
 

 

 

 

 

 



 

 

 روسرییییییی روسری   همون سارای خودمون مقلب به روسری

 

؟؟ چته هان  

؟؟؟ جا این شدی چتر باز صبحی اول  

_ جا این اومدم شده تنگ برام دلت دیدم بزن حرف درست بیشعور  

_ ؟؟؟ شد تنگ تو برای دلش کی جااااان  

بودیم هم پیش ظهر دیروز همین ماکه زدی توهم باز   

_ توپ جای یه  بریم شو حاضر سریع  هرحال به   

هستن منم دوستای  فقط   

اومدم االن برو خورشیدی جون اخ واااااای  

بیاد در حدقه از چشات که بزنم تیپ یه برم  به به    

 خب قشنگه رنگش که هم چشمام اهان ووو  ،ریمل پودر ،کرم  صورتی رژ  کنیم ارایش هم ذره یه بشینیم   زدم تیپی چه به به خب

رفتیم ماکه  

شده خوشگل انقدر چرا دختره این اوه  

شدی قشنگ خیلی خورشیدی اوووووو   

_ نشدی قشنگ اصال تو ولی !!  

    جاااان

گیاااا می پرت و چرت زیاد  بریم بیفت راه خان بیشعور  

کردن کل کل دقیقه چند از بعد   

رسیدیم باالخره        

_ روسری گم می   

  بنال_

_ میان کی بابات و مامان  

_ دیگه دوهفته کنم فکر اووووم   

_ اوکی اهان   

_ پرسی می چرا  

_ شیم می راحت ریختت دیدن از کی ببینم خواستم می   

خندیدم هههههه  



جوون های پسر و دختر پاتوق بود قشنگی رستوران  شدیم رستوران وارد    

دنبالش جوجه عین منم افتاد راه به رستوران اخر سمت به خوشت   

نشستم و کردم سالم دوتاشون به بودند نشسته  دختر دوتا که رسید میز یه به اخر   

 و باباش ارث انگار کرد نگاه من به جوری یه و بود خشک و مغرور خیلیی نیومد خوشم ها دخی دوتا اون از دونه یه از راستش

کردم هاپولی  

بود خوبی دختر  خیلی یکی اون ولی   

_ کنید؟؟؟ معرفی رو خودتون خواید نمی گماااا می  

_ هستم ستاره من عزیزم  

_ ایدام منم   

سارام  منم خوشوقتم اشناییتون از  

چرانمیان؟؟؟ پسرا این پس_ستاره  

؟؟؟ بیاد قراره پسرم مگه  

عزیزم اره_ستاره   

؟؟؟ نگفتی من به چرا که کردم چپی نگاه یه خورشید به   

خوشتیپ پسر تا سه  به خورد چشمم نبینه بد روز چشتون که کشیدم می نشون و خط براش باچشمام داشتم   

جیگری پسر عجب اوهوووووع   

میز سر  نشستند پرسی احوال و سالم از بعد بود تر خوشتیپ همه از وسطیشون    

و من پسرعموی  اریا  کنم می معرفی_ستاره  .... 

هستند من صمیمی دوستای  ارمان و سروش_اریا   

دیگه گم می دارم خو بگیری درد ای  

_ کردم تر اسون کارتو من خب   

خندید می ریز و بود کرده رونگاه پایین که ارمان به خورد چشمم 😬 

- شیطونی فکر یه اهان   

- ؟؟؟ بدیم سفارش غذا سینی چیه هانظرتون بچه  

باشه داشته چی همه که  

باشه میاد خوب نظر به اوووم_خورشید    

……………… 

 

کشیدن بو به کردم شروع نشستند همه اینکه از بعد منم رواوردم سینی چندقیقه از بعد    

- غذاست از کنم فکر یاد نمی بدی بوی یه نظرتون به بچه اوووف  



 بخند کی نخند من حاال غذا تو دادم فشار باهم همشون سر خوبیه صحنه دیدم که منم رفت سینی سمت به سرشون هم با همشون یهو

گوشتی ، ای گوجه ، ،ربی قرمز صورتا همه   

شد ؟ چی واااای  

ارمان یهو کنند,می نگاه منو دارن عصبانیت از سرخ باصورتای همه وای دیدم که خندیدم می داشتم   

 ارمان؟؟؟_

ارمان نه ارمان اقا  

_ میکنم سعی چشم خوبی جون وجدان سالم  

  افرین

 

روسرم ریخت یخ نوشابه کامل ی دوتاشیشه واااای  

 

خان بیشعور کردم یخ وای   

 

افتادیم راه خونه سمت به و شدیم بلند رستوران از باالخره  کل کل کلی از بعد  

 ️❤ارمان️❤

کردم فکرمی امروز به داشتم  ... 

سارا  به رسیدم می تهش کردم می فکر هرچی   

بود شیطون و خوشگل خیلی   

اشناشم باهاش تر بیش خواست می دلم   

نوشهر  بریم هفته یه برا کنه هماهنگ سروش و دخترا با که اریا به زدم زنگ همین برای   

یان می همه که داد جواب اریا  مین چند از بعد    

بکنم رو سارا کار تالفی تونم می اینکه از هم و بودم نرفته مسافرت  بود وقت خیلی اینکه از هم شدم حال خوش   

اووووووف بیارم در سرت تالفی یههههه   

بخوابم که رفتم دیدن تلویزیون ساعت یه از بعد خب  

 

 

 

بعد هفته یه  

 ��سارا��

نیومد پیش اتفاقی هیچ هفته یه تواین   



 صدتا زور به االنشم همین  کمتر گردشم برم، مسافرت تونم نمی دیگه  بیان بابام و مامان چون بودم موافق پیشنهاد بااین خیلی

بیام گذاشتند خواهش   

که رقصیدم می داشتم همینطوری  خوشحالم  خیلی ووووووییی  

کردند می نگاه و من باال ابروی بایه داشتند که خورشید و ایدا و سروش و ارمان و اریا به خورد چشمم   

ندیدین خوشگل ادم چیه رفتم سمتشون به ملیح لبخند بایه و شدم پیاده ماشین از ریلکس خیلی منم   

کردن می نگام داشتن گرد باچشای همشون    

گذاشتم عقب صندوق تو بردم برداشتم ساکو دوتا کنه جمع اینارو بیاد یکی حاال اووووووف   

شه می ارمان اویزونه هی میاد خوشم ایدا از خیلی اه   

سمتش رفتم   

_ بهشااا چسبیدی اینطوری که ارمان اقا باشن داشته فرار قصد فکرنکنم عزیزم جان ایدا   

_ نکنی حسادت ما کارای تو بهتره  هم تو بهتره اینطوری عزیزم نه  

_ نکنی حسادت گه می من به بیشعور دختره   

خیلی نه ولی کنم می حسادتم که یکم خب البته   

 رن می زنه می برق چشاشون بینن می پسر یه تا که اویزوون دخترای کار حسودی کنم نمی حسودی من عزیزم:   گفتم بهش بلند

کردم اشاره دستش به  و    شن می اویزوون دستش از سریع   

_ توخوبی عزیزم اره  

_ نیست شکی که اون در   

شدم دور اونا از ملیح لبخند وبایه   

نشستند من توماشین  وستاره خورشید   

پسرا ماشین تو نشست رفت جداشه ارمان از خواست نمی دلش چون هم ایدا و  

 که گفتند بهم بقل رفتم وقتی وایسا بقل بیا که زدن چراغ پسرا رقصیدن می زدن می دست داشتن همه  کردم زیاد اخر تا اهنگم صدای

 بردن پسرا اگه بدن انجام باید پسرا رو گفتن دخترا که هرکاری بردن دخترا اگه  بدیم مسابقه رستوران خود تا و نزدیکه  رستوران

کردم قبول منم بدم انجام باید دخترا رو گفتن که هرکاری   

کردند می درازی زبون بودند شاد پسرا بزنند جلو اونا گذاشتم کردم زیاد رو سرعتم افتادم راه که اولش  رفتیم که بریم خب خب   

نشه پیاده هیچکی گفتم ها بچه به کنارو زدم ： فکری یه اوه   

شدن پیاده شدم پیاده من تادیدن هم پسرا   

شده خراب ماشینم کنید کمک ها بچه   

شده چی ببینم بیایم بشین توماشین تو برو نداره عیب_ارمان  

رفتیم که بدو خواسته خدا از منم   

بیا دلدارم بیا یارم حاال  ........  

دست دست پسرا دختر باال دستا همه حاال   



کردم زیاد رو سرعتم هو هوهو   

همه رستوران ایول ها بچه   

روسری جیز دمت_خورشید   

خانم خورشت مرسی  

افتادیم راه رستوران سمت به شدیم پیاده   

نشستیم نفرمون سه برای غذا سفارش از بعد   

کردند می نگاه ما به وباحرص اومدن پسرا  مین پنج بعد   

کردند می نگاه خوردیم می غذامونو ولع با که ما به داشتند زده بهت بود جالب خیلی پسرا قیافه اومد ما غذای وقتی   

؟؟ کنید می نگاه اینطوری چرا چیه  

بریم بدین سفارش سریع   

 چشم_

بود جایی چه ووووووییییی رسیدیم نوشهر به دوساعت از بعد 😬 

 دریا روبه که اتاقی و گشتم رو اتاق چهارتا سریع تو پریدم کرد وا درش اریا تا دویدم ویال طرف به بود اومده بند  زبونم ازخوشحالی

هو هو کردم انتخاب و بود     

ام ندیده دریا انگار ندونه هرکی   

کردم حرکت دریا  سمت به و بیرون اومدم ویال از بدو بدو لباس تعویض از بعد   .  

دادم تکون دست براش دور از دیدم و ارمان کردم باز که و چشمام رفتم می و بودم بسته رو چشمام همینطوری دریا تو ورفتم   

من پیش  نشست اومد   

کنیم شنا دریا تو و قایق و اسکی جت بریم باهم ای پایه_سارا   

نیستم پایه_ارمان  

 ااااچرا؟

ام چهارپایه_ارمان   

بریم بزن پس   

کردم خالی خیس و ارمان من که این از بعد شدیم سوار قایق اول   

شدی اسکی جت سوار  

؟؟؟؟؟ ارمان ! 

؟ جانم  

 

 

_ بود بله همین منظورم نه   



_ شینمااااا می جلو اسکی جت تو من اهان  

من نه   

  من_

 من_

نمیاری کم که زبون از اووووف   

 اره

اوکی پس   

بیفتیم بشه چپ اسکی جت که کردم کاری دریا وسط و روندم سرعت اخرین با منم اسکی جت تو نشستیم رفتیم   

بودم شده مرگ ذوق من هاها  

_ ؟؟؟ خوبی سارا کوشی سار سارا  

 هههههه

_ نیستم خوب نه   

؟؟ کجایی وای ای چرا   

  پشتت_

 

کردم سکته دییوونه  

 هاهاها

بود همین قصدم منم  

ساحل دم نشستیم رفتیم دادیم تحویل رو جت اینکه بعاز   

سارا_ارمان  

.....  ..  

 هان؟_

_ دیگه بود بله منظورت  

 نه_

 اوووووف_

_ داشتی کارم چی  

_ میره یادش ادم میزنی حرف انقدر  

_ کرد هضم و بزرگر روده کوچیکه روده که ویال بریم و پاش پس 😅 

پزی حلیم دیگ دوتا اندازه شد چشام تو رفتم در از تا ویال سمت رفتیم باهم شدو بلند خنده با ارمانم 😳 



بود گرفته رو خونه کل تخمه پوست    

 میشکوندو تخمه داشت و دوتا اون کنار بود رفته اونم که افتاد ارمان به چشمم تازه میشگوندن تخمه و میدیدن فوتبال داشتن پسرا دوتا

اومد در همشون صدا که تلویزیون جلو جلوشونرفتم عصیانی رفتم  قیافه یه با میدیدمنم فوتبال  

بود حساسش جای اینور بیا بابا ای_آریا  

میکنم نگاه دارم اینور بیا میگه راس_سروش  

من به بود زده زل بز عین آرمانم  

وگفتم کمرم به زدم دستامم و سرم رو انداختم و صدام گرفت حرصم که منم  

_ ببینممم پاشین هااا نکشین خجالت وقت یه میشیم غرق تخمه پست تو االن کنین جمع و خودتون پاشین هوی هوی  

سروش و اریا و ارمان _ 

 پاااااشینننننن_

زدم داد دوباره و کردم خاموش و تلویزیون و گرفتم و کنترل جلو رفتم  

_ بکشین جارو اینجارو پاشین  

مااااااا_سروش  

_ بکشم من میخواین په نه  

 

_ خودتونید منم میکنین فکر اونیکه  

 چییی؟؟؟_

 خر_

_ 

 پااششییننن

 رو داشت یکیشون میکرد جمع بودو میز رو که اونایی کردو دستش دستکش یکیشون اوردن رو برقی جارو رفتن و پاشدن همشون

 من خنده صدای از شدم زمین پهن خنده از بود خوب خیلی واایی میکرد جمع ظرفارو داشت هم یکی اون میکشید جارو داشت زمین

کنه جمع مارو بیاد یکی حاال خندیدن گرفتن دلشون به و دستشون نشستن همونجا وضع تواون تا سه اون بادیدن و پایین اومدن هام بچه  

 

 

 

_ گفتم پسرا روبه و توهم کردم اخمام خندیدن کلی از بعد   

_ کنید می درست خودتون نهارم امروز  

_ بدید انجام خودتون باید یکارو این خانم سارا ههههه  

_ بدیمهاهاهاها انجام تاما وایسین  



_ نشستیم اتاقامون تو باال رفتیم همه بریم دخترا  

 

 

 ️❤ارمان️❤

نفرمون سه برای فقط بخوریم بیاریم بخریم غذا بیرون بریم بیایم نقشه یه ها بچه   

بریم بزن عالیه پسر فکری عجب_ اریا  

_ ؟؟ اوناچیه عالقه مورد غذای دونم نمی ما که اینه اونم هست مشکلی فقطیه.. فقط  

کنیم اب روقشنگ تادلشون  

 

 

دارن دوست خیلی  زمینی سیب و همبرگر دخترا گفت من به ستاره پسرا_اریا   

بریم بزنید پس_ سروش  

 

سمتمون میومد داشت کوتا شلوارک و تنه نیم بایه که ایدا به خورد چشمم بریم تاخواستیم  

_ شه من اویزوون دوباره این االن خدایا ووووایی !!  

بری؟؟ من بدون خواستی کجامی ، عزیزم_ایدا  

 عقققق

رستوران بریم خوایم می   

بیام منم کن صبر پس   

منتظرم باشه پووووف  

بود سارا کاشکی شیطون اما ساده و ریا بی و خوشگل خوبیه دختر کردم پیدا سارا به حسی یه ها تازگی ��    

نشسته دلم به که دختریه اولین  بگیرم و حس این جلوی خوام نمی  

_ مونیم می ایدا منتظر توماشین ها بچه بریم  

_ فیل یاحضرت جنه؟؟ کیه این    

بود کرده تیره پوستشم رنگ  لنز  مصنوعی های مژه بود اومده بینیش زیر تا ماتیکش بودم کردت خفه ارایش خودشوتو  

بده شفا خدایا   

خورد هم به حالم عق عطریا چه این اه اه اه   

 

 



نظر مورد رستوران به رسیدن از بعد   

هاااا حقشه ولی نگیرم سارا برای نتونستم کردم هرکاری  

 بعداز

... 

 رو ساندویچامون های نصفه تا نشستیم و کردیم پهن رو سفره رسیدیم که خونه به   افتادیم راه خونه سمت به رستوران از خرید

کردند می نگاه ما به ، عصبانیت   از سرخ های صورت با  دختر تا سه یهو که بودیم خورده   . 

_ ؟؟؟ دارید کاری جانم  

_ کاری؟؟ چه عزیزم نه  

بود بخش لذت برام همونشم ولی علکیه دونستم می اینکه با  شدم جوری یه سارا گفتن عزیزم از  . 

_ کردند حرکت اشپزخونه سمت به و کردند قبول اوناهم گفت چیزی دخترا وبه برگشت سارا .  

 

 ️❤سارا️❤

 همبرگر یه با  که مردا ولی جامیفته دیر درسته  خوب  دیگ ته یه با بپزیم  سبزی قرمه بریم بیاید ها بچه که دختراگفتم به برگشتم

پیشمون  میان حتما بیفته راه بوش شن نمی سیر   

تونم نمی دیگه هامن بچه_خورشید   

بردنش باخودشون اینا که کرده کار چی نی معلوم بود هم ایدا کاشکی گه می راست_ستاره    

_ امادست دیگه ساعت یه بیایم بعد بزنیم کم حرف یه بریم شد تموم دیگه ها بچه   

کرد می نگاش خاصی جور یه هم ستاره بود ستاره به فقط هم نگاش و پایین میومد ها پله از داشت  که دیدم رو اریا برگشتن موقع    

  اینطوری

باشه مبارک بیشهور ی ستاره وای شدم اویزون ستاره گردن از و پریدم من اتاق به رسیدن از بعد حالم خوش خیلی وای  

_ باشه مبارک چی   

_ فهمم نمی خنگم من کردین هم به شما که نگاهی اون از فکرکردین   

منه عاشق  اونم  اونم عاشق  من   سارا  وای    

_ دیگه کنید ازدواج باهم بده کجاش این خب  

؟؟ شه نمی چرا بگو نکن گریه عزیزم ستاره_  خورشید  

_ تونیم نمی خونیامون گروه خاطر به گفتند دادیم ازمایش رفتیم که روز یه اوون   و منن ، اخه شیم دار بچه    

گرفت می گریم داشت کم کم بود دوستم بهترین اون شدم ناراحت خیلی   

گریه زیر زدم بلند و ترکید بغضم یدفعه    

 یه که عشقی  یانه داره دوست و من اونم دونستم نمی که بود ارمان خاطر به دیگشم نصفه بود ستاره خاطر به هام گریه نصفه ولی

چی اون دونم نمی ولی خیلی اونم دارم دوستش من بده خیلی باشه طرفه    



کنم می خواهش هااااا بچه_ خورشید   ......... 

 

 

 

کنیم عملی نقشرو رفت یادمون شد چی دیدی وااااای_ سارا  

نقشه؟؟؟ کدوم_خورشید  

بردیم پسرا از که رانندگی مسابقه سر همون_سارا . 

مانگفتند به هیچی که شیطونیند چه اونا   

گه می راست وااای_ستاره   

کنیم می عملی فردا نمیشه که امشب ها بچه_ سارا   

باشه_ خورشید و ستاره  

نزنه سرشون به زدن مسابقه حوس دیگه که کنم درست براشون معجونی یه خوایم می_سارا  

شیم می راحت معجون یه دست از بهتر چه_ ستاره   

رو سبزی قورمه بخوریم بریم بزنید پس   

بیاین که کنم می صداتون بلند بعد کنم تزیینش برم من وایسین ها بچه_خورشید   

عشقی_ستاره برو بدو   

زد صدامون خورشید مین ده از بعد  

افتاد دهن از سبزی قورمه بیاین بدویین ،سااااراااا ستارههههه_خورشید   

بود شده خوشگل چه گفتم کم بگم هرچی واااای_سارا  

کردیم چه به به به به ذارم می عکسشو ندارم توصیف حال  

شوره چقدر اه هم تو رفت هممون صورتای سرو اول قاشق خوردن از بعد   

شد پیدا هم پسرا ی کله سرو   

؟؟؟ دین نمی ما به جمعه جمعتون بینم می_سروش  

بشورید خودتون ظرفارم بیاین باید ولی دیم نمی چرا چراا_خورشید  

دمم می جونمم سبزی قورمه برای که من واییی_اریا  

قبوله باشع_ارمان  

بخیر شبتون پس_سارا  

جون اخ واییی   

فکری عجب خورشید ایول  

دیگه هیچی عصبانین میان االن کن قفل درو بدو بدو_ستاره  



 

 

 

 

 ️❤اریا️❤

هه بیرون میاین اتاق اون از که باالخره دخترااااااا دخترا  

شانس بده خدا اوه اوه دارین شماها که دستپختیه چه  این اخه  😂 

�� هههههه _ بهتره که شماها دستپخت از  

 

 

 

 

بعد روز سه   

  سارا

تونم نمی نبینم رو ارمان  و  خونه برم قراره فردا  که  کنم می فکر وقتی   

شه نمی مچ دخترا ی باهمه و داره مهربون قلب یه ، نیست خشکم ،  نیست مغرور زیادی خوبیه پسر شناختمش خوب مدت تواین   

شدم وابسته بهش خیلی مدت این تو   

گم می بهش خودم نگه من به اون اگر دونم می ولی نیستم مغروری دختره  باشه داشته حس همین من به اونم کاش    

سوخت می هم  ستاره برای دلم  

 ستاررررررررررررررهههههههه

_ چی دیگه بنال بیشعور شدم کر کولت رو انداختی صداتو چته هان .. 

_ بابا کن نصارم فحش کم   

_ وووو لواشک کنیم خرید بریم بگم خواستم می هیچی  ..... 

بگو خورشتم به پس باشه  مرسی 

بیرون رفت می داشت بود اماده حاضر دیدم رو سارا که پایین رفتم می داشتم ها پله از_ارمان   

؟؟ بیرون ری می داری سارا  

بخرم لواشک بیرون رم می دارم ارع   

بریم باهم بیا پس   

گفتم خورشید و ستاره به شه نمی اخه   



رن می باهم اونا حاال   

 اب رو دلتون یکم ،ملس ترش لواشکایی چه به خریدمبه بود لواشک هرجور ها زده قحطی عین من که خرید از بعد بریم پس باشه

 بندازم

ارماننن  شهربازی بریم تونیم می ارمان ، ارمان  

_ بریم اره ،اهان چی  

_ مضطربی؟؟؟ انقدر چرا ارمان شده چی  

  هیییچی_

  باشه_

ندادم ادامه بده ادامه خواد نمی دیدم منم   

ههههووورااا ارمااااان    شهربازی واااااااااااااااااااییییییی  

کریدم چته   

 

 

جاننداختم دونشم یه من که بازیا تموم شدن تموم از بعد  

سارا بگم چیزی یه بهت خوام می_ ارمان   

_ ؟؟ چی  

_ ،تو تو  ..... 

