   اراد

  بگم   رو کارهام همه لی دل بهت بعدش

 



  منم مارستان ی ب بره که کرد  عوض هاش  لباس رفت شد بلند اراد

  ن ی ا  لی دل کردمی م  فکر اراد یها  کار به  و  دمی کش دراز تخت یرو

   بود یچ هاش کار

 

 

  بلند کردینم درد ادی ز زخمام گهید چون بود  رفته سر حوصلم

   کردم اماده غذاهم کردم جور و جمع رو خونه شدم

 

  ادی ز  نداشتم دوست ادیب  اراد که  االناست کردم ساعت به  ینگاه

  لی دل دی با  من  هاست بچه یبرا  ها ی باز قهر ن ی ا باشم قهر باهاش

   بدونم  کارشو نی ا

 

 

  رفتم  یمشک شلوارک هی   با  برداشتم  یاب  شرتی ت   هی   اتاقمون رفتم

  و کردم باز درو ه ی ک کنم نگاه که ن ی ا  بدون  زدن در رفتم تا   نیی پا

   گفتم جورم ن ی هم خونه اشپز سمت رفتم

 

  غذا ا ی ب   کن عوض هات لباس  برو   رفته ادی   هات دی کل اراد

  اد ی نم  در اراد از  ی صدا دمی د می بخور

 

 

@romane_sahnedar



    نه ی ارم دمی د برگشتم

 

   جا ن ی ا  یاومد چرا  ی کن یم کاری چ جا ن ی ا  تو  نی ارم:   من

 

   گه ی د عشقم  دنی د اومدم:   نی ارم

 

  ی کار هر با کرد بغلم هو هی که عقب  رفتمی م من  جلو ومدی م اون

   کنم دور خودم از  و  نی ارم  تونستمی نم کردمی م

 

   کنه ی م  نگاش داره نشسته  خون به  یها چشم با و  پشتشه اراد دمی د

 

    کمک اراد:   من

 

  به  که زد نو ی ارم  نقدری ا  نی ارم سمت اومد و کرد پرت  فشوی ک اراد

  گفت شدن خارج موقع بشه خارج در از  و  بشه بلند  تونست زور

 

  رمی گی م ازتون  کارو ن ی ا  انتقام:  نی ارم

 

 



  دهی ترس یلی خ من سمت اومد بست درو رفت اراد  رونی ب  رفت و

  بودم

 

  اون اما ی بمون  خونه دیبا گفتمی م که بود  لی دل  نی هم به:  اراد

  کرده دای پ راه هم خونمون به  یعوض 

 

 

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

 ............... 

 

  فیتعر برام زوی چ همه اراد  بود  گذشته هی قض اون  از هفته  هی 

  عکس منم دادمی م حق  بهش زده  منو چرا گفت و شب همون کرد

   شدی م باورم  دمی دی م دختر  هی   با  اونو

 

  که هفتست هی   االن گه ی د و کردم گوش  حرفش به  شبم اون از بعد

   رمی نم  مارستانی ب 

 

   خورد زنگ  تلفنم که کرمی م  یاشپز  ، خونه  اشپز  یتو داشتم

 



   شد انی نما  یگوش صفحه یرو  اراد عکس  و

 

  دادم جواب

 

   زمی عز  سالم:  من

 

   خانم سوگل سالم...

 

   دی دی م  جواب رو من همسر تلفن   که دی هست  یک شما سالم....

 

   اری سام ارادم دوست من ...

   دی باش اروم لطفا   یول  بگم  بهتون ی زی چ هی  خوامی م خانم سوگل

 

   اری سام اقا شده ی زی چ....

 

  کرده یکار دست رو اراد نیماش ترمز نفر  ه ی  خانم سوگل... 

   کرده تصادف  امروز اونم

   نجای ا  دی ا ی ب   لطفا مارستانهی ب ی تو االنم

 

   رسونمی م خودمو زود باش باش ... 

@romane_sahnedar



 

  عوض یهولک هول لباسام باال  رفتم تمام  باسرعت  ها پله  از

  رفتم مارستام ی ب  رسوندم خودمو شدم نی ماش سوار رفتم کردم

  یم بودم بلد مارستاتو ی ب یجا همه دیگه  خودم عمل اتاق سمت

   کجان  االن دونستم

 

  و  ارام ،  اراد ی بابا ،مامان ،بابا  مامان دمی د قسمت اون رفتم

  اریسام دوستش فکنم  شناختمی نم   که بود هم پسر  هی   ارسام ، سورن

   سمتشون رفتم تا  بود

 

   سمتش رفتم سری  رونی ب اومد عمل اتاق  از دکتر

 

  یچطور همسرم حال دکتر یاقا

 

   ادیم هوش به  تاشب  نباش نگران  دخترم خوبه .... 

 

 کردم ی راض  رو همه زور  به   بخش  اوردن  رو اراد رفت دکتر

   اری سام دوستش  با  موندم خودم برن

 

   گفتم  اریسام به رو

 



  اتون یسع همه کرده کارو نیا یکس چه دونمی م من  اری سام اقا

  شما از  ر ی بغ یکس به  االن تونم ینم  زندان دشی بنداز   که دی بکن  رو

   کنم اعتماد

 

  زی چ همه کرده کارو  نی ا یکس چه دونمی م خودمم خانم سوگل.... 

   زندانه  داخل االن کرده کارو  ن ی ا که یکس اون کردم حل رو

 

  کرد نگام کرد باز  اروم چشماشو شش ی پ   رفتم اومد هوش به  اراد

   بود اومده  در اشکم گهی د

 

 .........................................................................

 .........................................................................

 .........................................................................

..................................... ....................................

. 

 

  کردم خواهش اراد از  یکل زندان افتاد نی ارم شد خوب اراد حال

  کرد خودشو کار اون  یول زندان نندازتش  تا

 

  گهی د  ما و شد خوب زی چ همه نیارم افتادن  زندان به  از بعد

   م ی ندار مونی زندگ داخل یمشکل

 



  بود  اراد تولد  امروز بود شده  یعال  زی چ هم کردم خونه به  ینگاه

   بود اماده زی چ همه

 

  مبارک  تولدت گفتم سالم بدون  و کردم نگاش شد خونه  وارد اراد

  عشقم

 

 

 

 

 * انیپا*

 

 کشاورز ثه ی حد ،  پاداش  ایمی ک:   سندهی نو

 

@romane_sahnedar

آیدی کانال تلگرام ما  :

@romane_sahnedar 

@romane_sahnedar 




