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 شعشق وتن  
     نویسنده :آیدا 

 aiyda.a.a@:اینستاگرام                             

 lesbianmoviee & @lgbtromance@ :تلگرام                           

 مو موضوعی که باید بگ ی)لمس رویای تو( هستش آف از رمان قبلیک اسپین در واقعکوتاه  این رمان  مقدمه :

یزی از اگر چ حاال با هرجنسیتی و ظاهر و سن و سالی،به وجود میاد  زنده موجودبین دوتا  ،همیشه عشق که اینه 

ذاریم نار بکنظرما درست نیست لزوما به معنی نادرست بودن اون چیز نیست سعی کنیم کلیشه های متفاوت رو

ست ویکه بی قرن قرنِ شنببلند  وکوتاه عاشق دخترمدخترِ مودخترعاشق پسر  و که پسر باید عاشق دختر و 

وقتی از عشق دوتا پسر یا دوتا دختر حرف  ندکردرو قانونی  درحالی که اکثر کشور ها ازدواج همجنسگراها

نگیم مگه همچین چیزی هم وجود داره ؟و دین و خدارو سپر عقاید تعصبی  با لحن تمسخرآمیزی میزنند

یا خودت رو کنار بزن از عشق به همجنس وجود داره پس باهاش کنار بیا کنیم با دلیل و منطق بخودمون 

خوشتون  مه امیدوارم شما عزیزانو  نشد ولیاشتم که بلندتر بنویسم و دوست د کامال تخیلی هست.رمان بحثش

3111/ 31/6......... بیاد
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 مهه میکنیم حرکت دیگه گفت بلند صدای با و شد رد  راهرو از  اتوبوس شاگردِ

 هستند؟ سرجاشون

 نظرمب آیدا به کرد رو فاطمه کرد حرکت به شروع اتوبوس و بست را اتوبوس درب 

 چیه؟ منظورت دپرسی رفته توهم ای قیافه با آیدا ؟قیافه تغییر برای نکردیم تالش زیادی

 میبینی رو وهروش زن اون نبود خوبی ایده بپوشیم لباس پسرا شبیه اینکه که اینه منظورم

 مطمئنم من میزنن حرف و برمیگردن هی و ماست رو چشمشون همش جلوتر صندلی

 .میزنن حرف دارن ما ع بهراج

 آروم همیش گفت آرومی لبخند با ندید چیزی اما انداخت ای جستجوگرایانه نگاه آیدا

  نکن برخورد مشکوک اینقدر میزنی توهم داری باشی

 ببر لذت سفرت از و کن نگاه جاده به هم حاال نمیکنه نگاه ما به هیچکس

 یکی الاص یا دختریم ما بفهمه کسی اگه اما زدن رغُ به کرد شروع نگرانی با باز فاطمه

 بریزیم؟ سرمون تو خاکی چه بشناسه مارو

  بود تهداش برش استرس اینقدر فاطمه راهیی اول هنوز اینکه از بود شده کالفه که آیدا

 یمگذاشت سرمون ما که کالهی و مشکی هودی و کوتاه موی اون با باهوش آخه گفت

 پسریم میکنند فکر و بقیه هم نمیشناسن مارو هامونم خانواده حتی

 خیلی شلوغش میکنی داری دیگه باشی آروم میشه

 شد خیره شیشه پشت منظره به و انداخت خاطر رضایت بدون  نگاهی  فاطمه

 میداد ادامه حرکت به توقف بدون اتوبوس و بود گذشته ساعت یک حدود
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 بود داده تکیه آیدا شانه به را سرش و بود برده خوابش فاطمه میرسید نظر به

 بود دادن گوش آهنگ مشغول هم آیدا

 انداز غلط و پسرونه کامال تیپ و پشتی کوله دوتا با تنها دختر دوتا ، داشت حق فاطمه

 ... میکرد جلب رو بقیه توجه اتوبوس یه تو

 دایص بشه شروع میخواست بعدی آهنگ که مدتی در شد قطع آهنگش لحظه یه آیدا

 شنید رو جلویی صندلی پچ پچ

 بودن دختری و مادر

 رارف جایی یا خونه از دارن و دخترن اینا میگم که من گفت دخترش به خطاب مادره 

 اتوبوس توی کاله با پوشیدن لباس طرز این نداره دلیلی وگرنه میکنند

مان ما ننبی مارو حاال باشن چیزی ترنسی هم شاید... شاید گفت آروم برگشت دختره

 میدن کامل رفاه و آزادی هاشون بچه به ها خانواده بعضی جان

 برش رست بیشتر و بشنوه رو مکالمات این و کنه بیدار رو فاطمه مبادا نخورد تکون آیدا

 ندگیز تو سرشون که بفهمونه فضول دوتا این به که داشت دوست هم خیلی اما،  داره

 دندش همسفر آنها با مکان و زمان اون تو  که هاست قضاوت همین برای باشه خودشون

 بود ردهب خوابش هم آیدا میداد ادامه حرکتش به اتوبوس که بود ساعت سه به نزدیک

 کرد توقف راننده که

 بودند کرده توقف ، راننده نیاز یا فالسک کردن پر برا احتماال شهری یه تو

  زدن زل همدیگر به حرف بدون بیدارشدند
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 خابیدی؟ توام آیدا به خطاب فاطمه

 آره داد جواب

  گفت فاطمه به میشدند پیاده هاشونبعضی هم اهمسافر دید که آیدا 

 بگیرم؟ برم نمیخوای چیزی

 نیست؟ تا گشنه

 کونت به عالمت نه رو سرش بود برده یادش از رو گشنگی دلهره و استرس که فاطمه

  داد

  برمیگردم زودی گفت و آورد در رو پولش کیف گشنمه من اما

 بیا زود گفت آروم ،بود رفتنش از نگران انگار فاطمه

 رفت میرفتند بقیه که سمتی به و شد پیاده

 حین ینا در

 و کردند فاطمه به رو و کردن استفاده فرصت از بودند جلو که کنجکاویی دختر و مادر

 زدند حرف به کردند شروع

 کردندسرحرف رو باز  بودن خوردند درحال که بیسکویتی تعارف با

 ندارم میل ممنون نه گفت و آورد پایین را سرش فاطمه

 داد ادامه دختره مادرِ

 میرید؟ کاری چه برای تهران
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  میشد غالببراحساساتش  داشت کم کم شاسترسَ و دلهره که فاطمه