 

 

؟؟ کنی می ازدواج بامن  

کنم کار چی دونستم نمی ذوق و خوشحالی از بود گرفته گریم شه نم باورم اصال خدایا وای _  

کردم پیدا بهت  عالقه دیدمت که اول روز همون از من_ارمان  

 وابسته بهت انقدر چهارروز این تو من  طرفم شیطون و  مهربون و خوب دختر یه  با دونستم می چون  نگرفتم عالقرو این جلوی

لحضه یه طاقت من  نیستی پیشم دیگه تو ببینم تونم نمی که شدم  

کنی؟؟؟؟ می ازدواج بامن حاال  ندارم دوریتو  

_ شکرت خدایا بودم ارمان  حرفای بهت تو فقط لحظه چند   

فکری یه اهان   

 نع_

شد ناراحت چهرش که دیدم وضوح در   

_ عاشقتم ارمان ندارم دوست من نع  



_ چرخوند می دور و کرد بلند و من عاشقتم سارااا   

بینن می مردم زشته نکن ارمان ارمان  

- ببینند عزیزم سرت فدای  

_ باشه داشته نشونی یه باید تو خواستگاری این اقاپسر هی . 

_ داره ،بله بله   

_ خوشگله چقدر وای کرد ودستم دراورد توجیبش از رو انگشتری ی جعبه   

دنج رستوران یه بریم چیه نظرت   

 اوکیه

بریم بزن پس  

 

 

کردم می فکر ارمان به داشتم توراه  

 ...چہ

 ...حسہ

 ...قشنگیه

 ...عشقت

همسرت بشهـ .. 

خوبه خیلی  

 

 

دارم دوستش خیلی  

_ کنی؟؟ می فکر چی به داری سارا  

کنم می فکر  تو به دارم  

_ کن تعریف خب  

_ بعد بیام در شکمم خجالت از باید اول شه نمی خیر نه  

 پررو_

رستوران به رسیدیم   

گفتم ارمان به نشستن و نظر مورد میز انتخاب از بعد ： 

 ارمان_



؟ جانم  

زنی می حرف قدیما و نوجوانیت دوران از ذره یه گم می   

شدی؟؟ ناراحت چرا ارمان  

_  خیلی اونا  اریاست و سروش خاطر به حال خوش و شاد رو من بینی می که االنشم همین  نداشتم خوبی خیلی ی گذشته من اخه

کردند کمک بودم افسرده االن من وگرنه    . 

_ کنی تعریف من برای شه می   

_ نشی ناراحت دستم از و  کنی گوش تهش تا بده قول فقط اره   

داشتم بدی ی دلشوره باشه_    

پیش دوسال   

داشتم نگه دستام توی شد می که حالتی ترین لطیف با رو گل دسته و کشیدم عمیق نفس _   

بود مونده اومدنش به ربع یه هنوز   

ام زده هیجان اینقدر چرا دونستم نمی   

زدم می لبخند همه به  

خندیدن می دوباره و کردنو می پچ پچ هم درگوش دادن می جواب دیگه لبخند یه با لبخندمو که حالی در بر و دور آدمای   

نبود مهم برام اصال   

دارم دوست همتونو من   

بود داشتنی دوست و قشنگ نظرم به چیز همه   

کشیدم عمیق نفس دوباره و آوردم صورتم طرف به رو گل دسته   

داشتن دوست احساس خوبیه احساس  چه   

کنن می حسودی اون و من به آدما همه چقدر برسه راه از اون وقتی که کردم فکر این به  

 

کرد بیشتر لبخندمو وسعت حس این   

بگم بهش باید یعنی,  گم می بهش امروز,  بودم گرفته خودمو تصمیم . 

بود مونده دقیقه ده هنوز:  کردم نگاه ساعتمو  

عیارم تموم خوشبخت یه اون داشتن با من...  گن می بدبخت آدمای به بیچاره, نه,  من بیچاره   

اون و من که روزایی,  کردم می فکر آینده روزای به   

رفتیم می راه آسمون توی هم دست توی دست,  نفری دو  

بودم متنفر هست اون وقتی تنهایی تصور از حتی حاال ولی دادم می ترجیح چیز همه به رو تنهایی قبال  . 

باشیم داشته بچه تا دو تونیم می,  اون و من  

مهتاب یا..  نگار مثال اسمشم...  دختر اولیش   



نداره عیبی بودن اون با برای بودن دیوونه ولی...  آمد و رفت پر خیابون یه کنار اونم,  زدم می لبخند ها دیوونه مثل  

 

 

 

 

 

دارم عشق دوتا اونوقت بهتره خیلی باشه اون شبیه...  بهتره باشه کدوممون شبیه دخترمون خب  

خودخواهم چقدر من اهه...  اسمشم...  خوبه باشه پسر مون بچه دومین  

بده نظر باید اونم خب...  ذارم می اسم هامون بچه واسه دارم نفری یه  

اس دیگه اسمای از قشنگتر سینا یا امید یا سپهر اسم من نظر به ولی  

باشه خودم شبیه پسرمون دارم دوس   

واقعی مرد یه  ... 

بود مونده اومدنش به دقیقه دو,  اومدم خودم به . 

حیوونکی شده خل جوونی اول...  بیچاره گفتن می دلشون ته شاید,  کردن می نگاهم همه بالاستثنا دیگه  

اون فقط,  همه بابای گور  , 

نبود گنگ و مبهم ما بین هیچی دیگه آشنایی ماه دو از بعد   

همینطور اونم و ورزیدم می بهشعشق وار دیوونه  

بغلم توی پره می و کنه می ذوق بدم ازدواج پیشنهاد بهش وقتی که بودم مطمئن   

بود شلوغ خیلی پیشنهاد این کردن مطرح برای اینجا خب ولی  

خلوت جای یه بردمش می باید   

امروز خوبه حالم چقدر...  من خدای  , 

آرامش و لبخند,  عشق از پر روزای,  بسازیم هم کنار تونیم می خوبی روزایی چه,  وای  

زندگی به امید همه از تر مهم و شادی,  امنیت,  آرامش,  داره هم با رو خوبیا همه عشق  . 

من خوشگل پرنده دیگه بیا  .. 

اون چشمای به رسوند خودشو رو پیاده توی سرگردون آدمای بین از نگاهم امتداد  . 

مهربونش نگاه و کنندش دیوونه لبخند همون با...  بود خودش  

کرد می سالم نگاهش با دور همون از   

سالممممم -:  گفتم بلند  ... 

که دونستن نمی,  هه....  کردن غرولند لب وزیر کردن نگاهم و برگشتن نفر چند  . 



خوند می نفر یه دلم توی  : 

کو شراب تنگ اون,  کو گالب,  کو گل  , 

کو,  کو, کو گالب شیشه,  کو گالب شیشه,  کو گل  

 

 

 

شه می من مال دنیا دیگه آره خب... منه مال دنیا که کنم می حس...  مهمونه... خوبا ترین خوب,  عزیزا عزیزترین آخه  ... 

داد تکون دست برام   

خورد تکون تنم همه دستم همراه و دادم تکون دستمو من  . 

 . سالم -

من عروسک سالم  . 

کردم می نگاش همینطور...  لبخند...  زد لبخند  . 

کنن می نگاهمون دارن همه ؟ بریم اینجا از میشه -  . 

اومدم خودم به  .. 

اومدی موقع به چه...  بریم..  باشه -  ... 

بهش دادم گلو دسته  ...  

خوشگله اینا چقد...  وایییییی -  ... 

کشید عمیق نفس و کرد فرو گال بین سرشو  . 

کنم می گمش وسط اون داره نگه گال الی البه سرشو دیگه لحظه چند اگه که کردم می حس  

من خانوم گلی,  وسط ازون بیرون بیا...  ها میشه حسودیم من...  آی -  . 

 . خندید

گفتم و بینیش نوک روی گذاشتم انگشتمو. چیز همه خاطر به و عشق اینهمه خاطر به,  گل دسته این خاطر به...  ممنونم خیلی ازت -  

:  

خودته خود مال,  دارم می و دارم که هرچی -  . 

شد جمع چشاش توی اشک اینبار و خندید دوباره و  . 

اشکاتو نبینم...  دنیا -  . 

؟ نباشم خوشحالم یعنی -  

دارم دوست بودنتو جوره همه..  باش تو...  دیوونه چرا -  . 

مورد در کردن صحبت برای مناسبی جای و بود خلوت زدیم می قدم توش که ای کوچه...  نبود دلم توی دل  ... 



؟ نه االن گی می...  ؟ بگی بهم خوای می مهم چیز یه گفتی راستی -  

شدم شوکه لحظه یه  ..  

اونجا بریم...  مهم خیلی چیز یه...  آره..  آهان -  ...  

بود دنیا و من منتظر پایینتر کمی خالی نیمکتای با اتوبوس ایستگاه یه  .. 

بودیم نشسته هردو  

 

کرد می نگاه بهم کنندش دیوونه و داشتنی دوست نگاه همون با و بود گرفته آغوشش توی گلو شاخه دنیا  . 

؟ خب -  

راستش اممم  ...  

کنم شروع چطور دونستم نمی بود رسیده گفتنش موقع که حاال  . 

بود مهم برام کردنش شروع چطور ولی نبود سخت برام گرچه   

بگم بهش صریحا اینو خواستم می فقط حاال و دونستم می خودم زندگی شریک قبل ها مدت از رو دنیا من   

؟ شده چیزی -  

فقط...  نه  ...  

زد حرف من دهن از که بود کی دونم نمی کوتاه مکث یه از بعد و دوختم چشاش به خیره چشامو  : 

؟ کنی می ازدواج من با -  

بعد و داد بروز که بود احساسی ترین لمس قابل و اولین این...  پرید رنگش  , 

لرزیدن به کرد شروع عنابیش و قشنگ لبای   

کرد قایم دستاش دوتا بین صورتشو و دزدید ازم نگاهشو  .  

کردم؟ ناراحتت.. دنیا -  

گشتم می دنیا واکنش این برای خوب دلیل یه دنبال آشفتم ذهن توی  . 

 جوی توی افتاد دستش از دادم دنیا به عشقم تموم با و بودم کرده انتخاب گالشو دونه دونه عشق تموم با پیش ساعت چند که گلی دسته

خیابون کنار کثیف آب  . 

نداشتم خوبی احساس  ... 

؟ زدم بدی حرف...  بزن حرف کنم می خواهش دنیا -  

 شدت به بزنم کنار قشنگش صورت جلوی از دستاشو کردم می سعی که من تالش مقابل در و کرد می گریه شدت به و وقفه بی دنیا

کرد می مقاومت  . 

 

 

کرد نمی کار اصال فکرم...  شدم کالفه   



؟ زنه می رقم واسم داره چی سرنوشت این باز ؟ بکنی چیکارم خوای می باز خدایا گفتم خودم با  

زدم داد کنم می فکر...  بیارم طاقت نتونستم  : 

کنم می خواهش..  کن بس کنم می خواهش...  دنیا -  . 

کرد بلند سرشو دنیا   

بود اشک از خیس صورتش و بود شده سرخ چشاش  

بودم ندیده اینطوری اونو هیچوقت  

کرد نگاه چشام توی  

بود التماس شبیه...  خاص حس جور یه پراز چشاش توی   

کنم..  می خواهش...  ببخش منو -  ... 

خوردم یکه   

؟ زنی نمی حرف چرا..  شده چی...  ببخشمت باید چرا ؟ ببخشم رو تو -  

ترکید بغضش دوباره   

شدم می دیوونه داشتم دیگه  

من..  من -  .... 

؟؟؟؟ چی تو...  بگو کنم می خواهش چی؟ تو -  

گفت کرد می گریه شدت به که حالی در دنیا  : 

نگفتم تو به رو چیزایی یه...  رو چیزایی یه من -  ... 

بود شده داغ سرم  

کردم می ضعف و سنگینی احساس   

شدم دور دنیا از قدم دو و شدم بلند نیمکت روی از  

ترسیدم می  

بگیره فاصله زندگیش های واقعیت از ها فرسنگ داره دوس آدم گاهی  

نکنم فکر هیچی به کردم سعی  

خورد می تاب و پیچ گوشم توی...  شوم سرنوشت یه...  سرنوشت تلخ خنده مثل دنیا گریه صدای  

بود کابوس اینا همه کاش  

 

 

 

 



 خواب از شد می کنه می فراموش بدشو خوابای همه آب لیوان یه خوردن با و پره می خواب از که آدمی مثه همونجا شد می کاش

 بپرم

بود واقعی چیز همه ولی  

؟ کنی می ازدواج من تلخبا و واقعی  

 

کنارش نشستم   

کن نگاه من به - ... 

بود شده شکسته و ریخته هم در  

نبود پیش دوماه و پیش روز یه,  پیش ساعت یه دنیا شبیه اصال  

ببخش منو..  ببخش منو...  کرد می تکرار لب زیر مدام  

نیست مهم باشه چی هر..  نگفتی من به چیارو بگو...  بگو -  

نباشه مهمی چیز واقعا خواستم خدا از دلم ته...  ولی...  گفتم تردید با رو آخر تیکه  

تونم نمی...  تونم نمی -  ...  

گفتم تحکم با اینبار و گرفتم دستام تا دو بین صورتوشو  : 

کنه می اذیتت اینقد که چیه بگو..  ؟ کشم می چی دارم من بفهمی تونی می...  بگو -  

.... 

 

دونم نمی  ... 

 

نیست یادم هیچی ... 

 

گفت شدیدش های گریه بین و سرهم پشت دنیا که ای جمله چند از بعد لحظه چند تا  

فهمیدم نمی هیچی  

بود شده فلج هم با همه احساساتم تموم و اعصابم..  بدنم تموم انگار  

بود تصور قابل غیر من برای..  من برای شدت اون به اونم...  ضربه اونهمه تحمل قدرت  

بود دستام تا دو بین صورتش گفت من برای بریده بریده رو جمله تا سه همون دنیا که مدتی تموم  

داشتم رو مرده مرد یه احساس شد تموم که حرفش  

بوده زنده خود بی که آدمی  

بودم مرده کاش و  

ترسیدم می ولی....  ولی..  بگم بهت خواستم می..  بچه یه و...  دارم شوهر من..  من -  .. .. 



 

 

 

 

 

 

شد سیاه چشام جلوی چیز همه و رفت گیج سرم  

شد آویزون صورتش طرف دو از شه می فلج یهو که آدمی دستای مثه دستام  

بگیرم ایستگاه کنار خشک درخت به دستمو خوران تلو تلو و پاشم تونستم چطور دونم نمی  

بزنم حرف تونستم نمی  

داشتم تهوع احساس  

 رد بستم چشای جلوش از بیرحمانه..  فیلم یه مثل... و..و..و. دنیا های خنده...  عشقبازیهامون...  دنیا و من خلوت های لحظه تصویر

شد می  

بکنه؟ من با کارو این تونست چطور  

اومد می سرم پشت از دنیا صدای : 

 خاطر به..  تو...  کردم خودکشی بار دو...  بار دو...  بشم آشنا تو با اینکه از قبل....  هیچکدومشونو...  ندارم دوست رو اونا من -

و...  دارم دوستت...  ندارم تو جز به دلخوشی هیچ من...  ام زنده االن تا تو  ... 

گفتم لب زیر  : 

شو خفه -  ... 

 

نشنید صدامو هم دنیا و...  شناختم نمی خودمو صدای...  سرد و...  بود مرده و ضعیف صدام  ... 

دارم دوست رو تو من...  متنفرم ازش من ولی..  داره دوستم گه می...  ده نمی طالق منو اون -  ...  

خشم و نفرت تموم با..  زدم داد  : 

 

لعنتی شو خفه -  

زد خشکش...  شد ساکت یهو  

لرزید می دستام   

تو ؟ تونستی چطور تو..  تو..  تو -  ... 

بزنم حرف تونستم نمی   

کرد نمی گریه دیگه دنیا  



کرد نمی هم گناه احساس دیگه شاید  

ایستاد روبروم و شد بلند خودش جای از  

نیست مهم هم دیگه چیز هیچ...  دارم دوستت..  داشتم دوستت من -  

 کوبیدم بود مونده برام نفرتم و شده له احساسات از که قدرتی تموم با و بردم باال دستمو..  افتاد اتفاق سریع خیلی که لحظه یک در

گوشش توی  

 

بودن زنده الیق حتی...  نیستی هیچی الیق تو  

زمین افتادروی  

بود کوبونده زمین به منو که اونطوری نه ولی  

بودم شده له من  

بودم گرفته ازون که بویی..  دادم می تعفن بوی...  دیگه آدمای قاطی..  بشم گم...  کنم فرار ازش داشتم دوست  

کردم می تصور ذهنم توی که کاری ترین کثیف...  خیانت  

اون با..  مدت تموم...  من و  ... 

بود مونده ثابت چشام جلوی بچه یه با مرد یه تیره تصویر  

بود خورده گره گلوم توی بدجوری نفرت و اشک و کردم می فرار چیز همه از  

... 

ندیدمش دیگه  

بار یه حتی  

گذاشت برام ننگ لکه مثه که چیزی تنها  

بود دایمی ترس احساس یه  

آدم تموم از ترس  

داشتن دوست تموم از  

همینجاست,  موعود بهشت کنیم می فکر همه که لجنزار دنیای این از نفرت احساس و   

که دنیایی   

کنه نمی رحم کس هیچ به  

قشنگ دروغهای از پر  

تلخه های واقعیت و  

که دنیایی  ... 

 

 



 

_ کن بس  

باشی نشدع ناراحت من دست از امیدوارم ، باشه_ارمان   

داری؟ اعتقاد شه می عاشق بار یه  ادم که این به هه  

_ ولی ، اره  ... 

خدافظ ،  کن بس   

ساراااااا وایسا سارا سارا  

بودم اعصبانی خیلی کنم می کار چی دارم دونستم نمی اصال   

زنه می حرف بازیاشون عشق از گه می من جلوی   

کردم می گریه طوری همین   

شه نمی باورم خدایا شدم می یکی عاشق  حد این در که بود باری اولین   

کنم می فراموشش هه رم می رم می   

 

بود بد واقعا حالم کنم بیان رو حسم تونم نمی   

چرا اخه چرا بودم عاشقش من   

شیراز توی عموم پیش رم می اومد یادم اهان  

 

 

  

❤️ بعد روز چند  ❤️ 

تونم نمی نه  کنم فراموشش تونم نمی  اینجام که هفتس یه االن  

؟؟ کنم کار چی اخه  

 

 ️❤ارمان️❤

اومد دلش چطور رفت اون نزدم هم خالی و خشک لبخند یه حتی نذاشتم بیرون خونه از پامم  هفته یه این تو رفت اینم شه نمی باورم   

  خدااایااا

دنیا دنیا کن کمکم   

کنند کمک  من به کردند سعی خیلی  اریا و سروش   

بگن بهم  دونند می رو سارا جای اگر گرفتم قول ازشون  



خواد می یکیو فقط دلم من نع ولی کنند سرگرم و من بازیاشون مسخره با کنند می سعی هم  ستاره و خورشید  

 

 

 

سارا عموی پسر： علی                          سارا  

بزنیم دور بریم باهم پاشو  سارا سارا_  علی  . 

مرسی خوام نمی من علی نه  

پوشودیگه ااا   

_ علییی پووووووف  

_ بیرونم من   

_ پایین رفتم پوشیدم مانتو یه نداشتم ارایش حال شدم بلند . 

_ ؟؟ گذاشتیش جا  پس کجاس شناختیمس می که شیطونی سارای اون  

_ بشم اشنا اون با ازاینکه ضقبل شد جمع توچشمام اشک ؟؟ اخه چراا  نگفتی اول از چرا حیف حیف بودم ای سرزنده دختر        

_ ؟؟؟؟ فکری تو چرا دختر  

_ فکری توچه بابا نه هااان   

_ وللش  هیچ  

بریم کجا بگه خواد نمی نشسته اینجا که دخی  این خب   

بزنیم دور ماشین با بریم  

 اوکی

بگم بهت چیزی یه خواستم می سارا   

 ... بگو

کنی می ازدواج بامن خبب اوووومم   

_ ؟  علی چرا خدایا،   

دید اینکه مثل ولی.  نبینه اشکمو که اونور کردم رومو ریخت پایین چشمم از اشک قطره یه ؟ اون چرا  

اشکتو نبینم سارایی   

_ داری؟ دوست رو کسی  

_ گفتم؟ می چی  شد تر شدید گریم  

کنم دل دردو بایکی تا بود موقع بهترین االن   

  !اره



_ خبب خب ...  

 حتی من که بود مهربون انقدر  اون اون..   بشینه دلم تو انقدر  انقدر بتونه کردم نمی فکر  دیدم رستوران یه تویه اونو اول روز علی

 بهم اینکه تا  کرد باز جا قلبم تو اون کم کم.     خشکند و مغرور خیلی که اون امثال پسرای ی همه   برعکس...   کردم نمی فکرشم

 اونو که.. بوده ی..ختر.د یه..  با ال.قب ن.و..ا...    بگو گذشش از گفتم بهش بودم عاشقش چون  کردم قبول من داد ازدواج پیشنهاد

..  وبعد بوده سرده..اف سال چند تا..  داره هر..ش که..  گفته دختره..  داده پیشنهاد بهش ینکه.ا ز..ا بعد لی..و  داشته دوست خیلی

یده...د و من ینکه.ا تا. شده خوب.. دوستاش کمک.با   

مونی می پیشش شرایطی هر تو باشی داشته دوستش واقعا اگر گذشته ها گذشته عزیزم خب_   علی   

کنه درک رو من حد این تا بتونه علی کردم نمممی فکر وقت هیچ زدم لبخند یه هوا و حال اون تو  

کنی پیدا و تاخودت   بمون اینجا دیگهم یهفته یه وایسی باید ولی_ علی   

خوبی خیلی ازت ممنونم   

بریم بزن  

  

 ️❤ ارمان️❤

 

کنم پیدا رو سارا  تونم نمی کنم می هرکاری گذشته روز چند .  

گردمم می بازم  ولی شدم خسته دیگه _    

چی بیاد سرش بالیی اگر واای بود شده تنگ براش دلم داشتم وجدان عذاب بخوابم نتونستم اصال هفته یه این تو   

نکن بد فکر ارمان نه نه   

شد اینطوری چرا شد چی دونم نمی...  بیرون اومدم و پوشیدم و لباسام تا  کجا دونم نمی ولی رفتم می باید شدم حاضر   

دیگه و هم سر پشت  های بوق صدای  

 .... 

 

 

بعد روز چهار ️❤سارا️❤   

خواستم معذرت ازش شایدم بزنم حرف ارمان با خوام می اینکه برای  دارم استرس خیلی امروز 😞 

کنم کمک خورشید  از بهتره   

خورشید به زدم زنگ  . 

_ خورشیدی سالم  

_.... 

