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 1فصل

 جز که یمرد با یزندگ داشتم استرس یکل شهیم یچ یعنی_

 با یخالم،زندگ فرزند تک با یزندگ سخته نداره یزیچ غرور

 بودنش خی نیا عاشق منم دیشا بودم عاشقش واقعا که یکس

 ییچا مادرم طرف از اسمم دنیشن با اشیمحل یب عاشق شدم

 رو ییچا دمیکش قیعم نفس هی رفتم رونیب به و برداشتم هارو

 هم تو اخماش یرعلیام رو روبه دمیرس کردم تعارف همه به

  بود

  خاله پسر اخماتو کن باز_

 اخرش ک یخوشحال هیچ:گفت زد شخندین هی کرد بهم نگاه هی

 ت؟یخواستگار اومد یکی

 رو ختیر یچا برگشت ینیس ناخواسته برخورد بهم یلیخ

 ترس از من اما شد بلند همه خنده صدا یرعلیام شلوار

 پارچ که بودم شده هول انقدر کنهیم یتالف دونستمیم دمیلرزیم

 داد کارم نیا با شلوارش رو ختمیر کردم بلند زیم سر از اب

  شد بلند بازم همه خنده صدا اومد در یرعلیام

  دیببخش ب_
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 من بودم شده خنگ چقد اه کردم ترک اونجارو عیسر بعد

 کلنجار خودم با داشتم بود خورد خودم دست از اعصابم

  شدم بلند عیسر شد باز یبد یصدا با در ک رفتمیم

  بست درو داخل اومد بود یرعلیام

 باش زود بده بهم شلوار هی عیسر:یرعلیام

 بود ترسناک شمینجوریهم نیا بود شده ترسناک یلیخ افشیق

  بشه یعصبان یوقت برسه چ گهید

 ک ستنین اندازت من یشلوارا آخه_

 کن تمومش رو یباز مسخره نیا:یرعلیام

 کن عوض شلوارتو خونتون برو چ من به اصال_

  اریب واسم یکی بابات شلوارا از  برو:یرعلیام

 داشتم بش دادم اوردم واسش بابام از شلوار هی رفتم عیسر

  کردمیم نگاش

 خوامیم طرف اون کن روتو یکنیم نگاه یچ به:یرعلیام

 کنم عوض شلوار

 اون تو برگردوندم رومو گفت بعد هیثان چند برگشتم عیسر

 پاش مچ یباال تا واسش شلوار بود شده مسخره واقعا شلوار

  گرفت دهنمو جلو اومد دیدو رخندهیز زدم بلند بود
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 نیا کرد چکار گنیم حاال یبرد ابرومو دختر چته:یرعلیام

  دخترو

  ورداشت دستشو بعد

  یشد باحال یلیخ_

 حرفامونو ک نجایا فرستادن منو ندارم وقت من: یرعلیام

 من با ازدواج به یراض که یگیم نییپا یریم تو االن میبزن

 یستین

 نداره دوست منو واقعا یعل ریام که شد باورم حاال

 عاشق رو یعل ریام شده یهرجور سارا گنیم من به یول

  کنمیم خودم

 

 کنم یزندگ خی کوه هی با ندارم یا عالقه منم میبر باشه_

  میرفت نییپا به گهید باهم

 شد؟ یچ زمیعز خب:خاله

 حرفش وسط دمیپر من بزنه حرف خواست ریام تا

 میدیرس تفاهم به ما_

 به بابام و عمو یکایتبر و خاله و مامان دنیکش کل صدا

 نگاه هی الهیخیب دمید کردم یرعلیام به نگاه هی دیرسیم گوش
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 لبخند هی دارم واست بعدا گهیم که ها نگاه اون از کرد بهم

 ......کردم فرار دستش از زدم کیش یلیخ

 

 

 دوم فصل

 یعل ریام حضور بدون دایخر همه گذشتن نجوریهم روزها

 رو یعروس عقد شد قرار مهیعروس روز فردا میداد انجام

 که شد ماخونده نیب تیمحرم غهیص مدتم نیا تو میریبگ باهم

 یاقا میدیند رو گهیهمد بارم هی ما که میباش راحت مثال

 دیبا امشب خواستن نجوریا خودخواه

 

 به مونده شب هی بود رسم ما خانواده تو دمیخوابیم زود 

 یعل ریام گهید که االن باشه زن مادر خونه داماد یعروس

 شدم بلند  اخه ادیب بلندشه کجاست نیا ادیم خوابم من اه ادیب

 نیا تو بودم مهم واسش اگه ادیب چ من به دمیخواب اتاق تو رفتم

 داشت چشمام هه زنشم یعنی زدیم زنگ هی ای ومدیم ماه کی

 مامانه دمید کردم بلند سرمو شد باز اتاق در که شدیم گرم

 کنهیم نگام اخم با داره

 شده؟ یچ_
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 نهییپا اومده یرعلیام  شو بلند:مامان

 خستم جان مامان_

 هست خالتم زشته بلندشو:مامان

 امیم کنم عوض لباس من رونیب برو شما باشه_

 همه موهامم دمیپوش شلوارک هی تاپ هی رونیب رفت مامان 

 نییپا رفتم زدم ملیر هی و رژلب هی چپوندم هم تو باال رو

 پس زدیم حرف بابا با داشت عمو خوردیم وهیم داشت خاله

 کوش؟ ریام

 

 دوم فصل ادامه

 سالم_

  دادن سالممو جواب همه

 کو؟ یرعلیام پس مامان_

 کن صداش برو اطیح تو رفته:مامان

 رفت غره چشم نیهمچ مامانم کنم اعتراض خواستمیم

 پشت رفتم نبودش گشتم یهرچ اطیح تو رفتم یمجبور

 بهم نگاه هی کنارش رفتم چمنا رو بود دهیکش دراز ساختمان

 کرد نگاه روش روبه به باز کرد
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  سالم_

 سالم:ریام

  داخل میبر پاشو گهیم مامان_

  امیم االن منم برو تو:یرعلیام

 بزور دنبالت اومدم کنهینم باور برم تو بدون اگه نوچ_

 فرستادم

  سمتم برگشت

 بزور چرا:یرعلیام

 ومدیم خوابم امیب خواستمینم_

 ؟یا خسته االنم:یرعلیام

 اوهوم_

  اورد رونیب سرش ریز از دستاشو از یکی

 بکش دراز نجایا ایب:یرعلیام

 نجا؟؟؟؟؟یا_

  کن استراحت ساعت مین ایب چشه مگه آره:یرعلیام

  بازوش رو دمیکش دراز رفتم خواسته خدا از

 سوال هی:یرعلیام
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 بپرس_

 ؟یداد مثبت جواب من به چرا:یرعلیام

 ندم؟ چرا_

 نده جواب سوال با منو سوال:یرعلیام

 تو خواستیم دلش یلیخ مامانم کرد اسرار یلیخ خاله چون_

 یبش دامادش

 ن؟یهم فقط:یرعلیام

 آره_

 باشه:یرعلیام

 من؟ یخواستگار یایب یشد یراض چرا تو_

 کرد اجبارم مامان:یرعلیام

 فرداس؟ تا غمونیص_

 میکن فسخش میبر دیبا فردا گهید ماه هی تا نه:یرعلیام

 باشه_

  خوردمیم وول یه نبرد خوابم کردم یهرکار

  تو یخوریم وول چقد:یرعلیام

 برهینم خوابم_
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  ادینم خوابت البد:یرعلیام

  خستم یلیخ چرا_

 داریب خواب از چشمام به نور خوردن با برد خوابم کم کم

 روم افتاد بختک خدا ای پاهام به خوردیم تکون دستم نه شدم

 ک من  خالس که نیا ااا دمیپر نفر هی خنده صدا انگار،با

 چمنا رو هم یعل ریام دمید کردم نگاه  وااا چمنام رو هنوز

 خوابه

  میترسوند خاله ییوا_

  میدار کارتون داخل میبر دیبلندش:خاله

 من ک ییاونجا تا شده نیسنگ خوابش چه ریام وا رفت خاله

  بود سبک یلیخ داشتم خبر

  پاشو ریام_

 بود داریب کثافط شد بلند تعجب کمال با

 دارن چکارمون نمیبب میبر پاشو_

 به ساک مامان دمید داخل میرفت باهم

 همه شدن اماده دسته 

 یبسالمت کجا_
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 وی یس یا تو مادربزرگت گفت زد زنگ خالت االن:مامان

 شمال میبر تر عیسر یهرچ دیبا

 ها منه یعروس فردا یچ یعنی_

 کنن کنسلش بزنن زنگ همه به سپردم:مامان

  دارم ابرو من بگو یزیچ هی تو بابا یآسون نیهم به_

 دخترم میبر دیبا ما:بابا

  ریام_

  میزنیم حرف راجبش بعد:یرعلیام

 اه ها خوشه دلتون_

 کردم قفل درم باال رفتم

 

 سوم فصل

 بودن سپرده ریام به بودن رفته نایا مامان که بود یروز دو

 در شدن بسته و باز صدا بود خونه یک اقا هه نذاره تنها منو

  اومد

 سالم_

  سالم:یرعلیام

 نشد؟ یخبر_
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  انیم گهید ماه هی تا گفت مامان:یرعلیام

 مااااه ی_

  ستین خوب حالش اره:یرعلیام

  باشه_

 مسخره دمیرقص خوندم آهنگ خودم واسه کمی حموم رفتم

 یکی اخ صدا کردم باز که درو رونیب اومدم آوردم در یباز

 شد بلند

 تو؟ یشد یچ_

  کردنه باز در طرز چ نیا:یرعلیام

 تو؟ یخواستیم یچ حموم در پشت ادهیز ک روتم_

  یخونیم آهنگ خودت واسه یه بخوابم که یزارینم:یرعلیام

 اهنگ ک حموم تو گفتیم شهیهم مامانم گفتیم راست یییاخ

 چهیپیم صداش خونمیم

 کنم عوض لباس رونیب برو حاال خب_

 داره؟ یاشکال چ کن عوض خب:یرعلیام

  حرفاس نیا از پروتر دمید ک کردم نگاش چپ چپ

 حولمو دست هی با نخورد تکون دمشیکش یهرچ سمتش رفتم

 هی خوردیم تکون مگه یول رو ریام بلوز دست هی با گرفتم
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 ریام کردم ول بودو حوله به ک دستم شد پرت حواسم لحظه

 تو بدبخت من رو افتاد بود شده شکه که ریام بکشم گرفتم

 اگه خجالت از مردم یوا شد باز منم دور حوله حال نیهم

 حوله رفتیم ابروم دیدیم لخت منو شدیم بلند روم از ریام

 تو کنم چکار حاال بود شده باز جلو از فقط هنوز بود دورم

 احساس گردنم یرو رو ینفس یگرم که بودم فکرا نیهم

 بود ریام تعجب کمال با کردم

 سارا دهیم یخوب یبو چ گردنت:یرعلیام

 دونمیم_

 موهاشو و دراوردم شویتالف منم کثافط گرفتم گردنم از گاز هی

 اومدم چرا یدونیم:کرد نگاه چشمام تو باال اورد سرشو دمیکش

 ت؟؟؟یخواستگار

 کرد مجبورت مامانت چون آره_

 ک ییکسا تو از که یبود یدختر تنها چون نه:یرعلیام

 نیا ی همه با یبود پاک بود گرفته نظر در واسم مامانم

 یبود خوب نشونیب تو فقط اتیدراز زبون و طنتایش

 نه؟ مگه یایب کنار من با یتونستیم

 نه_

  لجباز ی دختره یه:یرعلیام
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 ؟یبلندش یخواینم ریام_ 

 رهیم خودت ابرو که شم بلند اگه:یرعلیام

 پاشو بعد ببند چشماتو خب_

 داره که،شرط شهینم:یرعلیام

 ؟یشرط چ_

 کنم خشک من موهاتو:یرعلیام

 چوقتیه خودم خدامه از ک من بود شده وونهید نیا وااا

 نداشتم حوصله

 قبول باشه_

 خودم دور ب رو حوله عیسر بست چشماشو شد بلند روم از

 اوففف دمیچیپ

 شد؟ تموم:یرعلیام

  آره_

 کرد روشن سشوار یصندل رو نشوند منو کرد باز چشماشو

 سشوار بردیم خوابم داشت کم کم کردن خشک به کرد شروع

  شد یچ دمینفهم گهید زد شونه موهامو و کرد خاموش
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 جا نفر هی تخت مگه اه خوابه جفتم ریام دمید شدم که بلند

  رهیگیم دونفر

 پاشو ریام_

 بخوابم بزار الیخیب من جون:یرعلیام

  نبود تنم لباس ک من نمیبب کن صب شدم الشیخیب

  کردم صداش غیج با

 شد؟ یچ:یرعلیام

 کرد؟ من تن لباس یک_

 من خب:یرعلیام

 یشعوریب یلیخ_

 دلم یکنیم رفتار من با ینجوریا باشه اخرت بار:یرعلیام

 ه؟یمشکل خواست

 ...حق نی؟ایدیفهم یستین من چکسیه تو هیمشکل آره_

  تخت  رو شدم پرت که بود نشده تموم حرفم هنوز

  یکنیم چکار_

 زمیعز یفهمیم:یرعلیام
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 تازه هیثان چند بعد کردن وارد شک بهم انگار شد داغ لبام هوی