 :گفت لرزان صدای با

  اقوام منزل

  اومدید بیرون تیپی همچین با چرا جسارتا داد ادامه خانم

 بزند حرفی نمیتونست کرد سکوت بود زده یخ استرس از دستاش کامال که فاطمه

 فاطمه سر از دست دختر و مادر آیدا دیدن محض به برگشت آیدا هنگام این در

 برداشتند

 ندیت لحن با و فاطمه پاهای رو گذاشت رو بود خریده که چیزایی صندلی رو نشست

 :گفت بشنوند هم آنها که

 ازت؟ میخواستن چی

 چته نزن داد بزن حرف یواش نمیخواستن چیزی گفت آروم فاطمه

 مینه داشتند چیکارت پرسیدم که نزدم داد گفت و تر پایین آورد ور صداش آیدا

 بود آورده که شد هایی خوراکی وردنآدر مشغول و

 غولمش خودش و نخوردی چیزی صبح از بشی سرحال یکم بخور رو ساندویچ این بیا

 شد خوردن

 بود فکر تو نزده دست فاطمه

 نمیخوری؟ که نداری دوس پرسید آیدا

 نیس ام گشنه فعال ندارم اشتها فقط خوبه نه
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  شدی اینجوری که گفتن چیزی اینا نکنه انداخت جلو صندلی به نگاهی آیدا

  فاطمه سمت برگشت جدی طور به و گذاشت کنار رو ساندویچ

 ؟شدی اینجوری که بهت گفتن زیچی شده چیزی

 نگفتن چیزی که بدبختا این ندارم اشتها کال بابا نه داد ادامه باز فاطمه

 میندازه اهر دعوا آیدا مطمنا بگوید چیزی داشتند که گفتگوی به راجع اگر میدونست

 نمیگذرد ازشون همینجوری و میده جدی تذکر حداقل

 ود خوبم دقیقه پنج من نده اهمیت من حالِ به گفت آیدا شانه رو گذاشت ور سرش

 بد دقیقه

 چی؟؟؟؟؟ گفت و کرد خالی را زیرسرش آورد باال را اش شانه آیدا

 بد ساعت یه خوبی دقیقه یه تو گفتی اشتباه

 بازویش روی کوبید محکم آرنج با و و کرد صاف را گردنش فاطمه

 امالک مسئولیتش کردی قبولم تو اینکه و چجوریم من بزنی داد نمیخواد حاال خب

 !خودته بسوز و بسازگردن 

 آیدا آروم و با لبخندی شیطنت آمیز گفت فعال که دارم میسوزم و میسازم 

 مسافران برگشتند سر جاهایشان و اتوبوس به حرکت درآمد نیم ساعت گذشت 

 مشغول گوشی بود، بی حوصله شده بود برگشت سمت آیدا  فاطمه

 نه؟ئنی این جایی که ما قراره بریم مطمئگفت :میگم مطم 

 باید چیکار کنیم آیدا من خیلی میترسم ؟اگر بزنه زیرش چی
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 گوشی برداشت و به سمتش روی برگرداند رو رو از ش آیدا  چشم

ن هستش بچه بازی که نیست ما قول و قرار گذاشتیم ئبا آرومی جواب داد آره مطم

 مشکلی پیش نمیاد 

بعد سرش را به اطراف چرخاند و زیر لب گفت نگاه چقدر صندلی خالی عقب هست 

 ند چی میگیم نوونیم حتی حرف بزنیم بقیه میشنمیت

هیچ چیز نباش همه چی خوب پیش میره حاال یواش حرف بزن توجه  نگرانِو ادامه داد 

 بقیه رو جلب نکن

پرید وسط حرفش چرا با اون شاگرده حرف نمیزنی بریم عقب بشینیم هیچکس  فاطمه

 هم نیس دوس دارم حرف بزنم باهات دلهره دارم پاشو

قبول کرد رفت با شاگرد حرف زد و برگشت کوله ش را برداشت و گفت پاشو آیدا 

 میتونید برید اونجا بشینید گفت مشکلی نیست

شید نفس عمیقی ک فاطمهآخرین صندلی نشستند برق انداخت ،رفتند  فاطمهچشمای 

 هفاطمبغل کرد آیدا رو کرد به  وآخیش راحت شدیم پاهاش رو جمع کرد وزانویش ر

 زن باهام چت شده چرا دلهره داری؟خب حرف ب

که تازه به آرامش کاذبی رسیده بود فعال نمیخواست در موردش حرف بزند  فاطمه

 حرف بزنیم ایههیچی ولش کن بیا راجع به چیزهای دیگ

خسته ای صندلی دیگه ای هست من میرم اونجا توهم یکم  رآیدا گفت حتما ولی اگ

ش را محکم گرفت و گفت حتی فکر نکن به بازوی فاطمهدراز بکش و استراحت کن 

 به قیمت جدا نشدن از تو اینجام ، مناینکه یه لحظه بخوای منو تنها بذاری
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 رو صندلی لم داد و  باشه نمیرم « دیوانه ای بخدا» آیدا سری تکان داد و گفت 

 رفتمو نگر دستش رو روی دستش گذاشت و گفت میدونی دو روزه که دستات فاطمه

دستاشون رو قفل هم کردند آیدا سرش رو آورد جلوتر تو چشماش زل زد آره میدونم 

 ولی جبران میشه بهت قول میدم 

 اینقد هم لوس نشو 

 رخندهو زد زی که ناسالمتی من آقاییتمبخندی زد و گفت نه بابا لوس نشدم ل فاطمه

 از کی تا حاال آقا شدی؟ .نکشیمون آقایی ...آیدا خندید

ا تو هستماوه موهام از موهای تو کوتاه تر شده تیپم از تو پسرونه تر من نمیخاز وقتی ک

اصرار کردی اینجوری بشم آیدا زیر لب خندید و گفت خب من که مشکلی ندارم با 

 من به تو فراتر از تیپ و مو و جنسیتت است عشقِ،آقایی بودنت 

 تی؟م هم باز منو دوس داشباز پرسید یعنی اگر من پسر بود زندب ونذاشت ادامه حرفش ر

 آیدا مکثی کرد و چشماش رو ریز کرد همیشه منتظر حاظر جوابیش بود.. 