_ ؟؟ خورشیدی  

  بله_



؟؟؟ شده چی  

افتاده یادت االن تازه هه ��  😒 

؟؟ رو چی  

کرد تصادف  اخرم دری دربه  روز همه این از بعد اینکه کنی درک و ارمان باید اینکه  

 ههههههاااااااااننننننن تصادف

 اره

؟؟؟ روزه چند  

پیش روز چهار   

نداره امکان نه نه وای   

 

 

؟ کجایین  

 .....ت

اومدم االن باشه   

بود  کرده پر و صورتم که بود اشک خدایا    

تهران ببر منو علللللییییی   

تونم نمی من  

بدوووو  بدو علی بدو  

 

 

بودیم توراه ساعتی پنج یه افتادیم راه ا.....وایس   

کنیم؟؟ استراحت   

نداشتم زدن حرف نای    

نه گفتم زور به ولی    

 

 اوکی

 بریم

نداشتم وایسادن نای اصال رسیدیم ساعتی سه از بعد   

دادم علی به تکیمو   

نگفت چیزی وخیمه حالم دید علی   



دیدم ،خورشیدو خورشید   

 خوووورشششید

؟؟ عزیزم جانم  

 ... حاللشش_

 

 خورشید

 

بست چشاشو واروم کنه تموم جملشو نتونست   

بردنش اومدن صدازدم پرستارو سریع افتاد و   

  خدایا

بیهوشه که هفتست یه حدود ارمان اوووف  

بزنم سر سارا به رفتم    

شه می خوب نیست چیزی افتاده فشارش عزیزم_پرستار  

 مرسی_

_ رفتم فرو عمیقی خواب به شدو سیاه جا همه کم کم نشستم زمین رو ارمان اتاق دم   

کردم باز چشامو دستگاهی بوق ممتدد باصدای  

بود صاف خط یه نه وای داد نی نشون و قلب تپش که دستگاهی به خورد چشمم شدم بلند سریع  ➖➖➖➖ 

  پررسسستاررررر

رفت اتاق داخل دستگاه اون بادیدن و اومد سریع پرستار   

شک دستگاه   

ک➖ی  

و➖د  

 خدداااایایااا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خورشید......

 

_ بگیر گاز زبونتو  خورشید نه وای  شه می چی بمیره اون اگر بود اومده بند زبونم کنم کار چی دونستم نمی استرس از . 

_ صاف خط یه همش فهمیدم نمی هیچی کردم می نگاه دستگاه اون بع هرچی  

 

گذاشتند کنار رو شک  ودستگاه  شدند ناامید ارمان از دکترا   

 گریه به کردم شروع و نشستم زمین روی  رو صاف خط اون دیدم وقتی گرفتم سر از رو بودم بلد دعا هرچی دلم تو کن کمک خدایا

  کردن

 

  

 

 

 

 

شنوم می چی دارم خدایا  ،   خدایا    

کنم خبر رو دکترا تا دوییدم و زدم کوتاه جیغ یه ذوقم از واااااااای شدم بلند سریع   

سارا خدا وای رقصیدم می بندری براشون وسط اون رفتم میی کردند می ول من وای  

رفتم سارا پیش دکتر کردن خبر از بعد   

کرد می نگاه گوشه یع به و بود باز چشاش . 

_ سارا سارایی سارا  

_ برگردوندم و سرم سارا اروم باصدای   

_ ببینم و ارمان خوام می   

 برای رو سارا و.  کردن تعریف رو ماجرا پیاز تا سیر از کردم شروع و  بود معحزه یه عین سارا وای باشی ناراحت نبینم سارا

گذاشتم تنها کردن فکر و کردن استراحت  . 

 

بعد ساعت۴  (سارا)                   



_ کندم می رو لبم پوست استرس از داشتم استرس العاده فوق   

اومده بهوش ارمان که  شه می ساعتی نیم حدود   

ببخشه منو امیدوارم فقط   

شدم چشم تو چشم ارمان با و شدم اتاق وارد رسوندم اتاقش به  خودمو سریع  . 

 ..........._ سارا

 …………_ارمان

ببخش منو   

 چراا؟

_ شدم دیوونه شنیدم رو گفتی که رو چیزی اون وقتی همین برای  دارم دوست خیلی من  خب من ، من   

کناربیام باخودم تا دادم فرصت خودم به هفته یه ،  کردم فکر خیلی   

_ نبودی؟ من فکر به  

؟ کردم تصادف دونی می  

؟ رفتم مرگ پای تا  میدونی  

؟؟؟ فهمی می اینارو فهمی می نخوابیدم و گشتم دنبالت تموم دوهفته دونی می  

 

_ شد اشک از پر چشمام کردم بغض    

 

arman 

کنه گریه خواستم نمی اومد برحم دلم بود  بغض اثر در و داشت وجود او های چشم در که ای ستاره بادیدن    

_ عزیزم بسه سارا   

_ دیدم چشاش تو رو بهت   

گرفت جا لباش رو لبخند زدن هم به چشم ثانیه یک در    

شد نزدیکم بودم لبخندش عاشق  

گذاشتم شونم رو وسرشو کردم بقلش بیارم طاقت نتونستم   

 _سارا_

گرفت فرا رو وجودم سراسر ارامش حس مردنش بغل با   

بودم عاشقش ، داشتم دوستش مردو این من  

_ پرایز سور یه خانوما خانوم خب  

برداشتم شونش زوی از سرمو   



_ شن اشنا من ی باخونواده خونوادت قرار فردا پس   

_ خواستگاری میان یعنی واقا  

_ خواستگاری گفت کی   

نکن اذیت ارمان ااااا   

بگه خانمم هرچی چشم  

بشم زنت بذار ارمان برو  ... 

شی می ایشاهللا   

بودم شده مرگ ذوق   

نیست ازشون خبری اریا و  ستاره و  خبر چه ببینم بزنم ستاره به زنگ یه برم من ارمان  . 

داد جواب چندمین از بعد زدم زنگ   

_ چه خوبم منم خوبی ستاره سالم .. 

_ بگیر دهن به زبون  

 چشم_

_ خوب خبر یه سارایی وای   

؟؟ خبری چه  

رفتیم دکتر به باهم و اومد من خواستگاری به ااریا دوهفته این تو   

کنند  حل تونند می رو مشکل این گفت دکتر . 

 واقعاااا

_ بیاین شم می حال خوش نامزدیمه چهارشنبه عزیزم اره   

 

 

 

 

 

_ حتما چشم   

_ دیگه نداری کاری   

_ بای عزیزم نه   

_ لبخند یه با اونم گفتم بهش رو قضیه و   رفتم ارمان اتاق سمت به   

داد رو جوابم  



بعد ساعت سه  

شد مرخص بیمارستان از  .  

خونه رسوندم و ارمان   

خرید بریم باهم دنبالت میام فردا همینطور و ری می باش مواظب  سارا_ ارمان  . 

- بای اوکی   

ازدواجیم ب باهم قراره که ارمانم و من ،  کنند می ازدواج دارن باهم اریا و ستاره بودم حال خوش خیلی   

_ بزنم زنگ بهش بزار کنم تشکر  علی از رفت یادم   

_ سالم الوعلی  

_ ؟ خوبی سالم  

رسوندی اینجا تا و من اینکه خاطر به کنم تشکر ازت خواستم می  مرسی خوبم اره   

ک نکردم کاری کنم می خواهش   

_ نداری دیگه کاری  فرمونم پشت سارامن   

؟ نداری  

_ خدافظ نه  

 بای

بعد روز یک      😬 

 ارمان

شد برپا  هم خواستگاری قرار و....  خواستگاری برای بزنگه سارا بابای مامان به که زدم حرف مامانم با دبروز  

بخریم فردا برای پرت و خرت و لباس یکم تا خرید برم سارا یا امروز   

بعد دوساعت  

_ ارمان ریم می داریم کجا  

_ جا اون ریم می که  هست اطراف و ددور همین خوب پاساژ یه  

باشه اهان   

...... 

  رسیدیم

 خودش به رو توجهم  لباس یه پاساژ کل زدن دور از بعد   رفتیم پاساژ به هم دست تو دست و شدم پیاده سرش پشت منم شد پیاده سارا

کرد جلب    

ببین اینو سارا سارا  

 سارا

شع می عالی ساپورت بایه  میومد زانوهام سر تا و بود مشکی ، بود لباسی چه وای   



بود قشنگ خیلی گرفت می  دستامو و هامو سینه زیر تا تور و  بود تور باالشم   

تو بریم   

 بریم

بیارین منو سایز لباس این از شه می ببخشید خانم   

بفرمایید عزیزم اره  

خریدیم لباس هم ارمان برای مردونه طبقه به رفتن از بعد بیرون اومدیم و خریدیم اونو بود عالی واو پوشیدم و لباس و توپرو رفتم   

فردا برای حوابیدیم......  و رفتیم خونع به و  

 

ساراااااا ساراااااا  

 

 

   هوووم_

_ بیاد خواستگار برات امروز قراره سرت خیر شو بلند   

_ شدم بلند سریع خواستگار اسم باشنیدن    

چنده ساعت جونی مامان وواااای   

_ بنده رو شستم   

 مامانن_

_ یک بابا باشه   

  یککککک_

گرفتم سرسری دوش یه رفتیم حموم به و شدم بلند سریع   

_ خوردم ناهار رفتم پوشیدم شلووار و  لباس   

_ بود شده سه کردم نگاه و ساعت   

تخت رو گذاشتم و لباسم و   کردم ارایش ، اتاقم به رفتم    

_ ۵ بود شده ساعت گذشت می طوری همین ساعت خدایا وااای  

بستم اسبی دم موهامو نشستم و پوشیدم لباسمرو شدم بلند   

پوشیدم ویه کفش پاشنه بلند سیاه     

خوندم اسشو بود داده اس ارمان روتخت نشستم رفتیم که برو و   

خندیدم و   

؟؟ خوبی.  عشقم سالم  



مرسی خوبم دادم اس منم    

داد جواب مین چند از بعد   

_ ها نزنی ای عاشقانه حرف وقت یه  راستی  میفتیم راه داریم   

_ جمع حواست زنم نمی  نه   

پایین رفتم  شدم بلند گوشی پای از نداد جوابی دیگ   

سالم بابایی وای   

قشنگم دختر سالم دخترکم بشی عروس قراره شدیا بزرگ ️    

 ...بابا

_ نذار الالش به لی لی انقدر امیر دیگه بسه   

خنده زیر زدم پقی بود شده چی کردیم نگاه مامانم به برگشتیم   

_ شو حاضر برو  عزیزم افتادن راه جونم مامان  

رفتم من سرم بر خاک وای   

_ افتاد راه به سرش پشت بابامم   

باال رفتم سریع اومدن ربع یه از بعد    

اومدن مامان   

کردن باز درو و پایین اومن بابام و مامان   

تو اومدند ارمان دخترو یه بعد و مامان بعد و ارمان بابای اول   

باشه خواهرش باید فکرکنم ارمان به داش شباهت ولی کیه دختره ببینم که بودم شده کنجکاو بدجوور   

شماست برای گل این بفرمایید_  ارمان   

گرفتم و گل بود گرفته زیر سرشو برگندوندم ارمان سما به سرمو   

افتادم اشناییمون اول روز یاد خنده می ریز داره دیدم   

کنیم می دق فضولی از االن خواهرمه دختره اون راستی_ ارمان   

_ ارزوهستم من عزیزم سالم   

خوشوقتم اشناییت از سارام منم سالم   

  عززززیزززم_

گرفتند پیش در رو عادی ،بحث نشستند همه   

بودم رفته فکر به شدت به و کردم می نگاه رو زمین من    

کنید صحبت ارمان با اتاق توی برین عزیزم   کردم بلند رو سرم  اسمم باشنیدن  

  چشم_



رفتیم اتاق سمت به باهم   

 .... سارا_

 

اتاقمه بیااین   

_ ؟؟؟ اتاقیه چه این یاابرفرض  

_ دیگه شدم می حاضر داشتم چیه مگه خب خخخخ   

_ داریم خانم هم ما دارن خانم همه   

_ گفتیااااا چی شنیدم  

_ بشنوی که گفتم منم  

_ ارماننننن کشمت می   

_ نوچ نوچ   

سرم به زد فکری یه همین برای نبود الزم کردن صحبت پس داشتیم خبر هم چیه ازهمه ماکه   

 اررررماااانننی_

 بله_

_ تکی دوتاشم باشه دوقلو دوتاش  خوام می ، خوام می بچه چهارتا من   

_ کنی باز کودک مهدک خوای می چهاااااررررتاااامگه  

_ دارم دوشت بچه خیلی من خب   

خخخخ نخورتت پیشی اووووووخی  

بریم ارمان   

رفتیم پایین به هم با دوتایی   

؟؟ مثبته جوابت عزیزم ：گفت  جان ثریا ارمان مامان باالخره تا کردند می مانگاه به داشتن همه  

گفتم طوری همون نکردم بلند سرمو   

بله ترام بزرگ مادرو پدرو بااجازه    

شد می وارد ارمان و من به که بود تبریکات سیل دفعه یه  

داداشی باشه مبارک_ارزو   

داداشی زن باشه مبارک   

 مرسیی

شد کشیده پیش مهریه بحث ازتبریک بعد   

گفت پدرم کوتاه بحثی از بعد   



بگه دخترم هرچی   

بابام به بودم زده زل پدیدا ندید این عین منم   

_ خوام می سکه تا۱۰۰۰ من من   

_ پررو چه گن می االن   

مبارکه خب چشم عزیزم   

بشه خونده بینمون محرمیت صیغه فردا شد قرار و عقدمه دیگه دوهفته شد گذاشته عروسی و عقد قرار  شام خوردن از بعد  

بعد روز سه  

خوبیه پسر  شناختمتش کامال دیگ شه نزدیک من به نخواسته دوروز تواین ارمان شد خونده ما بین صیغه پریروز نه دیروز  

شه برگزار ما ی توخونه قراره هستند عقد خرید بند قیدو در همه  

؟ چنده ساعت خب  دارم لباس هم ستاره عقد برای  بخرم لباس خودم عقد برای هم برم قراره باخورشید امروز ، ستارست فرداعقد  

شدم حاضر سریع کشه می و من خورشید االن وای دوووواا ساعت  

خورشید دنبال رفتم گرفتم اژانس یه و   

_ روسری سالم   

_ خوبی خورشت سالم   

مرسی عالی   

خوبم منم قوربونم  

_ بیفتید راه اقا نکن زبونی بلبل انقدر بسه   

  چشم_

گشتن نیم و ساعت یک از بعد بود بزرگی پاساژ رسیدیم پاساژ به دیقه چند از بعد   .... 

خورشیدی واااااای  

؟ چته  

خوشگله چه وای لباسرو این   

تو بریم خیلی اره  

پرو رفتم اورد برام گفتم زنه به رو لباس   

_ بود خوب خورد می بهم   

 

 خورشید

نگرفت و چشمم هیچی ولی پیداکنم چیزی یه چرخوندم چشم منم پرو تو رفت سارا تا   

میاریم در بال خوشحالی از دارم دوستامه از دوتا عقد خووشحالم العاده فوق  



خودم قسمت ایشاهللا  

خورشید نزن زر انقدر   

کرد صدام سارا   

؟؟ عزیزم جانم  

_ خوشگله این   

عالیه واااایییی   

باهم رفتیم و لباسو کردم حساب بیرون اومدم بریم   

پیدانکردم خوبم لباس یه نیم و ساعت سه از بعد شدم خسته خودمم  

شم می دارم کش نخ نیستم روسری دیگه خورشت وااای__ سارا   

شدمممم خسته   

ولیی همینطور منم  

- زد می برق شدید طرزی به دور از که قرمز ی دکلته لباس به رسیدم تا کردم دنبال و نگاهش رد   

خوردیم ناهار باهم بعد وخرید کرد پرو و لباس خورشید تو  رفتیم   

زد می زنگ داشت ارمان کردم نگاه گوشبمو   

عزیزم سالم الو  ： 

سارایی خوبی   

  مرسی

که بگم خواستم می سارا  

 ...... 

 

 

کردم دعوت من رو علی و اریا و ستاره و سروش  

_ عزیزم باشه اهان   

پاش رو زدم پام با محمکم یدونه میاورد در زدن عق ادای داشت و بود نشسته سارا کردم نگاه رو به رو به   

_ خورشییدد مار زهر  

_ باری کاری  

_ بای_     بای نه  

 

 



بعد هفته یک   

ام ارایشگره این دست زیر نیم و هفت ساعت از صبحه  ۸ ساعت االان و  عقدمه  روز امروز  

_ ؟؟ شه می تموم کارتون کی ارایشگر خانم ببخشید  

؟ کنی کار چی خوای می ازدواج از بعد طاقتیا کم کنم می کار دارم روت ساعته نیم تازه من عزیزم  

انداختم زیر و سرم و شدم سرخ فهمیدم حرفشو معنی تازه دقیقه چند از بعد   

_ کن بلند سرتو عزیزم  

برد خوابم بعدش دودقیقه که صندلی به دادم تکیه و کردم بلند سرمو  

 

شدم بیدار خواب از دستی های باتکون   

شی بلند خوای نمی گلم   

_ رفتم خونه به باماشین و کردم حساب و پول  شدم بلند سریع مکان و زمان اوری یاد با   

_ مامان سالم  

 .... سل_

_ جنه کیه این وای  باال رفتم سریع ارایشگاه تو ندیدم خودمو من خدایا وای ماسید دهنش تو حرف    

بود اومده ابروم پایین تا سایم ولی بود کرده درستم قشنگ  

ره می سر حوصلم بشینم اینجا االن رو کفشم و  پوشیدم لباسمو پاکیدم رو سایم  سریع   

خورد پیچ پام بار سه ها پله تاخود پایین برم گرفتم تصمیم   

گذروندم رو سوم و دوم و اول ی پله   

افتادم بگم بهتره یا پایین شدم پرت پلهها از که شد چی دونم نمی گذاشتم چهارم پله روی که پامو  

  ........ وااااایییی

 

 

 

 

موشگل خوشگل دخمل یه : 

کرد می درد شدت به پام  . 

_ پوشی می چرا نیستی بلد وقتی بگه تو به نیست یکی اخه  . 

- 100 موافقم باهات رو دفعه این جون وجی % 

- بودی خنگ نبودی که هاییم موقع اون  . 



_ نکنه درد دستت   

عزیزم خواهش  

زنم می حرف باخودم دارم نشستم افتادم ها پله از مثال پووووف   

 پله یکی یکی و  دراوردم کفشمو نیفتم که گرفتم پلرو شدم بلند تا شدم موفق کردم سعی بار چند یه نتونستم شم بلن اومدم شدم دیوونه

پوشیدم لباسم ست تخت  کفش یه  رفتم باال هارو  😬 

_ کنه باز درو رفت مامانم زدن زنگ دیدم شدم بلند   

اومدن  مهمونا همه ربع یه از بعد    

 دست مراسم کل تو ک اونم داشتم راه یه فقط کرد می درد خیلی پام شدم بلند اینان ارمان که فهمیدم صداشون از  شده زده در زنگ

برم راه و بگیرم و ارمان   

بود منتظرم ها پله پایین ارمان رفتم رو  تاپایین ها پله از.  رسوندم ها تاپله رو خودم بزور  بود وقتش پایین برم کم کم دیگه خب   

زدند می دست واسم داشتن همه شدم اویزون بهش و  گرفتم دستشو سریع کردم پرواز سمتش به دیدمش تا   

پا این با پا بااین بریزم کحا دونم نمی فراوونه توکمرم قر   

پاندارم  دارم که جاشو خوووو چیه    

برقصم که کردند می بلند و من شستم می اگر میفتادم راه دنبالش رفت می هرجاارمان بود شده دردسر برامون ماهم پای خالصه   

رفتم باهاش دستشوییم تو تا خالصه  

 

 

 ارمان

کرده قاطی احتماال  میاد باهام دستشوییم تو تا حتی چسییده دستم به سارا شدم وارد که زمانی از   

دیگ مااا شانس بود شده چش دونم نمی میومد اونم رفتم می هرجامن خالصه  

 به االنم کنه فرار خواد به نکنم فکر کن ولش گفتی می ایدا به اول روز یادته کن ولم من به چسبیدی چرا سارا： گفتم سارا گوش در 

کنم  فرار خوام خدانمی  

_ ؟ چته اخخخخخ  

 

 

 سارا

شد من مثل کنم فکر بخت بد پاش رو زدم محکم گفت اینو تا   

شد ارمان و من رقص نوبت رقصیدن می وسط داشتند همه    

بود قشنگ خیلی که گذاشتند الیت اهنگ یه  . 

گوشم کنار  اورد سرشو م ارو ارمان رقصیدیم می هم دست تو دست _   



 ...... خانمم_

 

 

 

موشگل خوشگل دخمل یه : 

 

شدی خوشگل خیلی  

_ بودم ولی مرسی   

  خودشیفته_

_  سرمو نکنم نگاه بهش تونستم نمی  بودم مرد این عاشق  انداختم زیر سرمو و شدم داغ بانگاهش بود قرمز چشاش کردم نگاش

کرده جادو و من چشا این خدایا  کردم نگاه قشنگش چشای به و باالگرفتم  . 

_ کاشت لبام رو بوسه یه و  بست چشاشو کم کم  شد می نزدیک بهم داشت ارمان   

_ خخخ  رفت می ابروم میدید اگه  ندید مارو کسی اوردم شانس  

_ مانشستیم و.  زدن دست همه شد تموم اهنگ  . 

 

 

  خورشید

 توجهمو که کسی ولی  شدم اشنا فامیلش اعضای از تا چند با  کردم متر سارا و ارمان با و سالن دور تا دور شدیم مجلس وارد که اول

 اانداخت زیر سرشو دوباره و گفت سالم و باالگرفت دقیقه یه سرشو کردم سالم بهش که موقعی بود علی کرد جذب خودش به بیشتر

شدی خل خورشت  پووووف خوام می شوی منم چه من به خب شده خر خرتو    

 ستاره

رفتم سارا  سمت به    

؟؟ چطوره زشت خانم به به  

  بیشعور_

بردیم شونو دختر بردیم پنیر و نون  بینی می_ ارمان  . 