 نشد جدا ازم کردم یکار هر کنمیم کاریچ داره شدم متوجه

 شد بلند روم از زد شخندین هی کرد ولم دقه چن بعد

 نیا ینش ییهوا شوهرتم من یبفهم که کردم نکارویا:یرعلیام

  یخانوم زنمیم دست بت بود بار نیاخر و یاول

 قفل درو رفتم شعوررریب کثافط رونیب رفت زد چشمک هی

 بلند ساعت مین بعد کردن هیگر به کردم شروع و نشستم کردم

 دمیپوش کوتاه یمشک مانتو هی  دانشگاه برم بشم آماده ک شدم

 به قرمز رژلب هی کردم سرم هم مقنعه دمپا دیسف شلوار هی به

 و فیک ملیر هی رنگ کم رژگونه هی زدم میا قلوه یلبها

 یتاکس زدم زنگ برداشتم مویگوش

 مبل رو نشسته دمید نییپا رفتم

 ؟یبسالمت کجا:یرعلیام

 نداره یربط چیه تو به_

 

 4 فصل ادامه

 غهیص نیا گهید روز چند اه رونیب زدم خونه از گفتم نویا

 نکاراشیا با شعوریب نیا دست از شمیم راحت من شهیم تموم
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 اومدم خودم به یتاکس راننده یصدا با دارم دوستش هنوزم

  خانوم میدیرس:

 صدف میشگیهم یجا سر نشستم رفتم کردم حساب رو هیکرا

 باهم یبچگ از بود دوستم نیبهتر صدف بود ومدهین هنوز

 اومد ک دمید و صدف  میداشت قهر و دعوا هم یکل میبود

 بود شده خوشگل چه جان.سمتم

 خبره؟ چه اوالال_

  واسم ادیب خواستگار امشب قرار:صدف

 حاال؟ هست یک جونم یا_

 انیشا:صدف

 بخار؟؟؟ یب انیشا نیا نههههه

 کرد باز دهنشو عجب چه_

 ؟یدونستیم تو مگه:صدف

 میبود باهم یبچگ از ما ندونم شهیم مگه آره_

 دادم قول بهش من میخواستگار ادیب داده قول محمد اما:صدف

 هی کالس بعد شد ینجوریا که حاال دختر یخنگ یلیخ تو_

 رونیب ذهنت از محمد نیا فکر گهید ک دمیم نشونت یزیچ

 از ساعت مین نزدم یحرف چیه گهید استاد اومدن با  یبکن
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 به نگاه هی لرزهیم داره میگوش کردم احساس گذشت کالس

 حوصلشو اصال پووووف بود یرعلیام کردم میگوش صفحه

 من اگه یعل اقا ییییه کجام من بدونه خوادیم باز البد ندارم

 نکهیا قبل دیبا نکارویا یول ارمیم در زانو به تورو سارام

 بدم انجام انیب نایا مامان

 به دختراشو دوست و محمد لمیف چوندمیپ رو یبعد کالس

 نداشت محمد به یا عالقه خداروشکر دادم نشون صدف

 انویشا نیماش که رمیبگ نیماش خواستمیم شدیم داغون وگرنه

 اون از دیتقل به منم داد تکون دست واسم نیماش داخل از دمید

 سوارشم برم زد داد همونجا از دادم تکون دست واسش

 کرد شروع یخوشحال با شدم سوار رفتم برد ابرومو وونهید

 کردن فیتعر به

 

 5فصل

 ازش کردم یخواستگار هی یابج یدیدیم یبود دیبا:انیشا

 قرمزو فرش کنن یخال گفتم رستورانو کل موند باز دهنش

 کرد کف ییییوا کردم قرمز رز یها گلبرگ  پراز

 کف کن صحبت زدنه؟؟درست حرف طرز چه نیا_

 پ؟؟ هیچ موند باز کرد،دهنش

 امشب واسه بدم سفارش گل میبر ایب الیخیب یاج:انیشا
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 رز گل شاخه 150 با گل دسته میرفت یفروش گل به گهید باهم

 رسوند منو بعد حالش به خوش داد سفارش دیسف و قرمز

 کردم باز اتاق در عیسر بودم خسته یلیخ رفت خودش خونه

 عیسر رومیب اومدم بعد قهید ده حموم دمیپر اوردم در لباسامو

 زنگ یصدا با پتو ریز دمیپر دمیپوش شلوارک هی تاپ هی

  بود مامان شدم داریب خواب از میگوش

 جان مامان سالم_

 مامان؟ یخوب دخترم سالم:مامان

 مکه یحاج یحاج یرفت یدار یدختر افتاد ادتی عجب چه_

 آره؟؟؟

  دختر ینجوریا نگو:مامان

 پ؟ دیایم یکجاس؟ک بابا_

  بهش بدم یگوش صبرکن نجاسیا باباتم:مامان

 ییبابا سالم_

 خوشگلم سالم:بابا

 بابا؟ یخوب_

  ؟یندار اجیاحت یزیچ به.خوبه یچ همه تیخوب به: بابا
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 پسر یعنی یحاج نکنه درد دستت: گفت که ومدیم خاله صدا

 واسش زارهیم کم من

 معلوم کجا از دیشا:گفت خنده با بابا

 یخوب گلم عروس سالم:خاله

 خوبه؟ خاله شما؟شوهر نیخوب یمرس خاله سالم_

 میبتون شه خوب مامان حال زودتر کن دعا فقط شکر:خاله

  میریبگ شمارو یعروس

 خاله شاهللایا_

 اومد یعروس اسم تا کرد میذوق چه:خاله

  بود بزرگ مامان حال من منظور خاله اا_

 شناسمیم تورو من دختر برو:خاله

 دست شدم بلند زدم حرف خاله با گهید کمی دمیخند بلند صدا با

  بود نشسته یصندل رو ریام رونیب رفتم شستم صورتمو و

 

 ییآقا ررریبخ صبح_

 پاش رو رفتم میپررو تمام با گفت ریبخ صبح هی یجد یلیخ

  نشستم

 صبح؟ اول از یبداخالق_
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 گرفت درد پام پاشو سارا:ریام

 شدم؟؟؟ چاق یعنی_

 مخصوصا آره:انداخت باال ابروهاشو یبدجنس تمام با ریام

 پهلوهات

 یصندل رو رفتم شدم بلند پاش رو از کنهیم تیاذ داره دمیفهم

  نشستم

 ؟یپاشد چرا حاال:ریام

 چاقم چون_

 نمیبب نجایا ایب:ریام

 نوچ_

  جوجه نجایا ایب:ریام

  یخودت ام جوجه:گفتم داد و اخم با

 نمیبب نجایا ایب پاشو منم،حاال باشه:ریام

 و ریام.پاش رو نشوندم دیکش دستمو جفتش سادمیوا شدم بلند

 منه لنگ کارش نکارا؟؟البدیا

 یخوایم یچ_

 یخانوم یچیه:گفت دیبوس لپمو

  باشه مهربون شدینم نیا شترازیب گهید
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 ندارم حوصله بگو_

 یایب دیبا توهم میدعوت یمهمون امروز:ریام

  بلندشدم روپاش از

 دلم گهید کنم چ یول یشد مهربون چرا بگو پس خخخ_

 امیم سوزهیم واست

 

 شیش فصل

 امشب واسه اخه دیخر ببرم کردم یراض زور هزار با ریام

 قهیسل با داشتم دوست بود بهونه همه نایا البته نداشتم لباس

 ریام یدوستا از یکی مغازه میرفت باهم...بپوشم لباس یرعلیام

 دوستش کردمیم فکر بودم نذاشته مغازه تو پا که یوقت تا

 تصورم تمام دمید یمشک مو چشم دختره هی که نیهم اما پسره

 ریام کرد سالم ریام با یمیصم یلیخ دختره خورد بهم

 دست اومد که دید یچ صورتم تو دونمینم و من سمت برگشت

 سارا من خوشگل نمیا:گفت دختره روبه کمرم دور انداخت

  خانوم

 ریز از سالم مثل یزیچ هی بزور کرد نگام بد یلیخ دختره

  اومد در زبونش

 جان نینسر خوامیم خانومم واسه کیش شب لباس هی:ریام
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  کوفت جانو نینسر یا

  داد فشار پهلومو دستش با ریام چون بلندگفتم کمی کنم فک

 ست؟ین نظرت مد یزیچ خودت رجانیام:نینسر

 خانوم:دختره سمت کردم رو شد خورد اعصابم واقعا گهید

  رجانتونیام نه رمیبگ لباس اومدم من محترم

 پاساژ نگیپارک خود تا رونیب بردمش گرفتم ریام دست بعد

 کشوندمش

 نیبب:اوردم باال دیتهد عنوان به انگشتمو سمتش برگشتم

 کنهیم صدات رجانیام یکی نمیبب باشه اخرت بار یرعلیام

 ...گهید بار هی فقط گهید بار هی اگه

 کردم نگاه ریام مشتاق صورت به اوردم کم خودم

  دستش تو گرفت انگشتمو

 !ش؟یبق خب:ریام

 نمیبب گهید بار هی:رونیب دمیکش دستش از دستمو اومد ادمی اها

 کشمیم حلقتون از دوتاتونو زبون رجانیام گفت بهت یکی

  رونیب

 میریبگ لباس برات میبر ایب:گفت و دیخند بلند یصدا با ریام

 شهیم رید

  دارم لباس خوامینم_
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 بازن همه خورنینم بدرد تو لباسا:ریام

  یشد یرتیغ من واسه االن تو:کردم نگاهش تعجب با

 باز لباس با دوستام شیپ خوامینم:گفت و زد پوزخند هی ریام

 رتیغ یب چشم به دوستام خوامینم نشدم یرتیغ روت یبر

 کنن نگام

  دارم لباس من امینم:گفتم و کردم نگاش حرص با

 باشه باز اگه حالت به یوا یول باشه:ریام

 ریام نه زدم حرف من نه گهید خونه تا

 که کردم انتخاب یلباس هی و گرفتم دوش هی عیسر میدیرس تا

 بزرگ یضیب هی پشتش اما بود بسته کامال جلوش

 تا شیبلند دادیم نشون کامل کمرمو قوس که داشت یخال 

 بود یمشک لباسم رنگ بود ریحر نشمیاست هی بود رونام یرو

 مشکی یموها نوبت حاال...رشیز دمیپوش میشلوار جواب هی

 اما بودن صاف خودشون هرچند کردم صاف رو همه بود

 با کردم فر سمتشو دو زدم وسط فرق بودن شده یشالق االن

 موهام مدل کردم خودم به نگاه هی فرستادم گوشم پشت به رهیگ

 پنک هی بود شیارا نوبت حاال ومدیم یلیخ لباسم به

Firoozeh.safaei 
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 رژلب هی ییطال رژگونه هی زدم گردنم صورتو به برنز 

 یکاف قدر نیهم ملیر چشمو خط هی زدم رنگ شب یصورت

 امیب چشم به که بود

 اومد اتاق از هم ریام رونیب گذاشتم اتاق در از پامو که نیهم

 صورمه شلوار و کت اون با بود شده یا کهیت عجب رونیب

 گرفتم ازش و بود دستش تو کراواتش و تر کینزد رفتم یا

 واسش نبود هوا حالو نیا تو انگار اصال ببندمش واسش که

  کمرم دور انداخت دستشو که کنار برم خواستم بستمش

  یشد خوشگل یلیخ:ریام

  سارا یبخر جم کنارم از نمینب:کرد اخم هوی بعد

 سوار که رفتم بهش توجه بدون کردم باز دورکمرم از دستشو

 .....بشم نیماش
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 ترسناک ییجورا هی ومدیم هم خونه رونیب تا کیموز یصدا

 رو یکینزد نیا چقدر ریام به بچسبم شد باعث نیهم و بود

 کرد سالم نفر چند با ریام میرفت داخل به باهم داشتم دوست

 دونفره مبل هی سمت میرفت باهم کرد یمعرف منم
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 ک کنن روشن شتریب چراغ کمی کهیتار انقدر چرا شدم کور اه

 ریام یبازو به زدم رنیمینم

 تمیاذ گاریس بو...خاموشن المپا همه نجایا شدم خفه ریام_

 کنهیم

 تولد هی بود قرار باشه یمهمون نیهمچ دونستمینم خودمم:ریام

  میریم گهید کمی...باشه ساده

  باشه_

  کن عوض لباساتو برو پاشو:ریام

  کردم نگاه طرفم اون طرف نیا به ترس با

 برم؟ تنها_

 گرفت دستمو شد بلند مییکجا ک شد متوجه تازه انگار که ریام

 از شالمو اوردم در مانتومو عیسر اتاقا از یکی تو میرفت باهم

 برگشتم کردم مرتب موهامو نهیا رو به رو رفتم کندم سرم رو

 زده خشکش دمید ک ریام سمت

 خوبه؟ ریام_

  کترینزد رفتم نخورد یتکون چیه

 رباتوامااااایام_

 یشد اماده اگه میبر ها؟:ریام
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 کنمیم صدات دارم ساعت سه ییکجا_

