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 Page 1 فیروزه صفایینویسنده:
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 Page 2 فیروزه صفایینویسنده:

 

 فصل اول

چهل روز گذشت من هنوز تو شک بودم باورش سخته همه ی خانوادت تو یه روز بمیرن فقد یه 

 نفر مونده واسم خواهرم اونم خارجه هنوز بخاطر شؽل شوهرش نتونسته بیادایران 

 اقای سعیدی:دخترم بلند شو مراسم تموم شد

 بلند شدم اما افتادم سر زمین 

ش کن پسراقای سعیدی:پارسا بیا کمک  

پارسا اومد دستم رو گرفت بردم سوار ماشین خودشم رفت کمک اقای سعیدی و خانمش وسایل 

 هارو جمع کنه سرمو تکیه دادم به صندلی خوابم برد 

 پارسا

بابا گفت بیدارش نکنم ببرمش سرجاش دلم واسش میسوخت االن دیگه هیچکس رو نداشت جز 

 خواهرش اونم ازدواج کرده رفته آلمان 
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 Page 3 فیروزه صفایینویسنده:

 

بابا االن چی میشه_  

 بابا:نمیدونم پسر نمیتونم بذارم تنها تو خونه بمونه  

 _پدرام کی میاد؟

 بابا: هنوز وقتش نشده 

 _من برم بخوابم شب خوش
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 Page 4 فیروزه صفایینویسنده:

 

 فصل دوم

 ترگل

روزی که اینجا بودم خیلی ریخت و پاش شده بود یه حموم هم  04اتاق رو جمع کردم تو این 

دی اینجا بودم رفتم تو پذیرایی همه اونجا نشسته بودن کردم باید میرفتم خونه دیگه زیا  

 _سالم

 همه جوابم رو دادن رفتم نشستم جفت خانوم سعیدی

 اقای سعیدی:خوبی دخترم

 _مرسی عموجان

 پارسا:پاشو برو آماده شو خسته نشدی از این خونه

 _نه پارسا حوصله ندارم



 firoozeh.safaeiگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــن     

 

 Page 5 فیروزه صفایینویسنده:

 

 خانوم سعیدی:برو دیگه دختر 

ر بود یه سری به خیابونا بزنمخودمم خسته شده بودم بهت  

 _باشه فقد قبلش بریم خونه 

 پارسا:اوکی

 تا خونه رفتم لباس پوشیدم پارسا به چند تا از دوستاش زنگ زد 

عصر بود 5یه نگاه به ساعت کردم   

 _پارسا حوصله ندارم چرا به اون دلقکا گفتی بیان

 پارسا:بیخی بابا بچه های همیشگین

 _دنیا هم هست

ومپارسا:اوه  
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 Page 6 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _اووووووووووووووؾ اصال اعصابشو ندارم

رسیدیم پارک همیشگی پیاده شدیم رفتیم سمت بچه ها فقد ماهان رسیده بود ماهان پسر چشم مو 

ساله بود که من فقد با این تو گروه  راحت بودم پسر خونگرم و باجنبه ای بود 55مشکی   

 _سالم پسر

 جوابمو نداد

ان ما واسه چی قهره؟_ببخشید اقا شما میدونی اقا ماه  

 ماهان:

 _ماهان میرمااااا

 ماهان:باهام حرؾ نزن حسابی از دستت شکارم

 _چرا؟
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 Page 7 فیروزه صفایینویسنده:

 

 با اومدن بقیه بچه ها ماهان ساکت شد

 با همه سالم و احوالپرسی کردم 

 سارا:کجا بودی تو دختر

 _همین ورآآآ

 دنیا:سایتون کمرنگ شده بود

 باز شروع کرد 

محل بده دیدم نه فایده نداره باز اومدم _گفتم چند مدت نباشم یکی بهت  

رومو کردم سمت پارسا دیدم دستش جلو دهنشه بقیه هم در همین حالت بودن با صدایی یه نفر 

 همه برگشتن به عقب

 پسره:هنوزم اون زبون نیش دارتو دای
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 Page 8 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _پدرام ؟؟؟؟؟؟؟

 پارسا رفت سمتش بؽلش کرد:کی اومدی داداش

 پدرام:چندروزی هست 

راپارسا:پس چ  

 پدرام نذاشت پارسا ادامه ی حرفشو بزنه: بعد درموردش حرؾ میزنیم

پدرام رفت پیش بچه ها باهاشون خوش و بش کرد دنیا دست دراز کرد سمت پدرام اما پدرام 

 دستشو پس زد:دنیا خانوم من هنوز همون پدرامم قرار نیست چون رفتم خارج مثل اونا بشم

  خوشم اومد عجب تیکه ای بهش انداخت

 محمد:بشینید بابا 

 _ماهان میای یه لحظه کارت دارم
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 Page 9 فیروزه صفایینویسنده:

 

 خودم رفتم تو ماشینش نشستم منتظر شدم تا بیاد بعد از چند لحظه اومد سوار شد

 ماهان:بله 

 _بزن بریم 

 ماهان: کجا؟

 _جایی همیشگی

 ماهان:باشه برم کیفتو بیارم 

 _مرسی 

ندلیماهان رفت بیرون یه آهنگ گذاشتم  سرمو تکیه دادم به ص  

 در ماشین باز شد با همون چشمای بسته گفتم:دمت گرم ماهان اصال حوصله کسی رو نداشتم

 ماهان:حوصله کسی رو یا فقد منو 
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 Page 11 فیروزه صفایینویسنده:

 

 این که صدا ماهان نبود با وحشت چشمامو باز کردم دیدم پدرامه

 _ترسیدم 

 پدرام: خوبه 

 _ماهان کو؟

 پدرام:پیش بچه ها 

 بعد کیفمو گرفت سمتم :بیا کیفت 

اشینو روشن کرد م  

 _کجا؟

 پدرام:جایی که بتونم حرفامو بزنم 

 _من با شماحرفی ندارم



 firoozeh.safaeiگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــن     

 

 Page 11 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پدرام:قبالکه داشتی

 باز گذشته رو اورد وسط 

 _گذشته من بچه بودم و توم پله ای برای صعود من 

 پدرام:هرچی باید حرؾ بزنیم 

 _نمیخوام بشنوم 

ش کنیبا دادی که زد ساکت شدم:باید گوش کنی مجبوری که گو  

 _ازت متنفرم 

 پدرام:من بیشتر خانم تهرانی 

نمیدونم چی شد اما همه چی خوب بود تا وقتی که یه روز پدرام زنگ زد گفت همه چی بین ما 

 تموم شده فرداش به آلمان سفر کرد 
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 Page 12 فیروزه صفایینویسنده:

 

 با صدای پدرام از فکر بیرون اومدم 

 _چی گفتی

 پدرام:گفتم پیاده شو 

ک بود به اطراؾ نگاه کردم همه جا تاری  

 _اینجا کجاس

 پدرام چیزیشبیه چه زود یادت رفت گفت

 _چیزی گفتی؟

 پدرام:هیچی میگم پیاده شو 

 از ماشین پیاده شدم اینجا همون جایی بود که هفته ای دوبار منو  پدرام به اینجا میومدیم 

 پدرام:یادت اومد
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 Page 13 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _نه 

 پدرام:خوبه بیا بریم اونجا بشینیم 

م سمت کلبه ای که پشت درخت ها بود رفتم داخل هنوز همونجور بود جلوتر از پدرام رفتم رفت

 این کلبه رو منو پدرام درست کردیم چقدر ذوق و شوق داشتیم  

 پدرام:توکه اینجارو یادت نمیومد چی شده حاال زودتراز من اینجارو پیدات کردی 

 برگشتم سمتش :کلبه از پشت درختها معلوم بود کنجکاو شدم ببینمش

سمتش دستشو دراز کرد سمت صورتم اومد   

 پدرام:کنجکاوی تو درست این قطره اشک چیشه؟

 جوابشو ندادم یعنی جوابی نداشتم که بدم 

 پدرام: بیخیال بریم سر اصل مطلب
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 Page 14 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _ میشنوم 

 پدرام:پدربزرگت زندست 

 _چی؟

 پدرام: صبر کن کامل توضیح بدم  پدربزرگت با ازدواج پدرت و مادرت مخالؾ بود یه شب

 پدرت از خونه فرار میکنه و با مادرت ازدواج میکنه پدرت یه بردار هم داشت 

 _خب چی شد که اینارو االن به من میگی

 پدرام:پدربزرگت پیدات کرده میخواد تورو باخودش به کرمان ببره 

 _مگه الکیه 

از اونا به  پدرام:تنها قیم تو پدربزرگته  پدرت به بابا وصیت کرده هرجوری شده نذاره   اسیبی

 تو برسه بابا هم یه تصمیمی گرفته 
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 Page 15 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _ چه تصمیمی؟

 پدرام: از اونجا که تو با پارسا خیلی راحتی با اون ازدواج کنی 

 _چییییییییییییییی

 پدرام: کر شدم دختر 

 _امکان نداره 

 پدرام: چرا امکان نداره 

 _چون اون یکی دیگه رو دوست داره

ت  تو قبول میکردی ؟پدرام: و اگه کسی رو  دوست نداش  

 _چرا که نه

 پدرام: ولی باید بگم که مجبوری با من ازدواج کنی
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 Page 16 فیروزه صفایینویسنده:

 

 حرص خوردن از تو حرؾ زدنش معلوم بود

 _اونوقت چرا با تو؟

پدرام: چون همونجور که خودتم گفتی پارسا میخواد با سارا ازواج کنه معلوم نیست تورو ببرن 

 کرمان چه بالیی سرت میارن 

  _باید فکر کنم

 پدرام: اوکی من میرم تو ماشین تا تو فکراتو کنی 

 _نه همینجا بمون من فکرامو میکنم

 پدرام:هنوز میترسی؟

 جوابشو ندادم 

 اگه جواب رد میدادم معلوم نبود چه بالیی سرم میاد بهتر بود قبول کنم با شرط
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 Page 17 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _من شرط دارم

 پدرام:بگو

نداشته باشی کاری هم باهام نداشته باشی  _قبول میکنم اما شرط من اینه هیچ رابطه ای با من

 گیر ندی تا وقتی که شر اونا کم بشه طالق بگیریم

 

 

 فصل سوم

 خانوم ترگل تهرانی آیا بنده وکیلم شمارا به عقد جناب اقای پدرام سعیدی در بیاورم وکیلم؟

 _با اجازهی بزرگترها بله
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 Page 18 فیروزه صفایینویسنده:

 

اب داد این رسمای الکی عسل و صدا دست و سوت بلند شد عاقد از پدرامم پرسید اون هم جو

 دیدن عروس تو اتاق و رقص دونفره و..............