_ خخخ  کرد نگاه ارمان به چپ چپ سارا  

اوردین ترشی بردین وپنیر نون ارمان اق نه گفتم منم   

 سارا

گن می چی من جلو کن نگاه کردم می نگاه ستاره و ارمان به گرد چشای با داشتم   

نوچ نوچ   



ستاره  پای  رو زدم یدونه ارمان پای رو زدم یدونت نبود تاحواسشون  

 اخخخ_

 اخخخ_

شیدم تر من گن می جلومت حقتونه   

_ ؟؟ نیستی مگه ععععججججیججم  

_ ستاره ببند نیشتو مار زهر  

 

  بعددوروز

ارایشگاه رم می دارم  وااییی ستارست عروسی امروز   

_ ارمان به زدم زنگ   

عشقم الوسالم_ارمان   

برسونی منو یای می ارایشگاه رم می دارم  ارماننی عزیزم سالم_سارا  plz ؟؟ 

بیاپایین خونتونم اتفاقانزدیک عشقم اره   

_ یام می االن قربان چشم   

کردم علیک سالم و شدم ماشین سوار دیدم و ارمان بعد دیقه پنج پایین رفتم سریع بودم حاضر   

رسیدیم ارایشگاه به ربع یه از بعد   

  خدافظ

 بای

نشستم و کردم سالم ارایشگر به پایین اومدم سریع   

چرخیدم می اتاق دور تند فقط سوخت می شدت به سرم واییی کرد شروع کارشو ارایشگر   

_ شست سرمو  نشستم سریع بشورم بشین عزیزم    

_ شد تموم عزیزم   

_ مرسی واای   

بکنید طالیی دخترونه ملیح ارایش یه و کنی فر موهامو شه می عزیزم همکارش یکی اون پیش رفتم   

_ بشین عزیزم چشم   

 

دوساعت از بعد   

ببینتم خواستم نمی چون دنبالم بیاد ارمان نذاشتم عالی بودم شده العاده فوق   

بیفتیم راه که ارمان بع زنگیدم و پوشیدم و لباسم   



اومد ارمان ساعت یه از بعد  . 

نشست پیشونیش روی اخمی یه دید و من تا   

نداشتم ازش و رفتاری همچین انتظار اصال   

_ ارمان ؟؟؟.......چرااا  

 

 

 

کردی؟؟ فر رو موهات  

_ ؟؟ خوبی ارمان وا  

_ نده جواب سوال با و من سوال  . 

 ... همینطوری

بود چش مگه قبلیت موهای    

ره می زود روزهست یه فر این ارمان    

کرد تغییر دفعه یع قیافش  . 

_ قهرم باهاش من مثال که اونور کردم رومو   

بود شده قرمز بودم داشته نگه و خندم انیدر مردم می داشتم  خنده از که من زد بود بلد عاشقونه حرف هرچی اونجا تا بدبخت  . 

کرد کپ مت قرمز قیافه بادیدن بدبخت کردم نگاه ارمان به و برگشتم   

 

 

 ارمان

گوجه عینهو بود شده بود عصبی حد دراین این فرض ابر یا   

کنم اذیتش خواستم نمی   

دادن رضایت خانم خواری پاچه کلی از بعد کنیم می بحث سرچی خخخ داشتم دوست رو قبلیش موهای من شدم عصبی ولی  

 

عزیزم شو پیاده سارا رسیدیدیم   

 _ رفتم من وااای   

_ داری عجله چقدر  بابا وایسا سارا   

_ باب اومدم_            دیگه بدو  

_ کردم علیک سالم ستاره پدر و مادر به  جشن داخل رفتیم باهم   



ستاره به رسیدم   

باشه مبارک جونم ستاره سالم   

_ ؟؟ اومدی دیر انقدر چرا خان بیشعور  

گم نمی بله من نیاد سارا تا گه می اومده عاقد ربعه یه االن کرده کچلمون بابا_ اریا   

نیستا سووزیم دهن اش همچین خخخخ_ارمان   

خفههه_ ستاره و سارا   

برن می بیخ تا بیخ رو ایناگردنمون االن داداچ_ اریا   

مابریم دیگه اره_  ارمان    

عقد ی خطبه خوندن به کرد شروع عاقد   

اول بار  

  باردوم

     بارسوم

بله مادرم و پدر و بزرگترها  بااجازه_ ستاره   

اهنگ اهنگ چندتا از بعد گذاشتند رو اهنگ رفتیم  ک برو بیرون اومدم عقد اتاق از سریع مبارکهه  sana heyran حاال گذاشتم رو 

دورم هم همع رقصیدم می بودم وایساده وسط بگیرین منو     

داد دست بهم بودن مهم حس  ... 

 

؟ بریم نادر اقا ! 

 

نوکرم خیلی  .. 

 

هه هه هه  

 

داشتم دوست چون! ؟ خوندم آهنگو این چرا میدونید  ! 

 

هه ، باشید داشته دوست هم شما امیدوارم  

 

 

اومدم برگشت برو بی اومدم، رشت از اومدم  

اومدم دشت راه   از من و بود بسته جاّده راه    



اومدم درندشت ویالی یه و ماشین یه با  

اومدم ریز ق ر   یه با و اومدم تبریز بّچه  

اومدم جیران دنبال   و اومدم حیران َسَنه  

اومدم نیسان پشت   پریدم دوشواری بی من  

 

آخ آخ من عاشقشم ، داخ داخ داراخ داخ داخ  

باخ می بنز   دونه یه واسش میخرم روزا همین  

آخ آخ من عاشقشم ، داخ داخ داراخ داخ  

ا نداخت ق ّصه بدونه من قلب   به خودشو  

 

اومدم میدان مرد   من و اومدم تهران بّچه  

اومدم جوانان هفت   اتاق پیکان   یه با  

اومدم زیدان الّدین   زین مثل   کلّه با من  

اومدم مهمان چندتا با و اومدم لرستان از  

اومدم دستان رستم   مثه هیکل قوی من  

اومدم داستان صدتا با و بودن بسته و مرز  

 

آخ آخ من عاشقشم ، داخ داخ داراخ داخ داخ  

باخ می بنز   دونه یه واسش میخرم روزا همین  

آخ آخ من عاشقشم ، داخ داخ داراخ داخ  

ا نداخت ق ّصه بدونه من قلب   به خودشو  

 

اومدم بگی هرجایی از اَصن َبدم من ، َبدم من آره  

اومدم قری وقتایی مثالا  منه از مشکل آره  

داشتم دوست آره ، داشتم دوست ولی  

اومدم گرونی این تو ، اومدم اصف هونی  

اومدم گونی تو ریختم و برات من خریدم گز  

اومدم گاز ی ف لکه از ، اومدم شیراز بّچه  

اومدم ناز و مّنت با بیام که نداشتم حال  

 



آخ آخ من عاشقشم ، داخ داخ داراخ داخ داخ  

باخ می بنز   دونه یه واسش میخرم روزا همین  

آخ آخ من عاشقشم ، داخ داخ داراخ داخ  

ا نداخت ق ّصه بدونه من قلب   به خودشو  

 

رقصید می باهمه وسط اومد ستاره بود کرم بابا بعدی اهنگ به به   

شد تموم اهنگ رسید که من به  

که نداریم شانس سرم به خاک کردند می نگاه من به داشتند همه    

و کاله با بودم شده اماده منم حاال  

 .... 

 

 

نکنم ابروریزی این از تر بیش تا بشینم بود بهتر  

کردم سرسری خدافظی یه سریع اوردن و شام  بعد ربع یه و نشستم   

کردم می پیداش گردم می ارمان دنباله هرچی مگه حاال بیرون اومدم  . 

کرده پارک تر پایین کوچه چهارتا سه ارمان حتما گفتم   

دوم ی کوچه همینطور اومدم و رفتم بار یه و اول ی کوچه   

بود خلوت خیلی نشست دلم تو لرزی یه   رسیدیم که سوم کوچه به   

بودند توش پسر تا سه و میومد داشت که رودیدم ماشینی یه دور از که برسم کوچه سر به زودتر دوییدن با کردم سعی  . 

ولی شم قایم جا اون برم سریع که گشتم می جایی یه دنباله  .. 

من سمت اومدند شدند پیاده ماشین از تاشون سه شدند نزدیک بهم پسرا شانسم از   

_ گرفت رو دستم من سمته پرید دفعه یه یکیشون   دنبالم اونا دوییدم می من    

_ ؟؟ خوشگله کجا  

_ کردم می گریه و زدم می جیغ   

_ ؟ جونم از خواید می چی عوضیا کنید ولم  

جوجه کنی می جیغ جیغ زیاد    

کنید ولم  .... 

_ طرفی این اب وگرنه نزن حرف زیاد جوجو  ببین   

گرفتم خونه خفه اورد در جیبش از دوستش که چاقویی با   



_  و بستم چشمامو سوزشی کردن حس با کشیدن جیغ به کردم شروع همین برای شنوه می رو صدام کسی که داشتم امید بازم ولی

سوخت می بینهایت. کردم حس گونم روی رو ای ماده یه گرمی   

_ موردشه یه تازه این   

نفهمیدم هیچی دیگه بود روگرفته تنفسیم راه که صورتم جلوی دستمال یه گرفتن با کنم باز دهنم اومدم تا  

 

 

 

 

  ارمان

_  نمی اوناهم ولی سراغشوگرفتم...  و ستاره از  نگرانشم  خیلی گردم می دنبالش  دارم ساعته یک االن کجاست سارا دونم نمی

  دونستند

_ گرفتم دهم بار برای رو گوشیش    

__ نظر مورد مشترک دستگاه  .... 

_ بهتره  پلیس به بزنم زنگ کنم فکر....  کردم متر باپاهام رو تاالر بقل های کوچه  شنیدم و همین بارشو ده عین اه  .. 

 

  سارا

بعد دوروز   

 و دست خوردم تکون و بستم دوباره چشمامو کرد می اذیت چشمامو بدجوری نور کردم باز چشمامو نور از ای هاله کردن احساس با

بود بسته پام   

کرد می سنگینی شدت به سرم  

ستاره عروسی ماشین یه  پسر تا سه ها صحنه اون اوری بایاد  بود بزرگ و شیک اتاق یه کردم نگاه برم دورو به     

ترسیدم می حد از بیش زدن تند به کرد شروع قلبم   

نکنه وای   ...  

بستم چشمامو در دفعی یه شدن شدن باباز نمیومد باال نفسم  اضطراب و استرس شدت از    

_ دختری جور چه دیگه این   بیهوشه هنو چرا دختره این علی   

خواد می دختررو این چی برای رییس اخه  . 

؟ کیه رییسشون یعنی رییس گفتند اونا_سارا  

غذا سینی یه با بیار یخ اب پارچ یه برو بپر بابک     

_ جام؟ این ساعته چند یا روز چند دونستم نمی اصال من خدایا کردن قور  قارو به کرد شروع شکمم غذاشنیدم اسم تا  

کردم باز رو چشام یخ اب ای یدفعه کردن باحس   

پسر تا سه به خورد چشم   



_ کرد باز چشاشو باالخره خانوم مادمازل به به   . 

بده غذا بهش برو علی   

زدن جیغ به کردم شروع کرد باز رو دهنم چسب تا  سمتم اومد الغری نسبتا پسره یه  

_ خبرته؟؟ چه وحشی هوی  

_ بود شده سر صورتم پایین قسمت  تمام شدم ساکت صورتم توی سنگینی دست برخورد با برم بزارین  برم بزارین کنید ولم   

کردم حس دهنم توی رو خون ی مزه   

بود نشسته روم روبه که ی مرد,توصورت کردم تفش   

نخوری چیزی حقته کثافت_ علی    

بسته دستام و بود غذاجلوم ظرف ورفتند   ... 

 

 

 ارمان

_ بودم گرفته تهوع حالت خورد می بهم خودم از داشت حالم   

_ ؟؟ چی باشه کرده ترک منو سارا اگه   

؟؟ باشه خودش ی خواسته به اگر  

بیرون اومدم خیال فکرو از تلفن خوردن بازنگ   

حسینی؟؟ ارمان اقای_پلیس  

_ زد می تند قلبم..    بفرمایید بله   

_ شناشایی برای بیاید تونید می داره رو شماداشت زن که مشخصاتی تمام که  کردیم پیدا ای دره یه در رو نفر یه جسد  ما...  ما   

_ ؟؟ شنویدم می چی خدایا  

_ سارا های نشونی باتموم ؟؟ تودره اونم  ؟؟....  جسد   

بود بد حالم شدت به نشستم زمین روی و افتاد دستم از گوشی همونجا  . 

 کالنتری خود تا بودم ماشین سوار بیرون اومدم پوشیدمو و رفتم لباسام سمت به سالنه سالنه شدم بلند برم بایدد کالنتری برم باید

کنم تصادف چندباری بود نزدیک  . 

کالنتری به تارسیدم   

_ حسینی اقای سالم   

  سالم_

_ لطفا اینور از   

_ وایساد زمان و زمین کردم احساس دیدم که باچیزی واییی_      بله  . 

_ وسایالشونن اینم ، حسینی اقای     



دیدم خونی اونجا رو بود پوشیده سارا ستاره عروسی شب که بالباسی سارا ی حلقه شه نمی ؟؟باورم چیی  . 

زمین روی افتادم  و چرخید سرم دور دنیا لحظه توی   

 

ها بچه اقاااا اقا  .....  

نشنیدم هیچی دیگه  .. 

 

 

 

  ارمان

_ بستم چشمامو دوباره  زد چشمامو نور چشمم کردن باز با   

حلقه ، لباس ، ماشین ،  جسد بایاداوری  ..... 

شدم بلند   

نبود شناسایی قابل اصال و بود سوخته کامال  اون   

اوردم در دستم از رو سرم سوزن اهخخ   

کجاداداش - سروش   

کندی؟ دستت از رو چراسرم_ اریا   

داشت ورم و بود شده قرمز صورتش بود کرده گریه انقدر کردم نگاه ستاره به نداشتم زدن حرف حال  . 

بگردم سارا دنبال برم بذارین برم بذوارید ها بچه  . 

  ستاره

مرده سارا که کنه قبول خواست نمی وجه هیچ به ارمان  شد تر بیش هقم هق ارمان ی جمله این شنیدن با    

برم بذارین گین می شمادروغ سارارنمرده ننننننهههههه_ارمان  . 

سرتون رو گذاشتین رو بیمارستان خبرتونه چه_ پرستار  . 

شما بفرمایید چشم  . 

فایدست بی گشتنت جان ارمان： سروش   

دیوار به چسبوند و  گرفت رو سروش  ی یقه و شد عصبی یهو ارمان  

رفت سریع و مرده من سارای گی می باشه  اخرت بار_ارمان  😬 

 

 

 



  سارا

شنیدم بیرون از  پچایی  پچ  نشدم سیر اصال که غذا از ذره یه خوردن از بعد  . 

شنیدم تا کردم تیز گوشامو   

- تودره فرستادیم دختررو لباس و حلقه ما  دارند ور سرمون از دست امیدوارم   

_  من کنه می فکر االن ارمان یعنی یعنی واییی نداشتم هم حلقه بود شده عوض لباسم فضل ابر یا کردم نگاه لباسم و دستم به هاااان

  مردم

وایییی ههعععع    

_ پیشش ببریم باید دختررو فردا که گفتند رضا اقا   

_ نشست دلم تو ترسی یه  ...  

دیگ رییسشونه  ،،حتما رضا   

 لبش رو کریهی لبخند هنوز ،   من خواستگاری اومد پیش دوسال که ماست  دور های فامیل از یکی رضا ،  رضاااا نننننننععععععع

میارم در سرت رو تالفیش جا یه گفت بهم خدافظی موقع  یادمه رو   

کنم گریه خواست می دلم فقط   ...... 

رفتم حال از تا کردم گریه انقدر  

 

 

 

 

بعد روز    

_ سارااا ، اهان_      بوددد؟؟؟ چی اسمت ببینم شو بلند  

_ ؟؟ چی برای  

_ شم نمی نهههه گفتم پررویی با بازم ولی ترسیدم می خیلی بااینکه_     شووو بلند نباشه اضافه حرف   

_ کثافت گفتم لب زیر اااااایییییی  

_ دلت زیر زنم می تر سفت دوباره نکنی گوش حرف اگر دیگشه مورد یه اینم   

_ گرفت و دستم که میوفتادم داشتم  کشید می تیر دلم زیر تونستم نمی ولی  شدم بلند   

_ باووو بیفت راه_                  عوضی کن ولممم   

_  می دور ارمان از دارم قدم قدم کردم می,حس  بایکیه هرروز و  بازه هوس نیست خوبی پسر  رضا دونستم می  ترسیدم می خیلی

 شم

بگرده دنبالم که اینه ارزوم فقط   

_ جا اون رسیدیم کنم می فکر ربع یه از بعد  شدیم ماشین سوار  



متنفرم ازش  بود کرده تغییر چقدر   

 _ ؟؟ کنم می تالفی گفتم یادته بود شده شده تنگ برات خیلی دلم عزیزم  

هاااااااننن؟    دادی ترجیحش من به که داشت چی اون  کنم نابود زندگیتو خوام می  کردی نامزد  حاالکه  

_ نیست بازم هوس و داره پاک دل یه باشه نداشته هرچیم اون شو خف  ... 

__ شه کشته جونت نامزد ممکنه بدی من تحویل پرت و چرت زیاد عشقم   

نکشمش تا بیا راه بامن باخودته تصمیم   

می اونو نیای را بامن اگگر  .... 

_ باش نداشته کاری اون با فقط  میام راه باهات بسه    

_ ورفت تووووعععع بیارینش   ...  

 _ رفتم می خونه داخل و داشتم می ور قدم اروم اروم  رم می خودم   

خونه رسیدم   

من شخصیه خدمتکار شی می تو ببین خب_رضا   

_ نداره امکان هه   

 _رضا

- من زن شی می هم دیگع روز چند تا    

  نعع ههییعیععع_

  ارهههه_

 

 

 

 

_ ؟؟؟؟ خداا گناهمه کدوم تاوان این  

_ باشم جدا ارمان از تونم ،نمی تونم نمی من   

_ در پایین گذاشته ادم چندتا..   گرفته میلیاردی چند دزد انگار    

_ ؟؟ کنم کار چی خدایا 😬 

کنم فرار تونم نمی  . 

زدن درو  ... 

 هان_

- داره کارت اقا بیرون بیا عزیزم   



_ اقانیست شبیه هیچیش عاقا اههعع   

_ اتاقش سمت رفتم   

_ ؟؟ هان  

نههه؟؟؟ بزنی حرف درست نیستی توبلد  

 نعع_

_ دیاااا می خودت دست کار حرفات بااین عزیزم  

_ دارم مهمون کن درست غذا نوع چند شام شب بگم خواستم می خالصه  . 

  باشه_

_ بای رفتم من   

  خدافظ

_ مهربونه خیلی و خودمه همسن بگیرم کمک مریم از گرفتم تصمیم نیستم بلد اششپزی  من ، خونه اشپز تو رفتم  .. 

 مرییییممممرررررریمممممم_

_ باباااا بله  

_ ؟؟ کنی می کمکم نیستم بلد غذا اصال من ولی دارند مهمون  کنم غذادرست نوع چند امشب برای که  رضاگفته  

_ گفت کردو اروم صداشو)  ولی خواست می دلم خیلی عزیزم  )  

 امشب اینجا کارگرا تموم یعنی مرخصیم امشب من خودت فقط یعنی کنی درست غذا باید تو گه می که وقتی دوربینه پر جا این

 ... مرخصین

_ ؟؟؟ چیییی   

نگفتم دروغ هزار رو رفت بگم اگه قلبم ضربان  وای  نننننععع   

 ..خدایا

 

 

بعد ساعت چند  .... 

 سالم_

باشه نداشته مهمون اگر چی باشه درست حدسم اگه) سالم_من  )  

_ ؟؟ کجاست مهمونتون  

_ میام االن   

_ بود کرده عوض ،لباسشو  اومد اونم و  چیدم میزو منم باال رفت   

شیرین ، شور بود شده مزخرف غذاها راستش  ...  



_ میز سر نشست    

_ جا این بشین سارا   

خوام نمی نعع  

بشین گم می   

خوام نمی گم می منم  

سرمیز نشوند بزور و گرفت دستم و اومد   

_ غذاهایی چه به به  

هه  بچشی و مزش باید گفتم تودلم  

خورد برداشت غذارو از قاشق یه   

کوفتیه چه این اه   

  غذااا_

بگم بهت یچی ز یه خوام می امشب که اوردی شانس صورتش شد سرخ  

 چی_

زد زانو جلوپام   

 

_ کنم می خوشبختت کن ازدواج بامن سارا   

_ عمرااااااااااا ههه  

بکنی باید  . 

اینطوریه کنم نمی   

شدم می منجمد داشتم درون از     ارهههه   

کرد بلندم   

_ بزور پس ... 

_ زمین بزارم نععععع   

 

 

 

دارم دوست تورو من چون میکنم ازدواج تو با من شده زور به اگرم حتی نه   

_  فکر خودم پیش من زمین گذاشت منو اروم نگفت چیزی) کردی فکر خودت پیش چی ندارم دوست تورو اصال من اما ههههههه

 قبول باید داره شرط یه اما میکنم ازدواج باهات من قبول گفتم بلند( ارزه می امتحانش به, میکنه قبور بذارم شرطی یه اگر که کردم

؟ میکنی قبول کنی   



_ باشه چی ببینم تا    

_ ببینم ارمانمو بذاری که اینه شرطم   

_ هان؟؟؟؟؟ کردی فکر خودت پیشه چی  

_ خودته میل گفتم شرطمو من  

  عمرا_

ساعت دو فقط اما قبول باشه:)  گفت بلند شد عوض نظرش دقیقه چند از بعد  .) 

_ شوقم از من سارام سالم گفتم بفرمایید بله گفت بود گرفته صداش زدم زنگ ارمان به سریع میاوردم در بال داشتم    

_ خودتی... سا..... سارا.....سارا   

_ خودمم اره   

_ تصادف تو تو اما ..... 

_ بود رستوران یه قرارمون گذاشتم قرار باهاش سریع شه تموم حرفش نذاشتم  

_ افتادم را پوشیدمو گرفتم مریم از  لباس دست یه باال رفتم سریع  محکم دستمو رضا که شدم پیاده سریع من رسیدیم ساعت 3 از بعد  

  گرفتو

_ ساعت دو فقط   

_ شدو بلند جاش از دید منو تا بود اومده ارمان شدم رستوران وارد سریع کشیدمو دستمو باشه  .............. 

  

 

  

ندیده منو ساله صد انگار که کرد بقلم همچین من سمت اومد   

_ میکنن نگاه دارن مردم زشته ارمان . 