 بودم فکر تو:ریام

 ؟یک فکر تو_

 منه منتظر که خوشگل خانوم هی فکر تو:زد لبخند ریام

 !ه؟؟یک خانوم اون و_

 داره دمیفهم خنده ریز بلندزد بعد کرد نگام فقط نزد یحرف

  رونیب زدم اتاق از قهر حالت با کنهیم تمیاذ

  میبر باهم سایوا خب چته بابا:ریام

 ب خوردم رفتمیم تند تند داشتم ک نجوریهم ندادم محل بهش

 گذاشته نجایا یک وارید نیا شد داغون دماغم اخ اخ وارید

 !شد؟؟؟

 خخخ یکنیم نگام داره یبور پسر هی دمید باال اوردم سرمون

 دنیکش با کردم سشیمقا وارید با من ک هیهمون نیا یعنی

  برگشت حواسم دستم

 !کجاس؟ حواست:ریام

  همش رتویتقص_

  ارتا دیببخش:پسره سمت کرد رو ریام

  کنمیم خواهش:ارتا
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  جان سارا من خانوم نمیا:ریام

 من سمت کرد رو بعد

  ارتا سابقم یدانشگاه هم نمیا: ریام

 وقتم خوش_

 دادم دست بهش ریام لج از منم جلو اورد دستشو ارتا

 بایز خانوم وقتم خوش:ارتا

  خورد بهم حالم اه اه

 هیبق شیپ میبر گهید ما خب:ریام
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 دستش تو گرفت سفت بازومو کرد دور ریام از منو که نیهم

 تو یلباس چ نیا...دهیم نشونت خونه میبر: گفت گوشم کنار

 ؟؟یدیپوش

 مگه؟؟ چشه_

 ریام شد گذاشته میمال اهنگ هی ک سرجامون میرفتیم میداشت

 رقص ستیپ وسط دیکش گرفت دستمو

 جوابتم منتظر:ریام
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 تر؟؟ دهیپوش نیا از چشه مگه دادم جواب منم_

 اره؟؟ دهیپوش:ریام

 دونمینم بود لخت که همونجا کمرم پشت گذاشت دستشو بعد

 دمیپر هوی چرا

  معلومه همش کمرت پشت ک نیا دس؟؟یپوش نیا:ریام

  روشه موهام:گفتم ومدیم در چاه ته از انگار که یصدا با

 و عشوهات اون:گفت یعصب یول اروم گوشم کنار ریام

 بود؟ یچ گهید ارتا ب دادنت دست لبخندو

  زممممیعز لبخندا کدوم: زدم کش پسر صدف قول به لبخنده هی

  باشم اروم قهید هی بزار فقط بسه:ریام

 تشیاذ کمی خواستم شونش رو گذاشتم سرمو شدم اروم کمی

  کنم

 یییییعل_

  بله:ریام

 بده بوس هی_

 قطع خندم دفعه هی خنده ریز زدم خودم حرف نیا زدن از بعد

 ازم کمی بعد بدجور کردیم تمیاذ بود کمرم پشت ک دستش شد

 شد جدا
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  بوس نمیا ایب:ریام

 ....یلیخ یعل یلیخ_

 !؟؟یچ یلیخ:ریام

  یکرد پاک رژمو: نیزم رو دمیکوب پامو

 بود چشم تو یلیخ بود اعصابم رو بهتر:ریام

 یبد یلیخ_

 دادم منم بده بوس یگفت خودت:ریام

 خنده ریز زد بعدم

 یبخند اب رو_

 هیثان چند بعد کردیم نگاه چشمام به فقط و شد ساکت هوی

 خونه؟ میبر:گفت

 میبر_

 میکرد یخداحافظ دوستش با

 دیکش پشت از دستمو ریام که اتاق تو برم خواستم خونه میرفت

 ه؟یچ_

 ؟یکن ازدواج من با یکرد قبول چرا:ریام

 حرفاس؟ نیا موقعه االن_
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 قحط خواستگار خودت بقول دیشا:گفتم و پوزخندزدم هی بعد

  بود

 بده سوالمو جواب نکن یشوخ:ریام

 م؟؟یخواستگار یایب یشد یراض توچرا_

  داشتم دوستت چون:ریام

 زور با گفت خودش نداشت امکان موند باز دهنم حرفش از

 !!اومده

 ....اما_

 مبل رو بردم کرد سکوتم ب وادار و لبام رو گذاشت دستشو

 باشه؟ نپر حرفم وسط بگم بهت اول از خوامیم:ریام

  دادم تکون سرمو

 دیلرز دلم یدختر یچشما دنید با که بود سالم19 همش:ریام

 بار دو یا هفته دادینم رو دختره با صحبت اجازه غرورم اما

 و عاشق یه منو بفهمه نکهیا بدون دختر نیا دمشیدیم

 بودم شده یدختر نیهمچ عاشق نکهیا از کردیم عاشقتر

 منو برابر هزار عشقش با که یدختر کردمیم افتخار

 اونم بخرم کادو مامانم واسه رفتم روز هی کرد مغرورتر

 اما ادیب باهام که بود خدام از نیماش تو کرد جا بزور خودشو

 ادیب باهم بدم اجازه یراحت نیهم به دادینم اجازه غرورم
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 شب 2 ساعت دمید شمال میبود رفته ک بار هی گذشت سال3

 استخر لب نشست دمید دنبالش رفتم رونیب زد الیو از

 تا نهینب منو که شدم میقا عیسر اب تو دیپر اورد در لباساشو 

 کردمیم نگاش درخت پشت از رونیب ومدین اب از که یوقت

 بلندش رفتم عیسر شد هوشیب رونیب اومد اب از که نیهم

 بنظرم بیعج ساله18 دختره نیا کردم نگاه صورتش به کردم

 تو بردمش یهشت یابروها یا قلوه یلبها اون با بود جذاب

 کردمیم عوض داشتم کنم عوض لباساشو شدم مجبور اتاقش

 سمت بردم گوشمو کنهیم زمزمه یزیچ هی کردم احساس ک

 .....دهنش
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 انتیخ یعل نکن ولم ینه؟عل مگه یکنینم ترکم گفتیم اروم

  داشتنم دوست ب نکن

 من با که شدینم باورم شد قطع صداش اروم اروم جور نیهم

 دور دمیچیپ حوله کردم تنش لباس عیسر کردم شک باشه

 خیتار داشت رمز کردم دایپ زحمت هزار با شویگوش موهاش

 نبود زدم اسمشو نبود زدم خودمو تولد خیتار نبود زدم تولدشو

 نیا که شدم دواریام شد باز دمید الیگودز زدم ینجوریهم

 نشیمخاطب تو رفتم باشم من گفتیم داشت خواب تو که یعل
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 هی وونهید ی دختره بود کرده ویس الیگودز منم نبود یعل چیه

 بود من عکسا همش کردم تعجب یکل زدم شیگالر به سر

 گذاشت هم گهید سال4 داره دوست منو اونم شدم مطمئن گهید

 اسم کرد یمعرف بهم دختر چندتا کنم ازدواج دیبا گفت مامان

 که دونستیم گفت مامان کردم انتخابش عیسر اومد که دختره

 گفتم بهش یخواستگار میرفت گذشت هفته هی شدم عاشق من

 گفت تعجب کمال در بکشم حرف ازش که هیمنف جوابش بگه

 باهاش اجبار به روم ختنیر سرد اب پارچ هی یانگار باشه

 انگار داد همه به مثبت جواب که نیهم یول رونیب رفتم

  زدم یالیخیب به خودمو اما دادن بهم ارویدن

 

 دستش تو گفت سرمو طرف دو

 سال7 نیا که بگو یدار دوست منو توهم که بگو بهم:ریام

  یکیشر توش توهم من عشق

  بودم شده هول یلیخ بدم که نداشتم یجواب

 یکنیم هیگر چرا بشم قربونت اخه د: ریام

 سهیخ سیخ دمید صورتم رو دمیکش دست کردم هیگر یک من

 کردم؟؟ هیگر یک من_
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 دوستم ؟هنوزمیدار دوست منو توهم سارا بزن حرف:ریام

 من با خوابت اون یرفت هوش از که شب اون مطمئنم ؟یدار

  یبود

  االن تا میسالگ14 از یعل یامیدن همه:گفتم بهش لب ریز اروم

  بگو بلند خوشگلم بگو بلند:ریام

  وونهید عاشقتم_

 وونهههید وونتمید: چرخوندم کردم بلندم ریام

 امشب نیهم شب کی هوس بود میزندگ شب نیبهتر شب اون

 همش صبح تا هاش زمزمه وجود تمام با ریام کردن حس بود

  دمیفهم رو یزندگ یواقع یمعن شب اون بود شب کی هوس

 بلندشدم عیسر دمیترس یلیخ نبود کنارم ریام شدم بلند که صبح

 دادم به نبود چکسیه اما دمیکش بلند غیج هی دیکش ریت کمرم

 شیگوش به نبودش اما کردمیم صدا رویام زدمیم داد برسه

 داد وارید سمت کردم پرت رو یگوش بود خاموش زدم زنگ

 ...زدمیم

 خونه تلفن که بود سوم روز نشد داشیپ ریام گذشت روز2

 خورد زنگ

 بله؟؟_

 مجد؟ خانوم:بود یزن هی
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 هستم خودم بله_

 د؟یدار ینسبت چه مجد حامد و نجم هیسم با شما:زنه

 هستن مادرم پدر_

 دیبرسون.....  مارستانیب به خودتونو عیسر:زنه

 شده؟؟؟ یچ خانوم خدا تورو_

 عمل واسه دیکن امضا دیبا مارستانیب دیایب عیسر خانوم: زنه

 

  مارستانیب به رفتم شدم اماده عیسر

  نجایا اوردن مادرمو پدر امیب نیزد زنگ من به خانوم_

 لیفام اسم:خانوم

 مجد حامد نجم هیسم_

 ....گمیم تیتسل دیاومد رید:خانوم

 جلوم دمید رو یعل ریام لحظه همون تو شد تار چشمام

 ......سادهیوا

........... 
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 یرعلیام

 سه نیا تو بود شده تنگ واسش دلم دمشید روز 3 از بعد

 اون راجب ازش داشتم دوست ششیپ برم داشتم دوست روز

 نابود مویزندگ شب نیبهتر که یامیپ اون بپرسم یلعنت امیپ

 سرمو بشم مشیتسل دمیترسیم کنم نگاش نتونستم کرد

 نیبهتر از تا 4بود خراب حالم نکهیا با باال رفتم برگردوندم

 بابام و مامان بود سخت یلیخ دادم دست از مویزندگ یکسا

 کنم هیگر نتونستم برنگشتن گهید یول رفتن ادتیع ی واسه

 چجور که اومدم خودم به سارا هیگر یصدا با تونستم ینم

 داره یچجور میزندگ نمینب بستم چشمامو کردیم صدا پدرشو

 اشغال هی به دارم بازم روز نیا تو که پستم یلیخ کنهیم هیگر

 اون هنوز کرد نابود آرزوهامو همه که یدختر به کنمیم فکر

 یگوش نور رونیب اومدم حموم از صبح 4ساعت ادمهی امیپ

 بود اومده امیپ بود الیگودز همون هنوز رمزش شد بلند سارا

 یروین هی اما کنم بازش خواستمینم انیشا اسم به یشخص هی

 رو ایدن خوندمش که نیهم کرد امیپ کردن باز به وادار منو

 مکانو دادم امیپ ساعت نیا دیببخش عشقم سالم:شد خراب سرم

 خوب یایب راحت یتونیم یکرد تموم کارتو کردم آماده

 .زمیعز یبخواب



 وس یک شبه

یروزه.صفاییف  36 

 یلبخند با اما بده حیتوض کنم دارشیب خواستم خوندنش بعد 

 از فکر بدون دمیپوش لباسامو ومدین دلم بود زده خواب تو که

 زدم زجه صبح تا روندم شمال تا راست هی رونیب زدم خونه

 ..... برسه دادم به نبود یکس زدم داد صبح تا

 .....سارا....