مامان پدرام دو جام عسل  اورد انگشت کردم تو جام و به سمت دهن پدرام بردم من هنوزم 

دوستش داشتم نمیتونستم به خودم دروغ بگم هنوز دوستش ذاشتم  با گازی که از انگشتم گرفت 

  از فکر بیرون اومدم

 _دیوونه 

پدرامم عسل گذاشت دهنم بدون اینکه دستشو گاز بگیرم انگشتشو با زبون انگشتشو بیرون 

 فرستادم  

 پدرام: کی این جشن مزخرؾ تموم بشه خست شدم 

 _مشکل خودته 

 مهمونها اومدن سمتمون کادو هاشون رو دادن  پارسا اومد دستمو کشید برد وسط
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 Page 19 فیروزه صفایینویسنده:

 

زن داداشگیرت اومد الکی الکی  شوهر پارسا: به ارزوت رسیدی ها   

 _اره چه ارزوی نشون تو میدم بعد

 پارسا :اوه اوه ببخشید 

برگشتم دیدم پدرام داره با حرص نگام میکنه حاال حاال ها بات کار دارم اقا پدرام تازه اولشه یه 

 چشمک بهش زدم برگشتم سمت پارسا 

 

 

0فصل   

 _پدرامممممم حوصلم سر رفت یه کاری کن

چکار کنم ساعت یک شب پدرام:  
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 Page 21 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _چه میدونم من یه کاری کن 

 پدرام:بیا قایم موشک نه خاله بازی خوبه 

 بعد خودش با صدا بلند خندید

 _مسخره 

 پدرام:بریم فوتبال دستی؟

 _نه دوست ندارم

 پدرام:بریم  پیاده رویی؟

 _اه بابا نخواستم بگی با این پیشنهادات

 پدرام:بریم شنا

 _تو سرما؟؟؟؟؟؟؟
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 Page 21 فیروزه صفایینویسنده:

 

ام:چی بگم خب پدر  

 _بیا یه مسابقه ای چیزی

 پدرام:بیا حقیقت شجاعت

 _باشه

 نشستیم روبه رو همدیگه:شروع کن

 پدرام:حقیقت یا شجاعت؟

 _شجاعت

 پدرام:تا یه هفته لباسامو با دست میشوری

 _نامردیه تو خیلی لباس عوض میکنی

انیپدرام:خود  
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 Page 22 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _حقیقت یا شجاعت

 پدرام:حقیقت

تن گرفتی_چرا یهو تصمیم به رف  

فکر کرده بود فراموش کردم موضوع به این بزرگی رومعلوم بود جا خورده   

پدرام:چند روزی بود سرگیجه داشتم رفتم آزمایش دادم گفتن تومور مؽزی دارم رفتم آلمان باز 

 آزمایش دادم دیدم اینجا آزمایشم جابه جا شده بود هیچ مشکلی نداشتم

 _چرا باز برنگشتی

شجاعت؟پدرام:حقیقت یا   

 _حقیقت

 پدرام:تو چرا دلیل نخواستی
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 Page 23 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _شاید مهم نبود

 پدرام:خوبه شجاعت

 دستمو گرفتم جلوش:دستمو ببوس 

 خودم زدم زیر خنده با کمال تعجب دیدم دستمو گرفت بوسید 

 پدرام: تعجب نکن جرزنی نداریم مجبور شدم

 _بله بله حقیقت

 پدرام:چرا از دنیا بدت میاد شما که خوب بودین

ن دنبال تو بود وقتی فهمید ما باهم دوست شدیم اون نکشید کنار واسه همین_چو  

 پدرام:شجاعت

 _پاشو کولم کن کل خونه رو دورم بده حتی تو حیاط
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 Page 24 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پدرام:بذا برم لباس بپوشم 

 _نه همینجور

 پدرام: نامرد سرده بیرون

 _فدا سرم 

اط بلند شد رفتم رو کمرش بلند شد شروع کرد راه رفتن. رفت تو حی  

 _سرده؟

 پدرام:پ چی بذار بریم داخل نشونت میدم 

 سرمو بردم جلوش:فدا سرم

 پدرام:شجاعت یا حقیقت؟

 _شجاعت
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 Page 25 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پدرام:بزار پیادت کنم بهت میگم

 زدم سر شونش:بدو خر من

 با صدا بلند میخندیدم

 پدرام:صبر داشته باش تر گلی خانوم 

 _دلم واسه ترگلی گفتنت تنگ شده بود

حیؾ بر نمیگردهوزایی بود پدرام:آره چه ر  

 چه راحت حرؾ میزد هرچند منم دیگه مهم نیست واسم ولی انقدر بیخیالم نبودم

_بدو دیگه رفتیم تو خونه اونجا هم تابم داد رسیدیم به اتاق خودش پرتم کرد سر زمین خودش 

 رفت سر تخت 

 پدرام:یال ماساژ
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 Page 26 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _به من چ

 پدرام:خودت گفتی شجاعت

 _مسخره 

کردم به ماساژدادنش نمیدونم چی شد خودمم خوابم برد....رفتم شروع   

 

 

5فصل  

 _پارسا بیا دیگه

 پارسا:باشه بابا

 _خدافظ
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 Page 27 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پدرام:کجا بسالمتی

 _یادت رفت شرطمونو

 پدرام: چه شرطی

 _ تو کارام دخالت نکنی

 پدرام:برو هرجاخواستی به من چه 

 _ افرین پسرخوب

 

ه مانتو ابی فیروزه ای پوشیدم با یه شلوار سفید موهای رفتم تو اتاق شروع کردم به اماده شدن ی

مشکیم رو اتو کردم دمب اسبی بستم شال سفیدمو انداختم رو سرم قیافم خوب بودچشمای آبی 

دماغ متناسب لبهای قلوه ای همه میگفتن خوشگلم  یکم ارایش کردم رفتم بیرون از اتاق  پدرامم 

ن سفید یه کتون سورمه ای رنگ سفید به چشمای عسلیش اماده بود یه کت سورمه ای با یه پیراه
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 Page 28 فیروزه صفایینویسنده:

 

خیلی میومد باز دکمه اخرشو گذاشت باز اعصابو خورد کرد کیفمو پرت کردم سر مبل رفتم 

 سمتش بدبخت کپ کرد رو پاشنه هام وایسادم قدم بهش نرسید یقشو کشیدم پایین دکمشو بستم 

پسری که با من راه میاد مثل پسرا  دست خودم نبود روش حساس نبودم ولی خیلی بدم میومد

 خیابونیا باشه 

 _بدم میاد این دکمه رو باز میذاری

 پدرام:منم بدم میاد رژلب قرمز میزنی

 _توکارام دخالت نکن 

 پدرام:پس توم کاری با من نداشته باش

 بعد دکمشو باز کرد

 _اصال برو پیراهنتو عوض کن مشکی بپوش
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 Page 29 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پدرام:چت شده تو نمیخوام 

است:باشه نخوا دارم و  

 رفتم جلو لبمو کشیدم رو پیراهنش 

 _حاال اگه میخوای عوض نکن 

 پدرام:دختری روانی

رفت تو اتاق خودش ده دقیقه طول کشید تا اومد بیرون دهنم باز موند یه پیراهن چهار خونه  

باز دکمش بازه  اصال به من چه طوسی سفید پوشیده بود اشیناشم داده بود تا ارنجش باال  

 _بیشعور

 ولش کردم رفتم بیرون پارسا دم در بود رفتم سوار شدم

 _سالم به همگی بریم
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 Page 31 فیروزه صفایینویسنده:

 

 دنیا:پ پدرام

 _اون خودش میاد

 دنیا پیاده شد:شما برید من با پدرام میام

 پارسا:باشه 

 خواستم اعتراض کنم که پارسا با سرعت رفت ناخوداگاه اشکام سرازیر شد 

 _منو ببر خونه خودم

 پارسا:چی شد؟

ببرم خونه خودم_  

 پارسا:خونه بابات؟

 _اره فقد جون مامانت به کسی نگی من اینجام توم همینجور سارا
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 Page 31 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پارسا:باشه

 سارا:باشه گلم

دیگه چیزی نگفت تا خود خونه رفتم باال رفتم تو اتاق قدیمیم دنبال چیزی بودم که همیشه آرومم 

کردم به خوندن اهنگی که سه ساله  میکرد گیتارم هنوز همونجا بود رفتم نشستم  رو مبل شروع

 گوشش میدم

 به ؼیر حس من به تو

 بگو چی مثل سابقه

 انگار همه جهان با رفتن تو از پیشم موافقه

 چشماتو روی من نبند
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 Page 32 فیروزه صفایینویسنده:

 