_ ندیدن عاشق مگه کنن نگاه نداره ایبی   

_ میشدم مرگ ذوق شوقم از داشتم کرد دستم حلقمو گرفتو دستمو نشستیم تا بشینیم بریم گفتم بهش گرفت خندم گفت اینو تا   

_ ندادی خبری هیچ روز چند این تو چرا راستی شدی الغر چقدر وایی   

سیر تا پیاز ماجرارو براش تعریف کردم -  

کردم ارومشحرصش گرفتع بود  صورتش قرمز شده بود   

  سارا_

_ سارا جون  .......... 

 

 



_ بیرون بریم جا اون از تونیم می که هست پشتی دره یه رستورا این تو   

_ ؟؟ جوری چی ولی واقعا  

_ کنی انتخاب مثال بیای که کنم می صدات رو تو بعدش و  تو رم می من سفارش ی بهونه به  . 

بده جواب خداکنه عالیییههه  

_ رفت ارمان  ... 

دیدم و ارمان که ساعته یه فقط هنوز من چرا,       _ بسه دیگه سارا_ رضا    

کن انتخاب جا این بیا سارا سارا_ارمان . 

اومدم االن   

؟؟  خوری می چی تو بیام بدم غذاسفارش برم من صبرکن دودقیقه یه رضایی  

_ میام خودممم نکرده الزم   

_من کنم انتخاب من بذار پس رو غذامون بخوریم ماباهم عزیزم خب . 

_ فکر فقط باشه  ....... 

  نعععع

تو رفتم سریع   

اینور از بیا_ ارمان    

_ میام االن باشه باشه  

شد راحت خیالش اونم دادم تکون رضا برای دست یه    

دوییدیم می سریع انقدر رفتیمممممم که بدو د و   

خداروشکر اوووف نبود کسی کردم نگاه و پشتم   

کردم نگاه پشت به برگشتم  رفتیم راه اون  از  ک ذره یه   

بود گرفته و ارمان رضا ننه وااایییی  . 

سمتشون دوییدم سریع   

برووووو ،سارااااا برو سارا_ارمان   

اخه ولی  ... 

 برووووو_

 

 

 

 



_ بودم کرده گیر  دوراهی سر   

_  و ،ارمان رضا خواستم نمی هم نکنم گوش ارمان حرف به تونستم می نه برم کنم ول و ارمان تونستم می نه کنم کار چی

بزنه کتک   

کردم نگاه و پشتم اونجا از شدن دور ذره یه از بعد...  دووویییدم    

بودم عصبی مرگ حد در نهههههه   

بود خون عالمه یه سرش کنار و زمین بود افتاده حال بی دیدم رو ارمان وایییی  . 

وای سرش تو زدم محکم یدونه و دوییدم رضا سمت به و داشتم برش سریع خیابون بقل چوبی تکه بادیدن   

زمین بودن افتاده هردوتاشون من چشم جلوی    

زد داد یکی   

 وااایییییییییی_

قاتله یه دختر اون بزنید زنگ ده صدو به   

شنیدم رو پلیس و امبوالنس صدای  دقیقه چند از بعد بود کرده هنگ مغزم کنم کاری تونستم نمی  .  

دستگیرید شما خانم_ پلیس  . 

زد دستبند بهش و جلو برد دستمو خانمه نداشتم زدن حرف توان  

بردنش می داشتن کردم می نگاه ارمان به   

من چشم جلوی شه نمی باورم   

بدویین خانم   

کردند ماشین یه سوار منو  . 

شد می اکو چیز یه ذهنم تو نداشتم اعتراضم توان حتی   

ارمان.....  ارمان...... ارمان....  ارمان   

کردم باز زبون  . 

؟؟ برید می بازداشتگاه به منو چی برای  

 ... شما_

_ نزدم و ارمان من من ولی ولی دونم می   

_ ؟؟ کیه ارمان خانم  

  نامزدم_

_ بگن ما به بتونند رو موضوع و بیان بهوش اونا تازمانی باشید ما پیش باید شما   

 ننننعععع_

 

 



 

 

بعد هفته یه )   ) 

 سارا

_  به موقع یه اگه که میکردم فکر آرمان به داشتم همش نداشتم رو زدن حرف ی حوصله اصال اوردم طاقت زور به ام هفته یه همین

ببینم و آرمان میخوام من گفتم تگهبان به زندان های میله بشت از شدم بلند جام از شد طاق طاقتم دیگه کنم چیکار من نیاد هوش   

_ نداری اجازه نمیشه   

_ کرد صدا رئیسشو رفت و شد خورد اعصابش کردم شروع بازیو کولی دقیقه چند از بعد نگفتم چیزی   

_ ؟ میاری در بازی کولی چرا چته  

_ میکنم صدا سرو دوباره نزارید اگه ببینم ارمانمو میخوام   

_ بیمارستان ببرنت میدم ترتیب خوب خیل   

دنبالم بیان موندم منتظر و کردم تشکر بود اوپده زبونمبند شوقم از وای   

بعد ساعت دو )  )  

_ اومدین شکر خدارو   

_ بیفت راه نباشه اضافه حرف   

_ اگه میترسیدم نبود دلم تو دل افتادیم راه وقتی باشه  ........  

_ رسیدیم شو بلند   

_ بیمارستان سمت به دوییدم و بلندشدم سریع   

_ ؟؟ کجا کجا  

_ ارمانم پیش خب   

  وایسا_

_  افتادیم راه اتاقش در سمت به و پرسید و ارمان اتاق پرستار از شدیم بیمارستان وارد وقتی بیا من با حاال گفت زدو بند دست دستم به

پرستار ارمان اتاق در دم رسیدیم وقتی......   

نبود دلم تو دل که من بگم همه از اول کدوماشو بد خبر یه دارم خوب خبر یه _  

زدن حرف کرد شروع پرستار   

_ ارمان  که اینه خبر یه  .......... 

 

 

نیومده بهوش هنوز دونم نمی اوووم  اسمشش که فامیلتون یکی اون متاسفانه اما  اومده بیرون کما از ارمان که اینه خوب خبر  



_ بودن بسته اینطوری سرشو ارمان اتاق  سمت به رفتم  اومده بهوش ارمانم که این از خوشحال  بودم خوشحال  خیلی  شدم ناراحت �� 

کردم بوس اروم صورتشو تختشو رو نشستم سمتشو رفتم  

_  چیزیش که نبوده شدید انقدر سرش ی ضربه یعنی  بیهوشه هنوز  رضا شد حل چیز همه ببین  کن باز و چشات ارمانی ، ارمان

 تاصدام گرفتم دندون به رو لبم  کردم می هق هق نبوده من تقصیر اینا از هیچی که بگو پلیس به و شو بلند شی بلند باید تو ، فقط بشه

نشه تر بیش  . 

بریم  باید ساراخانوم   

کردم نگاه و پشتم لحظه اخرین تو شدم بلند بریم  

خوشحالی از کردم کوب سنگ تقریبا دیدم باچیزی  

 ارمانننننن

  عزیزمممم_

بودم عاشقش من کردم بقلش   

_  به خوان می و  کردن دستگیر منو پلیسا فقط توییم منو فقط حاال بیهوشه هنو رضا شد تموم بدبختیامون منو ببین ارمان ، ارمان

بدن توگوش حرفای  

_ برو تو باشه   

 فعال_

 

 

 

 

نشستم اتاق در دم که شه می ساعتی نیم یه االن   

شدم بلند بیرون میومد ازاتاق که سرگرد بادیدن   

اقا؟؟؟ شد چی  

بله؟؟  اذری   سارا خانم  

 بله_

_ ازادید شما  ..... 

 مرسیییییی

 

 

 

 

 



بعد دوروز   

گذاشتند دیگه ی دوهقته برای رو عروسیمون قرار مهمتر ازهمه شدم ازاد منم و شد مرخص ارمان خب خب   

منم   شدن حال خوش دیدن منو وقتی بابام و مامان دیدم رو عشقم و خودم ی خانواده شدم اتاق وارد  ...... 

 

 

بعد هفته یه  :-) 

_ کنم می جون دارم هفتس یه   

خرید رفتیم باهم شد خوب  ارمان حال  اینکه  از بعد خب  . 

کنیم زندگی جا اون بریم قرارع  داد نشونم رو ن خونشو   

کردم فراموش هوارو گرمی کال دیدم که باچیزی ولی بود گرم هواخیلی  . 

_ ببین اینو بیا ارمااااننن   

_ کشوندم مغازه داخل به و بودم گرفته رو ارماان دست ها بچه عین   

بود قشنگ خیلی بود ها بچه اتاق دکوراسیون ی مغازه   

خوام می اونو گرفتم رنگ  صورتی سرویس یه سمت به دستمو   

_ خوره نمی سنت به چیکار خوای می اونو سارا اخه   

_ برای نیستم خنگ اونقدرم من ی باره در کنی می فکر چی  ارمان واقعا کردم ارمان به نگاه یه  ... 

گرفتم دندون به و لبم و کشیدم خجالت ذره یه   

بچمون برای خب   

_ حاالاا دختره بچمون دونی می کجا از تو عزیزم   

نکن اذیتم ارمان   

بریم بیا باشه  

داد سفارش و رفت ارمان   

_ برامون میارن شنبه سه گفت شه می اماده دیگه هفته یه سارا   

عروسی از قبل روز یه دیگه عالیه   

بودم داده سفارش عروسمم لباس بودم کرده  اماده قبال رو پذیرایی با و اتاقمون دکوراسیون   

بخوریم بستنی و بشینیم یذره بیا سارا  

_ ام پایه که من بریم باشه   

_ خخخخخ بشنوی گفتم منم_      شنیدماااا_       ؟ نیستی پایه توچی  

- پررو مار زهر   



 

 

 

 

 

_ شنبه سه  ：  

ببین ارمان اینا خوشگلن قدر چه واییییی   

_ نداره حرف که شما ی سلیقه بله   

 این و عروسک هم عالمه یه اخیش رفتند چیزا این و پول پرداخت از بعد نداشت حرف بود عالی کردم باز بناگوشم تا نیشمو ذوقم از

بودم گرفته چیزا   

بریزم سرم تو خاکی چه نشه دختر بچم اگه   

_ دختر باش داشتت حیا یکم گرفتی وسایلم بچت برای نکردی ازدواجم هنو نشستی تو سارا برسرت خاک ای   

پیدایی کم روزه چند این راستی    جون وجی چشم   

بخت ی خونه برم خوام می خودمم ایشاهللا   

مرسی      عشقم مبارکه ااا   

بودم شده دیوونه واقعا بود گرفته خندم خودم فکرای از   

بود نشسته روم روب که مردی ی دیوونه   

؟؟ بدی غذا بهمون خوای نمی ساراخانوم راستی  

_ صبرکن جونم ارمانی چرا   

هاهاها      کرد ذوق چقدر بدبخت  

خوب املت یه شد چیزا این و رب بایذره شکوندم غارو مر تخم و شد داغ روغن  کردم روشن رو گاز اشپزخونه رفتم   

امادست غذا ارمان   

عزیزم اره       زودی؟؟؟ این به   

چی خانمون ببینیم به به  .... 

خورد حرفشو املت به خورد تاچشش  

املت به نگاه یه من به نگاه یه دوباره املت به دوباره کرد من به نگاه یه          عزیزم بشین   

_ کنی می نگاه جوری این چرا چیع   

_ کشیدی زحمت خیلی هیچی   

_ خخخخههخهه بوج بوج کنم می خواهش  

کردم جمع و خوردیم غذارو   



برسونمت بیا سارا_ ارمان    

بریم باشه   

 

 

 

.......... 

شستم صورتمو دستو سریع شدم بیدار خواب از ساعت زنگ باصدای صبح    

_ عروسک سالم_         جون مامی سالم   

بخور خودت دوتاشم ارمان دوتاشوبده هم لقمه چهارتا این بخور لقمرو این بیا   

 چشممم

ارایشگاه به بیاد بامن همراه عنوان به بود قرار که خورشید به زدم وزنگ شدم حاضر باال رفتم سریع و خوردم رو لقمه   

بود پیوسته مرغا جمع به دیگه اون ولی بگم هم ستارع به خواستم می   

میام االن اره اره ؟؟ حاضری خورشید   

بای  باش  

....... 

 

 

( بعد ساعت نیم )  

_ عجب چه اوووووف  !! 

_ ؟؟؟ بریم حاضری اومدم که حاال  

_ افتادیم راه ارایشگاه سمت به حاضرم اره  

 

شد پیاده ماشین از خورشید   _  

بودن اونجا جون مادر و مامانمو کرد کپ شدیم ارایشگاه وارد وقتی رفت و گرفت گازشو ارمان بستم ماشینو در منم    

_ اومد خوشگلم عروس به به   

شد تموم میکاپم ساعت 4 از بعد بدم انجام صورتتو میکاپ تا بشین...  زیبایی دختر چه: ارایشگر    

_ روسری شدی خوشگل چقدر وای   

_ شدی خوشگل مادر میگه راست   

_ بودم شده خودم محو اینه تو تقریبا پوشیدم وقتی بپوشم عروسمو لباس کنه کمکم که اومد خورشید ممنون  



_ دلم عزیز شدی عالی وای   

 مرسی_

_ بود منتظرم ارمان    

ار سالم ... 

کردیم نمی توجهی فیلمبردار به اصال  طور همین هم اون بودم اون محو من بود شده قشنگ خیلی کردم کپ بادیدنش    

دستورای و کشیدیم کردن نگاه از دست مین ازچند بعد   

کردیم اجرا رو عکاس اقای  

 :  نشستیم ودوماد عروس جایگاه توی رفتیم مهمونا با پرسی احوال و سالم کلی از بعد شد 8 ساعت تاالر بریم ما تا بود 6 ساعت

بودیم کرده عقد قبال چون . 

کشت می خودشو داشت وسط اون که خورشید  . 

_ سارا میگم   

_ ؟.. بله  

_ چل و خل دوست یه من بخوره خورشید درد به نظرم به دارم   . 

_ کردم اکتفا کوتاه  لبخند یه زدن به ولی میگم  بود گرفته خندم   

ماشاهللا ماشاهللا خوند می خودش برای داشت همینطوری دیجی  

بودند ،وسط پا همه که هم ما فامیالی   

برقصند باهم داماد و عروس گفتند اهنگ یه از بعد  

رقصیدن کردم شروع و مامانم دست دادم رو گلم برقصم تونستم اصالنمی اینا...  گلو و عروس لباس بااون وسط رفتیم   

 می اروم باهم بغلش رفتم بعدی بااهنگ ریخت می روسرمون که بود شاباشا سیل  رقصید می قشنگ واقعا کردم نگاه ارمان به

کردیم می نگاه هم چشمای تو و رقصیدیم  

زدند دست برامون همه و  شد روشن برقا دقیقه چند از بعد   

نشستیم و  ...... 

 تر بیش دودقیفه اگه که بودم خسته اونقدر ولی  بودم مراسم جای این عاشق شد دور دور به نوبت اینا.... و شام خوردن از بعد

برد خوابمرمی و روهم میفتاد پلکام موندم می توماشین   

بریم  بیابپیچونیم ارمان   

_ بگذره باید یذره  ولی فکرم همین تو خودمم    

  باشه_

_ نفهمیدم وهیچی برد خوابم کم کم دادم تکیه پنجره شیشه به رو  سرم  ....... 

_ بیار در لباستو شو بلند عزیزم   

بودم ارمان بقل خواب اتاق توی   کردم چشاموباز الی   



تافت همه این با بیا بگیر یهدوش برو دربیار لباستو   

رفتم من پس باشه   

_ اواز زیر زدم و کردم باز دونه دونه موهامو حموم داخل رفتم و   برداشتم حولمو    

_ قشنگه خیلی چشمات توکه   

_ عجیبه خیلی چشمات رنگ  ....... 

 قرمز رژ یه و وایسادم جلواینه پوشیدم برداشتمو کوتاه صورتی لباس یه بیرون اومدم دوش زیر دادم می قر و خوندم می همینطوری

فرستادم بوس یه  خودم برای و زدم   

بود دستش هم  میوه اب دوتا و بود کرده عوض و لباساش شد اتاق وارد ارمان   

نخوردی هیچی ظهر از بخور اینو بیا_ ارمان    

_ خوردم به کردم شروع رو ابمیوه و تخت رو نشستم مرسی     

گرفت ازم و لیوان ارمان که بودم خورده هاش نصفه تا   

_ منه نوبت حاال دیگه بسه   

بوسید رو لبم و زد خیمه وروم   

 

 

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

 

 

 

کرد نمی ولم ولی بیرون بیام بغلش از بلکه تا خوردم تکون بودم ارمان بغل تو   کردم باز چشامو   

خانومم بخواب بگیر_ ارمان   

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

 

_ بگیزم دوش یه و  کنم حاضر صبحونه برم بزار  

_ نکن خسته رو خودت ولی باشه          

تموم چی همه مرد یه مهربونه خیلی رفت ضعف دلم ته   

بود کرده رعایت خیلی.....      نداشتم درد اصال شدم بلند   

دروزدن زنگ   

_ گذاشتم یخچالت تو چیم همه تازه نون اینم کاچی این بیا عزیزم سالم,_      ماامان سالم      

_ نریزززز زبون برو_          جونی مامان نکنه درد دستت  



برم دیگه من عزیزم..... ، یامان_         ماماامممااان    

_ خدافظ ،عزیزم نه_                ؟؟؟ موندی می  

_ عسل و کره و پنیر و  اوردم در مرغ چهارتاتخم  اشپزخونه تو رفتم  

میز رو گذاشتم و رز گل شاخه تا چند چیدم قشنگ میزو کردم تزیین همرو  خامه اهان چی دیگه اووووم    

رومیز گذاشتم بعد ظرف تو گذاشتم کردم درست املت مرغ تخم تا باچهار...  بود شده عالی  

_ کرد بقلم پشت از یکی یهو که بیارم در مرغ تخم یخچال سر رفتم   

دزده  توسر کوبوندم بود دستم که هایی مرغ بادوتاتخم  و برگشتم سریع  شدم کر خودمم که زدم جیغی همچین   

_ بابا اههههه  

_ برسرم خاک بود ارمان هههییی   

رفتم در دستش زیر از سریع   

 هولم از اومد سریع ارمانم افتادم مبل به کرد گیر پام و مبل سمت پریدم منم سمتم اومد مرغ تخم بادوتا  خانوم سارا ببینم وایسا_ارمان

پام ای سرم ای  غرزدن کردم شروع   

_ سارا؟ شد چی کنارم نشست اومد شد نگرانم ارمان  

دکتر بریم شو بلند   ؟؟ دستت ؟؟ پاتتت    

گفتم الکی  زمین بذارم  ارمانننن  

_ مارو کردی ترک زهر توکه دختر هی   

کرد یخ صبحونه بیا ارمان زمین گذاشت نو   

رومیز گذاشتم و ریختم چایی و کردم اماده نیمروهم سریع  

_ کرده دیوونه همرو کرده چه خانمم به به  

گرفتند لقمه براش کردم شروع  ارمان پای رو نشستم رفتم    

_ کدبانو چه به به اوووومم   

گرفتم می من گرفت می لقمه اون   

بود عمرم ی صبحونه بهترین صبحونه روز اون   

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

 

کردیم تمیز و شستیم ظرفارو کرد کمک ارمان صبحونه ازخوردن بعد  

حموم رفت ارمان   ..  

گذاشتم فیلم یه تلویزیون جلو رفتم و برداشتم ظرف تا دوسه منم   

موندم ارمان منتظر و   

باشی سالمت_        باشه عافیت_         اومد ارمان      



گذاشتی؟ فیلمی چه  

_ ببین بشین بیا دیگه فیلم یه   

سررفته حوصلش که بود معلوم قیافش ارمانم نترسیدم اصال منکه بود ترسناک فیلم یه راستش   

روسرییی من روبه برگشت  

کردم عادت منم روسرری گفت تو به انقدر خورشید خووو چیه_    ارماانننن   

عسل ماه ریم می دیگه چهارروز کن اماده وسایلتو   

جون اخ واااااقعااا   

 _سارا       _ارمان

 

 

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

 

بردی وسایالرو ارمان    

_ برداشتم.......  بود قند و لیوان و فالکس حاوی که کوچیک پالستیک یه.....        بیا عزیزم اره   

_ توماشین نشستم_        اومدددممم     

_ بودم شمال و دریا عاشق ولی.........ترسیدم می شمال ی جاده از همیشه ،راستش رفتیم چالوس ی جاده از افتادیم راه     

_ بود نشسته کردم نگاه  ارمان به گرفت خوابم کمکم   زدم می حرف ارمانم با و کردم می نگاه و بیرون و بودم نشسته   

بخواب عزیزم باشه بود گرفته خندش کرد نگاه قیافم به_         من بخوابم یذره ارمان   

                                                                                                                   بود بسته چشمم یه شده ریز چشمام دونستم می

رفتم   ابدی خواب به کم کم و دادم تکیه صندلی پشتی به و سرم.   

  البته خدا نکنه

_ 

_ 

_ 

_ 

قرمزی چقدر ارمان وا..  کردم باز چشامو زد صدامی منو که ارمان صدای باشنیدن  داد می تکونم تند تند نفر یه   

کنم می صدات دارم دقیقست ده دقیقا االن سنگینه انقدر خوابت همیسه کردم سکته اوففف_ارمان  

_ بودم همینطور بچگی از راستش اره هههه   

_ است استراحت تایم شو پیاده عزیزم      _ کردم نگاه بقلی مییز به  رستوران به یمت به رفتیم باهم شدم پیاده قربان چششم   

منو پسراهم همینطور  خوردند می و ارمان داشتند بانگاشون دخترا ایییی      



_ عزیزم برو_   دستشویی برم یدقه من ارمان   

که بیرون بیام اومدم  شستم دستمو رفتم سریع   

_ خوشگله خانم سالم   

نشو مزاحم اقا    _ بیاباما راه اروم اروم   

رسید سر دراورد جیبش از شماره یه پسره که ای لحظه تو درست اقاااااا  . 

_ ؟؟؟؟ هاااااننن کنیی می کاررررر چی دارییییی  

نیست کنی می فکر تو که چیزی اون نه نه ارمان  

_ مزاحم یه اقا این  

_ مرده تودهن کوبید مشت بایه ارمان   

_ نداره ارزش کن ولش ارمانن  

....... 