خود توعه که شامل تیپ و قیافه  اخالق و جنسیتت میشه بدون اینا که توی  :گفت 

اول اینکه چون دختر بودی توجه ام رو جلب کردی بعد اخالقت بود که . وجود نداری

شوند و باعث شد من به بودن باهات ادامه بدم و آالن که تیپت بیشتر من رو به سمتت ک

ت نمیتونی مالک هات رو برای دوست تغییر کرده ذاتت که تغییر نکرده تو هیچوق

 داشتن مشخص کنی 

اینکه همین که دختر باشی و مطابق با گرایش من باشی دیگه همچی حل باشه و نه و 

 بودن ما کنار همدیگر تثبیت شود
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 منظورت چیه؟ فاطمه

آیدا نفسش رو بیرون داد واضح گفتم جنسیت شاید در مرحله اول دو نفر رو بهم 

 جذب کنه ولی باعث موندن این دو نفر کنار هم نمیشه 

درسته تو اگر پسر بودی شاید رفیقم میشدی ولی چیزی که من باهاش خوشحال میشم 

 رو از همجنسم میخوام  موزندگیم رو باهاش مجسم میکن

 نگاهش سوالی بود فاطمه

بق بر ط بایدآیدا ادامه داد خیلی راحته فک کن تو فامیل دختر و پسر مجرد هست و

یافته ند اما همچین اتفاقی نمهم ازدواج کنند و زندگی تشکیل بدطبیعتشون قاعدتا با

چونکه اون دو شخص هرکدوم از زندگی چیزی رو میخوان که تو طرف مقابل پیدا 

گی وزند عوض در شخص دیگری میبنند وبا آنها ارتباط میگیرن نمیکنند ولی در

 میکنن

 آره دیگه خالصه

 پیدا کردم ه به همینه من اون چیز رو تو تُوداستان من و توم شبی

 پرسید کدوم چیز فاطمه

 خوبه! من حال وکنارت !آیدا گفت حال خوب رو

 زد و عاشق تر از قبل بهش نگاه کرد زیباییلبخند  فاطمه

 ع کرد به پرسیدنو شرو

 بیشتر عاشق چیه منی؟ حاال که حرفش پیش اومد تو خب
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 عاشق چیه تو؟

 شخصیتم،اخالقم  ،تو قیافه م،اون چیزی که من دارم  ،اوهوم

آیدا سرش رو خاروند و خم شد بطری آب رو درآورد درب بطری رو باز کرد تعارف 

 زد نمیخوری نه شنید

بود و از وقت انه منتظر جواب که مشتاق فاطمهو جرعه ای خورد و آروم درب رو بست  

 گفت من منتظرم ها زودباش،کُشی آیدا توهم رفت 

 بطری رو کنار گذاشت و برگشت سمتش و شروع کرد به حرف زدن خب

 بذار از قیافه ات شروع کنم 

ن ئکه هروقت بهش نگاه میکنم مطم هبدون ماه شبِ همرنگِ ت که از چشمای خوشگل

ی ناا از این همه زیبایئساختنش کلی دقت به خرج داده و آخر سر مطممیشم که خدا سرِ

 به وجد اومده و شب رو از رو چشمای تو ساخته

که دستش رو زیر سرش تکیه داده بود و عمیقا گوش فرا سپرده بود نفس عمیقی  فاطمه

 کشید و گفت خب...

 تهچشم نواز زیبا و که قشنگترین نقاشی خدا روی صورتِآیدا ادامه داد لب هات 

 مژه های بلندت که با هربار بستن چشمات من جان میسپارم و دوباره جان میگیرم

که من عاشقت باشم و ،وفاداری و  این باعث شده  ،گذشتیتو مهربونی شجاعی، با

 نبودنت رو تو زندگیم نتونم تحمل کنم
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ن اشق حرف زددلسپرده تر میشد آیدا ع فاطمهبهم زل زده بودند با هرکلمه ای از آیدا 

 عاشق شنیدن این حرف ها فاطمهش بود و یدرباره عشق کوچولو

م خ فاطمهارتباط چشمی عمیقی داشتن سخت بود چشم از هم بردارند آیدا به سمت 

 ه ابراز کن فاطمهرو با بوسه از لبانش بر روی لب های  ششد تا بلکه عشق

ه پا وفانی که در دلش بچشمانش را بست و منتظر لمس لبهایش شد تا بلکه ط فاطمه 

 شده بود آرام گیرد

گذاشت آرام و پر احساس بوسید انگار  لبهایش رو روی لب های نمیه باز فاطمه

  بیشتر کردلبهایش  فشارهیچکس وجود نداشت 

 ناگهان به خاطرشان آمد تنها نیستند 

 باز کردند پر از استرس نگاهی به اطرف انداختند ور شونچشم ها هردو عقب کشیدن

نمیگی یکی مارو میبینه نفس عمیقی کشید و دست به پیشانی  ،ره ای رفتچشم غُ فاطمه

 و گونه هایش که قرمز شده بود زد

 خوشبختانه همه خواب بودند و این صحنه زیبا رو ندیدند

 ..خواب رفتندسرش را روی شانه آیداگذاشت و چشمانش را بست هردو به 

 آیدا ودب رفته خواب به عمیقا فاطمه ه بودندگذاشت سر پشت را مسیر نصف تقریبا

  نمیخواست دلش بود اش شانه روی بر همچنان فاطمه سر کرد باز ور چشمانش

 صورتش میدید بدی خواب انگار کرد نگاه مظلومش صورت به د کن بیدارش

 گذاشت شدست روی ور دستش همیکن تابیبی که دید میزد نفس تند تند بود مضطرب

 شو بیدار ...فاطمه..... فاطمه گفت آروم و
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 ؟ شده چی پرسید نگرانی با شد بیدار خواب از فاطمه

  کردم؟ کارخوبی کنم بیدارت گفتم خودم با میدیدی بد خواب انگار هیچی+

 کردی خوبی کار آره کشید عمیقی نفس و مالید رو چشماش-

 میدیدی؟ چی کنی تعریف نمیخوای+

  کنم فراموشش میخوام نه-

 کجا؟ به رسیدیم گرفت رو آیدا دست محکم

 کردیم طی فقط رو مسیر نصف نمونده زیاد انگار ولی نمیدونم

 نیست؟ مسیر؟چیزی نصف گفت و کشید آهی فاطمه

  میرسیم که بالخره نگرانی چرا خب پرسید آیدا

 دلم تو زرگیب دلهره نمیدونم نیستم که رسیدن نگران گفت و شد خیره شیشه به فاطمه

 افتاده

 نگرانی؟ و داری تردید اومدیم که این از ای؟نکنه دلهره چه+

  شد خیره بیرون به و نداد جوابی

 را وبوسات و زد کنار راننده بود افتاده اتفاقی انگار میکردند صحبت راننده و شاگرد

 شد پیاده هم خودش و بیاور بیرون رو وسایل گفت شاگرد به رو و کرد متوقف

 پنچر اتوبوس های الستیک از یکی که شد معلوم اینجور کردند پچ پچ باهم مسافرها

 بود شده

 کنید عوضش که میکشه طول خیلی گفت شاگرد به مسافرین از یکی
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 طول بکشه ساعت نیم شاید داد جواب