 من از تو دست نمیکشم

 نفس بکش برام که بی هوات هنوز نفس نمیکشم

 چی بین ماست چرا لبهای تو دوباره بی صدات

بگو کجاسکسی که عاشقش شدم   

 چی بین مــــــــــــــــاســـــــــــــــت

 چی بین ماست با اینکه حس من مثل گذشته هاست

 باور نمیکنم دلت ازم جداست 

 چی بین مــــــــــــــــاســـــــــــــــت

 سکوت تو داره منو میکشه یه چیزی بگو

 یه چیزی بگو  یه چیزی بگو یه چیزی بگو
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 Page 33 فیروزه صفایینویسنده:

 

لخوشه یه چیزی بگو یه چیزی بگو یه چیزی بگویه آدم هنوزم به تو د  

 چی بین ماست چرا لبهای تو دوباره بی صدات

 کسی که عاشقش شدم بگو کجا

 چی بین مــــــــــــــــاســـــــــــــــت

 چی بین ماست چرا لبهای تو دوباره بی صداست

 کسی که عاشقش شدم بگو کجاس

ــتچی بین مــــــــــــــــاســـــــــــــ  

 چی بین ماست با اینکه حس من مثل گذشته هاست

 باور نمیکنم دلت ازم جداست 

 چی بین مــــــــــــــــاســـــــــــــــت



 firoozeh.safaeiگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــن     

 

 Page 34 فیروزه صفایینویسنده:

 

 

6فصل   

یه هفته ای بود که جواب پدرامونمیدادم خودمم نمیدونم چرا همچین کاری میکنم امروز تصمیم 

یه جوریی سر پا خودم وایمیستادم باید فکر باید  گرفتم برم دنبال کار خسته شده بودم از بیکاری

یه شرکتی بود که ماهان بهم معرفی کرده بود میتونستم تو بخش نرم  بعد از جدایمون بلشم 

 افزارش کار کنم خوب بود اماده شدم ماشینم هنوز اینجا بود سوار شدم رفتم سمت شرکت 

 پشت چراغ قرمز بودم که گوشیم زنگ خورد پارسا بود 

 _بله 

ارسا:کجایی تو دختر پ  

 یکی از اون سمت گفت بده به من گوشی رو

 _کیه پارسا
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 Page 35 فیروزه صفایینویسنده:

 

 چراغ سبز شد 

 پدرام:دختره ی خیر سر کدوم گوری ها؟

 _خب

 پدرام:فقد نبینمت جنازتو تحویل پدربزرگت میدم

  پس اومده بود خوبه باید هرچی زودتر میدیدمش

ار دارم شب میام_جرعت میخواد اقا پدرام انقدر حرس نخور االن جایی ک  

گوشی رو قطع کردم رسیدم دم شرکت ماشین رو پارک کردم رفتم داخل رو به منشی گفتم:سالم 

 اقا خسته نباشید

 منشی سرشو  آورد باال:سالم.مرسی بفرمایید

 _با رئیس شرکت کارر داشتم
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 Page 36 فیروزه صفایینویسنده:

 

 منشی:جلسه دارن

 _من وقت قبلی داشتم اونم این ساعت چظور جلسه هست؟

 

 منشی:اسمتو

گل تهرانی_تر  

 یکم با کامپیوترش ور رفت  بعد زنگ زد فک کنم به رئیسش :بفرمایید داخل

 _وسط جلسه اشکال نداره که

 منشی اروم گفت:خدا به دادمون برسه با این زبونش

 همین جور که داشتم میرفتم سمت دفتر بهش گفتم:اقا منشیه فهمیدم چی گفتی

 منشی هیچی نگفت درو زدم  
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 Page 37 فیروزه صفایینویسنده:

 

ییدرئیس شرکت:بفرما  

یه رفتم داخل عجب رئیسی بود المصب  واسه اولین بار میتونم بگم یکی بود خوشگلتر از پدرام 

 رئیس چشم مو مشکی جوووووووووون

 رئیسه:خانوم تموم شدم بفرمایید بشینید

 آب شدم 

 _ببخشید

 رفتم نشستم رو مبل روبه روش

یید رئیس:من آرشام نیکدل هستم رئیس این شرکت طراحی خب شما بفرما  

 _ترگل تهرانی لیسانس ای تی 

 نیکدل:از اونجای که ماهان شمارو معرفی کرد میتونم یک ماه به شما آزمایشی فرصت بدم
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 Page 38 فیروزه صفایینویسنده:

 

 یه برگه گذاشت روبه روم :پرش کنید

 برگه رو پر کردم اونجا که نوشته بود مجرد یانه دو دل  بودم  

 _ببخشید میشه این قسمت رو جواب ندم؟

د:چرا؟یه نگاه به برگه کر  

 _به دالیلی

االن مهم نیست اگه مورد تایید شدید باید تو قرار داد پرکنید نیکدل:هرجور راحتید  

با آدرس خونه و این چیزا 55سنم زدم    

 _بفرمایید

 یه نگاه به برگه کرد گذاشتش تو کشوب 
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 Page 39 فیروزه صفایینویسنده:

 

ت اومدن تو شرکت باشید باید به اطالعتون برسونم  سر وق 9نیکدل: میتونید برید از فردا ساعت 

 واسه من خیلی مهمه 

 _مرسی. خداحافظ

 جواب نداد رفتم  بیرون 

 _خداحافظ اقا منشی

 منشی:خداحافظ خانوم زبون دراز

از شرکت اومدم بیرون رفتم سمت خونه پدرام ماشین رو همون بیرون پارک کردم با کلید درو 

 باز کردم رفتم داخل 

 _پدی کجایی؟

 با صدا کسی برگشتم:سالم دخترم
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 Page 41 فیروزه صفایینویسنده:

 

ه مرد میانسالی بودی  

 _شما

 حاال خوب میدونستم کیه هاااا الکی مثال مهم نیست واسم خخخ

 با اومدن پدرام رومو از مرده گرفتم:پدرام این کیه

 پدرام:پدربزرگت 

 با اخم بهش گفتم:من پدربزرگی ندارم 

 ای کوفتو یه دیقه خفه شو دختر 

یت الزم نیستپدرام:بشین چندتا سوال میپرسه میره این همه عصبان  

 _میشنوم 

 پدرام دستمو گرفت برد سر مبل
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 Page 41 فیروزه صفایینویسنده:

 

 مرده:چندسالته دختر

_55  

 مرده:از زندگیت راضی هستی؟

 _آره

 مرده:چندساله میشناسیش

ساله55_  

سال میشناسم چه حرفی بود زدی  55خب خر  با تعجب بهم نگاه کرد اما حرفی نزد  

لم راحت بشهمرده:فقد میخواستم از زندگی آرومی که داری بپرسم خیا  

 االن من میرم دیگه هیچوقت نمیبینی منو

 بیا اینم پدربزرگما بیبخارهههههههههههههه
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 Page 42 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _خوبه 

 ؼیر از این نمیتونستم چیزی بگم با وجود پدرام نخالس همیشه

بلند شد رفت سمت در:خداحافظ یا همون بابابزرگم مرده  

 _خداحافظ

رکن کارت دارموقتی رفت بلند شدم که برم پدرام  دستمو کشید:صب  

 اووووووؾ شروع شد

 _بفرمایید

 پدرام:کجا بودی این یه هفته

 _خونه اقام

 پدرام:چرا جواب تلفن نمیدادی
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 Page 43 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _شاید دوست نداشتم

 پدرام:میخوام یه چیزایی بهت بگم

 _میشنوم 

 پدرام:قول بده که ناراحت نشی

 _اوکی

 پدرام:من عاشق شدم 

 _به  سالمتی

کی؟پدرام: نمیخوای بدونی عاشق   

 _عاشق خاله ؼزی؟

 پدرام: دو دقیقه جدی باش
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 Page 44 فیروزه صفایینویسنده:

 

  _باشد بگو

 پدرام:کمکم میکنی بهش برسم؟

 _نه

 پدرام:چرا؟

 _چون دختر مردم گناهداره بدبختش میخوی بکنی

 پدرام:خیلی مسخره ای

بلند شدم رفتم تو اتاق روبه رو آینه وایسادم یعنی زشت بودم که اون رفت سراغ یکی دیگه مگه 

شتم ایندفعه من چی کم دا  

 مگه همین پدرام سه سال پیش نبود که میگفت منو دوست داره
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 Page 45 فیروزه صفایینویسنده:

 

اجازه ی گریه کردن به خودمو نمیدادم این دفعه باید خودمو بیخیال نشون میدادم لباسهامو عوض 

کردم رفتم بیرون صداش از تو اتاق میومد :امشب بهش گفتم ناراحت نباش من با بابا اینا هم 

یز رو به نظر ترگل سپردن آیلین ناراحت نباش تموم میشه حرؾ زدم اونا همه چ  

نه واسه اسنکه دوستش داشتم نه واسه سه سال که فکر میکردم عاشقشم  صدا شکستن رو شنیدم

برگشتم رفتم تو اتاقم خوابیدم باید در اولین فرصت میرفتم اقدام میکردم واسه  ولی نبودم

 طالق 
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 Page 46 فیروزه صفایینویسنده:

 

 

7فصل   

کار میکردم مراحل آزمایشیم تموم نشده بود نمیدونم کی میخواد قرار  یه ماهی بود که توشرکت

 داد ببنده 

رفت پیش ارمان منشی:ارامان  اعالم حظورکن   

 ارمان:جون ابجی ایندفعه دیگه جلسس

 _اوووووووووووووووووووو

دیقه وایسی تموم میشه  04ارمان:   

 _نمیشه بشینم

 ارمان: برو تو دفترت صدات میکنم 
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 Page 47 فیروزه صفایینویسنده:

 

رسی_باشه م  

 رفتم تو اتاق خودم 

 نسرین:چی شدبهت مرخسی داد

 _تو جلسس

 نرگس:چه بد

 50سالش بود شوهر داشت نسرین  56نسرین و نرگس خواهر بودن با اختالؾ دو سال نرگس 

 نامزد داشت

 _برم سرکارم

 نرگس:چکار

 _نمیدونم کاری نمونده؟
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 Page 48 فیروزه صفایینویسنده:

 

 نسرین:نه هیچی نیست 

نیم ساعت گذشت بلند شدم رفتم بیرون  تو نت گشتم یکمم رفتم پا گوشیم یکم اهنگ گوش دادم  

 _ارمان چیشد

 ارمان:بهش گفتم گفت کسی رو راه ندم داخل

 _چرا اخه 

 ارمان:اعصابش خورده

 _یه بار دیگه بهش بگو من باید امروز برم بیرون

 آرمان:نمیشه ترگل

 _پاشو برو ابدارخونه 

 آرمان:چرا 
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 Page 49 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _برو که من بگم تو نبودی اومدم 

ن:شر میشهآرما  

 _نمیشه برو 

 ارمان رفت رفتم درو زدم 

 نیکدا:مگه نگفتم کسی نیاد

 درو باز کردم رفتم داخل:ببخشید اقای نیکدل میتونم بیام داخل 

 نیکدل:نه این ارمان کجاس

 _نبودش کار مهمی دارم باهاتون 

 نیکدل:گفتم نه بفرما بیرون

 _بدرک 
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 Page 51 فیروزه صفایینویسنده:

 

فم رو ورداشتم رفتم بیرون با سرعت رانندگی کردم اومدم بیرون درو محکم بستم از تو اتاق کی

 تابرسم به دادگاه فک کنم به موقعه رسیدم 

 _سالم

 اقای سعیدی:سالم دخترم شرمنده بخدا

 _ این حرفا چیه عمو از اولشمن خودم این شرط رو گذاشتم 

 یه  دختره بامزه اومد سمتم چشم مو مشکی هم جذاب بود هم ناز 

م دختره:سالم من آیلین  

 _سالم عزیزم منم ترگلم پدرام کجاس

 آیلین:تو اتاقه برو داخل

 _اوکی
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 Page 51 فیروزه صفایینویسنده:

 

   چقدر سخت بود این حرفا این لبخند الکی امضا رو زدیم تموم شد واسه همیشه

 پدرام:میتونیم دوست بمونیم دیگه آره؟

 _پس چی؟ من هروز خونتون تلپم بگم از االن

 آیلین:خوشحال میشیم عزیزم 

ی رئیسم زدم بیرون فکر کنم تا االن اخراجم کرده باشه_من برم بدون اجاز  

 پدرام:هنوز آدم نشدی

 _ آدم نشدی بتونی ببینیم 

 آیلین با صدا بلند خندید

 _من برم خداحافظ
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 Page 52 فیروزه صفایینویسنده:

 

دعا دعا میکردم از خارج شدنم چیزی نفهمه رسیدم شرکت داشتم میرفتم تو اتاق که آرمان صدام 

 کرد:ترگل

 _فهمید؟

.وقتی رفتی بیرون گفت صدات کنم وقتی دیدم نیستی رو دفترش کارت دارهارمان:بد عصبی شد ب

 خواستم بپیچونم که برتر عصبی شد اومد  دید تو اتاق نیستی 

 رفتم داخل سرش رو میز بود 

 _سالم

 سرشو اورد باال

 نیکدل:شما اخراجی

 چشمامو بستم چرا همه اتفاقا امروز میوفته 
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 Page 53 فیروزه صفایینویسنده:

 

تنمو بگم من قبلش اومده بودم مرخسی بگیرم شما اجازه _مشکلی نیست فقد صبرکنید دلیل رف

 حرؾ زدن ندادین رفته بودم دادگاه نمیشد نرم 

 نیکدل:دادگاه برای چی؟

 _طالق

 تعجب تو چشماش داد میزد 

 نیکدل:هرچی شما اجازهی خارج شدن نداشتنید 

 _منم گفتم مشکلی با اخراج شدنم ندارم خداحافظ

بودم این همه شرکت  وال انگار خیلی مجتاج کارش  

 برگشتم رفتم سمت در خواستم از در رد بشم که صدام کرد خانوم تهرانی 

 _بله
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 Page 54 فیروزه صفایینویسنده:

 

ی میدم از فردا میتونید بیاید سرکار واسه ی بستن قرار دادنیکدل:امروز رو بهتون مرخص  

 _مرسی 

 از در زدم بیرون 

 آرمان:اخراج؟

ی داد_نه مرخص  

 آرمان: بد خر شانسیا

رفتم خداحافط_اره انگاری من   

قرار داد بسته شد واسه سه سال انگاری از کارم راضی بود برعکسش میشد تعجب میکردم 

 شناسنامم اومد همونجور که قولشو بهم داده بودن برگه ازدواجم سفید بود 

 _نرگس آرمان نبودش اتفاقی افتاده واسش؟
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 Page 55 فیروزه صفایینویسنده:

 

 تیگردن دیروز رفتن تو افبرم5نرگس:نه با اقای نیکدل رفتن ترکیه برای قرارداد بستن ساعت 

بودی انگاری قرار یک ماه دیگه برای طراحی ساختمانی یه سری از بچه هاهم برن از 

 بخش ماهم دو نفر میرن 

 _چه خوب هرکی رفت خیلی خوشانسه امکان درخشش هست 

ماهی که اینجایی زدی سر دست همه تورو که مطمعنم میبره تواین سه  نرگس:  

 _شاید

وتر شروع کردم به طرح زدن انقدر تو بهر این طرح بودم نفهمیدم زمان کی رفتم پشت کامپی

 گذشت 

های که نسرین داد از مانیتور چشم برداشتم با تکون  

 _بله؟

 نسرین: وقت کاری تموم شد 
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 Page 56 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _باشه من این طرحو کامل کنم میرم شماها برید

مطمعنی؟ :نسرین  

 _اوهوم اولین بارم که نیست شما برید

خدافظنسرین:باشه   

رو در آوردم نشستم پشت سیستم  کردم اومد تو اتاق مانتو و مقنعه ام قفل شرکت تعطیل شد درو

شه کش موهام رو باز رو دستم مونده بود این تازه پنجمی ادامه ی طرح کشیدم کلی طرح

 کردم سرمو گذاشتم سر میز گوشیم زنگ خورد ماهان بود

 _به به اقا ماهان چه عجب یادی از ما کردی

 ماهان:علیک سالم

 _سالم
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 Page 57 فیروزه صفایینویسنده:

 

 ماهان: خوبی؟

 _به خوبیت بگو ببینم چکارم داری

 ماهان: کاری ندارم باهات میخوام حالتو بپرسم کجایی

 _شرکتم

 ماهان: تا این ساعت؟

 _ طرح دارم میزنم 

 ماهان: تو  که طرح زدنت عالی چرا انقدر طول کشید؟

 _ده تان پنج تاش اماد شده 

مزاحمت شدم پ ماهان:خوبه خسته نباشی  

 _ نه داشتم استراحت میکردم
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 Page 58 فیروزه صفایینویسنده:

 

 ماهان: خوبه فردا آماده شو میام دنبالت بریم بیرون

 _باشه فعال کاری نداری؟

 ماهان: نه برو به کارت برس خداحافظ

 _بابای

 یه اهنگ با گوشی گذاشتم  میخوندم باهاش وطرح میزدم یه دفعه در باز شد منم از جا پریدم 

مایید؟چی میخواید تو شرکت این وقت شبنیکدل بود:  خانوم ش  

 زبونم قفل کرد

 نیکدل:خانوم تهرانی باشمام

 _سالم

 نیکدل:سالم
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 Page 59 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _ببخشید داشتم طرح میزدم حواسم به صدای در نبود

 نیکدل: مگه چه طرحیه که انقدر  شمارو نگه داشته 

تاش مونده 5تاش تموم شده 5_چندتا طرح   

و میدم تا دوهفته وقت دارید بکشید چه اسراریه انجامش نیکدل: خانوم تهرانی ما این طرحهار

 بدین

 _تو این هفته کار زیاد دارم باید انجامش بدم سریع

 نیکدل:همین قدر بسه میتونید برید 

شب بود اوووووؾ چقدر دیر شده بود مانتوم رو پوشیدم موهامم بستم  00یه نگاه به ساعت کردم

و کنم که.....مقنعم رو کردم سرم طرحهارو خواستم سی  

جله ای امروزتون رو ببینمعنیکدل: چند لحظه صبرکنید میخوام این طرحهای   
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 Page 61 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _بفرمایید 

 طرحهارو واسش گذاشتم توضیح کامل دادم 

 نیکدل:  همش کار امروزه؟

 _بله 

 نیکدل:از صبح تا االن؟؟؟

به بعد  5_نه از   

 نیکدل: خوب میتونید برید 

م وسایل هارو جمع کردم به پارکینگ رفتم داشتم دنبالم سیوشون کردم سیستم رو خاموش کرد

سویچ ماشین میگشتم که نیکلد از آسانسور پیاده شد رفت سمت ماشینش منم سوار شدم ماشین 

 روشن کردم خواستم حرکت کنم که دیدم یه نفر به شیشه ماشین زد _بله اتفاقی افتاد؟



 firoozeh.safaeiگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــن     

 

 Page 61 فیروزه صفایینویسنده:

 

و تا یه جایی برسونید؟که بنزین گیر بیارمنیکدل: فک کنم ماشینم بنزین تموم کرده میتونید من  

 _بله حتما بفرمایید سوار شید

 درو باز کرد سوار شد 

 نیکدل:ببخشیید مزاحم شدم

 _خواهش میکنم این چه حرفیه کجا برم؟

 نیکدل:شما خونتون کجاست؟

 _جردن

 نیکدل:منم همونجا میرم 

 حرفی نزدم حرکت کردم دستمو بردم سمت ضبط ماشین روشنش کردم

یه سوال بپرم؟ نیکدل:میشه  
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 Page 62 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _بفرمایید