 

 

افتادی راه شمال سمت به و.   شدیم بلند رستوران از  غذاخوردنمون... و مرده بااون ارمان پیاپی های درگیری از بعد  .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… ماه بعد  3   

_ کنم می نگاه فیلم دارم دوساعته االن بود سررفته حوصلم   

 بهش سر یه  شه درست گذاشتم همین برای  بودم کرده پلو باقالی هوس خیلی گاز سر رفتم شدم بلند بیاد ارمان باید ارمان کم کم دیگه

 البته عالیم توش االن  و.  گرفتم یاد رو اشپزی ارمان مامان لطف به ماهه سه این بودتو خوب مزش اوووم خوردم ازش ذره یه و زدم

سکینه خاله_        کیهههههه؟؟؟ شد بلند در زنگ صدای ها موقع بعضی ،فقظ سوزه می هم ها موقع بعضی     

_ نباشی خسته عشقم سالم  کردم باز درو    

_ کمرم به زدم و دستم_       انداختی راه بویی چه به به مرسی  

اینیم ما  دیگههه بله بلع بله _          



اقایی عاشقت کردم بقلش محکم صبرانه بی رفتم دنبالش منم اورد در لباسشو اتاق تو رفت   

_ بکشم غذارو برم تامن بیا بدو بدو  زدم لبخند یه  بیشتر من   

میام االن باشه  

اومد ارمانم میز سر نشستم و  غذاکشیدن کردم شروع  پایین رفتم   

خانومم کرده چه مرسی اووم_  بفرمایید  

کردم روتمیز اشپزخونه شدم بلند غذا خوردن از بعد   

بردم چایی برااش بود نشسنه ارمانم   

_ بخوابیم بریم بخورم چاییمو_     ،   باشع_    شدی خسته بشین بیا   

 نمی من به دیگه خطری هیچ دونستم می توش رفتم می وقتی که بغلی بودم ارمان توبغل  خوابیدیم رفتیم باهم چایی خوردن از بعد

برد خوابم ارمان بافکر کمکم داشتن ارامش حس جور یه رسه    

......... 

 

_  نمی ولی کشیدم دراز دوباره ، بخواب سارابگیر کن ولش بود دونیم ساعت کردم نگاه ساعت به کردم لواشک هوس ای یدفعه

ارماننننن ندارم ای دیگه ی چاره اینکه مثل شدم بلند ، بخوابم تونستم  

 گفتم برگشتم منم نداشت شدن بیدار قصد که ارمانم  شبی نصف چیه لواشک خوام می لواشک من_             هووم_         ارمانننن

پرید جاش از فنر چچییییی،عین_        صبحه نه ساعت ارمان   

_ خواستم می لواشک و زدم غرمی ها بچه عین لواشک ارمانانننن   کردم شوخی  

_ بیام تامن بخواب تو رم می من بابا باشه باشه   

میاممم منم： گفتم بیاد و بخره لواشک ارمان تا وایسم  تونم نمی دیدم من    

_ شکر  خدارو اهان کجا_  نگاه رو جااا اون ارمان بود باز کع دیدم رو فروشی یهلواشک باالخره گشتن کلی از بعد بیا اوکی   

_ خانم سارا برای اینم ماشین تو نشست اومد لواشک پالستیک بایه مین چند از بعد  شد پیاده   

_  به خوردم می چه چه و به به با اوووم عمرم لواشک بهترین بود ای خوشمزه لواشک خوردن به کردم شروع و کردم باز مرسیی

خوشمزست خیلی بیابخور کردم تعارف ارمان   

_ مرسی خوام نمی نه   

_ بود زده زل من به و بود کرده ریز چشاشو)  کنی می نگاه جوری این چرا چیه  ) 

تو_ارمان  

 ......... 

 

؟ بارداری   

_ افتادم سرفه به و توگلوم پرید لواشک حرف بااین  . 



_  لبخند یه باردارم که این فکر از باشیم داشته بچه یه باهم ارمان منو داشتم دوست خیلی بودم فکرنکرده جاش این به ،اصال چییییی

رولبم اومد  . 

بودم لبخندش این عاشق بود لبخند رولبش هم  ارمان    

ارمان بقل تو پریدم ازذوقم_    بدیم ازمایش ریم می فردا_ارمان  

تو؟؟؟ و من ی بچه راسته یعنی  

خوابیدیم گرفتیم. بود شده چهار ساعت خونه رفتیم   

بود تعطیل فردا که شد خوب   

شدن بیدار ارمان باصدای صبح   

_ میام االن ، مرسی_       بدیم ازمایش بریم بخور بیا بشور صورتتو دستو برو کردم حاضر صبحونه برات بیاخانومم   

پوشیدم و اوردم در کمد از همرنگشو لباسای سریع  ، بود زده ای قهوه ست کردم نگاه ارمان به دادم انجام کارامو هولهولکی   

_ بریم  بررییم حاضرم من   

………………………… 

 

دادم ازمایشمو  داخل رفتیم دقیقه چند از بعد      

 خداروشکر کردن صدامون باالخره چقدر از بعد دونم نمی  بود نشسته من کنار ارمان  دادم می تکون پاهامو استرس از داشتم استرس

بود خلوت اونجا  

_ مثبته جوابت گم می تبریک عزیزم   

_ بود گرفته گریم شوقم از کنم بوسش شاالپ شاالپ دکتره بقل بپرم خواست می دلم که شدم حال خوش انقدر لحضه اون     

؟؟  ماهمه چند   

_ هفته چهار تو میری داری   

بیرون اومدیم مطب از هم دست تو دست ارمان با  ممنون خیلی  

مرسییی_       خانوم باشه مبارک  

بگم اینا مامان به  دی می گوشیتو ارمان     

_ باشه اهان_          گم می بهشون خودم بذار   

 

……………………………………………… 

 

 

؟؟ بزاریم چی و اسمش ارمان  

_ یاپسر دختره دونیم نمی ماکه دونم نمی اوووم   



؟؟ چیه تو نظر......  اسمشو بود دختر اگر  

_ بود دختر اگه باشه نفس اسمش خوام می من ؟؟  من نظر   

مرد این بود تموم چی همه ، زدم لبخند بهروش    موافقم_    میالد بود پسر اگه   

_ خونه سمت به رفتیم     ................. 

و حاملست سارا که بود کرده اعالم همه به ارمان  گذشت می و گذشت می همینطور روزها ....... 

باشم تنها ذاشتند نمی اصال که ارمان و خودم  مامان لطف به ،   گذشت ماه یک  زدن هم به چشم یک توی خالصه   

نیست دلم تو دل سونوگرافی برم بار اولین برای قراره امروز    

_ ؟ رسیم می کی خورشید  

_ گرفت خندم ازحرفش_   نفس مامان میرسیم االن   

_ چندیم چند ببینیم خانم شو پیاده رسیدیم ازچندمین بعد   

داخل رفتیم باهم و پیشم اومد ماشین پارک از بعد خورشیدم,شدم پیاده    

_ شه می نوبتتون االن بشینید.................  عزیزم ،سالم سالم  . 

_ عزیزمم افرییییننن_   خوشحالم خیلی سارا وای   

_ مار زهر    

سارا خان  ..... 

_  بایه کردم نگاه خورشید به کردم لرز لحظه یه زد شکمم روی که مایعی با داخل رفتیم شدم ،بلند چشم_   داخل بفرمایید_    بله

کرد می نگاه من به بخش اطمینان  لبخند     

افتاد چشمم از اشک قطره یه بچم قلب صدای باشنیدن   

کنم می خواهش_  عزیزم مرسی_   شدم بلند دقیقه چند از بعد   

دوتا ولی گم می تبریکم همچنین     

پسر یه دختر یه دوقلوا بچتون شما ؟؟؟؟ تا چند پس_  دوتا چرا_خورشید و من   

_  دوقلو، دوتا شدم بدبخت ،واییی بودااا اینطوری قلبش صدای چرا میگم ؟؟ چی یعنی کردم می نگاه زده بهت دکتره خانم دهن به

برسه بهت دستم ارمان   

بیرون کشوند دکتره مطب از و من دستم باکشیدن خورشید   

_ ؟؟؟؟ که شده چی دونی نمی ارمااااننننننن_      ، ارمان به زدم زنگ  

_ ؟؟؟ شد چی  بچمون سارا شده چی   

 

 

شرکت بیام تا وایسا فقط  نشده هیچی   

_ خدافظ عزیزم باشه_      باش بیامواظب باشه    



_ بگیریم شیرینی بریم اول بزار_      شرکت بریم خورشید   

افتادیم راه شرکت  سمت به و گرفتیم شیرینی بسته دو رفتیم     بریم  .    

رسیدیم دقیقه چند از بعد    

کرد راهنمایی منو اتاق یمت به بفرمایید بله_   هستم....  ارمان اقای همسر من      بفرمایید سالم_    سالم  

چشم_    بفرمایید شما_ ارمان     

_     دوقلواند هامون بچه        ؟؟؟ شده چی_  ؟؟؟ شده چی بگو  ارمان مرسی خوبم_    خوبی عشقم سالم_         عزیزم سالم

میاد دردم نکن ارمان.  چرخوند دور و کرد بلند و من واقعاااا چییی   

پیشونیش  رو گذاشت رو پیشونیش  نزدیکم اومد و دیوار به چسبوند منو ببخشید ااا   .. 

کردم نگاه خمارش چشای به      

کردم می همراهیش پس بود شوهرم اون خورد حرکت لبم رو لبش صبرانه بی و بیشتر من_       دارم دوستت خیلی_ ارمان     

زدم لبخند بهش    خوبی توخیلی ممنونم ازت_ ارمان   

 

_ بریم   کنیم پخش بریم گرفتم شیرینی بدو ارمان    

خانوم خورشید سالم_         ارمان اقا سالم به به_ خورشید   

اتاق تو کردین می کار چی کرد ریز چشاشو خورشید   

گه می و این چرا خورشید واا شد گرد چشام خورشید حرف از   

انداختم وزیر شد سرخ صورتم بوود شده لبی رژ ارمان لب دور شد گرد چشام کردم نگاه ارمان به  کن نگاه   ؟ چرا_ ارمان  

_ کن پاک دستمال بااین بیا  . 

کردم پاک و ارمان لب دور و گرفتم رو دستمال    

خونه رفتتیم ارمان با  شیرینی   کردن پخش از بعد ، مرسی    

خونشون رفت  خورشیدم و  

 _ مبل رو  نشستم اومدم و کرددم درست غذارو ،   کنم غذادرست شدم بلند   

_ ،مرسی لبخندزدم_    خانومم نباشی خسته   

 گردنش دور و دستم  نیاد فشار بهم که جوری بااحتاط خیلی البته   زد خیمه  روم و دراورد لباسشو اتاق تو برد و من و کرد بلندم _

گذاشتم لباش رو و لبام و  انداختم   . 

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

بودم ارمان بقل تو  کردم باز رو چشام   

کردم کباب هوس من  بیرون بریم شو بلند  ، ارمان ،  ارمان  

_ خواد می دلم ارمان اااااا_      هوسات این با مارو کشتی   

نداریم تر بیش که زن یه کارکنیم چی  دیگه  



 شه می دار دختر وقتی ادم بودم شنیده مامانم از بودم شده تنبل حسابی ولی کارکنم خواستم شدم بلند رفت ارمان تا  خندیدم حرفش ب

دارم دوتا من اینکه به برسع چه حاال شه می تنبل  

مین چند از بعد   بودزیاد نشده اومده بر  شکمم زیاد ولی سوم ماه تو رفتم می داشتم ، بیاد ارمان تا مبل رو نشستم  

نمیارم طاقت   برسه ارمان تر دیر دیگه کردمدودقیقه  حس   

اومد ارمان تا چرخیدم خونرو دور یذره شدم بلند  

_ دستشویی دوییدم وسریا کرد بد و حالم بوش خوردن به کردم شروع تا و کردم بازش رومیز نشستم سریع ،  مرسییییی  

؟ شد چی سارا ، سارا_      کوبید می در به ارمان  

_ بیرون  اومدم کردم پاک بادستمال رو  رو لبم دور هیچی ، هیچی   

شکمم رو گذاشت رو دستش ارمان   

_ اقا شیطون و خانوم شیطون نشده هیچی هنوز کنند  می اذیت رو  مامانشون دارن   . 

رفته من به شیطونیشون.   بوسیدم گونشو      

من نه_  من به هاها_     رفته من به نه  ...... 

شدم خسته دیگه من ولی نمیاوردیم کم  هیچکدوممون   

بخوابیم_    بخوابیم بریم  ارماانن   
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بود ارمان اومدن نزدیک بود شده بزرگ حسابی شکمم -  . 

باخوردن کردم شروع  میز رو  گذاشتم بیرون اومدم برداشتم میوه ظرف یه اشپزخونه رفتم  میاوردم کم نفس ها موقع بعضی  .. 

شدم بلند اومد در تو کلید شدن چرخونده صدای  

کردم بوس رو گونش و  کردم بقلش سمتش رفتم  . 

چله و چاق برمامانی سالم_      عشقم سالم_من    

رفتم غره چشم بهش     جوووونممم_          ارمانننن   

کنم عوض و لباسام برم من کوچولو خانم   

   بروو

بود جلوتر متر چهار اون رفتم می راه من بود اومده جلو خیلی شکمم راحتی صندلی رو نشستم  اومد ارمان  ...  

 تو وورفتم مالیدم و چشمام  باشه  میام منم االن ،  بخوابم برم ام خسته خیلی من ارمان  رفتم شدم بلند منم.  غذادرستکنه رفت ارمان

تخت رو کردم پرت  اروم و خودم  بودم خسته خیلییی اتاق   

روتخت کشید دراز و اورد در لباسشو اومد ارمانم دقیقه ازچند بعد   

_ رفتم خواب   به و شد بسته چشام کم کم  کرد می ناز موهامو ارمان کردم گردنش تو رو سرم و بغلش رفتم    



_  زدن جیغ به کردم شروع و کنم تحمل نتونستم دیگه بودم گرفته دلم به و دستم بودم کرده عرق  کردم باز چشامو درد  احساس با

پرید خواب از من جیغ با ارمان   

بگم اینو تونستم فقط  دلمممم ارماااااانننننن   

_ وایسااا  زوده که االن   

 ……ارمان……

 گذاشتمش نداشتم رو سارا درد  طاقت اصال کردم بلندش و کردم تنش رو شاالش و مانتو  بودم شده هول سارا پی در پی های جیغ از

افتادم راه و,توماشین   

کشید می جیغ و بود گرفته شکمش رو رو دستش سارا  

اروم ارمان_سارا  

 

رسیدم ای دودقیقه و گذاشتم پامو پس,نداشت طاقت دیگه ولی نگیره دردش زیاد سارا که  پایین اوردم رو سرعتم   

 هی بود شده بد حالم کشید طول انقدر چرا  زمین رو نشستم سارا اتاق در جلوی بردند رو سارا و اوردن و تخت.......  اورژانس رفتم

دکتراومد خره باال میومدم و رفتم می   

؟؟ خوبه حالشون شد چی دکتر اقای  

 

هستند؟ همسرتون  

_ باشن دستگاه تو باید  اومدن دنیا به تر زود هفته سه  چون ها بچه ولی خوبه همسرتون حال ، بله  . 

_ ببینینشون برید تونید ،می دیگر بخش به کنیم منتقلش بذارین_     ؟؟ ببینمشون تونم می ،مرسی اهان  . 

شد تموم باالخره پوووف _  

 _ دیگه بخش یه کردن منتقل سارارو مین چند از بعد  . 

حال خوش طرفی واز شدم ناراحت طرفی ااز ها دستگاه اون توی هامون بچه بادیدن.   افتادم راه ها بچه بخش سمت به  

اینکه از ناراحت و, خوبه همشون حال اینکه از حال خوش ............... 

گذاشتم دستش رو و دستم و  بقلش نشستم بود خوابیده اروم و بود بسته چشاش افتادم راه سارا اتاق سمت به  . 

دستش رو گذاشتم و سرم زدن حرف چنددقیقه از بعد.....  قشنگن چقدر هامون بچه ببین کن باز و چشات سارا ،؟ سارا   

کردم باز چشامو سرم ی رو دستی کردن بااحساس دقیقه چند از بعد   

شدم حال خوش خیلی  سارا بادیدن   

مرسی_     خوبی_ من   

؟؟؟؟ شدند چی هامون بچه  ارمان  ارمانن  

_ دستگان تو  اومدن دنیا به تر زود هفته سه چون ولی خوبن دوتاشون  زدم لبخند روش به   

اومد چشمش از اشکی ی قطره   

؟ کنی می گریه چرا  ؟ نکن گریه  کردم پاک بادستم رو اشکش  



_ ببینمشون خوام می   

_ کنی استراحت باید اول ولی بینشون می   

ببینمشون خوام می نه   

ببینیمشون  بریم بیا تو دست از سارا پوووف   

اینور از بیا گرفتم رو دستش شد بلند   

  باشه_

_ خشگلند چه نگاه و هامون بچه ارمان  ...... 

 

خیلی اره   

_ خونه ببریمشون شد می کاشکی   

باشی صبور باید ولی شه می اونم    

کرد نگاه من به سوالی بیان دنیا به زودتر باید ،چرا من چرا اخه   

_ سرمون میریزن  دوستی و فامیلی جعما االن ک بریم بیا ،. بوده خدا خواست حتما      

 

……SARA _ سارا …… 

 

ما دیدن میان همه االن گفت می راست حرفش از گرفت خندم   

بودن بقلم هام بچه االن خواست می دلم ولی ، نبود خبری گنده شکم اون از دیگه کشییدم دراز اروم روتخت رفتم  

تو اومد ارمان  

شی می مرخص فردا که گفتن دکترا سارا   

دیدن برای بیان همه فردا  شه می ارمان ، مرسی اوکی   

زنم می زنگ بهشون  راحتی هرجورک اره    

خواهش_     کنی می درکم ک مرسی   

 

………………………… 

 

_ رسنااا می االن  شووو بلند  اتاق تو  کارش میز سر رفتم شدم بلند ، ارمانننن   

_ عزیزم االن   

_ کردم تنم طوری همین رو شالم مانتو اتاق تو رفتم   



***  و کردن می درکم همشون  داشتیم مهمون هم عالمه یه و خونه اومدیم فرداش شدم مرخص بیمارستان از که روزه سه امروز  از

؟؟؟ شد اونجوری شد اینجوری چرا که گفتن نمی بهم هی  

گرفت و حالش خوب هم ارمان و بود اومده ارمان خاطر به دارم حتم که ایدا جز نیست کسی اونم نفر یه جز به هه   

گرفتیم هم پسرمون برای خواب سرویس رفتیم  اهان دیگع دیگع   

 ارمان به که اریا  بزاریم رو پسرمون اسم و  بیاد سارا اسم به که آ پانته بذاریم رو دخترمون اسم گرفتیم تصمیم بیاد، قراره االن  ک

 بیاد

برداشتم کردن فکر از دست در زنگ باصدای...... ببینمشون که بیمارستان پام یه خونست پام یه روز هر مرخصیم روز از   

باشه_    کنم باز درو رم می من_ ارمان   

خودمون که خوابم یه اریا  خوابم یه آ پانته خواب یه نداشتیم مشکلی پس بود خوابه سه خونمون   

 اشپز رفتم فاصله تواین شد ساعتی یک یه چیدند تا تواتاق رفتند و داخل اوردن رو وسایل همه  کردم سالمممم مرده به و در دم رفتم

براشون بردم می داشتم و کردم درست شربت خونه   

_ خواهش_     مرسی ببرم من عزیزم بده   

زدم رضایتم سر از لبخند یه بود شده العاده فوق رفتم اتاق توی رفتند اونا شربتا خوردن از بعد  ........... 

 

 

بعددددد دوهفته  

 

داشتم خاصی انرژی امروز   

کنم حس وجودم باهمه رو مادر طعم و کنم بغلشون خوام می امروز شیشه  پشت هام بچه دیدن هفته سه از بعد    

بریم_   بریم ارمان   

افتادیم راه به بیمارستان  سمت به و شدیم ماشین سوار    

برداشتیم قدم باهم و گرفت و دستم کردم نگاه بهش شدیم پیاده ماشین از و کرد پارک ارمان بیمارستان دم به رسیدیم دقیقه ازچند بعد   

دادند بهمون رو هامون بچه دوتا کار ازچند بعد و شدیم بیمارستان وارد   

چشاشون ، لباشونو کن سارانگاشون وای   

 سمت به  کردیم حرکت بودند هم شبیه کردم نگاه بهشون ارمان اریارو و بودم گرفته دستم من رو آ پانته  بود گرفته گریم ذوقم سر از

  ماشین

 چشماشون فکرکنم بود رفته بهمن چشاشون حالت کنم جداشون خودم  از نداشتم دوست خودم کنار   نشوندم هارم بچه و عقب نشستم

ارمان به لباشون حالت و باشه رنگی باید هم   

بود بخش لذت برام همونشم ولی نداشتن مو زیتد کشیدم دست موهاشون روی   

؟؟ چطورند خانوم خوشگل _   

_ توپ توپ عالییییی     _  



بهش بودم تر مسلط چون آ پانته تخت رو گذاشتم رو دوتاشون اینجا بیا  باال بریمشون و برداشتیم هارو بچه خونه رسیدیم   

گذاشتم روشونش سرمو و زدم لبخند بهش  نشست بقلم اومد ارمان مامان عشقای  . 

تر بیش تو از اتفاقا چرا_     من اندازه نه_    دارم دوستت خیلی   

بیارم لباس برم خندیدم من حرف از هردوتامون   

بودند فرشته خدا وای کردم تنشون و برداستم ازتوکمد ابی لباس یه و صورتی لباس یه    بروعزیزم    

بود گشنشون ، دادند می تکون رو کوچولوشون لبای   

دادم می شیر بهشون نوبت به نوبت و کردم بقلشون   

رفت می صدقش قربون وداشت بود داشته نگه رو آ پانته  ارمان  

حرفو این نداره گوشیم کیبورد معذرت) مطمءن  اینکه از بعد  ) 

کنم,غذادرست شدم بلند و خوابوندمشون شدن سیر که شدم   

_ کنم غذادرست رم می_           کجامیری   

 رو سروش و اریا و خورشید و ستاره و فامیالمون.... خودم و ارمان مامان گرفتم تصمیم اوکی_    کنم کمک بهت بیام منم وایسا

اشپزخونه تو رفتم وبعد زدم زنگ همشون به کنم دعوت امشب  

عزیزم  باشه_     اینو منم کن درست و کیک این بیاتو ارمان   

 و طی یک و دستمال یه رفتم  بود اینا ووو گردو های وتیکه کیک پودر و ارد پر کردم نگاه رو اپن رو کیکا کردن درست از بعد

ارمان دست دادم  اوردم رو برقی جارو   

کشی می تی بعد کشی می جارو بعد کنی می تمیز جارو این اول   

؟؟؟؟ منننن  

خوبو پسر افرین بدوو کنی کمک خواستی خودت من پ نه  

دیگه امر چششم_  کرد می نگاه من به باز دهنی و گرد چشای,با ارمان   

پررو_       هیچی فعال  

 هم ماهی یه  کردم درست قیمه سراغ رفتم سوپ از بعد کردم درست  سوپ اشپزی سراغ رفتم منم  کردن کار به کرد,شروع ارمان

شد بلند ها بچه,گریه صدای که بدم غلت رو ماهی خواستم می گذاشتم سوخاری ارد تو و کردم نصف بودیم خریده   

دادم می تکون رو هردوتاشون گذاشتم پام رو یکیشونم کردم بقل رو یکیشون اتاقشون دم رفتم عزیزمم   

 گرفتنم سرسرکی دوش یه باال رفتم,مشون انجا بعد کارا سراغ رفتم و تخت رو گاشتمشون شد قطع گریشون صدای دقیقه چند از بعد

منو عشقای کن,نگاشون نچ نچ ها بچه پیش رفتم منم حموم رفت ارمان پوشیدم لباسامم    

…………………… 

 

دادم حوله بهش شدم بلند اومد حموم از ارمان   . 