 شده؟ چیزی گفت و آیدا به کرد رو بود رویا و خیال عمق در که فاطمه

  شده پنچر ها الستیک از یکی کنم فکر داد جواب

 بخورند هوایی و کنند استفاده فرصت از تا میشدند پیاده مسافرها

   بیرون بریم ماهم پاشو گفت و برداشت رو شا کوله آیدا

 کنار و رفتند بود آنها نزدیکی در درختی بود ظهر های نزدیک شدند پیاده اتوبوس از 

 نشستند درخت

 بود درگیر شدت به فکرش و رفته توهم مدت کل فاطمه

 مشغول و آورد در را آب بطری بود آن در جستجو مشغول و کرد باز را اش کوله آیدا

 زدمی ای دیگه سنگ به بود درستش که کوچکی سنگ با فاطمه شد آب خوردن

  بود نوبینش عادی غیر سکوتی

 دیدم خوابی چه میدونی زدن حرف به کرد شروع آرومی لحن با فاطمه

 ودمب مشتاق خیلی پرسید میریخت دستش روی رو آب مانده باقی که حالی در آیدا

 دیدی؟ خوابی چه خب کنی تعریف برام

 رو نم چندنفر و نیستی کنارمهم تو ،ام کمک منتظر کردم گیر جایی یه دیدم خواب

  نبودی میزدم صدا رو سمتاِ هرچی بود ترسناک خیلی کردند دنبال
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 میشهه داری که الکیه های استرس و الکی های فکر خاطر به کرد بلند رو سرش آیدا

 میشه یا یشیم آروم کنی فکر که تهش به میکنی معلوم نا آینده یا گذشته صرف خودتو

  نده عذاب اینقدخودتو دیگه نه ای

 اطالعی هیچ بدون رو هامون خانواده ما باشم نگران دارم حق خب گفت نگران فاطمه

  کردیم ترک

 ردندنک قبول ،زدیم حرف باهاشون ما !نبود اطالعی هیچ بدون حرفش وسط ریدپ آیدا

 لقبو ما و کنیم زندگی اونها میل طبق میخواستند بذارند خودمون حال به مارو که

 هم  خیلی ما رفتن پس میریم پیششون از که دادیم اخطار هم بهشون و نکردیم

  نبود یهویی 

 میکنیم اشتباهی کار نمیگم با لحن آرومی گفت فاطمه

 چی؟ پس

 دختر دوتا.. کشید آهی ،میترسم غریبه شهر یه تو کردن زندگی تنهایی از میترسم میگم

 سخته خانواده حمایت بدون بزرگ شهر یه تو تنها

 به تمهس کنارت من نیستی تنها تو اما گفت و کرد حلقه شزانو دور رو دستاش آیدا

 نیستیم تنها ما میکنم حمایتت من میخوای حمایت ازشون که کسانی همه اندازه

 این؟ از بهتر چی داریم همدیگرو

 یمونزندگ میترسم، تنهام که نمیگم من اما داد ادامه شد بلند جایش از مضطرب فاطمه

 !چاه تو بیفتیم بیاییم در چاله از بشه بدتر
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 گفت و موهاش تو برد رو سرش و کرد بغلش و و گرفت رو دستش شد بلند آیدا

 یدیمم ادامه رو مون زندگی قبل از تر خوشحال ی،من کنارِ تو و هستم کنارت من نترس

من تورو از دور و فقط برای حرف زدن  ،! من میخوام تو تو زندگیم باشیکن باور

نمیخوام  من میخوام هر روز صبح که بیدار میشم و چشم هام رو باز میکنم اولین چیزی 

ودم چون که تورو بیشتر از خ،که میبینم صورت قشنگ تو باشه نه خودم رو توی آینه 

 دوست دارم من تورو برای همیشه میخوام

 ننک الکی فکرهای اینقدر بریم راه کمی گفت و زد حلقه کمرش دور رو دستش

 سمت به همدگیه با بود آب چشمه یه قدم آن طرف تر  بیست حدود درختپشتِ 

 رفتند چشمه

 و ودست خوردند آب واز نشستند داشت خنکی و زالل آب رسیدند چشمه به

 طریب بود خوردند آب مشغول آیدا کرد پر رو آب بطری فاطمه شستند رو صورتشان

 میکنی چیکار کرد بلند رو سرش زده وحشت آیدا کرد خالی سرش روی رو آب

  !کردی خیسم دیوانه

  میزد ههقهق که حالی در فاطمه

 میسوخت داشت کرده داغ موتورت بشی خنک بذار بهتر:  گفت

 میشدم تراح میسوخت !بهتر :گفت نشود خیس لباسش میکرد تالش که حالی در آیدا

  دستت از

 اینکار با و داد فشار طرفش به رو میشد پر داشت که بطری اینطوریه؟ عه :گفت فاطمه

  کرد خیس رو آیدا تن کل
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 نکن عنتر وبه سمتش دوید  زد داد آیدا

 تگرف رو هایش بازو حرکت یک با بود سریعتر او اما شود دور ازش خواست فاطمه 

  ردبُ آبزیرِ کند ولش میکرد التماس که درحالی رو سرش برد آب نزدیک

 ستمیخوا نبود ولکن آیدا اما شود خالص دستش از میکرد تقال و شد حبس نفسش

 کرد ولش لحظه چند از بعد شود شده بود خیس  خیس او ایاندازه به تنش و موها

 میداد فحش رو آیدا داد و جیغ با سرهم پشت شد خیس کامال

  نمیشه خشکهام  لباس شب تا کردی باهام اینکارو چرا احمقی خیلی

 میکردند خشک رو سرش موهای دست با که حالی در آیدا

 بِکش پس نکنی خنک منو موتور میخواستی کردی شروع اول ،تو حقته گفت

  شده خیس بیشتر او انگار که میزد رغُ فاطمه

 ور فاطمه موهای اون با و آورد در شا کوله داخل از رو هنیاپیر  آیدا نشستند هم کنار

 و خودش موهای سمت ردبُپیراهن رو  و شدی خشک نزن غر بیا وگفت کرد خشک

 کرد خشک هم موهای خودش رو 

 میزد دست صورتش به و میکرد درست رو موهاش آینه با داشت که همزمان فاطمه

 میچسبه چی فضا این تو میدونی گفت

 چی؟ گفت آیدا

 بزن حدس

 چایی؟ نمیدونم
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 خدا خنگِ نه گفته و داد تکون سری و.. بریدن چایی با رو نافت بند که مهتو