 نیکدل:شما چرا از همسرتون جدا شدین

اه نمیدونم چم شده بابا خوبه زودتر فهمیدی  به اختیار بؽض تو گلوم گیر کرد نتونستم حرفی بزنم 

 دوستش نداری اگه بعد میفهمیدم چی

 نیکدل: ببخشید اگه ناراحت شدید

 _خواهش میکنم در اصل من ازدواج نکرده بودم 

 نیکدل: یعنی چی

_بخاطر مسائلی مجبور به ازدواج شدیم البته صوری که طبق شرطیکه خودم گذاشتم بعد از رفع 

 مشکل از هم جدا شدیم

 نیکدل: اما من احساس میکنم شما ناراحتیت
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 Page 63 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _ما همو دوست داشتیم 

 چیزی نگفت

بودیم چی شدو نمیدونم اما بعد از سه سال تموم شد تا بعد از سه _پنج سال پیش ما باهم دوست 

 سال دیدمش چندماه پیش بهمگفت عاشق شده و طالق همین

ل: متاسفمنیکد  

 _تاسؾ نیازی نیست خوبه که عشق زندگیشو پیدا کرد شاید منم یه روز پیدا کردم

 نیکدل:تازه گفتی دوستش داری االن از عشق حرؾ میزنی؟؟

سال پیش هم بودن عادت هم میاره شاید فقد یه دوست داشتنه ساده باشه 55ادت باشه _شاید یه ع  

 نیکدل: شاید

 _نمیدونم چرا واسی شما تعریؾ کردم امیدوارم نظرتون راجب من تؽییر نکنه
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 Page 64 فیروزه صفایینویسنده:

 

 نیکدل:مطمعا باشید نظر همونه ... کوچه بعدی دست راست

 _این کوچه؟

 نیکدل: بله این کوچه ساختمون دومی

ساختمون پارک کردمجلوی   

 نیکدل: بفرما باال

 _اوه مرسی شبه ایشاهللا یه روز دیگه

 نیکدل: تعارؾ بودا؟؟؟؟؟

 _من کال ادمی هستم که تعارؾ سرم نمیشه

 نیکدل: مثل ماهان فرقی نداری باهاش

 باخنده گفتم:کم نیست که میشناسمش رفتاراش رو منم اثر کرده
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 Page 65 فیروزه صفایینویسنده:

 

نی بیای بدون تعارؾ نیکدل: خالصه هر وقت دوست داشتی میتو  

 _ حتما همسایه هم هستم دوتا خونه باالتر 

 نیکدل: خوشحال میشم خداحافظ

 _ خدانگهدار

شده بود  یه دست لباس رسمی مشکی که دور  05از ماشین پیاده شد منم به خونه رفتم ساعت 

نوان طراح استین هاش با ربان ابی زده بود همچنین مقنعش آماده کردم فردا جلسه بود منم به ع

شب بود که از خستگی خوابم برد.... 5به جلسه میرفتم طرحهارو چک کردم نزدیکهای   
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 Page 66 فیروزه صفایینویسنده:

 

 

 

  

 

8فصل  

 آرشام

ومد نمیدونم چرا موضوع طالفشو به من گفت اما از دقیقه ای که تعریؾ کرد از ترگل خوشم ا

انقدر ماهان احساس صمیمیت کردم باهاش اخالقش خیلی شبی به ماهان بود حاال میفهمم چرا 

 ازش تعرؾ میکرد امروز یه جلسه ی مهم داشتیم همه طرحهارو جمع کردم چندتاشون نبود

 _آرمان
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 Page 67 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرمان: بله اقا

 _ بقیه طرحها کجان؟

 آرمان: دسته ترگله

 _اوال خانوم تهرانی اینا شرکته دوما برو از پروندش شمارشو بیار واسم

 آرمان: من دارمش االن بهتون میدمش

 _باشه

4905ان: آرم  

 _میتونی بری

 بهش زنگ زدم بعد از چندتا بوق جواب داد

 ترگل: بلهههههههههههه
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 Page 68 فیروزه صفایینویسنده:

 

 فک کنم خواب بود

 _سالم خانوم تهرانی؟

 ترگل: نه تهران نیستم کرمانم

 باصدا بلند خندیدم 

 ترگل:ببخشید اقای نیکدل شمایید نمیدونستم

 _خیلی باحالی دختر 

 ترگل: کاری داشتید؟

شده  _فکر کنم دیرتون  

 صدای در اومد

 _ بفرما
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 Page 69 فیروزه صفایینویسنده:

 

 در باز شد ترگل اومد داخل 

 ترگل:من همیشه به موقعه میام

تیپ رسمی چه بهش میومدچقدر خوشگل شده بود   

 ترگل: اقای رئیس 

اخر خودمو لو میدم یه روز به خودم اومدم  

 _طرحها پیشت بود ترسیدم نیاری

نه امادست  :ترگل  

ع میشه _ خوبه تا نیم ساعت دیگه جلسه شرو  

9فصل   
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 Page 71 فیروزه صفایینویسنده:

 

تو جلسه منم جزو کسایی شدم که به ترکیه انتخاب شدم طرحهای ترکیه هم بخوبی تونستیم انجام 

بدیم با موفقیت به ایران برگردیم تو سفر منو آرشام خیلی باهم صمیمی شدیم جوری که من اونو 

شب خودشو شام آرشام صدا میکردم اونم گلی منو صدا میکرد که البته کلی هم دعواش میکردم ام

 خونه من دعوت کرده بود 

رست کنم نمیدونم قورمه سبزی د اشپزی کنم باید ؼذاشم سفارش داده بود حاال منی که بلد نبودم

از تو نت دستورشو در اوردم شروع کردم به درست کردنش نمیدونم خوب میشد  باید چکار کنم

 یا نه 

وشو چرم مشکی با یه پیراهن مردونه پوشیدم جلؼذارو اماده کردم رفتم خودم اماده بشم یه شلوار 

اسبی بستم یکمم ارایش کردم خوب شده بودم نمیدونم چر این گره زدم موهامم مثل همیشه دم 

روزا انقدر به ظاهرم اهمیت میدم صدای زنگ در اومد رفتم درو باز کردم اما با کسی که دیدم 

اینجا چی میخواست  تعجب کردم  

داخل؟پدرام: میتونم بیام   
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 Page 71 فیروزه صفایینویسنده:

 

 رفتنم کنار اومد داخل 

 پدرام:مهمون داری؟

 _آره

 پدرام: قبل از اومدنش میرم

 _مهم نی کارت چیه؟

 پدرام:یه هفته ی دیگه عروسیمه دوست داشتم توم بیای

نمیدونم چرا باید بیاد به من بگه عاشق شدنش کم نبود کارت عروسیشم آورده تا خواستم حرؾ 

دم آراشم بودبزنم زنگ در زده شد درو باز کر  

 آرشام:به به گلی خانوم چ بوی راه ان

 با دیدن پدرام ادامه ی حرفشو خورد
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 Page 72 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پدرام: سالم 

 آرشام: سالم 

 رو به من کرد آروم  گفت:معرفی نمیکنی؟

 _پدرام راجبش بهت گفته بودم 

 آرشام: آها خوشبختم

 _ پدرام کارتو بزار سر میز منو آرشام برای عروسیت میایم 

ال میشم نمیخوای معروفی کنی؟پدرام:خوشح  

 خواستم حرفی بزنم که.....

 آرشام:من نامزد گلیم

 نامززززززززززززددددددد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 Page 73 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پدرام: گلی؟ منظورت ترگله؟

 آرشام: واسی شما ترگل خانومه واسه من گلیه ... گلیه منه 

 پدرام: منم پدرامم 

 آرشام پرید وسط حرفش: میدونم 

رم شبتون خوشپدرام: من ب  

 _خداحافظ

 پدرام رفت 

 آرشام: خیلی آدم بیشوریه چطور تونست کارت عروسیشو واست بیاره 

 _مهم نیست واسم 

 آرشام:واقعا؟
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 Page 74 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _وقتی واسه اون مهم نیست من چرا باید خودمو اذیت کنم ؟ خوشبخت بشه

 آرشام: بیخیال برو برو ؼذاتو ببین آمادست؟

بیارم تا آماده بشه _فک نکنم بشین واست کیک و چایی  

 آرشام:نمیخواد بیا بشین اینجا 

 آرشام:گلی 

 _جان 

 آرشام:میخوام یه چیزی بهت بگم شاید االن وقتش نبود ولی با دیدن پدرام یه لحظه

 _خب بگو ببینم 

 آرشام: بامن دوست میشی

 از سوالی که پرسید کلی تعجب کردم بادهن باز نگاش کردم 
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 Page 75 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام:ببند فکتو بابا

خی میکنی؟_شو  

 آرشام:نه مگه چی گفتم بهت

 _تو واقعا فکر کردی من از اون دخترام؟

آرشام:نه نه اشتباه میکنی چون میدونم از اوناش نیستی بهت پیشنهاد دادم انقدر بهت اعتماد دارم 

 که اینجوری فکر نکنم

 _چرا من؟

واقعا خوبی آرشام:چون  

وبی باشه واسه منی که حاال حاال ها قصد ازدواج _نمیدونم فکر کنم جوابتو میدم شاید پیشنهاد خ

 ندارم میتونم دنیامو خودم بسازم
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 Page 76 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام:تو تنها نه باهم یه دنیای جدید میسازیم 

 _برم به ؼذا سر بزنم

آرشام:اوکی پس؟ منم که میشناسی دورو ور دختر نبودمو نیستم اولین دوست دخترمم تویی یه 