 اومدید خوش بفرمایید سالم  زدم لبخند سالم کردم باز درو کردم درست رو لباسام پایین اومدم سریع اومد در زنگ صدای

داخل کردم راهنماییشون   



دستشون دادم پایین اوردیمشون و باال رفتیم باارمان گرفتند هارو بچه سراغ   

 مامانم البته رفتند زدن حرف ذره یه و شام و چایی از بعد اوردم ریختم چایی اشپزخونه رفتم من عزیزای خوشگلند چه ووووویییی

کنه کمک بهم موند   

 بابچه داشت مامانم شدم بلند کرد می نگاه منو داشت اونم کردم نگاه ارمان به شدم خسته اووف کشید دراز مبل رو و اوردم در و شالم

کرد می بازی ها   

کردم نگاه چشماش تو  و برگشتم ارمان ک زدم حدس کرد بقلم پشت از یکی تی یدفعه   

کنی می دیوونم داری دیگه_ ارمان   

_  لبش از رو لبم دقیقه چند از بعد  کردم همراهی باهاش گرفت بازی به رو لبم و  شد نزدیک بهم  اتاق تو برد کردو بلند خندیدم

و همینطور اونم زدم می نفس نفس برداشتم   

……………… 

** 

  افتادم مامان یاد گرفت درد دلم زیر که شدم بلند سریع افتادم ها بچه یاد خوردم غلت توجام و بستم تر محکم چشمامو زد و چشمام نور

 برگه به خورد چشمم بیرون اومدم حموم از دقیقه ده از بعد حموم رفتم شدم بلند حموم برم باید اول من دیگه هست ها بچه مواظب خب

بود میز رو که کاغذی   

_ بیرون بریم میام شین حاضر شب بودند خواب زدم سر ها بچه به سرکار رفتم من   

   _ ارمان： قربونم   

زدم ها بچه به سر یه رفتم خندیدم اخرش ی جمله به     

کردم درست صبحونه پایین رفتم  دادم شیر بهشون  و بوسیدم رو صورتاشون   

خوردن  به کردیم شروع اومدیم و بیدارکردم و مامان رفتم   

  

* 

* 

بعد ساعت پنج   

* 

* 

دره دم ارمان حاضری مامان   

 بیرون اومدم کردم قفل خونرو در برداشتم خودم هم یکیشون مامانم دادم رو یکیشون و کردم حاضر هارو بچه میام االن عزیزم اره

سالم شدیم ماشین سوار  

عزیزم سالم   

؟؟؟ چطورن من عشقای   سالم   

خوبم و خوبن  ️                                

رستوران رسیدیم دقیقه چهل ساعت نیم از بعد   



دادم جواب خورد زنگ گوشیم  شدیم پیاده    

_ الووووو ، الوووو   

دادم جواب  خورد زنگ دوباره ک کیفم تو بذارم خواستم می  کردم قطع نداد جواب      

_ کردم خاموش رو گوشی و   کردم قطع  الوووو دین نمی جواب چرا   

سارا؟؟ شده  چی_ ارمان  

_ بریم عزیزم نشده هیچی   

؟ بود کی یعنی داشتم دلشوره  

رستوران سمت به افتادم راه  و گرفتم بقلم بچرو   

…………………… 

 آ پانته و اریا خوردن به کردم شروع تا  اوردن غذارو  زدن حرف و سفارش از بعد رسیدیم رستوران به ، بود گرفته اشتباه حتما

خوردم شام یذره برد خوابشون تا دادن شیر بهشون کردم شروع و اوردم در رو شیراشون بود شدع گشنشون  شدن بیدار   

داشتم خالی اس ام اس تا پنج و میسکال تا۱۰ کردم,روشنش و اوردم در کیفم تو از رو گوشیم  . 

سرزدم بهشون رفتم   

بود دار متن ها,اس ام اس از یدونه   

دارید دوست رو  شوهرتون و ها بچه جون اگر ...... 

بازار ی برنامه تو رفتم و بیرون اومدم سریع هولم از  کرد نزدیک بهم سرشو و شونم رو انداخت دستشو ارمان بخونم بقیشو اومدم تا   

گفت و کرد ریز چشاشو ارمان   

_ بازار رفتی چی برای نداریم اینترنت ک جا این  

بگم چی حاال زدی تو بود برنامه اینم نکنه کارت چی خدا بگم سارا وای  

کردم می نگاه یکی یکی رو هام برنامه داشتم بیکاری سر از   

شد خرنمی بود خرم گفتم من که چیزی این با واالاا خودتی خر یعنی که کرد بهم سیفی اندر عاقل نگاه یه   

مخم میترکید داشت اوووف داره کار چی بامن کیه یعنی سراغم اومد لعنتی استرس همون دوباره   

بیرون بیام فکرش از کردم سعی  

افتادیم راه  خونه سمت به شدیم بلند   

بخوبیم که رفتیم باارمان و خوابوندم هارو بچه باال رفتیم میومد خوابم شدت به شدم پیاده ماشین از رسیدیم خونه به ساعت نیم از بعد  
.... ........ ........ 

کردم نگاه صفحش به شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ باصدای صبح  

 

 

ستارست خدوروشکر اخ   



،مرسی خوبم        ؟؟ خوبییی سارا سالم_                سالم الو   

؟ کردی ما از یادی شد چی       

مثبته جوابم سارا   چتهههه_    شدم کر تقریبا زد که باجیغی  

_ باردارم  ،خره نه       ؟ کنی  ازدواج دوباره خوای می   

باشه مبارک.....   واقععااا    

_ جا اون بیاد خواد می  کشت منو خورشید سارا ، مرسی   

بای باش_     بدم  اریا به رو خبر برم من دیگه نه_   بیا توهم باشه    

گرفتم سرکی سر دوش یه حموم رفتم و دادم انجام رو کاراشون یذره ها بچه پیش رفتم شدم بلند و کردم قطع  

 

 

برداشتمش.  رفت می ویبره میز روی گوشیم بیرون اومدم   

بفرمایید سالم الو             _......... 

صدا بی رو گذاشتمش و کردم قطع رو  گوشی کرد قطع هوووف  بفرماااایید   

خورد غذامی داشت مامانم اشپزخونه رفتم بخوام کمک خورشید از گرفتم تصمیم  . 

اینجاست مامانم همین برای مسافرت رفته روزه چهار ، سه بابام ) 

_ یامان_   مامااااننن_    چل و خل سالممم_   مامانی سالم  

شع درست گذاشتم و  کردم درست غذامو ناهار برای  کنم اشپزی یذره رفتم هووف    

خورشت سالم_   روسریییییی سالم_     کردم باز  زدن    درو زنگ   

_ عزیزم سالم_مامانم    سالم   

اتاق سمت به کشوندم گرفتم رو خورشید دست و میایم االن ها بچه پیش اتاق تو بریم مایکم مامان    

_ بره  قربونتون خاله ، خالرووووو خوشگالی وای   

زدم لبخند خورشید به    

بگم بهت خواستم می چیزی یه_   هاان_      خورشید    

_ شنوم بگومی       

  _ ده نمی  جواب کسی دارم برمی وقتی خوره می زنگ تلفنم  دارم تلفنی مزاحم همش روز چند این   

_  و هات بچه جون اگه بود نوشته یدونشم  متن بدون همش بود اومده اس ام اس تا ده شدم کالفه ولی دونم نمی_     چی؟؟؟ یعنی

بفهمه ارمان اینکه ترس از کردم پاکش  هولهولکی نخوندم بقیشو دونم نمی... دارید دوست رو شوهرت  

فکر تو بود رفته خورشید   

؟ کارکنم چی من    ؟؟ بله_    خورشیدددددد       

باشه تونه می رضا کار  کنی فکرمی   



مواظبشه پلیس  اون چون باشه تونه نمی نه هااانن   

بگی ارمان به اینکه اونم نمونده تر بیش راه یه دیگه پس.....  پس   

 ؟؟؟؟نظرت

 

  مثبته

کردم خواستگاری ازت من کنه فکرمی ندونه هرکی دیووونه_ خورشید   

_ خندیدم حرفش به   

_ تنهاست مامانت کن جمع خودتو باووو پاش   

شدم بلند باشه  

رفت می  بچه صدقه قربون داشت)     جوجووو_ خورشید ) 

داشت سرزدم مامانم به پایین رفتم.  کرد می کمکم شرایط بدترین تو همیشه داشتم دوست خیلی رو خورشید  tv کرد می نگاه  

ناهار برای بیان کردم صداشون و چیدم رو سفره اشپزخونه تو رفتم  

 و پفیال مامانم خورشید روپای دادم یکیشونم و پام رو گذاشتم رو یکیشون هارو بچه  و کردم جمع رو چیز همه و ناهار خوردن از بعد

فیلمه  دیدن بع کردیم شروع و میز رو گذاشت اورد پفک   

بود شده بد حالم که من بود ترسناک بدو العاده فوق فیلمه    

نداشت ازمن کمی دست خورشیدم بودم گرفته روبقلم اریا و   

هوا پریدیم متر سه تاییمون سه چراغا شدن روشن و در شدن باز باصدای  

ارمانه دیدم برگشتم   

شد راحت خیالم هووووف   

خندیدم غش غش قیافش بادیدن   انداختم خورشید به نگاه یه بود کرده کپ ما ی قیافه بادیدن بیچاره ارمان   

بود انداخته گل صورتشم ارمان به کنه پرت خواست می و بود گرفته دستش کنترل یه   

خوووو مجبورین مگه_ ارمان   

_ گرفتم کوچولو گاز یع و لپش و بقلش دادم رو بچه سمتش رفتم   

بعد ساعت ۲   

رفت رسید ارمان اینکه از بعد ربع یه  خورشید   

کرد می درست شام داشت ارمانم خب   

خوردن به کردیم شروع نشست اومد شد تموم غذاش  ارمانم بیاد کردم صدا و مامان و چیدم رو سفره   

بخوابیم که رفتیم و ظرفاروشستم ازشام بعد   

تخت رو کردم پرت خودمو و پوشیدم بنفش خواب لباس یه  

نشسته تخت رو گرفت ارمانم   



بقلش رفتم   

_ کرده ناراحت رو همسرمن کی    

گفتم براش رو ماجرا سیرتاپیاز زدن حرف به کردم شروع   

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

 

 

❤️ عشق موج روی  ❤️: 

_ باشه تونه می کی یعنی  

_ دونم نمی  ..! 

_ پلیس اگاهی ریم می صبح فردا نباش تونگران باشه   

برد خوابم و بالش رو گذاشتم سرمو و باشه   

…………………… 

بیدارشدم خواب از دستی های باتکون  

  بله

_ بریم شو بلند سارا  

انداختم ارمان به ونگاهی کردم باز چشامو شم می بلند االن باشع   

بود حاضرشده  

پایین رم می من_ ارمان   

تلفن اونور از بود دختره یه صدای داشتم برش خورد زنگ گوشیم که شم بلند خوابم رخت از اومدم چندمین از بعد   

 بله؟

_ عزیززم سالم   

شما؟ امرتون سالم  

_ دانید خود شه باز کالنتری به پاتون اگر بگم خواستم می فقط  تونیومده به دیگه اونش   

؟؟ اخه چی یعنی  

_ ممتدد بوق وصدای   

_ کنم کار چی حاال ، کردم قطع رو گوشی   

نباشه همرات هیچکس ادرس این به یای می تنهایی ۹ ساعت امشب شد بلند گوشیم اس ام اس صدای کردم می فکر داشتم که همینطور  

رفت گوشیم کیبوردای سمت رفت لرزونم دست   

 باشهع_



کنار گذاشتم و گوشیم و نوشتم   

بگم ارمان به جوری چی حاال   

ارمان پیش رفتم   

؟ ارمان   

_ ؟ دیگه روز یه برای بذاری شه می_      ؟  بله  

_ مهمه خیلی کار این چی برای   

_ بگمم دروغ ارمان به بار اولین برای خواستم می داشتم استرس   

نیستت خوب حالم من  

؟ دکتر بریم خوای می چرااا  

_ کنم استراحت باس فقط شم می خوب نع نع   

_ بعدا برای ذاریم می اونکارم کن استراحت خوب پس باشه  

  خدافظ

_ عزیزم خدافظ   

 نمی کار به دستم کردم عوض و لباساشون و یکی یکی حموم بردمشون و رسیدم بهشون یکم هارو بچه مامانم و ها بچه پیش باال رفتم

  رفت

بعدش  رفتم ور باگوشیم یذره کشیدم دراز تخت رو رفتم   

کردم پلی رو(   نیست تو شبیه حسی هیچ برام)  اهنگ و توگوشیم گذاشتم رو هنسفریم   

برد خوابم کمکم  

……………… 

کردم درست غذارو اشپزخونه رفتم  شدم بلند دوبود کردم رونگاه ساعت  کردم چشاموباز   

جلو نشستم رفتم  tv توکاناال گشتن به کردم شروع و   

بیاد باهام خورشید بزنم زنگ گرفتم تصمیم ترسیدم می خیلی شب برای   

خوبی سالم خورشید الو  

مرسی  خوبم سالم  

گفتن بهش ماجرارو کردم وشروع   

میام...،، باشهه اهان   

  مرسی

 

……………… 

خورشید پیش برم خوام می من ارمان   



_ بری خوای می چی برای نیست خوب توحالت  ؟ چرا   

داره گناه تنهاست ارمان    

چی ها بچه باشه اوووف   

مامانم پیش   

بیرون برم می هارو بچه و  مامانت منم پس,باشه   

مرسی کنی می کارخوبی   

_ رسونمت می   

رم می خودم نه   

   سارا_

_ لبش رو گذاشتم و ،دستم هیش  

_ ؟ نداری اعتماد من به   

_ باش مواظب پس باشه هوووف   

خدافظ عزیزم باشه  

  خدافظ_

بریم اژانس با بود قرار پایین اومدم   

خورشید ی درخونه رفتم گرفتم اژانس   

توماشین نشست اومد زدم صداش بود پایین خورشید   

_ سری رو سالم  

زدم تلخ لبخند یه   

_ خورشت سالم , 

_ مرسی خوبم   

کجابرم خانم   

خوندم براش بود فرستاده من برای ادرسو   

افتاد راه و  

 

_ خورشید ی شونه  رو گذاشتم سرمو و بستم رو چشام  

دقیقه چند از بعد   

شو بلند رسیدیم سارا_خورشید   

شدم پیاده و کردم حساب و ،پول باشه  . 



بود شکسته ها پنجره و بود افتاده اجراش توک و تک چون بود معلوم بود قدیمی دار حیاط ی خونه یع جلومون   

خورشید به چسبیدم  . 

شدیم می نزدیک خونه اون به قدم به قدم باهم    

 _ جا همون وایسین   

اشناست من برای چقدر صدا این خدا واییی    

شه می نزدیک بهمون داره که داد می نشون قدماش صدای    

دیدم نفر یه از محویی سایه یه رومون روبه تر اونور ذره یه شد قطع قدماش صدای  

و زدم می سکترو داشتم شخصه به ک من   

زدن حرف کرد شروع   

؟؟؟... تنهابیای نگفتم مگه  

 

داشتم دوست و ارمان من   ..... 

کنی ازواج بااون گرفتی تصمیم چرا دونستی می بااینکه   

 توو_

_ باش ساکت   

داره دوست منو اونم دونم می من  

_ من با داشت دوست تورو اگه   ..... 

_ باش ساکت گم می    

_ کنم گریه بلند باصدای  بزنم داد داشتم دوست صورتم به میاورد هجوم که بود اشک های قطره انداختم زیر سرمو   

_ نبود این تقاصش بود عاشقش بگو یهش هه   

_ نداره بهت حسی هیچ اون بسههههه  بلند سرمو   

_ ایدااااا اون شه نمی باورم  دیدم کی چی از  واییی  

پیچیدم خودم به درد از  بدنم تو پیچید شدید درد و  سنگ یه به خورد سفت کمرم افتادم پشت از چیزی به خورد پام رفتم عقب عقب   

شد چی سارااااا    

سمتم دوید خورشید  

کرد بلندم و وگرفت کمرم زیر  

کشیدم  می جیغ دیگه درد از   

یکی به زد زنگ و دراورد رو گوشیش خورشید   

نباش نگران میان االن  



فقط باش مواظب)  گفتم یارو گفتنی_ ایدا   ) 

_ برمیاد هرکاری ایدا از که دونستم می دیگ   

بود بریده و امونم درد   

بستم چشامو یومد می دور از ک ماشینی نور از   

نبود ایدا کردم باز چشامو   

کردند بلندم و گرفتند و کمرم زیر  شد پیاده ماشین از ستاره   

زدم می نفس نفس درد از   

افتادند وراه ماشین پشت خوابوندنم . 

کرد ترمز ماشین ساعت نیم از بعد  

؟... خوبی_ خورشید  

ماشین از شدم پیاده کردند کمکم اومدند خورشید و ستاره   

افتادیم راه بیمارستان  سمت به   

………………………… 

…………………… 

کن استراحت باید که شد براین دکترا تشخیص  اینا و  وبیمارستان دکتر به مربوطه کارای از بعد   

تو اومد وخورشید شد باز دراتاقم  

خوبی ساراااایی سالم  

مرسی خوبم  

_ بیاد ارمان زدم زنگ راستی   

بگم چی بهش حاال ولی خوبه  

بگو و راستش تو   

_ گم می و دروغش نه   

 که چشات رو بریزم بیارم اب بذار هم ذره یه مریضی به بزن خودتو رسه می االن بسه ورور دیگه جون روسری دیگه خب هههه

بیار در خودت از اینا اوخ و اخ مثل صداهایی مثال  اومد که وقتی  کردی گریه مثال   

؟؟ گفت می چی این شد گرد چشام خورشید باحرفای  

_ مثال که بسوزه برات دلش باید خووووووو چیه  ...... 

 الحمدهللا خورشیدم  در شدن باز با  کرد می سوراخ داشت مغزمنو مته عین کرد می بس حاالمگه وای شد باز سرحرفاش دیگه و

شد ساکت  

کرد نگاه من به و برگشت حورشید  

رفت یادم زدی حرف که انقدر چرخ بیس تریلی زیر بری الهی سارا _  



کنم اجرا عملیات   

یاخودشو( دارم دوس خودمو من نه) یا بکش یاانو یا خدا وایی   

  سالم_

خوبی ارمان سالم   

؟ توخوبی خوبم  

  اوهوم_

گرفتست یکم قیافش کردم حس   

؟؟... ارمان  

_ بشنوم خودت زبون از دیگه بار یه خوام می ولی گفت چیوبهم همه خورشید   

براش کردم قضیروتعریف   

بزنم هرکاری به دست خاطرش به که دارم دوست شماهارو انقدری کن درکم بودم مجبور خدا به ارمان ..... 

_ بست چشاشو و دستم رو گذاشت سرشو و دونم می   

بعد چندروز ……   

نبود خونمون دیگع مامانم خونه برد منو ارمان ترخیصم بعد   

بود رفته  

وو   شده چی  گفتیم کالنتری رفتیم دیروز  .... 

هاروکردم بچه و ها خونه کار همش امروز دیگه پوووف   

بودم شده خسته حسسابی  . 

بود شده شور قورمه بودیم مسافرت تو که روزی اون یاد ذاشتم می غذارو این هرموقع گذاشتم سبزی قورمه ظهر   

کردم باز درو رفتم  دروزدند زنگ  

کدبانو سالم   

_ نباشی خسته  سالم  

غذا سراغ رفتم منم ها بچه پیش رفت   

بود کرده عوض و لباساش اومد   

- ارمان خبرا چه   

_ اگاهی از زدند زنگ بهم امروز راستی اهان....  سالمتی هیچی  

  خب_

_....... 

 



_ کردند پیدا رو ایدا   . 

واقعا چی   .... 

  اره_

_ ک  خوبه خیلی  

خوردیم باهم و شام صدازدم و ارمان چیندم سریع سفررو  

هاروخوابوندم  بچه و کردم جمع سفررو شاممون شدن تموم از بعد  

کشیدم دراز روتخت رفتم خودمم   

برد خوابم که نکشید طولی  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

بیار وسایالرو   

_ میارم االن باشه   

عقب صندلی روی گذاشتم هارم بچه توماشین نشستم  

شدم خسته اوووف   

 العاده فوق هوا بیاد احتماال اونم اومده که شع می دوروزی یه هم علی بیرون بریم سروش و اریا و خورشید و ستاره با قراره امروز

  گرمه

نشست و کرد باز و ماشین در اومد ارمانم   

_ مردم که نگو سارا اوووف_   عجب چه   

کردم نگاه عقب به برگشتم   

داد می دستشوتکون پاشه داشت سعی خورد من به چشش تا آ پانته   

مامان گفت می سرهم پشت و  

_ عزیزم بشین مامان جون   

_ کردم نگاه ارمان به  برگشتم   

_ گن می ایناباباهم خانوم سارا بخندی اب رو   

باباا بگین اریا آ پانته _  

مامان_اریا  

_ خریم می سوخته دماغ هاها  

کردم نگاه روم روبه به برگشتم   

 



رسیدیم می دیگه دقیقه دقیقه پنج یه و  بودیم توراه که شد می ای دقیقه ده یه   

بود(  موزیکم شه پلی بذار) اهنگ خوندم می بااهنگ داشتم   

کرد ترمز ارمان کردم می نگاه بیرونم و  خوندم می همینطوری  

_ کنم پارک شو پیااده   

  باشه_

کردم پیاده هارو بچه   

بزند پا و دست چهار  تونستند می ولی برند راه تونستند نمی   

کنه پارک ارمان تا وایسادم و  کردم بقلشون همین برای  .... 