 خدا باهوشِ میچسبه چی پس پرسید باز و تکوند رو خودش پاشد آیدا

 قطع رو فاطمه حرف داد تکون دست و زد داد یکی حین همین در... میچسبه چیز میگم

  کرد

 رکتح میخوان کردند درست ور الستیک احتماال پاشو گفت و فاطمه به کرد رو آیدا

 و کشید زیپو انداخت کوله داخل رو پیرهنش کنند

  پاشوبریم: گفت 

 تا ادایست می آیدا گاهیی هراز و میموند جا آیدا از فاطمه افتادند راه اتوبوس سمت به

 ایستاد اطمهف میشدند سوار داشتند مسافرها شدند که اتوبوس نزدیک برسه بهش فاطمه

 نداد وابج فاطمه اما دیگه بیا میکنی چیکار :گفت برگشت افتاد جلوتر قدم دو آیدا

 نمیای؟ چرا چیشده :گفت متشس برگشت

 بیام نمیخوام: گفت فاطمه

 نمیای؟ نمیای؟کجا چیو بود کرده تعجب که آیدا

 برگردم میخوام بیام نمیخوام گفت فاطمه

 خندید و گرفت شوخی به نمیشدهم   باورش طرفی از و بود کرده تعجب کلی که آیدا

 ها میمونیم جاحاال؟  چرا: گفت و

 برو تو نمیام من گفت فاطمه
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 رفتهگ شوخیت :گفت عصبانیت با و برد توهم رو هاش ابرو شده جدی فهمید که آیدا

 برو؟ تو نمیام، که چی ؟یعنی

 شد نچرپ هم ماشین و دیدم بد خواب: گفت گریه زیر بزند میخواست انگار که فاطمه

  بود نشونه یه این

 شدی اتیخراف اینقدر کی از آخه چی نشونه گفت میلرزید دستش عصبانیت از که آیدا

 شو سوار بیا نیار در بازی مسخره

 سوارشید بیایید شده دیر زد داد شاگرد و بودند سوارشده همه مسافرها

 کرد فاطمه به رو وسپس انداخت نگاه شاگرد به مضطرب آیدا

  میزنیم حرف بهش راجع بعدا بریم بیا میزنند صدامون دارن میبینی

 بیام نمیتونم منفاطمه:

 مبرمیگردی دوباره اونجا رسیدیم اصال بگی تو هرچی باشه :گفت مظلومانه آیدا

 چیکارکنیم تنها بربیابون این وسط 

 بود دهکر عصبانی رو آیدا بود ساخته فاطمه که فشارجوی ،شاگرد مکررِ های صدازدن

  بود شده آوار او سر روی دنیا های غم همه انگار لحظه یه تو

 اونجا به نرسیده شو سوار بیا میکنم خواهش فاطمه: کرد فاطمه به رو خواهشانه دیگر بار

 میدم قول برمیگردیم

 میتاخت لج سباَ روی فاطمه اما

 بیاایید؟ نمیخوایید آقا گفت: دوباره عصبی لحن با شاگر
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 ها ونا بدونِ باید و بشن سوار نمیخوان که داد توضیح و شاگرد سمت برگشت آیدا

  کنند حرکت

 کرد حرکت اتوبوس و سوارشد شاگرد کرد پرداخت رو کرایه

 اینکه به و ودب گرفته تصمیم نکرده فکر انگار گرفت فرا رو فاطمه وجود بزرگی ترسِ

 بود، نکرده فکر بودند بیابون تو تنها

 شد جاری هایش چشم از اشک شد دور که اتوبوس

 نمیشد رد اتوبان از هم ماشینی هیچ بیابون توی تنها و تک 

 نشست بود رویش پیش که گندمی دشت به رو تابلو کنار آیدا

 دببخشی گفت آروم صدای با و نشست کنارش پشیمان رفت سمتش به فاطمه

 بود  روروبه سمت به سنگ کردن پرتاپ مشغول و نداد جوابی آیدا

 آیدا ببخشید کرد تکرار رهدوبا

 نکرد اعتناییباز هم 

 گفتم چی نشنیدی کرد بلند رو صداش فاطمه

 میخواست دلش تا و گوشش تو بزنه عصبانیت و حرص از بود مونده کم که آیدا

 هاااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ببخشم رو چی، زدکنه فریاد  خالی سرش رو عصبانیتش

 من که ارانگ بشیم سوار نذاشتی و گرفتی بهونه بیابون این وسط نفهم توعه اینکه

  .اینجا به بودم آورده تورو زور به انگار، کار این به بودم کرده مجبورت
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 رفاتح زیر میزنی اینجوری و میکنی کارو این تو که میدونستم باید هم اول همون از 

 که یدید ولی باشم داشته خوبی زندگی تو با میتونم کردم فکر باش رو احمق منِ

 نیستی شآدم دادی نشون

 من نارک نیست مهم برات و نداری دوسم که میرسیدم نتیجه این به قبلتر بایدخیلی

 ..بودنت

 رفک هم اینها یهمه ،نمیومدم باهات نداشتم تدوسِ اگر من حرفش وسط پرید فاطمه

 نکردی کاری هیچ به مجبور منو تو بود خودم

 شدی؟ پشیمون چرا پس گفت عصبانیت شدت از میزد نفسکه  درحالی آیدا

 مچیزیرِه زدی تو حرفته پای موندن به، عمل کردن به نیست حرف به داشتن دوست

 روب بری میخوای که هرجا به ندارم بهت کاری دیگه ولی برو بری میخوای هم النآ

 وگرنه یندار دوس منو هم تو: گفت کنه عصبیش بیشتر داشت قصد انگار که فاطمه

 نمیزدی داد سرم اینجوری

 من چیه میدونی گفت داشت رو عصابش یرو رفتنرژه  قصد میدونست که آیدا

 اتپ به رو زندگیم میخواستم و داشتم دوست رو عوضی توعه خر منِ ،داشتم تدوسِ

 بردار سرم از دست و ندارم دوست دیگه میگم آالن همین از !ندارم دیگه ولی بریزم

 که نیستم این منتظر هم من درک به نداری مدوس گفت و شد نزدیک آیدا به  فاطمه

 نوم عمرت رآخ تا که کردم باور رو تو مسخره حرفای که باش منو، باشی من عاشق

 جهنم به ..... داری دوس

 شد عصبی بیشتر فاطمه واکنش از آیدا
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 نگی یچیه نفعته به بزنمت میتونم تا میخواد دلم خیلی تو؟؟؟؟ شدی؟ طلبکار تو آالن 