 من دونمینم کنن باز رو نامه تیوص بود قرار شد تموم چهلم

 دفتر تو وسط نیا هیچ نامه تیوص گهید فرزندم تک که

 بلند شد باز در هوی ادیب تا نشستم مونیخانوادگ لیوک ینیحس

 گرفتم ازش رومو داخل اومد یرعلیام ینیحس یجا یول شدم

 لباس اون تو چقدر دمیکش نفس بزور سرجام نشستم برگشتم

 ......بود شده جذاب شیر ته با یمشک

 بود قطع جا اه نشست روم به رو اومد اونم

 زدم لبخند هی ناخوداگاه بود انیشا خورد زنگ میگوش

 انیشا جونم_

 یاج سالم:انیشا

 ؟یخوب زمیعز سالم_

 ؟ییکجا تیخوب به:انیشا

 لیوک دفتر_
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 امیپ که یسر اون بهم ینداد جواب شد یچ پ یاج:انیشا

 بهت دادم

 دمیند من که یداد امیپ یک_

 ایب یکرد تموم کارتو شد جور مکان که بهت دادم امیپ:انیشا

 ؟یکرد جور مکانو واقعا_

  کردیم نگام تعجب با داشت که ریام به افتاد نگام لحظه هی

 یتونیم حله حل گهید هفته هی تا شد جور یاج جون:انیشا

  ضبط و نیتمر واسه اونجا یایب

  گرم دمت عاشقتم یییوا_

  سادیوا روم روبه شد بلند ریام دمید دفعه هی

  یگوش لحظه هی انیشا_

 ! ش؟؟یفرما:گفتم ریام به رو

 ول آخر نگفت بگه ادیب در دهنش از یچ هی خواستیم یه

  رونیب رفت کرد

  کنمیم جمع کارامو رمیم شب من پس داداش انیشا_

 فعال پس باشه:انیشا

  خدافظ_
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 خوندن با یول داخل اومدن باهم ریام و لیوک گذشت کمی

 ریام منو نام به یشرط به اموال موند وا دهنم نامه تیوص

 مرگ از قبل اگه بود شده گفته میکن یزندگ باهم که شهیم

 نیا ریدرغ شنیم بناممون که میبود کرده ازدواج باهم اونها

 از یکی یوقت تا باشه من مواظب خونه تو دیبا ریام صورت

 ....کنه ازدواج ما

 ریام اقا واسه لیوسا تمام با خونه اون هیچ ایباز مسخره نیا_

 خوامشینم من

 اونوقت دیریم کجا شما بدونم شهیم:ریام

 هست ادیز من واسه جا_

 هست انیشا اقا شیپ اره هه:ریام

 پسرخاله کن صحبت درست_

 تیوص نیا به دیبا توهم خوامیم ارثمو من بابا کن جمع:ریام

 کنمیم تیشکا ازت وگرنه یکن عمل

 داشت خنده یلیخ ه؟هههههههیارث نخواستن لیدل به البد هه_

 شهینم داتیپ خونه تو اما یزنم نکهیا لیدل به نه:ریام

  شدم آزاد منم شد تموم غهیص اون ستمین تو زن من:گفتم داد با

 با کرد نمیماش سوار رونیب بردم بزور گرفت دستمو جلو اومد

  کردیم یرانندگ سرعت
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 شم ادهیپ خوامیم سایمنو؟وا یبریم کجا_

 

 داد من سر همه جلو یسادیوا که یشد ول انقدر:ریام

 خانوم خوشگل دمیم ؟نشونتیزنیم

 باال بردم بزور کرد ادهیپ منم سادیوا یآپارتمان هی در جلو

...... 
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 گهید کن جونم؟ولم از یخوایم یچ_

  بدن رو هیارث تا یبمون نجایا انقدر دیبا فقط یچیه:ریام

  خوامینم رو هیارث اون من_

 نخوامش من که شهینم لیدل یخواینم تو:ریام

 ....تا کنمیم ازدواج من خب لهیخ_

 یجا به سوخت صورتم سمت هی که بود نشده تموم حرفم

 نکهیا یجا به گرفت درد روحم رهیبگ درد صورتم نکهیا

 نکردم هیگر خودم زد غیج روحم بشه بلند من غیج یصدا

 قفل داخل از درم اتاق داخل رفتم کردم ول کرد هیگر روحم

 مونیپش بودم باهاش نکهیا از اما کردم هیگر صبح تا کردم
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 واسه رو خونه ادرس اوردم در فمیک تو از مویگوش نبودم

 ششیپ هم لحظه هی نداشتم دوست دنبالم ادیب فرستادم انیشا

 زدم زنگ واسش نرفت امیپ کردم یهرکار بمونم

 یاهنگ کردم یپل درآورم هامو یهندسفر بود خاموش شیگوش

 :دادیم آرامش بهم وقت چند نیا تو که

 

 بهیفر از پر دلت اما یخوشکل

 بهیغر یشد برام گهید که برو

 ساختم سوختمو پات به ییروزا چه

 شناختم تورو گهید که برو

 حرفتو ندارم باور تو به بندمینم دل گهید من

 برو خوامتینم تورو خوامینم گهید

 حرفتو ندارم باور تو به بندمینم دل گهید من

 برو خوامتینم تورو خوامینم گهید

 شهینم رنگ کی رنگه دو که یدل

 شهینم تنگ برات دلم که برو

 برو خوامتینم تورو خوامتینم

 شهینم رنگ کی رنگه دو که یدل
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 شهینم تنگ برات دلم که برو

 برو خوامتینم تورو خوامتینم

 ...برو خوامتینم

 یبمون جا هر یک هر با یتونیم گهید رفتنم بعد

 ...ینامهربون خوامتینم

 دمیند یزیچ یبد جز تو از

 دمیشن تو از ییدروغا همه

 ...دمیبر دل,  تو از که برو

 یغم ینیبینم چشام تو گهید نه

 یکم یلیخ من یبرا گهید که برو

 برو خوامتینم تورو خوامتینم

 یغم ینیبینم چشام تو گهید نه

 یکم یلیخ من یبرا گهید که برو

 برو خوامتینم تورو خوامتینم

Firoozeh.safaei 

 ...برو خوامتینم

 شهینم رنگ کی رنگه دو که یدل
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 شهینم تنگ برات دلم که برو

 برو خوامتینم تورو خوامتینم

 شهینم رنگ کی رنگه دو که یدل

 شهینم تنگ برات دلم که برو

 برو خوامتینم تورو خوامتینم

 .…برو خوامتینم

 

 احساس دادمیم گوش که اهنگو نیا گذاشتم اول از دوباره

 تا شد تکرار چندبار دونمینم رمیگیم انتقام ازش دارم کردمیم

 .... برد خوابم نکهیا

 

 

 12 فصل

 ... یعل ریام...

 یکی کنم کنترل خودمو نتونستم زد ازدواج از حرف یوقت

 ..اتاق تو رفت بعد کرد نگام  چندلحظه گوشش تو زدم

 اومد که یامیپ ادی یوقت یول بود شده تنگ واسش دلم واقعا

 پشت از درم رونیب رفتم شمیم الشیخیب بازم وفتمیم واسش
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 ید یس و پرت خرتو کمی گرفتم غذا شام واسه کردم قفل سر

 واقعا میک فکر به من هه...مدت نیا تو نره سر حوصلش که

 رفتم کردم پارک نویماش... گفت دروغ بهم زد دورم که یکس

 اتاقشو در داشتم زاپاس دیکل هی نداد جواب زدم صداش باال

 دمید جلو رفتم نشد بلند کردم صداش بود دهیخواب کردم باز

 گوش یچ نمیبب شدم کنجکاو اوردم درش گوششه تو یهندسفر

 :دیچیپ گوشم تو خواننده یصدا دهیم

 تورو خوامتینم برو خوامتینم_

 برداشتم و زیم رو عطر دمیرس جنون مرز به اهنگ نیا با

 : زدم داد وارید سمت کردم پرت

 چرا ذهنم از رونیب یرینم چرا یلعنت برو خوامتینم آره_

 ..دارم دوستت هنوز

 تو شد جمع ترس از شد داریب خواب از ترس حالت با سارا

 بازوهاشو که کنه فرار خواست زد غیج سمتش رفتم خودش

 گرفتم

 یبد چه ها؟؟مگه یکرد کارو اون من با چرا بگو یلعنت_

 یگذاشت ؟؟چرایگفت دروغ چرا بهت لعنت...کردم بهت

 دارم؟؟ دوستت هنوز نمت؟؟چرایبب

  دادمیم تکونش زدمویم داد



 وس یک شبه

یروزه.صفاییف  44 

 یستین دمید شدم بلند که تو ای رفتم من وونهید کن ولم:سارا

 یولکرد الیخ فکرو دردو هزارتا با منو که ییهااا؟؟تو

 کن تو؟؟ولم ای گفتم دروغ ؟منیرفت

 یخواست یغلط هر یبر ذارمینم گهید خانوم سارا گهید نه_

  خانوم سارا یکورخوند یبخند من شیر به بعد یبکن

 کردم باز خی اب حموم سمت رفتم تخت سمت کردم پرتش

 که بودم داغ انقدر بودم خی آب ریز ساعت هی رشیز رفتم

 .....نفهمم آب یسرد از یزیچ
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 ...سارا...

 انیشا به زدم زنگ برداشتم یگوش دمینفهم حرفاش از یچیه

 ...بود روشن دفعه نیا

 یآج جونم:انیشا

 خونش آورده بزور منو وونهید نیا ایب انیشا_

 اورده تورو ی؟کیگیم یچ نمیبب بزن حرف درست:انیشا

 خونش؟؟

 کردم فیتعر واسش ویچ همه
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 امیم گهید ساعت هی تا من واسم کن اس ادرسو یآج:انیشا

 اونجا

  باشه_

 داشتم اوردم در مانتومو شدم بلند واسش فرستادم ادرس

  کردم حس پاهام تو یبد سوزش که در سمت رفتمیم

 آخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ_

 اومد ریام شد باز در ومدیم خون داشت کردم پام ب ینگاه

  بود دورش حوله هی فقط نبود تنش یزیچ داخل

 بپوش یچ هی برو_:

 ناله و اه به کردم شروع بعد

 ادیم داره خون ییییییوا پامممم اخ اخ_

  کنم دیبا چکار نمیبب ساکت قهید هی دختر:ریام

 نجاستیا باز که نیا کردم بهش نگاه هی

  بپوش یزیچ هی برو یینجایا که تو_

 اونوقت؟؟ چرا:ریام

 بپوش یچ هی گمشو ینامحرم_

 یک من اخه گرفت خندم خودمم خنده ریز زد بلند یصدا با

 ..کردم تیرعا
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 خاله؟؟ دختر بده ما واسه خوبه همه واسه:ریام

 منظور؟_

 امیم االن صبرکن یچیه:ریام

 ییدمپا هی و شلوار هی یسر نیا اومد دوباره رونیب رفت

 تو رفت گهید شهیش هی که عقب رفتم سمتم اومد بود دهیپوش

  پاهام

 اخخخخخخخخ_

 ه؟؟یکار چه نیا بچه:ریام

 ..نشده ادم هنوز:گفت رلبیز بعد

 ..ایگفت یچ دمیشن پسرخاله یه_

 ..ستین مهم:ریام

 کرد بلندم کمرم ریز یکی زانوم ریز گذاشت دستشو هی

 ..من مثل آره:گفتم آروم

 محکم میشونیپ باال دمیوکش آورد پهلوم به کیکوچ فشار هی

 گردنش به خورد

 ..سرم یوحش یییا_

 خاله دختر ینزن یالک حرف یباش تو تا حقته:ریام

  خاله دختر نگو من به:گرفت گلومو بغض
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 باز اتاقشو در باشه دهیشن نکنم فک بود آروم انقدر صدام یول

 .....بستش پاش با بعد کرد
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 هیاول یکمکها جعبه هی با رونیب رفت و تخت رو گذاشت منو

  تودستش گرفت پامو تخت نییپا نشست برگشت

 اریب درش تنگه شلوارت:ریام

 یییییییچ_

 واست شلوار هی رمیم اریب درش....خبرته چه شدم کر:ریام

 ارمیم

  باشه_

 نیاول انگار:گفت یم آروم در سمت رفتیم که جور نیهم

 کرشد گوشم یوحش یدختره نمشیبیم بار

 شلوارتو گهیم یجور خودشه ریتقص گرفت خندم رونیب رفت

 پرتش داخل اومد شلوارک هی با ریام کنهیم شک ادم اریب در

 بپوش ایب:سمتم کرد

 ..سمت اون کن روتو_
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 روتو یگیم راحت انقدر که یاریب در شلوارتو یتونیم: ریام

 ...فل شده زخم پام.. _سمت؟؟ او کن

 شووو ساکت:شدم خفه زد که یداد با بود نشده کامل حرفم

 چته؟ یروان_

 یلعنت یکرد میروان شدم یروان آره:گرفت بازومو سمتم اومد

 یهرکار ختنیر اشکام اخر سمت اون کرد روشو کرد ولم

 بود کفش پامو مچ خوبه یلعنت اه ومدینم در شلوارم کردم

  کردیم درد انقدر

 ریام_

 سمتم برگشت مکث یکم با

♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

 ...ریام...