 پسر پاک گیرت اومده

یستم کثافط_ مگه من پاک ن  

گل بی ادب آرشام:تو که گلی گل من  

 بعد خودش خندید

 _ من زمانی که با پدرام بودم تنها بوسمون 

 آرشام: نمیخواد بگی 

 _ نه باید بگم. تنها بوسمون وقتی بود که شجاعت حقیقت بازی کردیم بهش گفتن دستمو ببوس
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 Page 77 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام: واقعا یعنی شما هیچ وقت 

وستی نه زمان ازدواج_نه هیچ وقت نه زمان د   

 آرشام:چرا شما که همو دوست داشتین توم دختری نیستی که خیلی اعتقادی باشی 

 _دوست داشتن مالک نیست گرایشی بهش نداشتم

 آرشام:میگم که گل منی

 _برم واسه ؼذا میام االن

 آرشام:باشه 

 میزوچیدم ؼذا خوب شده بود 

 _اولین باری بود درست کردم

بعد فقد باید ؼذا درست کنی هفته ای دوبار فقد تو جلسه میای سرکار  آرشام:از االن به  
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 Page 78 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _ااااااااااااااااا من نمیتونم تو خونه بمونم 

آرشام:پس بزار  از االن بگم چجور آدمی هستم دیگه با پسری بگو بخند نمیکنی جز ماهان چون 

م بیرون نمیری بهش اعتماد دارم جلو کسی اینجوری لباس نمیپوشی حتی ماهان بدون من  

 _همینا؟

 :پس اینارو واسه خودتم بگو هفته ای سه بار میری شرکت وقتای که من هستم 

 دکمه باالی لباسشو بستم 

_اینم همیشه بسته میمونه با دختری حرؾ نمیزنی بدون من بیرون نمیری همش همینجایی فقد 

 وقت خواب میری خونت 

ا بخوابم یه وقت یواشکی در نرم برم یه جا دیگهآرشام:تعارؾ نکن میخوای جامم بیارم همینج  

 _ن فعال همینا بسه 
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 Page 79 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام:چشم گلی خانوم 

 _خیانت ممنوع باشه؟

مگه بهتر  ؽلم کرد:قربون اون بؽض چشمات باشهنمیدونم چجوری گفتم یا چی تو چشمام دید که ب

ودتم از تو هست که بخوام برم با کسی مگه دیوونه شدم تا اخر عمرت بیخ  ریش خ  

 _خوبه که تو هستی

آرشام:سعی میکنم همونی شم که تو میخوای حق داری اعتماد نکنی به کسی خوب میدونم چرا 

این شرطو گذاشتی که صبح تا شب اینجا باشم همه شرطات قبول تا وقتی که اعتمادت کامل شد 

 بهم

 از بؽلش اومدم بیرون رفتم سراغ یخچال میوه آوردم 

 

ذا خوردیم چه خبره؟؟؟؟؟؟؟آرشام: بابا تازه ؼ  
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 Page 81 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _پس از االن بگم بهت من خیلی میخورم

 آرشام: پس چرا چاق نمیشی

 _نمیدونم 

میوه پوست کندم خوردیم یکم نشست بعد رفت منم رفتم تو اتاقم به اتفاقهای امروز فکر کردم چرا 

ه این احساس میکردم دیگه پدرام واسم هیچ ازشی نداره چرا آرشامو قبول کردم؟یعنی ممکن

ضربان قلبی که هیچ وقت در کنار پدرام تند نمیزد االن کنار آرشام تند میزنه قرار بر این باشه 

من عاشق شدم؟ نه دیوونه شدی تو کمتراز یک سال عاشق شده باشی؟امکان نداره عادته عادت 

تند میزنه  اما چه عادتی که وقتی بؽلم کرد گرم شدم چه عادتی که وقتی از کنارم رد میشه قلبم تند

 اوووؾ خدا خسته شدم اخییییی دیگه هر روز نمیرم شرکت راحت خوابیدم 
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 Page 81 فیروزه صفایینویسنده:

 

 

 

 

 

 

04فصل  

امروز عروسی پدرام بود هیچ احساسی نداشتم مهم نبود واسم  یه لباس بلند پوؾ که البته با 

هن امم که کت مشکی و یه پیرارفتم واسه آرشد آستین سه ربع البته گیپور بود گانتخاب ارشام بو

گرفتم  مشکی و کراوات نباتی  

 آرشام:بهش فکر نکن فراموش میشه 
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 Page 82 فیروزه صفایینویسنده:

 

 صداش ناراحت بود 

 _یه چیزی بگم باور میکنی؟

 آرشام:تو هرچی بگی من باور میکنم

 _چرا؟

 آرشام: چون بهت اعتماد دارم

 _چرا بهم اعتماد داری

 آرشام:چون عاشقتم 

مدت هیچ وقت نگفته بود اومد نزدیکم حتم داشتم االن سرخ شدم سرمو انداختم پایین تو این 

 سرمو آورد باال؟

 آرشام: خب چی میخواستی بگی؟
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 Page 83 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _من دیگه به پدرام فکر نمیکنم

 از قیافش تعجب  و اشتیاق معلوم بود

 _امروز احساس میکنم دارم میرم عروسی یه دوست هیچ احساسی ندارم 

 آرشام:چرا؟

 حاال نوبت من بود

وقته دیگه احساسی به پدرام ندارم االان دارم میفهمم عادت  _چون عاشق یکی دیگه شدم خیلی

بوده نه دوست داشتن تویی که االن روبه رومی رو دوست دارم نه عادت رو تویی که وقتی 

 پیشتم به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنمو دوست دارم فقد تو نه اونو 

 آرشام کپ کرده بود

 آرشام: از کی؟
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 Page 84 فیروزه صفایینویسنده:

 

پدرام نبودم  _از وقتی که دیدمت دیگه به فکر  

 آرشام: از کی تور پهن کردی واسم کلک ها؟

 _توررررر

 آرشام: شوخی کردم 

 یهو بؽلم کرد تابم داد 

 _ولم کن دیوونه دیر شد ولم کم آماده شم 

 آرشام: دوستت دارم 

 _میدونم

 گذاشتم زمین 

 آرشام: خوشحالم که مال منی باتو خوشحالم فقد باتو 
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 Page 85 فیروزه صفایینویسنده:

 

اتاق لباسمو پوشیدم زیپش بسته نمیشد _آرشام بیا کارت دارم یه لبخند زدم بهش رفتم تو   

 چند ثانیه بعد اومد داخل

 آرشام:جونم؟

 _زیپشو ببند 

اروم زیپشو کشید باال رفت بیرون شروع کردم به درست کردن موهام پایین موهامو فر کردم 

بیشتر  فرق وسط زدم یه تاج کوچیک وسط موهام پشت چشمامو مشکی کردم که آبی چشمامو

 کرده بود یه رژلب قرمز زدم یه یه ریمل و رژگونه 

 _آرشام پوشیدی؟

 آرشام:آره بیا ببین این کروات خوبه  بزنم 

 _االن میام 
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 Page 86 فیروزه صفایینویسنده:

 

 عطر رو خودم خالی کردم رفتم بیرون 

 _کوش 

 آرشام همینجور مونده بود دستمو جلو صورتش تکون دادم 

 _یوهووووووو

 آرشام:ها ایناهاش 

است _بدش ببندمش و  

 آرشام: نه نه خودم بلدم 

 _تو که تا دیروز بلد نبودی بده ببینم 

دور گردنش فرستادم  و گرفتم کشیدم پایین کروات نباتی رواز دستش کشیدمش رفتم سمتش یقش

 نفساش که به گردنم میخورد اذیتم میکرد بزور کرواتشو بستم 
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 Page 87 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _تموم شد 

بؽلش اومدم عقب که دستشو انداخت دورکمرم  کشیدم تو  

 آرشام: خیلی خوشگل شدی خیلی

 _توم خوشتیپ شدی 

 رو موهامو بوسید ولم کرد

 آرشام: من میرم پایین توم سریع بیا

 _خب وایساباهم بریم

 آرشام: میترسم دیگه نزارمت بری من رفتم 

دوید رفت بیرون عاشق همین درک کردنش بودم میفهمید تا خودم نخوام نزدیکم نشه سریع 

دم بایه شال انداختم رو سرم رفتم بیرون مانتومو پوشی  
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 Page 88 فیروزه صفایینویسنده:

 

 سوار ماشین شدم 

 _بریم

 آرشام: صبرکن یه اهنگ خوب واسه خانومم بزارم 

 اولین باری بود  که میگفت خانومم کلی کیؾ کردم

 چندتا اهنگ عقب جلو کرد تا رسید بهش صداشم تا اخر زیاد کرد

 تو با تموم قلب من 

 نیومده یکی شدی 

مدیبه قصد کشتن او  

 تموم زندگیم شدی 

 بیا به قلب عاشقم بهونه ی جنون بده 
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 Page 89 فیروزه صفایینویسنده:

 

 اگهمثل من عاشقی توم به من نشون بده 

 من که بریدم از همه 

 به اعتماد بودنت 

 دیگه باید چکارکنم

 واسه بدست آوردنت 

 ازلحظه ای که دیدمت 

 بیرون نمیرم از خودم 

 دیگه قرار چی بشه بفهمی عاشقت شدم 

ی درد منو کی میفهم  

 عاشقتم چون بی رحمی 
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 Page 91 فیروزه صفایینویسنده:

 

 دوری ازم تا رویاشی

  عاشقتم هرچی باشی 

 

 درد منو کی میفهمی 

 عاشقتم چون بی رحمی 

 دوری ازم تا رویاشی

  عاشقتم هرچی باشی 

 اگه به هم نمیرسیم تو با تموم من برو

 همین برای من بسه

 که آرزو کنم تورو
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 Page 91 فیروزه صفایینویسنده:

 