رفتیم باهم دستشو گرفت وسایالرو شد پیاده کرد پارک   

زمین بودند نشسته که دیدم هارو بچه دور اون از   

  سالاااام_

_ فرماشدید تشریف ،باالخره سالم   

_ اونجایی نفر اولین هرجابگن توکه مثل نه  تره بیش کالسشم بیای تر دیر هرچی خورشید دیگه بله   

داره گناه نکن اذیتش  سارا_ ستاره   

کشیدم دست دلش  روی و شدم دوال علیک سالم از بعد ستاره پیش رفتم زمین نشوندمشون هارو بچه   

سارااااااااا_ شی می توپ مثل کمکم داری دیگه  شدم بلند ،چطوره  خاله خوشگله   

حساسه جمله این رو دونستم می   

 جووووونمم_

_ کلم پس زد باکیفش یدونه   

گم می شویم به االن ؟؟ چته اخ  

ه شد گرد چشاش ستاره  

  ارماانن

نگو که کرد می اشاره من به ابرو و باچش هی   

_ هیچی_   بله؟   

تو دست از_ ستاره   

نشستم  باهمه کردن سالم از بعد دیگه  

رفت سرمی حوصلم داشت کم کم دیگه   

بودن منقل پای مردا  

بود گوشیش پای  ،خورشیدم  کرد می بازی ها بچه باا داشت هم ستاره  



_ کلش پس زدم یدومه  

رفته سر حوصلم من بازی شهر بریمض شو بلند چیه اخ  

بود جا اون توخود شهربازی  ) 

_  این سوار و من انقدر پیچید هم به رودم و دل  افتادم کردن غلط به اونم شهربازی  اومدم باتو عمرم تو دفعه یه ستاره تروخدا نه

کردی اینا و ترن های بازی  

پوکید حوصلم شوباووو بلند   

شد بلند کرم راضیش باالخره   

رفتیم هم خورشید و خودم و سپردم ارمان و سارا دست به هارو بچع   

رسیدیم روی پیاده دقیقه پنج از بع    

ترن طرف به کشیدم و خورشید دست کردن ذوق بزرگی اون به ترن  بادیدن  

_ چیه دیگه این   پایین بیا شیطون خر از سارا فرض ابر یا   

بقلش خودمم صندلی رو نشوندم سارارو  گرفتم بلیط  دوتا رفتم سریع کشیدمش می تر بیش من کرد می مقاومت سارا هرچی بیااااااا   

داشتم استرس یذره  ترن افتادن راه با    

داشتم ذوقم ولی   

رسید سرباالییش جای به ترن کمکم  

_ سارا کشمت می یاخداااا   

……………………~…………~ 

_  کردم نگاه خورشید به هم به پیچید چیم همه و روده و دل کال که من بود ترشده ترسناک خیلی بازی  بودیم نشسته اول ردیف چون

بود پریده رنگش  

خوبی خورشید  

شدیم پیاده  وایساد  ترن   

دویید می اون دوییدم می من دنبالم افتاد و برسه بهت دستم سارا_  خورشید  

کردند می نگاه مارو داشتن هم همه زدم می جیغ و چرخیدم می زیرانداز دور ها بچه به رسیدم   

گرفتم سنگر ارمان گشت رفتم   

نمیایاااا نزدیکم خورشید  

بیررون بیا داری جرعت اگه   

توخونه خالیش جای بدونه تا...  نمیام ، نمیام  ....  

جلوش وگرفتم ارمان   سمتم پرید خورشید   

  بیابیرون

 از بعد دیگه خندیدم می همینطوری  دادنم  قلقلک به کرد شروع و زمین خوابوند منو گرفت مانتومو اونور برم اومدم تا  سمتم پرید

اوردم کم نفس دقیقه چند   



خدا وای توروخدا بسه ستاره..... ستارههه   

خوردم داد من به اب یه اومد سریع ستاره کرد ولم باالخره   

ها بچه پیش رفتم شدم بلند هوووف وای   

چید سفررو خورشیدم  کردم بازی  باهاشون یکم  . 

خوردن به کردیم شروع ارمانم و من ،  دادم غذا ها بچهه به یذره سرسفره رفتیم   ....... 

افتادیم راه خونه سمت به  کردن استراحت یکم از بعد   

……………… 

 

اتاق تو رفتیم هم خودمون و گذاشتیم اتاق تو بردیم  هارو بچه  خونه رسیدیم ساعت نیم از بعد  ... 

برد خوابم و  بستم چشامو و ارمان بقل رفتم   

_ بیرون اومدم بود خواب کردم نگاه ارمان به کردم باز چشامو ها بچه ی گریه باصدای   

بیدارنکن رو آ پانته که بیرون اوردم   بقلشکردم  سریع رو اریا  پیششون  رفتم سریع بود سه ساعت  

بردم می راش داشتم که همینطور  

خدا وای کردم بوسش اروم و   اریا  پیشونیی سمت بردم و لبم   

بود داغ   ..... 

دستمال بایه اوردم اب پراز ی کاسه یه   

روسرش ذاشتم می کردم می خیس هی رو دستمال   

یومد نمی پایین تبش ولی کردم میی کارو همین مدام   

ارمان پیش رفتم اریا با سریع  

دکتر بریم پاشو ارمان ، ارمان  

_ شبی نصفه اخه چی برای دکتر بخواب بگیر  

سوزه می تب تو داره اریا پاشو  

کشید دست سرش وبه  کرد بقلش رو اریا شد بلند سریع  

شم می حاضر االن وایسا یدقعه داغه گی می راست  

کنم حاضرشون هارو بچه رفتم منم شدم بلند ارمان   

رفتیم و پوشیدم شالمو مانتو منم گرفت هارو بچه اومد شر حاضر ارمان  . 

_ شه می تر  بیش داره  لحظه هر تبش داره برو تر تند ارمان  

نکن هولم وایساا باشه  .. 

_ رسیدیم دقیقه چند از بعد   



میومدیم رفتیم می و بیمارستان آ پانته با منم دکتر اتاق تو برد و گرفت ازمن رو اریا ارمان   

تو نرم من که خواست ازم ارمان  

بیرون اومد بادکتر ارمان چیه یعنی   

؟ شده چی    

_ براش دادم تاداروهم چند یه نباشین نگران خوبه  بچتون حال   

کنیدش زیاد پاشوره بخوره سروقت   

_ باشه اهان  

 

رقت سر باشه یادتون فقط  دادم دارو اونم برای بکنه ممتدد های سلفه درروز شاید کوچولو پسر این دیگه چیز یه فقط  

خدافظ مرسی چشم   

  خدافظ

بگیره داروهارو رفت ارمان شد حل خداروشکر   

صندلیشون رو عقب گذاشتم هارو بچه و توماشین نشستم منم   

اومد ارمان هوووف   

افتاد راه و دستم داد داروهارو    

خونه رسیدیم ربع یه از بعد   

اوردم در لباسامو   

ها بچه اتاق تو رفتم   

اب لگن تو پاشوکردم و دستم رو خوابوند اریارم روتخت روخوابوندم آ پانته   

خوابیدم بقلش وخودمم روتخت گذاشتم رو اریا شد می بسته خود به خود داشت چشام اینکه تا کاروکردم این ای دقیقه چهل  یه  

........... 

سال بعد 2  

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

   ...... 

 ارمانننننننننننننننننننن_

_ بابا بلهههه   

دیگه بدو    

اومدم بابا باشه  

_ خوشگله لباسم مامان  

_ خوشگله خیلی   



_ شدم داماد نگاه مامان   

_ کوچولو داماد  

_ کنم ازدواج باهاش خوام می دارم دوست خیلی هم رو ماهتیسا تازه شتم بزرگ دیگه من مامان . 

_ ماهتیسا  نخندم,که داشتم نگه و خودم ولی بود گرفته خندم ازوحرفش زنی می حرفیه چه این اریا زشته اا  

بود ستاره دختر  . 

بریم؟_ارمان  

_ رفتیم باهم و گرفتم هارو بچه دست بریم   

نداشتیم باهم مشکلی هیچ دوسال ایین وماتو گذشت می ارمان و من مشترک زندگی از دوسال   

بیاریم هم و سروتهش باحرف کردیم می سعی داشتیم مشکلی اگرهم   

پایین ها پله از اومدم    

افتاد راه وارماان نشستیم توماشسن   بود ارمان پیش اریا ، بود من پیش آ پانته   

بودم ششم توماه  بود اومده جلو شکمم   

کردیم راضیشون زوری بایه باالخره هه  کردند می حسودی شکمم توی ی بچه به اریا و  آ پانته  . 

_ کردم می گوش آ پانته و اریا کل کل به و کردم می نگاه بیرون به همینطور   

بودند زبون شیرین دوتاشون  . 

_ خانومم رسیدیم شو پیاده   

  چشمراقامون_

_ شید پیاده شماهم ها بچه  

_ زبوناااا بلبل  ببینم پایین بپرین       بابامون چشم   

موندم ارمان  منتظر و گرفتم و دستشون   

_ تو رفتیم هم با و  اومد ارمان    

جداشدیم هم از مردونه زنونه قسمت   

تو رفتم خودمم باارمان فرستادم هم اریارو  

پیداکنم رو ستاره بتونم تا چرخوندم چشم جا اون بود خبر چه خدا وای شدم سالن داخل   

جاست اون اهان   

رفتم سمتش به   

ماه و  ستاره بر  سالم   

روسری سالم   

روسری گن می من به گیرن می یاد ها بچه فردا پس روسری نگو من به انقدر   



  هاها_

_ ؟چرادیرکرده؟؟ کجاست خورشید راستی  

_ اتلیه بودن رفته قبلش رواهن تو فکرکنم االن   

خوردییم اینا و میوه ذره یه باشه اهان   

- خاله خاله  

_ ؟ جانم  

 ,اونجارو_

کردم نگاه کرد اشاره که جایی به   

بودم شده محوش من که توری بود شده قشنگ خیلی خورشید وای   

بود نظیر بی  . 

سمتش هارفتیم بچه و باستاره   

_ شدیا بزرگ خورشت باشه مبارک   

_ دیگههه بله  

_ نکنی اسیش رو علی  این  

_ ساختست کارت علی   

گفتم اخی پام به چیزی برخورد با   

خورشید زنی می چرا  

باشم ساکت تونستم می من مگه ولی نگم چیزی که کرد می اشاره بهم خورشید   

خندید می ریز علی  

_ اااا برودیگه   

  چشم

بزنه حرف نتونست  ستاره بیچاره اینور اومدیم  

فامیالشون با علی علیکخورشید و سالم از بعد   

و پردازی نور وسط اومدن وهمه شد شروع اهنگ  ...  

_ رقصید می دور یه باهمه وسط اون خودش برای ستاره   

بهتره نگم ماشاهللا که خورشیدم   

_ شد خورشید و علی تنهای رقص نوبت   

 ای شده مشخص جاهای که  زمین های ازگوشه بود فراگرفته رو دورشون که بود  دود و شد خواموش همه برقا وسط اومدن اوقتی 

میاد دود بود   

گشتم می ستاره دنباله بودند من پیش ها بچه  کردم تنگه نفس احساس کمکم   



کجابود نبود معلوم کردم نمی پیداش ولی   

نمیومد در صدامم  بکشم نفس تونستم نمی واقعا دیگه نشستم صندلی رو  

تارشدو چشام کم کم  ...... 

نفهمیدم هیچی  ...... 

……………… 

_ ندیدم ولی ببینم رو تاکسی چرخوندم چشم  بود سفید جا همه کردم باز چشمامو   

افتاده اتفاقی چه و شده چی که میاد یادم چیزی ببینم که فشاراوردم سرم به   

 

،دود ستاره ، ها بچه ： رقص  ، خورشید عروسی   

  نهههه

اتاق تو پریید ارمان زدم که باجیغی   

خوبه حالش شده چی بچم ارماننننن   

_ نباش نگران خوبه بچه حاله اره  باش اروم   

؟ چی اریا و آ پانته  

خوبن اوناهم   

گرفت مردونش و بزرگ تودست و دستم و کنارم نشست اومد . 

باشی نگران خواد نمی خوبن همه . 

 و تویی که فهمه می ای یدفعه ولی شه می رد بقلت از  دقیقه چند از بعد ولی نبوده ستاره شدی بیهوش تو که وقتی معلوم قرار از

 باهم و پیشت سریع من ، شده بد سارا حال ارمان که زنه می زنگ منم به بیرون ارتت می و کنه می بلندت سریع پیشت  گرده برمی

جااومدیم این عروسی از  

هستند ستاره پیش هم اریا و آ پانته   

_ نه؟؟ خورد می بهم عروسی و فهمید می خورشید اگر شد می بد چه ، اهان  

_ خیلی اره  گفت و خندید ارمان   

بریم شدع تموم سرمم ارمان   

_ صداکنم پرستارو بزار باشه  

اورد بیرون  دستم از و سرم پرستاراومد و صداکرد پرستارو,رفت   

اومدیم و,گرفتیم ازشون هارو بچه  ستاره خونه در رفتیم ارمان با و بیرون اومدم و پوشیدم و کفشم شدم بلند   

بهش بزنم زنگ  شده ناراحت خیلی خورشید حتما ارمان  

 االن؟؟؟

فردا بزار ، بزنی زنگ شه نمی که االن   



 باشه_

_ خونه رسیدیم ربع یه از بعد   

بودند خواب چون گرفتم بقلم رو اریا و شدم پیاده   

تخت رو خوابوندیمشون باال رفتیم ارمان هم آ پانته    

برم اتاق تو تا نداشتم حال بودم خسته خییل   

  ارماننن؟

_ ؟ بله  

_ کن بقلم   

  چراا؟؟_

کنم بلندت چطوری من  خانم کیلویی ششصد_        ندارم حال دیگع اتاق تو ببرم   

_ اتاق سمت به برد بقلشو گرفت و من رفتم که دوقدم یکی رفتم من باشه خوب خیلی   

کردم بو وجودم باتمام عطرشو و بردم گردنش گودی سرموتو   

بستم چشامو و  بهش ترچسبوندم بیش و خودم  

………………………… 

_ کردم باز چشامو ظرفا باصدای صبح     

سرزدم ها بچه به بیرون اومدم و شستم و صورتم دستشویی رفتم   

نبودند هیچکدوماشون  . 

اشپزخونه تو  پایین رفتم   

سرش بود گذاشته هم دمکنی یه و شست می  ظرف آ پانته   خنده زیر زدم پقی دیدم که ای صحنه از  خدایا وای    

کرد می اشپزی داشت ارمانم اونور ذاشت می و کرد می خشک ظرفارو اریا   

_ شدین کاری همه بینم می  به به   

کرد می درست فسنجون داشت وایسادم ارمان بقل رفتم    

روشونش زدم   

_ خنده زیر وزدم  بانو کد گفت شه می تو به به به   

_ گرفتم تماس باهاش و بیرون اومدم سریع افتادم یادخورشید   

نظر مورد مشترک دستگاه ...... 

است خاموش نظر مورد مشترک دستگاه  .... 

اشپزخونه ورفتم گوشیروگذاشتم نداره برداشتن قصد دیدم وقتی گرفتم بار چهار سه    

_ خوام می صبحونه گشنمه مت   



شه می تموم باااباهم غذای االن وایسی یدقعه بخوری تونی نمی لو صبحونت دیگه که شی می بلنت ظهل که وتی مامان داخه_آ پانته    

نخوری حداقل بود بد اگه که بخول چیزی یه قبلش شنی می که من از البته بخولی تونی بعدمی   

_ شه می خوشمزه وحتما کرده رودرست مامان ی عالقه مورد غذای بابا زبون بلبل ای  

_ شیطون  بشه بد ممکنه من غذای حاال   

نی خوبی کال بگو بهش کنه توا منو خواد می بابا مامان من سمته دویید و زد لبخند آ پانته   

خوردن به کردیم شروع اومدن هم وهمه شد اماده غذا که این از بعد چیدم سفررم و ناهارخوری رومیز نشوندم بردمش خندیدم  

 

 

…………………… 

_  فردا بود وقرار نبود طبیعی دفعه این زایمانم  زد می لگد خیلی و  میاوردم کم نفس توخواب شبا دیگه بود شده  بزرگ خیلی شکمم

بودند ارمان مامان پیش ها بچه عمل برای برم دیگه  

اژانس به زدم زنگ   

_ سالم الو   

_ بیمارستان برای خواستم می ماشین یه سالم ...... 

_ فرستم می االن بله   

 .. مرسی_

پایین رفتم و کردم باشالموسرم و گشادمو مانتوی   

افتادم راه بیمارستان سمت به و شدم اژانس سوار  

_ رسیدیم خانم   

_ بفرمایید مرسی بله  

  خدافظ_

ترسیدم می خیلی باززم ولی نبود اولم بار درسته گرفتم استرس بیمارستان بادیدن   

کردم حرکت دکتر اتاق  سمت به و  بیمارستان توی رفتم   

منشیش به رسیدم   

ببخشید خانم  

عزیزم بله   

_ ساعت این برای داشتم وقت من   

بفرمایید بله    

اتاق تو کرد راهنماییم   

  سالم_



_ جا این بشین دخترم سالم  

_ کارا سری یه از بعد   

_ باشی اینجا دیگه امروز از بهتره دخترم   

امروز؟ از  

  بله_

  چشم_

عزیزم خوبه   

زدم زنگ ارمان به بیرون اومدم   

سالم ارمان   

_ چطوری خوبی ااینطوریه صدات  چرا خوبم_    خوبی سالم   

_ باشم بیمارستان توی باید امروز از من ارمان   

_ ؟ چرا  

_ بهتره خیلی طوری این گفت دکتره دونم نمی  

_ بیام تامن وایسا نشو نگران پس  

  باشه_

بیاد تاارمان موندم منظر   

اومد ساعت نیم از بعد ارمان  

چیزاااا این و ابمیوه و  کمپوت عالمه بایه  

  سالم_

   سالم_

بدم انجام کاراتو برم تامن بگیر اینارو جا این بشین سارابیا   

_ مرسی باشه   

شد دور اونجا از و زد لبخند   

_ اومد ساعت نیم ربع یه از بعد  

_ بامن بیا سارا   

اتاق توی بردن منو    

کارداری برو تو ارمان   

_ میشه؟ مگه   

_ بزن سر ها بچه به مامانت پیش برو ظهر بعداز االن  برو   



بیا صبح فردا   

_ ارماااان_         شه نمی نع   

_ کرد بوس رو پیشونیم باش خودت مواظب عزیزم باشه پووف  

جام این فرداصبح من_ارمان   

خدافظ عزیزم باشه  

    خدافظ_

سوخت خیلی براش دلم زدم حرف بقلیم تخت با یذرع رفت ارمان که وقتی       

بود رفته بود کرده ولش شوهرش که حاالهم بود داده ازدست رو اولش ی بچه و  بود معتاد شوهرش . 

کنم خوشحالش کمی و بدم دلداریش باحرفام کردم سعی  

 خوردم کم من البته خوردیم و اوردن و شام  شدیم صمیمی باهم حسابی زدیم می حرف باهم همینطوری دوساعت یکی شدم هم موفق و

میومد بدم بیمارستان غذای از همیشه چون . 

کردم صحبت ارمان با و گرفتم تلفن اتاق بیرونه رفتم   . 

رفتم عمیقی خواب به و گرفت خوابم کم کم اتاقم برگشتم  

…………………… 

بود هفت ساعت کردم باز و چشام  . 

_ کنم عملم بود قرار هشت ساعت  . 

شد می نزدیک اتاق به کهداشت میومد کسی پای صدای .  

تو اومد ارمان و شد باز اتاق در   

_ ای اماده ؟ خوبی   

_ دادم تکون و سرم و  کردم نگاه بهش   

_ ترسم می خیلی ارمان   

_ عزیزم نترس   

کردم حس لبهام رو رو لبهاش وگرمی   

نداشتم اضطرابی و استرس هیچ دیگه شد تزریق بدنم های سلول تموم به ارامش   

کشید دست روسرم ارمان  

تو اومد پرستار و شد باز دراتاق   

_ بفرمایید سارا خانوم   

_ برگشتم و کردم نگاه ارمان به اخر ی لحظه تو بیرون رفتم می اتاق از داشتم  شدم بلند  روتخت از   

شدم عمل ی اماده و   

…………………… 



 _ ارمان_

عمل اتاق بردند رو سارا گرفتم استرس  

بودم نشسته اتاق روی روبه صندلیه رو  

میومدم رفتم می گرفتم تودستم و سرم   

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

بیرون اومد دکتر   

چطوره؟ حالشون.... حالشون  

 

 

خوبن.., خوبن   

_ خوشگل خیلی و دخترناز یه گم می تبریک بهتون  

_ شکرت خدایا وای   

ببینمش تونم می   

ربع یه برای صبرکنید فقط  

_ مرسی  باشه  

_ بیمارستان تو اومدم و گرفتم شیرینی دوکیلو رو روبه قنادی رفتم  بیمارستان از بیرون اومدم بودن خوشحال خیلی   

بودن کرده سارارومنتقل   

 

.......... بعد دوساعت  

 

بود اومده بهوش تازه سارا پیش رفتم   

بقلش نشستم    

 ساراخوبی؟؟؟

 

 _سارا_

 ... اره_

کوش بچه   

_ میارنش االن وایسا   

شد اتاق وارد چرخ بایه پرستار ویک شد باز در   



کوچولوتون فرشته اینم   

_ بقلم بدش ارمان   

من به دادش و کرد بقلش ارمان   

عزیزم بیا  .  

  مرسی

بود فرشته عین داشت کوچولویی و گرد ی چهره چه گرفتمش   

بزارین خوایند می چی اسمشو حاال خب_ پرستار   

_ یکصداگفتیم و  کردیم نگاه باعشق هم به ارمان منو   

 نفس_

_ بابا مامانو نفس   

بیرون رفت پرستار   

کرد حلقه دورم دستشو ارمان دادن شیر بچه به کردم شروع   

تو اومدند دراتاق از آ پانته و اریا    

دنیام های ادم خوشبخترین از یکی ها بچه و  تو باداشتن من_ارمان   

_ خندیدم می دل ازته  

 

 

 

 

گرفتند تو از را آن که کسانی به حتی کن هدیه را شادی . 

 

شکستند را دلت که آنهایی به بورز عشق . 

 

کردند نفرینت که آنهایی برای کن دعا . 

 

توست با باال ان هنوز خدا که بخند و . 
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