 یه تو که نیک انکار نمیتونی رو واقعیت این ولی بزن بزنی میخوای شد نزدیکتر فاطمه

 !هستی و خودخواهی مضخرفی آدم

 کنه تر ور شعله رو آیدا خشم آتش میخواست عمد از شاید

  زمین خورد محکم داد هلش دستش دو با شد تموم حرفش که همین آیدا

 میخواستی تا میتونی منو بود همین قدرتت مهمین؟تمو گفت زمین خورد که فاطمه

 بزنی، پس چیشد؟

 نکند توجهی بهش خواست و جاده به کرد رو آیدا

  داد هل رو آیدا پشت از با تموم قدرت و شد بلند فاطمه اما

 به چسبوند رو فاطمه درآورد زیر از رو خودش آیدا شدند زمین بر نقش هردویشان

 تمام با کنه اشخفه میخواست انگار گردنش رو گذاشت رو دستش هردو و زمین

  میزد ساعدش به ،مشت با فاطمه میداد فشار توانش

 لگدی نسبتا محکمی به بازویش شد بلند رویش از برداشت گردنش روی از رو دستش

 نشست کنارش و زد

  میکرد سرفه هم سر پشت و بود شده کامالقرمز صورتش که فاطمه

 نشست و کرد تکیه رو دیگرش دست و بود گردنش روی دستش یه

 احتر بمیرم که نکردی ام خفه چرا کشیدی رو دستت چرا داد ادامه سرفه و گریه با و

  کوفتی زندگیِ این و تو دستِ از بشم
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  نگفت چیزی آیدا

   نمیدادم بهت سگم محل هیچوقت هستی آدمی همچین میدونستم اگه داد ادامه

  وش خفه باش ساکت :گفت درحالی که سرش رو با دو دستش گرفته بود آیدا

 نارک مسیر مخالف جهت در و کرد پیدا بود تر ور اون که رو اشکوله شد بلند فاطمه

  کرد نگاه بهش زیرچشمی آیدا افتاد راه به جاده

 به روب اصال میزد فریاد دور از و شد دور و رفت و داد ادامه رفتنش به آیدا به توجه بی

 کرف  بیخود آدمِ میزد، حرف خود با لب زیر و گذرهمی خوش بهت ببینم برو درک

 فکر میکنه هم تو من واسه رو ابروهاش میگه بهم درمیاد دهنش از هرچی کیه کرده

 که ردمک خوب اصال میکرد تکرار خودش با میرفت راه تند تند، میکنه ازش میترسم

 نفهم و بیشعور میتونه چقدر آدم اخه ،ناانسان  این میکرد زهر رو زندگیم! نرفتم باهاش

 آشغالی هم خیلی گفت بلند صدای با و ایستاد باشه آشغال و

 شغالیآ هم خیلی گفت که شنید رو صدایش میکرد نگاه رو رفتنش همچنان که آیدا

 ردو میگذشت به آرامی زمان شد بلند جایش از کشید عمیقی نفس نداد اهمیت اما

 هانناگ انسانی هیچ ماشینی هیچ نبود هیچکس کرد نگاه رو شاطراف چرخید خودش

 به رو فاطمه و باشن اوباش و واراذل بیاد ماشین یه آالن اگر گرفت جای دردلش ترسی

وسایل دفاعی رو هم یادش رفته  میکردند چیکار تنها دختر دوتا ؟چی کنند سوار زور

 ترسش میشد دورتر و دورتر هی فاطمه بُرد. موهاش تو دستیبود با خودش بیاره 

 چه رهب نخواسته حاال میکرد دعوا باهاش نباید که میکرد سرزنش را خودش شد عمیقتر

 به ردمیک اش خفه داشت ،وجدان عذابِ کرد بلند رویش دست اینکه و  داشت اشکالی
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 یشدم عصبی زود که میدونست رو فاطمه اخالق کرده خطا میدونست میزد پیچ خودش

 و او نباید مثل فاطمه رفتارمیکرد .  پشیمون زود و

 خطر زارتاه بیابون تو نشده بدتر این از وضع تا برگردد فاطمه که میکرد آرزو دلش در

 ریهگ و بیاورد کم که بود اینها از تر مغرور میکرد اش خفه داشت بغض داشت وجود

این  بار چند و:خدایا بسه دیگه  گفت و آمد بیرون دلش ته از فریادی وجود تما با کند

 کرد تکراررو 

 ابپرت او طرف بهو  برداشت چندسنگ و شد خم نداد اهمیت شنید را صدایش فاطمه

 کرد

 مچنانه بریدم ازت دیگه من کورخوندی ازش میترسم کنه بیداد و داد اگه کرده فکر

 به ور زندگیم میخواستم "حرفای آیدا رو تکرار میکردمیزد حرف خودش با لب زیر

 نداشته خب "ندارم دوست دیگه" بریزی من پای به رو زندگی تو نمیخوام " بریزم پات

 هب باید برگردد میخواست اگر کرد فکر خودش با کرد تر آروم رو شها قدم باش

 هک دید انداخت نگاه آیدا سمت به انداخت اطرافش به نگاه یه برود جاده اونطرف

 زشا چشم نمیخواست حتی بود او تماشای محو بود نشسته و کرده بغل رو زانوهایش

 بزند پلک نمیخواست حتی بود نگاه آخریش که انگار بردارد

 بود شده خیره بهش طوالنی یمدت

 گاران بکند دل ازش نمیتونست بود شده روانه هایش چشم از اشک آمد که خودش به

  برود ههمیش برای که تا بردارد قدمی نمیتوانست حتی بود شده حس بی پاهایش که

روزی  هک بود نکرده فکر این به هیچوقت و شتدا دوست آیدارو چقدر که فهمید تازه

 ندک قانع رو خودش میخواست .نداشت کندن دلِ و رفتن نای کنه ترک رو اوبخواد 
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 برای دادنش دست از ترس اما کنه یادآوری را دلیلش و نشد سوار اول از چرا که