 به من که فکر میکنی 

 پر میشم از یکی شدن 

ای من بسه همین بر  

 که فکر میکنی 

 درد منو کی میفهمی 

 عاشقتم چون بی رحمی 

 دوری ازم تا رویاشی

  عاشقتم هرچی باشی 

 

 درد منو کی میفهمی 
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 Page 92 فیروزه صفایینویسنده:

 

 عاشقتم چون بی رحمی 

 دوری ازم تا رویاشی

)احسان خواجه امیری( عاشقتم هرچی باشی   

 

 

 آرشام: قشنگ بود؟

 _ من کجام بیرحمه

فقد این تیکشو فهمیدی؟ آرشام: از بین این همه  

_نه این تیکشم فهمیدم... تو با تموم قلب من نیومده یکی شدی به قصد کشتن اومدی تموم زندگیم 

 شدی
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 Page 93 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام:ترگلیییییییییییییییییییییی

 منم مثل خودش گفتم:آرشامممممممممممممممممممممم

 آرشام: صدات محشره دختر

 _حاال یه روز میخونم واست 

شام سریع پیاده شد درو باز کرد واسم  دستشو گرفتم رفتیم سمت بقیه رسیدم دم باغ آر  

 _خانوم سعیدی اونجاس بریم پیشش

 آرشام: ترگلی از پیش من جم نخوریا خب 

 _چشم 

 آرشام: قربون چشم گفتنت

 _سالم زن عمو 
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 Page 94 فیروزه صفایینویسنده:

 

 

 خانوم سعیدی برگشت سمتم 

 خانوم سعیدی:ترگل خودتی؟

 _بله 

ایخانوم سعیدی: فکر نمیکردم بی  

 _دلیل نداشت که نخوام بیام عمو کجاست؟

 خانوم سعیدی:پیش پارسا بود این کیه جفتت دخترم

 آرشام: آرشام هستم نامزد گلی

 خانوم سعیدی:چه زود نامزد کردی منتظر بودی طالق بگیری اره؟

 مثل همیشه این زبون نیش دارش 
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 Page 95 فیروزه صفایینویسنده:

 

شت  نامزد کرد آرشام: فکر کنم اونی که حولش بود پسر شما بود که وقتی زن دا  

 خانوم سعیدی:چه طرفدارتم هست 

 آرشام:هرکسی باشه از زندگیش طرفداری میکنه

گرفتم کشید یکم دیگه ساکت میموندم دعوا میشد دست آرشام  

 _بریم پیش پدرام اینا سالم کنیم 

 آرشام: بریم گلی

 _فعال با اجازه 

 ازش دور که شدیم بازوشو نشگون گرفتم

ی؟_با پیر زن بحث میکن  

 آرشام: حقش بود که دیگه به گل من تیکه نندازه 
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 Page 96 فیروزه صفایینویسنده:

 

 دستش که تو دستم بودمو آوردم باال بوسیدمش از حرکت وایساد

 _چیزی شده؟

بود؟ کدوم کارمآرشام: این بوسه مال   

 _اینکه جلو همه همیشه سر بلندم میکنی

اااااااااااااااااین کارآرشام: تا باشه از ا  

اینا  رسیدیم پیش پدرام  

م  _سال  

 پدرام شکه شده بود آیلینم همینجور 

 آیلین:سالم عزیزم خیلی خوشحال شدم اومدی

 پدرام: سالم ترگل خانوم
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 Page 97 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام: خوشبخت بشید 

 آیلین:ایشون کیه ترگل جون

 آرشام:نامزدشم

 آیلین با کلی ذوق گفت:وایی جدی خوشبخت بشین ایشاهللا 

 _مرسی عزیز پارسا و عمو کجان 

 پدرام:اون قسمتن 

 _آرشام بریم پیش عمو اینا 

 آرشام: بریم گلی با اجازه 

 کادوشونو گذاشت سر میز رفتیم پیش عمو

 _پارسااااااااااا
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 Page 98 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پارسا با شک برگشت عقب عمو هم شکه شده بود

 _سالم عمو 

 عمو:سالم بی معرفت از کی نیومدی پیشمون

 _باور کن وقت نشد 

 پارسا: وقت نشد یا سرت شلوؼه

شاره کردبه سمت ارشام ا  

 آرشام:سالم عرض شد

 عمو: سالم پسرم

 رو به من گفت: معرفی نمیکنی دخترم 

 آرشام خواست حرؾ بزنه که پریدم وسط حرفش:اااا بزار من بگم خب 
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 Page 99 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام با خنده گفت: بفرمایید چرا میزنی

 _عمو این 

 نتونستم بگم روم نمیشد تو گوش  آرشام گفتم: خودت بگو روم نمیشه

ا بلند خندید: باشه دخترآرشام با صد  

 آرشام:من نامزد ترگلم 

 پارسا: نه بابا اخر یکی خر شد گرفتت

 خیلی بهم بر خورد ارشامو به خر توصیؾ کرد

_پارسا مراقب حرؾ زدنت باش با اقای من حرؾ بزن عمو یه چیزی بهش بگو هی نسبتا 

 خودشو به اینو اون میچسبونه 

میزنیعمو: راست میگه پسر این چه حرفایی   
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 Page 111 فیروزه صفایینویسنده:

 

 پارسا: بابا شوخی کردم چته پ 

 آرشام تو گوشم گفت:چکاربنده خدا داری 

 عمو: من برم ببینم چیزی کمو کسر نیست 

 _بسالمت 

 عمو که رفت رو به آرشام گفتم: این خنگو میبینی پارسا داداش پدرامه

 آرشام:خوشبختم 

 پارسا:همچنین

 _بریم بشینیم خسته شدم 
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 Page 111 فیروزه صفایینویسنده:

 

 

 

 

 

 

00فصل   

ا بازی کنیم_آرشام بی  

 آرشام: حقیقت شجاعت؟؟

 _اگه مثل اونسری نزنی زیرش آره

 آرشام: باشه حقیقت یا شجاعت؟
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 Page 112 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _حقیقت

 آرشام:چقدر دوستم داری

 _ انقدر

 بعد پریدم سرچ لپشو سفت بوس کردم 

 آرشام:بابا لپم کند زبونی قبولی 

 _دیگه بوست نمیکنم حاالکه اینجور شد.ح با ش

 آرشام: شجاعت

اینکه بری ماساژم میدی من که خوابیدم میرررررررری _شب قبل   

 آرشام: باشد ح یا ش

_شجاعت   
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 Page 113 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام: یه هفته میای پیشم میمونی

 _باشد ح یا ش

 آرشام: حقیقت

 اول لپامو گرفتم بعد گفتم

 _ تو چقدر دوستم داری 

 آرشام: انقدر

داغ شد اما هیچ کاری   دستمو گرفت کشید سمت خودش تو یه لحظه لبام داغ شد واسه اولین بار

چون  نکرد فقد لباش رو لبام بود یکم بعد جدا شد ازم:هیچ وقت ازم نپرس چقدر دوست دارم

اگه خیلی اسرار داری بریم تو اتاق نشونت بدم اندازه نداره نمیتونم نشونت بدم  

 بلند زد زیر خنده ای جونم چقدر خوشگل میشود میخندید به حرفاش عادت کرده بودم
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 Page 114 فیروزه صفایینویسنده:

 

وم ازم نخواه بهت نشون بدم_پس ت  

 آرشام:اما تو خوب نشونم دادی شنیده بودم تا حاال کسی رو نبوسیدی چندشت میشد 

 _تو فرق داری 

 آرشام:چه فرقی

 _آدم که از خودش چندشش نمیشه میشه؟

ز دیروز عاشقت میشم میدونستی؟اآرشام: هروز بیشتر   

 _االن دیگه میدونم 

 آرشام:پاشو بریم بیرون 

ه_باش  

 آرشام: آرایش نکنی زیادا
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 Page 115 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _باشددددددددد

 سریع آماده شدم رفتم بیرون 

 _بریم

 آرشام: کجا بریم

 _شهربازی خوبه؟

 آرشام: هرچی خانومی بگه 

 

 

 

  



 firoozeh.safaeiگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــن     

 

 Page 116 فیروزه صفایینویسنده:

 

00فصل   

 _آرشام بریم رنجر

 آرشام: اصال حرفشم نزن

 _جون من بریم 

 آرشام: بار آخرت باشه میگم نه جون خودتو قسم میخوری فهمیدی

بریم حاال_باشه   

 آرشام:بریم ولی ترسیدی با خودت

 _یوهووووو

 آرشام:زشته اینکارا

 باهم سوار شدیم کلی هم جیػ زدم آرشام خودشو ول کرده بود منو کمربند منو گرفته بود 
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 Page 117 فیروزه صفایینویسنده:

 

 وقتی اومدیم پایین چندتا پسر بودن ادا منو در آوردن آرشام:گفتم سوار نشیم 

هههپسرا: آرشاممممممممم خیلی باحالههههه  

 آرشام یدفعه ای پرید سمتش یه مشت زد تو دهنش:برو ادا خواهر مادر خودتو در بیار

پسرا به همراه دوستاش به سمت آرشام حمله کردن مردم همه جمع شده بودن بزور از هم 

جداشون کردن حراست اومد پسرارو برد دست آرشامو گرفتم بردم سمت ماشین گونش زخمی 

حرؾ زدم نه اون رسیدیم خونه  شده بود سوار شدیم نه من  

 _پیاده شو

 آرشام:دیر وقته باید برم خونه

 _میگم پیاده شو 

 آرشام با داد گفت: نمیام
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 Page 118 فیروزه صفایینویسنده:

 

 منم داد زدم: پس منم پیاده نمیشم

 آرشام:بدرک 

 ماشینو روشن کرد رفت خونه خودش 

 آرشام:پیاده شو 

 بدون حرؾ پیاده شدم 

رون نیومد باهزارتا زور وسایال بهداشتی روپیدا کردم رفتیم داخل آرشام رفت تو اتاقش دیگه بی