 و باشم ششیپ تونستمینم شدمیم یعصب هوی نبود خودم دست

 نگامو نتونم کنم نگاش دمیترسیم هم یطرف از نکنم نگاش

 سادیوا قلبم بغض همه اون با اونم اسمم دنیشن با رمیبگ ازش

 شلوارش سمتش برگشتم دمیکش قیعم نفس هی...نکن دختر

  بود پاش هنوز

 بله_
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 گرفت درد پام ادینم در شلوار:سارا

 ..هیگر ریز زد بعد

 ؟یکنیم هیگر چرا دختر_

  افتادم شب اون ادهی بعد

 !!یستین دختر گهید تو یراست_

 شد بدتر کنم عوض حالشو خواسم خنده ریز زدم خودم بعد

  کرد هیگر شتریب

 تخت رو نشستم سمتش رفتم

 چته دختر نکن هیگر سارا یه_

  ستمین دختر گهید من یگیم راس:سارا

 پاش اصال اه کرد یزیر خون شتریب پاش که بلندشه خواست

 اوردم در شلوارشو نیزم رو نشستم عیسر بود رفته ادمی

 ....پاش کردم شلوارکو
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 هیبخ نیاول زدنش هیبخ به کردم شروع بود دهیبر یلیخ پاش

 نیا که یگاز با کنم فک گرفت گاز محکم شونمو زدم ک رو

  زدم هیبخ تا4...بزنم هیبخ دیبا خودمم شونه به گرفت
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 شد تموم_

 نداد جواب

 سارا؟_

 رو خوابوندمش...بود شده هوشیب برداشتم شونم رو از سرشو

 تو ختمیر قاشق با آوردم ظیغل شربت وانیل هی رفتم تخت

  اومد جا حالش کمی صورتش تو دمیپاش آب کممی دهنش

 !داشت؟؟ درد انقد دختر شد چت_

 یحس یب بدون یدید یدکتر ؟کدومیبد زجرم یخوایم:سارا

 بزنه هیبخ

  کردم پاک اشکاشو جلو بردم دستمو شد ریسراز اشکاش

  آخه ارمیب کجا از کننده حس یب من خب دختر نکن هیگر_

 

 از نگاه گرفتن انقدر چرا کرد نگام شیاشک چشما همون با

 کنمیم دایپ کشش دارم کم کم من چرا سخته؟؟ چشماش

 جلو تونم ینم ن؟؟چراییپا رهیم کم کم داره سرم چرا سمتش؟؟

 یعاشقش هنوز چون گفتیم بهم ییصدا هی رمیبگ خودمو

 از منو خواست اومد بند شیگر گونش رو گذاشتم آروم لبامو

 کنار بکشم خواستمیم خودمم بود شده رید یول کنه جدا خودش

 با شیپ ماه چند به برگشتم بازم لحظه هی تو تونستمینم اما
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 شدمیم بلند داشتم آخه بود یک شدم جدا ازش زنگ یصدا

 گرفت دستمو که برم خواستمیم

 شده؟ یزیچ_

 دارن کار من با:سارا

 داره؟ کار تو با یک:توهم رفت اخمام

  دوستمه:سارا

  تو دنبال امیم بعد کنم باز درو رمیم سارا بهت لعنت_

 سبز جلوم یکلیه بلند قد پسر هی کردم باز درو رونیب رفتم

  شد

 دییبفرما_

 سارا دنبال اومدم:پسره

 شما؟؟_

 عجله با یدختر هی سادیوا آسانسور که بده جوابمو خواست

 رونیب اومد

 ...یوقت دمیم نشونت نکشتت خدا انیشا:دختره

 سارا یمیصم دوست صدفه نکهیا افتاد من به نگاش

 ریام اقا سالم:صدف

  ارمیب رو سارا تا داخل دییبفرما خانوم صدف سالم_
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 انیشا چندتا مگه خودشه؟آره یعنی انیشا گفت پسره نیا اما

 رفتم کردم باز درو کردم فکر انیشا به اتاق خود تا هست

 کرد نگام تعجب با اتاق یکی اون بردم کردم بغل رو سارا

 نجا؟یا چرا:سارا

 جونت انیشا شیپ یبر تاپ شلوارکو با یخوایم نکنه_

 داره؟؟ یاشکال چ خب:سارا

  شد خفه خودش که کردم نگاش اخم با نیهمچ

 هی با کردم تنش بود تر تنگ همه از که بلوزامو از یکی

 .... رونیب بردمش شلوار
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 ...سارا...

 بغل از خواستم کردم ذوق یکل صدف با اونم انیشا دنید با

 سمتش برگشتم..گرفتم سفت که نییپا بپرم ریام

 گهید کن ولم_

 یایم فرود مبل رو:ریام

  خودخواه لجباز_
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 شربت و وهیم با آشپزخونه تو رفت خودشم مبل رو گذاشتم

  من کنار نشست اومد

 سارا؟ شده چت:انیشا

 شهیش رو رفت پام یچیه_

  ماست یزندگ دختر نیا ریام اقا:انیشا

 زد شخندین هی ریام

  من شم فدات_

 دارم کارت لحظه هی ایب سارا:ریام

  بگو نجایهم_

 میایم االن ما دیببخش:گفت هیبق به رو بردم کرد بلندم اومد

 اتاق تو بردم

 چته؟_

 ه؟یک انیشا:ریام

 ؟یشناسینم انویشا_

 بشناسم؟ کجا از نه:ریام

 گهید یشناسینم البد خب_ 

 خنده ریز زدم خودم بعد
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 هیک انیشا گمیم ارین در یباز مسخره:ریام

 بپرس خودش از_

 بدم جوابتو تا نیبش شده حساس انقدر چرا

  رنیم که نایا:ریام

 مبل همون رو گذاشتم رونیب بردم بعد

 دکتر ببرمت کنهیم درد پات اگه ییسارا:انیشا

 زدم شیبخ خودم انیشا اقا نکرده الزم:ریام

 شده خوب پام یانیشا گهیم راس_

  میکرد دایپ مکان واست جان سارا:صدف

 دوتاتون از یمرس گفت بهم انیشا آره_

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 ...یرعلیام...

 حاال؟ شهیم خوب پات یک:انیشا

 بپرس شونیا از گهید ستین معلوم:سارا

 گهید هفته هی تا_

 شده خوب پاتوهم که میکنیم عقد هفته هی بعد خوبه پس:انیشا

 باشه
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  ؟یک با یک عقد... _یک با یک عقد یچ یعنی

 ازدواج نیا با که یگفت دروغ من به:سارا سمت کردم رو

 شدم خورد رفتم دمید امویپ رفتم نیهم بخاطر دونستمیم یکن

 بهت لعنت

  سمت اومد انیشا

  نشو من کینزد_

 خواهر به یکس یعنی دردنکنه دستت داداش چته:انیشا

 نیچ حرفا نیا کنم عقد صدف با قراره داره؟؟من چشم خودشم

 ؟؟؟یزنیم تو که
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  دمید امویپ شب اون ؟؟خودمیچ یعنی_

  دمید امویپ خودم بگو یچ هی تو سارا:سارا سمت رفتم

  یخواستیم حیتوض ازم یکاشک:سارا

 یخواه معذرت سارا از خواستم کردم چکار من خدا یییوا

 دوست یگفتیم اگه ریام:لبم رو گذاشت دستشو نذاشت که کنم

 هرزه یکردیم فکر نکهیا نه دمتیبخشیم بود ناخواسته نداشتم

  ام
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 خودم خونه ببر منو ایب داداش:گفت انیشا به رو

 گهید فرصت هی فقط فرصت به نرو سارا نه_

  ریام رهید:سارا

 یک گذشت هفته کی یک شد صبح یک رفت یک دونمینم

 مارستانیب کردم باز چشمامو یوقت دونمیم فقط شدم هوشیب

 همش شدم هوشیب نخوردم غذا و اب هفته هی گفتنیم بودم

 اورده منو اون که کردمیم دعا آورده منو سارا کردمیم فکر

 هوشیب دهید بزنه سر بهم بود اومده که بود ارتا..نه اما باشه

 بودم مرده% 100 بودن گفته دکترا اوردمینم ارتا اگه شدم

 تهمت عشقم به تونستم چطور رمیبم ذاشتیم یکاشک

 نکردم دارشیب موقعه همون چرا دمینپرس ازش چرا بزنم 

 چرااا ایخدا

 نظر تحت باشم مارستانیب تو بهتره چندماه هی بود گفته دکتر

 ها یروان مارستانیب تو دیبا االن راد یعل ریام من دکتر

 همش توهه بخاطر سارا یبدون یکاشک..باشم

♡♡♡♡♡♡♡ 

 ...سارا...

 شد جور نممیتمر محل کردم باز هامو هیبخ بود شده خوب پام

 گرفتن کوچولو عقد هی صدفم و انیشا بودم شده راحت گهید



 وس یک شبه

یروزه.صفاییف  57 

 ساک تو لباسامو...بشه تموم صدف درس که گهید سال سه تا

 ساک تو انداختم آوردم در آبو بشکه خچالی تو رفتم ختمیر

 ......نیتمر محل سمت کردم حرکت شدم نیماش سوار
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 عقب یصندل از شدم ادهیپ عیسر کردم پارک گوشه هی نویماش

 وارد خواستم باشگاه در سمت کردم حرکت  ورداشتم ساکو

 افشیق بور پسر هی دمید برگشتم کرد صدام نفر هی که بشم

 بود اشنا یلیخ

  دییبفرما_

 هست؟ ادتونی ارتام من:پسره

 متاسفانه نه_

 لمیرعیام دوست یمهمون تو اون:ارتا

 وارهید همون آها

  ن؟یهست خوب آوردم بجا تازه دیببخش سالم_

 کنم صحبت باشما یموضوع هی راجب اومدم راستش:ارتا

 دارم ن؟عجلهیتمر بعد دیبزار شهیم_
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 نتونیتمر:سمتم گرفت آورد در بشیج یتو از کارت هی ارتا

 نیبد خبر بهم شد تموم ک

 عجب سالن تو رفتو کردم یخداحافظ گرفتم عیسر کارتو

 محشره ولیا یییییوا داشتم دوست شهیهم که یهمون یسالن

 اهنگ چندتا برسه یمرب تا کردم عوض لباسهامو یخال سالن

 کرد عوض لباسهاشو اونم اومد یمرب بالاخره تا دادم گوش

 25 خورهیم بهش نیا اما ادیب ییباال سن زن هی کردمیم فکر

 باشه 26 ای

 م؟یکن شروع_

  حتما:یمرب

 سر نشست دیبر نفسش یمرب گهید اخراش کردم نیتمر یکل

 یصندل

 ن؟یشد خسته شد یچ_

 ؟ ینشد خسته تو یبگ یخوایم یعنی:یمرب

 میکرد شروع تازه که ما نه_

 م؟یکرد شروع تازه تمام زمان دختر:یمرب

 قبولم؟ بودم چطور حاال زود چ_

  یشیم تو کنمیباز نیبهتر:یمرب
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 فقد هم یمرب زدمیم داد و غیج باال دمیپر  یخوشحال با

 دیخندیم

  دختر تو یدار یانرژ چقدر:یمرب

 ام؟یب نیتمر سر یک از_

 شنبه سه از شنیم شروع گیل ایباز گهید هفته دو تا:یمرب

 قرارداد بستنه یواس یایب دیبا فردا فقد شنیم آغاز نایتمر

  حتما_

 هیتو ارتا با رونیب رفتم دمیپوش لباسامو گرفتم دوش هی رفتم

 شد مطمعا یوقت دیپرس ریام راجب میگذاشت قرار شاپ یکاف

 یلیخ میباز منم بودن یعال ها یباز رفت خوامشینم گهید

 که یماه کی نیا یتو بودم کسیف شهیهم بود شده خوب

 سیسرو که یزن سیسرو نوشتنیم روزنامه تو کردمیم یباز

 یخوب دوست هم ارتا بودم خوشحال یلیخ نداره جواب هاش

 میت از یکی راجب باهام اومد یمرب یباز بعد بود شده برام

 با من زدیم حرف اون که وقت تمام کرد صحبت المان یها

 باورش چکسیه شهینم باورم اصال کردمیم نگاهش باز دهن

 آلمان به زن سیسرو دختر بود شده پر ها روزنامه تو نشد

 یبرا شده یحت رفتمیم بودم گرفته خودمو میتصم رودیم

 از قبل هفته کی درست رفتمیم دیبا رهمیام کردن فراموش

 ....دارد ادامه..........خورد زنگ میگوش که بود رفتم
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 یرعلیام

 دفتر یتو اول یرعلیام همون مثل بودم شده بودم شده خوب

 توجهمو جالب مطلب هی خوندیم روزنامه داشتم بودم نشسته

 ادی رودیم آلمان به زن سیدخترسرو کرد جلب خودش به

 المان تو داشت دوست شهیهم بود سیسرو عشق افتادم سارا

 دهنم بودن زده که یعکس دنید با 4 ی صفحه فتمر کنه یباز

 دیرس آرزوش به لباس اون تو سارا نداشت امکان موند باز

 که یا قهوه وانیل نداره امکان آلمان رهیم داره یعنی نه اما

 عجله با یمنش وارید سمت کردم پرت ورداشتم بودو زیم سر

 شدن وارد حق یکس رونیب برو:سرش زدم داد داخل اومد

 نداره

 شمارشو اونروز ذخیره کرده بودم زدم زنگ ورداشتم یگوش

 داد جواب بوق نیاول با انیشا هی

 یتونیم تو فقد کن کمکم داداش_

 شهینم یراض ریام شهینم یراض:انیشا
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 تنها زیم سر کردم پرتش کردم قطع یگوش دمیشن فقد نویهم

 زنگ بهش تونستمیم ن بود دادزدن فقد بکنم تونمیم که یکار

  بره بزارم تونستمیم نه نره بگم بزنم

 نابودم خدا یریبگ منو عشق دیبا فقد من؟؟ها چرا خدااا_

 زدم تهمت چرا کردم شک بهش چرا یگرفت مویهست یکرد

  لعنت بهم لعنت

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 سارا

  بله_

  نمتیبب خوامیم:یخط پشت

 شمیم اماده االن باشه_

  دنبالت امیم: یخط پشت

 خدافظ باشه_

 سوار نییپا رفتم اومد بوق صدا قهیدق 10 بعد شدم اماده عیسر

 شدم نشیماش

 یارتا سالم_

 م؟یبر وروجک سالم:ارتا

 شاپ یکاف_
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 یاوک ارتا

 ...کردن صحبت به کرد شروع ارتا شاپ یکاف میدیرس
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 به تونست یم چطور اوردمین در سر یچیه زد که ییحرفا از

