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 دل آرام

 چهارمحال و بختیاری -سارا کاظمیسیده 

 

  .سردسته ی ده تا دختر دیگه هستمو من سرگروه  .من آرزو هستم

 ی اند.همسایه ها تو کوچه از دست ما عاص

 .ماها بعضی موقع دلمون سنگه بعضی موقع هم خیلی مهربونیم..

 دل آرام دوست ماست اون خیلی دوست داره بره مشهد.

 رفتیم.من و نه تای دیگه همه حداقل یک بارو به مشهد 

 دل آرام بیشتر مواقع خیلی با ما فرق داره.

 ره.دل آرام با داییش زندگی می کنه  توی تصادف پدر و مادرش را از دست داد و خودش هم االن رو ویلچ

 ولی با اینکه رو ویلچره خیلی فرزه.

 بکنم.خوام یه کارهایی  اما حاال من میهمه ی کار های با عکس العمل باال را می دیم به اون .

 هفته ی بعد تولد دل آرامه  نازنین یه ایده ی خوب داده  نمی دونم چی بگم قبول کنم یا نه...

پول جمع کنیم و با اولین اتوبوس بفرستیمش مشهد ولی نمی شه با بقیه ی اعضای گروه : نازنین گفت

می  که قدرم که کمصحبت  کردم  همه پولهای پسندازشونا نیاز داشتن  و نمی تونستند کمکی کنند هر چ

 کردن هم فایده ای نداشت.

 . آخه دل آرام خیلی تنهاست گناه داره .چند شبه خواب به چشمام نمی آد

 بعد از گذشت سه شب وسه روز یه فکر خوب به نظرم رسید.

 فرناز باباش توی کارخونه ی کاغذ کار می کنه و توی اون کارخونه یه نوع مقوایی هست که فرناز عاشقشه .. 

 .که متری هم فروش می ره وبیشتر برای تزیئناته

کس مائده عاشق ع که از کاغذ برامون سه متر بیاره. اونم قبول کرد :به فرناز گفتم یه کاغذ طالیی رنگ براق !

رفته صحن آقا گ حرم وبا گوشیش یه عالمه عکس از گرفتنه و اون دفعه که برای اولین بار به مشهد رفته بود؛

 نشون داد. عکسها رو، بود
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 .بهش نیاز داشتیم تینا یه طراح ونقاش حرفه ای و یه پا هنرمنده.

 باید تمیزش کنیم . پارکینگ لیال اینا دیوارهاش به رنگ آبیه  وبزرگ هم هست.خیلی خوبه.

 پنجره فوالد,گنبد وگلدسته بزرگ در آورد ، کاغذ طالیی ها رو دادم به تینا.از اونها یه سقا خونه

با ماژیک های خوش رنگش  روشون طرح داد وحسابی طبیعی  از عکسهای که مائده گرفته بود با استفادهو

 درستشون کرد .

هم  منساختیم.  طالیی وبراق آبی و یه اسمون آبی با کاغذهای اونا رو توی پارکینگ لیال اینا گذاشتیم.

 .کبوترهامو آوردم

سحر پارچه های سبز . عدی کشی استفاده کرده بودتینا از فن سه بُ مثل خود مشهد. واقعا عالی شده بود.

 و بست به پنجره فوالد. مادر بزرگش رو آورد

وقتی چشمهاشو باز کردیم جیغ زد واشک تو  بستیم وآوردیمش توی پارکینگ. چشم های دل آرام رافردا 

 چشمهاش جمع شد.

ها توی حس بودن ودیگه  همه ی بچه مثل ابر بهار گریه می کرد.، خوشحال بودیم که خوشحالش کردیم

 ئده زنگ  خورد با اون صدای مسخره اش.میخواست گریه شون بگیره که گوشی ما

و دل همگیمون آرام ن و دل آرام با گریه قهقهه می زد صدای خروس بود که سرما خورده. همه یهو خندید

 گرفت.

 