رفتم تو اتاقش داشت بلوزشو در میاورد رفت سر تخت دراز کشید گوشیشو گرفت دستش تکیه 

داده بود به دیوار رفتم نشستم سر پاش گوشیشو اورد پایین یه نگاه بهم کرد دوباره سرشو کرد تو 

ادین پیدا کردم سر میز از بین وسایال پتش گذاشتم گوشی با یه حرکت گوشی گرفتم از  

یکم ریختم رو باند زخمشو پاک کردم بعد  با دستمال تمیزکردم یه چسب زدم بهش وسایلو گذاشتم 

 سر میز داشتم بلند میشدم که دستمو کشید خوابوندم سر تخت خواستم بلند شم خودشو انداخت سرم
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 Page 119 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _پاشو میخوام برم خونه

؟آرشام:این وقت شب تنهایی  

 _پس پاشو برسونم 

 آرشام:همینجا میمونی

 _ولم کن آرشام

 خم شد لپمو بوسید:ببخشید سرت داد زدم دست خودم نبود تکرار نمیشه

 _نمیخوام ولم کن

 آرشام:ناز نکن دیگه 

 _شرط داره

 آرشام: میشنوم منو باید هفته ی دیگه ببری کرمان
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 Page 111 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام:چرا کرمان

 _به دالیلی

دالیلتو بهم بگی؟آرشام: هنوز وقتش نشده   

 _بلند شی از روم بهت میگم

 باز لپمو بوسید بلند شد منم بلند کرد همه چیزو واسمش تعریؾ کررم 

 آرشام:کار اشتباهی کردی شاید واقعا به اشتباهش پی برده

 _واسه همین میخوام برم ببینمش

 آرشام:نه نمیزارم بری

 _چرا

نمیذارم آرشام:تورو از من میگیرن نمیذارم بری هیچ وقت  
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 Page 111 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _من میرم 

 آرشام:رفتی باید دور منو خط بکشی

وگرمه همیشه روح بابا و بلندشد رفت چکار میتونستم بکنم با اون خوابی که من دیدم باید میرفتم 

 مامان در عذاب میموند

 بلند شدم رفتم دنبالش:آرشام قول میدم بر گردم 

 آرشام: لعنتی بفهمن طالق گرفتی نمیذارن برگردی 

دو روز دیگه یا دوسال دیگه پس االن  _که چی آخرش که باید از هم جدا میشدیم چه االن چه

 تموم بشه خیلی بهتره

 یه طرؾ صورتم سوخت

 آرشام:گمشو از خونه ی من بیرون 
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 Page 112 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _یادم میمونه آرشام واسه همیشه یادم میمونه

 خواستم از خونه بزنم بیرون که دستمو کشید

 آرشام:صبرکن برسونمت 

 _نیازی نیست

 با دادی که زد سکته رو کردم 

تم صبرکنآرشام: گف  

رفتیم بیرون سوار شدیم به طرؾ خونه رفت جلوی خونه نگهداشت همین که خواستم پیاده بشم 

 گازشو گرفت رفت 

 _دیوونه نزدیک بود از ماشین پرت بشم پایین

 آرشام: نمیذارم بری هیچ وقت نمیذارم بری 
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 Page 113 فیروزه صفایینویسنده:

 

 همینجور با سرعت رانندگی میکرد و من فقد جیػ میزدم 

جیػ نزن آرشام:جیػ نزن لعنتی  

 _آروم برو تو رو خدا آروم برو 

 یکم از سرعتشو کم کرد نمیدونم چقدر تو راه بودیم که من خوابم برد.............

 آرشام 

وقتی گفت از هم جدا بشیم دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم زدم  تو گوشش به چند ثانیه نشد 

خر راضی شد برسونمش البته با پشیمون از حرفی که بهش زدم شدم این وقت شب تنها بره آ

میکرد رسوندمش در خونه خواست پیاده بشه که یه دفعه یادم  لدادی که من زدم هرکی بود قبو

افتاد شاید هیچ وقت نبینمش قبل از پیاده شدنش گاز دادم که کلی هم ؼرؼر کرد باید میبردمش 

خوابید شاید ببرمش اونجا  جایی که نتونه بره بی اختیار به سمت شمال رفتم برگشتم سمتش دیدم

 آروم بشه همه عصبانیتمو سر ماشین خالی میکردم 
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 Page 114 فیروزه صفایینویسنده:

 

 

05فصل    

 ترگل

با احساس چیزی روی صورتم از خواب بیدار شدم آرشام بود اینا کجاس چرا من سر تختم از 

 جام پریدم

 _اینجا کجاس؟

 آرشام:کلبه ی من

 _چرا منو آوردی اینجا؟

 آرشام:نمیتونم بزارم بری

چندساعت پیش یه چیز دیگه میگفتی _ولی تا  
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 Page 115 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام:توم چندساعت پیش یه چیز دیگه گفتی نه؟

 _من میرم

ا تونستی بری بیرون باشه بروجآرشام: از این  

 _چرا همچین میکنی 

 آرشام:چون نمیخوام از دستت بدم میفهمی؟

 _من باید برم

 آرشام:تو که قصد رفتن بود چرا همون اول قبول کردی

مونم؟برمی گردم_مگه من قرار ب  

 آرشام:اگه بفهمن طالق گرفتی نمیذارن برگردی

 _پس توم باهام بیا
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 Page 116 فیروزه صفایینویسنده:

 

 آرشام:من؟

 _آره

 آرشام:اینجوری شاید بشه اما اگه تورو ازم بگیرن

 _مگه الکیه مگه دست اوناست؟

 آرشام:نمیتونم از دستت بدم 

 _منم نمیتونم بدون تو زندگی کنم

 آرشام:پس با من ازدواج کن

شدم  واقعا شکه  

 _چی داری میگی؟

 آرشام:مگه نه دوستم داری پس با من ازدواج کن 
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 Page 117 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _آخه

 آرشام:آخه نداره

 جلوم زانو زد یه جعبه از تو جیب کتش در آورد گرفت جلوم

 آرشام:با من ازدواج میکنی؟

 در جعبه رو که باز کرد یه حلقه ی تک نگین داخلش بود دوستش دارشتم پس قطعا جوابم بله بود

نمیخوای جوابمو بدی؟آرشام:  

 _بله 

 آرشام:چی بله

 _باهات ازدواج میکنم 

 انگشتر کرد تو دستم بلند شد
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 Page 118 فیروزه صفایینویسنده:

 

آرشام: خیلی وقته اینو خریدم خواستم بدونی من قصدم جدیه وقتی گفتم میخوام تا اخر عمر پیشم 

و باشی منظورم ازدواج بود تورو واسه یکی دو روز نمیخواستم تورو واسه هوس نمیخواستم تور

واسه خوشگلیت نمیخوام واسه خودت میخوامت فقد خودت نه هیچ چیزی فقد واسه خودت تویی 

که اگه باشی بهم آرامش میدی تویی که وقتی هستی تازه میفهم زندگی یعنی چی دیر پیدات کردم 

اما دیگه ولت نمیکنم نمیذارم بری حتی اگه خودت بخوای شده زندونیت میکنم اما نمیذارم بری 

رم هیچکس تورو از من بگیرهنمیذا  

 واسه اولین بار فهمیدم اشک شوق یعنی چی واسه اولین بار از خوشحالی 

 آرشام:گریه نکن چرا گریه میکنی

 _خیلی دوستدارم آرشام خیلی 

 آرشام:نه بیشتر از من 

 واسه اولین بار بود خودم بؽلش کردم 
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 Page 119 فیروزه صفایینویسنده:

 

 _یه لحظه بی تو نمیتونم

 آرشام:تو فقد مال منی

ال من_و تو م  

 

 

01فصل   

 عاقد:خانوم ترگل تهرانی آیا بنده وکیلم شمارا به عقد جناب اقای آرشام نیکدل در بیاورم وکیلم؟

 _با اجازه ی پدربزرگم و بزرگترها بـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 صدای دست و سوت بلند شد مادر آرشام جعبه های حلقه رو آورد واسمون 
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 Page 121 فیروزه صفایینویسنده:

 

دست آرشام کردم نوبت آرشام که شد بعد از حلقه دست کردنم دستمو بوسید که حلقه رو تو 

 دوباره باعث شد صدای جیػ و دست جمعیت بلند بشه..........

 

با خانواده ی پدریم آشتی کردم حاال همه ی اونا توی جشن عروسیم بودن به محض اینکه پدر 

پیش پدربزرگم خواستگاری کردن البته با مادر آرشام به ایران اومدن به کرمان رفتیم و از من 

 کلی تحقیق و شرط راضی شد 

 

 طناز:اجی بلند شو برقص

 آرشام: الزم نکرده 

 طناز:آرشام جشن عروسی خودشم نرقصه

 آرشام: برقصه ولی فقد با خودم 



 firoozeh.safaeiگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــن     

 

 Page 121 فیروزه صفایینویسنده:

 

 باهم به پیست رقص رفتیم یه آهنگ آروم گذاشتن شروع به رقصیدن کردیم 

 _آرشام

 آرشام:جانم 

سی داری؟_چه ح  

 آرشام:حس یه شخص تازه متولد شده.... حس  خوشبختی....حس زندگی.... تو چه حسی داری

_حس دختری که واسه اولین بار عروسک خرید اما قرار نیست عروسک رو تا آخر عمرش به 

 هیچکس بده  

 آرشام:گل من گل زندگی من 

 _گلی که تا وقتی پیش تو سرحال تو نباشی پژمرده میشه 

شام:گلی منآر  
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 Page 122 فیروزه صفایینویسنده:

 

 

 

ـــاپـــــــــــــــــــ  

 