 از تیعصبان با بده؟؟ ازدواج شنهادیپ دوستش یقبل نامزد

 شدم بلند یصندل یرو

 هیه؟خواستگاریخالف کار:ارتا! ؟؟؟یگیم یچ یفهمیم شما_

 دوستتون هیقبل نامزد از اونم بله_

 عاشقتم من:ارتا

 متنفرم ازت من یول_

 رهیم نیب از:ارتا

 تونمینم...شهینم_

 یصندل رو نشستم اروم

 ؟؟ینتون نشه؟؟چرا چرا:ارتا

 یدونینم تو که هست یزهایچ هی_

  دونمیم رو زیچ همه من نکن اشتباه:ارتا
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 المان رمیم دارم من_

  اونجا امیم منم ندارم یمشکل من:ارتا

 ...من..من_

 نیا با ندارم یمشکل من دونمیم یبگ بهم خوادینم:ارتا

 موضوع

 ...اما_

 خب؟؟ بده جواب بعد کن فکر کنمیم خواهش:ارتا

  باشه_

 بخند حاال:ارتا

 بچم؟؟؟ من مگه ارتا ااا_

 گهید بخند:ارتا

 بخندم که بگو جک هی خب_

 چپ همه دمیخندیم بلند یصدا با منم گفتن جک به کرد شروع

  کردمیم نگامون چپ

 هاتم خنده عاشق:ارتا

  شدم ساکت

 دیببخش اوه:ارتا
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 م؟یبر_

  بانو دییبفرما:ارتا

 خودش خونه رسوند منو میزد دور ابونایخ تو کمی شب اون

 بر ریام شیپ گهید من بود مشخص ممیتصم اولم از  رفت

 زویچ همه که ارتا از بهتر یکس چه پس گردمینم

 رهیام مال نفسم هنوز نکهیا با مثبته من جواب اره...دونستیم

 ....مثبته جوابم یول
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 مادرش دمیفهم تازه اومد میخواستگار به پدرش با ارتا فرداش

 نکهیا کرد قبول ارتا رو شرطا همه کرده فوت شیپ چندسال

 میداشت پرواز امروز کرد قبول هم رو باشه من با طالق حق

 خوب بودمو نجایا که یا لحظه نیاخر میبود فرودگاه تو

 ی چهره هی چرخوندمیم سرمو که نجوریهم سپارمیم بخاطر

 دستمو رفتم دنیند به زدم خودمو اما اومد بند نفسم دمید آشنا

  کرد نگام تعجب با ارتا کردم حلقه ارتا بازو دور

  کننیم اعالم پروازمونو دارن گهید میبر_

 زمیعز میبر:ارتا
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 که یوقت تا نشد خونده یتیمحرم غهیص چیه من خواست به

 مجبور هم ارتا میکن عقد میبرگرد رانیا به بشه تموم میباز من

 موندمیم میت خوابگاه یتو من وقتم چند نیا تو کنه قبول شد

 منم گذشتیم نجوریهم روزا.بود گرفته که یآپارتمان تو ارتا

 اگه میداشت یحساس یباز امروز شدمیم تر کینزد آرزوهام به

 میکن شرکت یجهان جام تو میتونستیم میبردیم رو یباز نیا

 من جز بودن خودشون کردن گرم درحال نیزم تو آماده همه

 و صدف کننیم چکار یعنی رانیا سمت رفت هوی فکرم

 یصدا با انهی کرده ازدواج ریام چطوره حالشون انیشا

 میت با ما میت تانیکاپ سرجاهامون میرفت اومدم خودم به صوت

 در اونا نفع به باال انداخت رو سکه رفتن داور سمت به اونا

 بچه کردن شروع رو یباز کردن انتخاب راست سمت اومد

 شتاب با توپ هی که بود اونا  نفع به 0_7 بودن شده هول ها

 تو یخال یجا هی هوا دمیپر شهیهم مثل منم اومد من سمت

 بلند ها بچه شاد صدا فرودآوردم اونجا توپو کردم دایپ نیزم

 نیزم زدم هیثان 5 تا توپو سیسرو منطقه رفتم گرفتم توپو شد

 میتونست ستو نیا توپ گهید ازیامت هی زدم سویسرو دیرس 7 به

 یلیخ بود یسخت یباز برگشت ها بچه هیروح میببر 12 به25

 سخت
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 خورد توپ بود اونا دست سیسرو  آخر ازیامت میبود 2_2 

 خورد ها بچه از یکی به باال رفت ها بچه از یکی دست تو

 کردم امتحان شانسو بود باال یلیخ توپ کنه ردش نتونست

 تو انداختمش خورد توپ به دستم باال دمیپر سمتش دمیدو

 خوشحال یلیخ میبود برده2_3 همه غیج یصدا اونا نیزم

 رختکن به  یجهان جام یتو یباز دمیرس آرزوم به منم بودن

 حموم یتو رفتم بودن جشن به کردن فکر حال در همه میرفت

 رونیب اومدم دمیپوش یورزش لباس دست هی گرفتم دوش

 تر عیسر یهرچ  فهمهیم که باشه آرتا نفر نیاول داشتم دوست

 همه گذاشتم رونیب پامو نکهیهم اما خونه به برسم خواستم

  سرم ختنیر خبرنگارا

 نیا دیبود مسابقه نیا کنیباز نیبهتر شما مجد خانوم:خبرنگار

 د؟یدید چطور رو یباز

  سخت یلیخ البته و بود یخوب یباز_

 سوار دمیپر عیسر کردم بهونه کارو دنیپرس سوال گهید کمی

 ...کردم حرکت آرتا آپارتمان سمت به شدم نیماش
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 به باال رفتم اوردم در فیک یتو از دویکل کردم پارک نویماش

 قرمز کفش جفت هی کردم باز درو آروم دیکل با دمیرس 3 طبقه

 رو یدختر هی و ارتا خنده یصدا بود در ییجلو داخل زنونه

 یها تن با دنیپر دوشون هر کردم باز اتاقو در رفتم دمیشن

 اومد خودش به عیسر ارتا کردم نگاه بهشون تعجب با برهنه

 یهرچ اجلوین:گفتم بهش باال اوردم دستمو سمتم ادیب خواست

 شناختمت زود ک خوشحالم بشنوم خوامینم یچیه دمید بودو

  خداحافظ بگذره خوش

 نبود مهم واسم اصال ختمینر اشکم قطره هی رونیب زدم در از

 بودم شده خوشحال یفکر من کرد انتیخ من به یجسم اون

  شدم راحت شرش از که

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 نفر یجهان جام یهایباز تو آلمانم که هیا خورده ساله هی االن

 برگردم خواستمیم من اما داشتم ادیز شنهادیپ میشد چهارم

 به رفتن از قبل بود کینزد انیشا و صدف یعروس رانیا

 صدف و انیشا واسه دمیخریم یسوغات هیبق یبرا دیبا رانیا

 یلیخ گرفتم یا صورمه شلوار و کت دست هی انیشا واسه

 کیش انقدر گرفتم یمشک شب لباس هی صدفم واسه بود کیش

 هامو لیوسا خوابگاه رفتم گرفتم خودمم واسه بود خوشگل و

 بود آماده یچ همه رفتمیم دیبا گهید روز چند تا کردم جمع
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 ندادم جواب  بود ارتا خورد زنگ  میگوش که بخوابم خواستم

 زد زنگ باز دادم رد زد زنگ باز

 بله؟_

 یدید که یزیچ اون یکنیم اشتباه میبزن حرف دیبا سارا:آرتا

 نبود

 دیخوندیم نماز دیداشت آره:گفتم بهش خنده با

 ینبود شمیپ اصال که تو دارم ازین پسرم منم سارا نخند:آتا

 من مگه یکن ازدواج باهام کردم مجبورت من مگه:دادزدم

  پست شناختمت خوشحالم یلیخ آرتا اقا اما آلمان یایب گفتم

 ریام شیپ یریم یران؟خوشحالیا یریم یدار: آرتا

  داره ربط خودم به ارین فتیکث دهن با رویام اسم_

   کردم قطع ویگوش

 فردا اومد خوابگاه دم هم دوبار زد زنگ باز شب اون از بعد

 ریام با خواستمینم طیشرا چیه در اما رانیا به بود پروازم

 ....بشم رو روبه
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 که نیهم گرفتم لیتحو ساکمو شدم ادهیپ اومد فرود مایهواپ

  نفر هی بغل تو رفتم برگشتم

 خبرته چه خانوم_

  صدفه دمید ازش شدم جدا

  بود شده تنگ واست دلم کوفت خانومو:صدف

  کردم بغلش منم دفه نیا کرد بغلم دوباره

 کوش؟ انیشا_

  نجامیا من معرفت یب:اومد سرم پشت از انیشا صدا

 بغلش تو کردم شوت خودمو سمتش برگشتم

 شدم له دختره خبرته چه:انیشا

 بود شده تنگ واست دلم چقد یییییوا_

 بود معلوم زدنات زنگ از:انیشا

  گهید نکن تیاذ ااا_

  نشیماش سمت میرفت شدم جدا انیشا از

 خونه برسون منو انیشا_

 یریم بعد یمونیم ما شیپ چندروز عمرا: انیشا

 خستم نکن تیاذ انیشا_
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 بسه..گفتم که نیهم:انیشا

 باشه:شدم پنچر یصندل سر

 وقت؟ هی یرینگ یخبر معرفت یب:صدف

 نداشتم یچیه وقت اصال بخدا_

 میت المان مایت ایدیرس آرزوت به یالک یالک خوب اما:صدف

 رانیا یمل

 نیا شدم تا واسش دمیکش زحمت شعور؟چقدریب بود یالک_

  کردم نیتمر دموینخواب چقد

 باشه بابا باشه کرد شیهند لمیف اوووو:صدف

  کن ادیز آهنگو_

 بابا باشه اومد نیا باز:انیشا

 زدنو دست به کردم شروع شهیهم مثل منم کرد ادیز آهنگو

 به دنیکش غیج

 کرد پارک نگیپارک یتو نویماش میدیرس انیشا آپارتمان 

  باال طبقه رفتم

 زدم داد همونجا از اتاق سمت دمیدو کردم روشن هارو چراغ

 ادیم خوابم دینش مزاحمم:

 شعوریب ی دختره روحت تو:صدف
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 عیسر رونیب اومدم گرفتم دوش هی حمام سمت رفتم دمیخند

 صورتم یرو زیچ هی احساس با  دمیخواب دمیپوش لباس

 بالش پر هی با بود صدف جام سر نشستم عیسر دارشدمیب

 یفهمینم چرا خستم خب یشعوریب یلیخ_

 خوابه همش رانهیا روز چند کنده کوه انگار نمیبب پاشو:صدف

 رونیب میبر پاشو

 .....خبرنداشتن نایا پس ااا
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 بشم اماده من رونیب برو تو باشه_

 میبر بعد بخور یزیچ هی اول پاشو باش زود:صدف

 رونیب برو باشه_

 شستم رو صورتم ییدستشو رفتم پاشدم منم رفت صدف

 عوض ساپورت هی و یمشک بلند مانتو دست هی با لباسامو

 کم گهید المان بودم رفته یوقت از نداشتم شیآرا حوصله کردم

 لب خط هی کنم برنز گرفتم میتصم االن اما کردمیم شیآرا

 هی زدم کم اما ییطال رژگونه هی دمیکش لبم دور هم یاب سرخ

 انتقال زهامویچ همه خوب فیک هی دنبال ساک تو گشتم ملیر



 وس یک شبه

یروزه.صفاییف  72 

 دمیپوش هم یمشک یثانت 3 پاشنه کفش هی فیک نیا یتو دادم

  بود یا العاده فوق رنگ دمیپوشیم یمشک که بود وقت یلیخ

  بود آماده صدف رونیب رفتم

 کجاس؟ انیشا_

 ادیم اون میبر ما گفت داشت کننده مراجع هی مطبه:صدف

  میبر یاوک_

 ؟ین گشنت بچه نیبش کمی ایب صدف

 میخوریم یچ هی رونیب میبر چرا_

  میبر:صدف

 من بزاره خواستم ازش صدف نیماش سوار نییپا میرفت

 بود گشنم که انقد رستوران هی به میرفت اول  کنم یرانندگ

 دادم سفارش دهیکوب دست هی گهید بشم هوشیب داشت امکان

 خوردن به کردم شروع آوردن تا جوجه صدف

  خبر چه ارتا از یراس:صدف

  گلوم تو دیپر غذا

 شد چت:صدف_

  دستم داد نوشابه وانیل هی

 ؟یخوب:صدف



 وس یک شبه

یروزه.صفاییف  73 

 

 گلموم تو دیپر دفعه هی آره آره_

 بخور آروم خب: صدف

 دیپرس دوباره صدف شدم که اروم

 گهید آلمانه چیه_

 ومدین چرا: صدف

  داشت کار دونمینم_ 

 دونمینم یچ یعنی:صدف

 نیا یعنی میزد بهم وینامزد_

 ؟یچ شه؟واسهیم مگه:صدف

 زدم بهم منم کرد انتیخ_

 بود عاشقت خودش قول به اونکه یآخ:صدف

  بده ریپن بهش کوچه سر یبقال_

 ؟یچ یعنی:صدف

  شدم ریس میبر پاشو یچیه_

 کنه حساب یک ک میکرد جنگ هم یکل میکرد حساب میرفت

 میشد نیماش سوار میرفت کرد حساب صدف آخرش
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 کردم ادشیز اخر تا گذاشتم موردعالقمو یآهنگها از یکی