 در بودن تابِ بی چقدر باشد کنارش میخواست فقط کرد ویران رو اشمنطق همیشه

  بود کنارش

 و یتکرار براش چیز همه چقدر میشد سخت براش اون بدون زندگی بود فهمیده تازه

 وجود اب لباس واقعیت میپوشاند رویاهاش به که بود اون وجود با اینکه میشد معنی بی

 بی جیعیف طرز به زندگیش ،نباشه دیگه اون که کرد فکر لحظه یه میخندید بود اون

 میشه شادی و خنده بی و هدف

 ...میداشت بر قدم تند تند برگشت آیدا سمت به کرد فراموش رو دعوایشان

ور با خودش اتفاقات رو مر ه بودنشست بود زده که خراشی گوش های فریاد از بعد آیدا

 مومت با که اونی حتی. داشت توقع کس همه از نمیشه که کرد قبول بالخره و کرد

 هم اتفاقی هر بشه هم هرچیزی که بود داده قول بهت روزی یه و داری دوستش وجود

 ...برود اینکه به برسه چه بودی نکرده فکر هم رفتنش به حتی و  میمونه کنارت تهبیاف

 باید بعد به این از بود قرار که آرزوهایی فکر ،آمد یادش به هایش امیدی نا یهمه

 از اشک ای قطره شد باعث بود رویش جلو که هدفی بی زندگی و بشن خاک

 وانهر چشمهایش از هم سر پشت اشک های قطره شکست بغضش بشود جاری چشمش

 پاک رو هایش اشک دست با دید رو فاطمه اینکه تا بهش شد نزدیکتر فاطمه میشد

  کرده گریه که بفهمد نمیخواست کرد

 رفت دکر پرت زمین به رو اش کوله دید گریون رو آیدا که همین آمد نزدیکتر فاطمه

 حرف به کرد شروع و گذاشت اش سینه روی رو سرش و کرد بغلش و  کنارش

 شیدببخ مُردم من مگه نکن گریه بگردم دورت میکنی گریه چرا برم قربونت:زدن
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 نمیخواستم من آیدا کردم چیکار نفهمیدم اصال بخدا کرد تکرار رو این چندبار

 پیشت خوامن اینکه به برسه چه بکشم هم نفس تو بدون نمیتونم حتی من بشه اینجوری

  باشم

  بود شده متوقف اش گریه کرد آروم رو آیدا فاطمه حرفای

 که شدچی گفت لب زیر و کرد پاک رو صورتش آستینش با و بیرون اومد بغلش از 

 برگشتی؟

 نتونستم گفت فاطمه

 نبود؟ ماشین چون یا نتونستی

 بود اومدن درحال شهرشون سمت به اتوبوسی گفت اینو همینکه

 نخواستم خودم وسیله از اینم بیا گفت و اتوبوس به کرد اشاره فاطمه

 چرا؟ پرسید دوباره

 ازت که قدم چند المصب کردی زنجیر خودت به قلبمو بدجوری  دیونه توی چون

 بیرون بزنه میخواد انگار سمتت به میکشه قلبمو محکم زنجیره میشم دور

 ؟ نگرفت رو جلوت چرا پیش ساعت نیم زنجیره این گفت و داد تکان سری آیدا

 بخوای هم کهکشان اونور تا آالن بودنت از بود قرص دلم بودم کنارت اونموقع اخه

 میام باهات

 نگفت چیزی انداخت پایین رو سرش آیدا
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 اعتمادش بارهی که کسی  نمیکنه اعتماد شها حرف به دیگه کرد فکر خودش با فاطمه

  کنه باور آسونی به رو هات حرف دوباره سخت بردی  بین از رو

 باز کنی پاک رویش از اگر همرو  خون باشد ریخته روش خون که سفیدی پارچه مثل

 میمونه باقی پارچه روی اثرش

 نبود یراحت کار کنه جلب داشتنش دوست به رو اعتمادش دوباره میخواست فاطمه ولی

  کردند سکوت لحظه چند

 کند نگاهش بود منتظر و یداآ به کرد ور  فاطمه

 میکرد بازی زمین هایریزهوسنگ خاک با یداآ  اما

 میشه؟ چی آالن گفت و کرد صاف رو صدایش

 میشه؟ چی رو چی گفت لب زیر آیدا

 بود،بود زده شون رابطه به که آسیبی از نگران فاطمه

 تو و من

   بشه که قراره چی هیچی

 نیست خوب حالم من بخدا آیدا گفت دلگیری لحن با فاطمه

 میزنم سکته نده جواب اینجوری

 بزنی؟ سکته چرا وگفت ردبُ توهم رو ابروهایش باز آیدا

 کن ولش هیچی... نمیخوام چونکه

 شدند ساکت باز
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 از جایشان بلند هردو کرد جلب رو اشون توجه آمدمی داشتکه  وانت سفیدی دور از

 کرد کم رو سرعتش شد نزدیکتر وانت شدند

 یه با ودندب آقا و خانم نسبتا جوانی که دید جلوتر رفت کردآیدا ترمز رسید که اونها به

 خانم بغل تو کوچولو بچه

 دخترم میکنید چیکار بیابون این تو پرسید راننده کرد سالم

 کرد آرامش احساس دید رو خانواده که آیدا

 یشپ مشکلی راه وسط که تهران بریم میخواستیم دوستم و من قربان هیچی داد جواب

 مفصله اش قضیه بریم نتونستیم و اومد

 ماروش خودمون مقصد تا ما گفت راننده و انداختند مدیگره به نگاهی خانمش و راننده

 امیدخدا هب میرید و میشید سوار فردا هست تهران های اتوبوس بعد به ونجاا از میرسونیم

  بشید سوار نباشید تنها بیابون این وسط االن

  کرد تشکرمودبانه  آیدا

 بشید سوار میتونید گفت راننده

 ممنونم میتونیم خیلیآره  گفت آیدا

ا صدای ب رانند شد سوار خودش بعد و سوارشد فاطمه بشه سوار که کرد اشاره فاطمه به

 افتاد کرد حرکت و گفت بله آیدا ؟سوارشدید بلند گفت 

 امنیت و رهایی حس که دید میشد هایشان چشم از بودند نشسته طرف یه کدام هر

  داشتند خاصی
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 دهجا تازه ،میخوری هوا، داره خوبی حال چه بودم نشده سوار وانت پشتتاحاال : فاطمه

