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تپل شده بود و تو دل برو تر از قبل شده   یادیشکمم ز دیخر میاومده بود نایهمراه با ژ

 شده بود   یدوست داشتن  یلیبود خ

 

من   میبود یلباس فروش یها ازهݝاز م  یکیتو  می گشتیدونه دونا مغازه ها رو م هر

 دستمو گرفت  هویکه  کردمیداشتم لباس انتخاب م

 

 با تعجب نگاهش کردم   دمیبدنش سرد رود که ناخداگاه ترس یجور

 

 شده؟؟  یچ_

 

 گندم  _

 شده؟؟  یواا چ _

 بود  نجایاون ا_

 

 نجاست؟؟ یا یترس نگاهش کردم: هان؟ ک با

 دهیرنگش پر کنهیصبحت م یدر مورد چ دونستمینبود نم  ینگاهشو گرفتم و کس رد

 بود 

 

 اره یش و از فروشنده خواستم براش اب بنشوندم  یصندل رو

 

 به دستش دادم  ی...فشار زدینم  یزبونم اللش شده بود حرف یحت
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 !یترسون یمنو م ینکن دار ینجوریا یلعنت _

 

 خودش بود _

 ؟؟یک_

 بود   نجایا دیام_

 ؟یو با ترس نگاهش کردم : مطمئن ختیر یهر  دلم

 دمش یاره خودم د_

 

به   یبی نگران بشه ممکن بود اس نیاز ا  شتری ب خواستمیبه دستش دادم نم یفشار 

 بچه ش برسه 

 

  یول کن بهش فکر نکن همه چ کنهیم کاریچ نجایا  دیاخه ام یشد یاالتیحتما خ _

   شهیدرست م

 

 بود مطمئنم  نجایا دیتند سرشو تکون داد : نه ام تند

 

   میشدم : پاشو بر بلند

 

 میاز کافه خارج شد گهینگفت دستشو گرفتم و بلندش کردم و باهمد یچیه

 گفت   یعصب دیرسوندمش خونه و رو تخت خوابوندمش که حم
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 چش شده؟؟ _

 

  دیرو د دیبده،ام  یلیکشوندمش و گفتم: حالش خ ییگوشه ا به

 

 د؟؟ یام_

کردو دستاشو  ییکردم که دندون قروچه ا فیرو براش تعر ان یگفتم و جر یاهوم

 مشت کرد 

 

 خواد؟؟؟ یاز جون ما م یاحمق چ ی کهیمرت_

 

 ه؟ ینظرت چ میکن تیبه نظرم ازش شکا_

خب منم ازش   یلیخ ؟؟یکن تیشکا یخوا یگرد شده نگاهم کرد: باالخره م یچشما با

 مدرک دارم
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