 آلمان تو که بود یآهنگ تنها نیا خوندمیم بلند بلند باهاش

  بود دل حرف بود صداش تو یخواص آرامش دادمیم گوشش

 /  نهیبو نخو یچکیه یبن تو یت ُمنه

  دهیاو غم

 نهیبش مو یت هم ها حاال حاال اخو

 که همسو تهله چه مو یس/  امهیت منه یغم چه ینون خو تو

 اههیا زییپا

 ارهید وا اتویت او/  ارهیا باد ازنه بارون

 ارهیپ پار ای دوش ای/  امروزه امروز؛ ندونم

 یرهد یکرد ول نترم تو یب یدید تا

 یرهد یکرد ول رومیام تو یس یدید تا

 چنه دورم کجنم نمیک/  چمه نونم خومم

 روز هر بونیا شتریب غمام/  پوز سر وستمه حال یب
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 یشیخ و قوم نه مشکالتم مه/  یشیل حاله چه اَه

 تو یسیکی ادنیز دردا/  کوه یورسد که یبرد هی جوره

 صوح یورست نه  یبخوس یاخو که ادنیز چنه

 میت شیپ یچند ینون/  مید شیل یچند ینون 

 ترسونیت سر خبر خبر/  خوسون نیخ هم و کردن ینامرد

 دسونید از مایا میدیب ریکوچ ومویدینب وقت چیه

 ترن اونو و میخشک مایا یبن/ باال برن خو هانه وهیغر یول

 کاکا

 ...کاکا ترن اونو

 یرهد یکرد ول نترم تو یب یدید تا

 یرهد یکرد ول رومیام تو یس یدید تا

 که الیخیب ید مونه/  مردم درد و ای خوم درد و بنالوم ندونم

 سردم سرد

 کولن و هات که همونو ها/  جورن تو وا که اونو وا برو تم

 !؟...کار فقط یچو چک/  جنگله من جاس تهل میُ با

 ایب ننگه ینبو خوت نیخ هم پشت/  ایپ هی نه

 یب وا دهینرس یجا یکس/  میبو یپا نییایب تیجنس از خارج

 یابرو
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 گو نه بد یبو شهیکل ز رید/  گو نه بد خو یشکن ساختار کمی

 نه بد یبو خالصه نه یطوالن/  گو نه بد یبو خرافه زه رید

 گو

  گو نه بد یبو داشته گوته هوا   

 ..گو نه بد

 گو نه بد یکن عمل حرف جا بده تز کم تم نه کم خوم مشکالت

 بده انجام خوت ورست خو کارو او شهیل کارو یا نگو مو و

 گو نه بد

 بد یبن جامو خوته کمی ارزومه لیا یشاد تو یشاد یگوم تو

 گو نه

 مایا یبنست/  میدیکش قلوه ویکس یب یویغر مایا شهر یا من

 میدینب خدا یا بنده

 بخدا/  اشنا یس می لیفام از  دوست از میخرد یخود از

 ناشتا لیپ مینداشت چویا که یب یروز

 خوندم نوشتم  طیشرا یهم من اتفاقا و

 اتیت که یکارا یلیخ و, /  نهیک,  مو جوره,  چهیس ؛ مو بخته

 نهیبین

  الیخیب
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 دهیجد سال هی

 یعاد روز یول پرغمم شو مو  / یپورسانت کارتو فکر تو

 انیپو)ید روزا وا نکنه فرق مویس  / دهیع تو یس دیع

 (یمختار

 نویماش پاک به میدیرس گذاشتمش اول از باز شد تموم آهنگ

 میشد ادهیپ کردم پارک گوشه هی

  پارک ادیب بگو انیشا به بزن زنگ_

 باشه:صدف

 یانیشا به زد زنگ اورد در شویگوش

 ؟یخوب زمیعز سالم:صدف

 :........انیشا

 ایزودب... پارک میاومد ما میخوب ماهم یمرس:صدف

 :....... انیشا

 باهاته؟ یک:صدف

 :.....انیشا

 ایب زود پس باشه:صدف

 کرد قطع مویگوش
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 ادیب خوادیم باهاش یک_

 دوستاش از یکی صدف

  میبر آها_
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  مینشست ها یصندل از یکی سر میرفت

 نیکردیم چکارا اونجا بود خبر چه نمیبب بگو خب:صدف

 زدم که یاخر توپ اون مخصوصا بود خوب یلیخ ییییوا_

 فیک یییوا یجهان جام میرفت مشونیبرد فیحر میت تو خورد

 بود یپرش عجب کردم

 نفر هی یصدا با که کردمیم فیتعر واسش نجوریهم داشتم

 نجوریهم بود خودش  سمتش برگشتم سادیوا لحظه هی قلبم

   کردم نگاه بهش

 سالم:یعل

 سالم_

 کجاس انیشا ریام اقا سالم:صدف

 بود نجایهم:یعل

  پر کیپالست هی با ومدیم داشت دور از میدید انویشا
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 تونویبزرگ حالم سر خوشم خوبم یمرس سالم سالم:انیشا

 رسونمیم

  ندارم حوصله نکن شروع ومدهین سالم کیعل_

 یابج چشم:انیشا

 م؟یبش ایباز اون سوار میبر:صدف

 یخانوم میبر:انیشا

 آخرش یها یصندل اون میرفت میشد اژدها سوار میرفت باهم

 نشست ریام شیپ انیشا جفتم اومد ریام گوشه هی نشستم من

 شروع صدف کرد حرکت که نیهم انیشا سمت اون صدفم

 زدن غیج به کرد

 هی کرد گل طنتمیش منم کردن مجبورش انگار ترسو یدختر 

 گوش تو دمیکش بلند غیج هی کردم فراموش ویچ همه لحظه

  دنیخند به کردم شروع خودم دیپر متر سه بدبخت ریام

 که بود یچ چشماش تو دونمینم کرد نگام تعجب با برگشت

 خوردم خندمو

 یشکالت هی صدف واسه رفت انیشا میشد ادهیپ سادیوا اژدها

  بشه خوب حالش رهیبگ یزیچ



 وس یک شبه

یروزه.صفاییف  80 

 وقت چیه یول بودم عاشقش که یباز هی به افتاد نگام

 فلنگو خواسم ستشین انیشا دمید برگشتم بشم سوار ذاشتنینم

 گرفت دستمو یکی که سواربشم برم ببندم

 یبش اونا سوار یبر بزارم نکن فکرشم:ریام

  نداره یربط تو به_

 یتونیم یکرد ازدواج که حاال نکن فکر یشد خودسر:ریام

 دمینم اجازه منم ستشین شوهرت فعال یبکن یخوایم یهرکار

 یبش سوار

 خواسم طیبل گاهیجا سمت رفتم رونیب دمیکش دستش از دستمو

 .....نبود ریام دفعه نیا اما  شد دهیکش دستم باز رمیبگ طیبل
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 بود انیشا

 چته_

 یبش نیا سوار یخوایم نگو:انیشا

 قایدق_

  ذارمینم من:انیشا

  نیبب حاال شمیم سوار من_
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  لجباز لجباز:انیشا

 هست که ینیهم_

 یوفتیب نره جیگ سرش نییپا اومد باهاش برو ریام:انیشا

 باشه:ریام

 اسمشم یحت که هیباز نیا سوار گرفت طیبل دوتا رفت ریام

 اومد مرده نشست جفتسم یصندل اومد میشد دونستمینم

  بست کمربندامونو

  نداره ترس یکنیم فکر خطرناکه یباز نیا دختر:ریام

 یترسیم که نگو گهید نزن حال ضد ااا_

  اومدم ویباز نیا سرت موها اندازه:ریام

 کنم امتحانش منم بزار نیبش ساکت پ_

 سهیوا ینگ یترس هاااااا نداره یربط من به یزد غیج:ریام

 باشه_

 سرم دمید هوی یول اروم اروم اول خوردن تاب به کرد شروع

 اوردم سرعت با هوی اما نترسم کردم یسع  باال پاهام نهیپا

 سرعت با دوباره اما سهیوا خوادیم کردم فک شد اروم باال

 یییییییییییییییییعل:دادنزنم نتونستم ینسریا کرد برعکسم

 دیخند بلند صدا با ریام
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  نخند کثافط_

 نشو سوار گفتم:ریام

  ترسمینم ریام_

 لجباز:ریام

 ریام که یسوال با شد بلند غمیج صدا بازم کرد برعکسم باز

 شد خفه گلوم تو غمیج دیپرس ازم

 کنهینم که تتی؟اذیخوشبخت آرتا با:ریام

 دنهیپرس سوال جا نجایا وونهید:گفتم بهش غیج با برعکس باز

  مینکرد ازدواج ک آرتا منو

 غیج باز

  یچ یعنی:ریام

 ترسمممممیم من االن نکهیا یعنی_

 یعنی سارا:گرفت منو دست کرد رها کمربندشد از ردستویام

  نینکرد ازدواج

 نشه باز ریبگ کمربندتو وونهید نه_

 بده جوابمو بدرک:ریام

 نشد خونده نمونیب تمیمحرم یحت ما نهههههههه_
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 کرد باز کمربندارو اومدن ستادیا دستگاه آروم آروم غیج باز

 ییییییلیخ بود باحال یلیخ:باال دمیپر یخوشحال با

 بود معلوم غاتیج از آره:ریام

 ....هیبق شیپ میرفت
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 میبود دهیرس نایا انیشا از زودتر بال رفتم کردم پارک نویماش

 رفتم بستم موهامو شستم صورتمم کردم عوض لباسامو رفتم

 صدف شیپ

 کجاس انیشا نیبب بزن زنگ خانوم صدف خب_

 نمتینب بگو سارا به گفت زد زنگ انیشا نزن حرف:صدف

  بود سرمون پشت نیماش هی کردنیم دعوا داشتن االن تا

 کرد غلط انمیشا باشه خب_

 یلیخ هاشون افهیق خخخ  کردم باز درو رفتم اومد زنگ صدا

 پاره راهنایپ بود شده باحال

 سمت اون برو دهیورپر یکنیم نگاه یچ به:انیشا

 لب ریز سمتش رفت زد یغیج هی صدف داخل اومد ک انیشا

  بدبخت لیشوهرزل:گفتم
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 خوبه تو مثل پ:ریام

  بود شده پاره لبش ی گوشه سمتش برگشتم

 لبت_

  ین مهم:زد شخندین هی ریام

 کنم زشیتم واست ایب_

 خوادینم:ریام

 اوردم لشویوسا رفتم خودمم اتاق سمت بردمش گرفتم دستشو

 لبش گوشه زدم کردم یضدعفون دستمالو  کمی جفتش نشستم

 کرد جدا لبش از گرفت دستمو

  میکشت دخترچته:ریام

 چ من ب خب_

 جلف یکردیم کم ضبطو صدا یکردیم تیرعا کمی اگه:ریام

  شدینم نجوریا یاوردینم در یباز

  چ تو به_

 یول رهیگیم دردش بود معلوم لبش رو گذاشتم دستمالو باز

 بودم دهیند بود لبش یگوش گفت شهینم ک لبش زدینم یحرف

  بشه پاره نجاهمیو تاحاال

 ؟یدیبخش منو:ریام
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  ناراحتم دستت از ببخشم که میک من:باال اوردم سرمو

 ؟یدار دوستم هنوز:ریام

 نه_

  یگیم دروغ:ریام

 دمتیبخش  یکشت روز اون منو تو که همونجور  کشتمت_

  ین باهات دلم یول
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 سوار  رونیب زدم خونه از کردم جمع هامو لیوسا همه

 پا یا خورده و سال کی که یا خونه برگشتم شدم یتاکس

 خونشو چندماه ریام که دونستمیم کردم باز درو نذاشتم توش

 تو لهامویوسا واسم نبود مهم اما کنهیم یزندگ نجایا فروخته

 ساعت به اتاق اون تو برگردم خواستمینم گذاشتم دیجد اتاق هی

 برسونم خودمو بخوام داشتم وقت یساعت سه هنوز کردم نگاه

 هامو یورزش لباس کمد تو دمیچ لمویوسا همه نیتمر به

 یه بودم حموم تو یساعت مین هی حموم رفتم ساک تو گذاشتم

 10 ساعت بود صبح 8 ساعت رونیب اومد خوندمیم اهنگ

 یا روزهیف کوتاه مانتو هی لباسام کمد تو از باشگاه رفتمیم دیبا

 شلوار هیبا دراوردم
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 کنم عقد برم خوامیم یانگار خخخخ دیسف شال هی دیسف کتون 

 تخت رو گداشتم اوردم در هامم یا روزهیف اسپرت کفش

 کردم شیآرا کممی ورداشتم ابروهامو ریز ورداشتم نویموچ

 داشتم نشستم کردم درست ییچا هی نییپا رفتم دمیپوش لباسامو

 اشپز تو اومد داغون شهیهم مثل ریام که خوردمیم صبحانه

 کلشویه ادنگرفتهی هنوز نیا بود لختش شونه رو حوله خونه

  نده همه نشون

 یاومد یک:ریام

 صبح 7_

 ؟یریم ییجا زود چه:ریام

 نیتمر_

 پ؟یت نیا با:ریام

 چشه؟_

 برسونمت بگو یخورد یچیه:ریام

 ؟یخورینم تو_

 خوردم رونیب من:ریام

 یاوک_
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 میبر: اوردم رو ساکم باال رفتم
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 امروز روزم نیبهتر بگم تونستمیم شدم یآزاد ورزشگاه وارد

  کردم ذوق یواقع  یمعنا به بار نیاول یواس بود

 سالم_

 یکرد رید چرا دختر سالم:یمل میت یمرب

 گشتم لباسهام دنبال دیببخش_

 نجایا دختر خورهیم آلمان همون درد به فقد لباسها اون:یمرب

 یباش کامل حجاب با دیبا

 نهیتمر که االن اما_

 هیبق شیپ ایب بپوش رختکنه تو لباسهات برو نکن بحث:یمرب

 بابا چخبره دهیپوش همه نیا آوردم در شاخ دمید که رو یلباسا

  شهیم خفه آدم

♢♢♢♢♢♢♢♢ 

 یرعلیام

 که االن کنم عاشقش چطور باز بودم نیا فکر به همش سرکار

 امیمحل یب میقبل رفتار همون با شدمیم کار به دست دیبا رانهیا
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 التماسش هرشب که یمن نه بود مغرور یرعلیام عاشق سارا

 دیبا آره کردمیم یکار هی دیبا بشه عاشقم باز کردمیم

 رفتم باشم سرکار شدینم امروز بلندشدم ریام همون شدمیم 

 دیکن کنسل دادامو قرار همه:رونیب

 اما:یمنش

  گفتم که نیهم نداره اما_

 انیشا به زدم زنگ اوردم در مویگوش

 دادا جونم:انیشا

  استخر میبر باش اماده گهید ساعت مین_

 فعال یاوک:انیشا

 ....... شدم نیماش سوار کردم قطع ویگوش
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 ...سارا...