 هدار وجود آرامش هاشون چشم تو اینقدر ها گوسفند چرا میفهمم آالن میبینی هم رو

  میخرم برات وانت یه خوبه گفت میتکاند را لباسش روی های خاک که آیدا

 دلخوری؟ ازم هنوز داد ادامه و... گمشوو: فاطمه

 چی؟ بخاطر زد زل چشماش تو و کرد بلند رو سرش آیدا

 کردم خراب رواینجوری سفرمون ،کارم این بخاطر

  پایین انداخت رو سرش و زد نیشخندی آیدا

 همینه القتاخ تو میکردم تعجب باید اونجا میرسیدیم مشکل بدون اگه گفت لب زیر و

 ای دیونه یجورایی تو

  شد خیره جاده به و رفت هم تو صورتش فاطمه

  هام دیونه عاشق من و داد ادامه است شده ناراحت حرفش از انگار دید که آیدا

 زد یلبخند و برگردوند رو سرش فاطمه

 وندلش تو هیچی پاکه دلشون که چون: داد ادامه بگذارد سرش به سر میخواست  آیدا

 نیست

 بهم ور عشقت تو  نخوام اگه من گفت و زد آیدا پای به لگدی شد بلند شجا از فاطمه

ن تالفی اون درضم نیستم راضی نکن اذیت خودتو کن ول ببینم؟ رو کی باید کنی ابراز

 کتکی که بهم زدی رو سرت درمیارم
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 رو موهایش باد میرفت سرعت به ماشین کرد باز رو هایش دست جاده روی روبه فاطمه

 حس چه هک آخ گفت بلند صدای با بکشد نفس نمیتونست باد شدت از میریخت بهم

 داره خوبی

 دیوانه: میخندید لب زیر آیدا

 بشین ...پایین میکنه پرتمون میکنی عصبی رو راننده آالن بشین 

 نکرد توجهی فاطمه

  ها میکنن جریمه خدارو بنده بشین

  نشست آیدا کنار ریخته بهم موهای با فاطمه لحظه چند از بعد

 کند مرتبش که شموها تو ردبُ دست تروخدا  کن نگاه

  بغلش تو کشوند رو خودش فاطمه شدند همدیگر قفل

 شد تراح خیالشان بود کشیده پرده امادیده بشن  نکنه شیشه به کرد ای اشاره آیدا

 بودند شده یکدیگر تماشای محو

 به رو سرش و گذاشت گردنش روی رو شدست میکرد مرتب رو فاطمه موهای که آیدا

 فاطمه های چشم شها لب روی گذاشت رو شها لب کرد نزدیکتر خودش صورت

 وسیدنشونب شد عمیقتر میکرد همراهیش فاطمه و بوسیدن به کرد شروع آیدا شد بسته

  میبردند لذت هردو

 ماشین اتاقک به میداد فشار رو فاطمه آیدا
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 رزو به شها چشم کرد باز رو چشمش فاطمه کشید عقب رو سرش لحظه چند از بعد

  میشد باز

 سمت کشید رو او و پیراهنش زیر برد رو آیدا دست و کرد باز رو هودیش زیپ

 تو مشتش رو اشسینه برد باالتر رو دستش کرد حس رو بدنش گرمی آیدا خودش

 میداد فشار رو دستش لذت شدت از گذاشت شها لب یرو شها لب گرفت

 میبوسید رو آیدا های لب لذت و عطش با و بود شده سنگین نفسش فاطمه

 یپشز کرد باز رو شلوارش دکمه میخواست بیشتری لذت اما بود لذت در غرق فاطمه

 نفسش کرد باز رو چشمش آیدا شلوارش تو برد رو آیدا دست و کشید پایین رو

 ردک شروع و بست رو شها چشم بود شده داغ بدنش کرد همراهیش بود شده سنگین

  میبرد لذت قبل از بیشتر بود شده تند فاطمه های نفس بدنش لمس به

 و شروع کرد به میک  گردنش رو گذاشت رو لبش بغلش تو کشید رو او کامال آیدا

 دربیاد اش ناله که شد باعث دستش حرکت و آیدا های لب داغیزدن 

 که ای ناله و میکشید که نفسی هر با میکشید آه گوشش کنار میخورد پیچ آیدا بغل تو

 بده لذت بهش که میکرد تشویق بیشتر رو آیدا میکرد

  میزد تند تند قلبش گرفت آرام بلند آهی با نهایت در

  نمیشد باز شهای چشم

 :همه جا و همه جوره آرامش بخشی گفت لب زیر

 خورد ازانددست وجود احتمال به ماشین که تکانی با بودند رفته خواب به هردو انگار 

 بودند شهر ورودی در شدند بیدار
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 شدند شدن پیاده آماده و کردند مرتب رو هایشان لباس آمدند خودشان به

  نشستند طرف یه در هرکدم

 کرد ارهاش فاطمه به آیدا شدند پیاده خانمش و راننده بودند شهر وسط کرد ترمز ماشین

 اونها هم پایین آمدن و

  مقصدِ ما از اینم گفت و کرد آیدا به رو راننده

 برید حصب فردا و بگذرونید ما خونه تو رو شب اگر میشیم خوشحال خیلی ممخان و من

 اشتد دوست هم آیدا با روی گشاده به اونها نگاه کرد و حرفش رو تایید کرد خانمش

 نیست راحت فاطمه که فهمید زد آیدا به فاطمه که آرنجی با اما

 مراهی میشی زود صبح فردا و مسافرخونه میریم رو امشب که گفت و کرد تشکر

 از و یمبد زحمت بهتون این از بیشتر نمیخواییم که گرفت رو حرفش ادامه هم فاطمه

 تعارف قبیل این

 ونهمسافرخ که برن به اجازه بدند  که شدند راضی خانم و آقا بالخره فراوان اصرار با

 افرخونهمس به میرسونمتون نیستید حداقل بلد رو شهر که چون کردند اصرار باز ولی

  و کردند قبول اوناهم

  دکردن خداحافظیاز هم  شدند پیاده خونه مسافر جلوی و کردند طی رو خیابون چند

 !آمیتیس خانه مهمان خوندن رو مسافرخونه تابلوی

 .داخل رفتند باهم و

پایان



 
 

 
 

 