 بودم گرفته میتصم خونه دمیرس که بود شب 9 کینزد ساعت

 رمیت انگار اما ارمیب در رویام حرص بزنم چرخ بازار تو کمی

 جواب زدم زنگ شیگوش به نبود خونه چون خورد سنگ به

 به که بود وقت یلیخ اتاق تو رفتم درک به ادینم شب گفت داد
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 میتصم داشت یباز استقالل امشب چون بودم دهینرس خودم

 رفتم کنار گذاشتم کوتاه یلیخ شلوارک هی با یآب تاپ هی گرفتم

 حمام

 راحت منم ستین ریام که امشب دمیپوش هامو لباس اومدم 

 یباز) بود شب 10 کینزد ساعت کردم شیآرا کممی بودم

 (خاک گردو علت به برگذارشد شب بود ایآس

 شبکه زدم tv رو به رو نشستم اوردم در تخمه نتیکاب یتو از

 که زدیم حرف خودش واسه داشت نجوریهم پور یفردوس سه

 یفردوس شدن ساکت همانا من دهن موندن باز همانا گل هی

 غیج به کردم شروع چتونه په یزود نیا به اخه چرا پور

  شد باز در که زدن

 شده یچ:ریام

  ادیب نبود قرار که نیا

 ؟یاین نبود قرار مگه_

  شد تموم کارم:ریام

  شدم بلند بود حساس جا یباز tv سمت برگشتم

 خود حاال یمیابراه به دهیم پاس توپو سجاد:پور یفردوس

 با تک به تک آرش حاال آرش به داد پاس نه یمیابراه

  گللللللللللل گلللللللللللللللللللللللل جلو رهیم بان دروازه
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 دمیپر رونیب اتاق از اومد دو با ریام زدم غیج باال مجدیپر

  بغلش

  گللللللللللل ریام گللللل:

 ضیمر وونهید ی دختره چشه گفتم:ریام

  یخودت:رونیب بغلش از اومدم

 و آرش استقالل نفع به1_3 شد تموم یباز سرجام نشستم

 تو برم پاشدم یخوشحال با بودن زده گلهارو یمومن و سجاد

 .......و دیکش دستمو ریام که اتاق
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 ...سارا...

 کردیم نگاه چشمام تو نجوریهم

 ???!شده یزیچ_

 کرد بغلم

 راحت دوتامون هر یذارینم منو؟چرا یبخش یچرانم: ریام

 میبش

 نجوریا فکر دیبا هرزم یکردیم فکر که یا موقع اون_

 یکردیم جاهاشو
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 یدونیم تو وقت، چیه نکردم یفکر نیهمچ چوقتیه:ریام

 گفت؟ بهت شرف یب آرتا اون چیبودم؟ه کجا من یرفت یوقت

  نکن یاحترام یب ارتا به_

 !؟یکنیم دفاع یک از:ریام

  کنم دفاع میزندگ از خوامیم چکسیه از_

 ...من کردم اشتباه من: ریام

 یب خودش به نداشتم دوست دهنش جلو گذاشتم دستمو

 کنه یاحترام

 فراموش بازم گردمیم بر گهید چندروز من نگو یچیه سیه_

 شمیم

 یندار دوستم بگو کن نگاه چشمام تو:ریام

 ندارم دوستت:تونستم اما بود سخت
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 دمید چشماش تو شدنو خورد

 ؟یناراحت چرا ؟پسیخواستینم نویهم مگه

  خوامینم شدنشو خورد من نه
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  بسته شهیهم واسه میشد جدا بار هی

 تونمینم گهید

 ...یعل_

 لبم رو گذاشت انگشتشو

 ؟؟یدید.یچیه نگو یچیه سیه:یرعلیام

 خودت مثل شدم االن بخند حاال شکستم یشد موفق

 ...دو رو آرتا واقعا دیشا

 چند بعد کردم واردش سکوت به بشه تموم حرفش نذاشتم

 اومد خودش به قهیدق

  جداشد ازم

 دارم دوست رو یباز نیا یباز هی نمیا اگه:ریام

 دلتنگشم چقدر خوامشیم چقدر دمیفهم تازه لباش یگرم با

 ...من یعل_

 دهیم لوت شهیهم چشمات یبگ خوادینم:ریام

  دارم دوست_

 من از شتریب نه:ریام
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  رونیب ایب الیل داخل برو سارا ضیتعو:یمرب

 یعل ای_

  نیزم داخل رفتم شدم اماده 

 با پام جلو اومد شد زده سیسرو داور سوت با

  زد سیسرو که یهمون شکم تو خورد زدم که یابشار 

  شد ما نفع به ازیامت اما اومد در اعتراض یصدا

 تر آروم سارا:یمرب

 یاوک_

  شد ما نفع به ایباز هیبق مثل هم یباز نیا

 بود انیشا خورد زنگ میگوش میبود رختکن تو

  عجب چه به به_

 شلوغه چقدر سرم یدونیم که تو:انیشا

 !ه؟یچ کارت حاال کردم یشوخ_

 اونجا میایم صدف با شب: انیشا

 نیاریب یچ هی خودتون کنماینم درست شام بابا باشه 

 !؟یندار یکار بابا باشه ریام بدبخت:انیشا
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 یبابا نه_

 کردم قطع رو یگوش

 از بردینم یمل میت بود وقت یلیخ واقعا نکنه درد دستت:الدن

 میهاروبرد یباز شتریب یاومد یوقت

 دیندار متاسفانه خوادکهیم نفس به اعتماد ستین من دست_

 شماها

 یگیم راست آره:الیل

 کردم عوض لباسامو

 خدافظ یهمگ ها بچه_

 خداحافظ:یمرب

 طرف اون ریام نیماش دمید رونیب رفتم دادن جوابمو هم هیبق

  کرده پارک ابونیخ

 شدم سوارش رفتم

 !افتاد؟ من ادی ییاقا شده یچ_

 دارم باهات مهم یلیخ کار که میبر یخانوم سالم:ریام
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  گهید بگو ریام_

 گمیم بهت امشب نچچچچچ:ریام

 ...ج ریام_

  دمیبوس ابونیخ تو بزنم حرفمو ادامه نذاشت

 رررررررررررررررررررررررررریام_

  هیدود بابا یخیب: ریام

 ...یلیخ ریام_

 بود حقت یدار دوستم یلیخ دونمیم: ریام

 بات قهرم_

  ابونیخ تو رهیم ابروت بکشما منت دیبا باز یکن قهر:ریام

  خنده ریز زد خودش

  خندهاتم عاشق_

 توام عاشق منم:ریام

 نگهداشت پاساژ هی جلو نیماش

  میبر شو ادهیپ: ریام
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 شب لباس هی خودش قهیصل و اجبار با شدم ادهیپ حرف بدون

  تولد جشن فردا گفت برام دیخر

 دوستشه

 اوردیم در یباز دلقک ریام خونه تا خونه میرفت

 امیب من تا باال برو تو: ریام

 باشه_

 ....کردم باز دیکل با درو که نیهم

 

 

  38 فصل

 ...یرعلیام...

 باال ادیم داره انیشا

 یاوک:انیشا

 باال رفتم آوردم در نیماش پشت از رو کیک

 ...سارا...

 داخل برد دیکش دستمو صدف بودم شک تو هنوز

 گرفت ازش کیک انیشا داخل اومد کیک هی با رمیام
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 نمیبهتر مبارک تولدت:ریام

 بغلش دمیپر کنم کنترل خودمو نتونستم

 عاشقتم ییوا نبود ادمی ریام یییوا_

 من از شتریب نه:ریام

  عقب برگشتم بود اشنا یلیخ که یکی صدا با 

 نشسته نایا بچه:حامد

  حامد یییییوا_

 ریام رشیبگ نیحس ای:حامد

  بودن دوستام همه

 ایب کن عوض لباس برو: ریام

 ایب توهم_

 خانوم ترسو باشه:ریام

 

 39 فصل

 سمت اون کن روتو_

 گهید بپوش یاریم در یباز مسخره چرا:ریام

 ستمین راحت_



 وس یک شبه

یروزه.صفاییف  98 

 اوووووووووووووووووووف:ریام

 کردم عوض لباسمو عیسر منم سمت اون کرد روشو

 دمیپوش_

 یباز بعد شهیهم اوردم شانس کردن شیارا به کردم شروع

 بودم شده بدبخت االن وگرنه کنمیم حموم

 کن شیآرا کم گهید بسه:ریام

 وا_

 بزن کمرنگ هی اینزن قرمز رژلب بابا بسه:ریام

 !چته؟ ریام_

 کنن نگات ادینم خوشم پسره پر رونیب:ریام 

  میبر شدم پرووو،اماده_

 !شدم؟ خوب: سمتش برگشتم

 ن؟ییپا مینر شهینم یخوشگل شهیتوهم: ریام

 چرا؟_

 شهیم دعوام یکی با امشب:ریام

 میبر وونهید_

 میبر اوهوم:ریام



 وس یک شبه

یروزه.صفاییف  99 

  میدیرقص کممی میکرد سالم همه با نییپا میرفت

 کهیک نوبت باشه هم ینوبت:انیشا

 شکمو:یهان

 نگو یزیچ من شوهر به یخودت:صدف

 جانت ؟؟نوشیخورد:انیشا

  ساکت ها بچه:ریام

 کیک واسه میبر_

 

 

 40 فصل

 ...که ببرم خواستم دستم تو گرفتم رو چاقو

 کن ارزو یاج:انیشا

 ندارم ییآرزو گهید شده براورده من یآرزو_

 آرزوکن هی حاال:انیشا

 باشه شمیرپیام شهیهم واسه کردم آرزو بستم چشمامو

 کردم فوت شمع

 یکرد آرزو یچ:حامد
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 نداره یربط تو به_

 داشتم؟ ییجا منم آروزت تو: گفت گوشم تو ریام

 یبود آرزوم خود تو_

 شد بلند سوت و دست صدا دمیبر ریام کمک با کیک

 ادیب دیکن رد کادوهارو:ریام

 ؟یگرفت کادو خودت:حامد

 ستین کادو به یازین کادوهه واسم خودش وجود_

  اومد در همه هوووووووووووووو صدا

 که باش پس خوبم یخوب تا هستم یهست تا:گفت گوشم تو ریام

 باشم

 شد باز اخر تا شمین

 ریام یگفت بهش یچ:انیشا

 فضول یدار چکار تو_

 گرد زیچ هی ریام مال بود مونده میکرد باز هارو کادو همه

 نیا دمید کردم که دقت بالهیوال توپ هی دمید کردم بازش بود

 بودم بچه که هیتوپ همون

 کنمیم امضا واست توپو نیا ایب گفتم ریام به یشوخ به

  ستین ازم یخبر گهید شدم معروف
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  کادوت بود نیا:حامد

 شد بلند همه خنده صدا

 کردمیم فکر عاشقتممممممممممممم رررررررریام_

 دور شیانداخت

 کن نگاه سمتشو اون بود شمیپ شهیهم:ریام

 یمل میت کنایباز نیبهتر از یکی امضا دمید برگردوندم توپو 

  از فرانسس

  بودم شیباز عاشق یبچگ

  ررررررررررریام رررررررررریام_

 جونم:ریام

 ممنونم یلیخ_

 کرد خرش یمیقد یپالستک توپ هیبا چجور نگا نگا:انیشا

 هیاصل کادو نوبت حاال:ریام

 زد زانو پام جلو سالن وسط بردم گرفت دستمو

 جلو دارم االن که ببخش،ببخش کارهام همه بخاطر منو:ریام

  زنمیم حرفو نیا آدم همه نیا

  اورد در بشیج داخل از جعبه هی

 ؟یکنیم ازدواج من با:ریام
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 بله نگم شهیم مگه:کردم بلندش دستشوگرفتم

 کنمیم بهشت اتویدن:ریام

 بهشته خودش یهست_

 انیپا


